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Anotácia
Práca sa zaoberá problematikou rôznych typov vetrania pre bytový dom. Obsahuje dve
základné časti. Prvá z nich je teoretická a zaoberá sa štúdiou rozdielnych druhov
vetrania, ich porovnaním a následným výberom optimálneho riešenia pre daný bytový
dom. V druhej časti je podrobne rozpracované vybrané riešenie vetrania pre daný
objekt.

Kľúčové slová
vetranie obytných budov, vzduchotechnika, systémy vetrania

Abstract
The thesis is concerned with the issue of different types of ventilation for an apartment
building. It contains two basic parts. The first of them is theoretical and deals with the
study of different types of ventilation, their comparison and subsequent selection of the
optimal solution for a given apartment building. The second part elaborates in detail the
selected solution of ventilation system for the object.

Key words
ventilation of residential buildings, ventilation, ventilation systems
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1. Úvod
V dnešnej dobe sa v stavebníctve kladie veľký dôraz na znižovanie spotreby energie a na
zlepšovanie vnútorného prostredia. Požiadavky na tepelnú obálku, prehrievanie
a vzduchotesnosť sú v súčasnosti prísne. Spolu s týmito požiadavkami, rastú aj tie na
technické zariadenie budov. Táto práca sa bude venovať jednému aspektu z technického
zariadenia budov, a to vetraniu.
Cieľom tejto bakalárskej práce je nájsť najvhodnejšie riešenie vetrania pre vybraný
objekt – päť nadzemných podlaží, z toho štyri typické (8 bytov na jednom podlaží).
Vybrané riešenie bude aplikované priamo na riešený objekt v praktickej časti bakalárskej
práce.

1.1. Požiadavky na vetranie
Pri stanovení požiadaviek na vetranie obytných miestností sa môžu využívať zahraničné
predpisy a národné normy.
Zahraničné predpisy v krajinách EÚ sú založené na požiadavke minimálnej intenzity
vetrania. Táto požiadavka vystihuje, aká časť objemu vzduchu z miestnosti má byť
vymenená prostredníctvom vetrania za jednotku času. Táto hodnota sa pohybuje podľa
európskych noriem medzi 0,3 až 0,5 h-1. V opodstatnených prípadoch sa môže
požadovaná hodnota nachádzať aj mimo uvedeného intervalu. Ďalšou požiadavkou
môže byť požadovaný objem vetracieho vzduchu na osobu.
České normy aktuálne definujú podobné požiadavky – konkrétne sa vetranie obytných
miestností definuje v ČSN EN 15665. V tejto norme sú určené požiadavky na trvalé
a nárazové vetranie. Trvalé vetranie popisuje prietok vonkajšieho vzduchu do
miestnosti. Trvalé vetranie je definované podobne ako v európskych predpisoch, a to
výmenou vzduchu alebo hodinovým objemom na jednu osobu. Požiadavky na trvalé
vetranie v Českej republike sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:
Požiadavka

Intenzita vetrania

Objem vzduchu na osobu

Jednotka

h-1

m3/(h . os)

Minimálna hodnota

0,3

15

Doporučená hodnota

0,5

25

Tab. 1.: Požiadavky na trvalé vetranie podľa ČSN EN 15665

V prípade, ak by šlo o budovu, ktorá nie je dlhodobo používaná, je možné požiadavku na
intenzitu vetrania znížiť až na 0,1 h-1. Nárazové vetranie definuje prietok odvádzaného
vzduchu z miestnosti. Väčšinou sa jedná o hygienické miestnosti, ako kúpeľňa alebo WC
a kuchyne. Nárazové vetranie nie je trvalo zapnuté, slúži len k dočasnému vyvetraniu
miestnosti počas alebo po jej používaní. Požiadavky na nárazové vetranie sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
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Požiadavka

Kuchyňa

Kúpeľňa

WC

Jednotka

m3/h

m3/h

m3/h

Minimálna hodnota

100

50

25

Doporučená hodnota

150

90

50

Tab. 2.: Požiadavky na nárazové vetranie podľa ČSN EN 15665

1.2. Systém hodnotenia jednotlivých metód
Pri posudzovaní možných variant vetrania bytového domu je nutné vopred si stanoviť
systém hodnotenia – porovnávanie jednotlivých kritérií. Tie by mali vystihovať všetky
plusy a mínusy vybraných metód. Taktiež by mali vystihovať všetky životné etapy
vetracieho systému od jeho návrhu až po jeho koniec životnosti. Po zohľadnení všetkých
vyššie spomenutých faktorov, boli vybrané nasledujúce hodnotiace kritéria:
•

schopnosť spätného získavania tepla

•

cena investície

•

údržba/životnosť

•

schopnosť regulácie

•

zložitosť systému

•

kvalita vnútorného vzduchu

Pri posudzovaní týchto kritérií bude využitá metóda váh – každému z kritérií bude
priradená váha a každej metóde v jednotlivých kritériách číslo od 0 po 100 podľa toho
ako dané kritérium spĺňa (0 je minimum, 100 je maximum). Po ohodnotení každej
z metód bude zostavená prehľadná tabuľka s porovnaním. Následne bude vybraná
najvhodnejšia, ktorá bude detailne rozpracovaná v praktickej časti.

1.2.1. Schopnosť spätného získavania tepla
Prvým kritériom je schopnosť spätného získavania tepla z odvádzaného vzduchu.
V dnešnej dobe je toto kritérium najžiadanejšie. Budovy by mali mať vo všeobecnosti čo
najnižšie požiadavky na spotrebu energie. Faktorov ovplyvňujúcich úsporu energie
v budovách je veľa. Vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť na dva veľké okruhy, a to:
•

stavebná časť, do ktorej spadá tepelná izolácia budovy, riešenie tepelných
mostov, vhodná orientácia voči svetovým stranám, ...

•

časť technického zariadenia budov, kam zaraďujeme vzduchotechnika,
vykurovací systém, osvetlenie, zdravotechnika, ...

V tejto bakalárskej práci bude najväčšia pozornosť venovaná návrhu vzduchotechniky.
Riešený objekt je navrhnutý v pasívnom štandarde. Z tohto dôvodu bude cieľom tejto
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bakalárskej práce navrhnúť energeticky úsporné riešenie aj pre vzduchotechniku. Váha
tohto kritéria bude kvôli vyššie spomenutým faktorom najvyššia spomedzi
posudzovaných kritérií. Váha bude 40%.

1.2.2. Cena investície
Nemenej dôležitým faktorom pri výbere najvhodnejšej metódy vetrania je výška ceny
investície do potrebných technológií, vetracích rozvodov a distribučných prvkov. Nie je
cieľom navrhnúť najlepší dostupný systém, ktorý však investor nebude ochotný zaplatiť.
Práve kvôli tomuto faktu bude tomuto kritériu udelená váha 30%.

1.2.3. Údržba/životnosť
Ďalšou požiadavkou vyplývajúcou zo súčasných trendov vo svete je udržateľnosť. S
týmto pojmom súvisí údržba a životnosť zvolenej varianty vetrania. Pri výbere
najvhodnejšej varianty bude zohľadnená navrhovaná životnosť danej metódy a taktiež
náklady na údržbu počas celej doby životnosti. Váha kritéria bude 10%.

1.2.4. Schopnosť regulácie
Pod pojmom schopnosť regulácie myslíme požiadavku na systém vetrania, ktorá
umožňuje užívateľovi prispôsobiť si systém v jeho byte podľa jeho predstáv. Nakoľko je
personalizácia dôležitá schopnosť vetracieho ústrojenstva, váha tohto kritéria bude 10
%.

1.2.5. Zložitosť systému
Toto kritérium súvisí s údržbou. Vo všeobecnosti platí, čím zložitejší systém, tým väčšia
pravdepodobnosť jeho zlyhania. Každá súčasť systému má náchylnosť k zlyhaniu. Preto
bude cieľom bakalárskej práce navrhovať varianty s minimálnym počtom súčastí,
s krátkymi trasami vedenia, atď. Váha tohto kritéria bude 5%.

1.2.6. Kvalita vnútorného prostredia
Posledným a nemenej dôležitým kritériom bude kvalita vnútorného prostredia. Práve
kvôli tomuto faktoru navrhujeme pokročilé technológie v budovách. Snažíme sa o čo
najlepšiu kvalitu vnútorného prostredia, aby ľudia tráviaci čas v týchto budovách mali čo
najvyšší štandard. Kvalita vnútorného prostredia pozostáva z viacerých zložiek, v tejto
bakalárskej práci bude zameraná najmä na kvalitu ovzdušia v miestnosti. Váha tohto
kritéria bude 5%.
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2. Prirodzené vetranie
Prirodzené vetranie je najstarším druhom vetrania na svete. Zároveň je aj
najjednoduchším spôsobom zabezpečovania prívodu a odvodu vzduchu. Prirodzené
vetranie je výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím pomocou
rozdielu tlaku. Rozdiel tlaku medzi vnútorným a vonkajším prostredím môže byť
spôsobený rozdielom teplôt alebo dynamickým účinkom vetra.
Tlak vyvolaný rozdielom teplôt je definovaný ako vztlak daný rozdielom merných
hmotností vnútorného a vonkajšieho vzduchu s rôznou teplotou. Rozdiel tlaku sa potom
určí z nasledujúcej rovnice:

∆pt = p e - pi = h . g . (ρe – ρi)
[1]

Kde je:

h

výškový rozdiel [m]

g

gravitačné zrýchlenie [m/s²]

ρe

merná hmotnosť exteriérového vzduchu [kg/m3]

ρi

merná hmotnosť interiérového vzduchu [kg/m3]

Princípom tlaku spôsobeného dynamickým účinkom vetra je vznik pretlaku na
náveternej strane a podtlaku na záveternej strane. Rozdiel tlaku je možné definovať
nasledovne:

1

∆pw = 2 . w2 . ρe
[2]

Kde je:

w

rýchlosť vetra vo výške h [m/s]

ρe

merná hmotnosť exteriérového vzduchu [kg/m3]

Prirodzené vetranie sa delí na:
•
•
•
•

vetranie infiltráciou
vetranie aeráciou
vetranie oknami
vetranie šachtové

2.1. Vetranie infiltráciou
Vetranie infiltráciou znamená výmenu vzduchu medzi vonkajším a vnútorným
prostredím pomocou netesností stavebných konštrukcií. Výmena vzduchu je
uskutočňovaná vplyvom pretlaku. Toto vetranie sa uplatňuje najmä pri už existujúcich
stavbách so staršími oknami, resp. dverami. Pri novostavbách sa práve toto vetranie
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snažíme obmedziť, keďže jedným z faktorov energeticky úspornej stavby je jej
vzduchotesnosť. Dôvodom zaradenia vzduchotesnosti ako jedného z faktorov pri návrhu
energeticky úsporných budov je zabránenie únikov vzduchu, a tým pádom aj tepla
z budovy. Objemový prietok vetrania infiltráciou sa určí z nasledujúceho vzorca:

Vi = i . l . ∆pn
[3]

Kde je:

i

súčiniteľ priepustnosti vzduchu škár [m3/s.m.Pan]

l

dĺžka škár [m]

∆p

rozdiel tlakov vyvolaný vplyvom teploty a vetra, viď 1.2 a 1.3 [Pa]

n

exponent charakterizujúci prúdenie vzduchu škárou [-]

2.2. Vetranie aeráciou
Vetranie aeráciou značí výmenu vzduchu otvormi umiestnenými nad sebou. Týmto
spôsobom je možné vetrať haly, kde je odvod vzduchu zabezpečený aeračnými svetlíkmi
v streche a prívod oknami v nižších častiach budovy. Hnacím motorom tohto druhu
vetrania je rozdiel v tlaku spôsobený rozdielom teplôt a účinkami vetra. Pri bezvetrí
v lete je tento druh vetrania málo účinný, keďže rozdiel teplôt je malý. Toto vetranie nie
je vhodné použiť v halách, kde je nutná ventilácia z dôvodu výskytu škodlivín – sú to
často plyny ťažšie ako vzduch, tým pádom ostanú pri zemi a naďalej v budove. Tento
druh je nevhodným riešením vetrania v bytovom dome, a to z dôvodu základných
predpokladov na vetranie aeráciou (výškový rozdiel vetracích otvorov, možnosť
prúdenia vzduchu medzi otvormi, atď.).

2.3. Vetranie oknami
Základný a najbežnejší spôsob vetrania objektu. Pri tomto druhu vetrania sa ako vetracie
otvory používajú okná, prípadne dvere. Výmena vzduchu je opäť riešená rozdielom tlaku
vzduchu. V prípade bezvetria je prívod aj odvod vzduchu vykonávaný jedným otvorom.
V prípade pôsobenia účinkov vetra na objekt slúži otvor na fasáde ako prívod vzduchu.
Ak má miestnosť otvor na náveternej, a zároveň na záveternej strane, môžeme hovoriť
o priečnom prevetrávaní. Pri priečnom prevetrávaní dynamický účinok vetra značne
prevyšuje účinky rozdielu teplôt. Tento typ vetrania je vhodný ako zastaralejšie riešenie
vetrania v bytových domoch. V súčasnom stavebníctve je toto riešenie nedostatočné.

2.4. Šachtové vetranie
Tento druh prirodzeného vetrania je založený na prítomnosti zvislých šachiet, ktoré
slúžia ako prívodné alebo odvodné prvky (obr. 1.).
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Obr. 1.: Schéma šachtového vetrania (zdroj: Prezentácia č. 02 – TZ02; s. 10; ČVUT; Ing. Daniel
Adamovský, Ph.D.)

Z obrázku možno vidieť, že otvory vo fasáde tvoria prívodnú funkciu, zatiaľ čo šachta
tvorí odvodnú funkciu. Rozdiel tlakov, zapríčinený rozdielom teplôt, spôsobuje pohyb
vzduchu pri tomto druhu vetrania. Problém tohto vetrania nastáva v momente kedy sa
teploty vnútorného a vonkajšieho vzduchu vyrovnajú, a tým pádom je rozdiel tlakov
nulový. V tomto prípade je možné využiť aj dynamický účinok vetra, vďaka samo –
ťahovým hlaviciam na vrchu šachty. Nevýhodou tohto spôsobu vetrania je prenos hluku
medzi jednotlivými bytovými jednotkami šachtou.

2.5. Hodnotenie posudzovaných kritérií
Ako metóda na posúdenie vopred stanovených hodnotených kritérií bude slúžiť vetranie
oknami. Tento typ vetrania bol vybraný z dôvodu, že je z uvedených metód
najrozšírenejší (avšak zastaralý a v súčasnosti nevhodný) na vetranie prirodzeným
spôsobom v bytovom dome. Taktiež bude slúžiť ako akýsi odrazový mostík na
porovnanie ostatných metód.
Schopnosť spätného získavania tepla
Pri prirodzenom vetraní môžeme hovoriť o nulovej schopnosti spätného získavania
tepla. Toto konštatovanie je založené na fakte, že pri prirodzenom vykurovaní je všetko
teplo, ktoré je vyprodukované v tepelnej obálke vetraním prenesené von z obálky
budovy.
Udelené hodnotenie: 0
Cena investície
Cena investície do prirodzeného vetrania oknami je prakticky nulová, keďže každý
bytový objekt musí byť vybavený oknami a dverami. Do tohto typu vetrania teda nie sú
potrebné ďalšie investície.
Udelené hodnotenie: 100
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Údržba/životnosť
Náklady na údržbu pri tomto type vetranie predstavujú náklady na údržbu okien a dverí.
Tie boli vyhodnotené ako zanedbateľné, keďže moderné okná s izolačným trojsklom sú
vyrábané tak, aby počas svojej životnosti nepotrebovali zásadnú údržbu. Okná a dvere
sú v súčasnosti navrhované takým spôsobom aby sa počas celej životnosti budovy
nemuseli meniť.
Udelené hodnotenie: 100
Schopnosť regulácie
Schopnosť regulácie v prípade vetrania oknami je jednoduchá. Užívateľ sám ovláda
okná, tým pádom reguluje prietok vzduchu do interiéru. Problém nastáva, ak je vonku
nepriaznivé počasie, hlučná ulica, prítomnosť škodlivín (dym, výfukové plyny,...), atď.
Regulácia vetrania oknami je jednoduchá, avšak ovplyvňuje ju mnoho externých
faktorov.
Udelené hodnotenie: 20
Zložitosť systému
Zložitosť systému v tomto prípade opäť nemá zmysel určovať nejako bližšie, keďže na
tento typ vetrania nie sú potrebné špeciálne prvky vetracieho systému.
Udelené hodnotenie: 100
Kvalita vnútorného vzduchu
Kvalita vnútorného vzduchu je veľmi variabilná v čase, keďže prirodzené vetranie
oknami je závislé na činnosti človeka a taktiež na individuálnom úsudku jednotlica. Práve
kvôli týmto a ďalším faktorom je kvalita vzduchu veľmi premenlivá v čase.
Udelené hodnotenie: 10
Výsledok hodnotenia:
0,4 . 0 + 0,3 . 100 + 0,1 . 100 + 0,1 . 20 + 0,05 . 100 + 0,05 . 10 = 48 bodov zo 100
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3. Nútené vetranie
Nútene vetranie môžeme charakterizovať ako mechanickú výmenu znehodnoteného
vzduchu. Vzduch môže byť znehodnotený rôznymi škodlivinami alebo pachmi. Nútená
výmena vzduchu môže taktiež slúžiť k odvodu tepelnej záťaže z objektu. Výmena
vzduchu je vyvolaná mechanicky, a to ventilátorom. Ventilátor zaisťuje dopravu vzduchu
potrubím a prekonáva tlakové straty v potrubí. Nútené vetranie zaisťuje výmenu
vzduchu v priestore a umožňuje jeho úpravu (teplotnú, vlhkostnú, filtrácia) a spätné
získavanie tepla zo vzduchu. Existujú rôzne delenia núteného vetrania. Existujú rôzne
delenia núteného vetrania, rozlišujeme ho/ich najmä podľa:
•
•

tlakových pomerov v miestnosti (pretlakové, podtlakové, rovnotlakové)
druhu zostavy (centrálna, lokálna)

V tejto bakalárskej práci sa však budeme venovať len tým možnostiam, ktoré pripadajú
do úvahy v prípade bytového domu, a to:
•
•
•
•

hybridné vetranie
nútené rovnotlakové vetranie s malými decentralizovanými jednotkami v stene
nútené rovnotlakové vetranie s decentralizovanými jednotkami
nútené rovnotlakové vetranie s centralizovanou jednotkou
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4. Hybridné vetranie
V tejto kapitole sa budeme ďalej venovať iba hybridnému vetraniu, ktoré sa vyznačuje
tým, že kým prívod vzduchu je prirodzený, odvod je nútený. Týmto spôsobom je zaistené
vetranie celej bytovej jednotky.
Výpočet prívodu vzduchu pri hybridnom vetraní vychádza z požiadaviek na vetranie
obytných miestností. Výpočet odvádzaného vzduchu vychádza z požiadaviek na
nárazové odvetranie. Dominantnou škodlivinou v hygienických priestoroch je vodná
para. V jednom byte sa bude nachádzať tanierový ventil alebo iný prvok na odvod
vzduchu v každej kúpeľni, WC a kuchyni. Odvod vzduchu z hygienických priestorov môže
byť riešený nasledovne:
•

lokálny ventilátor pre každú bytovú jednotku cez stenu

Obr. 2.: Schéma lokálneho ventilátoru cez stenu (zdroj: Prezentácia č. 03 – TZ02; s. 18; ČVUT; Ing. Daniel
Adamovský, Ph.D.)

•

lokálny ventilátor pre každú bytovú jednotku so spoločným odvodným potrubím

Obr. 3.: Schéma lokálneho ventilátoru so spoločným odvodným potrubím (zdroj: Prezentácia č. 03 –
TZ02; s. 18; ČVUT; Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.)
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•

centrálny ventilátor pre viac bytových jednotiek so spoločným potrubím.

Obr. 4.: Schéma centrálneho ventilátoru so spoločným odvodným potrubím (zdroj: Prezentácia č. 03 –
TZ02; s. 18; ČVUT; Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.)

V prípade bytovej jednotky použijeme jeden z ventilátorov z hygienických priestorov ako
trvalý. Prietok vzduchu trvalo zapnutým ventilátorom musí dosahovať aspoň minimálny
prietok vzduchu podľa požiadaviek na prívod vzduchu pre celú bytovú jednotku. Ostatné
ventilátory budú použité na nárazové vetranie. Pri bytových jednotkách s malou až
strednou podlahovou plochou (20 – 50 m2) a s bežnou svetlou výškou (do 3 m), bude
väčšinou postačovať ako trvalý ventilátor najmenší z ventilátorov. Je to z toho dôvodu,
že prietoky aj najmenších ventilátorov na trhu sa pohybujú okolo 100 m3/h. Minimálne
množstvo prívodného vzduchu je väčšinou vypočítané z počtu osôb v danej bytovej
jednotke. Pri podlahovej ploche 50 m2 budú preto aj najmenšie z ventilátorov
postačovať na prívod vzduchu pre 4 osoby. Ventilátor v kuchyni bude slúžiť ako nárazové
vetranie počas varenia.
Ako prirodzený prívod vzduchu do bytovej jednotky môžu slúžiť rôzne prvky, medzi ktoré
najbežnejšie patria vetracie štrbiny v rámoch okien a rôzne typy štrbín v obvodových
stenách. Dôležité je správne umiestnenie týchto prívodných prvkov – vždy je vhodné
umiestniť ich do blízkosti vykurovacieho telesa, čo sa robí z dôvodu komfortu obyvateľov
objektu. Privádzaný vzduch bude ohrievaný vykurovacím telesom. Prívodný prvok musí
byť umiestnený do všetkých obytných miestností, aby bola zabezpečená požadovaná
výmena vzduchu. Prívodné štrbiny musia byť opatrené prvkami na potlačenie prenosu
akustického hluku z exteriéru do interiéru.
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Obr. 5. a 6.: Príklad vetracej štrbiny v okne a v stene (zdroj: https://www.bristec.cz/eha2;
https://www.bristec.cz/eht)

4.1. Hodnotenie posudzovaných kritérií
Schopnosť spätného získavania tepla
Pri tomto type núteného vetranie nedochádza k žiadnemu SZT (spätné získavanie tepla).
Privádzaný je vzduch z exteriéru s teplotou a vlhkosťou vonkajšieho vzduchu v danom
čase. Odvádzaný vzduch je vedený spoločným potrubím, resp. odvodom cez stenu do
exteriéru. Nie je nijak využitá jeho vnútorná energia na spätné získanie tepla.
Udelené hodnotenie: 0
Cena investície
Cena investície do hybridného vetrania spočíva v investícii do ventilátorov, vetracích
štrbín, prípadných spoločných odvodových potrubí a prípadných regulačných systémov.
Tieto investície sa pohybujú rádovo v stovkách až tisícoch korún pre jednu bytovú
jednotku. Je to určitý nárast oproti prirodzenému vetraniu, ale určite nie je signifikantný.
Udelené hodnotenie: 90
Údržba/životnosť
Náklady na údržbu zahŕňajú údržbu ventilátorov, čistenie vetracích štrbín
a filtrov, údržbu odvodného potrubia. Všetky tieto činnosti by mal manuálne zručný
majiteľ bytovej jednotky zvládnuť vo vlastnej réžii. Životnosť tohto systému je závislá
najmä od životnosti ventilátoru a regulačného systému. Sú jedinou aktívnou časťou
v procese vetrania a preto sú aj najviac náchylné na zlyhanie. Životnosť ventilátoru
odhadujeme v rozmedzí 5 – 20 rokov. Regulačný systém by mal mať podobnú životnosť.
Udelené hodnotenie: 90
Schopnosť regulácie
Systém hybridného vetrania je možné regulovať pomocou samoregulačných štrbín,
ventilátorov a snímačov kvality ovzdušia. S týmito prvkami je možné optimalizovať tento
druh vetrania. Miestnosti určené na spánok by boli vetrané najmä v noci, zvyšné obytné
priestory naopak cez deň. Tento systém regulácie však nedosahuje parametre iných
systémov núteného vetrania (rovnotlakové systémy).
Udelené hodnotenie: 40
18

Zložitosť systému
Systém núteného podtlakového vetrania je veľmi jednoduchý. Skladá sa v podstate zo
štyroch hlavných častí, z ktorých sú ventilátor a regulácia najnáchylnejšie na zlyhanie.
Potrubie je vedené iba vertikálne v šachtách. Vetracie štrbiny sú umiestnené v obytných
miestnostiach. Jediná interakciu medzi jednotlivými prvkami zabezpečuje regulačný
systém.
Udelené hodnotenie: 80
Kvalita vnútorného vzduchu
Kvalita vnútorného vzduchu je vyššia ako v prípade prirodzeného vetrania. Je možné
nastaviť prevádzkový ventilátor na viac režimov, avšak najmä na trvalé a nárazové
vetranie. V bytovej jednotke je tým pádom je možné udržiavať v podstate nemenné
množstvo škodlivín. Množstvo škodlivín môže kolísať počas nárazových aktivít
jednotlivcov v byte (varenie, návšteva známych, atď.). Avšak oproti iným spôsobom
núteného vetrania je takáto kontrola koncentrácie škodlivín príliš malá.
Udelené hodnotenie: 40
Výsledok hodnotenia:
0,4 . 0 + 0,3 . 90 + 0,1 . 90 + 0,1 . 40 + 0,05 . 80 + 0,05 . 40= 46 bodov zo 100
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5. Nútené rovnotlakové vetranie
Systém núteného rovnotlakového vetrania sa vyznačuje tým, že objem privádzaného
vzduchu je totožný s objemom odvádzaného vzduchu. Ako nám napovedá už názov
tohto typu núteného vetrania, vo vetranom priestore nevzniká tlakový rozdiel. Vo
vetranej miestnosti sa musia nachádzať prvky na prívod a odvod vzduchu. Výpočet
prívodu vzduchu je stanovený požiadavkou na vetranie obytných miestností. Pri tomto
type vetrania je možne spätne získavať teplo z odvádzaného vzduchu. Je taktiež možné
vetrací vzduch upravovať a tým dosiahnuť jeho požadovanú kvalitu. Existuje mnoho
typov systémov rovnotlakového vetrania. Takisto existuje aj viacero hľadísk, podľa
ktorých ich môžeme deliť:
•

•

typy systémov podľa miestneho členenia:
o centralizovaný systém (spoločný systém pre celú budovu, spoločná VZT
jednotka)
o decentralizovaný systém (VZT jednotka len pre časť budovy,
jednoduchšie zariadenia)
typy systémov podľa prietoku vzduchu:
o konštantný prietok vzduchu – CAV (výkon nezohľadňuje potrebu vzduchu
v miestnosti, malá regulácia, vhodné pre budovy s rovnakými
požiadavkami v jednotlivých miestnostiach)
o premenný prietok vzduchu – VAV (prietok vzduchu riadený podľa potreby
v jednotlivých miestnostiach, riadenie (škrtenie) prietoku ventilátoru,
resp. koncových jednotiek – VAV boxov)
o premenný prietok vzduchu – DCV (modernejšie ako VAV, riadenie sa
zameriava na zmenu statického tlaku ventilátoru pri zmenách prietoku
v koncových prvkoch, vyššie nároky na ventilátory a rozsah ich prietokov)

V tejto bakalárskej práci sa bližšie pozrieme na pár vybraných riešení vhodných pre
bytový dom, a to:
•
•
•

malé decentralizované jednotky v stene
decentralizované VZT jednotky
centralizovaná VZT jednotka

5.1. Malé decentralizované jednotky v stene
Pod názvom malé lokálne jednotky rozumieme vetracie jednotky, ktoré je možné
umiestniť do obvodových stien. Tieto jednotky sú schopné spätného získavania tepla
z odvádzaného vzduchu. Avšak účinnosť spätného získavania tepla je oproti veľkým VZT
jednotkám menšia, dosahuje maximálne 75%. Ich výhodou je jednoduchá montáž do
obvodových stien bez väčších stavebných úprav. Toto riešenie je vhodné pre
rekonštrukcie alebo do rekonštruovaných budov s nízkou svetlou výškou, keďže pri
nízkej svetlej výške nie je možné umiestniť VZT potrubia pod strop, resp. do podhľadu.
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Obr. 7.: Malá VZT jednotka do steny (zdroj: https://www.luftuj.cz/p/eco-room-100-310-malarekuperacni-jednotka/19-500-mm/)

Týmto spôsobom je možné vetrať miestnosť v bytovej jednotke, prípadne celú bytovú
jednotku. Princíp návrhu je podobný hybridnému vetraniu bytovej jednotky ďalej je však
nutné umiestniť podtlakové vetranie do hygienických miestností a kuchyne. Všetky
podtlakové ventilátory budú slúžiť ako nárazové vetranie v čase používania danej
miestnosti, žiaden z nich nemusí byť použitý ako trvalý, keďže o nutnú výmenu vzduchu
v obytných miestnostiach sa postará práve malá VZT jednotka v stene. Pri umiestnení
jednotky priamo do steny sa naskytá otázka jej akustického výkonu. Jej regulácia je
jednoduchá a individuálna, pretože jedna jednotka slúži na vetranie jednej miestnosti,
resp. bytu.

Obr. 8: Schéma malej VZT jednotky v stene (zdroj: https://www.kavestav.cz/ventulo)
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5.1.1. Hodnotenie posudzovaných kritérií
Schopnosť spätného získavania tepla
Účinnosť spätného získavania tepla pri malých lokálnych jednotkách dosahuje 75%.
Samozrejme účinnosť sa líši podľa výrobcu danej jednotky. Je to prvá z doposiaľ
uvedených metód, ktorá vie využiť spätné získavanie tepla. Avšak nedosahuje účinnosť
spätného získavania tepla veľkých VZT jednotiek.
Udelené hodnotenie: 50
Cena investície
Cena investície pri tomto type núteného vetranie je rovná cene lokálnych jednotiek
a podtlakových ventilátorov umiestnených v hygienických miestnostiach. Ak chceme
zvýšiť účinnosť spätného získavanie, je nutné ich umiestniť do každej obytnej miestnosti.
Malé VZT jednotky do steny stoja od 10 000 Kč po cca 30 000 Kč. Toto riešenie je
primárne vhodné do rodinných domov alebo do malých bytových domov, prípadne do
už vyššie spomenutých rekonštrukcií budov. Aj pri týchto budovách je ale potrebné
zvážiť celkovú cenu investície do malých jednotiek v porovnaní s centralizovaným
systémom.
Udelené hodnotenie: 20
Údržba/životnosť
Náklady na údržbu sa rovnajú nákladom na údržbu malých VZT jednotiek a podtlakových
ventilátorov v hygienických priestoroch. Údržba malých VZT jednotiek spočíva vo
výmene filtrov vo frekvencii udávanej výrobcom, interval výmeny filtrov je však veľmi
individuálny a závisí na mnohých faktoroch. Môže sa pohybovať v mesiacoch, ale aj
v rokoch. Životnosť jednotiek záleží na kvalitnej a pravidelnej údržbe a kontrole. Pri
splnení týchto faktorov sa životnosť môže pohybovať na úrovni desiatok rokov.
Udelené hodnotenie: 80
Schopnosť regulácie
Do malých VZT jednotiek môžu byť zabudované rôzne druhy snímačov kvality vzduchu.
Taktiež je možná viacstupňová regulácia otáčok ventilátoru, čím je možné regulovať
prietok vzduchu. Tieto VZT jednotky je vhodné umiestniť do každej obytnej miestnosti
a tým regulovať prietok vzduchu individuálne.
Udelené hodnotenie: 80
Zložitosť systému
Tento systém nie je zložitý a náročný na projektovanie, obsahuje jednotky do steny,
ktoré sú dodávané od výrobcu ako hotový výrobok, ktoré nie je nutné napájať na ďalšie
prvky. V bytových jednotkách sa ale stále musia nachádzať aj podtlakové ventilátory.
Tieto dva systémy sú na sebe nezávislé.
Udelené hodnotenie: 80
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Kvalita vnútorného vzduchu
Vo vnútri malej VZT jednotky sa nachádza prachový filter, slúžiaci na zachytenie jemných
prachových čiastočiek. Tieto jednotky môžu obsahovať integrované snímače vlhkosti a
CO2, ktoré im pomáhajú s optimálnym nastavením VZT jednotiek. K jednotkám sa
väčšinou dodáva aj diaľkové ovládanie s možnosťou nastavenia intenzity vetrania. Vďaka
týmto faktorom je schopná táto malá VZT jednotka pomerne efektívne upravovať
privádzaný vzduch, veľké VZT jednotky však dokážu privádzať vzduch s ešte väčšou
kvalitou.
Udelené hodnotenie: 60
Výsledok hodnotenia:
0,4 . 50 + 0,30 . 20 + 0,1 . 80 + 0,1 . 80 + 0,05 . 80 + 0,05 . 60 = 49 bodov zo 100

5.2. Decentralizované VZT jednotky
Tento systém rovnotlakového vetrania je podobný s predošlým, tým že je riešený
decentralizovane. Odlišnosť spočíva v tom, že decentralizovaná jednotka slúži pre jeden
byt. Z tohto dôvodu bude jej veľkosť väčšia. Riešený objekt je strednej veľkosti (počet
bytov je 34). Výpočet je opäť založený na požiadavkách na prívod vzduchu – každá
decentralizovaná jednotka musí mať prívod čerstvého vzduchu a odvod odpadného.
Tento systém je možné charakterizovať ako centralizovaný systém pre jeden byt, pre
ktorý zabezpečuje vetranie VZT jednotka.

1 – decentralizovaná jednotka
2 – rozvody vzduchu v bytoch
3 – centralizované zvislé potrubia
Obr. 9.: Príklad riešenia s decentralizovanou jednotkou (zdroj: ATREA – Systémy větrání BYTOVÉ DOMY;
pdf súbor; s.9)
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VZT jednotky na decentralizované vetranie majú kompaktnejšie rozmery a sú schopné
zabezpečiť výmenu menšieho objemu vzduchu. Nemajú však veľké priestorové
požiadavky. Je možné ich umiestniť do menších miestností, do časti miestnosti, veľmi
často do SDK podhľadu.

Obr. 10.: Príklad menšej decentralizovanej VZT jednotky (zdroj: https://www.atreaeshop.cz/30993,atrearekuperacni-jednotka-duplex-250-easy-a161900.html)

Nevýhodou je zvýšený akustický hluk v každom byte. Toto riešenie je vhodné vďaka
veľmi dobrej regulácii. Je nutné zvážiť cenu investície do jednej centralizovanej VZT
jednotky a do decentralizovaných v každom byte.
Ďalšou nedielnou súčasťou tohto systému je potrubie na vedenie vzduchu. Potrubie
môže mať dva základné tvary prierezu:
•
•

kruhové
hranaté

Kruhové potrubie je vďaka svojmu tvaru výhodnejšie z hľadiska prúdenia vzduchu –
zaberá však viac miesta. Hranaté potrubie má pri rovnakej ploche prierezu menšiu výšku,
preto je vhodnejšie na umiestňovanie do budov s menšou svetlou výškou. Bytové domy
majú spravidla menšiu svetlú výšku ako administratívne budovy. Potrubie
s obdĺžnikovým prierezom je možné umiestniť do podhľadu. Prierezy potrubí v
jednotlivých bytoch pri decentralizovanej a pri centralizovanej VZT jednotke sú rovnaké,
a to z toho dôvodu, že prietok vzduchu pre jednotlivé miestnosti musí byť rovnaký pri
obidvoch systémoch. Potrubia s čerstvým a odpadným vzduchom môžu byť vyvedené
na fasádu budovy, resp. na strechu budovy. Potrubia je nutné tepelne izolovať pri
prechode nevykurovanými miestnosťami, z dôvodu rizika kondenzácie.
Základný princíp vetrania so spätným získavaním tepla s VZT jednotkou v bytových
domoch je odvod vzduchu z hygienických priestorov a prívod vzduchu do obytných
miestností. Podľa tejto definície je vytvorený pretlak v obytných miestnostiach a podtlak
v miestnostiach hygienických, takto je zabezpečená cirkulácia vzduchu v rámci celého
bytu. Prúdenie je zabezpečené mriežkami vo dverách medzi jednotlivými miestnosťami
v byte a netesnosťami stavebných konštrukcií v rámci bytu.
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Na tlmenie akustického hluku v potrubí je možné využiť tlmiče akustického hluku.
Takisto je nevyhnutné pružné uloženie VZT jednotky a jej pripojovacích potrubí, touto
cestou môžeme znížiť akustický tlak a chvenie vo VZT systéme na požadovanú úroveň.

Obr. 11.: Tlmič do potrubia kruhového prierezu (zdroj: https://sk.ventilatory.net/ldc-315-900.html)

5.2.1. Hodnotenie posudzovaných kritérií
Schopnosť spätného získavania tepla
Účinnosť spätného získavania tepla pri tomto druhu vetrania je rovnaká ako pri veľkých
centrálnych jednotkách. Účinnosť záleží od výrobcu danej VZT jednotky a pohybuje sa
od 80 do 95 %.
Udelené hodnotenie: 100
Cena investície
Cena investície je rovná sume investícií do VZT jednotiek, vzduchového potrubia,
riadiaceho systému a tlmičov hluku. Cena jednej jednotky sa pohybuje okolo 30 000 Kč.
V tomto prípade je nutné posúdiť rozdiel medzi decentralizovanou jednotkou pre každý
byt a centralizovanou jednotkou pre celý objekt. V prípade vybraného objektu (stredná
veľkosť byt. domu – 34 bytov) je vhodnejším riešením centralizovaná VZT jednotka pre
celý objekt.
Udelené hodnotenie: 0
Údržba/životnosť
Údržba systému spočíva vo výmene filtrov v jednotkách a pravidelnej kontrole
technikom. Výmena filtrov je znásobená faktom, že musí byť prevedená v každej z
jednotiek. Tento systém má najviac prvkov z vybraných systémov, preto má aj najväčšie
požiadavky na údržbu. Jeho životnosť sa dá odhadovať v desiatkach rokov.
Udelené hodnotenie: 20
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Schopnosť regulácie
Tento systém má najväčšiu možnosť regulácie. Je možné regulovať priamo VZT jednotku,
podľa potreby v danom byte a optimalizovať jej chod podľa prianí obyvateľov daného
bytu. Týmto spôsobom je možné znížiť aj náklady na elektrickú energiu potrebnú
na chod VZT jednotky.
Udelené hodnotenie: 100
Zložitosť systému
Ako bolo spomenuté v predošlých kapitolách tak tento systém má najviac prvkov, čo ho
predurčuje na náchylnosť ku chybám. Je nutné sledovať väčšie množstvo VZT jednotiek,
namiesto jednej centralizovanej. Obsahuje podobne dlhé potrubné vedenia ako systém
s centralizovanou jednotkou. Pred prvým spustením je nutné správne nastaviť riadenie
VZT systému, čo je potrebné vykonať v každom byte osobitne.
Udelené hodnotenie: 10
Kvalita vnútorného vzduchu
Decentralizovaná VZT jednotka obsahuje všetky prvky na úpravu vzduchu, ktoré
obsahuje aj centralizovaná jednotka. VZT systém je možné prepojiť so snímačmi kvality
vzduchu a obsahu škodlivín, a tým efektívne riadiť kvalitu privádzaného vzduchu.
Udelené hodnotenie: 100
Výsledok hodnotenia:
0,4 . 100 + 0,30 . 0 + 0,1 . 20 + 0,1 . 100 + 0,05 . 10 + 0,05 . 100 = 58 bodov zo 100

5.3. Centralizovaná VZT jednotka
Princíp vetrania tohto systému je veľmi podobný s predošlým. V tomto prípade bude
v celom objekte len jedna centralizovaná jednotka, ktorá môže byť umiestnená na
streche alebo v strojovni vzduchotechniky. Z tohto miesta musia byť vedené rozvody
potrubia s prívodným a odvodným vzduchom, ktoré sa ďalej vetvia na každom podlaží
do jednotlivých bytov. Trasy v jednotlivých bytoch sú totožné s trasami
v predchádzajúcom riešení.

26

1 – centralizovaná jednotka
2 – VAV boxy
3 – centralizované zvislé potrubia
4 – rozvody vzduchu v bytoch
Obr. 13.: Príklad riešenia s centralizovanou jednotkou (zdroj: ATREA – Systémy větrání BYTOVÉ DOMY;
pdf súbor; s.4)

Prietok vzduchu v bytoch môže byť konštantný alebo premenlivý. Pri bytových domoch
sú požiadavky na vetranie väčšinou podobné, je však užívateľsky vhodné, aby sa na
každom prívodnom potrubí nachádzal zónový regulátor prietoku, tzv. VAV box. Ten
umožňuje nastavenie prietoku vzduchu v danom byte individuálne.

Obr. 14.: VAV box

Obr. 15.: SMART Box od firmy ATREA

(zdroj: http://www.mcguirecontrols.com/products.html; https://www.atrea.cz/cz/smart-box-125-400)
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VAV box alternatívne umožňuje aj pripojenie na vykurovaciu/chladiacu sústavu,
s možnosťou zmeny teploty privádzaného vzduchu. Vo VAV boxe sa nachádza škrtiaca
klapka, ktorou sa dá regulovať prívod vzduchu. Riadenie systému s konštantným
prietokom vzduchu má len dve polohy a to vypnuté/zapnuté, zatiaľ čo riadenie systému
s variabilným prietokom vzduchu umožňuje väčšiu variabilitu.
Prvky na tlmenie hluku sú rovnaké ako pri vetraní s decentralizovanou jednotkou – VZT
jednotku a pripojovacie potrubia je nutné uložiť pružne.
Problematika s prívodnými a odvodnými potrubiami v podlažiach je bližšie špecifikovaná
v predošlej podkapitole. Tento systém bude ďalej obsahovať aj zvislé rozvody
prívodného a odvodného vzduchu. Je to z dôvodu umiestnenia VZT jednotky buď na
streche, alebo v technickom zázemí. Zvislé rozvody budú ústiť do VZT jednotky. Na VZT
jednotku sú ďalej napojené potrubia s čerstvým a odpadným vzduchom.

5.3.1. Hodnotenie posudzovaných kritérií
Schopnosť spätného získavania tepla
Účinnosť spätného získavania tepla centralizovaných VZT jednotiek je v súčasnosti na
veľmi vysokej úrovni. Účinnosti viacerých z nich sa pohybujú nad 90 %.
Udelené hodnotenie: 100
Cena investície
Cena investície do tohto systému je z veľkej miery cenou VZT jednotky a VAV boxov.
Práve tieto dva prvky tvoria hlavnú časť centralizovaného systému. S narastajúcou
veľkosťou objektu je výhodnejšie investovať do jednej VZT jednotky. K jednej VZT
jednotke je možné napojiť desiatky VAV boxov (niektorí výrobcovia udávajú až 63). Cena
VZT jednotky pre stredne veľký bytový dom sa pohybuje okolo 300 000 Kč. Jeden VAV
box stojí okolo 10 000 Kč. Systém ďalej obsahuje potrubia, riadiacu jednotku, distribučné
prvky.
Udelené hodnotenie: 20
Údržba/životnosť
Údržba tohto systému je jednoduchšia a prebieha mimo obytných priestorov bytového
domu, čo vyplýva z umiestnenia VZT jednotky. Spočíva v pravidelnej kontrole celého
systému a VZT jednotky, výmene filtrov v jednotke. Životnosť systému sa predpokladá
v desiatkach rokov.
Udelené hodnotenie: 30
Schopnosť regulácie
Regulácia spočíva vo VAV boxoch umiestnených v bytoch. Niektoré spoločnosti
ponúkajú tieto VAV boxy aj s pripojením na internet, vďaka tomuto riešeniu je regulácia
užívateľsky nenáročná. Je nimi možné upraviť prietok vzduchu na požadovanú úroveň
v ktorúkoľvek dennú dobu. VAV boxy dokážu priamo komunikovať s VZT jednotkou
a tým optimalizovať chod VZT jednotky.
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Udelené hodnotenie: 90
Zložitosť systému
Vetranie s centralizovanou jednotkou je pomerne zložité. Akúsi kostru tvoria zvislé
rozvody, rozvody na každom podlaží a rozvody v jednotlivých bytov. Ďalej je nutné
každého bytu umiestniť VAV box. Ako bolo spomenuté, výhodou tohto systému je
údržba mimo obytných miestností.
Udelené hodnotenie: 20
Kvalita vnútorného vzduchu
Kvalita privádzaného vzduchu je na veľmi vysokej úrovni. Vo VZT jednotke sa nachádzajú
všetky potrebné komponenty na úpravu vzduchu, vďaka čomu sú splnené požiadavky na
objem čerstvého vzduchu v obytných miestnostiach.
Udelené hodnotenie: 100
Výsledok hodnotenia:
0,4 . 100 + 0,30 . 20 + 0,1 . 30 + 0,1 . 90 + 0,05 . 20 + 0,05 . 100 = 64 bodov zo 100
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7. Vetranie pomocných priestorov
Vo vybranom bytovom dome sa nachádzajú aj priestory, ktoré neslúžia primárne na
bývanie. V rámci koncepcie vetrania je však nutné prihliadať aj na tieto priestory
a náležite zohľadniť ich vplyv na celkový koncept vetrania. V posudzovanom objekte sa
okrem bytových jednotiek nachádzajú aj tieto nebytové priestory:
•
•
•
•

garáže
pivnice
schodisko a chodby
spoločné priestory v 1.NP

V nasledujúcich kapitolách budú stručne popísané požiadavky a možnosti vetrania
týchto priestorov.

7.1. Garáže
Vetranie garážových priestorov je zložitejší problém, ktorému by mohla byť venovaná
samostatná práca. Návrh vetrania v garáži závisí na mnohých premenných, pričom ho
možno vo všeobecnosti rozdeliť na tri základné druhy:
•
•
•

prevádzkové
havarijné
požiarne

Prevádzkové vetranie sa používa za bežného chodu garáže. Tak isto ako pri vetraní
obytných miestností, je možné ho rozdeliť na dva veľké celky – prirodzené a nútené. Pri
prevádzkovom vetraní je nutné zaistiť kvalitu vnútorného prostredia a komfort
obyvateľov bytového domu.
Havarijné vetranie sa využíva vtedy, keď dôjde k nadmernému výskytu škodlivín.
V prípade garáží to sú najmä plyny nebezpečné pre človeka – kvôli tomuto faktu musia
byť garážové priestory vybavené detektormi na zistenie prítomnosti vysokej
koncentrácie nebezpečných plynov.
Požiarna ventilácia v garážach je v prevádzke vtedy, ak dôjde v ich priestore ku požiaru.
Hlavným cieľom požiarnej ventilácie je zamedzenie šírenia ohňa a jeho produktov po
budove prostredníctvom vzduchotechniky. Tomuto javu majú zabrániť požiarne klapky,
ktoré sú inštalované vždy na hraniciach požiarnych úsekov. Sekundárna, no nemenej
dôležitá úloha vzduchotechniky počas požiaru, je odvod splodín a produktov ohňa mimo
budovu.

7.2. Pivnice
Priestory pivníc sa nachádzajú v každom bytovom dome, pri návrhu ventilácie je nutné
vyriešiť aj spôsob vetrania týchto priestorov. V priestoroch pivníc sa nepredpokladá
vysoká intenzita pohybu ľudí a to je dôvod, prečo je pri pivniciach možné prikloniť sa
k najnižším limitným požiadavkám vyplývajúcim z normy. Aby sa efektívne predišlo
výskytu vlhkosti a jej produktom v pivniciach, musí byť zabezpečená aspoň minimálna
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výmena vzduchu – napríklad podtlakovým spôsobom vetrania. Toto vetranie bude
samostatnou časťou systému vetrania bytového domu. Odvod vzduchu bude
zabezpečený ventilátorom inštalovaným v priestoroch pivníc. Prívod vzduchu bude
podobne ako pri podtlakovom vetraní obytných miestností zabezpečený infiltráciou
vzduchu cez netesnosti v stavebných konštrukciách vo vnútri budovy.

7.3. Schodisko a chodby
Schodisko a chodby sú väčšinou vetrané prirodzene, čo je zabezpečené otvárateľnými
oknami. Distribúcia vzduchu v rámci budovy na chodbách je zabezpečená netesnosťami
v stavebných konštrukciách v rámci budovy. Chodby a schodiská však väčšinou slúžia
taktiež ako chránené únikové cesty počas požiaru, kde je nutné dodržať určitú výmenu
vzduchu počas požiaru, a to podľa kategórie chránenej únikovej cesty. Chodby
a schodiská je ďalej nutné rozdeliť na dva rôzne druhy, podzemnú a nadzemnú časť.
V podzemnej časti je vždy nutné zabezpečiť nútené vetranie, v nadzemnej časti stačí
zabezpečiť požadovanú výmenu vzduchu, ktorá môže byť zabezpečená prirodzeným
vetraním. Najväčšia efektivita je pri otvorenom okne v najvyššom a najnižšom bode
budovy.

7.4. Spoločné priestory v 1.NP
Pod názvom spoločné priestory v 1.NP rozumieme miestnosti vo vybranom objekte ako
miestnosti na bicykle a kočíky, rôzne technické miestnosti, miestnosť s rozvádzačom. Aj
v týchto priestoroch je nutné zabezpečiť účinné vetranie. Miestnosti pre bicykle sa
svojím charakterom podobajú pivniciam, avšak tu sa očakáva väčšia frekvencia pohybu
osôb. Do úvahy je potrebné zobrať taktiež fakt, že kolesá bicyklov môžu byť vlhké. Do
tejto miestnosti je hodným riešením podtlakové vetranie, ktoré by mohlo byť napojené
na potrubné rozvody pivničného systému. V miestnosti s rozvádzačom sa očakáva vyššia
tepelná záťaž od elektrického vybavenia, a preto je nutné ju odviesť podtlakovým
potrubím.

31

8. Vyhodnotenie vybraných metód vetrania

Schopnosť
spätného
získavania tepla

Cena investície

Údržba/životnosť

Schopnosť
regulácie

Zložitosť systému

Kvalita
vnútorného
vzduchu

Súčet

Váha [%]

40

30

10

10

5

5

100

Prirodzené
Hybridné

0
0

100
90

100
90

20
40

100
80

10
40

48
46

Jednotky do
steny

50

20

80

80

80

60

49

Decentralizovaný
rovnotlakový

100

0

20

100

10

100

58

Centralizovaný
rovnotlakový

100

20

30

90

20

100

64

Tab. 3.: Vyhodnotenie vybraných metód vetrania

Z posudzovaných metód pre stredne veľký bytový dom vyšiel s najlepším hodnotením variant s centralizovanou VZT jednotkou. Toto riešenie
bude spracované v praktickej časti.
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9. Projekt vybraného riešenia
9.1. Okrajové podmienky a vstupné údaje
Lokalita: Praha
•
•

zima: te = -12°C; ρe = 90%; ti = 21°C; ρi = 60%
leto: te = 32°C; ρe = 35%; ti = 25°C; ρi = 50%

Celkový počet nadzemných podlaží: 5
Počet typických nadzemných podlaží: 4
Celkový počet podzemných podlaží: 0
Počet bytov na jednom TP: 8
Počet ľudí na jednom TP: 35
Č. bytu
Počet ľudí

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
7

7
4

8
4

Tab. 4.: Navrhovaný počet ľudí v typickom podlaží

Počet bytov v 1.NP: 2
Počet ľudí v 1.NP: 10
Č. bytu
Počet ľudí

1
4

2
6

Tab. 5.: Navrhovaný počet ľudí v 1. nadzemnom podlaží

Celkový počet ľudí v bytovom dome: 4 . 35 + 1 . 10 = 150
Potreba čerstvého vzduchu na osobu: 25 m3/h

9.2. Výpočet potreby čerstvého vzduchu
Výpočet potreby vzduchu je prevedený v praktickej časti – Príloha č. 01.. Výpočet
potreby vzduchu bude prevedený pre každý z bytov na typickom podlaží a v 1.NP
samostatne. Výsledná hodnota pre každú z obytných miestností bude maximom z :
•
•

výmeny objemu vzduchu v obytnej miestnosti z požiadavky nutnej intenzity
vetrania
požiadavky na objem čerstvého vzduch na osobu

Celkový potrebný objem čerstvého vzduchu:
4 . 875 + 1 . 250 = 𝟑𝟕𝟓𝟎 𝑚3 /ℎ
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9.3. Výpočet potreby odvádzaného vzduchu
Výpočet potreby odvádzaného vzduchu je prevedený v praktickej časti – Príloha č. 01.
Objem odvodu vzduchu musí byť rovnaký ako prívod vzduchu. Odvod vzduchu bude
z toalety a kúpeľne. Trvalé vetranie vzduchu v týchto miestnostiach však musí spĺňať
požiadavky na nútené vetranie. Nútený odvod z kuchýň bude riešený samostatným
potrubím, ktoré nebude viesť do VZT jednotky. Znečistený vzduch z kuchyne by mohol
poškodiť funkčnosť VZT jednotky.

9.4. Návrh rozmerov potrubia
•
•

v bytoch kruhové prierezy, v spoločných chodbách hranaté
výpočet prevedený na základe rovnice kontinuity
V=S.v
[4]

Kde je:

•

V

prietok vzduchu v potrubí [m3/s]

S

prietoková plocha [m2]

v

prietoková rýchlosť[m/s]

rýchlosti vzduchu v potrubí:
o 2 - 3 m/s v koncových častiach pri distribučných prvkoch
o 3 – 5 m/s v hlavných potrubiach na poschodí
o 6 – 7 m/s vo zvislých rozvodoch smerom od poschodí k strojovni
o 7 – 10 m/s v strojovni VZT

Výpočet dimenzií potrubia je uvedený v praktickej časti – Príloha č. 02.

9.5. Tlakové straty
K návrhu VZT jednotky je nutné spočítať tlakové straty potrubia. Vetva s najdlhšou
trasou má väčšinou aj najväčšie tlakové straty. V prípade riešeného objektu budú
vypočítané tlakové straty pre najdlhšiu vetvu v 1.NP a v 2.NP. Na väčšiu z hodnôt bude
následne dimenzovaná VZT jednotka a jej ventilátor.

9.6. Návrh VZT jednotky
Návrh VZT jednotky bude prevedený v SW Atrea DUPLEX 8.97. Ako vstupné dáta do
návrhu budú použité skôr uvedené vstupné dáta. Následne bude vybraná VZT jednotka,
ktorá najlepšie vyhovuje parametrom riešenej budovy.
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10. Záver
Cieľom tejto bakalárskej bolo nájsť optimálne riešenie pre vybraný objekt. Ako najlepší
z posudzovaných systémov bol ohodnotený systém s centralizovanou VZT jednotkou.
Toto riešenie bolo spracované v teoretickej časti formou rozšírenej dokumentácie pre
stavebné povolenie.
Návrh vetracieho systému by mal v budúcnosti zohľadňovať možnosť spätného
získavania tepla z odvádzaného vzduchu. Systémy so spätným získavaním tepla majú
široké použitie v budúcnosti stavebníctva. Je možné ich použiť v obytných budovách,
administratívnych stavbách, športových halách, atď. Pri návrhu stavieb je preto nutné
zohľadniť aj návrh vzduchotechniky.
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