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Anotace 

Diplomová práce se zabývá tématem větrání a chlazení základních škol. Rešeršní část 

diplomové práce obsahuje komplexní informace o vnitřním prostředí a způsobech větrání na 

základních školách. Dále popisuje základní rozdělení klimatizačních systémů a výpočet 

tepelné zátěže. V praktické části práce byly vypracovány schematické návrhy tří různých 

způsobů řešení vzduchotechnického systému a chlazení na základní škole Bratrské v Praze. 

Na základě jednoho z nich byla ve třetí části práce vyhotovena projektová dokumentace pro 

provedení stavby Bratrské školy. 
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The diploma thesis deals with the topic of ventilation and cooling of primary schools. The 

research part of the diploma thesis contains comprehensive information about indoor 

environment and methods of ventilation in primary schools. It also describes the basic 

division of air conditioning systems and the calculation of heat load. Three different ways of 

ventilation and cooling in Bratrská school in Prague were designed in the practical part of the 

work. On the basis of one of them, project documentation for the construction of the 

Fraternal School was prepared in the third part of the work. 
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ÚVOD 

V dnešní době se lze často setkat se stavem, kdy vnitřní prostředí ve školách 

nesplňuje hygienické limity z hlediska mikroklimatických podmínek. Mnoho projektů udává, 

že větrání bude zajištěno „přirozeně“ otevíráním oken. To se však vzhledem k revitalizaci 

škol, kde se většinou nedají otevírat celá okna, nejeví jako ideální řešení. Jak ale odvést 

znečištěný vzduch a tepelnou zátěž ze tříd? Jak zajistit výměnu vzduchu, když během 

vyučovací hodiny není možné okna otevřít z důvodu venkovního hluku, prachu a 

nepříznivého počasí a během přestávek je větrání zcela zakázáno kvůli bezpečnosti žáků? 

V této diplomové práci je vypracován návrh řešení větrání a chlazení pro základní 

školu Bratrskou v Praze. Práce pojednává o možnostech větrání a vytvoření optimálních 

podmínek pro osoby pohybující se ve škole. 

První část diplomové práce se zabývá vnitřním prostředí škol, jejich požadavkům a 

parametrům. Popisuje kvalitu vzduchu, požadavky na větrání škol a akustiku. V druhé části 

jsou popsány druhy větrání ve školských zařízeních, jako je přirozené větrání, nucené větrání 

a hybridní větrání. V této části jsou také základní informace o problematice chlazení a 

tepelné zátěže.  

V praktické části jsou představeny varianty řešení systému vzduchotechniky a 

chlazení v projektu Bratské školy v Praze. Diplomová práce projednává o třech variantách 

vzduchotechnických zařízení a nabízí jejich podrobný popis. Součástí jsou také varianty 

řešení systému chlazení a návrh chlazení učebny výtvarné výchovy.  

Cílem práce je naleznutí nejlepšího řešení pro větrání na základní škole Bratrské a 

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.  

1. HISTORICKÉ A SOUČASNÉ VĚTRÁNÍ ŠKOL 

1.1. STAV VĚTRÁNÍ ŠKOL DOB MINULÝCH 

První zmínky o větrání ve školách na našem území se objevují již v 18. století 

v jezuitských dokumentech. Na přelomu 19. a 20. století se stalo větrání nedílnou součástí 

komplexního návrhu školských staveb. Větrání však mělo jinou podobu, než je tomu dnes. 

Některé školy byly odkázány výhradně na tzv. „větrání průvanem“. Takové větrání spočívá 

v periodickém a intenzivním otevírání oken a protilehlých dveří ve snaze co nejrychleji a 

prudce vyměnit vzduch v učebnách. Velikou nevýhodou takového provozu je samozřejmě 

skutečnost, že po každé hodině je zapotřebí vyklidit dané prostory, aby se mohlo přistoupit 

k provětrávání. Druhým a častějším způsobem větrání, které mnohdy vydrželo na školách 

dodnes, bylo a je přirozené větrání infiltrací, otvory a šachtami. Daný systém větrání, jež se 

řadí mezi přirozené větrání, sice zaručuje nepřetržitý a energeticky nenáročný chod, ale je 

nedostačující. [1] I před 117 lety našim předkům takový způsob větrání školních budov 
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nepřišel dostačující. Dokazuje o tom citace z knihy pana Kabrhela: „Ve příčině opatření 

takového značného množství vzduchu jest především vytknouti, že k cíli tomu nestačí 

ventilace tzv. přirozená, čímž rozumíme onu výměnu vzduchovou, která bez přičinění lidského 

v místnosti, jejíž okna a dveře jsou zavřeny, v platnost vchází.“ [2] 

1.2. SOUČASNÝ STAV VĚTRÁNÍ ŠKOL 

Během posledních let došlo ve většině škol v České republice k rekonstrukcím, jež 

vedly ke snížení energetické náročnosti těchto budov ve smyslu vytápění. Hlavním pilířem 

těchto rekonstrukcí byla výměna starých oken a zateplení stávajících obvodových zdí, čímž 

došlo ke vzduchovému utěsnění obálek budov. Staré systémy větrání, které vycházely 

z principu přirozeného větrání vzduchu, přestaly fungovat. 

Pro správné fungování škol je tento stav nevyhovující a školám se naskytují dvě 

řešení. Nucené větrání fungující na základě vyprojektovaného systému vzduchotechniky, 

nebo přirozené větrání prostým otevíráním oken v učebnách. Pro vysoké částky za realizace 

se ve většině případů volí druhá varianta. Ta se bohužel často projeví jako neefektivní, jelikož 

k větrání okny je zapotřebí lidský faktor. Okna jdou často otevírat pouze na ventilaci, nebo 

okna sami žáci nesmí otevírat vůbec z bezpečnostních důvodů. Výměna vzduchu je 

v takových případech řešena nárazovým větráním za přítomnosti učitele, kdy teploty prudce 

klesají a může tak vznikat diskomfort až nachlazení u žáků i kantorů.  

2. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOL A JEHO POŽDAVAKY A PARAMETRY  

2.1. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOL 

Specifické fyzikální a chemické parametry utváří vnitřní prostředí ve školských 

budovách, které má jak fyzický, tak psychický vliv na osoby vyskytující se v prostorách škol. 

Vnitřní prostředí se dělí a klasifikuje do čtyř složek. Jsou jimi: tepelný stav prostředí, kvalita 

(čistota) ovzduší, akustika prostředí a kvalita osvětlení. Vzduchotechnika, chlazení a vytápění 

slouží k dosažení ideálních podmínek pro člověka ve složkách tepelného prostředí a kvality 

ovzduší (pokud se nastolí ideální podmínky, hovoří se o tepelné pohodě a kvalitním vnitřním 

prostředí). Nepřímo ovlivňují i akustiku prostředí, protože jednotlivé elementy 

vzduchotechnických, otopných i chladících soustav emitují hluk, který může mít dopad na 

akustickou pohodu.  

Ze zdravotně-technického úhlu pohledu se pohodou prostředí rozumí takový stav, 

kdy je člověku umožněn zdravý pobyt a maximální možnost tvořivé práce v daném prostoru. 

V dnešní době lidé tráví uvnitř budov 80-90 % veškerého svého času, proto je naprosto 

nezbytné vnitřní prostředí udržovat v co nejlepší kondici. [1, 3] 

2.2. PARAMETRY A POŽADAVKY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Parametry stanovené pro prostředí škol jsou navrženy tak, aby zaručovaly správné 

vnitřní klima pro nezávadný chod škol. Nejčastějším důvodem pro úpravu vnitřního prostředí 

ve školách jsou kromě technologických požadavků především hygienické požadavky, jež 
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stanovují kritéria pro stav prostředí v návaznosti na činnost lidského organismu. Je naprosto 

nezbytné parametry dodržovat nejen z hlediska bezproblémového chodu výuky, ale také 

z hlediska zdravotního. Při vyšší koncentraci škodlivých prvků vyskytujících se v interiérech, 

jako například CO2, se může při překročení krajních mezí vyskytnout nevolnost či vážnější a 

trvalejší zdravotní následky. [1] 

O nutnosti zlepšit kvalitu vnitřního prostředí na českých školách projednává souhrnná 

zpráva Státního zdravotního ústavu (dále SZÚ), jež se zabývá měřením kvality vnitřního 

prostředí na našich školách. Prováděný výzkum probíhal ve 141 učebnách v 10 různých 

školách po celé ČR a prokázal, že vytypované parametry jsou ve většině případů 

nevyhovující. Jedná se o vyšší než přípustný podíl aerosolový částic a jiných 

mikroklimatických faktorů v ovzduší, a také pro tuto práci velmi podstatnou nedostačující 

výměnu vzduchu indikovanou hmotnostními koncentracemi CO2. [4]  

2.2.1. TEPELNÝ A VLHKOSTNÍ STAV PROSTŘEDÍ 

Ve vnitřním prostředí je cílem nastolení tepelné pohody člověka. Tepelná pohoda je 

subjektivní stav každého jedince, kdy je za optimálních fyziologických podmínek nastolena 

tepelná rovnováha. Ta představuje stav, kdy panuje rovnost mezi tokem tepla, který je od 

těla odjímán, a tepelným tokem, který je tělem vytvářen. 

Parametry ovlivňující tepelnou pohodu: 

 Teplota vzduchu ta, 

 Střední radiační teplota tr, 

 Rychlost proudění vzduchu w, 

 Intenzita turbulence Tu, 

 Relativní vlhkost vzduchu  , 

 Intenzita lidské činnosti (aktivita) M (qm), 

 Tepelný odpor oděvu Iod (Rod), 

Dále tepelnou pohodu ovlivňují lidské faktory, jako jsou pohlaví, stáří a zdraví člověka. 

 Všeobecně nejznámějším parametrem tepelného a vlhkostního stavu prostředí je 

teplota vzduchu ta. [1] Minimální hodnota pro teplotu v učebnách v zimním období je 22 °C. 

Maximální hodnota je 28 °C v letním období. [5] Z důvodu rekonstrukcí, jež v posledních 

letech vzduchotěsně uzavřely obálky škol, tepelné zisky z lidí, technologických zařízení, 

solární aktivity a jiných, začínají převyšovat tepelné ztráty místností. Teploty v letních 

měsících mohou dosahovat vyšších hodnot, než jsou stanoveny vyhláškou.  

 Správným řešením tohoto problému by měl být účinně navržený systém větrání, 

který nepotřebuje technologické chlazení k pokrytí nadměrné tepelné zátěže. Zajímavou 

variantou při řešení tohoto problému je využití pasivního chlazení při stavebním řešení 

objektu, ať už se jedná o novostavbu či rekonstrukci. 

 Dalším důležitým parametrem pro hodnocení tepelného a vlhkostního stavu vnitřního 

prostředí je střední radiační teplota tr, která se uvádí jako rovnoměrná teplota okolních 

ploch, při níž se sdílí sáláním stejně tepla jako ve skutečném heterogenním prostředí. Dále 

rychlost proudění vzduchu w. Tato veličina ovlivňuje pocit tepelného komfortu či 
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diskomfortu (průvan) v prostředí. V pobytových prostorách bývá do 0,2 m/s. A v neposlední 

řadě je zapotřebí zmínit relativní vlhkost vzduchu  , která se uvádí v % a udává, do jaké míry 

je vzduch nasycen vodní párou.  

 Tyto parametry nám dohromady vytváří dva parametry pro hodnocení tepelného 

stavu. Těmi jsou operativní a výsledná teplota. Operativní teplotu to můžeme vypočítat 

z následujícího vzorce: 

   
     

 
 [°C] 

 Výsledná teplota tg, měřená kulovým teploměrem nebo kulovým stereoteploměrem 

v okolí lidského těla, zahrnuje vlivy od působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch a 

vliv od proudění vzduchu. [1, 6] 

2.2.2. POŽADAVKY NA TEPELNÝ A VLHKOSTNÍ STAV VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOL 

Závazné požadavky, které musí být dodrženy u budov pro vzdělávání dětí a 

mladistvých (tedy mateřské, základní a střední školy), lze nalézt ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. 

viz Tabulka 1. [5] 

Druh prostoru Výsledná teplota tg [°C] Rychlost 
proudění w [m/s] 

Relativní vlhkost 

  [%] min. opt. max. 

Učebny, pracovny 20 22 ± 2 28 

0,1 až 0,2 30 až 65 
Tělocvičny 18 20 ± 2 28 

Šatny 20 22 ± 2 28 

Záchody 18 - - 

Chodby 18 - - 

Sprchy 24 - - - - 

Tabulka 1: Požadavky na tepelný stav prostředí podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [5] 

 

Ostatní učebny a pobytové prostory, které nejsou ošetřeny ve vyhlášce č. 410/2005 

Sb., tedy například ty na vysokých, uměleckých, jazykových apod. školách se řídí dle vyhlášky 

č. 6/2003 Sb. [7]  

2.2.3. TEPELNÁ STABILITA 

Tepelná stabilita charakterizuje teplotní vlastnosti prostoru, tvořené stavebními 

konstrukcemi. Tepelnou stabilitu budov hodnotíme dle vybraných místností ve dvou 

základních situacích: 

 v zimním období při neplánované nebo plánované odstávce vytápění 

místnosti 

 v letním období, kdy hrozí přehřívání místnosti 

Za zajištěnou zimní teplotní stabilitu v místnosti se označuje stav, kdy teplota 

neklesne na konci přestávky ve vytápění o více než je normou stanovený požadavek. 

Rozlišuje se dále více situací, kdy v místnosti pobývají lidé, kdy se jedná o výrobní budovu 
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apod. Pro pobytovou místnost, jež je vytápěna otopnými tělesy, nesmí být pokles teploty o 

více než 3 °C.  

Za zajištěnou letní teplotní stabilitu v místnosti je považováno, pokud vypočtená 

teplota nepřekročí za letního dne a při vysoké solární aktivitě normou požadovanou hodnotu 

27 °C v běžné nevýrobní budově (bez strojního chlazení). Místnosti, v nichž je instalované 

strojní chlazení, musí prokázat, že teplota při vypnutém chlazení nepřekročí během dne 

hodnotu 32 °C. Nejvíce je letní stabilita budovy ovlivňována solární energií, která proniká do 

místnosti prosklenými plochami. Roli při výběru charakteristické místnosti má tedy orientace 

na světové strany, zastínění okolní zástavbou či prvky vlastní stavby, velikost plochy zasklení, 

vlastnosti zasklení a vlastnosti zastiňovacích prvků. Pro nastolení tepelné stability v letním 

období společně s vyhovující světelnou pohodou jsou nejúčinnější venkovní žaluzie 

s nastavitelnými lamelami.  

Pro školní zařízení je vhodné prověřovat tepelnou stabilitu i v jarních měsících, kdy se 

také může vyskytovat občasné přehřívání učeben. Školské stavby mají dlouhodobě problémy 

s přebytkem tepelných zisků, nikoliv s vysokými tepelnými ztrátami.  

Je všeobecně doporučeno nenavrhovat strojní chlazení v budovách, kde není 

prokazatelně dokázáno, že teploty bez klimatizace přesahují 32 °C. V první řadě je vždy dobré 

hledat správné stavební řešení a až potom přistoupit ke strojnímu chlazení. [8] 

2.3. KVALITA OVZDUŠÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita ovzduší vnitřního prostředí hraje v životě jedince velice významnou roli, 

protože průměrně tráví lidé uvnitř budov 80 až 90 % veškerého času. O to důležitější je, aby 

bylo zajištěno kvalitní ovzduší ve školách, kde se pohybují hlavně děti. Ve školách je ovzduší 

velmi silně ovlivňováno velkým množstvím různých znečišťujících látek. Tyto látky mohou 

pocházet jak z interiéru školy, tak z venkovního prostředí, odkud se mohou dostat dovnitř. 

Škodliviny (znečišťující látky) mají charakter biologický či chemický nebo jsou to malé pevné 

částice PM25 a PM10. 

Ve vnitřním prostředí mohou škodliviny pocházet z organických i anorganických 

zdrojů. Organickým zdrojem jsou lidé, kteří produkují při metabolických procesech CO2 a 

vodní páru. Naproti tomu anorganické škodliviny pochází ze stavebních konstrukcí a 

vnitřního zařízení škol. Jedná se o materiály jako plasty, překližky, nátěry, krytiny a další, 

které emitují ftaláty, formaldehyd, styren, těkavé organické sloučeniny a podobné. U mnoha 

takových látek je prokázáno, že mají negativní vliv na lidské zdraví a nejsou instalovány do 

škol. Jediným spolehlivým řešením, jak se takových látek zbavit, je zajistit potřebný přívod 

čerstvého vzduchu větráním. 

Do vnitřního prostředí mohou pronikat i škodlivé látky z okolí školy. Takové situace 

nastávají hlavně v lokalitách, kde se školy nachází v blízkosti těžkého průmyslu nebo v 

blízkosti rušných komunikací. Řešením pro odstranění těchto škodlivin z přiváděného 

vzduchu je filtrace. 

Poslední látkou, která má specifické projevy, je radon. Do vnitřního prostředí staveb 

může vnikat z podloží (zeminy) nebo může být emitován samotnými stavebními materiály 

budov. [1] 
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2.3.1. ŠKODLIVINY POCHÁZEJÍCÍ Z VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Oxid uhličitý (CO2) – je plyn bez chuti a zápachu, který nemá žádnou barvu. Běžně se 

vyskytuje ve vzduchu. Obecně se jeho venkovní koncentrace udává v rozmezí mezi 350 až 

500 ppm, avšak v dnešní době už málokde na planetě Zemi najdeme koncentraci pod 

400 ppm. Naopak ve více znečištěných lokalitách můžeme naměřit až hodnoty okolo 

700 ppm. Oxid uhličitý vzniká při spalovacích a metabolických procesech a při zvýšených 

koncentracích může docházet k únavě a ospalosti, v krajních případech až k nevolnosti.  

 Je zjištěno, že jedním z nejběžnějších metabolických procesů – dýcháním, je při 

nádechu přiváděno do plic cca 21 % O2, 78 % N2, 0,034 % CO2 a další stopové plyny. Naopak 

složení plynů při výdechu je cca 16 % O2, 79 % N2 a celých 4 až 4,5 % CO2. Z toho vyplývá, že 

setrvání osob v uzavřené místnosti, kde není stálý přísun čerstvého vzduchu, kdy množství 

kyslíku vůči oxidu uhličitému poměrně rychle ubývá, vede k usínání, ztrátě koncentrace a 

pocitům podrážděnosti těchto osob.  

 Oxid uhličitý je považován za velice dobrý ukazatel stavu znečištění vnitřního 

prostředí. Doporučovaná limitní hodnota oxidu uhličitého je 1000 ppm. Velmi často je 

koncentrace v učebnách vyšší, a to dokonce i než je nejvyšší přípustná hodnota, která je 

1500 ppm. [1, 9] Žáci v takových případech mohou vykazovat únavu a podrážděnost.  

Koncentrace CO2 [ppm] Výskyt CO2 a jeho vliv na osoby 

400–700 koncentrace v exteriéru 

800–1200 vyhovující koncentrace v pobytových prostorách 

1500 maximální přípustná koncentrace v pobytových prostorách 

> 1500 nastávají příznaky únavy a snižování pozornosti člověka 

> 2500 ospalost a bolesti hlavy 

> 5000 nevolnost, není doporučen delší pobyt 

Tabulka 2: Koncentrace CO2 a její vliv na člověka [1] 

Vodní pára – i přesto, že se jedná o jednu z přirozených složek vzduchu, ve vnitřním 

prostředí se řadí mezi škodlivé látky. Při vyšší koncentraci vodní páry ve vzduchu může 

docházet k tvorbě plísní, které mají negativní účinky na lidské zdraví. V extrémních případech 

může docházet k narušení stavebních konstrukcí. 

Pachy a odéry – největším producentem ve vnitřním prostředí jsou lidé, avšak i různé 

objekty z textilií a mycích prostředků je mohou emitovat. Samy o sobě nejsou pachy a odéry 

pro člověka nebezpečné, ale navozují diskomfort. Často jsou hlavním důvodem, který vede 

lidi k větrání. 

Těkavé organické látky VOC – představují organické sloučeniny nebo směsi organických 

sloučenin vyjma methanu. Do vzduchu se dostávají ze stavebních materiálů nebo ze zařízení 

instalovaných v interiérech škol. Je definováno přes 2000 těchto látek, avšak pouze 50 je 

běžných, přičemž u některých z nich bylo vysledováno, že mají negativní vliv na lidské zdraví. 

Formaldehyd – se využívá při výrobě stavebních materiálů, jako jsou dřevotřísky či izolace a 

také ve výrobě překližek, koberců a laků. Při vystavení tomuto plynu může docházet 

k podráždění očí, problémům s dýcháním, ke kašli, a dokonce je spojován se zvýšeným 



15 
 

rizikem způsobení rakoviny. Mladiství jsou více náchylní než dospělí, proto je potřeba tento 

plyn zředit nebo zcela odstranit větráním. 

Naftalen – je dalším z nebezpečných plynů. Nevyskytuje se však tolik často. Je znám jako 

potenciální karcinogen. 

Azbest – představuje riziko v podobě malých vláken, jež jsou uvolňovány do vnitřního 

prostředí z různých stavebních, izolačních a těsnících materiálů. Byl používán hlavně 

v minulosti, dnes již jeho výskyt není tak častý. 

2.3.2. ŠKODLIVINY POCHÁZEJÍCÍ Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ve venkovním prostředí se nacházejí hlavně znečišťující látky, které pramení ze 

spalování paliv a tavení rud. Z těch nejvíce významných lze jmenovat oxid siřičitý, oxidy 

dusíku, oxid uhelnatý, troposferický ozon, benzen a benzopyren. Všechny tyto látky se ve 

vyšší míře nacházejí především v lokalitách, kde dochází k nadměrnému spalování fosilních 

paliv. Dlouhodobě nejvyšší koncentrace v rámci ČR připadá na Ostravsko. 

Pro vnitřní prostředí nejsou tyto škodliviny natolik nebezpečné v plynné formě 

samostatně, ale ve formě adsorbentu na povrchu aerosolových částic frakcí PM10 a PM2,5. 

Tyto frakce se mohou dostat do vnitřního prostředí a páchat škody na zdraví osob. 

Aerosolové částice jsou příměsi v ovzduší z pevného nebo kapalného skupenství, které 

vzhledem ke své velikosti a hmotnosti vydrží v ovzduší déle. Jejich pevnou složku tvoří prach, 

jsou též nazývané jako prachové částice.  

Celkově se stav ovzduší v České republice za posledních 20 let zlepšil, avšak u 

některých škodlivin stále dochází k překračování imisních hodnot, a je proto potřeba dbát na 

příslušná opatření. 

2.3.3. SPECIFICKÁ ŠKODLIVINA RADON 

Vzhledem ke svému geologickému podloží patří ČR k zemím s nejvyšší koncentrací 

tohoto přírodního radioaktivního plynu. Radon se přirozeně uvolňuje z podloží a skrz 

netěsnosti ve spodní stavbě se dostává do vnitřního prostředí budov. Komínovým efektem a 

účinkem větru potom stoupá do vyšších pater. Jelikož se jedná o radioaktivní prvek, tak se 

samovolně přeměňuje na atomy pevných prvků, jež se mohou usazovat v dýchacích cestách 

lidí. Ze zdravotnického hlediska představuje radon po kouření druhý nejvyšší podíl na vzniku 

rakovin plic. Nejúčinnějším opatřením proti radonu je větrání. [1] 

V průběhu let se přípustné koncentrace radonu měnily a legislativa nebyla zcela 

přehledná. Od 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový platný atomový zákon, jež udává 

referenční úroveň radonu na 300 Bq/m3 pro průměrnou koncentraci radonu při intenzitě 

větrání odpovídající běžnému užívání stavby. [10] 

2.4. POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ ŠKOL 

Kvalita ovzduší vnitřního prostředí škol je upravována větráním, kdy je do místností 

přiváděn čerstvý venkovní vzduch a odváděn je vzduch znehodnocený. Určujícím faktorem 

pro dimenzování větrání jsou hygienické předpisy, jež se stanovují na základě přítomnosti 

osob v daných prostorech. 
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2.4.1. VĚTRÁNÍ UČEBEN 

Požadavek na větrání učeben udává závazná vyhláška č. 410/2005 Sb., která definuje 

potřebné množství čerstvého venkovního vzduchu na 20–30 m3/h na žáka. [5] To v praxi 

představuje nepřetržité větrání učeben. V lokalitách, kde není příliš znečištěn venkovní 

vzduch, se často přistupuje k určení množství venkovního vzduchu pomocí CO2. Jeho 

maximální přípustnou koncentraci 1500 ppm v pobytových prostorách udává vyhláška 

č. 268/2009 Sb. [11] Dle tohoto kritéria by teoreticky mohly být stanoveny nižší dávky 

čerstvého vzduchu na žáka podle věku nebo podle stupně, kam dochází. Interval 20–30 m3/h 

na žáka dává projektantům poměrně široké rozmezí množství přiváděného vzduchu, a tak je 

možné do učeben, kde by byli pouze žáci 1. stupně a kde by byly během vyučování splněny 

předpisy vyhlášky č. 410/2005 Sb. i vyhlášky č. 268/2009 Sb., přivádět méně vzduchu než do 

učeben, kde by byli žáci 2. stupně. Výsledkem je energeticky úsporné vzduchotechnické 

řešení.  

Pro kantory je učebna pracoviště, tudíž se množství čerstvého vzduchu stanovuje 

podle nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Nařízení stanovuje minimální průtok na 25 m3/h. [12] 

Při znalosti vnitřní a vnější (venkovní prostředí) koncentrace CO2 lze pomocí bilance 

větrané místnosti stanovit minimální průtok čerstvého venkovního vzduchu.  

    
    

     
 

kde: 

     
 je objemový tok CO2 [m3/h], 

    je přípustná koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí [%], 

    je koncentrace CO2 ve venkovním prostředí [%]. 

Pomocí tohoto vzorce můžeme získat potřebné průtoky venkovního vzduchu pro 

různé věkové kategorie žáků. Je pak více než vhodné dle čidel na snímání koncentrace CO2 

v učebnách korigovat průtoky čerstvého vzduchu v návaznosti na hospodárnost řešení. 

Pravdou ovšem zůstává, že toto řešení musí splňovat vyhlášku č. 410/2005 Sb., která je 

velice přísná a k veliké úspoře vzhledem k průtoku čerstvého vzduchu ve finále nedojde, což 

popisuje Tabulka 3. 

Minimální průtok venkovního vzduchu v učebnách [m3/h.žáka] 
  3–6 let 6–10 let 10–15 let 15–18 let 
  MŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ 

Dle koncentrace CO2 10 12 18 20 
Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 20 20 20 20 

Tabulka 3: Srovnání minimálních průtoků venkovního vzduchu podle koncentrace CO2 a podle 

vyhlášky č. 410/2005 Sb. [1, 5] 

 Z výše uvedených hodnot je patrné, že není zapotřebí navrhovat vyšší než minimální 

limity průtoku vzduchu dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 
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2.4.2. VĚTRÁNÍ DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY 

Za další prostory školy se považují všechny místnosti kromě klasických učeben. Tím se 

rozumí specializované učebny (dílny a různé laboratoře), kabinety, sborovny, hygienická 

zázemí, šatny, tělocvičny a kuchyň s jídelnou, pokud jsou součástí školského komplexu. 

Šatny, hygienická zázemí a tělocvičny je nutno větrat s ohledem na vyhlášku 

č. 410/2005 Sb. v plném znění. Kabinety a sborovny nejsou trvalým pracovištěm ve smyslu 

nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Připouští se zde tedy pouze přirozené větrání oknem, na 

průtoky vzduchu nejsou kladeny žádné normové požadavky a případná vzduchotechnika 

v těchto prostorách je pouze na zvýšení komfortu učitelského sboru. Specializované učebny 

se odvětrávají podle jejich přesného účelu a rozhoduje koncentrace škodlivin ve vnitřním 

prostředí. Jídelny se větrají dle normových požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

Pro kuchyňské provozy jsou pouze doporučená pravidla, ale žádná norma jim přesně 

nepředepisuje závazné hodnoty. [1] Princip návrhu větrání kuchyní vychází z německé 

směrnice VDI 2052. Pro návrh větrání kuchyní je možné využít například výpočtový software 

od firmy ATREA, který využívá směrnici VDI 2052. Větrání v přilehlých prostorách kuchyně se 

navrhuje dle normy ČSN EN 16282, jež udává návrhovou hodnotu pro dílčí kuchyňské 

provozy v m3/h na m2. [13] Tyto hodnoty pro přepočtení na intenzitu větrání ukazuje Tabulka 

4. 

Kuchyňský provoz Intenzita větrání [h-1]  
Umývárna nádobí 10 až 20 

Středně velké kuchyně (restaurace) 15 až 20 

Velkokuchyně 15 až 30 

Výdej jídel 20 

Příprava masa, ryb, drůbeže, zeleniny 8 až 10 

Příprava těsta, brambor, zeleniny 6 až 8 

Suché sklady, sklady bez jídla, sklad chleba, sklad prázdných obalů 2 

Tabulka 4: Orientační hodnoty intenzity větrání vybraných kuchyňských provozů [13] 

 

  Tělocvičny je možné větrat přirozeně. Pokud je tělocvična navržena jako 

shromažďovací prostor, pak se doporučuje nucené větrání s regulací průtoků dle čidel CO2. 

Průtoky vzduchu se stanovují podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 

Nároky na jednotlivé školské prostory dle výše sepsaných legislativních požadavků 

jsou přehledně sepsány v následující tabulce. Z daných hodnot by měl čerpat projektant při 

návrhu. 

Typ prostoru Průtok vzduchu 

Učebny 20–30 m3/h na žáka 

Tělocvičny 20–90 m3/h na žáka 

Jídelny 25 m3/h na žáka 

Šatny 20 m3/h na žáka 

Umývárny 50 m3/h na umyvadlo 
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Tabulka 5: Požadavky na větrání škol podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [5] a vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

[11]   

2.5. AKUSTIKA 

Nepříjemný zvuk, tedy hluk, uvnitř objektů má nepříznivý vliv na fyziologické reakce, 

produktivitu práce a celkovou soustředěnost osob, které se v objektech nachází. Více než kde 

jinde, je ve školách potřeba hluk co nejvíce zmírnit nebo ho úplně odstranit. Akustiku budov 

ovlivňuje veliké množství faktorů pocházejících z venkovního i vnitřního prostředí. 

2.5.1. HLUK VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ 

Hluk se do vnitřního prostředí šíří z venkovního i vnitřního prostředí. Z venku se 

dostává hluk do místností pláštěm budovy, stěnami, okny a dveřmi. V případě oken tomu tak 

není jen vzhledem k nízké vzduchové neprůzvučnosti, ale také vzhledem k faktu, že přirozené 

větrání okny je zatím stále nejrozšířenější způsob větrání ve školách. Do vnitřního prostoru 

se tímto způsobem dostává hluk, jehož zdroje pochází hlavní měrou z dopravy a objektů 

v blízkosti školy, jako jsou sportoviště apod. Neprůzvučnost pláště by měla být řešena 

stavební akustikou při stavebním projektu školských budov. 

Zdroje hluku ve vnitřním prostředí škol úzce souvisí s větráním. Hluk pochází ze dvou 

hlavních skupin, kterými jsou lidé a technologie. Mezi technologie se řadí prvky systému 

vzduchotechniky a hluk těmito prvky emitovaný se šíří objekty nejen vzduchem, tedy mezi 

jednotlivými místnostmi, ale také chvěním konstrukcí a skrz vzduchotechnické rozvody. 

2.5.2. HLUK ŠÍŘÍCÍ SE VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM 

Akustický projekt vzduchotechniky obsahuje výpočty útlumů jednotlivých částí 

vzduchotechnického systému (dále VZT systému) a jejich vlastního hluku. Například v místě 

zapojení vzduchotechnických jednotek (dále VZT jednotek) hraje významnou roli vlastní zdroj 

hluku od ventilátorů a nezanedbatelným zdrojem akustického výkonu jsou např. požární a 

regulační klapky umístěné na VZT trase. V prostorách učeben, jež jsou od VZT jednotek 

vzdáleny, je nejčastějším akustickým problémem hluk od jednotlivých částí rozvodů, kterému 

distribuční elementy zabraňují v průniku do učeben. Rozlišujeme dva hlavní systémy VZT, jež 

mají každý z hlediska akustiky rozdílný dopad: 

 Lokální větrací systémy – při návrhu lokálních systémů je kladen důraz na 

zvukoizolační vlastnosti jednotek. VZT jednotky bývají v těchto návrzích 

umístěny blízko nebo přímo vně chráněných prostorů a hluk generovaný 

ventilátorem nebo výměníkem může způsobit akustické problémy. 

Vyskytují se v ČR poměrně hojně, jelikož VZT jednotky lokálních větracích 

systémů nejsou prostorově náročné, což využívají především školy, které 

sídlí ve starších budovách a nemají prostor na větší VZT jednotky. 

 Centrální větrací systémy – oproti lokálním větracím systémům mají 

nespornou výhodu v umístění. Tyto systémy se projektují převážně 

v novostavbách, kde je již počítáno s prostorem pro VZT jednotky. Ty se 

Sprchy 150–200 m3/h na sprchu 

Záchody 50 m3/h na kabinu, 25 m3/h na pisoár  
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umisťují zpravidla do strojovny nebo na střechu objektu. Taková místa jsou 

v budově vzdálena od učeben a nehrozí hluk od samotného zdroje, a to ani 

v případě, že VZT jednotky nemají tak dobré zvukoizolační vlastnosti. Dále 

je možné, vzhledem k dostatku místa, nainstalovat tlumiče hluku na 

potrubí přímo za zdroj, a hlukový signál už se tedy nešíří do budovy.  

2.5.3. ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ VÝPOČTY 

Ač je hygienické hodnocení hlukové situace posouzeno pouze jednou hodnotou, je 

zapotřebí, aby byl při návrhu realizován výpočet alespoň v oktávovém pásmu kmitočtů, pro 

které je možné získat akustické informace od výrobců jednotlivých zařízení. Rozsah údajů 

kmitočtových pásem je většinou v dostupnosti od 63 či 125 Hz do 8000 Hz. 

Při výpočtech hlukového limitu musí být zahrnut i hluk pozadí, nikoliv pouze hluk 

samotného větracího zařízení.  

2.5.4. VNITŘNÍ AKUSTIKA 

Při návrhu větracího systému ve školách je nezbytné vyřešit jak samotnou hlučnost 

zařízení, tak akustiku prostoru, což je vliv pohlcování zvuku ve vzduchu a vliv pohlcování 

zvuku obklopujícími plochami a vybavením. Doba dozvuku T [s] uvádí dobu, za kterou se 

akustická energie přemění v teplo. Může být uvedená buď pomocí spektra, nebo jako 

jednočíselná hodnota. V Tabulka 6 jsou zobrazeny doby dozvuku T20 a hodnoty činitele 

pohltivosti α v učebně základní školy, jejíž strop a stěny byly částečně obloženy akustickými 

kazetami. 

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

T20 [s] 2,95 1,22 0,98 1 1,07 1,01 

α [-] 0,014 0,034 0,042 0,042 0,039 0,041 

Tabulka 6: Doby dozvuku T20 a činitele pohltivosti α v závislosti na kmitočtu pro prázdnou školní 

učebnu. [1] 

 V předešlém odstavci a v Tabulka 6, se nachází ještě jeden parametr, a to činitel 

pohltivosti α, který se pohybuje v rozmezí 0 až 1. Činitel pohltivosti vychází z naměřené doby 

dozvuku. Zdroj hluku je lépe utlumen v prostředí, které má krátkou dobu dozvuku, čili ho 

charakterizuje vyšší pohltivost. Problém při navrhování učeben spočívá ve faktu, že pro 

prostory, kde je kladen důraz na srozumitelnost řeči, je nejvhodnější vytvořit tzv. difúzní 

pole. Takové pole nastává v případě, že odrazivost okolních stěn a vnitřního vybavení je 

poměrně vysoká (tedy nízká pohltivost), což je v rozporu s útlumem ostatního hluku.  

 Akustické pole ve vnitřním prostoru lze rozdělit na pole přímých vln, které se nachází 

blízko zdroje, a pole odražených vln, ve kterém se významnou měrou projevuje činitel 

pohltivosti α a celková plocha okolních stěn. Hladinu akustického tlaku ve vnitřním prostředí 

je možné vyjádřit kombinací těchto dvou polí jako: 
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kde je: 

 LwA hladina akustického výkonu zdroje [dB], 
 Q směrový činitel zdroje [-], 
 r vzdálenost mezi zdrojem a kontrolním místem [m], 

 ∑Si plocha všech stěn ohraničujících chráněnou místnost [m2], 
 αm střední činitel pohltivosti stěn [-]. 

Pole odražených a přímých vln, jehož pomyslnou hranici v uzavřeném prostoru 

můžeme vidět na Obrázek 1, vytvářejí celkovou akustiku prostoru. Jak je vidět z obrázku, při 

větších vzdálenost od zdroje je možné pole přímých vln zanedbat. Je nutné hladinu 

akustického tlaku v uzavřeném prostoru zjišťovat s ohledem na obě pole nehledě na 

vzdálenosti určitého bodu od zdroje. 

Jak již bylo zmíněno, pro srozumitelnost lidské řeči je nejvhodnější prostor, který se 

nachází v poli odražených vln. Prostor učeben se musí navrhovat jako kompromis mezi 

pohltivostí stěn, jež chrání prostor proti hluku z okolí a od zdrojů v místnosti, a schopností 

stěn a předmětů odrážet zvukové vlny. Na závěr je vhodné zmínit doporučení pro projekci, 

kdy v závislosti na nepřesných měřeních, které se v této problematice vyskytují, je vhodné 

řešení navrhovat vždy s rezervou. To platí i v případech, kdy výrobce garantuje výborné 

hlukové vlastnosti technologií. [1] 

2.5.5. PRAKTICKÁ UKÁZKA STANOVENÍ NÁVRHOVÉ HODNOTY HLADINY 

AKUSTICKÉHO TLAKU 

Pokud po dosazení všech potřebných parametrů do rovnice pro výpočet LpA v učebně 

vychází hodnota 34,9 dB, je zapotřebí zvážit následující fakta. Z hlediska ČSN EN 16798 je 

návrhová hodnota pro učebny v zařízeních na výchovu dětí a mládeže LpA = 35 dB. [14] Dle 

nařízení vlády je maximální přípustná hladina akustického tlaku A LAmax = 45 dB. [15] 

V konečném stanovení reálné hodnoty hladiny akustického tlaku je nutné pamatovat na fakt, 

že do prostoru se bude šířit i hluk z dalších technologií, venkovních zdrojů apod., nikoliv 

pouze od techniky prostředí. Vhodnou hodnotou pro maximální hladinu akustického tlaku 

LpA je tedy v tomto případě 40 dB, kdy je k vypočtené hodnotě 34,9 dB připočtena rezerva o 

velikosti 5 dB. 

Obrázek 1: Akustické pole v uzavřeném prostoru [1] 
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2.5.6. LEGISLATIVA 

V současnosti neexistuje žádný ucelený dokument, jenž by detailně popisoval 

akustiku školských budov a stanovoval požadavky na stavbu a zařízení techniky prostředí 

z akustického hlediska. V České republice je k dispozici závazné nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. Šíření zvuku od zdroje se všemi aspekty musí řešit projektant. Ve výpočtu 

nesmí být zapomenuto na šíření zvuku vnějším prostorem, kde se skrze obálku budovy hluk 

šíří do vnitřního prostředí, a také na hluk, jež se šíří uvnitř budovy od techniky vnitřního 

prostředí a dalších technologií či lidí. 

Dle nařízení č. 272/2011 Sb. musí být zhodnocena míra hluku v učebnách dle 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A za dobu T LAeq, T [dB], pokud hluk do vnitřního 

prostředí proniká z venku. Hygienický limit pro danou situaci je v učebnách a pobytových 

místnostech škol a školských zařízení 45 dB (LAeq, T = 45 dB). Pokud je posuzován pouze hluk 

od vnitřních zdrojů (čímž jsou myšlena například větrací zařízení), posuzuje se maximální 

hladina akustického tlaku A LAmax. Pro hluk od vnitřních zdrojů je maximální hladina této 

veličiny A LAmax = 45 dB.  

Pro nepřehlednost těchto nařízení ve výše uvedeném právním předpisu je pro dobrý 

návrh vhodné držet se doporučených hladin akustického tlaku podle ČSN EN 16798 (viz 

Tabulka 7). 

Typ prostoru 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

Typický rozsah [dB]  Návrhová hodnota [dB] 

Školky 30–45 40 

Učebny 30–40 35 

Chodby 35–50 40 

Tělocvičny 35–45 40 

Kabinety 30–40 35 

Záchody a šatny 40–50 45 

Tabulka 7: Doporučené hladiny akustického tlaku v různých prostorách škol a školských zařízení pro 

výchovu dětí a mládeže [14]  

3. DRUHY VĚTRÁNÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

V oblasti se vyskytují tři základní obecné principy, kterými jsou přirozené, nucené a 

hybridní větrání. Teoreticky se dá využít každý z nich, ale v zásadě je doporučováno větrání 

nucené, které je schopno splnit dnešní hygienické limity. [16] 

3.1. PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ 

Princip přirozeného větrání spočívá v rozdílu tlaků vně a uvnitř větraného prostoru. 

Hlavní faktory ovlivňující přirozené větrání jsou: 

 rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu, 

 vertikální vzdálenost mezi otvory pro přívod čerstvého a odvod 

znehodnoceného vzduchu (případně také na ploše těchto otvorů), 
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 tlakový účinek větru, 

 rozdíl teploty na osluněné a neosluněné fasádě. 

Zásadním problémem přirozeného větrání je časová nahodilost a omezenost. 

Působení zdrojů pohybu vzduchu není konzistentní. U většiny moderních budov není možné 

splnit podmínku, aby byl nepřetržitě zabezpečen tlakový rozdíl vlivem rozdílu teplot, a tak 

aby docházelo k trvalému přirozenému větrání. I tlakový účinek větru není stálý, protože vítr 

nemá stálou rychlost. K dalším problémům vyskytujících se při přirozeném větrání můžeme 

zařadit nekontrolovaný průtok venkovního vzduchu, možnost vzniku tepelného diskomfortu 

v blízkosti oken a nemožnost ohřevu přiváděného vzduchu, který tak může v celém prostoru 

značně a skokově snižovat teplotu. Takový způsob větrání nemůže ve školských učebnách 

zajistit trvale kvalitní vnitřní prostředí.  

3.1.1. INFILTRACE 

Přirozené větrání netěsnostmi oken či dveří se nazývá infiltrace. Vzhledem 

k největšímu tlakovému rozdílu, který nastává při nejvýraznějším rozdílu teplot, je infiltrace 

nejúčinnější v zimním období. V dnešní době, kdy mají okna výbornou těsnost, v podstatě 

k infiltraci nedochází. Nastává tak situace, kdy je nejen zamezeno větrání, ale v zimním 

období může dojít ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí 

z důvodu nedostatečného odvodu vlhkosti. Následkem toho mohou tyto konstrukce 

provlhávat, což podporuje vznik plísní. 

Větrání Přirozené 

Popis Infiltrace a mikroventilace 

Schéma 

 

Charakteristika 

Přirozené větrání netěsnostmi oken. Nová okna se vyznačují minimálním 
průtočným průřezem funkčních spár. 

Energie 
Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena otopnou soustavou. Nelze 
použít ZZT. Bez nároků na energii pro pohon ventilátorů. 

Ovládání 
Omezeně nastavením průtočného průřezu spáry. 

Použití 

Pro větrání se nedoporučuje, nelze splnit požadavky na větrání dle 
předložené metodiky. 

Tabulka 8: Infiltrace a mikroventilace [1] 
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3.1.2. PROVĚTRÁVÁNÍ 

Provětrávání je krátké a velmi intenzivní otevření oken. Tento způsob přirozeného 

větrání je závislý na chování uživatele a na venkovních podmínkách. Při přívodu vzduchu do 

vnitřních prostor neprobíhá žádná filtrace, takže čerstvý vzduch může obsahovat škodlivé 

látky. V zimním období se při otevření všech oken skokově sníží teplota ve vnitřním prostředí 

a hrozí riziko prochladnutí osob. Často je z bezpečnostních důvodů zcela zakázáno otevírat 

okna v učebnách a provětrávání tedy není umožněno. [1] 

Větrání Přirozené 

Popis Provětrávání otevíratelnými okny 
Provětrávání mechanicky 

otevíratelnými okny (křídly) 

Schéma 

  

Charakteristika 

Přirozené větrání závislé na rozdílu 
teploty vnitřního a venkovního 
vzduchu a na působení větru. Funkce 
větrání závisí plně na lidském 
faktoru. Nejedná se o řízený přívod 
vzduchu. Nezajistí rovnoměrné 
provětrání prostoru. V chladném 
období riziko tepelného diskomfortu 
v blízkosti oken. Otevřená okna jsou 
rizikem z pohledu bezpečnosti žáků a 
ochrany proti vniknutí cizích osob. 

Přirozené větrání závislé na rozdílu 
teploty vnitřního a venkovního 
vzduchu a na působení větru. 
Nezajistí rovnoměrné provětrání 
prostoru. V chladném období riziko 
tepelného diskomfortu v blízkosti 
oken. Otevřená okna jsou rizikem z 
pohledu ochrany proti vniknutí cizích 
osob. 

Energie 

Tepelná ztráta větráním musí být 
zcela hrazena otopnou soustavou. 
Nelze použít ZZT. Bez nároků na 
energii pro pohon ventilátorů. 

Tepelná ztráta větráním musí být 
zcela hrazena otopnou soustavou. 
Nelze použít ZZT. Bez nároků na 
energii pro pohon ventilátorů. 

Ovládání 

Ruční podle časového plánu nebo 
podle údajů čidla CO2. 

Provoz dle stanoveného časového 
plánu. Ovládání mechanické 
servopohonem (automaticky) podle 
čidla CO2 s kontrolou teploty 
vnitřního vzduchu. 
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Použití 

Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištění venkovního vzduchu. Pro 
větrání učeben se obecně 
nedoporučuje. Připouští se pro 
učebny s malým počtem žáků (1-2 
žáci, 1 učitel) nebo kabinety. 

Pouze tam, kde není riziko výrazného 
znečištění venkovního vzduchu. Pro 
větrání učeben se obecně 
nedoporučuje. Připouští se pro 
učebny s malým počtem žáků (1-2 
žáci, 1 učitel) nebo kabinety. 

Tabulka 9: Provětrávání [1] 

 

3.2. NUCENÉ VĚTRÁNÍ 

Tento způsob větrání, kdy je proudění vzduchu zapříčiněno stroji, tedy ventilátory 

nebo ejektory, je dle Metodického pokynu pro návrh větrání škol tím nejvhodnějším pro 

školy. [16] Dle poměru průtoku přiváděného (Vp) a odváděného vzduchu (Vo) rozdělujeme 

nucené větrání na následující kategorie: 

 podtlakové větrání Vo > Vp 

 rovnotlaké větrání Vo = Vp 

 přetlakové větrání Vo < Vp. 

Existuje ještě jedno rozdělení nuceného větrání, a to podle druhu větracího systému. 

Rozlišujeme dva základní druhy, jimiž jsou: 

 centrální systém – jednotka VZT je umístěna ve strojovně či na střeše, 

odkud vedou páteřní rozvody, 

 lokální (decentrální) systém – součástí každé místnosti je menší VZT 

jednotka určená pouze pro daný prostor. 

3.2.1. PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ 

 Podtlak je tvořen větším množstvím odsávaného vzduchu vzhledem k přiváděnému 

čerstvému vzduchu. Venkovní vzduch je do budovy přiváděn přirozeně větracími otvory, jež 

jsou integrovány do obálky budovy. Odpadní vzduch je odváděn strojně (ventilátory).  

 Nucené podtlakové větrání lze použít v učebnách, kde není znečištěné venkovní 

ovzduší, protože přiváděný vzduch do učeben neprochází filtrací. V místech přívodu 

čerstvého venkovního vzduchu přirozenou cestou může vznikat riziko tepelného diskomfortu 

vlivem velmi nízkých teplot v zimním období.  

 V dnešní době hojně používaná varianta podtlakového větrání užívá ventilátory na 

odvod i přívod. V takovém případě je možno upravovat vzduch odvádění i přiváděný, což 

umožňuje odstranit nežádoucí účinky, jež jsou popsány v předešlém odstavci. Přiváděný 

vzduch je dále možné i vlhčit, chladit apod., čímž je dosaženo požadovaných dnešních 

standardů. Jedná se stále o podtlakové větrání, jelikož průtok přiváděného vzduchu je menší 

než průtok odváděného vzduchu. Tento systém větrání se používá například ve školních 

jídelnách, šatnách a v hygienických zařízeních. 
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Větrání Nucené – podtlakové 

Popis Odsávání lokálním ventilátorem 

Schéma 

 

Charakteristika 

Nucené odsávání ventilátorem s přívodem venkovního vzduchu pod tlakem 
okenními nebo parapetními štěrbinami. Odvod odsávaného vzduchu 
obvodovou stěnou nebo do vertikální šachty. V chladném období riziko 
tepelného diskomfortu v blízkosti otvorů pro přívod vzduchu. Ventilátor 
emituje hluk, nesmí být překročeny hlukové limity. Výhodnější je umisťovat 
ventilátor vně větrané místnosti. 

Energie 
Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena otopnou soustavou. Nelze 
použít ZZT. Potřeba energie pro pohon ventilátoru. 

Ovládání 
Provoz dle stanoveného časového plánu. Regulace průtoku automaticky 
podle čidla CO2 s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

Použití 

Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění venkovního vzduchu. Pro 
větrání učeben se nedoporučuje s ohledem na energetickou náročnost a 
riziko tepelného diskomfortu. 

Tabulka 10: Podtlakové větrání [1] 

3.2.2. ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ 

 Při rovnotlakém nuceném větrání je dosaženo vyšší kvality vzduchu, než je tomu při 

podtlakovém větrání a zároveň tento systém umožňuje využít zpětné získávání tepla (dále 

ZZT). Přívod i odvod vzduchu je řešen ventilátory, jež jsou součástí větrací jednotky, která 

dále obsahuje i filtraci vzduchu, výměník ZZT, či ohřívače a chladiče, jejichž výkon je 

regulován na požadovanou teplotu.  

 Tento systém větrání je sice nejúčinnější, ale vyžaduje největší vstupní investiční a 

prostorové nároky. Zároveň klade nároky na související profese a potřebnou údržbu a 

servis. [1] 

 Nucené rovnotlaké větrání je nejvhodnější variantou pro školská zařízení. I přes 

vysoké vstupní náklady se díky ZZT do budoucna finančně vyplatí, protože energetická 

náročnost na vytápění učeben je citelně nižší z důvodu zpětného využívání odpadního tepla. 

To činí rovnotlaké větrání nejekologičtější variantou, což v dnešní době klimatických změn, a 

na ně navazujících opatření, může a měl by být rozhodující faktor pro jeho realizaci. 

 



26 
 

Větrání Nucené – rovnotlaké 

Popis 
Lokální (parapetní) 
větrací jednotka v 
obvodovém plášti 

Lokální potrubní 
podstropní větrací 

jednotka 

Lokální větrací 
jednotka umístěná v 

učebně 

Schéma  

  

 

 
  

 
  

Charakteristika 

Přívod a odvod vzduchu 
větrací jednotkou se ZZT 
umístěnou v parapetu. 
Zpravidla je nutno 
použít větší počet 
jednotek prostupujících 
obvodovým pláštěm. 
Nezajistí celkové 
(rovnoměrné) 
provětrání prostoru. Bez 
možnosti odvodu 
kondenzátu (stéká po 
fasádě). Omezená 
možnost filtrace 
vzduchu. Jednotka 
emituje hluk, nesmí být 
překročeny hlukové 
limity. 

Přívod a odvod vzduchu 
podstropní větrací 
jednotkou se ZZT a 
filtrací, tlumičem hluku 
s kompaktním krátkým 
vzduchovodem pro 
přívod a odvod 
vzduchu. Zajistí celkové 
(rovnoměrné) 
provětrání prostoru. 
Nutný prostup v 
obvodové stěně. 
Kompaktní zařízení s 
filtrací, ZZT, tlumením 
hluku a distribucí 
přiváděného vzduchu. 
Jednotka v učebně 
emituje hluk, nesmí být 
překročeny hlukové 
limity. Nutná údržba, 
servis, výměna filtrů. 

Přívod a odvod vzduchu 
větrací jednotkou se 
ZZT a filtrací. Nutné 
prostupy pro přívod a 
odvod vzduchu v 
obvodové stěně nebo 
ve stropě, případně 
odvod vzduchu 
vertikální šachtou. 
Zajistí celkové 
(rovnoměrně) 
provětrání prostoru 
připojeným 
vzduchovodem pro 
přívod vzduchu. 
Jednotka v učebně 
emituje hluk, nesmí být 
překročeny hlukové 
limity. Nutná údržba, 
servis, výměna filtrů. 

Energie 

Tepelná ztráta větráním 
je zčásti hrazena ZZT, 
zčásti musí být hrazena 
otopnou soustavou. 
Omezená účinnost ZZT. 
Potřeba energie pro 
pohon ventilátorů pro 
přívod a odvod vzduchu. 

Tepelná ztráta větráním 
je z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část 
hradí otopná soustava. 
Potřeba energie na 
pohon ventilátorů pro 
přívod a odvod 
vzduchu. 

Tepelná ztráta větráním 
je z podstatné části 
hrazena ZZT, menší část 
hradí otopná soustava, 
nebo může být jednotka 
vybavena ohřívačem. 
Potřeba energie pro 
přívod a odvod 
vzduchu.  
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Ovládání 

Provoz dle stanoveného 
časového plánu. 
Regulace průtoků 
automaticky podle čidla 
CO2 s kontrolou teploty 
vnitřního vzduchu. 

Provoz dle stanoveného 
časového plánu. 
Regulace průtoků 
automaticky podle čidla 
CO2 variantně i s 
kontrolou teploty 
vnitřního vzduchu. 

Provoz dle stanoveného 
časového plánu. 
Regulace průtoků 
automaticky podle čidla 
CO2 variantně i s 
kontrolou teploty 
vnitřního vzduchu. 

Použití 

Pouze tam, kde není 
riziko výrazného 
znečištění venkovního 
vzduchu. Pro větrání 
učeben se obecně 
nedoporučuje. Připouští 
se pro učebny s malým 
počtem žáků, kde 
systém splní požadavek 
na větrání.  

Bez omezení z hlediska 
kvality venkovního 
vzduchu, rizikové je 
pouze znečištění 
venkovního ovzduší 
plynnými látkami. 

Bez omezení z hlediska 
kvality venkovního 
vzduchu, rizikové je 
pouze znečištění 
venkovního ovzduší 
plynnými látkami. 

Tabulka 11: Rovnotlaké větrání [1] 

Větrání Nucené – rovnotlaké 

Popis 
Lokální větrací jednotka umístěná 

vně učebny 
Centrální větrací jednotka pro více 

místností 

Schéma 

 

 

Charakteristika 

Přívod a odvod vzduchu větrací 
jednotkou se ZZT a filtrací. Zajistí 
celkové (rovnoměrné) provětrání 
prostoru připojeným vzduchovodem 
pro přívod vzduchu. Do učebny 
pouze prostupy pro přívod a odvod 
vzduchu. Nasávání venkovního 
vzduchu a odvod znehodnoceného 
vzduchu do/z jednotky stěnami 
(vertikálními šachtami) mimo 
učebnu. Jednotka přímo nezatěžuje 
hlukem prostor učebny, nicméně 
nesmí být překročeny hlukové limity. 
Nutná údržba, servis, výměna filtrů.  

Přívod a odvod vzduchu větrací 
jednotkou se ZZT a filtrací. Zajistí 
celkové (rovnoměrné) provětrání 
prostoru připojeným vzduchovodem 
pro přívod vzduchu. Jednotka pro 
více učeben je umístěna ve strojovně 
nebo na střeše. Nároky na prostor 
pro umístění jednotky a vedení 
vzduchovodů. Jednotka emituje hluk, 
doporučuje se akustické řešení k 
omezení hluku šířeného do vnitřního 
i venkovního prostředí. Nutná 
údržba, servis, výměna filtrů.  
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Tabulka 12: Rovnotlaké větrání pokračování [1] 

3.3. HYBRIDNÍ VĚTRÁNÍ 

 Tento systém větrání kombinuje vlastnosti přirozeného a nuceného větrání. Při 

potřebě většího průtoku venkovního vzduchu se sepne ventilátor a systém funguje jako 

nucené větrání, ale za normálního režimu, kdy není potřeba větších průtoků, je prostor 

větrán pouze přirozeně. Důvodem pro takové řešení je energetická úspora. Průtok vzduchu a 

ventilátor jsou regulovány povětšinou dle koncentrace CO2. 

 Zajímavou alternativou pro hybridní větrání je kombinace podtlakového odvodu 

znehodnoceného vzduchu a větrání okny, jež se mechanicky otevírají podle koncentrace CO2 

v místnosti. Při překročení požadované hranice sepnou servopohony nainstalované na 

oknech a otevřou celá okna nebo jejich otevíratelné části.  

 

Větrání Hybridní 

Popis Kombinace přirozeného a nuceného větrání pro jednu učebnu 

Schéma 

 

Energie 

Tepelná ztráta větráním je z 
podstatné části hrazena ZZT, menší 
část hradí otopná soustava, nebo 
může být jednotka vybavena 
ohřívačem. Potřeba energie na 
pohon ventilátorů pro přívod a 
odvod vzduchu. 

Tepelná ztráta větráním je z 
podstatné části hrazena ZZT, menší 
část hradí ohřívač vzduchu ve větrací 
jednotce. Potřeba energie na pohon 
ventilátorů pro přívod a odvod 
vzduchu. 

Ovládání 

Provoz dle stanoveného časového 
plánu. Regulace průtoků 
automaticky podle čidla CO2 s 
kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

Provoz dle stanoveného časového 
plánu. Regulace průtoků 
automaticky podle čidla CO2 
variantně i s kontrolou teploty 
vnitřního vzduchu. 

Použití 

Bez omezení z hlediska kvality 
venkovního vzduchu, rizikové je 
pouze znečištění venkovního ovzduší 
plynnými látkami. 

Bez omezení z hlediska kvality 
venkovního vzduchu, rizikové je 
pouze znečištění venkovního ovzduší 
plynnými látkami. 
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Charakteristika 

Kombinace přirozeného větrání oken s nuceným podtlakovým větráním 
(odvodem vzduchu lokálním ventilátorem). Učebna je větrána přirozeně, 
mechanicky ovládaným otevíratelným oknem (viz systém provětrávání 
mechanicky otevíratelnými okny); podle způsobu ovládání, při 
nedostatečné kvalitě vnitřního vzduchu, se uvádí do chodu odsávací 
ventilátor (v tomto stavu se funkce hybridního systému shoduje se 
systémem odsávání lokálním ventilátorem). Ventilátor emituje hluk, nesmí 
být překročeny hlukové limity. Nutná údržba, servis. 

Energie 
Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena otopnou soustavou. Nelze 
použít ZZT. Potřeba energie na pohon ventilátoru. 

Ovládání 

Provoz dle stanoveného časového plánu. Regulace průtoků automaticky 
podle čidla CO2 s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. Funkce 
mechanického otevírání oken musí být spojena s chodem ventilátoru. Okna 
musí být vybavena elektronickým zámkem pro možnost uzavření. 

Použití Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění venkovního vzduchu. 

Tabulka 13: Hybridní větrání [1] 

3.4. OBECNÉ POŽADAVKY NA VĚTRACÍ SYSTÉMY 

 Při realizaci větracích systémů je zapotřebí hledět na tyto požadavky a úkony: 

 průtoky vzduchu musí být navrženy v souladu s Tabulka 3, 

 v zimním období bude zajištěn ohřev přiváděného vzduchu tak, aby bylo 

zajištěno teploty dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., 

 okna v učebnách by měla být navržena jako otevíratelná, i když je přívod a 

odvod vzduchu zajištěn technikou prostředí, 

 dodržování maximální přípustné hladiny akustického tlaku, 

 u přirozeného, hybridního a nuceného podtlakového větrání zajišťuje 

ohřev venkovního vzduchu otopná soustava, 

 u nuceného rovnotlakého větrání je předehřev zajištěn výměníkem ZZT a 

otopná soustava zajištění pouze dohřev, 

 je zapotřebí celý systém VZT navrhnout ve spolupráci s profesí měření a 

regulace, která řídí spouštění jednotlivých částí systému na základě 

rozvrhu v učebnách, na základě koncentrace CO2 v učebnách nebo na 

základě individuálních potřeb uživatelů. Profese měření a regulace (dále 

MaR) nastavuje řízení průtoků vzduchu a teploty přiváděného vzduchu pro 

jednotlivé části školy, 

 zajistit, aby všechny jednotlivé složky VZT systému byly pravidelně 

servisovány. Jedná se hlavně o výměnu filtrů, kontrolu požárních klapek a 

kontrolu čistoty vzduchovodů s ohledem na bezproblémový chod celého 

systému z technického i hygienického hlediska. [1] 
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4. OBECNÁ PROBLEMATIKA CHLAZENÍ 

 Proces kompletní úpravy vnitřního prostředí se nazývá klimatizace. Spadá pod ní 

úprava tepelného a vlhkostního stavu vzduchu, čistoty vzduchu a rychlost proudění vzduchu. 

Klimatizaci můžeme rozdělit na úplnou, jež zahrnuje veškeré úpravy teploty, vlhkosti a 

čistoty celoročně, a na dílčí, která slouží pouze k částečné úpravě.  

 Při návrhu školských zařízení může být přehřívání učeben velkým problémem a 

mnohdy není jiné možnosti než navržení strojního chlazení. Vždy je však nutné dbát na 

předejití problémů s přehříváním, a to i v případě, že se počítá se strojním chlazením. 

Řešením může být pasivní chlazení využívající prvků snižujících tepelnou zátěž, zvyšujících 

akumulaci tepla a podporujících přirozený odvod tepla. Tyto prvky musí být začleněny do 

stavebního řešení objektu. [17, 18] 

4.1. KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH ROZDĚLENÍ 

  Klimatizační systém je soubor na sobě navzájem závislých prvků, jež tvoří celek pro 

úpravu vzduchu a distribuci chladu a tepla. Třídí se dle druhu tekutiny přenášející teplo a 

chlad v budově, nebo podle počtu zón, ve kterých takové zařízení upravuje prostředí.  

Podle tekutiny přenášející chlad a teplo v budově rozdělujeme klimatizační systémy na: 

 vzduchové 

 vodní 

 kombinované – voda/vzduch 

 chladivové 

Podle počtu zón, tedy místností, dělíme klimatizační systémy na následující: 

 jednozónové 

 vícezónové 

Jednotlivé podskupiny, jež můžeme vidět výše, následně tvoří typické dvojice, kterými jsou: 

 vzduchové jednozónové systémy 

o jednokanálové systémy s konstantním průtokem vzduchu 

 vzduchové vícezónové systémy 

o jednokanálové systémy s proměnným průtokem vzduchu 

o dvoukanálové systémy s konstantním průtokem vzduchu 

 vodní vícezónové systémy 

o systémy s ventilátorovými konvektory 

o systémy s chladícími či otopnými plochami 

 kombinované voda/vzduch vícezónové systémy 

o indukční systémy s parapetními jednotkami 

o indukční systémy s chladícími trámci 

 chladivové vícezónové i jednozónové systémy 

o jednozónové systémy (splity) s konstantním průtokem chladiva 

o vícezónové systémy (multisplity) s konstantním průtokem chladiva 

o vícezónové systémy (miltisplity) s proměnným průtokem chladiva 

[19] 
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4.2. VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚZĚ UČEBNY 

4.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

 Stanovení tepelné zátěže se provádí dle ČSN 730548. Obecný výpočet tepelné zátěže 

pro místnost se obvykle počítá pro slunný den 21. července. V této práci bude proveden 

výpočet pro učebnu školy, která je v létě uzavřená, takže bude ve výpočtu uvažován 

21. červen (výpočty jsou vždy prováděny pro 21. den příslušného měsíce). Výpočet se 

standardně provádí pro hodinu, kdy jsou očekávány největší tepelné zisky. V případě, že 

takovou hodinu není možné stanovit, či v případech, kdy se provádí výpočet pro více učeben, 

provádí se výpočet v intervalech po jedné hodině po celou dobu užívání učebny. [20] 

 V učebně by měl být dodržen tepelný stav, jež udává vyhláška č. 410/2006 Sb. [5] 

Příslušné teplotní hodnoty jsou obsaženy v Tabulka 1. Vnější výpočtové podmínky pro 

výpočet tepelných zisků a zátěží jsou stanovy následovně: 

 teplota venkovního vzduchu je 32 °C, 

 měrná entalpie venkovního vzduchu je 56 kJ/kg s. v. 

4.2.2. TEPELNÉ ZISKY Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Teplené zisky okny – u staveb s velkým podílem zasklení mají zisky z vnějšího prostředí velký 

podíl na tepelné zátěži. Tepelný tok prosklenými částmi konstrukcí se dělí na prostup tepla 

konvekcí a prostup tepla solární radiací. 

Prostup tepla konvekcí – lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

                  

 kde: 

     je tepelný zisk oknem konvekcí [W], 

    je součinitel prostupu tepla [W/m2K], 

    je plocha okna včetně rámu [m2], 

    je teplota v exteriéru [°C], 

    je teplota v interiéru [°C]. 

Prostu tepla solární radiací – lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

                                 

kde: 

     je tepelný zisk oknem solární radiací [W], 

     je osluněný povrch okna [m2], 

    je plocha okna včetně rámu [m2], 

    je celková intenzita sluneční radiace procházející standardním 

jednoduchým zasklením [W/m2], 

       je celková intenzita difúzní sluneční radiace procházející standardním 

jednoduchým zasklením (v práci bude počítáno s 20 % z   ) [W/m2]. 

    je korekce pro čistotu atmosféry [-]. V případě města je výpočtová 

hodnota    = 0,85, 

   je stínící součinitel [-]. Pro dvojité sklo je hodnota   = 0,90. 
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 Ve výpočtu v této práci bude počítáno s plným osluněním oken bez stínících 

překážek. Intenzita sluneční radiace    pro jihovýchodní směr 21. června od 8 hodin ráno do 

13 hodin odpoledne pro 50° s. š. je podle ČSN 730548 postupně: 440, 492, 482, 411, 293 a 

174 W/m2. 

Vliv akumulace stavebních konstrukcí – s ohledem na tepelnou akumulaci budov se mohou 

přímé tepelné zisky od osluněných oken značně lišit od tepelných zisků okny, které se 

používají na návrh klimatizačního zařízení. Snížení tepelných zisků se dá stanovit dle 

následujícího vztahu: 

            

kde je: 

    snížení maximální hodnoty tepelných zisků od oslunění [W], 

   hmotnost obvodových vnitřních stěn učebny, podlahy a stropu, které 

přichází v úvahu pro akumulaci [kg]. Hmotnost stěn, podlahy a stropu se 

bere jako poloviční od skutečného stavu. Při tloušťce konstrukcí 

překračujících 0,16 m se bere pro akumulaci pouze 0,08 m jako tloušťka 

konstrukcí, 

    maximální připuštěné překročení teploty v klimatizovaném prostoru 

(obvykle 2 K) [K]. 

 Hodnota maximálních tepelných zisků radiací snížená o část, která se akumuluje do 

vnitřních stěn, se následně porovná s průměrnými tepelnými zisky radiací v době provozu 

zařízení. Průměrné tepelné zisky za dobu provozu učebny se vypočítají dle vzorce: 

     
     

 
 

kde: 

      jsou průměrné tepelné zisky radiací za dobu provozu řešeného 

prostoru [W], 

      jsou dílčí tepelné zisky radiací za dobu provozu řešené učebny 

v jednotlivých hodinách [W], 

   je počet hodin, kdy je učebna v provozu [-]. 

Veličina        udává maximální zátěž solární radiací oknem. Musí se porovnat dle 

následujících vztahů: 

 pokud                  , tak se do celkové tepelné zátěže učebny 

započítává     , 

 pokud                 , tak se do celkové tepelné zátěže učebny 

započítává           . 

 Pro potřeby pouze orientačního výpočtu tepelné zátěže učebny v této diplomové 

práci budou zanedbány tepelné zisky obvodovými neprůsvitnými konstrukcemi. V práci bude 

posuzována tepelná zátěž v učebně výtvarné výchovy, kde tři ze čtyř hraničních stěn učebny 

tvoří obvodová konstrukce s vysokým procentem prosklené plochy. Dále budou zanedbány i 

tepelné zisky infiltrací vzduchu a tepelné zisky plynoucí z přívodu větracího vzduchu VZT 
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jednotkou (počítá se již s předchlazeným vzduchem, který nebude zvyšovat tepelnou zátěž 

učebny). 

4.2.3. TEPELNÉ ZISKY OD VNITŘNÍCH ZDROJŮ V UČEBNĚ 

 Hlavní zdroje tepla ve vnitřním prostředí jsou lidé, svítidla, stroje a elektrická či 

elektronická zařízení. Z důvodu předběžného orientačního výpočtu budou zanedbány zisky 

od strojů a elektrických či elektronických zařízení. Bude zanedbán i tepelný zisk od svítidel, 

jelikož výuka probíhá pouze ve dne ve vysoce prosklené učebně, kde se nepočítá s potřebou 

svítit.  

Tepelné zisky od lidí – tyto zisky závisí na tělesné práci, teplotě vzduchu a pohlaví. Základem 

pro výpočet produkce citelného tepla je dospělý muž při určité míře aktivity. Standardně se 

počítá s vnitřní teplotou 26 °C. Tepelné zisky od lidí se vypočtou dle následujícího vztahu: 

       

kde: 

    je tepelný zisk od lidí [W], 

    je počet lidí a produkce citelného tepla, kde se bere produkce citelného 

tepla žen jako 85 % produkce mužů. Produkce dětí je brána jako 75 % 

produkce mužů. Pro tuto práci je brána jako výchozí hodnota produkce 

tepla 60 W, což odpovídá lehké, stojící práci muže při teplotě 26 °C, která 

je pro učebnu výtvarné výchovy typická. Všechny tyto hodnoty jsou 

převzaty z tabulek ČSN 730548.   

                    . [20] 
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5. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

5.1. NOVOSTAVBA PAVILONU ZŠ A ZUŠ V LÍBEZNICI 

 

Obrázek 2: Nový pavilon ZŠ a ZUŠ v Líbeznici [21] 

Novostavba pavilonu ZŠ a ZUŠ v Líbeznici byla dostavěna v roce 2015. Je příkladem 

budovy, kde se již v samotném architektonickém konceptu počítalo s větráním budovy a na 

výsledku se tento fakt jednoznačně kladně podepsal. 

Celá stavba je navržena v nízkoenergetickém standardu. V objektu se nachází osm 

učeben pro celkem 240 žáků. Objekt má kruhový půdorys a je jednopodlažní s plochou 

vegetační střechou. Konstrukce budovy je koncipována jako těžká a je zhotovena 

z železobetonu, což ji zaručuje veliké akumulační schopnosti. Vytápění i chlazení v objektu je 

řešeno pomocí TABS – Thermo Active Building System. Tento systém funguje tak, že stropní 

konstrukcí vede potrubí, do něhož je přiváděna otopná či chladící voda o teplotních spádech 

33/30 °C a 16/20 °C. Z důvodu velké setrvačnosti tohoto řešení je systém regulován na 

základě předpovědi počasí.  

Zdrojem tepla i chladu je tepelné čerpadlo o výkonu 55 kW napojené na soustavu 

šesti zemních vrtů. Pro vytápění slouží otopná voda o teplotním spádu 45/35 °C, pro chlazení 

je použita chladící voda o teplotním spádu 16/20 °C. Alternativou k tepelnému čerpadlu je 

elektrický kotel pro vytápění a přirozené chlazení volné ze zemních vrtů. Jak chlad, tak teplo 

je možné ukládat do akumulačních zásobníků o objemu 500 l.  
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Obrázek 3: Typická učebna ZŠ a ZUŠ Líbeznice [21] 

Větrací systém nového pavilonu ZŠ a ZUŠ Líbeznice je lokální. Každá z osmi učeben 

má svou vlastní VZT jednotku, jež je nainstalována mimo učebnu z akustických důvodů. 

Jednotky jsou umístěny na chodbě nad skříňkami a jsou vybaveny výměníky ZZT, vodním 

ohřívačem a chladičem, ventilátory a vzduchovými filtry. Výměníky jsou napojeny na rozvody 

teplé a chladící vody. Větrání učeben je navrženo jako rovnotlaké, což znamená, že do i z 

každé učebny je přiváděno a odváděno 780 m3/h. Tím připadá na jednoho žáka 26 m3/h, což 

je v souladu s daným předpisem. Průtoky vzduchu jsou regulovány podle čidel CO2, která 

jsou instalována v odvodních vzduchovodech. Distribučním elementem jsou čtyřhranné 

vyústky, jež se nachází na kruhovém potrubí zhruba v polovině třídy (viz obrázek 3). Sání a 

odvod vzduchu do exteriéru vede skrz stropní konstrukci na střechu objektu. Součástí 

objektu jsou i hygienická zázemí, šatna, aula a jídelna, jež mají jednu větší VZT jednotku o 

objemu vzduchu 2380 m3/h. [21] 
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5.2. MODERNIZACE ODBORNÉHO UČILIŠTĚ COPTH V PRAŽSKÝCH HRDLOŘEZECH 

 Stará budova odborného učiliště Centra odborné přípravy technickohospodářské 

(COPTH) v Praze 9 prochází velkou rekonstrukcí. Revitalizační projekt budovy, který vytvářela 

společnost ECOTEN spolu s odborníky z ČVUT z Univerzitního centra energeticky efektivních 

budov, je opravdu unikátní svou komplexností. Vznikl projekt, který přetváří starou budovu 

školy v tzv. inteligentní budovu. Centrální řízení jednotlivých technických úseků, jež se podílí 

na fungování budovy, by mělo v budoucnu přinést vysoký uživatelský komfort studentům i 

učitelům a mělo by výrazně přispět ke snížení celkové energetické náročnosti budovy. 

Projekt rekonstrukce by měl být hotov do května následujícího roku. Svou výjimečností si 

vysloužil ocenění v podobě historicky prvního zlatého certifikátu kvality návrhu budovy 

SBToolCZ. 

 Rekonstrukcí prochází celá budova od fasády, přes střechu až po technické zařízení 

budov a interiér. Budova bude mít zelenou střechu osazenou fotovoltaickými panely. Zelená 

střecha má sloužit jako přirozený chladící prvek, panely jsou zdrojem elektrické energie. 

Elektřina vyprodukovaná solární energií se bude skladovat v bateriích, které by měly být 

schopny udržet školu v chodu po dva dny bez dodávek externí elektřiny. Zajímavá je jistě i 

fasáda, která bude porostlá rostlinami. Efekt je zamýšlen nikoliv pouze z estetického, ale i 

z technického hlediska, protože rostliny budou vytvářet přirozené stínění, jež bude chránit 

budovu před přehříváním. Společně s rostlinami budou proti přehřívání v letních měsících 

instalovány i vnější žaluzie a slunolamy, které se budou nastavovat automaticky dle čidel 

kontrolujících solární aktivitu ve W/m2. Energii pro vytápění a chlazení budou ve škole 

zajišťovat dvě tepelná čerpadla země-voda s dvaceti geotermálními vrty společně s CZT.  

 Dalším prvkem, který nelze opomenout, je centrální systém VZT se ZZT. ZZT v případě 

budovy COPTH nebude fungovat pouze na principu využívání tepla z odpadního vzduchu 

z interiéru budovy, ale bude se využívat i tepla z odpadních vod. Stejně jako v případě 

slunolamů a vnějších žaluzií bude i systém VZT plně automatický. Průtoky vzduchu 

v jednotlivých místnostech budou řízeny na základě čidel CO2, VOC a na základě čidel 

sledujících intenzitu sluneční aktivity pro případný odvod tepelné zátěže. 

 V rámci budovy bude řešena ekologickým způsobem i voda. Již bylo zmíněno, že teplo 

z odpadní vody se bude používat při rekuperaci a tím bude ohříván vzduch. Dále se však 

počítá i s využitím dešťové a tzv. šedé vody. Na dešťovou vodu budou zbudovány akumulační 

nádrže a voda bude použita při údržbě zeleně. Akumulovaná šedá voda (odpadní voda ze 

sprch a umyvadel) bude použita na splachování toalet. 

 Celý systém bude sbírat data během běžného chodu školy. Centrální „inteligentní“ 

systém pak dle posbíraných dat, plánovaného rozvrhu a předpovědi počasí vypočítá 

pravděpodobnou spotřebu energie na další dny provozu. Případně zajistí energii ze sítě, 

pokud by fotovoltaické panely nestačily pokrýt potřebu elektrické energie. Škola bude navíc 

prodávat a nakupovat elektřinu od poskytovatele elektrické energie za dynamické ceny 

místo běžných tarifů, což je cesta pro velké úspory. V České republice takové řešení zatím 

nemá obdoby. 

 Budova bude příkladným řešením školy 21. století. V rámci škol jsou taková řešení o 

to větším přínosem, protože mladá generace studentů může vidět energeticky a ekologicky 

šetrná stavebně-technická řešení přímo v realitě, ne pouze na papíře. [22] 
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5.3. PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KNĚŽMOSTĚ SPLŇUJÍCÍ PASIVNÍ STANDARDY 

 Dne 1. 9. 2019 byla slavnostně otevřena jedna z prvních základních škol v ČR, jež 

splňuje pasivní standardy.  Projekt za více než 100 mil. Kč zahrnuje technologie jako 

rekuperaci tepla ve VZT sytému, fotovoltaické panely a povrchy, tepelná čerpadla a zajímavá 

stavební řešení podporující OZE. 

Přístavba obsahuje 5 objektů, kde vzniklo celkem 14 nových učeben ve dvou školních 

pavilonech. Jednotlivé objekty jsou propojeny spojovacími prostory hal a chodeb.  

Obrázek 4: Certifikát kvality návrhu budovy získaný od 

SBToolCZ [22] 

Obrázek 5: Vizualizace pohledu na konzervativní fasádu školy z veřejného prostoru 
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 Architektonické řešení fasády celého komplexu školy se dělí na dvě varianty. První 

varianta je konzervativní fasáda směrem do veřejného prostoru, kde je dominantou hlavní 

vstup do školy. Do uzavřeného prostoru na druhé straně školy byla navržena moderní fasáda 

využívající moderní technologie s fotoaktivními povrchy, které doplňují fotovoltaické panely 

rozmístěné na střeše objektu.  

 Větrání v objektu je zabezpečeno pomocí dvou semicentrálních větracích jednotek 

s rekuperací tepla. Celým systém VZT je jako v předchozím případě řízen centrálně, aby byl 

navázán i na ostatní systémy v budově.  Jednotlivé průtoky vzduchu v místnostech se řídí 

podle čidel CO2 a VOC, čímž je dosaženo největší možné energetické úspory při dodržení 

maximálního komfortu uživatelů školy. 

 Základním zdrojem tepla v objektu jsou dva automatické kotle na spalování biomasy 

ve formě přesně dávkovatelných peletek. Jako doplňující zdroj je v budově nainstalována 

fotovoltaika o výkonu 76 549 kWh. Tato energie jde ve většině času přímo na provoz školy, 

protože se její produkce v naprosté většině kryje s dobou slunečního svitu a okamžitá 

spotřeba je tedy tou nejvýhodnější formou jejího využití. V letním období lze významné 

přebytky akumulovat převodem na teplou vodu v integrovaných zásobnících tepla. Při těchto 

podmínkách je možné odstavit provoz kotlů až na 2/3 roku.  

 Výsledný návrh s minimalizovanou potřebou energie pro zajištění provozu budovy, 

vytváří všechny předpoklady pro racionální využití OZE, které jsou ekonomicky návratné již 

dnes. Prostory základní školy jsou postaveny tak, že umožňují doplňování o další 

technologické elementy. V budoucnu je v této budově počítáno s napojením na chytré sítě, 

jež umožňují objektům přecházet mezi absolutní energetickou nezávislostí a energií ze sítě. 

Obrázek 6: Pohled na jižní fasádu s fotovoltaickými povrchy 
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6. VARIANTY ŘEŠENÍ SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY V PROJEKTU BRATRSKÉ 

ŠKOLY 

 Hlavním úkolem projektu větrání Bratrské školy je dosáhnutí požadovaných předpisů 

podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., která udává hygienické požadavky na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Z hlediska komfortu 

uživatelů školy, energetické náročnosti a dalších úskalí však pouhé splnění hygienických 

požadavků nemusí být dostačující.  

 V návaznosti na to byly vytvořeny tři různé varianty větrání Bratrské školy. Každá 

z variant přistupuje k problému větrání odlišně. Od větrání školy převážně přirozeným 

způsobem s využitím VZT jednotek pouze v nejnutnějších případech po školu plně větranou 

nuceným způsobem s regulací pro ekonomičtější a ekologičtější provoz. 

6.1. ZÁKLADNÍ SYSTÉM VZT, VARIANTA A 

 Tato varianta řešení VZT systému vychází ze základních hygienických požadavků na 

školskou stavbu. Kde není zapotřebí nuceného větrání, je použito pouze přirozeného. 

Celková nižší materiální náročnost projektu je na úkor komfortu uživatelů.  

 V této variantě VZT systému je navrženo větrání jednotlivých učeben a družin 

přirozeně pomocí otevírání oken.  U všech oken musí být zaručena jejich plná otevíratelnost. 

Většina dalších prostor školy je větrána nuceně nebo přirozeně okny či provětrávacími 

mřížkami. Některé sekce, kde není požadavek na přímý přívod čerstvého vzduchu, jsou 

větrány pouze převáděným vzduchem z přirozeně či nuceně přímo větraných prostor. Odvod 

z WC, úklidových místností a technických místností je zajištěn podtlakově střešními 

ventilátory. VZT jednotky se zpětným získáváním tepla jsou nainstalovány pouze v několika 

místnostech v rámci školy. 

 Seznam jednotlivých VZT zařízení, která jsou použita v koncepčním návrhu této 

varianty větrání, jsou k nalezení v příloze P1 i s průtoky přiváděného a odváděného vzduchu. 

V příloze jsou obsažené také tabulky jednotlivých místností Bratrské školy s příslušnými 

vzduchovými, hlukovými a teplotními bilancemi.  

6.1.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ 

VZT 1 – jedná se o střešní VZT jednotku GENIOX 14 od firmy Systemair s protiproudým 

rekuperačním výměníkem, jež je umístěna na střeše severní nižší věže. Tato jednotka 

obsluhuje prostory tělocvičny a šaten ve 2. PP. Do prostoru tělocvičny je přiváděn čerstvý 

vzduch ve značně větším množství, než je množství odváděného vzduchu. Vytváří se tak 

přetlak a čerstvý vzduch se větracími mřížkami a dveřními otvory dostává do prostor šaten, 

sociálního zařízení a technické místnosti. V tělocvičně je čerstvý vzduch přiváděn dýzami a 

znehodnocený vzduch je odváděn odvodními mřížkami. V prostorách šaten je navrženo 

podtlakové odvětrávání znehodnoceného vzduchu. Odvod je zabezpečen talířovými ventily a 

odvodními mřížkami. 

VZT 2 – je vnitřní VZT jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco od firmy Atrea s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Jednotka je umístěna v podkrovním prostoru a obsluhuje kuchyň, 

pomocné kuchyňské provozy v 1. PP a 1. NP a výukovou kuchyňku v 1. MP. V kuchyni je 
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navržena digestoř VARIANT – S od firmy Atrea. Touto digestoří je do místnosti přiváděn 

čerstvý vzduch a je odváděna většina znečištěného. V kuchyni se VZT jednotka spíná na 

základě čidla sledujícího kvalitu vzduchu. V celém prostoru kuchyně i přilehlých kuchyňských 

prostorů je navržen podtlak, aby bylo zabráněno úniku pachů do okolních místností. 

Výjimkou jsou místnosti -1.04 a -1.13. Jedná se o šatnu zaměstnanců a o denní místnost, kam 

je přiváděn čerstvý vzduch ve větším množství, než je množství vzduchu odváděného. V obou 

místnostech vzniká přetlak a čerstvý vzduch se tak šíří dále prostory kuchyňského provozu, 

kde je zbytek místností navržen s nuceným odtahem znehodnoceného vzduchu s průtoky 

vzduchu odpovídajícím normě VDI 2052. Distribučními elementy pro přívod vzduchu jsou 

přívodní mřížky a talířové ventily. Odvod vzduchu je zajištěn talířovými ventily a odvodními 

mřížkami. V pomocných kuchyňských prostorech v 1. NP je přívod vzduchu řešen pouze 

přirozeně provětrávacími mřížkami nad okny. Odvod vzduchu je zabezpečen pomocí stejných 

elementů jako v pomocných kuchyňských provozech v 1. PP. Větrání kanceláře příjmu je 

řešeno přirozeným větráním oknem. Ve výukové kuchyňce v 1. MP jsou navrženy cirkulační 

digestoře a odvodní mřížka. Přívod vzduchu je řešen přetlakem z jídelny v 1. NP. 

VZT 3 – je nástřešní VZT jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-N od firmy Atrea s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Obsluhuje prostory zázemí školy v 1. NP a je umístěna na střeše 

nižší severní věže. Všechny kanceláře společně se sborovnou jsou brány jako trvalá 

pracoviště dle příslušných normativních předpisů. Musí být tedy přímo přirozeně či nuceně 

větrána. V tomto případě se z důvodu architektonického řešení nemůže jednat o přirozené 

větrání okny, proto je navrženo větrání nucené. Odtah vzduchu je řešen talířovými ventily. 

Přívod vzduchu je řešen talířovými ventily a anemostaty. 

VZT 4 – je vnitřní VZT jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco od firmy Atrea s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Umístěna je v podkroví pod střechou vyšší jižní věže. Obsluhuje 

jídelnu, WC a úklidovou místnost u pomocného kuchyňského provozu v 1. NP. Čerstvý 

vzduch je přiváděn do prostoru jídelny přívodními mřížkami. Znehodnocený je odváděn 

odvodními mřížkami. Tato VZT jednotka nepřímo obsluhuje i výukovou kuchyňku v 1. MP, 

kam se dostává čerstvý vzduch přetlakem z jídelny. Na WC a v úklidové místnosti v 1. NP je 

znehodnocený vzduch odváděn talířovými ventily. 

VZT 5 – je venkovní nástřešní ventilátor TCBB/4-315 H od firmy Elektrodesign. Je umístěn na 

provizorní střeše severní nižší věže. Jeho funkcí je odtahovat znehodnocený vzduch ze všech 

WC, úklidové komory, technických místností a místnosti na praní a sušení v severní části 

školy. Odtahuje také znehodnocený vzduch z kuchyňky v 1. NP. Odtah vzduchu je 

zabezpečen talířovými ventily a odvodními mřížkami. Na všech WC je navržen doběh 

ventilátoru 10 minut. 

VZT 6 – je stejně jako VZT 5 nástřešní ventilátor. V tomto případě se jedná o TCBB/2-250 H 

od firmy Elektrodesing, jež je umístěn na střeše jižní vyšší věže. Jeho úkolem je odtahovat 

znehodnocený vzduch ze sociálních zařízení u učeben v jižní části školy. Odvod 

znehodnoceného vzduchu je zabezpečen talířovými ventily. Na všech WC je navržen doběh 

ventilátoru 10 minut. 

VZT 7 – je dveřní clona OR-150E-5 STE od firmy Elektrodesign. Je umístěna pod stropem u 

hlavního vchodu v 1. NP. 

 Příslušné výkresy ke konceptu základního VZT sytému viz příloha P1. 
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6.2. SYSTÉM VZT SE ZZT, BEZ REGULACE, VARIANTA B  

 V tomto konceptu řešení VZT systému projektu Bratrské školy je kladen větší důraz na 

zdraví a komfort uživatelů. V podstatě celý objekt školy je větrán nuceně, je tedy zamezeno 

nárazovým poklesům teplot ve vnitřním prostředí při větrání okny v zimních měsících. Dalším 

faktorem, jež má pozitivní vliv na zdraví osob ve škole, je skutečnost, že se do objektu 

nedostává tolik škodlivin z vnějšího prostředí otevřenými okny. VZT jednotky škodliviny 

filtrují i snižují jejich koncentraci ve vnitřním prostředí neustálou cirkulací vzduchu. V dnešní 

době koronavirové pandemie to může být jeden z hlavních důvodů, proč navrhovat 

sofistikovaná VZT zařízení ve školách. Z hlediska energetické úspory při větrání tento návrh 

nepřináší výraznou změnu oproti variantě A. Je sice nuceným větráním snížena potřeba 

vyrovnávat teplotu v prostorech školy po větrání okny v zimních měsících otopnou 

soustavou, ale na druhou stranu nejsou navržena žádná zařízení stimulující úsporu přímo 

v rozvodech VZT, což přináší poměrně vysoké energetické nároky na chod VZT systému. 

Větrání probíhá konstantním průtokem podle navržených hodnot bez možnosti změny 

průtoku například regulátory průtoku na základě měření čidel CO2. 

 Jednotlivé části školy jsou větrány nuceně rovnotlakým, přetlakovým nebo 

podtlakovým způsobem pomocí centrálních VZT jednotek. Přetlakový způsob je využíván 

pouze na chodbách u WC a úklidových komor, případně u speciálních místností jako jsou 

technické místnosti, kam se čerstvý vzduch dostává ve formě převáděného vzduchu 

větracími mřížkami z chodeb. 

 Seznam jednotlivých VZT zařízení, která jsou použita v koncepčním návrhu této 

varianty větrání, jsou k nalezení v příloze P2 i s průtoky přiváděného a odváděného vzduchu. 

V příloze jsou obsažené také tabulky jednotlivých místností Bratrské školy s příslušnými 

vzduchovými, hlukovými a teplotními bilancemi.  

6.2.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ 

VZT 1 – jedná se o střešní VZT jednotku GENIOX 16 od firmy Systemair s protiproudým 

rekuperačním výměníkem, jež je umístěna na střeše severní nižší věže. Tato jednotka 

obsluhuje prostory tělocvičny, šaten, WC, technické místnosti a chodeb ve 2. PP. Prostory 

tělocvičny jsou větrány rovnotlace, stejně tak tomu je v šatnách. V tělocvičně je čerstvý 

vzduch přiváděn dýzami a znehodnocený vzduch je odváděn odvodními mřížkami. 

V prostorách šaten jsou pro přívod navrženy přívodní mřížky. Odvod je zabezpečen 

talířovými ventily v prostoru sprch a odvodními mřížkami ve zbytku šaten. Na chodbě jsou 

navrženy přívodní mřížky, které tvoří přetlak a čerstvý vzduch se tak dostává větracími 

mřížkami na WC a do technické místnosti. Na WC i v technické místnosti je odvod 

znehodnoceného vzduchu zabezpečen talířovými ventily. 

VZT 2 – je vnitřní VZT jednotka DUPLEX 9000 Multi Eco od firmy Atrea s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Jednotka je umístěna v podkrovním prostoru a obsluhuje kuchyň, 

pomocné kuchyňské provozy v 1. PP a 1. NP a výukovou kuchyňku v 1. MP. V kuchyni je 

navržena digestoř VARIANT – S od firmy Atrea. Touto digestoří je do místnosti přiváděn 

čerstvý vzduch a je odváděna většina znečištěného. V kuchyni se VZT jednotka spíná na 

základě čidla sledujícího kvalitu vzduchu. V celém prostoru kuchyně i přilehlých kuchyňských 

prostorů je navržen podtlak, aby bylo zabráněno úniku pachů do okolních místností. 
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Výjimkou jsou místnosti -1.04 a -1.13. Jedná se o šatnu zaměstnanců a o denní místnost, kam 

je přiváděn čerstvý vzduch ve větším množství, než je množství vzduchu odváděného. V obou 

místnostech vzniká přetlak a čerstvý vzduch se tak šíří dále po kuchyňském provozu, kde je 

jinak zbytek místností navržen s nuceným odtahem znehodnoceného vzduchu s průtoky 

vzduchu odpovídajícím normě VDI 2052. Distribučními elementy pro přívod vzduchu jsou 

přívodní mřížky a talířové ventily. Odvod vzduchu je zajištěn talířovými ventily a odvodními 

mřížkami. V pomocných kuchyňských prostorech v 1. NP je vzduchová bilance v mírném 

podtlaku, aby bylo zabráněno šíření pachů do prostoru jídelny. Přívod vzduchu je zajištěn 

přívodními mřížkami. Odvod vzduchu je zabezpečen pomocí stejných elementů jako 

v pomocných kuchyňských provozech v 1. PP. Ve výukové kuchyňce v 1. MP jsou navrženy 

cirkulační digestoře a odvodní mřížka. Přívod vzduchu je řešen jinou VZT jednotkou. 

VZT 3 – je nástřešní VZT jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-N od firmy Atrea s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Obsluhuje všechny prostory severní věže kromě 2. PP a dále 

obsluhuje zázemí školy v 1. NP. Umístěna je na střeše nižší severní věže. Přívod vzduchu do 

chodeb je zajištěn pohledovými difuzory, protože chodby z důvodu nízké světlé výšky nemají 

podhledy, a tak jsou vzduchotechnická zařízení přímo viditelná. Z chodeb se vzduch dostává 

větracími mřížkami na WC, do úklidové komory a do technické místnosti. V těchto 

místnostech je odvod vzduchu zajištěn talířovými ventily. Učebny, družiny a pracovní dílna 

jsou větrány rovnotlace pomocí textilních vyústek od firmy Příhoda. Z hlediska absence 

podhledů je toto řešení vhodné i jako designový prvek do tříd. Jednotlivé textilní vyústky 

budou instalovány v různých barvách. Větrání prostoru kanceláří a sborovny je řešeno jako 

rovnotlaké. V kuchyňce je navržen pouze odvod znehodnoceného vzduchu. Přívod vzduchu 

je řešen difuzory nebo anemostaty a odvod talířovými ventily. Vše je zde schováno 

v podhledech. 

VZT 4 – je vnitřní VZT jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco od firmy Atrea s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Umístěna je v podkroví pod střechou vyšší jižní věže. Obsluhuje 

jídelnu, WC a úklidovou místnost u pomocného kuchyňského provozu v 1. NP, kancelář 

příjmu a přivádí čerstvý vzduch do výukové kuchyňky. Čerstvý vzduch je přiváděn do 

prostoru jídelny a do prostoru výukové kuchyňky přívodními mřížkami. Znehodnocený je 

odváděn odvodními mřížkami (pouze jídelna, odvod znehodnoceného vzduchu z výukové 

kuchyňky je řešen pomocí VZT 2). Čerstvý vzduch je do kanceláře přiváděn talířovým 

ventilem. Znehodnocený vzduch je odtahován talířovým ventilem. Z WC a úklidové místnosti 

je znehodnocený vzduch odváděn pomocí talířových ventilů.  

VZT 5 – je vnitřní VZT jednotka DUPLEX 8000 Roto od firmy Atrea s rotačním výměníkem. Je 

umístěna v podkrovním prostoru jižní věže. Funkcí této jednotky je obsluhovat všechny zbylé 

prostory jižní věže. V případě učeben, kabinetů a knihovny se jedná o rovnotlaké větrání. 

Distribuce čerstvého vzduchu v kabinetech je zajištěna pomocí přívodních ventilů. Odvod 

znehodnoceného vzduchu je zajištěn pomocí talířových ventilů. Výjimkou je pouze kabinet 

v 5. NP. Je zde snížená světlá výška, proto je použito dýzy, která dopravuje vzduch skrz stěnu 

až na druhý konec kabinetu. Dýzy jsou použity pro distribuci čerstvého vzduchu ještě 

v knihovně ve 2. NP. Odvod z této místnosti je řešen odvodní mřížkou. Přívod čerstvého 

vzduchu do učeben je řešen stejně jako v případě severní věže textilními vyústkami. Odvod 

znehodnoceného vzduchu z učeben je zajištěn odvodními mřížkami. Na všech WC a 

v úklidových místnostech jsou nainstalovány talířové ventily pro odvod znehodnoceného 
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vzduchu. Na chodbách jsou pro přívod použity anemostaty kromě 5. NP, kde je použit 

pohledový difuzor z důvodu absence podhledu. Z chodeb se dostává vzduch větracími 

mřížkami na jednotlivá WC a do úklidových komor. 

VZT 6 – je dveřní clona OR-150E-5 STE od firmy Elektrodesign. Je umístěna pod stropem u 

hlavního vchodu v 1. NP. 

 Příslušné výkresy ke konceptu VZT sytému se ZZT, bez regulace viz příloha P2. 

6.3. SYSTÉM SE ZZT A S REGULACÍ, VARIANTA C 

 Tento nejvíce sofistikovaný koncept větrání pro projekt Bratrské školy využívá 

nuceného větrání v celém objektu. Klady v podobě zdravotně méně závadného a více 

komfortního prostředí jsou stejné jako v předešlé variantě. Přidanou hodnotou oproti 

variantě B je inteligentní regulace VZT systému, čímž se výrazně snižují energetické náklady 

na větrání v Bratrské škole. Celý objekt je rozdělen na jednotlivé zóny (učebny, kabinety 

atd.), které jsou odděleny regulátory konstantního či variabilního průtoku. V místnostech se 

stálým pobytem lidí jsou regulátory průtoku řízeny na základě měření čidel CO2. Tím je 

dosaženo nejvyšší možné energetické úspory. Na druhou stranu tato varianta řešení 

vyžaduje nejvyšší vstupní investici ze všech tří možností, avšak pravděpodobně by se 

v průběhu let tato investice ekonomicky vyplatila (ekonomické řešení není zahrnuto v práci, 

jedná se pouze o odhad autora). 

 Jednotlivé VZT jednotky a distribuční elementy jsou navrženy stejně jako v případě 

varianty B. Stejné jsou i místnosti, jež jednotlivé VZT jednotky obsluhují (viz 6.2). Oproti 

variantě B je v této variantě konceptu větrání Bratrské školy navržena regulační technika a 

do některých místností jsou navržena čidla na měření koncentrace CO2. Příslušné výkresy i 

s umístěním regulační techniky a čidel CO2 ke konceptu VZT systému se ZZT, s regulací lze 

vidět v příloze P3. 

 Seznam jednotlivých VZT zařízení, která jsou použita v koncepčním návrhu této 

varianty větrání, jsou k nalezení v příloze P3 i s průtoky přiváděného a odváděného vzduchu. 

V příloze jsou obsažené také tabulky jednotlivých místností Bratrské školy s příslušnými 

vzduchovými, hlukovými a teplotními bilancemi. 

7. VARIANTY ŘEŠENÍ SYSTÉMU CHLAZENÍ V PROJEKTU BRATRSKÉ ŠKOLY A 

NÁVRH CHLAZENÍ UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 V této kapitole budou představeny tři rozdílné koncepty řešení chlazení v projektu 

Bratrské školy. Kromě učebny výtvarné výchovy v pátém patře, kde je velice vysoké procento 

zasklené plochy v obvodové konstrukci a hrozí častější přehřívání, ve škole nejsou prostory, 

kde by bylo zapotřebí zvýšené pozornosti z hlediska tepelné zátěže. 

 Chlazení pro prostory kuchyně a kuchyňského zázemí nejsou součástí práce. V praxi 

takové prostory řeší specialisté na chladící techniku kuchyní jako například firma JDK, kdy se 

návrhy odvíjí od individuálních potřeb pracovního personálu dané kuchyně.   
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 Pro prostor učebny výtvarné výchovy bude proveden orientační výpočet a na jeho 

základě budou navrženy koncové elementy distribuující chlad dle dané varianty chladicího 

systému. 

7.1. VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 Ve výpočtu tepelné zátěže bude postupováno dle kapitoly 4.2. Tepelné zisky 

z vnějšího prostředí budou vypočítány podle vztahů z 4.2.2.  

 

Prostup tepla konvekcí: 

                  

kde: 

    je uvažováno jako 1,80 W/m2K, což je typická hodnota pro jednoduchá 

okna s dvojsklem a izolační selektivní vrstvou, 

    je plocha oken včetně rámu v učebně výtvarné výchovy. Ze stavebního 

výkresu bylo vypočítáno, že    = 61,5 m2, 

    = 32 °C, 

    = 26 °C. 

Po dosazení: 

                             

 

Prostup tepla solární radiací: 

                                 

kde: 

    =    , 

                  budou dosazeny dle 4.2.2. 

Po dosazení jednotlivých intenzit záření po hodinách používání učebny vychází tyto tepelné 

zisky: 
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Vliv akumulace stavebních konstrukcí: 

            

kde: 

   je hmotnost stavebních konstrukcí. Na výpočet hmotnosti stavebních 

konstrukcí jsou převzaty tloušťky a stavební materiály ze stavebních 

výkresů a z technické zprávy projektu Bratrské školy. Tloušťka vnitřních zdí 

je 200 mm a tloušťka podlahy 350 mm. Místo stropu je v případně učebny 

výtvarné výchovy prosklená plocha. Jako materiál je brán železobeton, kde 

ρ = 2400 kg/m3. 

              
                                               

 
              

Po dosazení: 

                          

Výpočet průměrných zisků solární radiací: 

     
     

 
 

                                                    

 
             

Porovnání: 

                                               

                       

 

Tepelné zisky z vnitřního prostředí budou spočteny podle následujícího vztahu: 

       

kde: 

    je podle 4.2.3                        . 

Po dosazení: 

          

Celková tepelná zátěž místnosti bez stínících překážek se tedy spočítá ze vztahu: 
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7.2. KONCEPT CHLAZENÍ POMOCÍ JEDNOKANÁLOVÉHO VÍCEZÓNOVÉHO VZDUCHOVÉHO 

KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU 

7.2.1. KONCEPT CHLAZENÍ CELÉ ŠKOLY 

 Prvním možným řešením chlazení v projektu Bratrské školy je vzduchový 

jednokanálový systém s proměnným průtokem vzduchu (tzv. VAV – Variable Air Volume). 

V tomto případě centrální VZT jednotky, které lze označit za klimatizační, přivádějí do 

místností čerstvý předupravený vzduch buď jako chladící nebo topný. Před každou zónou, 

která představuje místnost nebo skupinu místností, je nainstalován regulátor průtoku 

vzduchu. Pokud termostat v zóně zaznamená odchylku od požadované teploty, otevře se 

klapka regulátoru a do místnosti začne proudit chladící či topný vzduch v takovém množství, 

aby znovu nastolil požadované teplotní podmínky. Odvod znehodnoceného vzduchu 

z místnosti se rovněž provádí pomocí regulátoru průtoku. Provoz centrálních VZT jednotek je 

řízen ústředními regulátory, které vyhodnocují jednotlivé potřeby obsluhovaných zón 

(jednotlivých učeben, kanceláří atd.) a podle toho volí režim chlazení nebo vytápění. Při 

větším počtu přiškrcených regulátorů průtoku sníží automatická regulace průtok vzduchu 

v celé síti. Názorné schéma lze vidět v Obrázek 7. 

 

 

 

 

 

 

 Tato teplotní regulace je kvantitativní, protože teplota vzduchu v dané místnosti se 

mění na základě množství přiváděného vzduchu. Tento koncept chlazení (v zimních nebo 

přechodných měsících případně vytápění) se dá kombinovat pouze s variantou VZT, kde je 

uvažováno s regulací.  

 Výkaz použitých VZT jednotek s použitým typem chlazení a chladícím výkonem 

chladiče lze vidět v Tabulka 14. Výkony jednotlivých chladičů jsou navrženy pomocí softwarů 

firem Systemair a ATREA.  

Ozn. Výrobce Typ VZT jednotky Provedení Typ chladiče Chladící výkon [kW] 

VZT1 Systemair Geniox 16 Nástřešní přímý chladič 31,3 

VZT2 ATREA DUPLEX 9000 Multi Eco Vnitřní vodní chladič 20,7 

VZT3 ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco-N Nástřešní přímý chladič 19,51 

VZT4 ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco Vnitřní vodní chladič 7,5 
VZT5 ATREA Duplex 8000 Roto Vnitřní vodní chladič 27,4 

Tabulka 14: Přehled VZT jednotek a jejich chladičů 

Obrázek 7: Schéma jednokanálového vzduchového klimatizačního 

systému [19] 
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 Pro jednotky, jejichž chladiče fungují na principu tzv. přímých výparníků (přímých 

chladičů), je na střeše nainstalována venkovní kompresorová jednotka, která společně 

s výparníkem ve VZT jednotkách tvoří celý kompresorový cyklus a zásobuje chladiče 

potřebným chladícím výkonem. Jednotky, které využívající vodní chladič, je zapotřebí napojit 

na vodní chladící okruh v budově. Předpokládané umístění zdroje chladu pro vodní chladící 

(případně otopný) okruh v budově je v místnosti -2.13, což je technická místnost. Jeho 

přibližný výkon bez započtení tlakových ztrát musí být roven součtu výkonů všech VZT 

jednotek používajících vodní chladič. Tedy celkový chladící výkon je vyjádřen následující 

rovnicí: 

                                                   

 Z hlediska hospodárného a ekologicky přijatelného fungování celého systému je pro 

výrobu chladu navržena kaskáda tepelných čerpadel o potřebném chladícím výkonu, která 

funguje na principu země-voda. Zemní energii kaskádě tepelných čerpadel dodávají zemní 

vrty nainstalované na pozemku školy. U kaskády tepelných čerpadel jsou navrženy zásobníky 

na akumulaci studené vody, aby vyrovnávali případné výkyvy v potřebě chlazení. V případě, 

že ve škole v letních měsících není požadavek na teplou vodu, jsou kompresory tepelných 

čerpadel zastaveny a v provozu je pouze oběhové čerpadlo chlazení, které provádí tzv. přímé 

chlazení nemrznoucí kapalinou ze země. Jak bylo již zmíněno, lze tímto systémem i topit. U 

všech VZT jednotek jsou navrženy vodní ohřívače, které jsou napojeny na okruh topné vody. 

Topná voda je stejně jako chladící vyráběna ze zemní energie kaskádou tepelných čerpadel. 

Pro případné nárazové potřeby při vytápění jsou i u topného okruhu navrženy akumulační 

nádrže na teplou vodu. Jako teplonosné médium je používáno vody, protože se jedná o 

velice ekologické řešení. Celý systém chlazení/vytápění je schematicky znázorněn 

v příslušném výkresu v příloze. 

7.2.2. KONCEPČNÍ NÁVRH CHLAZENÍ UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 Pro variantu chlazení pomocí jednokanálového vícezónového vzduchového 

klimatizačního systému je distribuce chladícího vzduchu do učebny výtvarné výchovy řešena 

stejně jako ve VZT variantě se ZZT a s regulací viz 6.3. Potřebný chladící výkon na pokrytí 

tepelné zátěže je    = 23,5 kW (viz 7.1.). Chladič ve VZT jednotce 5, která obsluhuje tuto 

učebnu, disponuje výkonem         = 26,8 kW, avšak tento výkon je určen pro ochlazování 

vzduchu pro celou obsluhovanou část Bratrské školy, nikoliv pouze pro učebnu výtvarné 

výchovy. Systém je vhodné doplnit multisplitovým chladivovým systémem se třemi vnitřními 

a jednou venkovní jednotkou. Například nástěnné jednotky jednotky PAK ze serie Mr. Slim 

od firmy Mitsubishi by byly vhodné pro tuto instalaci. 

7.3. KONCEPT CHLAZENÍ POMOCÍ VODNÍHO VÍCEZÓNOVÉHO SYSTÉMU 

S VENTILÁTOROVÝMI KONVEKTORY 

7.3.1. KONCEPT CHLAZENÍ CELÉ ŠKOLY 

 Toto řešení využívá centrálních VZT jednotek na přívod čerstvého předupraveného 

vzduchu stejně jako vzduchová varianta chlazení. Na rozdíl od vzduchového systému zde 

není kvantitativní úprava teploty v cílové místnosti (zóně), ale vzduch je upravován 

individuálně až v jednotlivých místnostech ventilátorovými konvektory. V těchto zařízeních je 
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vzduch přiváděný z centrálních VZT jednotek smísen se vzduchem oběhovým směšovací 

klapkou. Tyto ventilátorové konvektory jsou napojeny na centrální rozvod chladné či teplé 

vody, která vzduch v konvektorech podle potřeby chladí či ohřívá na požadovanou teplotu. 

Pro projekt Bratrské školy je zvolen tzv. čtyřtrubkový rozvod, který umožňuje souběžně 

kombinaci chlazení a vytápění, takže v přechodných obdobích je možné v některých částech 

školy topit a v jiných chladit. Regulace chladícího nebo tepelného výkonu se provádí 

individuálně u každého ventilátorového konvektoru řízením průtoku chladné nebo teplé 

vody podle termostatu v místnosti. Schéma fungování celého systému lze vidět v Obrázek 8. 

 

 Vodní chlazení pomocí ventilátorových konvektorů umožňuje několik variant 

uzpůsobení finální podoby celého systému. Pro projekt Bratrské školy je nejvhodnější 

kombinace dvou řešení.  

 První možnost řešení spočívá v napojení ventilátorových konvektorů přímo na rozvod 

vzduchového klimatizačního systému. Ventilátorové konvektory jsou uloženy v podhledu, 

kde do nich ústí vzduchovody s čerstvým předupraveným vzduchem v množství daném 

projektem. Ten se v konvektorech doupraví na finální teplotu a do místností vstupuje 

distribučními elementy. Takové řešení je použito v 1. NP v oblasti kanceláří a sborovny a 

v částech tělocvičny, kde jsou navrženy podhledy.  

 Druhá varianta řešení je v rámci projektu Bratrské školy častější, protože nevyžaduje 

uložení ventilátorových konvektorů do podhledů, které z architektonického hlediska ve 

většině prostor školy není možné instalovat. Konvektory jsou v této variantě nainstalovány u 

oken jako parapetní jednotky a jsou odděleny od vzduchovodů, které neústí do konvektorů, 

ale samostatně do místností. Je zde v přívodu vzduchu přikročeno ke klasickému řešení 

distribučními elementy. V místnostech následně dochází k promísení se vzduchem 

oběhovým, který je nasáván do konvektorů. V konvektorech následuje ohřátí či zchlazení 

vzduchu a jeho výdech zpět do místností. Názorný nákres je k vidění na Obrázek 9. 

Obrázek 8: Schéma vodního vícezónového klimatizačního systému s ventilátorovými 

konvektory [19] 
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 Pro zdroj chlazení/vytápění objektu Bratrské školy platí stejné principy jako 

v předchozí variantě (viz 7.2.1.). Rozdílem je celkový potřebný chladící/topný výkon kaskády 

tepelných čerpadel. K němu je zapotřebí přičíst výkon všech jednotlivých ventilátorových 

konvektorů v celém objektu školy. Jako v předchozím případě je celý systém 

chlazení/vytápění schematicky znázorněn v příloze P4. 

7.3.2. KONCEPČNÍ NÁVRH CHLAZENÍ UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 Návrh ventilátorových konvektorů se odvíjí od tepelné zátěže učebny, která činí 

   = 23,5 kW. Vzhledem k tomu, že takto vysoká tepelná zátěž je počítána pro 21. června, 

kdy už končí školní rok, není nutné navrhovat chladící výkon ventilátorových konvektorů na 

tuto hodnotu. Pro návrh jsou hlavní průměrné tepelné zátěže v měsících květnu, červnu a 

září. Pro návrh je tedy zvoleno 75 % hodnoty maximální tepelné zátěže       = 17,6 kW.  

 Pro pokrytí takové tepelné zátěže jsou do místnosti navrženy dva ventilátorové 

konvektory ESTRO 12 od firmy Galletti o maximálním chladícím výkonu 11 kW a středním 

chladícím výkonu 8,77 kW. Ventilátorové konvektory jsou navrženy jako parapetní jednotky 

a každý z nich by měl být v jiné části učebny. 

7.4. KONCEPT CHLAZENÍ POMOCÍ STROPNÍHO A STĚNOVÉHO CHLAZENÍ  

7.4.1. KONCEPT CHLAZENÍ CELÉ ŠKOLY 

 Poslední variantou chlazení v projektu Bratrské školy je stěnové a stropní 

chlazení/vytápění. Stejně jako v předchozích dvou případech i zde je využito centrálních VZT 

jednotek k úpravě venkovního vzduchu, který je teplý či studený přiváděn do prostor školy, 

ale tento upravený vzduch není přímo součástí systému chlazení/vytápění. Pouze se na 

procesu podílí. K dosažení žádoucích teplot v jednotlivých místnostech slouží v tomto 

případě stropní či stěnové chlazení/vytápění. Je počítáno s nutností architektonické úpravy 

objektu. V některých částech objektu je navržen dřevěný obklad stropů či stěn, který by 

snižoval celkovou účinnost systému. Pokud by byl obklad vyměněn za omítku nebo 

sádrokarton, problém by byl vyřešen, protože umožňuje instalaci celých sádrokartonových 

chladících/topných panelů nebo instalaci trubek pro vedení média (vody) přímo pod omítkou 

stropu či stěny. Panely ve stěnách či stropech sálají chlad nebo teplo na velkých plochách, 

takže k chlazení postačuje pouze nižší teplota topné vody. Systém stropního a stěnového 

chlazení/vytápění je tedy ekologickou variantou, protože není potřeba vynaložit energii na 

Obrázek 9: Umístění ventilátorového konvektoru 

jako parapetní jednotky v místnosti [23] 
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výrazné vyhřátí či ochlazení vody. Navíc tento systém zaručuje vysoký komfort uživatelů, 

protože vytváří v prostoru tepelně homogenní pole. Odbourávání tepelné zátěže probíhá 

nejpřirozenějším způsobem, kterým je sálání.  

 S instalací panelů výlučně do podhledů se počítá v 1. NP v sekci kanceláří a sborovny, 

kde by tyto panely tvořily podhled. V dalších částech školy by byly instalovány panely či 

samostatně trubky podle odborné konzultace s odborníkem na stěny nebo stropy. 

 Zdroj pro chlazení/vytápění je obdobný jako v případě předchozí varianty (viz 7.3). 

Pro výpočet celkového chladícího nebo topného výkonu kaskády tepelných čerpadel je 

zapotřebí k výkonům jednotlivých vodních ohřívačů a chladičů VZT jednotek připočítat místo 

ventilátorových konvektorů výkon chladících panelů a trubek stropního a stěnového 

systému. Celý systém je schematicky znázorněn v příloze P4. 

7.4.2. KONCEPČNÍ NÁVRH CHLAZENÍ UČEBNY VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 V učebně výtvarné výchovy by bylo nutné vzhledem k poměrně velké tepelné zátěži 

místnosti osadit systémem chlazení podle přesného návrhu specializované firmy. 

Pravděpodobně by bylo zapotřebí využít veškerý prostor stěn vzhledem k faktu, že učebna 

v podstatě nedisponuje klasickým stropem. V případě nedostačujícího chladícího výkonu 

stropního chlazení by bylo vhodné systém doplnit multisplitovým chladivovým systémem 

stejně jako v případě konceptu vzduchového chlazení prostor Bratrské školy. 

8. VOLBA SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ PRO PROJEKT BRATRSKÉ 

ŠKOLY 

  Pro projekt větrání a chlazení základní školy Bratrské byly vypracovány tři verze VZT 

systému. Varianta A představuje systém VZT s maximálním možným využitím přirozeného 

větrání. Varianta B je více zaměřena na VZT se ZZT. Není zde však navržena regulace 

vzduchotechniky. Ve variantě C je využito VZT se ZZT a s regulací celého VZT systému na 

základě čidel CO2 instalovaných v prostorách školy. Z možných koncepčních návrhů pro VZT 

Obrázek 10: Ukázka instalace trubek pro chlazení/vytápění na stěně od 

firmy Pipelife [24] 
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systém Bratrské školy byla pro projekt vybrána varianta C, jež představuje VZT systém se ZZT 

a s regulací. 

Oproti variantě s přirozeným větráním okny odpadají ve variantě C nepříjemnosti 

spojené s hlukem z okolního prostředí, s náhlými poklesy teplot v zimních měsících, a je 

sníženo riziko přenosu nebezpečných látek v podobě škodlivin a zplodin z městského 

prostředí proudících do tříd otevřenými okny. Systém větrání slouží také jako prevence proti 

virům a nákazám. Vnitřní prostory, které jsou perfektně větrány, vykazují nižší riziko přenosu 

virových látek. Dosažení „perfektního“ větrání přirozeným způsobem je dnes ve školských 

budovách v podstatě nemožné, což se v budoucnu může stát jedním z hlavních důvodů 

k instalaci VZT systémů využívajících nucené větrání. I s přihlédnutím k současné 

koronavirové pandemii se to zdá být více než pravděpodobné. 

 I přesto, že v těchto ohledech je varianta C srovnatelná s variantou B (systém VZT se 

ZZT, bez regulace) a dokonce vstupní investice do varianty B by byla pravděpodobně nižší, 

než tomu je u varianty C, je z dlouhodobého hlediska finančně stále více rentabilní varianta 

C. Přes vstupní vyšší investiční náklady, které jsou spojeny s instalací regulační techniky a 

čidel na koncentraci CO2, budou náklady na chod celého VZT systému v průběhu let nižší 

oproti variantě B. Důvodem je úspora plynoucí z množství vzduchu přiváděného do 

místností. Regulace na základě koncentrace CO2 umožňuje nevětrat, či větrat pouze 

minimálně, prostory, které nejsou používány i během vyučovacích hodin. Vzniká tím veliká 

výhoda oproti variantě B, kde se musí čekat na konec vyučování, aby mohla být 

vzduchotechnika kompletně odstavena. Ve variantě B vznikají další náklady například při 

využívání tělocvičny po vyučovacích hodinách. Pokud se bude konat ve večerních hodinách 

v tělocvičně sportovní akce, je zapotřebí spustit vzduchotechniku, která však bude rázem 

větrat celé 2. PP. V rámci varianty C je možné systém spustit pouze pro prostor tělocvičny. 

Zbytek objektu nebude větrán. 

 V neposlední řadě je zapotřebí zmínit i ekologické hledisko. Energetická náročnost je 

v současnosti velice důležitým faktorem při realizaci staveb. V případě VZT s regulací lze 

hovořit o velice úsporném řešení, které šetří životní prostředí více než varianty A a B. 

 Také pro systém chlazení (případně vytápění) Bratrské školy byly navrženy tři 

varianty. Zvolena byla varianta využívající vodního vícezónového systému s ventilátorovými 

konvektory. Důvodem pro výběr této varianty oproti variantám chlazení pomocí stropního a 

stěnového chlazení a variantě chlazení pomocí jednokanálového vícezónového vzduchového 

klimatizačního systému, je poměrná prostorová nenáročnost systému. Tento systém chlazení 

je flexibilní a konvektory se dají umístit různě podle aktuálních potřeb uživatelů školy. 

Výhodou je i možnost souběžného topení a chlazení v přechodových měsících, které je 

například u vzduchové varianty problematické. Není potřeba při instalaci ventilátorových 

konvektorů žádných velkých stavebních či architektonických úprav, což je výhodou oproti 

vodnímu systému využívajícímu stropní a stěnové chlazení/vytápění.  

V případě této varianty je zdrojem chladu pro chladící soustavu kaskáda tepelných 

čerpadel, která produkuje chladící vodu (případně topnou v režimu vytápění). Chladící výkon 

kaskády tepelných čerpadel musí být navržen i s ohledem na potřebu jednotlivých VZT 

jednotek, které využívají chladící vodu jako zdroj chladu pro své chladiče. 
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V této diplomové práci je zpracována projektová dokumentace VZT pro provedení 

stavby. Chlazení je zpracováno pouze koncepční formou. Jednotlivá schémata možného 

řešení chlazení i s napojením na zdroj chladu v podobě kaskády tepelných čerpadel viz 

příloha P4. 

9. ZÁVĚR 

Zadáním této diplomové práce bylo zpracování projektu větrání a konceptu chlazení 

pro základní školu Bratrskou v Praze. Na základě informací z rešeršní části byly vypracovány 

tři různé koncepty větrání a chlazení. Každá zastupuje rozdílný přístup k problematice. 

V případě větrání byly vypracovány značně rozdílné varianty, které odpovídají velice 

rozdílným přístupům z praxe. U chlazení byla snaha navázat koncepčně na principy použité 

v části větrání.  

Varianta A vzduchotechnického systému představila větrání školského zařízení s 

maximálním možným využitím přirozeného větrání. Varianta B se více zaměřila na VZT se 

ZZT, avšak nebyla navržena regulace vzduchotechniky. Ve variantě C bylo využito VZT se ZZT 

i regulace celého VZT systému na základě čidel CO2 instalovaných v prostorách školy. 

Z možných koncepčních návrhů pro VZT systém Bratrské školy byla pro projekt vybrána 

varianta C, jež představuje VZT systém se ZZT a s regulací. I přesto, že tato varianta byla v 

mnoha ohledech srovnatelná s variantou B, se tento výběr varianty jevil jako nejvýhodnější, 

a to jak z uživatelského, tak především z finančního a ekologického hlediska.  

Také pro systém chlazení (případně vytápění) Bratrské školy byly navrženy tři 

varianty. Zvolena byla varianta využívající vodního vícezónového systému s ventilátorovými 

konvektory. Vychází z nároků architekta na prostory bez podhledů s maximálním možným 

využitím prostoru. V případě ventilátorových konvektorů je velikou výhodou vysoká 

flexibilita umístění jednotlivých zařízení v prostoru školy. 

V této diplomové práci byla zpracována projektová dokumentace vzduchotechniky pro 

provedení stavby. Chlazení je zpracováno pouze koncepční formou, zpracování jeho 

projektové dokumentace je předmětem k dalšímu řešení.  
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