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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou větrání budov pro bydlení a skládá se ze 

tří částí. V první teoretické části jsou popsány požadavky na větrání, a systémy větrání 

budov pro bydlení. Druhá část obsahuje praktické měření průtoků vzduchu 

realizovaného rodinného domu s ohledem na sezónní čištění a údržbu jednotky a 

systému. V třetí části se práce zabývá návrhem větrání vily s krytým bazénem a 

garážovým prostorem. Tato část je řešena formou projektu. 

Klíčová slova: 

budovy pro bydlení, nucené větrání, rovnotlaké větrání, vnitřní bazén, vila, měření 

průtoku vzduchu 

 

Abstract: 

The bachelor's thesis deals with the issue of ventilation of residential buildings and 

consists of three parts. The first theoretical part describes the requirements for 

ventilation and ventilation systems of residential buildings. The second part contains a 

practical measurement of air flows of a family house with regard to seasonal cleaning 

and maintenance of the unit and ventilation system. The third part deals with the 

design of ventilation of a villa with an indoor pool and garage space. This part in the 

form of a project. 

Key words: 

residential buildings, forced ventilation, equal pressure ventilation, indoor swimming 

pool, villa, air flow measurement 
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1 Úvod 

Na větrání budou je v současné době kladen stále větší důraz. Už z pozice 

projektanta se stává stále těžším úkolem navrhnout budovu tak, aby splňovala 

podmínky na energetickou náročnost, takzvanou budovu s téměř nulovou spotřebou 

energie. V dnešní době už novostavbu bez zpětného získávání tepla téměř navrhnout 

nelze a samotná tepelně-izolační obálka budovy nezajistí požadavky na novostavby. 

Trend hodnocení energetické náročnosti budov je stále se zpřísňující. Řešením se tedy 

stává správný návrh nuceného větrání budov se zpětným ziskem tepla, tj. zmenšení 

tepelných ztrát větrání a tím zmenšení nákladů pro vytápění. 

 Dalším údělem větrání je zajištění tepelně vlhkostní pohody obyvatel, a to 

přiváděním dostatku čerstvého vzduchu, zmenšením podílu CO2 a tím zabránění únavě 

člověka, odváděním pachu a dalších škodlivin. Do domácnosti se tak vnáší další prvek, 

který je vyžaduje údržbu v podobě vzduchotechnické jednotky. 

 Dnes již není nic neobvyklého, aby rodinný dům měl svůj vlastní krytý bazén 

spřažený s ostatními technologiemi. Tím může v budově vznikat vlhkostní problém, 

který může vést ke vzniku plísní a obecné degradaci konstrukcí. V zimním období je 

nežádoucí kondenzace na vnitřním povrchu oken, která vniká zvýšením vlhkosti uvnitř 

bazénové místnosti a nízkou teplotou oken. Tento problém lze vyřešit správním 

návrhem ventilační jednotky a přívodních prvků čerstvého vzduchu v kombinaci s 

vytápěním. 

 Jinou možností využití jednotek může být i vytápění nebo chlazení a jiné úpravy 

vzduchu. Teplovzdušné vytápění může být vhodné například u průmyslových hal a 

skladů, kde je možné zajistit velký průtok vzduchu. U obytných budov je však toto 

řešení, z důvodu nízké tepelné kapacity vzduchu a požadavku na maximální rychlost 

proudění vzduchu, nevhodné. Lze jej však využívat jako doplnění teplovodního 

vytápění. 

 Souhrnně se tato bakalářská práce bude věnovat systémům větrání budov pro 

bydlení a návrhu větrání většího rodinného domu s vnitřním bazénem. 
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2 Větrání budov pro bydlení 

2.1 Požadavky na větrání 

2.1.1 Přiváděný vzduch 

Základním požadavkem pro stanovení přívodu čerstvého vzduchu je intenzita 

větrání. Tato hodnota musí být dodržena v obytných prostorech objektu a kuchyních.  

Hodnota je definována vztahem:      (ČSN - EN 15665) 

� � ��
�

  

Kde: 

I  Intenzita větrání       1/h 

Ve  Průtok čerstvého vzduchu      m3/h 

O  Objem místnosti       m3 

Je nutné tento pojem nezaměňovat s intenzitou výměny vzduchu, do které se 

započítává i oběhový vzduch a slouží k ohodnocení podmínek pro rozptýlení vzduchu 

v prostoru. Tyto hodnoty definuje ČSN EN 15 665/Z1. Zároveň se tento požadavek 

vztahuje pro obytné části budov, tzn. ložnice, pokoje, obývací prostory. Nebytové 

prostory, například chodby, stačí provětrávat nepřímo prouděním vzduchu z ostatních 

místností. (Drkal et al. 2009) 

Tab. 1 - požadavky na větrání obytných budov dle ČSN (ČSN - EN 15665) 

 

Z tabulky plyne, že pro správný návrh je třeba uvažovat hodnotu 0,3 1/h intenzity 

větrání. Doporučené množství je však 0,5 1/h. Doporučené množství zajišťuje vyšší 

kvalitu vzduchu a je i v souladu s ČSN EN 15251. V případě, kdy budovy nejsou 

dlouhodobě užívány stačí uvažovat intenzitu 0,1 1/h. (Zmrhal 2012) 
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Jako doplňující kritérium pro správný návrh je dávka od venkovního vzduchu na 

osobu. Ta se pro obytné budovy pohybuje od minimální hodnoty 15 do doporučené 

hodnoty 25 m3/(h*os). Tyto hodnoty se liší v závislosti provozu objektu nebo pracovní 

zátěže daných osob, například pro učebny tělocvičny lze uvažovat 20-90 m3/(h*os)  dle 

vyhlášky č. 410/2005 Sb (tato vyhláška neupravuje množství čerstvého vzduchu pro 

budovy pro bydlení, jde pouze o ilustrativní příklad). Na projektantovi pak záleží, aby 

zhodnotil současnost pobytu osob v místnostech a dle svého úsudku se rozhodl, které 

hodnoty využije pro návrh přiváděného vzduchu. (ČSN - EN 15665), (410/2005 Sb.) 

Množství čerstvého vzduchu lze také dimenzovat dle produkce škodlivin, 

konkrétně CO2, dle vztahu:      (Adamovský 2020a) 

�� �
�	�


Ψ�� −Ψ�
 

Kde: 

Ve   Průtok přiváděného vzduchu     m3/h 

m  Produkce oxidu uhličitého     g/h 

Ψ��   Požadovaná mezní koncentrace v interiéru   g/g 

Ψ�  Koncentrace škodlivin ve venkovním prostředí  g/g 

Tab. 2 - účinky CO2 na lidský organismus(Mathauserová 2013) 

do 1000 doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách

Účinky CO2 na lidský organismus

Koncentrace [ppm] Účinky

cca 350 úroveň venkovního prostředí

1200 - 1500 doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách

1000 - 2000 nastávající příznaky únavy a snižování koncetrace

2000 - 5000 nastávající možné bolesti hlavy

> 40000 možná ztráta vědomí

5000 maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik

> 5000 nevolnost a zvýšený tep

> 15000 dýchací potíže
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Tab. 3 - produkce CO2 dle aktivity (Adamovský 2020a) 

Produkce CO2 v závislosti na aktivitě

Střední aktivita, chůze 60 l * h-1

Těžká práce 70 l * h-1

Aktivita CO2 produkce

Klidová aktivita 13 l * h-1

Lehká aktivita, kancelář 19 l * h-1

 

Po dosazení do vztahu: 

�� �
13

�1200 − 350� ∗ 10��
� 15,3	��ℎ�� 

Z tohoto vztahu plyne, že minimální hodnota větrání na osobu pokrývá klidovou 

aktivitu osob s návrhovým stavem koncentrace CO2 na spodní hranici maxima, které je 

dle vyhlášky 268/2009 Sb. 1500ppm. Je tedy vhodné zhodnotit, jaká práce bude 

v místnosti prováděna. Původní limitní požadavek byl 1000 ppm, tedy došlo k zpřísnění 

oproti předchozímu limitu. (Mathauserová 2013), (20/2016 Sb.) 

Tento limit se však nemusí týkat jen CO2. V prostorech může docházet i 

k uvolňování ostatních škodlivin, například chlor, ozon, xylen apod. Pro tyto látky jsou 

dané limity hygienickými předpisy, a jsou rozděleny podle jejich biologických účinků na 

člověka, a to na: toxické, fibrogenní, karcinogenní, alergenní a inertní. Většina těchto 

látek se však v budovách pro bydlení nevyskytují. Jejich výskyt může být však přítomen 

na jiných pracovištích, kde je pak nutné dodržet předepsané limity. (Chyský a Hemzal 

1993) 

V případě, je-li jednotka osazena ohřívačem nebo chladičem vzduchu, lze 

navrhnout průtok i pro částečné, nebo celkové pokrytí teplených ztrát nebo zátěže. To 

vychází ze vztahu: 

�� �
� á"ěž� "%á"�

& ∗ ' ∗ Δ)
 

Kde: 

 Vp   Průtok přiváděného vzduchu     m3/h 

Q  Tepelná ztráta nebo tepelná zátěž    W 

&  Hustota vzduchu      kg/m3 
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Ca  Měrná tepelná kapacita vzduchu    J/(kg*K) 

Δ)  Rozdíl teplot mezi přiváděným a interiérovým vzduchem K (°C) 

 

Posledním kritériem pro stanovení průtoku vzduchu je vlhkostní posudek, který je 

uplatňován zejména v bazénových prostorech. Cílem tohoto větrání je udržení relativní 

vlhkosti pod mezní hodnotu 60% (při provozu až 65%) pomocí přiváděného vzduchu, 

který má menší měrnou vlhkost. Při návrhu vzduchotechnické jednotky je dobré využít 

i předehřevu vzduchu, aby bylo rychleji dosaženo požadovaných parametrů 

v místnosti. Tento problém bude podrobněji řešet v praktické části bakalářské práce. 

(Adamovský 2020b) 

U všech popsaných návrhů však stále musí být dodržena minimální hodnota 

intenzity větrání dle ČSN EN 15 665/Z1 a to 0,3 1/h. (ČSN - EN 15665) 

2.1.2 Odváděný vzduch 

Stejně jako přiváděný vzduch norma upravuje i návrh odváděného vzduchu. 

Větrací systém musí zajistit odvod škodlivých látek z místností, které jsou k tomu 

náchylné, například hygienické zázemí a kuchyně. Při trvalém provozu je v případě 

rovnotlakých systému odváděno stejné množství vzduchu, jako množství vzduchu 

přiváděného do ostatních místností. Norma dále upravuje hodnoty pro nárazové 

větrání při provozu daných prostorů. Pro pokrytí odsátého vzduchu je využito 

účelových otvorů, například větracích štěrbin, které jsou integrovány do stavebních 

otvorů, nebo zvýšením výkonu větrací jednotky. (Zmrhal 2012) 

Je vhodné navrhnout systém tak, aby odváděný vzduch proudil skrze nepobytové 

místnosti a tím bylo předcházeno pocitu zatuchlého vzduchu v místnosti. (ČSN - EN 

15665) 
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Obrázek 1 - schéma proudění vzduchu v budově - 1 ložnice, 2 koupelna, 3 chodba, 4 obývací pokoj, 5 kuchyně 
(ČSN - EN 15665) 

2.2 Systémy větrání  

2.2.1 Přirozené větrání 

Jedním ze způsobů větrání je větrání přirozené, u něhož je průtok vzduchu vyvolán 

přirozeným rozdílem tlaků uvnitř a vně budovy. K tomuto jevu dochází vlivem 

rozdílných hustot vnitřního a vnějšího vzduchu a dynamickým tlakem větru na obálku 

budovy. (Chyský a Hemzal 1993)  

Přirozené větrání může být děleno na trvalé - aerace a šachtové větrání, kde 

k pohybu vzduchu dochází díky stálému zdroji tepla ve větraném prostoru, nebo 

nahodilé - infiltrace a provětrávání, kde hnacím prostředkem jsou vnější klimatické 

podmínky a tlakové účinky větru. (Drkal et al. 2009) 

Výhodou těchto systémů jsou nulové náklady na provoz a v kombinaci s dalším 

systémem větrání mohou být i dobrou volbou provětrávání prostorů. Nevýhodou je 

však ztráta zpětného získávání tepla a filtrace vzduchu a oproti ostatním systémům je 

nelze pořádně regulovat. Zároveň při návrhu větrání musí být dodrženy platné normy a 

hygienické předpisy, což je v bytové výstavě obtížné. I proto je tento druh větrání 

využíván spíše v průmyslu. 
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2.2.2 Nucené podtlakové větrání 

Koncept podtlakového větrání spočívá v umístění ventilátoru pro odvádění 

škodlivin nebo vlhkosti do místnosti, kde je předpoklad jejich zvýšené produkce, přívod 

vzduchu je z venkovního prostředí. (Zmrhal 2011) 

Přívod venkovního vzduchu je nutné zajistit větracími otvory umístěnými do 

obvodových konstrukcí a integrovanými otvory do výplní stavebních otvorů. Umístění 

těchto otvorů je zpravidla pod okny za topnými tělesy, nebo případně nad okna a pod 

strop. Těmito prostupy lze přivádět vzduch do každé obytné místnosti, kde mohou být 

osazeny vzduchovým filtrem a tlumičem hluku. Jejich tvary se mohou lišit v závislosti 

na požadavku, například kruhové a úzké štěrbiny, a lze regulovat jejich průtok. Ohřev 

venkovního vzduchu je zajištěn otopnou soustavou. (Zmrhal 2011) 

Výhodou těchto systémů je okamžitý odvod škodlivin dle potřeby, například 

napojení ventilátoru na spínač světla, nebo řízení pomocí čidel. Jde také o levný, 

snadno aplikovatelný systém. 

Nevýhodou je však absence zařízení pro zpětné získávání tepla a tím pádem 

zvýšení nákladů na vytápění a nutnost řešení hluku z venkovního prostředí. Zároveň je 

nutné zvolit ventilátor s dostatečným dopravním tlakem. 

2.2.2.1 Centrální podtlakový systém 

Systém podtlakového větrání, kdy pro odvod vzduchu je využíván jeden ventilátor 

umístěný na nejvyšším místě budovy napojený na stoupací potrubí. Ventilátor je 

navržen tak, aby pokryl tlakové ztráty distribučních prvků, včetně tlumičů hluku a prvků 

pro přívod vzduchu. Při použití centrálního systému je nutné zamezit šíření hluku do 

stoupacího potrubí tak, aby nedošlo k rušení ostatních bytových jednotek. Dále je 

nutný posudek šíření hluku do venkovního prostředí. (Zmrhal 2011) 

Řízení systému je pomocí čidel CO2, případně vlhkostních čidel v každém bytu a 

škrcením odvodních prvků. Na základě odezvy čidla dochází k automatickému otevírání 

a zavírání (samočinně, nebo elektricky) odvodního prvku, čímž dochází ke změně 

statického tlaku v odvodním potrubí. (Zmrhal 2011) 
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Obrázek 2 - centrální systém podtlakového větrání - 1 přiváděný venkovní vzduch, 2 převáděný vzdcuh, 3 
odváděný vzduch, 4 odpadní vzduch, 5 ventilátor, 6 přívodní prvek, 7 potrubní síť, 8 tlumič hluku (Zmrhal 2011) 

Výhodou centrálního systému je vysoká účinnost ventilátoru, menší pořizovací 

náklady oproti rovnotlakým systémům a nepřenášení pachů mezi bytovými 

jednotkami. 

2.2.2.2 Lokální podtlakový systém 

V tomto systému je využito více ventilátorů napojených na společné stoupací 

potrubí. Tyto ventilátory jsou z pravidla radiální, aby byl zajištěn dostatečný dopravní 

tlak. Jejich umístění je buď přímo v dané místnosti, odkud je vzduch odsáván, tj. 

koupeny a toalety, nebo může být opatřen více hrdly. Tím je pak zajištěný odvod 

vzduchu z několika místností najednou. V druhém případě je ventilátor umístěný do 

podhledu, nebo do stoupací šachty. Jednotlivá odvodní potrubí bytových jednotek 

musí být osazeny zpětnou klapkou, aby bylo zamezeno přenášení škodlivin a vlhkosti. 

(Zmrhal 2011) 
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Přívod vzduchu je opět zajištěn otvory v konstrukci tak, jak už bylo popsáno výše. 

 

Obrázek 3 - lokální systém podtlakového větrání - 1 přiváděný venkovní vzduch, 2 převáděný vzdcuh, 3 
odváděný vzduch, 4 odpadní vzduch, 5 ventilátor, 6 přívodní prvek, 7 potrubní síť, 8 tlumič hluku (Zmrhal 2011) 

 

Výhodou lokálního systému je okamžitý odvod vzduchu dle potřeby například 

napojením ventilátoru na spínače světel a jeho snadná instalace.  

Nevýhodou systému je opět absence zpětného získávání tepla. Další nevýhody jsou 

vysoká hlučnost, která je přenášena přímo do obytného prostoru. Malé radiální 

ventilátory také nemusí mít dostatečný dopravní tlak. Problémem se tedy stává volba 

ventilátoru s malým akustickým výkonem, možností modulace otáček pro trvalé a 

nárazové větrání, a dostatečným dopravním tlakem. (Zmrhal 2011) 

2.2.3 Nucené rovnotlaké větrání 

Využití tohoto systému je především při řešení vnitřního prostředí u 

nízkoenergetický domů. Na rozdíl od předchozích systémů je do větraného prostoru 

přiváděno stejné množství vzduchu, jako je odváděno. V prostoru tak nevzniká tlakový 

rozdíl. Zároveň je systém vybaven rekuperátorem pro zpětné získávání tepla, který 
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zajišťuje značné úspory energie z důvodu malých tepelných ztrát větráním. (Papež et 

al. 2007) 

Již při stavebním návrhu je nutné počítat s využitím rovnotlakého systému 

z důvodu vymezení prostoru pro rozvody vzduchu a samotnou vzduchotechnickou 

jednotku. Soustava je pak při provozu velmi pružná a pohotová a její využití je zejména 

v rodinných domech. Při použití v obytných domech je třeba zvážit další faktory, jako 

například hygienický požadavek, aby nedocházelo k přenášení infekčních onemocnění 

mezi byty. (Papež et al. 2007) 

2.2.3.1 Centrální rovnotlaký systém 

Hlavním prvkem systému je vzduchotechnická jednotka, která zajišťuje veškerou 

dopravu vzduchu potřebného pro větrání objektu, a to včetně předehřevu a filtrace. 

Zařízení je osazeno výměníkem pro zpětné získávání tepla. Polohu výdechu odpadního 

vzduchu definuje vyhláška 268/2009 §37, která určuje vzdálenost výdechu odpadního 

vzduchu od sání čerstvého vzduchu, stavebních prostupů, otvorů pro přirozené větrání 

a chráněných únikových cest a to na vzdálenost 1,5 m. Toho lze dosáhnout například 

umístěním sacího potrubí na fasádu domu a vyvedení potrubí odpadního na střechu 

budovy. (Zmrhal 2011), (268/2009 Sb.) 

Pro rozptýlení přiváděného vzduchu do obytných místností jsou použity distribuční 

elementy s dostatečným proudem vzduchu tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného 

provětrání místnosti. Pro řízení jednotky v závislosti na požadavcích jednotlivých 

uživatelů jsou využívány ventilátory s proměnnými otáčkami. (Zmrhal 2011) 
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Obrázek 4 - centrální systém rovnotlakého větrání - 1 přiváděný venkovní vzduch, 2 převáděný vzduch, 3 
odváděný vzduch, 4 sání venkovního vzduchu, 5 odpadní vzduch, 6 potrubní síť, 7 tlumič hluku, 8 větrací jednotka s 

ZZT, 9 alternativní dohřev, 10 přeslechový tlumič (Zmrhal 2011) 

Výhodou systému je energetická úspora, která je dosažena použitím výměníku pro 

zpětné získávání tepla. Další výhodou jsou lepší distribuce čerstvého vzduchu, které je 

dosaženo osazením distribučních prvku do místnosti, filtrace přiváděného vzduchu, a 

při správném akustické oddělení jednotky i menší hlučnost systému. (Zmrhal 2011) 

Nevýhodami systému jsou především vyšší prostorové nároky pro umístění 

vzduchotechnické jednotky a umístění vzduchovodů. Zároveň ventilátory musí být 

osazeny tlumiči hluku, aby nedocházelo k šíření hluku do vnějšího prostředí, nebo 

obtěžování obyvatel bytových jednotek. Na vzduchovody lze opatřit přeslechové 

tlumiče, nebo napojit koncové elementy přes ohebné hadice s útlumem hluku. Náklady 

na provoz jednotky jsou také rozpočítávány paušálně mezi bytové jednotky. (Zmrhal 

2011) 

2.2.3.2 Lokální rovnotlaký systém 

Tento systém využívá malých větracích jednotek, které jsou vybaveny ventilátory, 

rekuperačním výměníkem a filtrem vzduchu. Její malé rozměry umožňují umístění pod 
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stropem nebo vestavění do skříně. Sání vzduchu je pak řešeno buď společným 

potrubím, nebo přes fasádu ke každé jednotce zvlášť. Odvod vzduchu je pak řešen 

společným potrubím vyvedeným na střechu budovy. (Zmrhal 2011) 

 

Obrázek 5 - lokální systém rovnotlakého větrání - 1 přiváděný venkovní vzduch, 2 převáděný vzduch, 3 
odváděný vzduch, 4 sání venkovního vzduchu, 5 odpadní vzduch, 6 potrubní síť, 7 tlumič hluku, 8 větrací jednotka 

s ZZT (Zmrhal 2011) 

Výhodou lokálního systému je absolutní kontrola uživatelů nad jednotkou, včetně 

provozních nákladů a údržby, a zajištění trvalé kvality vnitřního vzduchu s malou 

spotřebou energie pro ohřev větraného vzduchu.  

Nevýhodou je pak prostorová náročnost na umístění jednotky v bytě, její hlučnost 

a menší účinnost ventilátorů. Stejně jako u centrálního rovnotlakého systému vzniká 

požadavek na umístění vzduchovodů. 

2.2.4 Hybridní systém 

Posledním systémem zmiňovaným v této závěrečné práci je kombinace nuceného 

a přirozeného větrání. Jeho požadavky jsou shodné, jako u nuceného podtlakového 

větrání s důrazem kladeným na minimalizaci spotřeby energie. (ČSN - EN 15665) 
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Pro odvod vzduchu se stejně jako u přirozeného větrání využívá tlakový rozdíl 

ve vzduchovodu, který je vyvolaný rozdílem hustot větru a účinkem větru. Pokud je 

tlakový rozdíl nedostatečný, automaticky se uvede do chodu ventilátor. Regulace 

systému je na základě čidel CO2. (ČSN - EN 15665) 

2.3 Vzduchové systémy 

Další možnost dělení systému větrání budov je na jednokanálová zařízení a 

dvoukanálová zařízení. Tento koncept je využíván v případě, že je potřeba využití pro 

vytápění nebo chlazení. (Daniels 2003) 

Systémy zahrnují klimatizační zařízení, větrací zařízení s částečnou úpravou 

vzduchu a klimatizační zařízení. Rozlišení na jednokanálový a dvou kanálový je dle 

toho, zda je přiváděný vzduch do místnosti jen jedním potrubím, nebo dvěma 

potrubími, kdy v jednou je vzduch studený a v druhém teplý. Tyto systémy je pak ještě 

možné dělit na nízkotlaké a vysokotlaké dle rychlosti proudění. (Daniels 2003) 

3 Měření větrání rodinného domu 

3.1 Úvod 

V rámci bakalářské práce jsem provedl měření přívodu a odvodu větracího vzduchu 

v rodinném domě. Cílem měření bylo porovnat naměřené hodnoty s hodnotami, které 

byly naprojektovány, a porovnání průtoku před a po vyčistění proti-hmyzové síťky na 

venkovní vyústce přívodního potrubí a výměně filtrů po zimním provozu. 

Samotné měření proběhlo 27.3.2020 v odpoledních hodinách. Venkovní teplota 

byla 15°C. Všechna měření na talířových ventilech byla provedena 3x anemometrem 

Testo 417 s nasazeným měřícím trychtýřem. Při měření byly uzavřeny všechny stavební 

otvory. 

3.2 Popis objektu 

Měřeným objektem byl rodinný dům o dvou podlažích. Konstrukční systém je 

stěnový z tvárnic Heluz 40 s kontaktním zateplením. Přívod větracího vzduchu byl 

vyveden na fasádu objektu nad vstupní dveře. Odpadní vzduchu je odváděn na 

střechu. Jednotka Atlantic Duolix Max, použitá v tomto domě, je určena pouze pro 

větrání se zpětným získáváním tepla, s možností napojení samostatného odvodu 
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vzduchu z kuchyně, a je umístěna v podkrovním prostoru. Pro rozvody vzduchu bylo 

použito flexibilní hranaté potrubí AE35 50x100 s antibakteriálním a antistatickým 

povrchem. 

 

 

Obrázek 6 - větrací jednotka Atlantic Duolix Max izolovanými rozvody vzduchu 

3.3 Větrací systém 

Přívodní potrubí je zhotoveno z KG potrubí. Odvodní potrubí je z hliníkového 

flexibilního potrubí a je izolováno 25 mm tepelné izolace, stejně jako všechna další 

potrubí vedená v nezatepleném podkroví. Přívodní potrubí vedené z jednotky je hned 

za ní osazeno tlumičem hluku a je vedeno do distribučního boxu, který obsahuje clonky 

nastavené dle potřeby škrcení větve. Distribuční box slouží zároveň jako opatření proti 

přenášení hluku potrubím a je umístěn v podhledu. Jako koncové prvky pro odvod 

vzduchu byly použity talířové ventily ⌀125 mm bez možnosti škrcení. Pro přívodní 

prvky byly použity talířové ventily ⌀125 mm s možností regulace průtoku vzduchu. 
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Obrázek 7 - přívodní a odvodní prvek prostoru kuchyně 

3.4 Navržené hodnoty 

3.4.1 Hodnoty 1NP 

Tab. 4 - navržené hodnoty pro 1. podlaží 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přivádě-

ného 

vzduchu

Množství 

 převádě-

ného 

vzduchu

Množství 

 odvádě-

ného 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

101 Hala 5 12,5 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

102 Chodba 6,8 17,0 0,0 0,0 78,75 0,00 4,6

103 WC 2,9 7,3 0,0 0,0 0,00 25,00 3,4

104 Koupelna 10,1 25,3 0,0 0,0 0,00 70,00 2,8

105 Šatna 2 5,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

106 Ložnice 18,6 46,5 0,5 23,3 0,00 0,00 0,0

107 Kuchyně 20,6 51,5 0,5 25,8 0,00 60,00 1,2

108 Obývací p. 23,8 59,5 0,5 29,8 0,00 0,00 0,0

Projektované hodnoty 1NP

Výměna 

vzduchum. č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu
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Objem čerstvého vzduchu byl navržen dle normy ČSN EN 15 665/Z1 na doporučené 

hodnoty intenzity větrání 0,5 1/h. Odvod znečištěného vzduchu se blíží spíše 

hodnotám minimálním. Rozdělení místností dle výkresu M - 1.1. Výměna vzduchu 

slouží orientačně pro znázornění pohybu vzduchu v místnosti. 

3.4.2 Hodnoty 2NP 

Tab. 5 - navržené hodnoty pro 2. podlaží 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

201 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 22,1 0 0 0,0

202 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 22,1 0 0 0,0

203 Ložnice 17,6 40,25 0,6 24,1 0 0 0,0

204 Chodba 9,3 22,06 0,0 0,0 83,3 0 3,8

205 Pracovna 13,1 29,68 0,5 14,8 0 0 0,0

206 WC 1,8 4,50 0,0 0,0 0 25 5,6

207 Koupelna 9,1 19,74 0,0 0,0 0 70 3,5

Projektované hodnoty 2NP

Výměna 

vzduchum.č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnost

i

Přívod vzduchu

 

Pro druhé patro byly hodnoty navrženy obdobně. Rozdělení místností dle výkresu M - 

1.2. 

3.5 Naměřené hodnoty 

Hodnoty byly naměřeny ve dvou provozních režimech. Nejprve v běžném provozu 

pro trvalé větrání se starými filtry, poté v režimu „BOOST“, který uvede ventilátory 

jednotky na maximální otáčky pro nárazové větrání. Obě měření proběhla před a po 

výměně vzduchových filtrů.  
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Obrázek 8 - původní a nové vzduchové filtry 

 

Obrázek 9 - nečistoty na proti-hmyzové síťce přívodního potrubí 
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3.5.1 Před výměnou 

3.5.1.1 Trvalé větrání 

Tab. 6 - naměřené hodnoty pro 1. podlaží při trvalém větrání 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

101 Hala 5 12,50 0,0 0,0 0 0 0,0

102 Chodba 6,8 17,00 0,0 0,0 70,6 0 4,2

103 WC 2,9 7,25 0,0 0,0 0 18,25 2,5

104 Koupelna 10,1 25,25 0,0 0,0 0 25,7 1,0

105 Šatna 2 5,00 0,0 0,0 0 0 0,0

106 Ložnice 18,6 46,50 0,5 20,4 0 0 0,0

107 Kuchyně 20,6 51,50 0,5 25,0 0 35,7 0,7

108 Obývací pokoj 23,8 59,50 0,5 25,2 0 0 0,0

1NP běžný stav

m. č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu

 

Tab. 7 - naměřené hodnoty pro 2. podlaží při trvalém větrání 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

201 Dětský pokoj 24,4 55,35 0,4 23,0 0 0 0,0

202 Dětský pokoj 24,4 55,35 0,4 19,8 0 0 0,0

203 Ložnice 17,6 40,25 0,6 13,7 0 0 0,0

204 Chodba 9,3 22,06 0,0 0,0 70,4 0 3,2

205 Pracovna 13,1 29,68 0,5 14,0 0 0 0,0

206 WC 1,8 4,50 0,0 0,0 0 16 3,6

207 Koupelna 9,1 19,74 0,0 0,0 0 30 1,5

2NP běžný stav

m. č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu
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3.5.1.2 Nárazové větrání 

Tab. 8 - naměřené hodnoty pro 1. podlaží při nárazovém větrání před výměnou filtrů 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

101 Hala 5 12,50 0,0 0,0 0 0 0,0

102 Chodba 6,8 17,00 0,0 0,0 104,0 0 6,1

103 WC 2,9 7,25 0,0 0,0 0 33 4,6

104 Koupelna 10,1 25,25 0,0 0,0 0 48 1,9

105 Šatna 2 5,00 0,0 0,0 0 0 0,0

106 Ložnice 18,6 46,50 0,5 32,0 0 0 0,0

107 Kuchyně 20,6 51,50 0,5 36,0 0 68 1,3

108 Obývací pokoj 23,8 59,50 0,5 36,0 0 0 0,0

1NP boost

m. č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu

 

Tab. 9 - naměřené hodnoty pro 2. podlaží při nárazovém větrání před výměnou filtrů 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

201 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 35,0 0 0 0,0

202 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 33,0 0 0 0,0

203 Ložnice 17,6 40,25 0,6 18,5 0 0 0,0

204 Chodba 9,3 22,06 0,0 0,0 122,5 0 5,6

205 Pracovna 13,1 29,68 0,5 36,0 0 0 0,0

206 WC 1,8 4,50 0,0 0,0 0 29 6,4

207 Koupelna 9,1 19,74 0,0 0,0 0 54 2,7

2NP boost

č. m. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu
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3.5.2 Po výměně filtrů 

3.5.2.1 Trvalé větrání 

Tab. 10 - naměřené hodnoty pro 1. podlaží při trvalém větrání po výměně filtrů 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

101 Hala 5 12,50 0,0 0,0 0 0 0,0

102 Chodba 6,8 17,00 0,0 0,0 59,2 0 3,5

103 WC 2,9 7,25 0,0 0,0 0 18,5 2,6

104 Koupelna 10,1 25,25 0,0 0,0 0 27,8 1,1

105 Šatna 2 5,00 0,0 0,0 0 0 0,0

106 Ložnice 18,6 46,50 0,5 17,5 0 0 0,0

107 Kuchyně 20,6 51,50 0,5 21,7 0 31,5 0,6

108 Obývací p. 23,8 59,50 0,5 20,0 0 0 0,0

1NP běžný stav

č. m. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu

 

Tab. 11 - naměřené hodnoty pro 2 podlaží při trvalém větrání po výměně filtrů 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

201 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 21,5 0 0 0,0

202 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 19,8 0 0 0,0

203 Ložnice 17,6 40,25 0,6 11,4 0 0 0,0

204 Chodba 9,3 22,06 0,0 0,0 71,8 0 3,3

205 Pracovna 13,1 29,68 0,5 19,2 0 0 0,0

206 WC 1,8 4,50 0,0 0,0 0 14,5 3,2

207 Koupelna 9,1 19,74 0,0 0,0 0 30 1,5

2NP běžný stav

m. č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu
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3.5.2.2 Nárazové větrání 

Tab. 12 - naměřené hodnoty při nárazovém větrání pro 1. podlaží po výměně filtrů 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

101 Hala 5 12,50 0,0 0,0 0 0 0,0

102 Chodba 6,8 17,00 0,0 0,0 117,7 0 6,9

103 WC 2,9 7,25 0,0 0,0 0 34 4,7

104 Koupelna 10,1 25,25 0,0 0,0 0 52,5 2,1

105 Šatna 2 5,00 0,0 0,0 0 0 0,0

106 Ložnice 18,6 46,50 0,5 36,0 0 0 0,0

107 Kuchyně 20,6 51,50 0,5 42,0 0 76 1,5

108 Obývací p. 23,8 59,50 0,5 39,7 0 0 0,0

1NP boost

míst

nost 

č.

název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu

 

Tab. 13 - naměřené hodnoty při nárazovém větrání pro 2. podlaží po výměně filtrů 

Převod vz. Odvod vz.

Intenzit

a 

větrání

Množstv

í 

přiváděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

převáděn

ého 

vzduchu

Množství 

 

odváděn

ého 

vzduchu

[m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h]

201 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 41,5 0 0 0,0

202 Dětský p. 24,4 55,35 0,4 39,0 0 0 0,0

203 Ložnice 17,6 40,25 0,6 20,9 0 0 0,0

204 Chodba 9,3 22,06 0,0 0,0 141,4 0 6,4

205 Pracovna 13,1 29,68 0,5 40,0 0 0 0,0

206 WC 1,8 4,50 0,0 0,0 0 30 6,7

207 Koupelna 9,1 19,74 0,0 0,0 0 56 2,8

2NP boost

m. č. název

Podlahová 

 plocha

Objem 

místnosti

Přívod vzduchu

Výměna 

vzduchu

 

  



30 
 

3.6 Vyhodnocení měření 

Z naměřených hodnot lze usoudit, že co se týká přiváděného vzduchu, tak hodnoty 

splňují požadavky normy na minimální intenzitu větrání 0,3 1/h. Pouze v místnosti 203 

tento požadavek splněn není, ale pouze o 0,02 1/h. Není zde ani zachována pomocná 

hodnota 15 m3/h. Tato odchylka by však mohla být způsobena nepřesností měření, 

jelikož jde o odchylku 7 % od minimální hodnoty. Další odchylky mohli být způsobeny 

zásahem obyvatel domu na talířové ventily. Co se týká celkového rozmístění prvků, tak 

bylo dosaženo provětrání všech místností. Místnosti, kde nejsou instalovány přívodní 

elementy jsou provětrávány převodem vzduchu do hygienického zázemí. 

Naměřené hodnoty se před a po vyčištění filtrů příliš nelišily. Toto mohlo být 

způsobeno automatickou regulací průtoku, kterou zajišťovala jednotka v závislosti na 

odporu. Toto šlo ověřit dlouhodobým měřením spotřeby energie ventilátory. 

Co se týká nárazového větrání, tak po vyčištění venkovní síťky a výměně filtrů došlo 

k mírnému zvýšení průtoku odtahovaného vzduchu. Všechny naměřené hodnoty 

v hygienickém zázemí vyhovovali požadavku na minimální odtah dle normy. 

V koupelnách nebyly nalezeny plísně a dle investora se po instalaci větracího systému 

neobjevovala. Hodnota pro odvod vzduchu nebyla dodržena v kuchyni, a to před ani po 

údržbě celého systému. 

Celkově u systému v závislosti na přiváděném ku odváděnému vzduchu lze říci, že 

před výměnou byly hodnoty více rozptýlené, a to 12 % přetlak při trvalém provozu, a 2 

% podtlak při nárazovém větrání. Po vyčištění se hodnoty více srovnaly, a to na 7 % 

přetlak při trvalém provozu a 4 % při nárazovém.  

Hlučnost měřena nebyla z důvodu chybějícího zařízení. Majitel domu však 

nepoznal žádný rozdíl před a po vyčištění a výměně filtrů. 

U odvodních ventilů v hygienickém zázemí a kuchyni byla také nalezena vrstva 

prachu, která by mohla po delším působení zapříčinit přicpání vyústky a zvýšení 

hlučnosti. 

Je předpoklad, že při delším zanedbání údržby větrací jednotky by již mohlo dojít 

k nedostatečnému odvětrání prostorů, nadměrnému hluku a zvýšené spotřebě energií. 
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4 Praktická část 

4.1 Obecný popis 

V této části práce se zabývám návrhem větrání rodinného domu s vnitřním 

bazénem, garážovým prostorem a obytným prostorem. Objekt samotný se bude 

nacházet v Praze na Císařském ostrově. Jde o revitalizaci stodoly, tím pádem jsou 

konstrukce v 1NP a 2NP velmi odlišné. 

V 1NP jde o železobetonový systém s nosnými sloupy. Zde je hlavním problémem 

bazénový prostor, který je velkým zdrojem vlhkosti. Návrh se tedy bude odvíjet od 

vlhkostního posudku prostoru v nejnepříznivějším období, tj. letním. Hlavním cílem 

návrhu bude udržet relativní vlhkost pod 65 % z důvodu zabránění vzniku plísní a 

zajištění vlhkostní pohody. Rozmístění přívodních prvků je takovým způsobem, aby 

docházelo k ofukování prosklených otvorů bazénového prostoru a zabránění rosení. 

V 2NP se jedná o dřevostavbu, která bude zřejmě předmětem revitalizace. Celé 

2NP je navrženo jako obytné. V tomto prostoru byl největší problém s vedením 

rozvodů, z důvodu velmi malého prostoru ve stropním podhledu. V nejméně příznivém 

místě je prostor v podhledu pouhých 100 mm. Vzhledem k velikosti objektu se pak 

tento problém jevil jako zásadní při návrhu potrubí.  

4.2 Rekreační prostory 

Pro odvětrání bazénového prostoru bude použita samostatná jednotka. Zároveň 

bude tato jednotka odvětrávat také prostor fitness (místnost 104) a okolní prostory 

plaveckého bazénu. 

4.2.1 Požadavky na větrání 

4.2.1.1 Místnost 105 - wellness 

Jak už bylo řečeno, tak zásadním předpokladem pro návrh přiváděného vzduchu 

bylo udržení relativní vlhkosti pod 60 %. Z toho důvodu se množství přiváděného 

vzduchu odvíjí od množství odpařené vody. Nejnepříznivější stav je stav letní, kdy 

venkovní vzduch obsahuje nejvíce absolutní vlhkosti a tím pádem je větrání nejméně 

účinné. Teplota haly bazénu by měla být zvolena o 1 - 3 °C vyšší, než teplota vody 

v bazénu. (Adamovský 2020b) 
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4.2.1.1.1 Výpočet množství odpařené vody 

Vstupní hodnoty pro letní stav: 

ρvzduch  objemová hmotnost vzduchu    1,2 kg/m3 

te   venkovní teplota      32 °C 

ϕe   venkovní relativní vlhkost     35 % 

xe   venkovní měrná vlhkost vzduchu pro 32 °C   10,5 g/kg s.v. 

ti   teplota vnitřního vzduchu     30 °C 

ϕi   požadovaná vnitřní relativní vlhkost    60 % 

xi   vnitřní měrná vlhkost vzduchu pro 28 °C   16,3 g/kg s.v. 

tvoda  navrhovaná teplota vody     28 °C 

Shl   plocha volné hladiny  (odměřena z výkresu)  55,48 m2 

nos  počet osob v místnosti     5 os 

Vwellness Objem místnosti wellness (bazén)    499,8 m3 

Hodnoty měrné vlhkosti byly převzaty z h-x diagramu. Relativní venkovní vlhkost 

pro letní období byla převzata z Technického průvodce větrání a klimatizace. (Chyský a 

Hemzal 1993) 

Výpočet množství odpařené vody dle VDI 2089 (nové vydání): 

+, �
-�./
0� ∗ 1

∗ 23. ∗ �&4�"5�
66 − &4�"7�� 

Mw  množství odpařené vody     kg/h 

βpln  součinitel přesunu hmoty pro používaný bazén  m/h 

RV   plynová konstanta pro vodní páru    J/kg*k 

T   aritmetický průměr teploty vody a vzduchu   K 

Shl   plocha volné hladiny      m2 

ρ‘‘v(tw)  tlak syté páry při teplotě vzduchu rovné t. vody  Pa 
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ρv(ti)  tlak syté páry při teplotě vnitřního vzduchu   Pa 

Tab. 14 - součinitel přenosu hmoty pro bazény dle VDI 2089 (nové vydání), (VDI 2089) 

Hodnoty součinitele přesunu hmoty

Charakter provozu
nepoužívaný 

bazén βn [m/h]

používaný bazén 

βp [m/h]
Zakrytý bazén 0,7 -
Soukromý bazén 7 21
Veřejný bazén h > 1,35m 7 28
Veřejný bazén h < 1,35m 7 40
Bazén s umělými vlnami 7 50   

Tlak syté páry při teplotě od 0 do 80 °C: 

ln 	 &�66 � 23,58 − ;<;;,=
=�>,?@"

	[BC] (Chyský a Hemzal 1993) 

Tlak syté páry při teplotě vzduchu rovné teplotě vody 28 °C: 

ln 	 &�66 � 23,58 −
4044,2

235,6 + 28
� 3781,27	BC 

Tlak syté páry při teplotě vnitřního vzduchu 30 °C: 

ln 	 &�66 � 23,58 −
4044,2

235,6 + 30
� 2546,61	BC 

 

Po dosazení: 

+, � =�
;?�,>=∗���<�,�>@�<�,�>�/=�

∗ 55,48 ∗ �37681,27 − 2546,61� �	10,80 kg/h 
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Vlhkost produkovaná lidmi: 

Tab. 15 - produkce tepla a vodní páry od lidí (Chyský a Hemzal 1993) 

teplo 

citelné

vodní 

pára

teplo 

citelné

vodní 

pára

teplo 

citelné

vodní 

pára

[W] [g/h] [W] [g/h] [W] [g/h]

sedící, 

odpočívající

divadlo, 

kino 115 74 60 62 79 50 97

sedící, 

mírně 

aktivní

kancelář, 

byt 140 74 98 62 116 50 135

stojící, 

lehká práce

obchody, 

sklady 150 72 116 60 134 48 152

Produkce tepla a vodní páry v závislosti na činnosti

činnost 

člověka

místo 

činnosti

metaboli

cké 

teplo [W]

teplota vzduchu

24 °C 26 °C 28 °C

 

+,,JK � L,JK ∗ +,,"M �
5 ∗ 97
3600

� 0,135	OP/ℎ 

Zvýrazněná hodnota produkce vodní páry od lidí byla uvažována z důvodu 

předpokladu relaxační aktivity v prostorech wellness. 

 

Celkové množství odpařené vodní páry: 

+,,Q�.R� +, ++,,JK 

Po dosazení: 

+,,Q�.R� 7,597 + 0,135 � ST, UVW	XY/Z 
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4.2.1.1.2 Výpočet množství přiváděného vzduchu 

Výpočet je proveden podle produkce vlhkosti ve větraném prostoru. Vstupní 

hodnoty viz. 4.2.2. 

��,č�%K"4ý �
]5,^�_`

a∗��7����
   

Kde: 

VP,čerstvý množství přiváděného vzduchu    m3/h 

Mw,celk  produkce vlhkosti ve větraném prostoru   g/s 

xe   venkovní měrná vlhkost vzduchu pro 32 °C, 35 %  g/kg s.v. 

xi   vnitřní měrná vlhkost vzduchu pro 28 °C, 60 %  g/kg s.v. 

Po dosazení: 

��,č�%K"4ý �
3,135

1,2 ∗ �16,3 − 10,5�
� bWT	cV/Z 

Tímto bylo vypočítáno množství vzduchu pro pokrytí produkce vlhkosti. 

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 238/2011 Sb. je však uvedena minimální intenzita 

výměny vzduchu v hale bazénu, a to min. 2x za hodinu. Toho bude dosaženo pomocí 

cirkulace vzduchu. Samotná vyhláška sice není závazná pro budovy pro bydlení, avšak 

lze se jí řídit pro zvýšení komfortu v místnosti. (238/2011 Sb.) 

Výpočet výměny vzduchu: 

�� � � ∗ �,�../�KK � 2 ∗ 499,8 � UUU, d	cV/Z 

Kde: 

VP   množství přiváděného vzduchu    m3/h 

I   intenzita výměny vzduchu     g/s 

Vwellness objem bazénové haly      g/kg s.v. 



36 
 

Nyní můžeme rozdílem přiváděného čerstvého vzduchu a přiváděného vzduchu 

pro pokrytí intenzity výměny vzduchu určit minimální množství potřebného 

cirkulačního vzduchu: 

�Q � �� − ��,č�%K"4ý � 999,6 − 450 � WbU, d	cV/Z 

Výchozí hodnotou pro výběr jednotky se tak stává hodnota určena potřebou 

výměny vzduchu v hale bazénu. 

Nyní lze určit teplotu vzduchu po rekuperaci. Jako vstupní parametr te1 na výměník 

pro zpětné získávání tepla bude odváděný vzduch, který se bude rovnat potřebě 

přiváděného čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace byla odečtena z grafu výrobce 

jednotky zvolené v kapitole 4.2.4. na hodnotu 85 %. Vypočet teploty vzduchu po 

zpětném zisku tepla: 

e � "�
�"�f
"7f�"�f

  

Kde: 

ϕ  účinnost rekuperace      % 

te1  teplota odváděného vzduchu    K (°C) 

te2  teplota vzduchu po rekuperace    K (°C) 

ti1   teplota venkovního vzduchu     K (°C) 

Po dosazení: 

0,85 �
)�= + 12

28,75 + 12
� 22,64	°h 

Teplota odváděného vzduchu byla určena váženým průměrem teplot místností a 

množstvím odváděného vzduchu. 

Pro zvýšení komfortu v bazénové hale a rychlejšího dosažení požadované vnitřní 

teploty bude navržen teplovzdušný ohřev. Teplota výstupního vzduchu bude navržena 

o 2 °C vyšší, než vnitřní teplota bazénové haly. Pokud bazén nebude využíván, bude 

předpoklad vnitřní teploty 25 °C. Výpočet vychází z kalorimetrické rovnice: 

� � � ∗ & ∗ ' ∗ Δ) 
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Kde: 

Q  výkon ohřívače      W 

Ca  měrná tepelná kapacita vzduchu    J/(kg*K) 

V  objemový průtok cirkulačního vzduchu   m3/h 

ρ  objemová hmotnost vzduchu    kg/m3 

Δt   rozdíl teploty vzduchu přiváděného po smísení  K (°C) 

Po dosazení: 

� � 1065 ∗ 1,2 ∗ 1010 ∗ �32 − 23,9� � i, U	Xj 

Teplota vzduchu po smísení byla odečtena z h-x diagramu, a to 23,9 °C. 

Z výpočtu plyne, potřebný výkon integrovaného ohřívače jednotky pro zlepšení 

komfortu v bazénové hale. Zároveň se díky se díky větší teplotě přiváděného vzduchu 

předejde mlžení oken. 

Při nevyužívání bazénu navrhuji zakrytí vodní plochy plachtou. Díky zmenšení 

součinitele přesunu hmoty βpln z 21 na 0,7 m/h dojde k velkému zmenšení odpařené 

vody a tím i ke zmenšení potřeby přiváděného vzduchu na přibližně 52 m3/h. Jednotka 

pak může pracovat s menší spotřebou energie a tím může dojít k finanční úspoře za 

energie. 

Pokud bazén zůstane s odkrytou vodní plochou pak bude potřeba přiváděného 

vzduchu 176 m3/h, což je o 338 % více, než při hladině zakryté 

Pro výpočet přívodu vzduchu pro zimní stav lze využít stejného výpočtu, se změnou 

ve vstupním parametru měrné vlhkosti. Ta je v zimě výrazně nižší, a to 1,4 g/kg s.v. při 

teplotě -12 °C a relativní vlhkosti 100 %. Po dosazení do výpočtu vyjde hodnota 

přiváděného vzduchu 168 m3/h. 

4.2.1.2 Místnost 104 - fitness 

Tato místnost se nachází po směru přívodní větve pro bazénové prostory. 

Z důvodu zvýšené vlhkosti a agresivního prostředí (chlor) v bazénovém prostoru, který 

s touto místností sousedí, jsem se rozhodl umístit samostatný přívod i odvod vzduchu 
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do místnosti. Tímto bude zamezeno nežádoucímu přísunu vlhkosti z bazénu a možnosti 

přenosu pachů z prostoru fitness. Místnost zůstane v malém přetlaku pro zamezení 

proudění vzduchu z bazénu při nesprávném provedení těsnění dveří. 

Vzhledem k neurčitému počtu osob, který by mohl být najednou po delší dobu 

v místnosti, bude přívod vzduchu určen dle intenzity větrání. Vzhledem k menší 

intenzitě využívání této místnosti bude uvažována hodnota dle ČSN EN 15 665/Z1 dle 

Tab. 1. 

V místnosti bude zároveň i odvod vzduchu pokrývající pouze přívod do místnosti. 

�� � � ∗ k  

Kde: 

I  intenzita větrání      1/h 

Vp  průtok čerstvého vzduchu     m3/h 

O  objem místnosti      m3 

Po dosazení: 

�� � 0,5 ∗ 42,9 ∗ 2,94 � dV	cV/Z  

Množství přiváděného vzduchu bude navrženo na 65 m3/h. 

Množství odváděného vzduchu bude 60 m3/h (92 %) pro vyloučení rizika pronikání 

vlhkosti do místnosti. 

4.2.1.3 Místnost 106 - sauna 

Místnost sauny bude provětrávána podtlakově a vzduch bude přiváděn z prostoru 

wellness. Množství přiváděného vzduchu bude voleno dle uvažovaného počtu lidí. 

Vzhledem k navrženému umístění sauny lze předpokládat, že nedojde k poškození 

prostoru vlivem přiváděného vzduchu. Na odvodním potrubí ústícím do sauny bude 

navržena ruční uzavíratelná škrtící klapka pro možnost uzavření přívodu vzduchu do 

sauny skrz mřížku. Samotná mřížka pro přívod vzduchu bude umístěna za saunovými 

kamny. Množství vzduchu vychází z hodnot dle ČSN EN 15 665/Z1. 
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�� � L ∗ ��,JK  

Kde: 

Vp  Průtok čerstvého vzduchu     m3/h 

n  Uvažovaný počet osob v místnosti   os 

Vp,os  Množství čerstvého vzduchu na osobu  m3/h/os 

Po dosazení: 

�� � 3 ∗ 20 � dT	cV/Z  

Intenzita výměny vzduchu v místnosti pak bude 1,59 1/h. 

4.2.1.4 Ostatní místnosti relaxačního prostoru 

V ostatních místnostech bude pouze odvod vzduchu určený dle zařizovacích 

předmětů. (Rubinová a Rubin 2005) 

V místnosti 110 bude navržen odvod vzduchu 50 m3/h z hodnoty pro toaletní mísu. 

V místnosti 109 bude navržen odvod vzduchu 25 m3/h z hodnoty pro výlevku. 

4.2.2 Dimenze potrubí 

Při dimenzování potrubí jsem vycházel z rovnice kontinuity při zachování 

doporučených rychlostí proudění v potrubí. Rychlosti byly porovnávány s Tab. 16.  

� � 2 ∗ l 

Kde: 

Vp  průtok čerstvého vzduchu     m3/s 

S  průtočná plocha potrubí    m2 

v  rychlost proudění potrubí    m/s 
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Tab. 16 - vhodné rychlosti ve vzduchovodech (m/s) (Chyský a Hemzal 1993) 

za 

ventilátorem
5 8,5 7,5 11 10 14

přípojky 

Druh úseku

potrubí

hlavní 

stoupačky
3,5-4,5 6

odbočky 

rozvodu v 
3 5

odvod 

vzduchu
3,5 4,5

obytná veřejná průmyslová

střední maxim. střední maxim. střední maxim.

Druh zařízení
Vhodné rychlosti ve vzduchotechnice m/s

Větrání nebo nízkotlaká klimatizace

Doporučená rychlost 
Druh budovy

5-6,5 8 6-9 11

3-4,5 6,5 4-5 9

5 94 5,5
 

 

4.2.2.1 Přívodní potrubí 

Příklad výpočtu: 

Úsek 2: 

�� � 10065 − 65 � 1000�� ℎ⁄ � 0,277�� n⁄  

Navrhuji potrubí o průměru 250 mm. 

l �
V
S
�
0,277
0,049

� 5,66m s⁄  



41 
 

Tab. 17 - dimenze přívodního potrubí relaxačního prostoru 

Úsek Průtok Průtok Návrh Plocha vrea l

m3/h m3/s [mm] m2 m/s

1 62,5 0,017 200 0,031 0,553

2 125 0,035 200 0,031 1,106

3 187,5 0,052 200 0,031 1,659

4 250 0,069 200 0,031 2,212

5 312,5 0,087 250 0,049 1,769

6 375 0,104 250 0,049 2,123

7 437,5 0,122 250 0,049 2,477

8 500 0,139 250 0,049 2,831

9 562,5 0,156 250 0,049 3,185

10 625 0,174 250 0,049 3,539

11 687,5 0,191 250 0,049 3,892

12 750 0,208 250 0,049 4,246

13 812,5 0,226 250 0,049 4,600

14 875 0,243 250 0,049 4,954

15 937,5 0,260 250 0,049 5,308

16 1000 0,278 250 0,049 5,662

17 1065 0,296 250 0,049 6,030

Dimenze přívodního potrubí relaxačního prosotoru

 

Jelikož je potrubí vedeno pod stropem a je přiznané, tak byla brána v potaz také 

estetická stránka rozvodu, tj. zamezení redukce potrubí uprostřed místnosti a použití 

nerezového místo plastového potrubí. Z důvodu agresivity bazénového prostředí a 

přiznání rozvodu bude použito nerezové potrubí Atrea.  
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4.2.2.2 Odvodní potrubí 

Dimenzování odvodního porubí je analogické k potrubí přívodnímu pouze 

s rozdílem většího větvení rozvodu. 

Tab. 18 - dimenze odvodního potrubí relaxačního prostoru 

Úsek Průtok Průtok Návrh Plocha vrea l

m3/h m3/s [mm] m2 m/s

1 60 0,017 125 0,012 1,359

2 129 0,036 160 0,020 1,783

3 198 0,055 160 0,020 2,737

4 223 0,062 160 0,020 3,082

5 292 0,081 200 0,031 2,583

6 342 0,095 200 0,031 3,025

7 411 0,114 200 0,031 3,636

8 480 0,133 200 0,031 4,246

9 540 0,150 200 0,031 4,777

104.1 60 0,017 125 0,012 1,359

110.1 50 0,014 160 0,020 0,691

109.1 25 0,007 160 0,020 0,346

Dimenze přívodního potrubí relaxačního prosotoru

 

Na odvodní potrubí pro saunový prostor bude osazena nerezová klapka pro 

možnost uzavření prostoru. Pokud bude sauna využívána, tak díky smíšení vzduchu 

dojde ke snížení teploty a nedojde k poškození jednotky.  

Postranní větvě rozvodu byly dimenzovány s ohledem na možnosti rozměru 

odboček potrubí a použití redukcí. Příklad výpočtu je stejný jako v kapitole 4.2.2.1 

4.2.3 Distribuční prvky 

4.2.3.1 Přívodní prvky 

Při návrhu distribučních prvků bylo hlavním záměrem dosažení ofukování 

zasklených ploch v bazénovém prostoru. Toho bylo dosaženo využitím perforovaného 

potrubí Atrea. K dosažení správného ofukování oken budou také využity konvektory 

s ventilátorem do bazénového prostředí. V místnosti 104 je jako přívodní prvek použit 

nerezový talířový ventil DVI s nastavitelným středovým diskem pro nastavené průtoku. 

Na perforovaném potrubí jsou rozmístěny 2 řady o 13 otvorech o průměru 25 mm. 

Díky malé členitosti přívodního potrubí je zajištěn rovnoměrný přívod vzduchu po 

„nafouknutí“ vzduchovodu. Vzhledem k velké půdorysné délce prosklené stěny byl 



43 
 

navržen větší počet děr, a to 2 x 16 x 13. Rychlost přiváděného vzduchu je pak 

vypočítána z rovnice kontinuity. Tento způsob přívodu vzduchu byl preferován 

z důvodu maximálního omezení prvků, které by mohly podléhat korozi, jako například 

mřížek GS135, které nejsou v nerezovém provedení. 

l �
V
S
�

0,28
2 ∗ 16 ∗ 13 ∗ Sstuvwuxyt

� 1,37m s⁄  

Přívod do vedlejších místností bude zajištěn spárou pod dveřmi o výšce 10 mm.  

Přívod do prostoru sauny bude zajištěn nerezovou mřížkou. 

Konkrétní rozmístění distribučních prvků je specifikováno na výkresu D.1.4.2-1 

4.2.3.2 Odvodní prvky 

K odvodu vzduchu z místností budou použity obdobné distribuční prvky jako pro 

přívod vzduchu.  

V místnosti 104 bude použit nerezový talířový ventil DVI s nastavitelným 

středovým talířem. Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2.1.2, tak ventil bude nastaven tak, 

aby místnosti zůstala v mírném přetlaku. 

V bazénové místnosti 110 bude k odvodu použito perforované potrubí stejně. 

Odvodní prvky budou umístěna a orientovány tak, aby docházelo k příčnému 

provětrání prostoru. 

Ostatní místnosti relaxačního prostoru budou odvětrány nastavitelnými talířovými 

ventily. 

Konkrétní rozmístění distribučních prvků je specifikováno na výkresu D.1.4.2-1 

4.2.4 Větrací jednotka 

V případě relaxačních prostorů bylo kritériem pro výběr jednotky její odolnost vůči 

vlhkosti a agresivním vlivům přiváděného vzduchu. Tomuto účelu zcela vyhovuje 

jednotka Atrea Duplex RDH5-L. Přívodní (cirkulační) ventilátor je schopen zajistit 

průtok vzduchu až 1300 m3/h s dispozičním tlakem 250 Pa. Odvodní ventilátor je 

schopen zajistit průtok 600 m3/h s tlakovou rezervou 100 Pa. Hodnoty jsou dostatečné 
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pro pokrytí objemu čerstvého vzduchu nutného pro dodržení limitu maximální vlhkosti 

a vzduchu nutného pro intenzitu výměny vzduchu.  

Pro zvýšený komfort bude jednotka napojena na zdroj tepla. 

Napojení jednotky na exteriér bude provedeno z izolovaného plastového potrubí 

pro zabránění případné povrchové kondenzace na povrchu vzduchovodu v zimním 

období. 

4.2.4.1 Přibližný výpočet tlakových ztrát 

Výpočet byl proveden pouze pro přibližné určení tlakové ztráty potrubí třením. 

Hodnoty vřazených odporů ξ byly uvažovány pouze v závislosti na počtu prvků (kolen, 

odboček) a nebyl zohledněn například poloměr kolena, nebo poměr průměru odboček. 

Značení úseků bylo zvoleno dle změn průtoku. Vřazené ztráty perforovaného potrubí 

byly uvažovány jako dvojnásobek měrných ztrát potrubí. Výpočty budou uvedeny 

v tabulce. 

Výpočet: 

Celková tlaková ztráta: 

Δz � Δz"ř + Δz| 

Kde: 

Δpz  Celková tlaková ztráta     Pa 

Δptř  Tlaková ztráta třením     Pa 

Δpξ  Tlaková ztráta vřazenými odpory   m/s 

Tlaková ztráta třením pro kruhové potrubí: 

Δz"ř � } ∗
~
�
∗
�=

2
∗ & 

Kde: 

λ  součinitel tření      - 

l  délka úseku      m 
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d  průměr průtočného průřezu    m 

w  střední rychlost proudění    m/s 

ρ  měrná hmotnost vzduchu    kg/m3 

Pro výpočet rychlosti proudění byla využita rovnice kontinuity popsané v kapitole 

4.2.2. 

Pro výpočet součinitele tření je nejprve nutné určit, zda jde o laminární nebo 

turbulentní proudění. To lze určit výpočtem Reynoldsova čísla. 

Re �
� ∗ �
ν

 

Kde: 

d  průměr průtočného průřezu    m 

w  střední rychlost proudění    m/s 

ν  kinematická viskozita tekutiny   m2/s 

Hodnota kinematické viskozity bylo uvažováno 1,33*10-5. 

Dále určení, zda se jedná o potrubí s hydraulicky hladkými, nebo drsnými stěnami. 

k
d
≤

30
Re<,��>

 

Kde: 

k  drsnost stěn potrubí     m 

d  střední rychlost proudění    m/s 

Re  Reynoldsovo číslo     - 

Vzhledem k použitému potrubí byla uvažována hodnota k = 0,00015 m. 

Pokud je tato podmínka splněna, lze určit součinitel tření ze vzorce: 

1

√}
� 2 log�0� ∗ √}� − 0,8 
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Tlaková ztráta vřazenými odpory 

Δz| �
1
2
∗ � ∗ & ∗ �= 

Kde: 

ξ  součinitel vřazeného odporu    - 

ρ  objemová hustota vzduchu    kg/m3 

w  střední rychlost proudění    m/s 

Součinitele vřazeného odporu byly sečteny a přiřazeny úseku. Hodnoty byly 

převzaty z (Chyský a Hemzal 1993) 

Výpočet je proveden v tabulce v příloze. 

 



4.2.4.2 Regulace 

Při využívání bazénu bude jednotka sepnuta spínačem. Ventilátory jednotky zvýší 

své otáčky pro splnění požadavku na větraný vzduch a na intenzitu výměny vzduchu. 

Zároveň dojde k spuštění ohřevu vzduchu pro zrychlený náběh teploty na navržených 

30 °C. 

Pokud bude bazén nevyužívaný, řízení jednotky bude pomocí vlhkostního čidla 

umístěného v bazénové hale. 

4.3 Prostory garáže 

Z důvodu větší energetické úspory díky zpětnému zisku tepla a zvýšení komfortu 

bude navržena zvlášť jednotka pro odvětrání garážového prostoru a technické 

místnosti.  

4.3.1 Požadavky na větrání 

4.3.1.1 Místnost 102 - garáž 

Výchozí hodnotu pro návrh odvětrání garáže jsem převzal z ČSN EN 73 6058 která 

uvádí, že pro nucené větrání jednotlivých nadzemních garáží - samoobslužných 

s pohybem vozidel vlastní silou, je minimální průtok nuceně odváděného vzduchu 

určen z intenzity větrání I = 1 h-1. V tomto režimu bude ventilátor v provozu při pobytu 

osob. Řízení ventilátoru bude napojením na spínač světel. Pokud prostor využíván 

nebude, otáčky ventilátoru se sníží na pokrytí přívodu větracího vzduchu o intenzitě      

I = 0,3 h-1. Jako plocha pro výpočet bude brána plocha určená pro stání vozidel. (ČSN - 

EN 736058) 

�� � � ∗ k  

Kde: 

I  intenzita větrání      1/h 

Vp  průtok čerstvého vzduchu     m3/h 

O  objem místnosti      m3 

Po dosazení: 

�� � 1 ∗ 85 ∗ 2,94 � iWT	cV/Z  
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4.3.1.2 Místnost 103 - technická místnost 

Vzhledem k tomu, že není specifikované nařízení pro vytápění, tak bude navržen 

přívod vzduchu do technické místnosti pro případné zajištění požadovaného větrání, 

v momentu, kdy by byl instalován plynový kotel, nebo jiné zařízení s požadavkem na 

odvětrání místnosti. Pro stanovení tohoto požadavku jsem se řídil dle ČSN 07 0703, 

který sice definuje přívod pro kotelny, avšak hodnota je použitelná i v tomto případě. 

Návrh tedy bude dle intenzity větrání 0,5 h-1. 

�� � � ∗ k  

Kde: 

I  intenzita větrání      1/h 

Vp  průtok čerstvého vzduchu     m3/h 

O  objem místnosti      m3 

Po dosazení: 

�� � 0,5 ∗ 21,5 ∗ 2,94 � VS	cV/Z  

 

4.3.2 Dimenze potrubí 

Pro dimenzování potrubí jsem vycházel z rovnice kontinuity při zachování 

doporučených hodnot rychlosti proudění stejně jako v kapitole 4.2.2. Proto bude 

výpočet znázorněn souhrnnou tabulkou. 

Tab. 19 - dimenze přívodního potrubí garáže 

Úsek Průtok Průtok Návrh Plocha vrea l

m3/h m3/s [mm] m2 m/s

1 281 0,078 160 0,020 3,881

2 255 0,071 160 0,020 3,527

3 170 0,047 160 0,020 2,351

4 85 0,024 160 0,020 1,176

Dimenze přívodního potrubí garáže
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Tab. 20 - dimenze odvodního potrubí garáže 

Úsek Průtok Průtok Návrh Plocha vrea l

m3/h m3/s [mm] m2 m/s

1 281 0,078 160 0,020 3,881

2 144 0,040 160 0,020 1,984

Dimenze odvodního potrubí garáže

 

Rozměr na začátku vzduchovodu je daný napojovacím hrdlem jednotky. Úseky jsou 

děleny dle distribučních prvků. Dimenze potrubí  napojující jednotku s exteriérem 

zůstane v připojovacím rozměru hrdla jednotky. 

Rozvody budou stejně jako v případě relaxačního prostoru přiznány a vedeny pod 

stropem. Vzhledem k tomu, že v prostoru není předpoklad zvýšené vlhkosti, nebo 

jiných škodlivých látek, které by mohly vést ke korozi, bude pro rozvody použito 

pozinkované spiro potrubí. Pro napojení odvodního prvku v garáži bude použito 

flexibilní potrubí, stejně jako pro napojení jednotky k venkovnímu vzduchu. 

Rozvody potrubí jsou specifikovány ve výkresu D.1.4.2-1. 

4.3.3 Distribuční prvky 

Jako přívodní prvky budou navrženy regulovatelné mřížky KVK2-V-2.0 o rozměru       

200 x 75 mm o průtočné ploše 0,00724 m2. V garážovém prostoru budou rozmístěné 

mřížky 3, každá o průtoku 85 m3/h. 

l � �
�
� <,<=;

<,<<�=;
� 3,3	�/n  

Jako odvodní prvky budou použity mřížky GS 120 o rozměru 425 x 75 mm o 

průtočné ploše 0,015 m2. V garážovém prostoru budou rozmístěny 2, každá o průtoku 

144 m3/h. 

l � �
�
� <,<;<

<,<�>
� 2,7	�/n  

Pro převod vzduchu z technické místnosti bude využito mřížky o WDPG 200 x 100 

mm o průtočné ploše 0,010 m2. Z důvodu předpokladu zvýšené tepelné zátěže bude 

mřížka umístěna pod stropem pro zlepšení výměny vzduchu v místnosti. 

l � �
�
� <,<<�?�

<,<�<
� 0,86	�/n  
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4.3.4 Větrací jednotka 

V případě garážového prostoru byl pro navržení jednotku požadavek na zajištění 

dostatečného průtoku. Proto bude navržena jednotka Atrea Duplex 280 ECV5. 

Maximální průtok jednotky pro odvod i přívod vzduchu je 285 m3/h s dispozičním 

tlakem 100 Pa. Navržený průtok je 281 m3/h. Jednotka tedy vyhovuje.  

Napojení jednotky na exteriér bude provedeno z izolovaného plastového potrubí 

pro zabránění případné povrchové kondenzace na povrchu vzduchovodu v zimním 

období.  

4.3.4.1 Přibližný výpočet tlakových ztrát 

Výpočet tlakových ztrát byl proveden stejně jako v kapitole 4.2.4.1. 

Výpočet je proveden v tabulce v příloze. 

4.3.4.2 Regulace 

Jednotka bude pracovat ve dvou režimech. V trvalém pro zajištění provětrání 

technické místnosti v době nepřítomnosti osob a v nárazovém v případě pobytu osob 

v garáži. Spínání nárazového režimu bude řízeno pomocí spínače na světla. 

4.4 Obytné prostory 

Pro větrání obytných prostorů, tedy celého 2NP bude použita samostatná jednotka 

umístěna ve vedlejší místnosti 2NP. Umístění bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci 

svislých prostupů konstrukcemi. 

4.4.1 Požadavky na větrání 

4.4.1.1 Přívod vzduchu 

V případě, kdy je způsobem využití prostoru jasně definovaný počet osob 

v místnosti (ložnice, pokoje), bude průtok přiváděného vzduchu stanoven s ohledem na 

počet osob v místnosti, u kterých je předpoklad dlouhodobého pobytu v místnosti. U 

ostatních místností bude k návrhu objemu vzduchu využito intenzity větrání.  

Intenzita větrání je orientačně uvažována I=0,5 1/h, množství vzduchu na osobu je 

uvažované 25 m3/h/os. 
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4.4.1.2 Odvod vzduchu 

Při návrhu odváděného vzduchu jsem vycházel z normy ČSN EN 15 665/Z1, kde 

jsou stanovena minimální a doporučená množství pro odvod vzduchu z hygienického 

zázemí a kuchyně. Hodnoty byly také porovnány s Vyhláškou č. 6/2003 Sb., která 

předepisuje množství odváděného vzduchu u pobytových místností, i když se nejedná 

o rodinné domy. Hodnoty v přiváděného vzduchu jsou pro trvalé větrání, odváděného 

pro nárazové. 

Tab. 21 - přívod a odvod vzduchu obytné části domu 

[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

203 Dětský p. 20,68 57,90 29,0 0 0

204 Předsíň 4,61 12,91 0,0 50 0

206 Koupelna 9,11 25,51 0,0 0 90

207 Pracovna 19,54 54,71 28,0 0 0

209 Ložnice 17,54 49,11 50,0 0 0

211 Předsíň 6,94 19,43 0,0 100 0

212 Koupelna 8,37 23,44 0,0 0 90

213 Koupelna 8,26 23,13 0,0 0 90

214 Ložnice 17,45 48,86 50,0 0 0

217 WC 3,69 10,33 0,0 0 50

219 Kuchyně 27,65 77,42 35,0 0 150

220 Jídelna 33,45 93,66 45,0 0 0

221 Obývací p. 31,9 89,32 45,0 0 0

222 Relaxační p. 19,04 53,31 27,0 0 0

223 Kino 19,32 54,10 30,0 0 60

Obytné prostory 2NP

místnost 

č.
název

Podlahov

á plocha

Objem 

místnosti

Množství 

přiváděné

Množství 

převáděn

Množství 

odváděné

 

4.4.2 Dimenze potrubí 

Stejně jako v předchozích kapitolách bude potrubí dimenzováno s pomocí rovnice 

kontinuity. Kvůli malému prostoru v podhledu bude využito stavebnicového hranatého 

potrubí Multi-plast. 

Při trasování potrubí byl kladen důraz na zamezení přeslechu mezi jednotlivými 

místnostmi, jak je vidět na výkresu D.1.4.2-2. 

4.4.2.1 Přívod vzduchu 

Přiváděný vzduch se bude za jednotkou dělit na 2 větve, každá pro polovinu 

obytného prostoru. Dimenze budou navrhovány pro pokrytí přiváděného vzduchu při 
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nárazovém provozu jednotky. Úseky jsou označeny postupně na hlavní větvi, od 

nejvzdálenějšího prvku. Přívodní potrubí k prvků je značené dle místnosti, do které 

ústí. 

Tab. 22 - dimenze přívodního potrubí obytné části domu 

Úsek Průtok Průtok Návrh Plocha vreal

m3/h m3/s [mm] m2 m/s

1 90 0,025 60x204 0,012 2,042

2 135 0,038 60x204 0,012 3,064

3 225 0,063 90x220 0,020 3,157

4 270 0,075 90x220 0,020 3,788

207 45 0,013 90x220 0,012 1,021

214 90 0,025 90x220 0,012 2,042

203 45 0,013 90x220 0,012 1,021

1 60 0,017 60x204 0,012 1,362

2 104 0,029 60x204 0,012 2,360

3 164 0,046 60x204 0,012 3,722

4 214 0,059 90x220 0,020 3,002

5 262 0,073 90x220 0,020 3,676

222 44 0,012 60x204 0,012 0,999

223 50 0,014 60x204 0,012 1,135

220 60 0,017 60x204 0,012 1,362

219 48 0,013 60x204 0,012 1,089

Po spojení 532 0,148 Ø200 0,031 4,706

Dimenze přívodního potrubí obytného prostoru

Západní část

Východní část

 

4.4.2.2 Odvodní potrubí 

Stejně jako v minulém případě je potrubí dimenzováno na nárazové větrání. 
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Tab. 23 - dimenze odvodního potrubí obytné části domu 

Úsek Průtok Průtok Návrh Plocha vrea l

m3/h m3/s [mm] m2 m/s

1 90 0,025 60x204 0,012 2,042

2 180 0,050 90x220 0,020 2,525

3 270 0,075 90x220 0,020 3,788

213 90 0,025 60x204 0,012 2,042

206 90 0,025 60x204 0,012 2,042

1 75 0,021 60x204 0,012 1,702

2 150 0,042 60x204 0,012 3,404

3 200 0,056 90x220 0,020 2,806

4 260 0,072 90x220 0,020 3,648

223 50 0,014 60x204 0,012 1,135

217 60 0,017 60x204 0,012 1,362

Po spojení 530 0,147 Ø200 0,031 4,689

Dimenze odvodního potrubí obytného prostoru

Západní část

Východní část

 

4.4.3 Distribuční prvky 

Pro přívod i odvod vzduchu budou využity talířové ventily s možností úpravy 

polohy středového talíře pro regulaci průtoku vzduchu. Velikost talířového ventilu byl 

vybrána s ohledem na možnost napojení na rozvodný systém a požadovaný průtok do 

místnosti. 

Pro převod vzduchu mezi místnostmi 209 - 212 a 214 - 213 budou použity dveřní 

mřížky DME 300 x 100 mm o průtočné ploše 0,0209 m2. Dle podkladů výrobce jsou 

mřížky vhodné pro průtok od 40 m3/h do 90 m3/h. Tyto hodnoty vyhovují jak pro 

trvalé, tak pro nárazové větrání.  

Tato mřížka bude také použita pro převod vzduchu mezi místnostmi 204 a 206. Pro 

převod mezi místnostmi 203 (207) a 204 bude využito prahové větrací štěrbiny o výšce 

10 mm. Rychlost proudění pod dveřmi pak vychází 1 m/s. 

Pro převod vzduchu bude použita dveřní mřížka DME 200 x 100. Dle podkladů 

výrobce je mřížka vhodná pro průtok vzduchu od 30 do 60 m3/h. Tyto hodnoty vyhovují 

jak pro trvalé, tak pro nárazové větrání. 

Konkrétní prvky a jejich dimenze jsou uvedeny ve výkrese D.1.4.2-2. 
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4.4.4 Větrací jednotka 

Pro odvětrání obytných prostorů bude využita jednotka Atrea Duplex 580 - ECV5 o 

větracím a odsávacím výkonu 580 m3/h a tlakové dispozici 100 Pa při maximálním 

výkonu ventilátoru. S ohledem na maximální požadovaný průtok 532 m3/h je jednotka 

vyhovující. 

4.4.4.1 Přibližný výpočet tlakových ztrát 

Výpočet byl proveden podobně jako v kapitole 4.2.4.1. Rozdílem bylo využití 

hranatého potrubí. Je tedy změna ve vzorci Δptř na: 

∆z"ř � } ∗
~ ∗ �
4 ∗ 2

∗
�=

2
∗ & 

Kde: 

λ  součinitel tření      - 

l  délka úseku      m 

U  obvod průtočného průřezu    m 

S  průtočná plocha     m2 

w  střední rychlost proudění    m/s 

ρ  měrná hmotnost vzduchu    kg/m3 

Výpočet je proveden v tabulce v příloze. Kritická cesta přívodního potrubí byla 

odhadnuta do místnosti 221, odvodního do 212. 

4.4.4.2 Regulace 

Jednotka bude mít dva provozní režimy, pro větrání trvalé a nárazové. Trvalé 

větrání vychází z požadavku na větrání uvedeného v kapitole 4.4.1. Nárazové větrání 

bude v koupelnách řízeno vlhkostními čidly. V kuchyni bude řízeno pomocí spínače. 

5 Závěr 

V rámci teoretické části byly popsány zásady pro správný návrh větrání budov pro 

bydlení. Dále se teoretická část věnuje možným způsobům větrání budov pro bydlení, 

hlavně systémům nuceného větrání. 
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V části měření bylo provedeno praktické měření vlivu sezónního zanesení filtrů 

jednotky a koncových prvků potrubí. Měření ukázalo, že při pravidelné výměně filtrů 

nedochází k výrazné změně větrání budovy a vnitřní pohoda prostředí není ovlivněna. 

Pokud jde o spotřebu energie na provoz jednotky, bylo by třeba delšího měření během 

roku. I tak je však díky větrání s využitím výměníku se zpětným ziskem tepla 

předpoklad energetické úspory na vytápění a zamezení tvorby plísní v hygienickém 

zázemí. 

V praktické časti byl proveden návrh větrání většího rodinného domu (vily). Byly 

vyřešeny dva hlavní problémy, a to odvětrání vnitřního bazénu a vedení rozvodů 

v obytné části budovy s ohledem na malý prostor v podhledu. Při návrhu byl kladen 

důraz na minimalizaci dodatečných otvorů v konstrukci a zachování navržených 

rozměrů prostorů. Tím pádem nedošlo ke snížení podhledové konstrukce, která 

lícovala s rámy oken. 
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