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ABSTRAKT 
Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky restaurace s kuželkárnou. Cílem této práce je 
navrhnout dvě vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Jednotlivá zařízení jsou 
navrhnuta tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima 
navrhovaných prostor. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými jsou: 
teoretická část, výpočtová část a projekt. Tématem pro teoretickou část jsou požadavky na VZT 
zařízení. Výpočtová část je prakticky zaměřena na návrh dvou vzduchotechnických zařízení. 
Poslední část bakalářské práce tvoří projektová dokumentace vzduchotechniky kuželkárny a 
restaurace. 

PREFACE 
The bachelor thesis solves the design of the restaurant with a bowling alley. The aim of this work 
is to design two air-handling devices in the part of the given object. Individual devices are 
designed to meet hygienic, operational and functional requirements for the indoor microclimate 
of the proposed areas. The bachelor thesis is divided into three main parts: the theoretical part, 
the computational part and the project. The topic for the theoretical part is the requirements 
for VZT equipment. The computational part is practically focused on the design of two 
ventilation devices. The last part of the bachelor thesis is the project documentation of the 
airconditioning of the bowling alley. 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky restaurace s kuželkárnou. 

Cílem této práce je navrhnout dvě vzduchotechnická zařízení v části 
zadaného objektu. Jednotlivá zařízení jsou navrhnuta tak, aby splňovala 
hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima 
navrhovaných prostor. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, 
kterými jsou: teoretická část, výpočtová část a projekt. Tématem pro 
teoretickou část jsou požadavky na VZT zařízení. Výpočtová část je prakticky 
zaměřena na návrh dvou vzduchotechnických zařízení. Poslední část 
bakalářské práce tvoří projektová dokumentace vzduchotechniky kuželkárny 
a restaurace.  

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The bachelor thesis solves the design of the restaurant with a bowling alley. 
The aim of this work is to design two air-handling devices in the part of the 
given object. Individual devices are designed to meet hygienic, operational 



and functional requirements for the indoor microclimate of the proposed 
areas. The bachelor thesis is divided into three main parts: the theoretical 
part, the computational part and the project. The topic for the theoretical 
part is the requirements for VZT equipment. The computational part 
is practically focused on the design of two ventilation devices. The last part 
of the bachelor thesis is the project documentation of the airconditioning 
of the bowling alley.  

Klíčová slova  Distribuce vzduchu, vzduchotechnika, restaurace, kuželkárna, VZT jednotka, 
distribuční elementy  

Klíčová slova 
v anglickém 
jazyce  

Distribution of air, ventilation, restaurant, bowling alley, VZT unit, 
distribution elements.  
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro objekt „Restaurace s kuželkárnou“. 
Jedná se o stavbu o 1.NP, která je plošně rozsáhlá. Objekt má šikmou střechu a pro úsporu místa 
bylo podkroví navrženo jako strojovna VZT. Do místnosti kuželkárny, restaurace a přilehlé 
chodby je navržena vzduchotechnická jednotka č.1. Následně pak do kuchyňských prostor je 
navržena jednotka č.2. Hygienické zázemí a přilehlé sklady jsou větrány podtlakově. 
 
Teoretická část pojednává o základních požadavcích na vzduchotechnické jednotky a 
požadavcích z hlediska Ekodesignu. 
 
Výpočtová část se zabývá teplovzdušným vytápěním a klimatizací restaurace, kuželkárny a 
kuchyňských prostor.  Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby zajistila předepsané hodnoty 
hygienických výměn vzduchu a požadované parametry vnitřního mikroklimatu. Výstupem celé 
práce je projektová dokumentace a technická zpráva.   
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1.	ÚVOD	
Při výběru vzduchotechnických (VZT) jednotek je kromě samotných výkonů nutné dohlédnout 
také na požadavky jejich konstrukčního provedení. Protože mezi časté výrobce se řadí firmy 
z Německa a Rakouska, bývá u popisu výrobků často soupis technických norem DIN, VDI nebo 
ÖNORM. Z hlediska požadavků pro Českou republiku je však zásadní norma ČSN EN 1886 a 
nařízení komise Ecodesign. 
 
Dnes se dá správným popisem požadavků na konstrukční provedení VZT jednotek eliminovat 
méně kvalitní provedení při nákupu jednotek.  
 

2.	NÁVRH	OPLÁŠTĚNÍ	
Vlastnosti opláštění se popisují dle požadavků ČSN EN 1886: 

- Mechanická pevnost (průhyb) 
- Netěsnost opláštění 
- Netěsnost uložení filtrů 
- Třída prostupu tepla 
- Faktor tepelných mostů 
- Zvuková izolace 

 
Materiál panelu vnějšího pláště VZT jednotek je nejčastěji proveden z ocelového pozinkovaného 
plechu, který je žárově zinkován dle požadavků ČSN EN 10 346.  
Takto upravený plech je dodatečně lakován, případně poplastován, pro zvýšení korozní 
odolnosti pro uvažované prostředí dle ČSN EN ISO 14713 (hygienické, bazénové nebo běžné 
provedení). 
Konstrukce panelů VZT jednotek by měly být ve vodotěsně uzavřeném provedení, bez 
nýtovaných spojů, vyplněny tepelnou izolací, která je nenasákavá s uzavřenou strukturou. 

2.1	POŽADAVKY	ČSN	EN	1886	
Požadavky této normy se nevztahují na obytné a výrobní objekty. Platí však jak pro kompaktní, 
tak i komorové provedení VZT jednotek. 
Základní požadavky na dané výrobky jsou tedy určeny následujícími vlastnostmi: 
 
Mechanická pevnost (průhyb opláštění) 
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Tabulka 1.1 Klasifikace pevnosti pláště VZT jednotek 

  
 
 
 
 
 
 
 
Pro jednoznačné výsledky diferenciace musí být vždy uvedeno, zda bylo měření provedeno na 
reálné jednotce nebo na modelové krabici. 
 

Tabulka 1.2 Zkušební tlaky 

 
Zkušební kritéria 
 

 Druh obalu 

  Model    Skutečná jednotka 

 Výchylka  ± 1000 Pa   Normální provozní podmínky   
při zvolené rychlosti ventilátoru 

 Maximální tlak ventilátorů 
    500 Pa  Maximální tlak ventilátoru při 

zvolené konstrukční rychlosti 
ventilátoru 

 
 
 
 
 
 
 
 

A – průhyb 
pláště 

B – průhyb 
rámu 

 
 

 
 

Obrázek 1.1 Průhyb pláště VZT jednotky 

 
 
 

 
 
Třída pláště 

Maximální 
relativní 
průhyb 
mm x m-1 

D1 4 
D2 10 
D3 >10 
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Obrázek 1.2 Odklon panelů a rámů VZT jednotek 

 
 
Průhyb se měří s přesností ±5 mm, zatímco VZT jednotka pracuje za zkušebních podmínek. 
Třída mechanické pevnosti je určena podle nejvyšší hodnoty z měřených průhybů.  
 
 
Netěsnost opláštění 
Zkouška těsnosti se provádí po zkoušce pevnosti. 
Jednotky pracující pouze v podtlaku: 
Netěsnost v sestavěné VZT jednotce se zkouší při podtlaku 400 Pa a nesmí překročit platnou 
hodnotu uvedenou v tabulce 1.3. 
 

Tabulka 1.3 Netěsnost opláštění při 400 Pa 

 

Třída netěsnosti 
Maximální 
netěsnost (f400) 

Třída filtrace (EN 
779) 

I x s'1 x m'2 

L1 0,15 vyšší než F9 

L2 0,44 F8 až F9 

L3 1,32 G1 až F7 

 
Pozn. Třída netěsnosti L1 je pro zvláštní použití, např. čisté prostory. 
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Jednotky pracující s přetlakem i podtlakem: 
Zkouší se zkušebním přetlakem 700 Pa 

 
 

Tabulka 1.4 Netěsnost opláštění při 700 Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Zkušební jednotka, 2.Zkušební tlakoměr, 3.Odvzdušňovací ventil, 4.Ventilátor s proměnnou 
rychlostí, 
5.Zařízení pro měření průtoku, 6.Vstupní deska, 7.Výstupní deska 
 

Obrázek 1.3 Schéma testu netěsnosti 

 
 
  

Třída netěsnosti 
Maximální netěsnost (f700) 

I X s-1 X m-2 

L1 0,22 

L2 0,63 

L3 1,9 
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Netěsnost uložení filtru 
Obtok vzduchu kolem filtrů snižuje jejich účinnost, zejména u filtrů s požadavky na vysoké 
účinnosti je tento vzduch nežádoucí. 
Tabulka 1.6. udává přípustnou hodnotu průtoků vzduchu kolem filtrů. 
 

Tabulka 1.5 Průtok vzduchu v části filtru závisející na typu jednotky 

 

Zkušební 
kritéria 

Druh jednotky 

Modelová krabice Skutečná jednotka 

 
Objemový 
průtok 

Odpovídá rychlosti filtrační plochy 2,5 
m/s (např. 0,93 m 3/s při 610 x 610 mm) 

Normální provozní podmínky při 
zvolené rychlosti ventilátoru 

 
 

Tabulka 1.6 Přijatelná netěsnost, zkušební tlak 400 Pa 

Třída filtru G1 až F5 F6 F7 F8 F9 

Maximální 
netěsnost 

filtru, 
vyjádřena 
obtokem z 

objemového 
průtoku 
vzduchu 

6 4 2 1 0,5 

 

Pozn. Pokud jsou ve vzduchotechnické jednotce umístěny dva nebo více filtrových úseků, 
netěsnost filtru by měla být zkoušena zvlášť pro každý filtr. 
 
Postup testu: 
Filtrační články se vyjmou a vymění za destičky (jak je znázorněno na obrázku 1.4). Tyto desky 
musí mít přesně stejný tvar, rozměry a kvalitu povrchu jako filtrační článek. Alternativně může 
být vstupní plocha každé jednotlivé filtrační buňky pokryta deskou nebo fólií. 
Spoje mezi filtračními články a rámy nesmí být zakryty, fólie nesmí mít vliv na vzduchotěsnost 
spojů. 
Otvory pro elektrické nebo vodní rozvody musí být před zkouškou uzavřeny. 
Přesnost měřicího zařízení pro průtok vzduchu musí být ± 310%. 
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1.Kryt stěny, 2.Rám, 3.Těsnění, 4.Upevnění filtrační buňky, 5.Deska 
 
Obrázek 1.4 Způsob oddělení filtračních buněk 

Filtry za ventilátorem (přetlak) 
Pro testování musí být vstupní otvor testovacího filtru zakryt vzduchotěsnou deskou. Přístroj pro 
zkoušení těsnosti musí být připojen, jak je znázorněno na obrázku 1.5. Výstupní otvor 
testovacího filtru musí být otevřený. 
Zkouška se provede ve dvou stupních při zkušebním přetlaku 400 Pa. 
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1.Zařízení pro zkoušení úniku, 2.Vstupní deska, 3.Filtrační články jsou nahrazeny destičkami nebo 
jednotlivě pokryty plastovou fólií, 4.Sekce filtru, 5.Skříň 
 

Obrázek 1.5 Zkušební zařízení pro testování filtračních sekcí za ventilátorem 
 

Filtry před ventilátorem (podtlak) 
Pro zkoušení musí být výstupní otvor části, která je za filtrem pod podtlakem, zakryt 
vzduchotěsnou deskou. 
Zařízení pro zkoušení těsnosti musí být připojeno, jak je znázorněno na obrázku 1.6. Vstupní 
otvor zkušebního filtru musí být otevřený. 

 
1.Zařízení pro zkoušení úniku, 2.Vstupní deska, 3.Filtrační články jsou nahrazeny destičkami nebo 
jednotlivě pokryty plastovou fólií, 4.Sekce filtru, 5.Skříň 
 

Obrázek 1.6 Zkušební zařízení pro testování filtračních sekcí před ventilátorem 

O O O 

O O O 

_ 
q  Lt 
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Třída prostupu tepla 

𝑈 =
𝑃$%

𝐴 ∙ ∆t*+,
 

kde: 
Pel je elektrický příkon ohřívače a ventilátorů; 
A je vnější povrch VZT jednotky; 
Δtair je teplotní rozdíl vzduchu uvnitř a vně VZT jednotky Δtair = ti – ta ; 
ti je střední teplota vnitřního vzduchu VZT jednotky; 
ta je střední teplota vnějšího vzduchu VZT jednotky. 
 
 

Tabulka 1.7 Klasifikace součinitele prostupu tepla U pláště VZT jednotek 

 
Třída prostupu tepla Součinitel prostupu tepla (U) 

W·m-2·K-1 
T1 U < 0,5 
T2 0,5 < U < 1,0 
T3 1,0 < U < 1,4 
T4 1,4 < U < 2,0 
T5 bez požadavků 

 
Třída prostupu tepla úzce souvisí s faktorem tepelných mostů a zvukové izolace jednotky. 
Prakticky se jedná o vztah vlastností, které charakterizují opláštění jako celek.   
 
 

Faktor tepelných mostů 
 

𝑘. =
∆𝑡012
∆𝑡314

 

 
kde: 
Δtmin je nejmenší teplotní rozdíl, Δtmin = ti - tsmax; 
Δtair je teplotní rozdíl vzduchu uvnitř a vně VZT jednotky Δtair = ti – ta; 
ti je střední teplota vnitřního vzduchu VZT jednotky; 
ta je střední teplota vnějšího vzduchu VZT jednotky;  
tsmax je maximální vnější povrchová teplota. 
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Tabulka 1.8 Klasifikace faktoru tepelného mostu 
 

Třída  Faktor tepelného mostu (kb) 
TB1 0,75 < kb < 1,00 
TB2 0,60 < kb < 0,75 
TB3 0,45 < kb < 0,60 
TB4 0,30 < kb < 0,45 
TB5 bez požadavků 

 
 
Zvuková izolace 
Popis akustické izolace VZT jednotky se provádí změřením útlumu Dp testovací komory. Výpočet 
se provádí podle EN ISO 11546-2 a udává se pro oktávové pásma od 125 Hz do 8 000 Hz. Dovnitř 
skříně se osadí zdroj zvuku, který je navržen tak, aby nepřenášel vibrace do podlahy. Zdroj nesmí 
být umístěn na méně než 0,2 x d každé stěny, kde d je nejmenší vnitřní velikost opláštění. 
Následně je vyhodnocen faktor útlumu zvuku Dp.  
 
 
 

3.POŽADAVKY	EKODESIGN	
Evropská směrnice Ecodesign 2009/125/EU definuje minimální požadavky na výrobky související 
se spotřebou energie. S pomocí této směrnice by se měla spotřeba elektrické energie, jakož i 
emise CO2 snížit. Kromě toho by se měl zvýšit podíl energie ze systémů z obnovitelných zdrojů. 
V rámci působnosti směrnice Ecodesign bylo přijato Nařízení komise (EU) č.1253/2014, popisující 
nejvýznamnější environmentální aspekt větracích jednotek, kterým je spotřeba energie při jejich 
provozu s efektivními úsporami elektrické energie a snížení emisí CO2. 
 
Směrnice, zahrnuje širokou škálu výrobků týkajících se výměny a úpravy vzduchu v residenčních 
a komerčních aplikacích. Dle tohoto nařízení musejí mít všechny obousměrné větrací jednotky 
systém zpětného získávání tepla, který umožňuje tepelný obtok vzdušiny (výjimkou je rotační 
regenerační výměník, kde se za obtok považuje zastavení kola regenerátoru). 

3.1	ROZDĚLENÍ	VZT	JEDNOTEK	DLE	NAŘÍZENÍ	KOMISE	EU	Č.		
1253/2014:	
 
RVU (residential ventilation unit) = větrací jednotka pro obytné budovy  
Větrací jednotkou pro obytné budovy se rozumí zařízení pro větrání residenčních objektů (domy, 
byty apod.), kde maximální průtok vzduchu jednotkou je do 250 m3 /h nebo maximální průtok 
vzduchu jednotkou je v rozmezí 250 a 1 000 m3 /h a kde výrobce zároveň deklaruje její použití 
výhradně pro potřeby větrání v obytných budovách.  
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Obrázek 1.7 Jednotka RVU 

 
 
 
NRVU (non residential ventilation unit) = větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy  
Větrací jednotkou pro jiné, než obytné budovy, se naopak rozumí zařízení, jehož maximální 
průtok přesahuje výše zmiňovaných 250 m3 /h, horní hranice průtoku není limitována. V 
případech průtoků vzduchu mezi 250 a 1000 m3 /h výrobce nedeklaruje její zamýšlené použití 
pouze pro residenční větrání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.8 Jednotka NRVU 
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UVU (unidirectional ventilation unit) = jednosměrná větrací jednotka (přívod nebo odvod) 
Jednosměrnou větrací jednotkou je větrací jednotka, která vytváří proud vzduchu pouze v 
jednom směru, a to buď z vnitřního do vnějšího prostoru (odvádění) nebo z vnějšího do 
vnitřního prostoru (přivádění), kde je mechanicky vytvářený proud vzduchu vyrovnáván 
opatřeními pro přirozené přivádění nebo odvádění vzduchu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.9 Referenční konfigurace jednosměrné jednotky 

 
BVU (bidirectional ventilation unit) = obousměrná větrací jednotka (přívod a odvod)  
Obousměrnou větrací jednotkou je větrací jednotka, která vytváří proud vzduchu mezi vnitřním 
a vnějším prostorem a je vybavena ventilátory odvádějícími i přivádějícími vzduch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.10 Referenční konfigurace obousměrné jednotky 
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3.2	ÚČINNOST	DLE	EKODESIGNU	
Výše uvedená směrnice stanovuje minimální pracovní účinnost při nominálním průtoku vzduchu 
jednotkou. Citace ze směrnice: „tepelnou účinností systému zpětného získávání tepla pro jiné 
než obytné budovy (ηt_nrvu )“ se rozumí poměr mezi tepelným ziskem přiváděného vzduchu a 
tepelnou ztrátou odváděného vzduchu, obojí v porovnání s venkovní teplotou, měřeno za 
referenčních podmínek za sucha, s vyváženým hmotnostním průtokem, při rozdílu mezi vnitřní 
a venkovní teplotou 20K, bez úpravy o tepelný zisk z motorů ventilátoru a vnitřních netěsností“. 
Jedním z důležitých faktorů je deklarovaná teplotní účinnost bez kondenzace. Minimální 
požadavky pro jednotky NRVU jsou pro všechny systémy ZZT s výjimkou oběhových systémů 
zpětného získávání tepla (glykolový okruh, tepelné trubice apod.) a u obousměrných větracích 
jednotek takovéto:  
od 1. 1. 2016 musí být minimální teplotní účinnost ZZT 67% a u uzavřených systémů pak 63% a  
od 1. 1. 2018 je stanovena minimální teplotní účinnost ZZT 73% a pro uzavřené systémy 68%. 
Pozn. jedná o účinnost bez kondenzace. 

3.3	MĚRNÝ	PŘÍKON	VENTILÁTORU	VĚTRACÍCH	SOUČÁSTÍ	SFPINT			
Požadavky na Ekodesign jednotek jsou mimo jiné založeny na nově zavedeném parametru SFPint. 
Definice z nařízení 1253/2014 zní: „vnitřním měrným příkonem ventilátoru větracích součástí 
(SFPint [W/(m3 /s)]) se rozumí poměr mezi vnitřní tlakovou ztrátou větracích součástí a účinností 
ventilátoru stanovenou pro referenční konfiguraci“. Referenční konfigurací jednotky je pak 
sestava filtr, ventilátor, výměník ZZT. Vypočítaný měrný příkon musí být roven nebo nižší, nežli 
limitní hodnota SFPint_limit měrného příkonu daného výpočtem dle přílohy této směrnice.  
 
 
Platí, že maximální vnitřní měrný příkon ventilátoru větracích součástí (SFPint_limit ) je: 
 
od 1. 1. 2016: pro obousměrnou větrací jednotku s oběhovým systémem zpětného získávání 
tepla: SFPint_limit = 1 700 + E – 300 * qnom /2 – F 
jestliže qnom < 7200 m3 /h, 
 SFPint_limit = 1 400 + E – F 
 jestliže qnom ≥ 7200 m3 /h 
 
pro obousměrnou větrací jednotku s jiným systémem zpětného získávání tepla:  
SFPint_limit = 1 200 + E – 300 * qnom /2 – F 
jestliže qnom < 7200 m3 /h  
SFPint_limit = 900 + E – F 
jestliže qnom ≥ 7200 m3 /h 
 
od 1. 1. 2018: pro obousměrnou větrací jednotku s oběhovým systémem zpětného získávání 
tepla:  
1 600 + E – 300 * qnom /2 – F 
jestliže qnom < 7200 m3 /h 
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1 300 + E – F 
jestliže qnom ≥ 7200 m3 /h 
 
pro obousměrnou větrací jednotku s jiným systémem zpětného získávání tepla:  
1 100 + E – 300 * qnom /2 – F 
jestliže qnom < 7200 m3 /h 
800 + E – F 
jestliže qnom ≥ 7200 m3 /h 
 
Kde:  
E –  bonusový koeficient za vyšší dosaženou účinnost  
F –   korekční koeficient za menší filtrační třídu, než-li je požadována při referenční konfiguraci 
(F7+M5) 
qnom –  nominální průtok vzduchu deklarovaný výrobcem. 

 
 
 
 

 
 

	
 
 
 

Obrázek 1.11 Referenční konfigurace pro výpočet měrného příkonu větracích součástí 

Výpočet měrného příkonu větracích součástí: 
 

𝑆𝑃𝐹127 = 8
∆𝑝𝑠127						<=>

𝜂@32								<=> A + 8
∆𝑝𝑠127					CDE

𝜂@32								CDE A 

 
Jedná se o součet měrného příkonu ventilátoru přívodní a odvodní větve jednotky. 
 
∆𝑝𝑠127 = 	 ∆𝑝𝑠@32								12%$7 + ∆𝑝𝑠@32								FG7%$7  
 
 ∆𝑝𝑠127 - interní tlaková ztráta jednotlivých komponent (máme-li referenční jednotku, tak poté 
je to filtr F7 na přívodu (M5 na odvodu), výměník ZZT a samotná tlaková ztráta skříně jednotky) 
 
∆𝑝𝑠@32								12%$7  – statický tlak před ventilátorem 
 
∆𝑝𝑠@32								FG7%$7  – statický tlak za ventilátorem 
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Účinnost ventilátoru vzhledem k požadavku nominálního pracovního bodu, zahrnujícího i 
nutný dispoziční tlak pro pokrytí externích tlakových ztrát, bude vyjádřena vzorcem: 
 

𝜂@32 = 𝑞2F0 ∙
∆IJKL
>

  

 
∆𝑝𝑠@32 = ∆𝑝𝑠$M7 +	∆𝑝𝑠127 + ∆𝑝𝑠3NN 
Kde 
∆𝑝𝑠3NN – součet tlakových ztrát na externích zařízení 
∆𝑝𝑠$M7  – požadovaný externí dispoziční tlak 
∆𝑝𝑠127  – požadovaný interní dispoziční tlak 

Obrázek 1.12 Schéma referenční jednotky včetně externích komponent 

3.4	VÝJIMKY	
Jedná se převážně o jednotky pro prostředí s nebezpečím výbuchu, jednotky pro dopravu 
vzdušiny s teplotou vyšší než 100°C, jednotky pro nouzové „požární“ větrání apod. Jedna z 
nejzajímavějších výjimek je však úleva jednotkám, které zahrnují výměník tepla a zároveň 
tepelné čerpadlo pro zpětné získávání tepla nebo umožňují, aby přenos nebo odvádění tepla 
doplňoval systém zpětného získávání tepla, s výjimkou přenosu tepla pro ochranu před mrazem 
nebo odmrazování. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.13 Jedna z možných konfigurací integrovaného systému tepelného čerpadla 
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ČÁST 2 – VÝPOČTOVÁ ČÁST 

1.	ROZDĚLENÍ	BUDOVY	NA	FUNKČNÍ	CELKY

	
Obrázek 2.1 Funkční celky 1.NP 
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2.	KLIMATICKÉ	PODMÍNKY	STAVBY	
Budova je umístěna v Brně. Pro stanoveni návrhových klimatických podmínek byly použity 
uvedené v následující tabulce: 

Tabulka 2.1 Klimatické údaje stavby 

BRNO 
Teplota Měrná 

vlhkost Entalpie 

[°C] [g/kg] [kJ/kg] 

LÉTO 33,0 x 66,1 

ZIMA -15 1 x 
 

3.	POŽADAVKY	NA	VNITŘNÍ	PROSTŘEDÍ	
Požadavky na vnitřní prostředí stavby byly stanoveny podle příslušné legislativy. Teplota 
interiéru byla stanovena s přihlédnutím na činnosti, které se zde provozuji. 

Tabulka 2.2 Požadavky na vnitřní prostředí 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Restaurace 

  teplota [°C] relativní vlhkost [%] rychlost proudění 
[m/s] hluk [dB/A] 

LÉTO 24 - 0,16 - 0,25 
55 

ZIMA 21 - 0,13 - 0,20 

Kuchyňské prostory 

  teplota [°C] relativní vlhkost [%] rychlost proudění 
[m/s] 

hluk [dB/A] 

LÉTO 24 - 0,10 - 0,20 
60 

ZIMA 21 - 0,10 - 0,20 

Prostory kuželkárny 

  teplota [°C] relativní vlhkost [%] rychlost proudění 
[m/s] 

hluk [dB/A] 

LÉTO 24 - 0,16 - 0,25  
60 

ZIMA 21 - 0,13 - 0,20 
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4.	VÝPOČET	SOUČINITELŮ	PROSTUPU	TEPLA	
Vypočet byl proveden podle ČSN 73 0540 a byly použity následující vztahy: 
Odpor při prostupu tepla Ri 

𝑅1 =
𝑑1
𝜆1
			 [𝑚T𝐾/𝑊]	

Kde		 λi – součinitel tepelné vodivosti   [W/mK] 	
di – tloušťka i-té vrstvy konstrukce  [m]	

 
Celkový tepelný odpor R 

𝑅 = 𝑅\1 +]𝑅1 + 𝑅\$			[𝑚T𝐾 𝑊⁄ ]
2

1_`

 

Kde		 Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  [m2K/W] 	
Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  [m2K/W] 

 
Součinitel prostupu tepla U 

𝑈 =
1
𝑅
						[𝑊 𝑚T𝐾⁄ ] 

 
Tabulka 2.3 Výpočet součinitelů prostupu tepla 
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5.	VÝPOČET	TEPELNÝCH	ZTRÁT	PROSTUPEM	
Výpočet tepelných ztrát je dle ČSN EN 12831 a byly použity následující vztahy: 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

𝐻c,1$ =] 𝐴e ∙ 𝑈ef ∙ 𝑒e			[𝑊 𝐾⁄ ]
e

 

	
Kde Ak – plocha konstrukce [m2]  
Ukc – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m2K]  
ek – korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky, …1 [-] 
 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
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𝐻c,1h =] 𝐴ef ∙ 𝑈e ∙ 𝑓1h			[𝑊 𝐾⁄ ]
e

	

kde fij – součinitel redukce teploty [-] 

𝑓1h =
𝜃127,1 − 𝜃1
𝜃127,1 − 𝜃$

			[−] 

Kde θint,i – teplota interiéru [°C]  
θi – teplota přilehlého prostoru [°C]  
θe – venkovní výpočtová teplota [°C] 
Tepelné ztráty zeminou 
	 	

𝐻c,1l =] 𝐴e ∙ 𝑈e ∙ 𝑓l` ∙ 𝑓lT ∙ 𝐺n			[𝑊 𝐾⁄ ]
e

	

kde  fg1 – opravný součinitel, uvažující vliv roční změny průběhu venkovní teploty, 
stanovena národní hodnota [-]  

fg2 – opravný teplotní součinitel [-]  
Gw – opravný součinitel na vliv spodní vody [-] 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
𝐻c,1 = 𝐻c,1$ + 𝐻c,1h + 𝐻c,1l			[𝑊] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36 
 

Tabulka 2.4 Výpočet tepelných ztrát prostupem 
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6.	STANOVENÍ	TEPELNÉ	ZÁTĚŽE	

	6.1	Restaurace	
Následující výpočet tepelné zátěže byl proveden pomocí softwaru Teruna. 

 
Doba výpočtu τ: 12 hodin 
Výška slunce h: 60 
Azimut slunce α: 180° 
Azimut stěny γ: 180° 
Svislý stín e1: 0 m 
Vodorovný stín e2:  0,233m  
Osluněná plocha okna Sos 

𝑆F\` = [2,08 − (0)] ⋅ [0,88 − (0,233 − 0,11] = 1,66𝑚T 
𝑆F\T = [2,08 − (0)] ⋅ [1,16 − (0,233 − 0,11] = 2,27𝑚T 
𝑆F\x = [0,7 − (0)] ⋅ [1,7 − (0,52 − 0,25] = 1,35𝑚T 

 
Tepelní zisky oknem Qor pro oblast c0 = 0,85 a stínící součinitel s = 0,56: 

𝑄F4 = {𝑆F\ ∙ 𝐼F ∙ 𝑐` + (𝑆F − 𝑆F\) ∙ 𝐼N1@~ ∙ 𝑠 = 
 

𝑄F4` = [1,66 ∙ 435 ∙ 0,85 + (1,83 − 1,66) ∙ 141] ∙ 0.56 = 357,14𝑊 
𝑄F4T = [2,27 ∙ 435 ∙ 0,85 + (2,41 − 2,27) ∙ 141] ∙ 0.56 = 481,08𝑊 
𝑄F4x = [1,35 ∙ 435 ∙ 0,85 + (1,19 − 1,35) ∙ 141] ∙ 0.56 = 428,94𝑊 

 
Konvekce okny pro teplotu exteriéru teτ = 27,9°C a Uok=1,3 W/m2K: 

𝑄Fe = 𝑆F ∙ 𝑈Fe ∙ (𝑡$7 − 𝑡1) = 
𝑄Fe` = 2,53 ∙ 1,3 ∙ (27,9 − 24) = 13𝑊 
𝑄FeT = 3,17 ∙ 1,3 ∙ (27,9 − 24) = 16𝑊 
𝑄Fex = 2,64 ∙ 1,3 ∙ (27,9 − 24) = 15𝑊 

 
 
 
Celková zátěž okny Qsun: 

𝑄\G2 = 𝛴𝑄F4 + 𝑄Fe = 357,14 + 481,08 + 428,94 + 13 + 16 + 15 = 1311,16𝑊  
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Výpočet tepelné zátěže vnějších stěn Qs: 
Tloušťka stěny d = 0,53m => těžká stěna 

𝑄\ = 𝑆 ∙ 𝑈\ ∙ [(𝑡40 − 𝑡1)] 
𝑄\ = 33,59 ∙ 0,19 ∙ [(29,6 − 24)] = 35,74	𝑊 

 
Výpočet tepelné zátěže vnitřních stěn Qsi 

𝑄\1 = 𝑆 ∙ 𝑈\ ∙ [(𝑡1F − 𝑡1)] 
𝑄\1 = 33,7 ∙ 1,42 ∙ [(28 − 24)] = 191,4	𝑊 

Produkce tepla od lidí 𝑄2% = 50 ∙ 6,2 ∙ (36 − 24) = 3720	𝑊 

Tepelné zisky z osvětleni, se  stanoví z osvětlované plochy 𝑆\=69,6m2, výkonu osvětleni Ps= 
50W/m2 : 

𝑄\� = 𝑆\ ∙ 𝑃𝑠 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶T = 69,6 ∙ 50 ∙ 0,3 ∙ 1 = 1044	𝑊 
Celková tepelná zátěž činí  𝑄 = 𝟔𝟑𝟎𝟐	𝑊 
Vodní zisky Ml od lidi byly stanoveny pro 60 lidi: 

𝑀% = 50 ∙ 44 = 2200 𝑔 ℎ⁄  
Restaurace podle programu TERUNA 
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOCTU 
Venkovní stěna 
  -stěna restaurace/okna (16.126m2, 0.53m, 0.099W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         -okno 1 (2.53m2, 1.3W/m2K) 
         -okno 1 (2.53m2, 1.3W/m2K) 
         -okno 1 (2.53m2, 1.3W/m2K) 
         -okno 1 (2.53m2, 1.3W/m2K) 
         -okno - dvojsklo, vnější determální (3.174m2, 1.3W/m2K) 
         -dveře vchodové bez skla (4.17m2, 2.3W/m2K) 
Venkovní stěna 
  -stěna bez oken (44.84m2, 0.53m, 0.103W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  -do kuchyně (37.21m2, 0.5m, 0.133W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  -k čekárně (33.75m2, 0.15m, 0.133W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  -nábytek (20m2, 50kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  -sádrokarton s izolací (120m2, 0.15m, 0.2W/mK, 200kg/m3, 600kJ/kgK) 
Podlaha 
  -podlaha beton s izolací (47.57m2, 0.2m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
 
VSTUPNÍ ÚDAJE  
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 50s 
Objem místnosti : 504m3 
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Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:NE 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 18 - 22h, 1044W 
Větrání[1]: 0 - 24h, 20m3/h 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 10 - 22h, 75kg, počet osob: 50 
Sálavé plochy: NE 
 
VÝSLEDKY  
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  13.43h:  Citelné teplo Max= 7335.35W 
21.7.  4.01h:  Citelné teplo Min= 717.13W 
21.7.  13.43h:  Vázané teplo=0W   Měrná Tz = 2.82W/K 
21.7.  13.43h:  Potřeba chladu = 94.73kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 94.73kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 

 
Obrázek 2.2 Graf průběhu teplot během dne 

 
 
 
 
 
 

Červená – Venkovní teplota 
Fialová   – Výsledná teplota 
Modrá    – Teplota vzduchu 
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Obrázek 2.3 Graf průběhu tepelné zátěže během dne 

 
 

6.2 Kuželkárna	
Následující výpočet tepelné zátěže byl proveden pomocí softwaru Teruna. 
 
Doba výpočtu τ: 8 hodin 
Výška slunce h: 34 
Azimut slunce α: 100° 
Azimut stěny γ: 90° 
Svislý stín e1: 0 m 
Vodorovný stín e2:  0 m  
Osluněná plocha okna Sos 

𝑆F\` = [1,61 − (0)] ⋅ [1,28 − (0,137 − 0,11] = 1,33𝑚T 
𝑆F\T = [0,78 − (0)] ⋅ [1,28 − (0,137 − 0,11] = 0,98𝑚T 
𝑆F\x = [0,83 − (0)] ⋅ [1,28 − (0,137 − 0,11] = 1,04𝑚T 
𝑆F\� = [0,73 − (0)] ⋅ [1,28 − (0,137 − 0,11] = 0,91𝑚T 
𝑆F\� = [0,83 − (0)] ⋅ [1,41 − (0,137 − 0,11] = 1,15𝑚T 

 
 
Tepelní zisky oknem Qor pro oblast c0 = 0,85 a stínící součinitel s = 0,56: 

𝑄F4 = {𝑆F\ ∙ 𝐼F ∙ 𝑐` + (𝑆F − 𝑆F\) ∙ 𝐼N1@~ ∙ 𝑠 = 
 

𝑄F4` = [1,33 ∙ 539 ∙ 0,85 + (2,06 − 1,33) ∙ 100] ∙ 0.56 = 382,11𝑊 
𝑄F4T = [0,98 ∙ 539 ∙ 0,85 + (1,00 − 0,98) ∙ 100] ∙ 0.56 = 252,55𝑊 
𝑄F4x = [1,04 ∙ 539 ∙ 0,85 + (1,06 − 1,04) ∙ 100] ∙ 0.56 = 267,94𝑊 
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𝑄F4� = [0,91 ∙ 539 ∙ 0,85 + (1,00 − 0,91) ∙ 100] ∙ 0.56 = 238,51𝑊 
𝑄F4� = [1,15 ∙ 539 ∙ 0,85 + (1,17 − 1,15) ∙ 100] ∙ 0.56 = 296,17𝑊 

Konvekce okny pro teplotu exteriéru teτ = 21,2°C a Uok=1,3 W/m2K: 
𝑄Fe = 𝑆F ∙ 𝑈Fe ∙ (𝑡$7 − 𝑡1) = 

𝑄Fe` = 2,75 ∙ 1,3 ∙ (21,2 − 24) = 10𝑊 
𝑄FeT = 1,83 ∙ 1,3 ∙ (21,2 − 24) = 7𝑊 
𝑄Fex = 1,93 ∙ 1,3 ∙ (21,2 − 24) = 8𝑊 
𝑄Fe� = 1,74 ∙ 1,3 ∙ (21,2 − 24) = 7𝑊 
𝑄Fe� = 1,63 ∙ 1,3 ∙ (21,2 − 24) = 6𝑊 

 
 
 
Celková zátěž okny Qsun: 

𝑄\G2 = 𝛴𝑄F4 + 𝑄Fe = 1962,38	𝑊 
Výpočet tepelné zátěže vnějších stěn Qs: 
Tloušťka stěny d = 0,56m => těžká stěna 

𝑄\ = 𝑆 ∙ 𝑈\ ∙ [(𝑡40 − 𝑡1)] 
𝑄\ = 82,06 ∙ 0,17 ∙ [(29,6 − 24)] = 78,12	𝑊 

Tloušťka stěny d = 0,45 => středně těžká stěna 

𝑚 =
(1 + 7,6 ∙ 0,45)

2500�,��
= 0,13 

𝛾 = 32 ∙ 0,45 − 0,5 = 14 
Doba výpočtu 8-14 = 18 předešlý den => ttγ =30,5 °C 

𝑄\ = 0,22 ∙ 90,23 ∙ [(29,6 − 24) + 0,13 ∙ (30,5 − 29,6)] = 169,99	𝑊 
 
 
Výpočet tepelné zátěže vnitřních stěn Qsi 

𝑄\1 = 𝑆 ∙ 𝑈\ ∙ [(𝑡1F − 𝑡1)] 
𝑄\1 = 19,15 ∙ 1,42 ∙ [(24 − 24)] = 0	𝑊 

 
Produkce tepla od lidí 𝑄2% = 20 ∙ 6,2 ∙ (36 − 24) = 1488	𝑊 

Tepelné zisky z osvětleni, se stanoví z osvětlované plochy 𝑆\=50,38m2, výkonu osvětleni Ps= 
50W/m2 

𝑄\� = 𝑆\ ∙ 𝑃𝑠 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶T = 50,38 ∙ 50 ∙ 0,3 ∙ 1 = 755,7	𝑊 
Celková tepelná zátěž činí  𝑄 = 𝟒𝟒𝟓𝟒	𝑊 
Vodní zisky Ml od lidi byly stanoveny pro 20 lidi: 

𝑀% = 20 ∙ 44 = 880𝑔 ℎ⁄  
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Kuželkárna podle programu TERUNA 
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU 
Venkovní stěna 
  -stěna s okny východ (64.7582m2, 0.56m, 0.1W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         -Okno1 (2.745m2, 1.5W/m2K) 
         -okno2 (1.7385m2, 1.5W/m2K) 
         -okno2 (1.7385m2, 1.5W/m2K) 
         -okno2 (1.7385m2, 1.5W/m2K) 
         -okno 3 (1.9215m2, 1.5W/m2K) 
         -okno 4 (1.63m2, 1.5W/m2K) 
         -okno 4 (1.63m2, 1.5W/m2K) 
         -okno 5 (2.6598m2, 1.5W/m2K) 
Venkovní stěna 
  -kratka stěna 0,53 západ (15.7m2, 0.53m, 0.1W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  -stěna sever bez oken (86.18m2, 0.45m, 0.085W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  -stěna sever (30.64m2, 0.45m, 0.085W/mK, 900kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  -cihelna vnitrni (28.75m2, 0.45m, 0.133W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         -dveře vnitřní 1/3 sklo (1.89m2, 2W/m2K) 
Symetrická stěna 
  -cihelná příčka do restaurace (31.86m2, 0.15m, 0.133W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         -dveře vnitřní 1/3 sklo (1.89m2, 2W/m2K) 
Asymetrická stěna 
  -sádrokarton s izolací (116m2, 0.15m, 0.2W/mK, 200kg/m3, 600kJ/kgK) 
Podlaha 
  -podlaha beton s izolací (115.89m2, 0.2m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 50s 
Objem místnosti : 232.9m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:NE 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 18 - 22h, 756W 
Větrání[1]: 0 - 24h, 20m3/h 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 10 - 22h, 75kg, počet osob: 20 
Sálavé plochy: NE 
       
VÝSLEDKY  
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Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  10.44h:  Citelné teplo Max= 5525.92W 
21.7.  4.01h:  Citelné teplo Min= 818.42W 
21.7.  10.44h:  Vázané teplo=1013.18W   Merna Tz = 4.6W/K 
21.7.  10.44h:  Potřeba chladu = 84.63kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 84.63kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 
 
 

 
Obrázek 2.4 Graf průběhu teplot během dne 

 
 

 
Obrázek 2.5 Graf průběhu tepelné zátěže během dne 

Červená – Venkovní teplota 
Fialová   – Výsledná teplota 
Modrá    – Teplota vzduchu 
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6.3	Kuchyňské	prostory	
Kuchyně podle programu TERUNA 
 
ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU 
Venkovní	stěna	
-stěna kuchyně s okny (20.95m2, 0.5m, 0.099W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         -okno 1 (2.3m2, 1.3W/m2K) 
         -okno 1 (2.3m2, 1.3W/m2K) 
         -dveře vchodové bez skla (2.3m2, 2.3W/m2K) 
         -dveře vchodové bez skla (2.3m2, 2.3W/m2K) 
Venkovní stěna 
  -stěna bez oken (15.17m2, 0.45m, 0.103W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  -do restaurace (34.91m2, 0.5m, 0.133W/mK, 1000kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         -dveře vchodové bez skla (2.3m2, 2.3W/m2K) 
Další akumul. hmota 
  -nábytek (50m2, 150kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  -sádrokarton s izolací (120m2, 0.15m, 0.2W/mK, 200kg/m3, 600kJ/kgK) 
Podlaha 
  -podlaha beton s izolací (31.29m2, 0.2m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
 VSTUPNÍ ÚDAJE 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 50s 
Objem místnosti : 504m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:NE 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 11 - 22h, 1030W 
Větrání[1]: 0 - 24h, 20m3/h 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 10 - 22h, 75kg, počet osob: 12 
Sálavé plochy: NE 
       
VÝSLEDKY 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  15.99h:  Citelné teplo Max= 3907.13W 
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21.7.  4.01h:  Citelné teplo Min= 397.21W 
21.7.  15.99h:  Vázané teplo=607.91W   Měrná Tz = 2.73W/K 
21.7.  15.99h:  Potřeba chladu = 51.94kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              
Suma potřeby chladu = 51.94kWh 
Suma potřeby tepla = 0kWh 
 
             

 
Obrázek 2.6 Graf průběhu teplot během dne 
 

	
	

	
Obrázek 2.7 Graf průběhu tepelné zátěže během dne 

Červená – Venkovní teplota 
Fialová   – Výsledná teplota 
Modrá    – Teplota vzduchu 
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7.	NÁVRH	DIGESTOŘE	

	
Tabulka 2.5 Návrh digestoře 
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										8.PRŮTOKY	VZDUCHU	
Průtoky vzduchu byly stanoveny na základě tepelných zátěží 
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Obrázek 2.8 Tlakové poměry 
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9.NÁVRH	DISTRIBUČNÍCH	ELEMENTŮ	

9.1	KUŽELKÁRNA	

PŘÍVOD:	
Navrhuji vířivé výusti Mandík VVM 600 C/V/O/24/R 
Objemový průtok 1 výusti: 140 – 660 m3/h 
Efektivní plocha: 0,295 m2 

Tlaková ztráta 4-30 Pa 
Akustický výkon: 20 – 40 dB 

 
 
 

Obrázek 2.9 Akustický výkon VVM 600 C/V/O/24/R 

	

ODVOD:	
Navrhuji anemostaty Mandík ALCM 400x400  
Objemový průtok 1 výusti: 180 - 530 m3/h 
Efektivní plocha: 0,0554 m2 

Tlaková ztráta: 3 – 35 Pa 
Akustický výkon: 15 – 42 dB 
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Navrhuji anemostaty Mandík ALCM 500x500 
Objemový průtok 1 výusti: 300 - 850 m3/h 
Efektivní plocha: 0,0915 m2 

Tlaková ztráta: 3 – 35 Pa 
Akustický výkon: 15 – 42 dB 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.10 Akustický výkon ALCM 400 , ALCM 500  
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9.2 KUCHYNĚ	

PŘÍVOD:	
Navrhuji vířivé výusti Mandík VVM 600 C/V/O/48/R 
Objemový průtok 1 výusti: 360 - 850 m3/h 
Efektivní plocha: 0,42 m2 

Tlaková ztráta 5-35 Pa 
Akustický výkon: 20 – 40 dB 
 
Navrhuji vířivé výusti Mandík VVM 500 C/V/O/24/R 
Objemový průtok 1 výusti: 140 - 420 m3/h 
Efektivní plocha: 0,021 m2 

Tlaková ztráta 5-35 Pa 
Akustický výkon: 20 – 39 dB 
 
Navrhuji vířivé výusti Mandík VVM 400 C/V/O/16/R 
Objemový průtok 1 výusti: 100 - 320 m3/h 
Efektivní plocha: 0,014 m2 

Tlaková ztráta 6-30 Pa 
Akustický výkon: 20 – 40 dB 
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Obrázek 2.11 Akustický výkon VVM 600 C/V/O/48/R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 2.12 Akustický výkon VVM 500 C/V/O/24/R 
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Obrázek 2.13 Akustický výkon VVM 400 C/V/O/16/R 

	

	

ODVOD:	
Navrhuji anemostaty Mandík ALCM 500x500  
Objemový průtok 1 výusti: 300- 850 m3/h 
Efektivní plocha: 0,0915 m2 

Tlaková ztráta: 3 – 35 Pa 
Akustický výkon: 15 – 43 dB 
 
Navrhuji anemostaty Mandík ALCM 300x300 
Objemový průtok 1 výusti: 100 – 310 m3/h 
Efektivní plocha: 0,0282 m2 

Tlaková ztráta: 3 – 35 Pa 
Akustický výkon: 15 – 43 dB 
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Obrázek 2.14 Akustický výkon ALCM 300 , ALCM 500  

	

	

	

9.3	RESTAURACE:	

PŘÍVOD:	
Navrhuji výusti Mandík VNM NV 1020x120 mm 
Efektivní plocha výusti: 0,0870 m2 
Objemový průtok vzduchu na 1 výusť: 456 m3/h 
Tlaková ztráta: 2 - 30 Pa 
Akustický výkon: 36 dB 
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Obrázek 2.15 Akustický výkon VNM NV 1020x120  

	

	

ODVOD	
Navrhuji výusti Mandík VNM NV 1020x120 mm 
Efektivní plocha výusti: 0,0870 m2 
Objemový průtok vzduchu na 1 výusť: 550 m3/h 
Tlaková ztráta: 2 - 30 Pa 
Akustický výkon: 41 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  59 
 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Obrázek 2.16 Akustický výkon VNM NV 1020x120  

PŘÍVOD	

	

	

ODVOD	
 
 
 
 
Pozn: Pro odvod ostatních prostor, tzn. hygienického zázemí a skladů jsou navrženy pro odvod 
talířové ventily Mandík TVOM dle hygienického minima (viz obr 2.9 Tlakové poměry) 
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10.	DIMENZOVÁNÍ	POTRUBÍ	

DIMENZAČNÍ	SCHÉMA	

Obrázek 2.17 Dimenzační schéma 
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Při dimenzování byli použity následující vztahy 

Průtočná plocha: 𝑆 = �
�´	

  [ m2] 

Kde:   v – průtok vzduchu [m3/h] 
 v´- předběžná rychlost [m/s] 
 
Tlaková ztráta místními odpory 
 
𝑍 = 0,5	 ∙ 	𝜉	 ∙ 	𝜌 ∙ 𝑣T   [Pa] 
Kde: 𝜉 – součinitel vřazených odporů tvarovek [-] 
 Ρ – hustota vzduchu [kg/m3] 
 v – skutečná rychlost [m/s] 
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RESTAURACE, KUŽELKÁRNA, CHODBA 

Tabulka 2.7 Dimenzování přívodního potrubí 
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Tabulka 2.8 Dimenzování odvodního potrubí 
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KUCHYNĚ, VÝDEJNA JÍDLA 
 

Tabulka 2.9 Dimenzování přívodního potrubí 
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Tabulka 2.10 Dimenzování odvodního potrubí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
70 
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11.NÁVRH	VZT	JEDNOTEK	
Návrh vzduchotechnických jednotek byl proveden v návrhovém programu Aerocad. 
 
VZT jednotka c 1 -Restaurace a kuželkárna 
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VZT jednotka c. 2 – Kuchyňské prostory 
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12.ÚTLUM	HLUKU	
Při výpočtu byly použity následující vzorce: 
 
Součtová hladina frekvencí a sčítání zdrojů hluku 
 
𝐿\	 = 10	log	(10(�,`∙£¤) + 10(�,`∙£¥) +	10(�,`∙£L))  [db/A] 
 
Kde L – hladina akustického výkonu zdroje [dB/A] 
 n – počet zdrojů/frekvencí  [-] 
 
Útlum hluku v odbočce 
 

𝐷` = 10log	
∑<¨©ª
<¨©ª,¤

  [dB] 

 
Kde Sodb – plocha všech větví  [m2] 
 Sodb,1 – plocha odbočující větvě  [m2] 
 
Útlum koncovým odrazem 
 

𝐷x = 10𝑙𝑜𝑔 1 + ® f
¯∙@∙N

°
`,±±

² [db] 

 
Kde c – rychlost zvuku (344m/s)  [m/s] 
 f – frekvence    [Hz] 
 d – rovnocenný průměr otvoru  [m] 
 

𝑑 =	³�E
¯

   [m] 

 
Kde A – plocha otvoru   [m2] 
 
Korekce na počet výustek 
 
𝐾 = 10 log´𝑛I¶   [dB] 
 
Kde np – počet výustek   [-] 
 
Hladina akustického výkonu všech výustek 
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𝐿` = 𝐿\ + 𝐾   [dB] 
 
Kde Ls – součtová hladina všech výustek   [dB] 
Šíření hluku v uzavřeném prostoru 
 

𝐿I = 𝐿` + 10𝑙𝑜𝑔 ®
·

�∙¯∙4¥
+ �

E
°   [dB] 

 
Kde Q – směrový činitel   [-] 
 r – vzdálenost od výustky k posluchači [m] 
 A – pohltivá plocha místnosti  [m2] 
 
Šíření zvuku ve volném prostoru 
 

𝐿I = 	𝐿` + 10𝑙𝑜𝑔 ®
·

¯∙�∙4¥
°   [dB] 

 
Kde Q – směrový činitel   [-] 
 r – vzdálenost od zdroje k posluchači [m] 
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Tabulka 2.11 Útlum hluku zař.č.1 – přívod 
 
 
 

 
Tabulka 2.12 Útlum hluku zař.č.1 – Odvod 
 
 
 

Vliv přívodního i odvodního potrubí   LP+O =   66,6 dB 
Směrový součinitel     Q =   2 
Vzdálenost výustky k posluchači    r =   1,5 m 
Pohltivá plocha místnosti    A =   39,7 m2 

Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc =  58,9 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp = 55 dB 
 
58,9 dB > 55 dB NEVYHOVUJE 
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Tabulka 2.13 Útlum hluku zař.č.1 s tlumičem – přívod 
 

 
Tabulka 2.14 Útlum hluku zař.č.1 s tlumičem – Odvod 
 
 

 
 

Vliv přívodního i odvodního potrubí   LP+O =   52,14 dB 
Směrový součinitel     Q =   2 
Vzdálenost výustky k posluchači    r =   1,5 m 
Pohltivá plocha místnosti    A =   39,7 m2 

Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc =  44,5 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp = 55 dB 
 
44,5 dB < 55 dB VYHOVUJE 
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Tabulka 2.15 Útlum hluku zař.č.2 – přívod 

 

 
Tabulka 2.16 Útlum hluku zař.č.2 – Odvod 

 
 

Vliv přívodního i odvodního potrubí   LP+O =   53,3 dB 
Směrový součinitel     Q =   2 
Vzdálenost výustky k posluchači    r =   1,5 m 
Pohltivá plocha místnosti    A =   9,84 m2 

Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc =  51,3 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp = 60 dB 
 
51,3 dB < 60 dB VYHOVUJE 
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Tabulka 2.17 Útlum hluku zař.č.2 s tlumičem – přívod 

 
 
Tabulka 2.18 Útlum hluku zař.č.2 s tlumičem – Odvod 

 
 
 

Vliv přívodního i odvodního potrubí   LP+O =   44,00 dB 
Směrový součinitel     Q =   2 
Vzdálenost výustky k posluchači    r =   1,5 m 
Pohltivá plocha místnosti    A =   9,84 m2 

Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc =  40,79 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp = 60 dB 
 
40,79 dB < 60 dB VYHOVUJE 
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Tabulka 2.19 Útlum hluku zař.č.1 – sání 

 
 
Tabulka 2.20 Útlum hluku zař.č.1 – výtlak 

 
 
 

Vliv současného působení obou potrubí    LP+O =   71,60 dB 
Směrový součinitel      Q =   2 
Vzdálenost k sousední zástavě     r =   8 m 
Hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru LP,A =  45,56 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru  Lp = 35 dB 
 
45,56 dB > 35 dB NEVYHOVUJE 
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Tabulka 2.21 Útlum hluku zař.č.1 s tlumičem – sání 
 

Tabulka 2.22 Útlum hluku zař.č.1 s tlumičem – výtlak 
 

 
 

Vliv současného působení obou potrubí    LP+O =   43,67 dB 
Směrový součinitel      Q =   2 
Vzdálenost k sousední zástavě     r =   8 m 
Hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru LP,A =  32,62 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru  Lp = 35 dB 
 
32,62 dB < 35 dB VYHOVUJE 
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Tabulka 2.23 Útlum hluku zař.č.2 – sání 
 

 
Tabulka 2.24 Útlum hluku zař.č.2 – výtlak 
 

	
Vliv současného působení obou potrubí    LP+O =   71,56 dB 
Směrový součinitel      Q =   2 
Vzdálenost k sousední zástavě     r =   15 m 
Hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru LP,A =  46,06 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru  Lp = 35 dB 
 
46,06 dB > 35 dB NEVYHOVUJE 
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Tabulka 2.25 Útlum hluku zař.č.2 s tlumičem – sání 

 
Tabulka 2.26 Útlum hluku zař.č.2 s tlumičem – výtlak 
 

 

 
 
 
 

Vliv současného působení obou potrubí    LP+O =   46,03 dB 
Směrový součinitel      Q =   2 
Vzdálenost k sousední zástavě     r =   15 m 
Hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru LP,A =  25,05 dB 
 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru  Lp = 35 dB 
 
25,05 dB < 35 dB VYHOVUJE 
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13.IZOLACE	POTRUBÍ	
 
Návrh tepelných izolací byl proveden v softwaru Teruna. Posuzování bylo uvažováno v rámci 
strojovny VZT. Na základě softwaru byla navržena tepelná izolace Orstech LSP H, tl. 60 mm a 50 
mm. 
 

 
Obrázek 2.18 Tepelná izolace - zař.č.1 sání (strojovna) zima 
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Obrázek 2.19 Tepelná izolace - zař.č.1 sání (strojovna) léto 
 
Obrázek 2.20 Tepelná izolace - zař.č.1 výtlak (strojovna) zima 

 

 
Obrázek 2.21 Tepelná izolace - zař.č.1 výtlak (strojovna) léto 
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Obrázek 2.22 Tepelná izolace - zař.č.1 přívod (strojovna) zima 
 
 
 

Obrázek 2.23 Tepelná izolace - zař.č.1 přívod (strojovna) léto 
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Obrázek 2.24 Tepelná izolace - zař.č.2 sání (strojovna) zima 
	
	

 
Obrázek 2.25 Tepelná izolace - zař.č.2 sání (strojovna) léto 
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Obrázek 2.26 Tepelná izolace - zař.č.2 výtlak (strojovna) zima 
 
 
 

 
Obrázek 2.27 Tepelná izolace - zař.č.2 výtlak (strojovna) léto 
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Obrázek 2.28 Tepelná izolace - zař.č.2 přívod (strojovna) zima 
 

 
 
Obrázek 2.29 Tepelná izolace - zař.č.2 přívod (strojovna) léto 
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1.ÚVOD	
Tato technická zpráva popisuje navrženou koncepci vzduchotechniky pro objekt „Restaurace s 
kuželkárnou“ v Brně. Jedná se o jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou. 
 
Objekt se skládá z prostoru restaurace plynule navazujícího na kuželkovou dráhu. Dále se zde 
nachází kuchyňské prostory, a k nim přilehlé sklady. Součástí objektu je i venkovní zahrádka 
využívána v letní sezóně. 
 
Tato dokumentace pojednává o návrhu větrání a klimatizace prostorů restaurace, kuželkárny a 
kuchyňských prostor. Jednotlivá zařízení jsou navržená tak, aby zajistila předepsané hodnoty 
hygienických výměn vzduchu a požadované parametry vnitřního mikroklimatu. 

1.1	PODKLADY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	
Podkladem pro zpracování byla výkresová dokumentace stavební části. Součástí podkladů jsou 
příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzducho-
technických zařízení. 

a) Zákony, nařízení vlády, vyhlášky 

• Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb.  

• Nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č.272/2011 Sb., kterým se stanoví účinky hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 
9/2013 Sb., 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

• Nařízení vlády č.68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

• Nařízení vlády č.93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
nařízení vlády č.68/2010 Sb.  

• Vyhláška č.20/2012 Sb., kterou se mění Vyhláška č.268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 

• Vyhláška č.48/1982 Sb. Vyhláška ČUBP, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
vyhlášek: č.324/2012 Sb., č.206/1991 Sb. 

• Vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve změně vyhl. 62/2013 
Sb.  
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b) České technické normy 

• ČSN EN 12831 – „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného 
výkonu“  

• - ČSN 730548 – „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“  

• - ČSN 127010 – „Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“  

• - ČSN 730872 – „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením“  

• - ČSN 730802 – „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“  

• - ČSN 013454 – „Výkresy vzduchotechnických zařízení“  

 

1.2 VÝPOČTOVÉ	HODNOTY	KLIMATICKÝCH	POMĚRŮ	
 
Místo:      Brno 
Nadmořská výška:    245 m n. m. 
Nominální tlak vzduchu:    100 kPa 
Výpočtový teplota vzduchu:   léto +33 °C, zima -15°C entalpie: léto 66,1 kJ/kg 
s.v. 

1.3 VÝPOČTOVÉ	HODNOTY	VNITŘNÍHO	PROSTŘEDÍ	
Zařízení je navrženo na parametry vnitřního prostředí uvedené souhrnně v následující tabulce. 

 

2.	ZÁKLADNÍ	KONCEPČNÍ	ŘEŠENÍ,	ZAREGULOVÁNÍ	SYSTÉMU	
Řešené prostory jsou umístěny v 1.NP v objektu kuželkárny s restaurací v Brně, strojovny VZT 
jsou umístěny v podkrovních prostorách. 
Všechny prostory, které to z hlediska hygienického či technologického vyžadují, budou nuceně 
větrány novým systémem VZT, respektive klimatizovány daným zařízením. 
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VZT jednotka kuželkárny a restaurace zajišťuje jednostupňovou filtraci vzduchu F7, rekuperaci 
tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním vzduchu s minimální tepelnou 
účinností 40%, ohřev přiváděného vzduchu pomocí teplovodního výměníku v zimním období, 
chlazení přívodního vzduchu vodním chladičem v letním období, dále úpravu relativní vlhkosti 
přiváděného vzduchu v zimním (vlhčení) období i letním (odvlhčování) období. VZT jednotka 
kuchyně zajišťuje jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu F7, rekuperaci tepla pomocí 
deskového výměníku s křížovým prouděním vzduchu s minimální tepelnou účinností 40%, ohřev 
přiváděného vzduchu pomocí teplovodního výměníku v zimním období, chlazení přívodního 
vzduchu vodním chladičem v letním období. Součástí obou VZT jednotek budou i tepelné 
termisorové ochrany motoru, tlumící manžety, jednotlivé zápachové uzávěry a bezpečnostní 
vypínače motoru. 
Profese VZT v rámci šéfmontáže provede zaregulování systému a nastavení konkrétních 
množství vzduchu např. Prandtlovou trubicí včetně korekce pro MaR – šéfmontáž je dodávkou 
VZT jednotek. 
Jednotka je vybavena EC motory přívodního a odvodního ventilátoru s volným oběžným kolem, 
které jsou vybaveny integrovanými regulátory. Řízení zajistí profese MaR signálem 0-10 V. Obě 
VZT zařízení budou dále vybavena snímáním diferenciálního tlaku na ventilátoru s elektronickým 
přepočtem této diference na napětí (převodník dodávka MaR). Toto napětí následně umožní 
pomocí zpětné vazby na jednotlivé motory plynulé řízení vzduchového výkonu (např. pro reakci 
na zanášení stupňů filtrace a udržování konstantního množství vzduchu). 
Ohřev čerstvého vzduchu v teplovodním výměníku bude tvořit topná ostrá voda s teplotním 
spádem 70°C/50°C, tato voda bude centrálně připravována – zajistí profese UT. Napojení 
výměníku na teplou vodu, včetně dodávky příslušných směšovacích okruhů, zajišťují profese ÚT. 
Ovládání zajistí profese MaR. 
Chlazení čerstvého přiváděného vzduchu ve výměníku VZT zařízení bude zajišťováno vodním 
chladičem s teplonosnou látkou vodou o teplotním spádu 7°C/13°C, teplosměnnou plochu tvoří 
hliníkové lamely, které jsou s přesahem nataženy na měděných trubkách. Ovládání výkonu 
chlazení a komunikační propojení bude přes řídící rozhraní – ovládání zajistí profese MaR. Silové 
napojení řídícího rozhraní zajistí profese silnoproud. 
Vlhčení vzduchu u VZT jednotky kuželkárny a restaurace v zimním období bude zajištěno pomocí 
elektrodového parního vyvíječe páry, který je umístěn v jednotce parního zvlhčovače. Výkon 
zvlhčovače bude dimenzovaný na % relativní vlhkosti přiváděného vzduchu při tp= 22 °C. 
Napojení vyvíječe na rozvod pitné vody přes filtraci 5 mikronů zajistí profese ZTI (profese VZT 
dodá 5mikornový filtr). Umístění vyvíječe je v těsné blízkosti jednotky VZT. Ocelové konstrukce 
pro instalaci vyvíječe (min 600 mm nad podlahou) – dodávka VZT. Silové napojení zvlhčovače 
přes samostatně jištěný přívod zajistí profese silnoproud 400V, silové napojení regulace 1x 
230V zajistí silnoproud. Vyvíječ bude dodávkou VZT. Dodávka se skládá s parního vyvíječe včetně 
distribučních trubic s krátkou distribuční vzdáleností, parní a kondenzační hadicí a relé. Ovládání 
zajistí profese MaR. Odvod horkého kondenzátu a napojení na pitnou vodu zajistí profese ZTI. 
Spouštění a ovládání včetně snímání chodu, poruchy apod. zajistí profese MaR pomocí napětí 0 
až 10 V – regulace výkonu, on/off – bezpotencionální kontakt, chybové hlášení – 
bezpotencionální kontakt. 
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Jednotky budou napojeny na systém rozvodu tepla – dodávka ÚT, odvod kondenzátu od sifonů 
jednotek nad podlahové vpusti bude dodávkou profese ZTI. 
Sání čerstvého vzduchu pro obě jednotky bude tvořen nasávacími otvory v obvodovém plášti, 
výfuk u VZT kuželkárny bude tvořen výfukovou hlavicí vyústěnou nad střechu a u VZT 
kuchyňských prostor bude tvořen nasávacími otvory v obvodovém plášti. Sání a výfuk budou 
koncipovány tak, aby nemohlo dojít k zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu při 
respektování provozu okolo objektu. Jako koncové elementy pro sání a výfuk budou sloužit 
protidešťové žaluzie opatřené ochrannými pletivy. 
Transport jednotek po jednotlivých dílech na místo podkroví a následné složení jednotek – místní 
montáž. 
Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostorů transportovaný 
čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu třídy těsnosti C. jako 
koncové elementy budou sloužit přívodní výřivé výustky a mřížkové výustky. Odvod 
znehodnoceného vzduchu bude taktéž potrubním rozvodem třídy těsnosti C s osazenými 
koncovými elementy – odvodní anemostaty, talířové ventily a mřížkové výustky. Před každý 
koncový element kromě štěrbin bude namontována regulační klabka a zvukově izolační ohebná 
hadice. 
Izolace na VZT jednotkách: přívodní potrubní rozvod v daných místnostech ve směru od 
strojovny do vnitřních prostorů izolován tepelnou izolací tl. 50 mm – zabránění kondenzace 
vodní páry v letním období. Umístění centrálních jednotek ve strojovnách VZT, veškeré potrubní 
rozvody budou ve strojovně VZT izolovány tvrzenou protihlukovou izolací tl. 60 mm. V případě 
plnění požadavků PBŘ bude VZT potrubí izolováno požární izolací s předepsanou dobou 
odolnosti – 30 min. 
 
Všechny odvodní a přívodní koncové elementy budou dopojeny zvukově izolační hadicí typu 
sonoflex přes ruční těsnou regulační klapku daného průměru, která bude osazena na nástavci 
na potrubí. Ohebné hadice budou připevněny následujícím způsobem: vnitřní perforovaná část 
hadice a igelitová část bude přetažena přes nástavec VZT potrubí a uchycena stahovací páskou, 
poté bude kraj vnitřní části hadice těsně přelepen hliníkovou páskou k nástavci VZT potrubí. 
Následně bude přetažena i svrchní izolovaná strana hadice a tato bude opět těsně přilepena 
hliníkovou páskou k nástavci VZt potrubí. 
Princip zaregulování systému je následující: 

1) První stupeň regulace je celkové nastavení vzduchového výkonu daného systému 
pomocí EC motorů 

2) Druhý stupeň regulace – v potrubní síti budou umístěny jednotlivé těsné regulační 
klapky (hrubé nastavení průtoku vzduchu jednotlivými větvemi) 

3) Třetí stupeň regulace – regulovatelné náběhové plechy. Ty budou umístěny na 
každé rozbočce, odbočce a kruhovém nástavci (hrubé nastavení skupin koncových 
elementů v jednotlivých větvích, případně jednotlivých koncových elementů na 
nástavcích) 

4) Čtvrtý stupeň regulace – regulační klapka umístěná na každém nástavci 
čtyřhranného i kruhového potrubí před ohebnou zvukově izolační hadicí 
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5) Pátý stupeň regulace – každý koncový element je vybaven vlastní regulací pro jemné 
nastavení požadovaných průtoků vzduchu. Všechny koncové elementy, které mají 
kruhové připojení, budou dopojeny zvukově izolační hadicí. Délka hadice min. 2 m, 
není-li na výkrese uvedeno jinak. 

Pro zaregulování systémů je nutno při realizaci vyhradit dostatečný čas. Postup zaregulování 
systémů VZT se ze své podstaty děje metodou iterace (princip pokus/omyl). Při zaregulování je 
možné použít pro doladění i „plechové“ clony. 
 
Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro vybrané obsluhované místnosti jsou navrženy: 

• Restaurace     max. 55 dB/A 
• Prostory kuželkárny    max. 55 dB/A 
• Prostory kuchyně    max.60 dB/A 
• Sklady apod.     max. 55 dB/A 
• Chodby      max. 55 dB/A 
• Hladina akustického tlaku v exteriéru  max.ve dne 45 / 35 v noci dB/A 

Noční doba je mezi 22:00 a 6:00. V této době budou dotčená VZT zařízení provozována 
v útlumovém režimu, snížení vzduchového výkonu je předpokládáno na cca 70% z plného 
denního provozu. 

2.1	STANDARDY	VZT	ZAŘÍZENÍ	
Všechna technická zařízení VZT systému budou vzorkována a odsouhlasena projektantem 
profese VZT této PD a budou splňovat následující požadavky. 
 
Standard VZT jednotek: 
Požadované parametry energetické účinnosti: 

- Třída energetické účinnosti vyhodnocovaná dle metodiky EUROVENT verze 2016 – 
A 

- Jednotka je navržena v souladu s Nařízením komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 
7.července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek a splňuje 
požadavky „ErP 2018“ 

Požadavky na výrobce VZT: 
- Jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti 

ISO 9001:2001 
- Výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, 

která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, 
např. Eurovent Certita Certification 

- Výrobce VZT jednotky je povinen předložit EU prohlášení o shodě pro VZT jednotku, 
na tomto prohlášení shody se musí podílet autorizovaná osoba např. TÜV SÜD Czech 
s.r.o 
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Zkoušky VZT jednotky: 
- Potencionální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou specifikací 

k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti včetně fotodokumentace 
od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné hodnotí: 

o Podíl a charakter nečistitelných míst 
o Proveditelnost vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce 
o Množství spotřebované vody a čistících prostředků, odolnost na deformační 

účinky tlakové vody a vzduchu 
o Odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků, náročnost vysoušení 

Popis požadovaného provedené VZT jednotek: 
 Konstrukční řešení: 

- Izolace panelů tvoří nehořlavá minerální vlna tloušťky 50 mm 
- Konstrukce nevytváří živnou půdu pro růst mikroorganismů a prokazatelně 

umožňuje provádět bezpečné a opakovatelné čištění v krátkém čase 
- Zařízení neobsahuje otevřené spáry a drážky, úzké záhyby a ostré, nedovřené hrany, 

polouzavřené profily apod. 
- Zařízení obsahuje pouze vodotěsné nýty se zahloubeně utrženými trny 
- Vysouvatelné opakovatelně vyměnitelné těsnění ve dveřích, všechny těsnění pak 

s uzavřenou strukturou pórů 
- Výhradně fungicidní tmelení bez silikonových složek 
- Jednotky jsou konstruovány tak, aby se panely servisní stěny v případě potřeby daly 

jednoduše a opakovatelně demontovat za účelem výměny nebo dokonalého 
vyčištění nevýsuvně zabudovaných vestaveb, neotevíratelné panely na servisní 
straně upevněny např. pomocí nýtovacích matic a šroubů, nevyhovující je upevnění 
pomocí samořezných šroubů 

- Spojování jednotlivých transportních bloků bez použití rohovníků 
- Jednotka v hygienickém provedení 

Vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886*: 
- Mechanická stabilita: D2 (M) 
- Netěsnost pláště: L1 (M) 
- Netěsnost mezi filtrem a rámem: (<0,5%(F7)) 
- Termická izolace: T3 
- Faktor tepelných mostů: TB3 

*Výše uvedené parametry pláště jsou minimální požadované. Hodnoty musí být 
naměřeny a potvrzeny třetí nezávislou osobou, která dlouhodobě provádí daná 
měření a je schopna zajistit opakovatelnost měření a garantovat výsledky – např. 
Eurovent Certita Certification 
Materiálové provedení: 

- Povrchová úprava plechu panelu – vnitřní/vnější plášť VZT jednotek: lakováno 
odpovídajícím typem barvy v tloušťce průměrně 60 mikrometrů dle ČSN EN 12944-
5, povrch odolný vůči sanačním prostředkům s podílem chlornanů, chloridů, 
chlorečnanů, peroxidů, ozónu apod. Výrobce musí doložit provedení následujících 
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testů povrchové úpravy: Nízko napěťová zkouška, Zkouška tloušťky povlaku dle ČSN 
EN ISO 2808, Zkouška přilnavosti povlaku mřížkou ČSN EN ISO 2409, Zkouška vlhkosti 
ČSN EN ISO 6270-2, Zkouška vlhkostní s SO2 ŠN EN ISO 3231, Zkouška v neutrální 
solné mlze dle ČSN EN ISO 9227, Stanovení odolnosti kapalinám dle ČSN EN ISO 
2812-1 (2% Roztok Sava, Kvartetní amoniové soli, 1% roztok amoniaku pH cca 9,5) 

- Ostatní povrchy a profily vyjma nerezových uzavřeny speciálními nátěrovými 
systémy s odolností proti působení chlornanů, chloridů, chlorečnanů, peroxidů, 
ozónu, aldehydů a hydroxidů v definovaných koncentracích 

- Vany pro odvod kondenzátu provedeny min. z nerezu X5CrNi18-10 dle EN 10088-2, 
elektrochemicky čištěny s okamžitou pasivací, rychle a šetrně k životnímu prostředí, 
bez použití prostředků s obsahem toxických látek, bez fluorovodíkových a dusičných 
kyselin a bez barevných přechodů, případná povrchová úprava van lakem na 
povrchu není na závadu 

- Lamely chladičů vzduchu – hliníkové s epoxidovým lakem na povrchu nebo hliníkové 
- Lamely kostky deskového rekuperátoru – hliníkové s epoxidovým lakem na povrchu 
- Lamely ohřívačů – hliníkové 
- Materiál trubek vodních výměníků – CU 
- Materiál sběrače a rozdělovače vodních výměníků – ocelový + opatřený ochranným 

lakováním práškovým lakem, případně měděné nebo nerezové 
- Materiál rámu výměníků – opatřený ochranným lakováním práškovým lakem, 

případně měděné nebo nerezový (min 1.1401) nebo hliníkový (AIMg) 
- Připojovací manžety s uzavřenou buněčnou strukturou, bez záhybů a drážek, 

pozinkované  
- Podstavný rám jednotek vyroben s dostatečně žárově zinkovaného plechu z důvodu 

opatření střižných hran ochrannou vrstvou zinku. 
- Panely pláště sekce vlhčení, příp. podlahy jednotky můžou být v nerezové min. 

z nerezu X5CrNi18-10 
Vany na odvod kondenzátu: 

- 3D tvarované, demontovatelné kondenzátní vany s dolním odtokem průměru DN 
40mm, testovány na rychlost odtoku kondenzátu, s oblým prolisem pro zapuštění 
napojení sifonu, kondenzátní vany nejsou integrované do tepelné izolace tak, aby 
v místě pod kondenzátní vanou nebyla izolace ztenčena 
Vodní ohřívač vzduchu – pro zimní období: 

- Výměník instalován na vodních ližinách, která umožňují vysunutí výměníku 
v případě čištění nebo servisního zásahu (výměny) 

- Ohřívače jsou zkoušeny na těsnost tlakovým vzduchem pod vodou 
- Vodní ohřívač dimenzován z teploty 0°C = rezerva pro případ zámrazu rekuperátoru, 

eliminace extrémní venkovní teploty aj. 
- Součástí dodávky VZT jednotek je od výrobce instalovaný vysouvatelný rám pro 

umístění kapiláry protimrazové ochrany výměníku – pouze pro ohřívač na zimní 
období 
Servisní komora mezi vodním ohřívačem a chladičem vzduchu: 

- Délka min 250 mm 
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- Přístup do komory přes servisní dveře 
Výparník: 

- Dimenzovány s pevností min. pro tlak 40 bar 
- Speciální uložení pro snadné čištění vany (rukou) pod výměníkem bez nutnosti 

vysunout výměník z jednotky ven a demontovat opláštění VZT jednotky 
Ventilátory: 

- Ventilátor s volným oběžným kolem (Plug fan) pro provoz bez spirální skříně 
- Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami s vysokou účinností v kompozitovém 

provedení 
- EC motory 
- Ventilátory v provedené tzv. na čelní desku – nekotví se k podlaze jednotky, aby byla 

zaručena čistitelnost ventilátorové komory 
- Ventilátorová část pláště je opatřena panelem s panty a uzávěry pro snadný přístup, 

uzávěry jsou z bezpečnostních důvodů v provedení k otevření speciálním nástrojem 
- Ventilátor opatřen od výrobce ventilátoru odběrnými místy pro osazení snímače 

diferenčního tlaku k regulaci průtoku vzduchu na základě měření a vyhodnocování 
změn statického tlaku v systému, tyto odběrná místa vyvedena na vnější plášť VZT 
jednotek 

- Součástí komory ventilátoru inspekční okénko 
- Ventilátory dimenzovány pro dosažení požadovaných průtoků vzduchu a externích 

tlaků při středním zanesení filtrů, chladič ve stavu kondenzace vzdušné vlhkosti. Při 
těchto podmínkách musí mít ventilátory v přívodu rezervu otáček min. 10% 

- Ventilátory umístěny tak že deskový rekuperátor je vůči nim v podtlaku 
Deskový rekuperátor zpětného zisku tepla: 

- Rozteč lamel je vymezena tvarovkou úpravou lamely (žlábky, profilování) 
- Spojení lamel je provedeno několikanásobným zahnutím, což poskytuje dobrou 

těsnost i tuhost lamelového bloku 
- Lamelový blok je zatěsněn tmelem bez použití silikonu 
- Vnitřní netěsnost je max. 0,1% z nominálního průtoku vzduchu při tlakové diferenci 

250 Pa 
- Rozsah pracovních teplot -40°C až +80°C 
- Deskový rekuperátor je vybaven bočním bypassem pro obtok vzduchu a bypassovou 

klapkou, pomocí které je možno regulovat výkon výměníku. Bypassová klapka je 
opatřena ochrannou vrstvou laku a je osazena od výrobce adaptérem pro umístění 
servopohonu  

- Na straně odvodního i přívodního vzduchu je deskový rekuperátor osazen vanou 
odvodu kondenzátu 

- EATR 0,00%, OACF 1,00 dle EUROVENT 
Filtry vzduchu: 

- Použity výhradně kapsové filtry s kónickým tvarem kapes, v přívodní větvi 
jednostupňová filtrace F9, v odvodní větvi pak jednostupňová filtrace M5. Min 
filtrační plocha pro: 

o M5: 5,7 m2 
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o F7: 10,8 m2 
- Antibakteriální a termicky spojované, netoxická filtrační média 
- Jako těsnění použit vyměnitelný, nelepený, vysoce elastický EPDM těsnící profil 

s uzavřenou strukturou pórů 
- Minimální odlučivost filtrů dle ČS EN 779:2012 v závislosti na požadované třídě 

filtrace 
- Filtry musí splňovat Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 

Uzavírací klapky: 
- Klapky na jednotce třídy těsnosti 2 dle ČS EN 1751 
- Rám i protiběžné lamely vyroben z hliníkového extrudovaného profilu, lamely na 

styčné ploše osazeny těsnícím profilem 
- Pohyb lamel zajištěn plastovými ozubenými koly uvnitř stranových profilů klapky, 

nezasahují do vnitřního ani vnějšího průřezu klapky 
- Klapka je opatřena čtyřhranem 12 mm pro montáž servopohonu 
- Klapky jsou dimenzovány s mechanickou stabilitou pro tlakovou diferenci min. 1000 

Pa 
Základový rám jednotky: 

- Opatřen stavitelnými nožkami 
- Výška dostatečná pro umístění sifonu dle tlaku ventilátoru, tak aby nebylo nutné 

sifony zasekávat do podlahy – doporučená výška cca 300 mm 
Komora pro umístění parního zvlhčovače: 

- Součást VZT jednotky včetně vany a odvodu kondenzátu 
- Opatřena inspekčním okénkem 

Odvod kondenzátu: 
- Požadovaný odvod kondenzátu s min. průměrem DN 40 
- Zápachové uzávěry jsou součást dodávky VZT jednotek 

Standard přímého chlazení VZT jednotky: 
Systém přímého chlazení ve VZT jednotce je vybavený zabudovanou kondenzační jednotkou. 
Provoz jednotky v režimu chlazení do -15°C. Ovládání chladícího výkonu je přes připojovací 
rozhraní 0-10V v 11 krocích. Plášť výměníku je vyroben z pozinkovaného plechu. Sběrače jsou 
svařeny s měděných trubek a teplosměnnou plochu tvoří hliníkové lamely, které jsou 
s přesahem nataženy na měděných trubkách. 
 
 
Standard odporového parního vyvíječe: 
Odporový parní vyvíječ k přímému nebo k nepřímému vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v 
práškové lakované skříni odolné korozi, pro montáž na svislou konstrukci. Automaticky 
produkuje bezzápachovou, sterilní a minerálů prostou vodní páru o atmosférickém tlaku. Je 
konstruován pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou o tlaku 1 
až 10 bar a teplotě 1 až 40 °C. Provozní rozsah tlaku vzduchu ve VZT potrubí je od -1000 až +1500 
Pa bez nutnosti modifikovat vyvíječ. 
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Vyvíječ je vybaven trvalou vyvíjecí nádobou kruhového průřezu s jedním parním vývodem, která 
je vyrobená z nerezové chromniklové oceli. Uvnitř nádoby je plastová vložka, tvořící dvojitou 
stěnu. Topné tyče jsou vyrobeny ze slitiny Incoloy. Vyvíjecí nádobu lze snadno otevřít bez použití 
nástrojů po rozepnutí spony. 
Elektrická část vyvíječe umístěna ve vlastním oddílu jo oddělena od vyvíjecí nádoby dvojitou 
stěnou. 
Vyvíječ je vybaven systémem automatického odstraňování minerálních látek z vyvíjecí nádoby 
(ze stěn) a topných tyčí do snadno vyjímatelného kontejneru umístěného vně vyvíječe pod 
vyvíjecí nádobou. Kontejner je přístupný bez nutnosti sejmutí krytů vyvíječe, je upevněn 
bajonetovou rychlospojkou (demontáž bez použití nářadí) a má grafickou signalizaci teploty 
povrchu kontejneru (prevence popálení při servisu zařízení). V místě napouštění a vypouštění 
vody se udržuje pás studené vody jako prevence usazování minerálních látek na klíčových 
komponentech. 
Výška hladiny v nádobě je přesně řízena a elektronicky vyhodnocována hladinovou jednotkou s 
plovákem. Vypouštěcí čerpadlo nasává vodu nad dnem vyvíjecí nádoby, aby se zabránilo jeho 
případnému zanesení minerálními látkami z vody. 
Možnost temperování obsahu vyvíjecí nádoby pro rychlý náběh zařízení. 
Obsah vyvíjecí nádoby se automaticky vypustí po nastavitelném počtu hodin nečinnosti, pokud 
není požadavek na zvlhčování. Automatické vypouštěcí cykly vyvíječe lze individuálně nastavit, 
aby byl zaručen optimální provoz z hlediska životnosti vyvíjecí nádoby a vody. 
Při použití příslušenství lze zajistit, že max. teplota vypouštěné odpadní vody z vyvíječe 
nepřesáhne 60°C. 
Napouštění vody do vyvíjecí nádoby je přes elektricky ovládaný napouštěcí ventil. který je 
vybaven clonkou pro přesné nastavení průtoku vody. Přívod vody a náplň vyvíjecí nádoby jsou 
odděleny v souladu s předpisy o instalaci rozvodů pitné vody napouštěcím kalichem s 25mm 
vzduchovou mezerou pro prevenci zpětného proudění vody. Napouštěcí kalich odpovídá 
požadavkům DIN EN 13076 a 13077. 
Mikroprocesorová regulace umožňuje plynulou regulaci parního výkonu v rozsahu 0 až 100%. 
Přesnost regulace vlhkosti do +/- 5 % v celém regulačním rozsahu a za všech provozních stavů 
při provozu s pitnou vodou. 
Ovládáni a monitorování vyvíječe pomoci barevného dotykového displeje umístěného na plášti 
jednotky. GUI s intuitivním ovládáním, menu v českém jazyce. Integrovaný dvoukanálový PI 
regulátor s možností připojení až dvou čidel vlhkosti nebo na externího signálu z MaR nebo BMS 
volitelného typu. Regulátor pracuje se signály 0-5 V DC, 0-10 V DC, 1-5 V DC, 2-10 V DC, 0-16 
V DC, 3,2-16 V DC, 0-20 mA, a 4-20 mA a lze jej přes vestavěné rozhraní připojit k BMS (protokol 
Modbus nebo BA net IP). Lze dálkově přes síť internet provoz vyvíječe sledovat a provádět jeho 
diagnostiku. Provozní historii zařízení (seznam poruch a servisních hlášení) lze uložit na 
paměťové médium přes rozhraní USB. Firmware regulátoru lze upgradovat přes rozhraní USB na 
místě instalace vyvíječe. 
Čtyři beznapěťové kontakty pro dálkové hlášení provozních stavů (provoz, servis, porucha, 
stand-by). 
Pro zařízení bude využit distributor páry s vertikálními kolektory a horizontálními distributory 
páry s tryskami, vyrobeny z nerezové oceli, pro instalaci do potrubí nebo VZT jednotky. 
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Distributor je navržen na míru tak, aby pokrýval celý průřez potrubí nebo VZT jednotky. Možnost 
instalace do vodorovného i svislého potrubí. 
 
 
Standard anemostatů: 
Za anemostaty jsou považovány čtyřhranné nebo kruhové krabice s čelní čtyřhrannou nebo 
kruhovou deskou s osazenými plastovými lamelami. Odvodní anemostaty budou vybaveny 
nastavitelnými lamelami. Připojovací komora bude vybavena regulací průtoku 
vzduchu osazenou regulační klapkou. Lamely jsou uvažovány černé barvy, čelní deska 
s odstínem RAL bílý – matný. Připojení každého anemostatu bude provedeno zvukově izolační 
ohebnou hadicí. Na každý nástavec čtyřhranného a kruhového potrubí, bude osazena těsná 
regulační klapka daného průměru. 
Standard vířivých výustek: 
Za vířivé výustky jsou považovány čtyřhranné nebo kruhové krabice s čelní čtyřhrannou nebo 
kruhovou deskou s osazenými plastovými lamelami. Přívodní výustky budou vybaveny 
nastavitelnými lamelami. Připojovací komora bude vybavena regulací průtoku 
vzduchu osazenou regulační klapkou. Lamely jsou uvažovány černé barvy, čelní deska 
s odstínem RAL bílý – matný. Připojení každé vířivé výustky bude provedeno zvukově izolační 
ohebnou hadicí. Na každý nástavec čtyřhranného a kruhového potrubí, bude osazena těsná 
regulační klapka daného průměru. 
Standard mřížkových výustek: 
Obdélníkové výustky o rozměrech 1020x120 mm použity na přívodu i odvodu v kruhovém SPIRO 
potrubí. Připojení přímo do kruhového potrubí, výustky mají regulovatelné lamely. Lamely jsou 
uvažované šedé barvy. 
 
Standard buňkových tlumičů hluku: 
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu, oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným 
plechem a netkanou kašírovanou textilii. Z transportních důvodů jsou netkanou textilií kryté i 
vnější strany tlumiče. 
 

2.2	KLIMATIZACE	RESTAURACE	A	PROSTOR	KUŽELKÁRNY	
Klimatizace restaurace a kuželkárny je obstarána jednou VZT jednotkou. Klimatizace bude 
zajišťovat: 

o přívod čerstvého upraveného vzduchu do restaurace, prostoru kuželkárny a 
přilehlé chodby. Udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období ti = 
+21°C, a v letním ti= +24°C (včetně garance relativní vlhkosti 45 10 % v 
zimním období), s možností řízení relativní vlhkosti v letním období — řízené 
letní odvlhčování pomocí dohřívače umístěného za chladič 

o třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena dle třídy čistoty 
řešeného prostoru  
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o vzduchový výkon KLM zařízení v uvažovaných prostorách bude navržen tak, 
aby pracovní rozdíl teplot (rozdíl teploty přiváděného vzduchu a výpočtové 
teploty vzduchu v interiéru) byl max. dle druhu provozu 6 až 3 K 

 

2.3	KLIMATIZACE	PROSTORŮ	KUCHYNĚ	
Klimatizace kuchyně je obstarána jednou VZT jednotkou. Klimatizace bude zajišťovat: 

o přívod čerstvého upraveného vzduchu do prostorů kuchyně. Udržování 
teploty vnitřního vzduchu v zimním období ti = +21°C, a v letním ti= +24°C 
(včetně garance relativní vlhkosti 45 10 % v zimním období 

o třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena dle třídy čistoty 
řešeného prostoru  

o vzduchový výkon KLM zařízení v uvažovaných prostorách bude navržen tak, 
aby pracovní rozdíl teplot (rozdíl teploty přiváděného vzduchu a výpočtové 
teploty vzduchu v interiéru) byl max. dle druhu provozu 6 až 3 K 

2.4	ENERGETICKÉ	ZDROJE	
Elektrická energie, Tepelná energie 

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a venkovních jednotek 
chlazení a dalších nutných zařízení potřebných pro provoz. 
Rozvodná soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S. 
Pro ohřev vzduchu slouží ostrá topná voda s teplotním spádem 70/50°C. Napojení 
topné vody ze stávajícího rozvodu - zajistí profese UT. 
Pro vlhčení bude použita voda z centrálního rozvodu pitné vody přes filtraci 5 mikronů, zajisti 
profese ZTI (profese VZT dodá 5mikronový filtr) 
 

3.POPIS	TECHNICKÉHO	ŘEŠENÍ	
Popis jednotlivých zařízení: 
Zařízení č.1 – klimatizace restaurace a kuželkárny 
Pro klimatizaci uvažovaných prostorů je navržena samostatná VZT jednotka, která zajistí 
jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu F7, rekuperaci tepla (pomocí deskového výměníku), 
ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního ohřívače v zimním období. Chlazení přívodního 
vzduchu v letním období s řízenou úpravou relativní vlhkosti přívodního vzduchu v zimním 
období vlhčením parou. Jednotka je vybavena EC motory přívodního a odvodního ventilátoru. 
Řízení zajisti profese MaR signálem 0-10 V. VZT zařízení bude dále vybaveno snímáním 
diferenciálního tlaku na ventilátoru a elektronickým přepočtem této diference na napětí 
(převodník dodávka MaR), Toto napětí následně umožní pomoci zpětné vazby na jednotlivé 
motory plynulé řízeni vzduchového výkonu (např. pro reakci na zanášení stupňů filtrace a 
udržování konstantního množství vzduchu). Součástí vybavení jednotky jsou tlumící manžety, 
servisní vypínače a zápachové uzávěry pro odvod kondenzátu na rekuperátoru, chladiči a 
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zvlhčovací komoře. Jednotka bude uložena na základovém rámu s nastavitelnými nožičkami a 
pružně podložena rýhovanou gumou. 
VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT v podkroví budovy. Vzhledem k charakteru stavby 
je uvažováno s dopravou VZT jednotky do strojovny VZT po jednotlivých dílech a následnou 
místní montáží. 
Sání čerstvého vzduchu bude na fasádě objektu, výfuk bude pomocí výfukové hlavice nad 
střechu objektu. Sání a výfuk je koncipován tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasátí 
znehodnoceného vzduchu při respektování provozu a dopravy okolo objektu. 
Výkon zvlhčovače bude dimenzovaný na 45 % relativní vlhkosti přiváděného vzduchu při tp= 24oC 
a bude zajištěn pomocí elektrického parního zvlhčovače (s odporovým vyvíječem). Vlhčení se 
skládá z jednotky vyvíječe páry, parních hadic, kondenzačních hadic, relé a distribučních trubic 
pro krátkou rozptylovou vzdálenost, které budou vsazeny do vlhčící komory VZT jednotky. Parní 
hadice včetně distributorů a jejich osazení do prostoru zvlhčovací komory bude dodávkou 
profese VZT. Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe (min 600 mm nad podlahu) 
dodávka VZT. Silové napojení zvlhčovače přes samostatné jištění přívod zajistí profese 
silnoproud 400V, silové napojení regulace 1x 230V zajistí silnoproud, napojení vyvíječe na rozvod 
pitné vody přes filtraci 5mikronů zajistí profese ZTI (profese VZT dodá 5mikronový filtr), odvod 
horkého kondenzátu od primárního odvodu na těle vyvíječe zajistí ZTI, spouštění a ovládání 
včetně snímání chodu, poruchy apod. zajistí profese MaR pomocí napětí 0 až 10 V — regulace 
výkonu, on/off — bezpotencionální kontakt, chybové hlášení, bezpotencionátní kontakt. 
Chlazení přívodního vzduchu ve VZT jednotce je řešeno instalací vodního chladiče, s vodou jako 
chladícím médiem o teplotním spádu 7/13°C. Kondenzační jednotky budou provozovány pouze 
v režimu chlazení. 
Ohřev čerstvého přiváděného vzduchu ve výměnících VZT zařízení bude tvořit topná ostrá voda 
s teplotním spádem 70°C /50°C. Napojení topné vody bude provedeno ze stávajícího rozvodu — 
zajistí profese ÚT včetně regulačního uzlu. 
Tepelně upravený vzduch bude distribuován v pozinkovaném čtyřhranném a kruhovém potrubí 
SPIRO, potrubí třídy těsnosti C do obsluhovaných místností. Jako koncové elementy štěrbiny a 
vířivé výusti. 
Při regulaci systémů VZT musí být výrobcem provedeno nastaveni průtoku vzduchu přes štěrbiny 
a vířivé výusti. 
Odvod znehodnoceného vzduchu bude veden v pozinkovaném čtyřhranném a kruhovém potrubí 
SPIRO, potrubí třídy těsnosti C z obsluhovaných místností. Jako koncové elementy jsou 
uvažovány anemostaty, talířové ventily a štěrbiny. 
Izolace: přívodní potrubní rozvod bude tepelně izolovaný tvrzenou tepelnou nenasákavou izolací 
tl.50 mm — zabránění kondenzace vodní páry v letním období, ve strojovně VZT bude přívodní 
potrubí pro sání čerstvého vzduchu a odvodní potrubí pro výfuk znehodnoceného vzduchu 
izolované tvrzenou tepelně protihlukovou nenasákavou izolací tl.60mm. Potrubí, kde je to 
z hlediska požárně bezpečnostního řešení vyžadované, potrubí bude izolované protipožární 
izolací s atestem s požadovanou dobou odolnosti. 
Napojení výměníků na teplou vodu zajistí profese ÚT. Napojení na odvod kondenzátu zajistí 
profese ZTI. Ovládání zajistí profese MaR. 
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Systém nízkotlakého větrání jako celek je navrhnutý jako rovnotlaký vzhledem k ostatním 
prostorům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR.  
 
Zařízení č.2 – klimatizace prostorů kuchyně 
Pro klimatizaci uvažovaných prostorů je navržena samostatná VZT jednotka, která zajistí 
jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu F7, rekuperaci tepla (pomocí deskového výměníku), 
ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního ohřívače v zimním období, chlazení přívodního 
vzduchu v letním období. Jednotka je vybavena EC motory přívodního a odvodního ventilátoru. 
Řízení zajistí profese MaR signálem 0-10V. VZT zařízení bude dále vybaveno snímáním 
diferenciálního tlaku na ventilátoru a elektronickým přepočtem této diference na napětí 
(převodník dodávka MaR). Toto napětí následně umožní pomoci zpětné vazby na jednotlivé 
motory plynulé řízení vzduchového výkonu (např. pro reakci na zanášení stupňů filtrace a 
udržování konstantního množství vzduchu). Součástí vybavení jednotky jsou tlumící manžety, 
servisní vypínače a zápachové uzávěry pro odvod kondenzátu na rekuperátoru, chladiči a 
zvlhčovací komoře. Jednotka bude uložena na základovém rámu s nastavitelnými nožičkami a 
pružně podložena rýhovanou gumou. 
VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT v podkroví budovy. Vzhledem k charakteru stavby 
je uvažováno s dopravou VZT jednotky do strojovny VZT po jednotlivých dílech a následnou 
místní montáží. 
Sání čerstvého vzduchu bude na fasádě objektu, výfuk bude pomocí výfukové hlavice nad 
střechu objektu. Sání a výfuk je koncipován tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasátí 
znehodnoceného vzduchu při respektování provozu a dopravy okolo objektu. 
Chlazení přívodního vzduchu ve VZT jednotce je řešeno instalací vodního chladiče, s vodou jako 
chladícím médiem o teplotním spádu 7°C /13°C. Kondenzační jednotky budou provozovány 
pouze v režimu chlazení. 
Ohřev čerstvého přiváděného vzduchu ve výměnících VZT zařízení bude tvořit topná ostrá voda 
s teplotním spádem 70°C /50°C. Napojení topné vody bude provedeno ze stávajícího rozvodu — 
zajistí profese ÚT včetně regulačního uzlu. 
Tepelně upravený vzduch bude distribuován v pozinkovaném čtyřhranném potrubí třídy těsnosti 
C do obsluhovaných místností. Jako koncové elementy vířivé výusti. 
Při regulaci systémů VZT musí být výrobcem provedeno nastaveni průtoku vzduchu přes vířivé 
výusti. 
Odvod znehodnoceného vzduchu bude veden v pozinkovaném potrubí třídy těsnosti C z 
obsluhovaných místností. Jako koncové elementy jsou uvažovány anemostaty. 
Izolace: přívodní potrubní rozvod bude tepelně izolovaný tvrzenou tepelnou nenasákavou izolací 
tl.50 mm — zabránění kondenzace vodní páry v letním období, ve strojovně VZT bude přívodní 
potrubí pro sání čerstvého vzduchu a odvodní potrubí pro výfuk znehodnoceného vzduchu, 
izolované tvrzenou tepelně protihlukovou nenasákavou izolací tl.60mm. Potrubí, kde je to 
z hlediska požárně bezpečnostního řešení vyžadované, bude izolované protipožární izolací 
s atestem s požadovanou dobou odolnosti. 
Napojení výměníků na teplou vodu zajistí profese ÚT. Napojení na odvod kondenzátu zajistí 
profese ZTI. Ovládání zajistí profese MaR. 
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Systém nízkotlakého větrání jako celek je navrhnutý jako rovnotlaký vzhledem k ostatním 
prostorům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR.  
 

4.	NÁROKY	NA	ENERGIE	
K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení třeba zabezpečit následující zdroje energií: 
viz nedílná příloha technické zprávy: Přehled výkonů po zařízeních 
 

5.	MĚŘENÍ	A	REGULACE,	PROTIMRAZOVÁ	OCHRANA	
Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou řízeny a regulovány samostatným 
systémem měření a regulace — profese MaR. 

o ovládání chodu EC ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 
o regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním –  

období vlečná regulace (směšování) 
o regulace teploty vzduchu řízení výkonu přímého výparníku v letním období, 

ovládání kondenzačních jednotek přímého chlazení přes připojovací (řídící) 
rozhraní  

o řízené zimní odvlhčování - ovládání parního zvlhčovače 
o řízené letní odvlhčování — ovládání ohřívače pro dohřev vzduchu v letním 

období 
o řízení účinnosti a protimrazové ochrany deskového výměníku nastavováním 

obtokové klapky (tlakové i teplotní čidlo na výměníku) 
o dodávka a umístění teplotních a vlhkostních čidel  
o umístění teplotních, vlhkostních a tlakových čidel podle požadavku (refer. 

místnosti apod.) 
o ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů   
o protimrazová ochrana teplovodního výměníku — měření na straně vzduchu 

i vody 
o protimrazová ochrana deskového výměníku — měření tlaku na straně 

vzduchu a teploty za rekuperátorem 
o při poklesnutí teploty 

1.vypnuti ventilátoru, 2.uzavření klapek, 3.otevření třícestného ventilu, 
4.spuštění čerpadla 

o signalizace bezporuchového chodu ventilátoru pomocí diferenčního 
snímače tlaku  

o snímání diferenčního tlaku na filtrech a signalizace zanesení filtračních 
vložek  

o plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni 
zanášení filtrů (EC motory), snímání a zajištění konstantního průtoku 
vzduchu na přívodu i odvodu – zařízení napojení se na převodník ventilátorů 
u každé VZT jednotky 
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o dodávka převodníku statického tlaku na řídící napětí — odečítání hodnoty 
průtoku vzduchu na dané VZT jednotce (přívod/odvod)  

o poruchová signalizace, připojení regulace a signalizace všech zařízení na 
centralizované stanoviště 

o dodání servopohonů k uzavíracím klapkám 
o zajištění odstavení VZT jednotky (vypnutí ventilátorů, uzavření uzavíracích 

klapek) v případě signalizace požáru z EPS 

6.	NÁROKY	NA	SOUVISEJÍCÍ	PROFESE	

6.1	STAVEBNÍ	ÚPRAVY	
- otvory pro prostupy vzduchovodů potrubních rozvodů včetně zapravení a odklizení sutě 
- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci 
zapravení  
- otvory pro prostupy chladivového Cu potrubí 
- zajištění případných nátěrů VZT prvků umístěných na fasádě či střeše objektu (architektonické 
ztvárnění) 
- stavební, výpomocné práce 
 

6.2	SILNOPROUD	
- silová napojení rozvaděčů MaR 
- silové napojení a spouštění zařízení dle tabulek výkonů 
- silové napojení připojovacích rozhraní systému přímého ochlazení 
- silová napojení elektrického parního vyvíječe 
- tepelná ochrana napájených zařízení dle tabulek výkonů  
- opatření el. zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864 
- elektrická zařízení budou připojena dle ČSN 332130, 332190, 332000-1, 332000-4-46, 332000-
5-537 
 

6.3	ÚT	
- připojení ohřívače VZT jednotky na topnou vodu (včetně příslušných směšovacích a 
rozdělovacích okruhů) 
- zřízení rozvodu teplé vody 
 

6.4	ZTI	
- napojení a odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru (2 nápojná místa — přívodní i 
odvodni vzduch), chladiče a komory parního zvlhčovače centrální jednotky včetně svodu od 
sifonů (sifon dodávka VZT)  
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- odvod kondenzátu do parního vyvíječe (horký kondenzát)  
- napojení a odvod horkého kondenzátu do primárního odvodu kondenzátu parního vyvíječe 
případně distributoru  
- napojení parního vyvíječe na neupravenou vodu přes filtr 5mikronů (filtr dodávka VZT) 
 

7.	PROTIHLUKOVÁ	A	PROTIOTŘESOVÁ	OPATŘENÍ	
Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření 
hluku od VZT jednotky do větraných místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak 
odvodních trasách všech vzduchovodů. Vzduchovody budou izolovány tvrzenou nenasákavou 
protihlukovou izolací tl. 6 cm od zdroje hluku po tlumiče hluku na přívodním i odvodním potrubí. 
Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací 
přenášejících se stavebními konstrukcemi — stavitelné nohy budou podloženy rýhovanou 
gumou. Veškeré vzduchovody budou napojeny na VZT jednotku přes tlumicí vložky. Potrubí 
bude na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními 
konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací –  dodávka stavby.	
 

8.	IZOLACE	A	NÁTĚRY	
Jsou navrženy tvrzené izolace hlukové a tepelné. Ve výkresové části PD jsou uvažované izolace 
zobrazeny na výkresech. Tepelná izolace tl. 60 mm bude zároveň plnit funkci hlukové.  
Tvrzená nenasákavá tepelná minerální vlna — tl. izolace 50 mm souč. tepelné vodivosti 
0,05W/m2K 
Tvrzená nenasákavá tepelně-hluková min. vlna — tl. izolace 60 mm souč. hlukové pohltivosti 
0,81 
tvrzená izolace — materiál izolace neumožní zmenšení tloušťky izolace při montáži  
nenasákavá izolace –  materiál je tvořen nenasákavým, hydrofobizovaným materiálem 
V případě použití jiného druhu izolací nutno se řídit uvedenými parametry. Nátěry nejsou 
uvažovány, eventuálně jsou dodávkou stavby. 
Protidešťové žaluzie budou tvořeny z pozinkovaného plechu — možnost nátěru dle 
architektonického řešení. 
Výfuková hlavice bude tvořena z pozinkovaného plechu — možnost nátěru dle 
architektonického řešení. 
 

9.	PROTIPOŽÁRNÍ	OPATŘENÍ	
Strojovny VZT v podkroví a obsluhované prostory tvoři dle PBŘ jeden požární úsek — nejsou 
nutná protipožární opatření. 
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10.	MONTÁŽ,	PROVOZ,	ÚDRŽBA	A	OBSLUHA	ZAŘÍZENÍ	
Realizační firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a montážní účely 
(rozdělení vzduchovodů na jednotlivé tvarovky a roury včetně potřebných „doměrů“) 
Rozvody VZT budou instalovány před ostatními profesemi – prostorové nároky 
Při realizaci dodavatel VZT bude provádět doplňkovou koordinační činnost potrubních rozvodů 
VZT s ostatními profesemi, při zpracováni PD byla provedena koordinace svítidel a koncových 
elementů VZT, koordinaci rozvodů jednotlivých profesí včetně VZT byla prováděna GP (stavební 
část) 
Protidešťové žaluzie budou tvořeny z pozinkovaného plechu či plastu připravenými k 
případnému nátěru — architektonické řešení dodávka stavby 
VZT jednotky budou pružně uloženy 
Spodní hrana vzduchovodů uvedená na výkresech je uvažována od konstrukce podlahy daného 
podlaží 
Montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní firmou. Navržená VZT zařízení 
budou montována podle montážních předpisů jednotlivých VZT prvků. Lomy potrubí a rohovníky 
přírubových spojů budou utěsněny trvale pružným polyuretanovým tmelem 
Všechny odbočky, rozbočky a nástavce na čtyřhranných potrubních rozvodech budou vybaveny 
náběhovými plechy — třetí stupeň regulace 
Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. Veškerá 
zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Při zaregulování vzduchotechnických 
systémů bude postupováno v součinnosti s profesí MaR. Uživatel musí být řádně seznámen s 
funkcí, provozem a údržbou zařízeni 
VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů vzduchotechnických zařízení, 
pokud není v PD uvedeno jinak. Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. 
Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu. Vypracování 
provozního řádu včetně zaškolení obsluhy zajistí dodavatel 
VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném 
stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu 
nebo údržbu. Vizuálně bude hygienická účinnost provozu (filtrační části) jednotlivých VZT 
zařízení kontrolována nejméně jednou týdně, v rámci profese MaR bude kontrolováno zanášení 
jednotlivých stupňů filtrace (prostřednictvím měření tlakové diference filtru). O kontrolách a 
údržbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řádu — zajistí 
dodavatel 
Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi (likvidace filtrů 
apod.) bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců 
Navržená VZT zařízení budou řízena a regulována samostatným systémem měření a regulace — 
profese MaR. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení budou zajišťovat techničtí pracovníci, kteří 
musí být pro tuto činnost zaškoleni. 
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11.	ZÁVĚR	
Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz daného typu a 
charakteru. Celoročně zabezpečí v daných místnostech pohodu prostředí požadovanou předpisy 
s ohledem na technické možnosti při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto 
zařízení. 
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2.	TECHNICKÁ	SPECIFIKACE	
Tabulka 3.1 Technická specifikace zařízení č.1 
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Tabulka 3.12 Technická specifikace zařízení č.2 
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3.	REGULAČNÍ	SCHÉMA	

	
Obrázek 3.1 Regulační schéma VZT kuželkárny a restaurace 
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Obrázek 3.2 Regulační schéma VZT kuchyňských prostor 
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ZÁVĚR	
Výsledkem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro objekt 
„restaurace s kuželkárnou“. Zařízení č.1 slouží pro klimatizaci a teplovzdušné vytápění 
restaurace, kuželkárny a přilehlých chodeb a zařízení č.2 slouží pro klimatizaci a teplovzdušné 
vytápění kuchyňských prostorů. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby zajistila předepsané 
hodnoty hygienických výměn vzduchu a požadované parametry vnitřního mikroklimatu. 	
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SEZNAM	POUŽITÝCH	ZKRATEK	A	OZNAČENÍ	

Zkratky	
 CMYK – cyan, mangeta, yellow, black, neboli azurová, purpurová, žlutá, černá  
 DPI – dots per inch / bodů na palec 
 PPI – pixels per inch / pixelů na palec 
 PC – personal computer 
 RGB – red, green, blue neboli červená, zelená, modrá 
 SZZ – státní závěrečná zkouška 
 VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce 

Fyzikální	veličiny	
 A – celková pohltivá plocha [m2] 
 c – korekční součinitel [-] 
 D – útlum akustického výkonu [dB] 
 h – výška [m] 
 d – průměr[m], tloušťka [m] 
 n – násobnost výměny vzduchu [h-1] 
 S  – plocha [m2] 
 t – čas [s], teplota [°C] 
 v – rychlost [m/s] 
 f – frekvence [Hz] 
 l – délka [m] 
 K – korekce na počet výustek [dB] 
 L – hladina akustického tlaku/výkonu [dB] 
 O – objem [m3] 
 Q – tepelný tok [W] 
 r – vzdálenost akustického zdroje [m] 
 s – stínící součinitel [-] 
 Φ – tepelná ztráta [W] 
 λ – součinitel tepelné vodivosti [W/m۰K] 
 ε – efektivita [-] 
 Ρ – hustota [kg/m3] 
 ϕ – relativní vlhkost [%] 

Indexy	
 i – interiér 
 e – exteriér 
 o – odvodní / odpadní 
 p – přívod / pracovní 
 Z – zima 
 L – léto 
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