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1. Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby: Hotel – Jablonec nad Nisou 
Miesto stavby: Lipanská Ulica, Jablonec nad Nisou, Česká rep. 
 

2. Úvod 
 
V rámci diplomovej práce je riešený projekt novostavby objektu hotela v stupni 
realizačného projektu. 5 podlažná budova obsahuje hotelové izby , reštauráciu, kuchyňu 
so zázemím, lobby bar, wellness centrum a podzemné garáže. Účelom projektovej 
dokumentácie Vzduchotechniky je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia podľa 
platných hygienických noriem,  požiadaviek a  rozsahu určenom investorom. 
 

3. Vstupné údaje a podklady 
 
3.1 Normatívne požiadavky : 
 
Projektová dokumentácia VZT bola spracovaná na základe objednávky investora a boli 
v nej rešpektované nasledovné normy a predpisy : 
 
- ČSN 73 0532  Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických            

vlastností stavebních výrobků 
 

- ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb 
 

- ČSN 12 7010  Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  
 

- ČSN ISO 13790  Energetická náročnost budov (výpočet chlazení) 
 

- ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové, hromadné garáže  
 

- ČSN EN 16282 Zařízení komerčních kuchyní   
 

- ČSN EN 378-1+A2 – chladící zařízení a tepelná čerpadla (2012)   
 

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sbírka zákonů č 272/2011. Praha: 
Vlláda ČR.  

 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanový podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění vlády č. 68/2013 Sb. 
 

- VDI 2089  Technické vybavenie budov plavární, kryté bazény 
 

- VDI 2052  Vetranie kuchýň pre spoločné stravovanie 
 
- VDI 2071  Rekuperácia tepla vo vzduchotechnických zariadeniach  
 
- EnEV   Predpis o úsporách energie 
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3.2 Ďalšie podklady : 
 

Navrhované zariadenia sú zostavené z typových prvkov. Ako podklady pre 
spracovanie návrhu  vzduchotechnického zariadenia slúžili : 
- PD stavebnej častí – pôdorysy, rezy  
 

4. Výpočtové hodnoty 
 
Nadmorská výška :  475 m.n.m. 
 
4.1 Výpočtové hodnoty vonkajšieho vzduchu: 
 

- leto    te= +32 °C   entalpia   i = +59,5 kJ.kg-1 s.v.  R.V.= 35 % 
- zima  te= -18 °C        entalpia   i = -9,1  kJ.kg-1 s.v.  R.V.= 90 %

   
 

4.2 Výpočtové hodnoty vnútorného vzduchu:  
 

leto     zima 
 
- Wellness  celoročne    ti=+30°C,max.53%R.V. 
 
- Kuchyňa  priv.vzduch chladený na +20°C            priv.vzduch zohriaty na +20°C 

R.V. nekontrolovaná            R.V. nekontrolovaná 
 

- Hotelové izby priv.vzduch chladený na +20°C       priv.vzduch zohriaty na +21°C 
R.V. nekontrolovaná          R.V. nekontrolovaná 

 
- Lobby bar  priv.vzduch chladený na +20°C      priv.vzduch zohriaty na +20°C 

R.V. nekontrolovaná         R.V. nekontrolovaná 
 
- Reštaurácia priv.vzduch chladený na +20°C      priv.vzduch zohriaty na +20°C    

R.V. nekontrolovaná         R.V. nekontrolovaná 
 

- Garáže  celoročne  privádzaný/odvádzaný vzduch neupravovaný 
 
V letnom období chladič rieši len hradenie tepelných ziskov z vetrania. Nehradí vnútorné 
tepelné zisky ani vonkajšie tepelné zisky (prestupom, radiáciou).  
Vo vykurovacom období profesia ÚVK  rieši len hradenie tepelných strát z vetrania. 
Nehradí tepelné straty prestupom a radiáciou. 
 
 
4.3 Podklady pre návrh VZT zariadenia 

 
Reštaurácia na 1.NP 
počet osôb:    125 
dávka čerstvého vzduchu na 1 osobu: 30 m3. h-1 
 
 
Lobby bar na 2.NP 
počet osôb:    94 
dávka čerstvého vzduchu na 1osobu: 30 m3. h-1 
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Hotelové izby 3.4.5.NP 
1 izba  -prívod :   60 m3. h-1 

1 kúpelňa -odvod :   60 m3. h-1 

 
Kuchyňa 1.NP 
množstvo vetracieho vzduchu :          - podľa vlhkostno-teplotnej bilancie (technológia   

      kuchyne) – viz príloha č.2 
 

Wellness 
Teplota vzduchu :       +30°C 
Teplota vody v jacuzzi  vo wellnes/ vodná plocha  +38°C/ 4,5 m2 -Viz. Príloha č.3 
 

Vetranie CHÚC 
výmena vzduchu:      10-násobná za hodinu 
 
Práčovňa, sklad odpadov 
výmena vzduchu:      10-násobná za hodinu 

 
Hygienické priestory –hostia, zamestnanci 
 
sprchy     -dimenzované na 150-200 m3.h-1  na jednu sprchu 
 
WC   -dimenzované na 50m3.h-1 na jednu misu  

  -dimenzované na 25 m3.h-1na na jeden pisoár 
 
umývarne   -dimenzované 30 m3.h-1 na jeden výtok teplej vody 

 
Ďalšie upresňujúce údaje sa nachádzajú v tejto technickej správe, prílohách, špecifikácií 
a výkresoch. 
 
 
4.4 Potrebné energie a média k  prevádzke VZT zariadení: 
 
- el. rozvodná sústava  :    400/230V/50 Hz 
- chladiace médium :     CH.V. 6/12°C, 34% ethylglykol 
- vykurovacie médium :    T.V 70/50°C 
 

5. Popis jednotlivých zariadení 
 
Projekt vzduchotechniky rieši tieto zariadenia : 
 
Zariadenie č.  1a -  Vetranie podzemných garáží na 1.PP (prívod) 
 
Zariadenie č.  1b -  Vetranie podzemných garáží na 1.PP (odvod) 
 
Zariadenie č.  2 -  Vetranie skladov odpadu na 1.NP 
 
Zariadenie č.  3 -  Vetranie a odvod tepla z kuchyne na 1.NP 
 
Zariadenie č.  4 -  Vetranie vstupnej haly na 1.NP 
 
Zariadenie č.  5 -  Vetranie wellness na 2.NP 
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Zariadenie č.  6 -  Vetranie reštaurácie, lobby baru a recepcie wellness na 2.NP 
 
Zariadenie č.  7 -  Vetranie hotelových izieb 
 
 
 
5.1. Technický popis 
 
Zariadenie č.  1a,1b – Vetranie podzemných garáží na 1.PP (prívod, odvod) 

 

Účelom vetrania podzemných garáži je odvod nebezpečných výfukových plynov z áut 
na 1.PP. 

Množstvá odvádzaného a privádzaného vzduchu boli navrhnuté na základe počtu 
parkovacích miest a charakteru podzemnej garáže. Výpočet je prevedený podľa 
výpočtového excelu spracovaného v rámci odbornej činnosti Ú12116, FS ČVUT v Praze, 
rešpektujúc normu ČSN 73 6058 – viď Príloha č.4 (výpočet prevádzkového vetrania 
hromadných garáží).  Pre dosiahnutie minimálnej výmeny vzduchu 0,5 I/h je potrebný 
vzduchový výkon pre podzemnú garáž Qv= 980 m3.h-1 . Odvod vzduchu bol zväčšený 
o 15% oproti prívodu na Vo = 1150 m3.h-1, aby bolo dosiahnuté podtlakové vetranie. 

Prívod vzduchu zabezpečí ventilátor System-Air PRIO 250EC POTI o výkone Qv=980 m3.h-

1 , umiestnený pod stropom v podzemnej garáži. Čerstvý vzduch je nasávaný z fasády 
objektu. Vzduch nie je nijako upravovaný. 

Odvod vzduchu zabezpečí ventilátor System-Air PRIO 250EC-L POTI o výkone Qv=1150 
m3.h-1, umiestnený pod stropom v podzemnej garáži. Odpadný vzduch je vyfukovaný na 
fasádu objektu. 
 

Intenzita výmeny vzduchu :  v prílohe č.1 
 

Ovládanie :  
- ovládanie ventilátorov pomocou regulátora otáčok EC6H (plynulá regulácia otáčok, 
možnosť reverzného chodu –prepínanie odvod/prívod vzduchu )  podľa potreby  - 
dodávka VZT  
- Ventilátory sa ovládajú automaticky prostredníctvom integrovaného snímača vlhkosti 
a vzdialeným spínačom (dodávka elektro) 
 
Vzduchové výkony  a intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v Prílohe č.1, č.4 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre ventilátorov (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v Prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek). 
 

 
Zariadenie č. 2 – Vetranie skladov odpadu na 1.NP 

Odvetranie priestorov skladov odpadov  bude zabezpečené axiálnym ventilátorom 
System-Air PRIO 150EC POTI o výkone Qv=315 m3.h-1 , umiestneným pod stropom v 
sklade. Odpadný vzduch je vyfukovaný na fasádu objektu. 

Nasávanie vzduchu je zabezpečené mriežkami vo dverách viz. Výkresová 
dokumentácia. 
 
Intenzita výmeny vzduchu :      cca 10 - násobná   pri podtlakovom spôsobe vetrania 
 



5 
 

Ovládanie :   
- ovládanie ventilátorov pomocou regulátora otáčok EC6H (plynulá regulácia otáčok, 
možnosť reverzného chodu –prepínanie odvod/prívod vzduchu )  podľa potreby  - 
dodávka VZT  
- ventilátor sa ovláda automatický prostredníctvom integrovaného snímača vlhkosti 
a vzdialeným spínačom (dodávka elektro) 

 
Vzduchové výkony  a intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v Prílohe č.1 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre ventilátorov (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v Prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek). 
 
 
Zariadenie č.  3 – Vetranie a  odvod tepla z kuchyne a  príslušných priestorov 
na 1.PP, 1.NP a 2.NP 

 

Účelom vetrania kuchyne je odvod vodných pár a prebytočného tepla z kuchyne a 
ďalších prevádzok patriacich k prevádzke kuchyne na 1.PP, 1.NP a 2.NP. 

Množstvá odvádzaného a privádzaného vzduchu boli navrhnuté na základe počtu a 
charakteru kuchynských technologických zariadení. Výpočet je prevedený podľa 
výpočtového programu firmy ATREA , rešpektujúc normu VDI 2052 – viz. Príloha č.2 (návrh 
digestorov).  Na základe vlhkostno-teplotnej bilancie a súčasnosti chodu zariadení 
(podľa VDI 2052 - použitý koeficient 0,70),  je potrebný vzduchový výkon pre kuchyňu 
Qv= 9370 m3.h-1 . 

Úpravu vzduchu zabezpečí centrálna 1ks VZT rekuperačná jednotka Duplex 15100 Basic 
o vzduchovom výkone QV = 12110/11975 m3.h-1 (prívod/odvod), umiestnená v strojovni 
v 1PP, ktorá pozostáva z  prívodnej a odvodnej časti, prepojenej rekuperátorom tepla, 
kde odpadový vzduch odovzdáva časť tepelnej energie čerstvému studenému vzduchu.  

Čerstvý vzduch je nasávaný z kanálu prívodného vzduchu. Upravuje sa vo VZT jednotke, 
kde sa zbaví mechanických nečistôt vo filtri F7, preberie odpadové teplo v doskovom 
rekuperátore, dohreje resp. ochladí sa na požadovanú teplotu vo vodnom ohrievači 
(chladiči). Takto upravený je ventilátorom, potrubím,  prívodnými ventilmi dopravovaný 
do kuchynských priestorov na 1.PP, 1.NP a 2.NP.  Privádzaný vzduch je v lete 
ochladzovaný, aby nezvyšoval tepelnú záťaž priestoru kuchyne. 

Odvod znehodnoteného vzduchu bude zabezpečený cez 3ks odsávacie digestory, 
v ktorých sú osadené odlučovače tuku, cez odsávacie ventily, potrubie a  odsávaciu 
časť VZT jednotky (pozostáva z vložkového filtra M5, rekuperátora a ventilátora). 
Znehodnotený vzduch sa vyfukuje do zbernej šachty, ktorá vyúsťuje nad strechou 
budovy. V potrubiach budú osadené tlmiče hluku. 

V rekuperátore a za chladičom VZT jednotky dochádza k tvorbe kondenzátu, preto je 
potrebné ich odvodniť (dodávka ZTI).  

Jednotka má prívodný a odvodný ventilátor vybavený EC technológiou ovládania na 
konštantný prietok. 
 

Intenzita výmeny vzduchu :  v prílohe č.1, č.2 
 

Ovládanie :  

- chod VZT jednotky bude zabezpečený  riadiacou jednotkou MaR+ELI (digitálna 
regulácia RD5), ktorá bude osadená na jednotke -v dodávke VZT 
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- ovládanie cez CP Touch -dotykový farebný ovládací panel (pre reguláciu RD5), ktorý 
bude osadený v chodbe pri kuchyni 
- diaľkové ovládanie jednoduchým ovládačom CP 10RT z  kuchyne  
 
Vzduchové výkony  a intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v Prílohe č.1 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre VZT zariadení (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v Prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek).  
 
 
Zariadenie č.  4 – Vetranie vstupnej haly na 1.NP 

 

Zariadenie slúži na vetranie vstupnej haly, recepcie a zázemia recepcie. Úpravu vzduchu 
zabezpečí centrálna 1ks VZT rekuperačná jednotka Duplex 1100 Multi Eco o vzduchovom 
výkone QV = 890/890 m3.h-1 (P/O), umiestnená v strojovni na 1.PP, ktorá pozostáva z  
prívodnej a odvodnej častí, prepojenej rekuperátorom tepla, kde odpadový vzduch 
odovzdáva časť tepelnej energie čerstvému studenému vzduchu.  

Čerstvý vzduch je nasávaný z kanálu prívodného vzduchu. Upravuje sa vo VZT jednotke, 
kde sa zbaví mechanických nečistôt vo filtri F7, preberie odpadové teplo 
v protiprúdovom rekuperátore, dohreje resp. ochladí na požadovanú teplotu vo vodnom 
ohrievači (chladiči). Takto upravený je ventilátorom, potrubím, prívodnými  vírivými  
výustkami a prívodnými ventilmi dopravovaný do vetraných priestorov.  

Znehodnotený vzduch sa odsáva cez ventily a odvodné difúzory, potrubie a odsávaciu 
časť VZT jednotky. Znehodnotený vzduch sa vyfukuje do zbernej šachty, ktorá vyúsťuje 
nad strechou budovy.  

Pre utlmenie hluku šíreného sa potrubím sú v potrubiach osadené tlmiče hluku. 

V rekuperátore a  za chladičom VZT jednotky dochádza k tvorbe kondenzátu, preto je 
potrebne ich odvodniť (dodávka ZTI).  

Jednotka má prívodný a odvodný ventilátor vybavený EC technológiou ovládania na 
konštantný prietok. 

 

Intenzita výmeny vzduchu :  v prílohe č.1 
 

Ovládanie :  

- chod VZT jednotky bude zabezpečený  riadiacou jednotkou MaR+ELI (digitálna 
regulácia RD5), ktorá bude osadená na jednotke -v dodávke VZT 
- ovládanie cez CP Touch -dotykový farebný ovládací panel (pre reguláciu RD5) 

 
Vzduchové výkony  a  intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v prílohe č.1 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre VZT zariadení (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek).  
 
 
Zariadenie č.5   - Odvlhčovanie wellnes na 1NP 
 

Úroveň odparovania podľa VDI 2089 bude wmax = 1,94 g/s.  Z max. odpareného množstva 
vody je zistené maximálne prietokové množstvo vzduchu zariadením potrebné pre 
odvlhčenie vzduchu max. VL =  2735 m3.h-1   
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Na základe toho je navrhovaná 1ks odvlhčovacia jednotka  CIC TP12105. Zariadenie 
pracuje so vzduchovým množstvom QV = 2735/2735 m 3.h-1 (na prívode a aj odvode). 

Čerstvý vzduch je nasávaný z kanálu prívodného vzduchu a znehodnotený vzduch sa 
vyfukuje do zbernej šachty, ktorá vyúsťuje nad strechou budovy.  

Do miestnosti wellnes je vzduch distribuovaný cez potrubie vedené nad SDK 
podhľadom, prívodne a odvodné výustky. 

Pre utlmenie hluku šíreného sa potrubím sú v potrubiach osadené tlmiče hluku.  

Jednotka bude umiestnená v strojovni vzduchotechniky na 1.PP  

V rekuperátore a  za chladičom VZT jednotky dochádza k tvorbe kondenzátu, preto je 
potrebne ich odvodniť (dodávka ZTI).  

Vzduchotechnické zariadenie nehradí tepelnú stratu priestorov. Zabezpečuje to profesia 
ÚVK.  

Popis jednotky je obdobný ako u zariadenia č.4.  
 

Intenzita výmeny vzduchu :  v prílohe č.1 a č.3 
 

Ovládanie :  

Chod celej VZT zostavy bude zabezpečený  riadiacou jednotkou. Riadiací systém 
zabezpečí rôzne režimy chodu jednotky : 

 kľudová prevádzka bez potreby odvlhčovania  
 kľudová prevádzku s potrebou odvlhčovania 
 prevádzka wellnes s odvlhčovaním  
 prevádzka v prechodnom období  a letná prevádzka s potrebou a bez potreby 

odvlhčovania  
 

MaR obsahuje komponenty (snímače teploty, vlhkosti, servomotory pre cirkulačnú a 
zmiešavaciu sekciu, diferenciálne presostaty, servisné vypínače, káblovanie – plug 
konektory pre motory a kompresor), rozvádzač. Súčasťou je 3cestný ventil s pohonom 
dimenzovaný pre vodný vykurovací výmenník.  

Vzduchové výkony  a  intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v prílohe č.1 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre VZT zariadení (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek). Stanovenie vlhkostnej záťaže je v prílohe č.3. 
 
 
Zariadenie č.  6 – Vetranie reštaurácie, lobby baru a  recepcie wellness 
 

Zariadenie slúži na vetranie priestoru reštaurácie, lobby baru a recepcie wellness a jeho 
zázemia. Úpravu vzduchu zabezpečí centrálna 1ks VZT rekuperačná jednotka Duplex 
12000 Roto o vzduchovom výkone QV = 8385/8385 m3.h-1 (P/O), umiestnená v strojovni 
v 1.PP, ktorá pozostáva z  prívodnej a odvodnej časti, prepojenej rotačným 
rekuperátorom tepla, kde odpadový vzduch odovzdáva časť tepelnej energie 
čerstvému studenému vzduchu.  

Čerstvý vzduch je nasávaný z kanálu prívodného vzduchu. Upravuje sa vo VZT jednotke, 
kde sa zbaví mechanických nečistôt vo filtri F7, preberie odpadové teplo 
v protiprúdovom rekuperátore, dohreje resp. ochladí na požadovanú teplotu vo vodnom 
ohrievači (chladiči). Takto upravený je ventilátorom, potrubím, prívodnými  vírivými  
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výustkami a prívodnými ventilmi dopravovaný do vetraného priestoru. Výustky budú 
osadené v podhľade. 

Odsávanie je nad podhľadom cez potrubie a výustky osadené v potrubí. Vzduch 
prechádza cez odsávaciu časť VZT jednotky a  vyfukuje do zbernej šachty, ktorá 
vyúsťuje nad strechou budovy.  

Pre utlmenie hluku šíreného sa potrubím sú v potrubiach osadené tlmiče hluku. 

V rekuperátore a  za chladičom VZT jednotky dochádza k tvorbe kondenzátu, preto je 
potrebne ich odvodniť (dodávka ZTI).  

Jednotka má prívodný a odvodný ventilátor vybavený EC technológiou ovládania na 
konštantný prietok. 
 
Intenzita výmeny vzduchu :  v prílohe č.1 
 
Ovládanie :  
- chod VZT jednotky bude zabezpečený  riadiacou jednotkou MaR+ELI (digitálna 
regulácia RD5), ktorá bude osadená na jednotke -v dodávke VZT 
- ovládanie cez CP Touch -dotykový farebný ovládací panel (pre reguláciu RD5) 

 
Vzduchové výkony  a  intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v prílohe č.1 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre VZT zariadení (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek).  
 
 
Zariadenie č.  7 - Vetranie hotelových izieb na 3.NP, 4.NP a 5.NP 

 

Toto VZT zariadenie slúži na vetranie hotelových izieb na 3.NP, 4.NP a 5.NP. Úpravu 
vzduchu zabezpečí 1ks VZT rekuperačná jednotka Duplex 7500 Multi Eco o vzduchovom 
výkone QV = 6720/6720 m3.h-1 (P/O), umiestnená na streche objektu (vonkajšie 
prevedenie), ktorá pozostáva z  prívodnej a odvodnej častí, prepojenej rekuperátorom 
tepla, kde odpadový vzduch odovzdáva časť tepelnej energie čerstvému studenému 
vzduchu.  

Čerstvý vzduch je nasávaný cez protidažďovú žalúziu na potrubí. Upravuje sa vo VZT 
jednotke, kde sa zbaví mechanických nečistôt vo filtri F7, preberie odpadové teplo 
v protiprúdovom rekuperátore, dohreje resp. ochladí na požadovanú teplotu vo vodnom 
ohrievači (chladiči). Prívod vzduchu je cez sústavu VZT potrubia, hadíc, regulačných 
cloniek, ventilov a difúzorov  do priestoru izieb, chodieb, skladov čistého a špinavého 
prádla.   

Odvod znehodnoteného vzduchu z izieb bude zabezpečený cez odsávacie ventily 
osadené v podhľade v kúpeľniach. Vzduch z izieb sa do kúpeľní dostane podtlakom cez 
štrbiny pod dverami. Cez hadice, regulačné clonky a zberným potrubím je dopravené do 
VZT jednotky a odtiaľ po zrekuperovaní je  vyfukovaný cez cez protidažďovú žalúziu na 
potrubí na streche budovy. 

Hlavné VZT rozvody budú vedené v chodbovej častí, v ktorej bude osadený požiarny 
podhľad. Všetky potrubné rozvody budú vedené nad ním. 

Pre utlmenie hluku šíreného sa potrubím sú v potrubiach osadené tlmiče hluku. 

V rekuperátore a  za chladičom VZT jednotky dochádza k tvorbe kondenzátu, ktorý 
bude odvedený strešným dažďovým odvodným potrubím.  
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Jednotka má prívodný a odvodný ventilátor vybavený EC technológiou ovládania na 
konštantný prietok. 

 
Intenzita výmeny vzduchu :  v prílohe č.1 
 

Ovládanie :  

- chod VZT jednotky bude zabezpečený  riadiacou jednotkou MaR+ELI (digitálna 
regulácia RD5), ktorá bude osadená na jednotke -v dodávke VZT 
- ovládanie cez CP Touch -dotykový farebný ovládací panel (pre reguláciu RD5) 

 
Vzduchové výkony  a  intenzita výmeny vzduchu pre jednotlivé priestory sú uvedené vo 
výkresovej dokumentácii a v prílohe č.1 (stanovenie množstva Vp/Vo), technické 
parametre VZT zariadení (rozmery, výkony, elektrické príkony) sú uvedené v prílohe č.5 
(návrh VZT jednotiek).  
 
 
Poznámka : 
- rozvody vykurovacej vody 70/50°C k VZT jednotkám rieši  samostatný projekt 

v časti : Ústredné vykurovanie  
- zdroj chladu a rozvody chladenej vody 6/12°C (34% ethylglykol) k VZT jednotkám 

rieši  samostatný projekt v  časti : Chladenie  
- napojenie na elektrickú energiu všetkých spotrebičov je riešené v  samostatnom 

projekte : Elektroinštalácie 
- odvod kondenzátu od VZT jednotiek  je  riešené v  samostatnom projekte : 

Zdravotechnické zariadenia 
 

 

6. Potrubie a izolácie 
 
- na prívod a odvod vzduchu je navrhnuté potrubie štvorhranného prierezu sk.I z 

pozinkovaného plechu, kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SPIRO a ohybné 
hadice 

- pri výrobe, prerábaní a pri montáži bude nutné dbať o zvýšenú pozornosť na 
prevedenie spojov, aby boli minimalizované straty netesnosťou únikom vzduchu 
z potrubia (vytmelenie rohov), 

- VZT potrubie bude uchytené o stavbu po cca 3m. Závesy vzduchovodov je nutné 
realizovať z pozinkovaných elementov porovnateľnej kvality firmy LINDAB.  Spôsob 
kotvenia do stropu bude na oceľové kotvy alebo trapézové závesy. K zamedzeniu 
prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť závesy pružné uchytené cez 
pryžovú podložku. 

- prestupy cez stavebnú konštrukciu musia byť urobené tak, že potrubie VZT bude 
obložené plsťou, obmurované a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať 
steny potrubia, aby ich nedeformovala. 

- pre príslušenstvo potrubia (regulačné klapky, požiarne klapky) umiestnené 
v jednotlivých trasách je nutné upozorniť spracovateľov interiéru, aby v podhľadoch 
boli zabezpečené kontrolné otvory a dôsledné označovanie elementov v podhľade 

- prívodné potrubia čerstvého vzduchu z exteriéru  a výtlačné potrubia vzduchu do 
exteriéru  budú tepelne izolované izoláciou z polyetylénových pásov hr.40 mm –
všetky rozvody potrubia podľa označenia vo výkresoch,  

- externé VZT potrubia budú tepelne izolované izoláciou hr.100 mm a oplechované 
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- tepelné izolácie spĺňajú požiadavky na úsporu tepla a zároveň slúžia k útlmu hluku 
vznikajúceho prevádzkou vzduchotechnických zariadení 

- dodávka a prevedenie izolácií je súčasťou profesie Vzduchotechnika 
- odvodné potrubie z vlhkých prevádzok bude vo vodotesnej úprave (spodná hrana 

horizontálneho potrubia) , vyspádované a odvodnené  
- rozvodné potrubia iných profesií nesmú brániť vyberaniu filtrov a obsluhe 

 
 

7. Inštalovaný príkon 
 
7.1. Elektrický 
           
Zar.č.1a 1ks  Ventilátor PRIO 250EC POTI (prívod)  P =  0,0495 kW  230V/50Hz   
  
Zar.č.1b 1ks  Ventilátor PRIO 250EC-L POTI (odvod) P =  0,0869 kW  230V/50Hz   
 
Zar.č.2  1ks  Ventilátor PRIO 150EC POTI (odvod)  P =  0,0256 kW  230V/50Hz  
    
Zar.č.3  1ks  Rekup.  jednotka Duplex  15100 Basic  P =  10,800 kW  400V/50Hz   
           - prívodný ventilátor  P=5,4 kW   
           - odvodný ventilátor P=5,4 kW 
     2ks osvetľov.kazeta  2x36W v k.digestore 1 P =0,072 kW 230V/50Hz     
     1ks osvetľov.kazeta  1x18W v k.digestore 2 P =0,018 kW 230V/50Hz 
     1ks osvetľov.kazeta  1x18W v k.digestore 3 P =0,018 kW 230V/50Hz 

 
Zar.č.4  1ks  Rekup.  jednotka Duplex  1100 Multi Eco  P =  0,484 kW    400V/50Hz   
           - prívodný ventilátor  P=0,287 kW   
           - odvodný ventilátor P=0,197  kW 
 
Zar.č.5  1ks  Rekuperačná  jednotka CIC TP12105   P =  1,850 kW     400V/50Hz   
           - prívodný ventilátor  P=1,1      kW   
           - odvodný ventilátor P=0,75  kW 
 
Zar.č.6   1ks  Rekup. jednotka Duplex  12000 Roto       P = 10,800 kW    400V/50Hz   
           - prívodný ventilátor  P=5,4  kW   
           - odvodný ventilátor P=5,4  kW 
 
Zar.č.7 1ks  Rekup.  jednotka Duplex  7500 Multi Eco   P = 6,600 kW     400V/50Hz 

-prívodný ventilátor   P=3,3 kW    
-odvodný ventilátor   P=3,3 kW   

                                                                                                                                                      
Celkom          P C =30,696 kW  230/400V/50Hz  

 
 
 
7.2. Tepelný 
        
Zar.č.3 1ks  rek. jednotka Duplex  15100 Basic s vodným ohrievačom    QOH =  37,60 kW 
Zar.č.4 1ks  rek. jednotka Duplex  1100 Multi Eco s vodným ohrievačom     QOH =  1,100kW 
Zar.č.5 1ks  rekuperačná jednotka CIC TP12105 s vodným ohrievačom     QOH =  41,20 kW 
Zar.č.6 1ks  rekuper. jednotka Duplex  12000 Roto s vodným ohrievačom  QOH =  24,30 kW 
Zar.č.7 1ks  rek. jednotka Duplex  7500 Multi Eco s vodným ohrievačom     QOH =  5,30 kW 
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Celkom              Q OHC  =  109,5 kW    
    T.V.70/50°C  

 
 
7.3. Chladiaci 
 
Zar.č.3 1ks  rek. jednotka Duplex  15100 Basic s vodným chladičom  QCHL = 47,810 kW 
Zar.č.4 1ks  rek. jednotka Duplex  1100 Multi Eco s vodným chladičom  QCHL =   2,400 kW 
Zar.č.5 1ks  rekuperačná jednotka CIC TP12105 s vodným chladičom  QCHL =   5,100 kW 
Zar.č.6 1ks  rekuper. jednotka Duplex  12000 Roto s vodným chladičom QCHL =  23,200 kW 
Zar.č.7 1ks  rek. jednotka Duplex  7500 Multi Eco s vodným chladičom  QCHL =   18,100 kW 

Celkom        QCHLC  = 96,610 kW     
   CH.V. 6/12°C    s  34%  podielom nemrznúcej zmesi etylenglykol (-17°C) 

 
 

8. Požiadavky na profesie 
 
Predmetom riešenia týchto požiadaviek je návrh potrebných stavebných 
úprav, elektroinštalačných a zdravotnoinštalačných prác tak, aby sa zabezpečili 
podmienky pre osadenie VZT zariadení  v príslušných priestoroch a na streche budovy. 
 
8.1 Stavba 
- vyhotoviť nasávací zemný kanál, ktorý vyústi nad terénom nasávacou šachtou, 

v ktorej bude osadená proti dažďová žalúzia 
- všetky prestupy cez strechu  dotesniť a oplechovať proti zatekaniu 
- vyhotoviť otvory vo vnútorných  stenách  podľa trasy VZT potrubia a následne 

dotesniť 
- vyhotoviť otvory vo fasáde pre osadenie žalúzií a mriežok a následne dotesniť  
- vyhotoviť otvory v stropoch pre vedenie stúpačiek VZT a zabezpečiť obklad 

stúpačiek, zabezpečiť sadrokartónové obklady pre  VZT potrubia  
- na 2.NP – chodba miestnosť č. 2.01 -vyhotoviť podhľad v celej chodbe 

s požadovanou požiarnou odolnosťou 
- na 3.NP, 4.NP, 5.NP – chodba miestnosť č. 3.08, 4.08, 5.08 -vyhotoviť podhľad v celej 

chodbe s požadovanou požiarnou odolnosťou 
- na 1,2,3,4,5.NP – miestnosť č.1.09, 2.04, 3.13, 4.13, 5.13 -obmurovať stúpačku VZT 

potrubia konštrukciou s požadovanou požiarnou     odolnosťou 
- na 3NP dvere medzi vstupom a kúpelňami vyhotoviť s medzerou 20mm  nad 

podlahou 
 
8.2 Silnoprúd 
-  silové napojenie VZT jednotiek              5x 
- silové napoj. potrubného ventilátora slúžiaceho pre vetranie únikovej cesty   1x  
-  silové napojenie axialnych ventilátorov pre garáže a sklad odpadov    3x 
- silové napoj. potrubného ventilátora slúžiaceho pre vetranie únikovej cesty   2x  
-  silové napojenie osvetlenia  kuchynských digestorov        3x 
-  priviesť 230V ku požiarnym klapkám (PPK) 
-  pre vetranie chránenej únikovej cesty zabezpečiť otváranie okna pomocou   

servopohonu v súčinnosti s chodom prívodného ventilátora, ktorý slúži pre vetranie 
únikovej cesty 
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- všetky el.zariadenia vzduchotechniky musia mať ochranu pred nebezpečným 
dotykovým napätím a ochranu pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny 
       

- zabezpečiť ochranu  VZT potrubí nad strechou budovy pred bleskom a prepätím
  

 
8.3 Zdravotné inštalácie 
- odvod kondenzátu cez sifón od  rekuperačných jednotiek                 4x 
- odvod kondenzátu cez sifón od  VZT potrubia v kuchyni a wellness           2x 
 
8.4 Vykurovanie     
- prívod T.V. 70/50°C k vodným ohrievačom VZT jednotiek            5x  
- vzduchotechnika dodá zmiešavacie regulačné uzly k jednotkám Duplex a prevedie 

ich napojenie na vodné ohrievače VZT  jednotiek             5x 
 

8.5 Rozvody chladu     
- prívod chladenej vody CH.V. 6/12°C s 34% podielom nemrznúcej zmesi etylenglykolu 

(do -17°C) k vodným chladičom VZT jednotiek Duplex            5x 
- vzduchotechnika dodá zmiešavacie regulačné uzly k jednotkám Atrea a prevedie ich 

napojenie na vodné chladiče VZT  jednotiek                5x 
 

8.6 Meranie a  regulácia (MaR)      
MaR bude zaisťovať automatickú reguláciu chodu  vzduchotechnického zariadenia, tak 
aby bola  zabezpečená požadovaná teplota a vlhkosť vo vetraných priestoroch pri 
dodržaní hospodárnosti prevádzky a zaistenia bezpečnosti prevádzky. 
Všetky vetracie a odvlhčovacie jednotky majú vlastnú MaR (dodávka Vzduchotechniky), 
ktorá zabezpečuje najmä :  

- spúštanie a reguláciu zariadenia 
- blokáciu paralelného chodu prívodného a odvodného ventilátora v prípade 

poruchy 
- plynulú reguláciu privádzanej teploty vzduchu 
- udržiavanie požadovanej vlhkosti vzduchu (wellness) 
- protimrazovú ochranu výmenníka ohrievača 
- obtok (bypass) rekuperátora 
- prepínanie prevádzkových stavov 
- uzatváranie a otváranie klapiek pri odstavení a spustenie zariadenia 
- signalizácia poruchy 
- signalizácia zanesenia filtrov 
- presné hodnoty nastavené v ovládacom programe budú dohodnuté pri 

uvádzaní zariadenia do prevádzky a pri komplexnom vyskúšaní zariadenia  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Technické záruky 
 
- výkony jednotlivých elementov podľa PD budú v rozsahu tolerancií udávaných 

výrobcami jednotlivých klimatizačných a vzduchotechnických zariadení 
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10. Základne podmienky k  dosiahnutiu správnej funkcie VZT 
 
- Montáž VZT zariadení musí byť prevádzaná pod dohľadom odborného montéra  VZT  
- Jednotlivé časti VZT zariadení budú pred montážou riadne uskladnené v 

uzatvorenom a krytom priestore 
- VZT zariadenia budú po montáži riadne vyregulované v rámci komplexných skúšok a 

skúšobnej prevádzky 
- Prípadné garančné meranie a podobné úkony musia byť zvlášť objednané 

investorom 
 
 

11. Pokyny pre montážne práce 
 
Pri montáži VZT zariadení je nutné venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny 
uvedené v montážnych a prevádzkových predpisoch jednotlivých  VZT výrobkov a 
dodržiavať kóty a pokyny uvedené na jednotlivých výkresoch a v tejto technickej správe  
 
Presné osadenie a umiestnenie jednotlivých VZT zariadení sa upresní pred ich 
montážou po zameraní stavebných konštrukcií včítane prevedenia potrebných 
úprav a po odsúhlasení projektantom . 
 
- jednotlivé vnútorné jednotky budú upevňované na príslušné jestvujúce stavebné 

konštrukcie podľa požiadaviek v montážnych predpisoch týchto jednotiek 
- spôsob upevnenia sa upresní pri montáži podľa požiadaviek šéfmontéra a po 

dohode s vedúcim projektantom, 
- polohy regulačných orgánov na nastavenie množstiev vzduchu včítane výustiek a 

nábehových plechov sa nastavia podľa hodnôt uvedených na jednotlivých 
výkresoch alebo v tejto technickej správe, 

- regulačné orgány (klapky, nábehové plechy a pod.) nechať pri montáži otvorené na 
maximum 

- všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady 
dokumentácie 

- podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mali vplyv na funkčnosť zariadenia je 
nutné konzultovať s projektantom 
 

 

12. Protipožiarne opatrenia 
 

- Projekt   vzduchotechnického    zariadenia  bude  rešpektovať  delenie objektu na 
požiarne úseky podľa projektu požiarnej  ochrany.  

- Strojovne VZT budú tvoriť samostatné požiarne úseky. VZT jednotky určené výlučne 
pre jeden požiarny úsek a rovnako VZT jednotky určené pre nútené požiarne vetranie 
požiarnych úsekov chránených únikových ciest  môžu byť súčasťou týchto 
požiarnych úsekov bez ďalších opatrení.  

- Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať 
požiarno-deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov; ich vzájomná vzdialenosť 
bude najmenej 0,5 m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov 
vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarnej deliacej 
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konštrukcie konštrukčného prvku, ktorou budú vzduchotechnické potrubia 
prestupovať . 

- Na potrubiach s plochou prierezu väčšou ako 0,04 m2, ktoré budú prechádzať  cez 
požiarne deliace konštrukcie sa použijú požiarne klapky s požadovanou požiarnou 
odolnosťou. 

- VZT potrubia pre zar.č.3,4,5,6,7 prechádzajú cez iný požiarny úsek. Potrubie bude po 
celej dĺžke obložené požiarnou izoláciou, resp. obložené sadrokartónovým obkladom 
s požadovanou požiarnou odolnosťou.  

- Prestupy rozvodov cez všetky požiarne deliace konštrukcie dvoch posudzovaných 
úsekov sú utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace 
konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup spĺňa požiadavky na požiarnu 
odolnosť požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min. 

 
 

13. Protihlukové opatrenia 
 
- vzduchotechnické zariadenia  sú navrhované tak, aby prípustné hodnoty určujúcich 

veličín hluku vo vonkajšom prostredí nikde neprekročili cez deň LAeq,p = 50 dB(A), večer 
LAeq,p = 50 dB(A) a v noci LAeq,p =  45 dB(A) platné pre kategóriu územia III. 

- proti šíreniu hluku a vibrácií vzduchotechnickými zariadeniami budú všetky stroje 
pružne uložené na izolátory chvenia, pripojenie potrubia na stroje budú cez tlmiace 
vložky a kompenzátory, všetky rozvody budú osadené na pružné závesy, prestupy 
cez stavebné konštrukcie budú pružne utesnené a vzduchovody budú opatrené 
tlmičmi hluku tak, aby prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom 
prostredí pobytu ľudí kategórie B (hotelové izby) neprekročili cez deň hodnotu LAmax,p 
= 40 dB(A), večer hodnotu LAmax,p = 40 dB(A) a v noci LAmax,p = 30 dB(A), kategórie D 
( reštaurácia, vstupná hala, lobby bar) prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku 
neprekročili počas používania hodnotu LAeq,p = 45 dB(A) a kategórie E (kuchyňa, 
wellnes) neprekročili počas používania hodnotu LAeq,p = 50 dB(A).  

 
 
 
 
 

14. Povrchová úprava 
 
Konečné odtiene  budú : 
 

- žalúzie, potrubia v exteriéri          - RAL 7016 (antracit) 
- viditeľné potrubia a výustky  v interiéri (kuchyňa)  - pozink. - bez ďalších úprav 
- distribučné elementy osadené v podhľadoch    - RAL 9010 (biela) 
- VZT potrubia vedené v medzistropoch      - pozink. - bez ďalších úprav 

 
 

15. Vplyv VZT zariadenia na životné a  pracovné prostredie 
 
- pri chode VZT zariadení vznikajú ako vedľajší produkt (odpad) kondenzát a hluk 
- kondenzát bude odvádzaný do kanalizácie bez úprav, nakoľko sa jedná o vzdušnú 

vlhkosť - vodu 
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- hluk od klimatizácie a vetrania neprekročí povolené hodnoty podľa príslušných 
predpisov 

- vzduchotechnické zariadenia sú opatrené protihlukovou izoláciou už u výrobcu 
zariadenia 

- vo VZT potrubiach a VZT jednotkách budú osadené tlmiče hluku 
- VZT potrubia budú izolované tepelnou izoláciou, ktorá zároveň slúži aj ako akustická 

izolácia 
- vzduchotechnické zariadenie pracuje s čerstvým vzduchom. Vplyvom navrhnutého 

vzduchotechnického zariadenia sa kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch 
zvyšuje.  

- realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie 
oproti súčasnému stavu 
 

 

16. Bezpečnosť a  ochrana zdravia pri práci 
 
 
- pri montáži zariadenia a pri údržbe je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné 

predpisy 
- pracovníci musia byť vopred poučení o dodržiavaní bezpečnostných 

a prevádzkových predpisov a poskytovaní prvej pomoci 
- projektované zariadenie bude riadne uzemnené a vzájomne vodivo prepojené 
- VZT potrubia budú pripájané k vzduchotechnickým jednotkám pomocou tlmiacich 

vložiek 
- všetky rotujúce častí projektovaného zariadenia budú opatrené ochrannými krytmi, 
- zariadenie nesmie byť použité pre iné podmienky, než pre aké bolo navrhnuté 
- elektroinštalácia musí byť prevedená podľa platných noriem  
- pravidelné prehliadky, údržbu a opravy sa môžu vykonávať len pri vypnutom 

zariadení a pri jeho zabezpečení proti náhodnému zapnutiu. 
 
 
 

17. Pokyny pre obsluhu, údržbu a užívateľa 
 

- prevádzkovateľ musí zabezpečiť riadne vyškolenie určených osôb v obsluhe KL  
a VZT zariadení 

- pokyny pre obsluhu a údržbu zapracuje prevádzkovateľ do „Prevádzkového 
poriadku objektu a vyvesí ho v mieste obsluhy, 

- projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu : 
- udržiavanie VZT zariadení v čistote, 
- oprava pohyblivých mechanizmov, 
- čistenie vzduchových filtrov a výmenníkov, 
- kontrola správnej funkcie VZT zariadení a MaR, 
- mazanie a kontrola ložísk, 
- oprava pohyblivých mechanizmov, 
- kontrola vstupnej teploty vykurovacieho média, 
- kontrola vstupnej teploty chladiaceho média, 
- výmena vodných tesnení, 
- kontrola uzatvárania klapiek pri odstavení VZT, 
- kontrola otvárania klapiek pri spúšťaní VZT, 
- kontrola a revízie protipožiarnych klapiek , 



16 
 

- údržba agregátov vzduchotechnického systému je nepretržitý proces, ktorý 
neznesie odklad a prerušenie. Bezporuchovú prevádzku vzduchotechniky 
zabezpečí servisná organizácia, ktorá sa postará o periodickú, o preventívnu a o 
havarijnú údržbu celého systému.    

- pri obsluhe KL zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené 
výrobcom zariadení. 

- zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie 
účinnosti zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie, 

 
 
 

18. Záver 
 
Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa príslušných noriem, predpisov a 
odbornej literatúry pre navrhovanie klimatizačných a vzduchotechnických zariadení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prahe,  05/2019                          Vypracoval : Bc. Ivan Sabol 
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19. Prílohy 
 
 
Príloha č.1: Stanovenie množstva prívodného/odvodného vzduchu 
Príloha č.2: Návrh digestorov 
Príloha č.3: Stanovenie vlhkostnej záťaže (wellness) 
Príloha č.4: Stanovenie množstva odvodu vzduchu z garáží 
Príloha č.5: Návrh vzduchotechnických jednotiek 
Príloha č.6: Návrh tlmičov hluku 
Príloha č.7: Výpočet tlakových strát 
Príloha č.8: Špecifikácia (výpis prvkov) 
Príloha č.9: Koncept chladenia (tepelné zisky) 
Príloha č.10: Výkresová časť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


