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Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení 

operačních sálů, skládajícího se ze tří vzduchotechnických jednotek. Zařízení 

je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní 

prostředí čistých prostor. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje výměnu vzduchu, 

pokrytí tepelných ztrát, odvedení tepelné zátěže, zvlhčování a v případě jedné 

jednotky i odvlhčování vzduchu. Teoretická část je zaměřena na způsoby regulace 

ve vzduchotechnice.  

Vzduchotechnika, regulace provozních parametrů řízení, regulace vybraných veličin 

prostředí, čisté prostory, distribuce vzduchu, tepelné bilance, vlhkostní bilance, 

operační sál  

The subject of this bachelor thesis is the design of air-handling equipment 

of surgeries, consisting of three air-conditioning units. The equipment is designed 

to meet hygienic, operational and functional requirements for indoor cleanroom 

environments. Air handling equipment provides air exchange, heat loss coverage, 

heat gain removal, humidification and, in the case of one unit, dehumidification 

of the air. The theoretical part is focused on ways of regulation in air conditioning.  

Air-conditioning, regulation of operational control parameters, regulation 

of selected enviromental variables, cleanroom environment, air distribution, heat 

balance, moisture balance, surgeries  
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Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení 

operačních sálů a přilehlých prostor v 3. nadzemním podlaží čtyřpatrového 

objektu nemocnice v Brně. V podlaží jsou centrálně situovány čtyři operační 

sály s přilehlými místnostmi, sloužícími jako příprava pacientů a umývárny 

lékařů, obsluhovanými vzduchotechnickými jednotkami 1 a 2. Zbytek prostor 

tvoří zázemí operačních skladů, filtry, sklady, hygienické zázemí a zázemí pro 

lékaře a sestry, obsluhované vzduchotechnickou jednotkou 3.Návrh byl 

proveden tak, aby byly zajištěny požadované hodnoty hygienické výměny 

vzduchu, stejně jako pohoda vnitřního mikroklima. 

Samotná práce se dělí na tři části. Teoretická část se zabývá způsoby 

regulace ve vzduchotechnice, zejména pak regulací vybraných veličin 

prostředí a regulací provozních parametrů zařízení. 

Výpočtová část obsahuje veškeré výpočtové podklady potřebné 

k navržení a bezproblémovému fungování vzduchotechnického zařízení. 

Prostory byly rozděleny na tři funkční celky. Aseptické operační sály 

obsluhované zařízením č.1, septické operační sály obsluhované zařízením č.2 

a zázemí operačních sálů obsluhované zařízením č.3. 

Projektová část obsahuje podrobné výkresy s pohledy, funkční schéma 

a technickou zprávu s přílohami. 
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Vzduchotechnická zařízení jsou navrhována vždy tak, aby pokryla 

extrémní zimní i letní podmínky. Po většinu roku však pracují jen pod 

částečným zatížením. Cílem regulace VZT je hospodárné dosažení 

požadovaného vnitřního klimatu v budovách. Proces regulace VZT může být 

automatizován, tímto způsobem jsou dnes běžně obsluhována všechna 

klimatizační a VZT zařízení anebo ovládán člověkem ručně, čímž však 

nedosáhneme přesného a spolehlivého udržování vnitřního klimatu. Cílem 

automatické regulace je monitorování a řízení vybraných veličin prostředí, 

jako: 
 

• Teplota 

• Vlhkost 

A provozních parametrů řízení, (průtok, otáčky), kterých lze docílit: 
 

• Škrcením ventilátoru 

• Změnou otáček ventilátoru 

• Natáčením lopatek ventilátoru 

 

 

 

 

Teplota se dá regulovat různými způsoby, v této práci bych se však 

chtěl zabývat způsoby čtyřmi. 

• Regulace teploty vzduchu přiváděného z exteriéru 

• Regulace teploty vzduchu v interiéru a teploty vzduchu 

odváděného 

• Regulace teploty vzduchu v interiéru kaskádou 

• Regulace mícháním vzduchu 

 

 

Tímto způsobem regulujeme pouze teplotu vzduchu přiváděného 

z exteriéru, tzn. že vzduch přiváděný do místností pokrývá pouze 

tepelnou ztrátu větráním. Pomocí zařízení pro ZZT a ohřívače 

ohřejeme vzduch na požadovanou teplotu v interiéru, např. 22°C. 

Ztráty prostupem tepla konstrukcemi a eventuálně nedostatečnou 

výměnu infiltrací pak pokrýváme např. vodní otopnou soustavou. 
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Ohřívač musí být dimenzován tak, aby ohřál požadovaný průtok 

vzduchu i při extrémních teplotách vzduchu za rekuperátorem, které 

se při extrémních venkovních návrhových teplotách mohou blížit i 0°C. 

Výhodou tohoto typu regulace je díky vyšší střední sálavé teplotě 

vzduchu otopných těles snížení prostorové teploty, čímž nedojde 

k narušení pohody interiéru a zvyšování tepelných ztrát. 

Nevýhodou však může být neschopnost regulace přiváděného 

vzduchu pro pokrytí větších tepelných zisků, kdy teplota může být 

odpovídajícím způsobem snížena, avšak ne natolik, aby byla narušena 

pohoda interiéru (příliš studený proud vzduchu vycházející 

z distribučních elementů VZT). 

Tento způsob regulace je vhodný především tam, kde VZT zajišťuje 

pouze požadovanou výměnu vzduchu a teplota nehraje tak 

významnou roli, jako třeba garáže, tělocvičny atp. 

 

Obr. 2.1.1: Schéma regulace teploty vnitřního vzduchu, vzduchotechnika 

pokrývá pouze tepelnou ztrátu větráním [9] 

 

1 – čidlo teploty přívodního vzduchu; 2 – regulátor teploty přívodního 

vzduchu;  3 – pohon trojcestného směšovacího ventilu u ohřívače vzduchu; 

4 – čidlo vnitřní teploty vzduchu; 5 – regulátor vnitřní teploty vzduchu;           

6 – pohon trojcestného směšovacího ventilu otopného okruhu;   7 – řízení 

podle venkovní teploty vzduchu; 8 – čidlo teploty venkovního vzduchu;          

9 – termostat protimrazové ochrany 

 

 

V podstatě se jedná o dva způsoby regulace teploty v interiéru, 

principiálně jsou však oba stejné a liší se jen umístěním čidla. V jednom 

případě je osazené teplotní čidlo v prostoru regulované místnosti a 
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v případě druhém je teplotní čidlo vsazeno do odvodního potrubí 

vzduchu z interiéru. 

Regulace teplotním čidlem osazeném v prostoru se používá 

v kombinaci s teplovodním vytápěním v místnostech jako kanceláře, 

obchodní a pracovní prostory ať už s vnitřními tepelnými zisky, anebo 

bez nich. 

Nevýhodou tohoto typu regulace je jeho vlažná a pomalá reakce 

pro zmenšení odchylky v teplotách, kvůli tepelné akumulaci místnosti. 

Čidlo v potrubí však nezohledňuje tepelné zisky radiací a přes svoji 

rychlou reakci může částečně snižovat komfort místnosti. 

Čidlo umístěné v prostoru má tu výhodu, že může pokrýt i tepelné 

zisky radiací, čímž dosahujeme lepšího komfortu místnosti. Naopak 

měření čidla umístěného v odvodním potrubí reaguje rychleji, díky 

většímu proudu vzduchu. 

 

 

Obr. 2.1.2: Regulace teploty vnitřního vzduchu, základ tepelné ztráty 

pokrývá vodní otopná soustava [9] 

 

1 – čidlo vnitřní teploty vzduchu; 2 – regulátor teploty vnitřního vzduchu;            

3 – pohon trojcestného směšovacího ventilu u ohřívače vzduchu;                      

4 – pohon trojcestného ventilu u chladiče vzduchu; 5 – čidlo teploty 

přívodního vzduchu;     6 – omezovač minima teploty přívodního vzduchu; 

7 – přednostní volba pro ventil ohřívače; 8 – přednostní volba pro ventil 

chladiče; 9 – čidlo teploty přívodní vody; 10 – čidlo teploty venkovního 

vzduchu; 11 – regulátor teploty přívodní vody; 12 – pohon trojcestného 

směšovacího ventilu u okruhu vytápění; 13 – termostat protimrazové 

ochrany 
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Teplota přívodního vzduchu již není regulována na konstantní 

hodnotu, ale na základě porovnání dat z čidla umístěného v místnosti 

s návrhovou teplotou. Odchylka v teplotách je pak dorovnávána 

seřízením ventilů ohřívače nebo chladiče. Se zvyšující se teplotou 

interiéru klesá teplota přiváděného vzduchu a naopak. Regulátor hlídá 

i spodní hranici teploty přiváděného vzduchu a zabrání tak snížení 

pohody interiéru průvanem způsobeným nízkou teplotou 

přiváděného vzduchu kvůli vysokým tepelným ziskům v místnosti. 

Regulace čidlem umístěném v odvodním potrubí se zpravidla 

používá v případech, kdy z estetických důvodů nelze prostorové čidlo 

umístit v místnosti. Příkladem mohou být operační sály nebo 

reprezentativní kanceláře.  

 

 

Nevýhody předchozího způsobu regulace lze odstranit regulací 

kaskádou, často nazývanou negativní vlečnou regulací. Spojením 

regulace čidlem umístěným v interiéru a čidlem umístěným naopak 

v přívodním potrubí vznikne kaskáda, s tzv. hlavním a vlečným 

regulátorem. Hlavním regulačním čidlem bývá zpravidla to umístěné 

v interiéru, vlečným pak čidlo v přívodním potrubí. 

 

Obr. 2.1.3: Schéma řízení teploty vzduchu kaskádou [9] 

 

1 – čidlo teploty v místnosti; 2 – nastavení žádané hodnoty; 3 – hlavní regulátor; 

4 – potenciometr nastavení vlivu kaskády; 5 – čidlo teploty přívodního vzduchu; 6 

– vlečný regulátor; 7 – pohon u ventilu ohřívače;        8 – potenciometr nastavení 

základní hodnoty kaskády; 9 – termostat protimrazové ochrany;                          1-

2-3-4 – obvod hlavního regulátoru; 4-5-6-7 – obvod vlečného regulátoru 
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Hlavní regulátor na základě informací o teplotě vzduchu 

v místnosti z čidla teploty, za předpokladu že se neobjeví odchylka od 

nastavené hodnoty, dává povel vlečnému regulátoru k udržování 

teploty v přívodním potrubí. Odchylky teploty přívodního vzduchu jsou 

zaznamenány čidlem teploty přívodního vzduchu v potrubí a 

upravovány vlečným regulátorem dříve, než mohou ovlivnit teplotu 

v místnosti. 

 

 

Regulátor teploty snímá teplotu vzduchu v interiéru a porovnává 

ji s teplotou žádanou. V případě výskytu odchylky reguluje 

pootevřením ventilu ohřívače a tím zvýší teplotu přiváděného vzduchu. 

Jakmile je teplota interiéru upravena na požadovanou hodnotu, ventil 

zavře. Stejným principem je teplota regulována pro režim chlazení. 

Důvodem pro oddělený výměník vytápění a chlazení je 

ekonomická stránka provozu. Ohřívač se spouští až při dosažení 

žádané hodnoty pro ohřev a chladič až při dosažení žádané hodnoty 

pro chlazení bez zbytečné ztráty energie. 

 

 

Obr. 2.1.4: Schéma vzduchotechniky s ohřívačem a chladičem [9] 

 

1 – regulátor teploty; 2 – čidlo teploty vzduchu v místnosti; 3 – pohon 

ventilu chladiče; 3 – pohon ventilu ohřívače; 4 – pohon ventilu chladiče;        

5 – termostat protimrazové ochrany; wi – žádaná teplota vzduchu 

v místnosti 
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Regulaci teploty mícháním oběhového nebo odpadního vzduchu 

lze použít v zařízeních, kde množství přiváděného venkovního vzduchu 

je nižší než množství vzduchu obíhajícího, čímž lze dosáhnou 

energeticky úsporné regulace teploty vzduchu. 

Přivřením klapek vzduchu přiváděného i odváděného se 

současným otevřením klapky vzduchu oběhového se do studeného 

vzduchu přiváděného z exteriéru vmíchá teplý vzduch odváděný 

z exteriéru, čímž se snižují energetické náklady na úpravu vzduchu.  

V části roku, kdy se teploty vzduchu v exteriéru pohybují v rozmezí 

teplot mezi 10 a 20°C lze pokrýt tepelné zisky místnosti mícháním 

vzduchu pomocí regulátoru prostorové teploty. Regulátor prostorové 

teploty reguluje otevíraní klapek tak, aby tepelné zisky byly odvedeny 

odpovídajícím podílem studeného venkovního vzduchu. 

Venkovní teploty ve výše zmíněném rozmezí se na území české 

republiky vyskytují kolem 120 dní za rok, čímž lze dosáhnout výrazné 

úspory energie potřebné pro ohřev a ochlazení vzduchu. 

Obr. 2.1.5: Sekvenční působení ventilu ohřívače, vzduchových klapek a 

ventilu chladiče při energeticky úsporném provozu s oběhovým vzduchem 

[4] 

Regulátory fungují na rozdílu teplot a entalpií pomocí čidel teplot 

v potrubí čerstvého vzduchu přiváděného z exteriéru a potrubí pro 

odvod odpadního vzduchu z interiéru. Součinnost těchto čidel zajištuje 

právě míru otevření klapek pro míchání vzduchu na požadovanou 

hodnotu teploty. Navíc je osazeno prostorové čidlo, které při zjištění 

poklesu anebo vzrůstu teploty oproti požadované hodnotě, ovládající 

míru otevření směšovacích klapek nezávisle na regulátorech ve vedení 

vzduchu. 
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Regulační klapky mohou být přivírány jen po nastavenou 

maximální hodnotu, aby byl zajištěn alespoň minimální přívod 

čerstvého vzduchu. 

 

 

V případě regulace vlhkosti se jedná především o regulaci nepřímou a 

přímou. 

Používají se zejména dva druhy zvlhčovačů vzduchu: 

• Regulovatelná pračka vzduchu, kdy se pomocí smáčených 

rotujících kotoučů rozprašuje voda ve formě co nejmenších 

kapek do proudícího vzduchu. Tato pomyslná sprcha nejen 

že vzduch zvlhčí, ale rovněž funguje jako filtr, kde vodní 

kapky zachytí nečistoty ve vzduchu. 

• Regulovatelný parní zvlhčovač, kdy je vzduch zvlhčován 

vodní parou vyrobenou buď v parním kotli, anebo v parním 

vyvíječi. Principiálně se jedná o vinutou trubku, do které je 

vpravována voda a ta je následně ohřívána do doby, kdy z ní 

vzniká vodní pára. 

 

 
 

 Jedná se o regulaci podle teploty rosného bodu vzduchu 

v místnosti, anebo dle obsahu vodní páry v přiváděném vzduchu. 

Při rozprašování vody se vzduch nasytí vodní parou a to do té míry, 

že se přiblíží hranici svého rosného bodu. Regulátor teploty rosného 

bodu nastavováním klapek ohřívače a chladiče tento bod (asi 13°C) 

udržuje, aby se poté mohl znovu ohřát na požadovanou teplotu.  

Nehospodárnost tohoto procesu nabádá k použití tepelného 

čerpadla a vlečné regulace (kaskády). 

Takovýto systém regulace vlhkosti se používají jen v případech, kdy 

je kolísání vlhkosti přípustné, jako v konferenčních místnostech a 

kancelářích. 

Pakliže se ale změní žádané teplota vzduchu v místnosti kvůli 

změně teploty vzduchu v exteriéru, dojde ke změně relativní vlhkosti 

vzduchu v interiéru a je nutné adekvátně změnit teplotu rosného bodu 

pro její konstantní hodnotu. 
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Tento způsob regulace je také závislý na kvalitě vodní pračky 

vzduchu a její účinnosti. V případě nižší účinnosti vodní pračky to pak 

znamená, že je nutné posunout teplotu rosného bodu žádané relativní 

vlhkosti vzduchu výš. 

 

Obr. 2.2.1: Regulace rosného bodu [9] 

 

1 – snímač teploty rosného bodu; 2 – regulátor teploty rosného bodu;                  

3 – čidlo teploty vzduchu v místnosti; 4 – regulátor teploty vzduchu 

v místnosti; 5 – termostat protimrazové ochrany; 6 – snímač regulátoru 

spodní meze teploty přiváděného vzduchu; 7 – snímač regulátoru posunu 

venkovní teploty; A – F stavy vzduchu v h-x diagramu 

 

 

Je používána v případech, kdy požadovaná teplota a vlhkost 

vzduchu v interiéru musí být udržovány bez ohledu na parametry 

vzduchu přiváděného z exteriéru a při výskytu vysokých tepelných a 

vlhkostních zisků. 

Žádané teploty a relativní vlhkosti dosáhne pouze tehdy, je-li 

regulační okruh opatřen teplotním čidlem v místnosti a čidlem vlhkosti 

buď v místnosti, anebo v potrubí odváděného vzduchu. V takovém 

případě ovládá regulátor teploty v místnosti ohřívač a chladič, zatímco 

regulátor vlhkosti ovládá primárně zvlhčovač, v případě potřeby 

odvlhčení i chladič.  

Uspořádání komponentů jednotky pro úpravu vzduchu není do 

určité míry lhostejné proto, že chladič má dvojí funkci, a to chlazení a 

zvlhčování. V případě odvlhčení dochází ke zchlazení vzduchu na 

hranici rosného bodu, kdy absolutní vlhkost v g/kg s.v. odpovídá 

požadované hodnotě relativní vlhkosti v procentech pro návrhovou 
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teplotu místnosti jen proto, aby pak na tuto teplotu byl znovu dohřát, 

a přebytečná vlhkost ve formě kondenzátu odvedena do kanalizace. 

Z tohoto důvodu musí být chladič umístěn před ohřívač i zvlhčovač. 

Pořadí ohřívače a zvlhčovače lze naopak zaměnit, aniž by došlo 

k omezení funkčnosti zařízení. 

 

Obr. 2.2.2: Schéma přímé regulace vlhkosti [9] 

 

1 – čidlo teploty vzduchu v místnosti, 2 – regulátor teploty vzduchu 

v místnosti, 3 – čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti; 4 – regulátor vlhkosti 

vzduchu; 5 – volič priorit; 6 – čidlo teploty přiváděného vzduchu pro 

regulaci spodní meze; 7 – čidlo venkovní teploty vzduchu pro regulaci 

posunu 

 

 

 

 

Regulace škrcením bývá prováděna osazením regulačních klapek buď 

před ventilátor, nebo za něj. Škrcením se zvyšuje tlaková ztráta,tím 

dochází ke změně charakteristiky potrubní sítě, mající za následek změnu 

pracovního bodu ventilátoru. 
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Obr. 3.1-1 a 3.1-2: Ukázka ručních regulátorů průtoku ve čtyřhranném 

provedení (vlevo) a kruhovém provedení (vpravo) [13] 

 

Tento způsob regulace průtoku nijak nemění otáčky ventilátoru, který 

jede kontinuálně na plný výkon a nijak se nesníží jeho spotřeba. Jedná se 

tedy o regulaci ztrátovou. 

  

Obr. 3.1: Regulace ventilátoru škrcením s naznačením zmařeného 

výkonu [5] 

 Kvůli neekonomičnosti se tento způsob nepoužívá pro regulaci 

celkového průtoku vzduchu zařízením, nýbrž pro lokální regulaci průtoku 

jednotlivými větvemi a regulaci koncových distribučních elementů 

systému (tzv. regulátory průtoku vzduchu) 
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Změna otáček motoru je jednou z nejekonomičtějších regulací průtoku 

vzduchu. Při změně otáček nedochází ke změně charakteristiky potrubní 

sítě, jen ke změně charakteristiky ventilátoru. 

Existuje více způsobů jak měnit otáčky ventilátoru. 
 

• Plynulá regulace škrcením motoru ventilátoru 

• Plynulá regulace změnou otáček motoru ventilátoru 

• Skoková regulace změnou otáček motoru ventilátoru 

 

 

Regulace pomocí víceotáčkových motorů je docilováno díky 

změně napětí na daném ventilátoru, díky vřazenému odporu do 

obvodu rotoru. Nejčastěji se v praxi můžeme setkat se tří až pěti 

otáčkovými motory, které tedy využívají tří až pěti vlastních 

charakteristik. 

 

Obr. 3.2.1: nastavení bodu ventilátoru změnou otáček ventilátoru [5] 
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Pro všechny typy ventilátorů lze použít pro plynulou regulaci 

otáček (rozmezí 0-100%) frekvenční měniče. Tyto měniče se používají 

pro aplikace s vyššími výkony a bývají umístěny buďto přímo 

v rozvaděči, anebo kdekoli poblíž motoru ventilátoru, ne však dále než 

je maximální vzdálenost udávaná výrobcem frekvenčního měniče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.: Ukázka frekvenčního měniče používaného pro regulaci otáček 

ventilátoru [14] 

 

 

Způsob regulace průtoku natáčením lopatek ventilátoru je metodou 

nejkomplikovanější, finančně nejnáročnější a proto se s ní v praxi příliš 

často nesetkáváme. Natáčení lopatek je možné pouze u axiálních 

ventilátorů. 

 

 

Tento text pokrývá velmi zjednodušený přehled systémů regulace, 

nezbytných pro celkové řízení vzduchotechnických systémů. Obecně je řízení 

ve vzduchotechnice velmi náročné a chybně opomíjené. I přes bezchybné 

navržení a realizaci vzduchotechniky, bez kvalitní regulace a součinnosti se 

specialistou profese MaR, se celý systém může proměnit v nefunkční.  
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Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový skelet, s pórobetonovou výplní 

obvodových stěn a pórobetonovými vnitřními stěnami. Stropy jsou 

železobetonové desky. V řešeném poschodí se zabýváme návrhem 

vzduchotechnického zařízení pro operační sály a jejich zázemí. Vše jsou čisté 

prostory. O poschodí výš, tedy ve 4. nadzemním podlaží se nachází 

nevytápěná strojovna vzduchotechniky. Objekt je po výšce tří podlaží (1. až 

3.) spojen spojovacím mostem se sousedním pavilonem nemocnice. 

Objekt se nachází v Brně v Jihomoravském kraji. Město Brno je položeno 

v nadmořské výšce 237 m.n.m. 
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obr. 4: Funkční celky 
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tab. 1: Součinitele prostupu tepla 
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tab. 1: Součinitele prostupu tepla 
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tab. 2: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 313

tab. 3: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 320 
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tab. 4: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 321

tab. 5: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 322
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tab. 6: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 325

tab. 7: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 326
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tab. 8: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 328

tab. 9: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 327
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tab. 10: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 330

tab. 11: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 329
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tab. 12: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 333

tab. 13: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 331



  35 

tab. 14: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 334

tab. 15: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 351
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tab. 16: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 337

tab. 17: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 338
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tab. 18: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 336

tab. 19: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 339
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tab. 20: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 341

tab. 21: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 342
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tab. 22: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 344

tab. 23: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 348
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tab. 24: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 345

tab. 25: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 350
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tab. 26: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 354

tab. 27: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 349
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tab. 28: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 346

tab. 29: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 352
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tab. 30: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 324

tab. 31: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 353
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 tab. 32: Výpočet tepelných ztrát pro místnost 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab. 33: Souhrnná tabulka tepelných ztrát
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Tepelné zátěže byly spočítány ve třech referenčních místnostech 

určených vedoucím bakalářské práce. 

Výpočet byl proveden v programu Teruna. 

 

Ukázka výpočtu tepelné zátěže pro referenční místnost 336 – 

operační sál. 

 

************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 

Časový krok: 300s 

Objem místnosti : 108m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok:NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení[1]: 8 - 16h, 250W 

Větrání[1]: 8 - 16h, 2500m3/h 

Větrání[2]: 0 - 8h, 1400m3/h 

Větrání[3]: 16 - 24h, 1400m3/h 

Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 500W 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, počet osob: 5 

Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

21.7.  16h:  Citelné teplo Max= 2003.85W 

21.7.  7.75h:  Citelné teplo Min= 1035.73W 

21.7.  16h:  Vázané teplo=241.38W   Merna Tz = 1.96W/K 

21.7.  16h:  Potřeba chladu = 32.93kWh   Potřeba tepla = 0kWh 

              

Suma potřeby chladu = 32.93kWh 

Suma potřeby tepla = 0kWh 

 



  46 

Obr. 47: Průběh teplot v referenční místnosti a v exteriéru 

Obr. 48: Teplotní zátěž v referenční místnosti 
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obr. 5: Tlakové poměry 
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tab. 34: Návrh průtoků vzduchu 
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 tab. 35: Návrh distribučních elementů – 1 
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 tab. 36: Návrh distribučních elementů – 2 

  



  51 

 

 

obr. 11: Axonometrie VZT1 
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obr. 12: Axonometrie VZT2 
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obr. 13: Axonometrie VZT3 
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tab. 37: Dimenzování – VZT1 – Přívod 
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tab. 38: Dimenzování – VZT1 – Odvod
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tab. 39: Dimenzování – VZT2 – Přívod 
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tab. 40: Dimenzování – VZT2 – Odvod
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tab. 41: Dimenzování – VZT3 – Přívod 
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tab. 42: Dimenzování – VZT3 – Odvod
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obr. 14: VZT1-1 
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obr. 15: VZT1-2 
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obr. 16: h-x diagram VZT1 
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obr. 17: VZT2-1 
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obr. 18: VZT2-2 
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obr. 19: h-x diagram VZT2 
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obr. 20: VZT3-1 
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obr. 21: VZT3-2 
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obr. 22: h-x diagram VZT3 
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tab. 43: Návrh tlumičů, VZT1 - přívod
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tab. 44: Návrh tlumičů, VZT1 - odvod
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tab. 45: Návrh tlumičů, VZT2 - přívod
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tab. 46: Návrh tlumičů, VZT2 - odvod

 



  73 

tab. 47: Návrh tlumičů, VZT3 - přívod
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tab. 48: Návrh tlumičů, VZT3 - odvod
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Výpočet byl proveden v programu Teruna 

 

 

 

obr. 23: Izolace potrubí – VZT1 – odvod sání LÉTO 
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obr. 24: Izolace potrubí – VZT1 – odvod sání ZIMA 

 

 obr. 25: Izolace potrubí – VZT1 – odvod výtlak LÉTO 
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 obr. 26: Izolace potrubí – VZT1 – odvod výtlak ZIMA 

 

 obr. 27: Izolace potrubí – VZT1 – přívod sání ZIMA 
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 obr. 28: Izolace potrubí – VZT1 – přívod výtlak LÉTO 

 

 obr. 29: Izolace potrubí – VZT1 – přívod sání LÉTO 
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 obr. 30: Izolace potrubí – VZT1 – odvod výtlak ZIMA 

 

 obr. 31: Izolace potrubí – VZT2 – odvod sání ZIMA 
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 obr. 32: Izolace potrubí – VZT2 – odvod výtlak LÉTO 

 

 

 obr. 33: Izolace potrubí – VZT2 – odvod sání LÉTO 
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 obr. 34: Izolace potrubí – VZT2 – odvod výtlak ZIMA 

 

 obr. 35: Izolace potrubí – VZT2 – přívod výtlak LÉTO 
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 obr. 36: Izolace potrubí – VZT2 – odvod výtlak ZIMA 

 

 obr. 37: Izolace potrubí – VZT2 – přívod sání ZIMA 



  83 

 

 obr. 38: Izolace potrubí – VZT2 – přívod výtlak ZIMA 

 

 obr. 39: Izolace potrubí – VZT3 – odvod výtlak LÉTO 
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 obr. 40: Izolace potrubí – VZT3 – odvod sání ZIMA 

 

 obr. 41: Izolace potrubí – VZT3 – odvod výtlak ZIMA 
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 obr. 42: Izolace potrubí – VZT3 – odvod sání LÉTO 

 

 obr. 43: Izolace potrubí – VZT3 – přívod sání ZIMA 
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 obr. 44: Izolace potrubí – VZT3 – přívod výtlak LÉTO 

 

 obr. 45: Izolace potrubí – VZT3 – přívod sání LÉTO 
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 obr. 46: Izolace potrubí – VZT3 – přívod výtlak ZIMA 
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Předmětem této projektové dokumentace pro povolení stavby je návrh větrání a 

klimatizace v nově budované části objektu přístavby pavilonu operačních sálů 

v Nemocnici v Brně. Návrh byl vypracován tak, aby byly dodrženy požadavky na třídu 

čistoty, hygienické výměny vzduchu a mikroklima. 

 
Jako podklady pro zpracování projektu sloužili slepé matrice daných půdorysů 

v elektronické podobě. Další částí podkladů byly České technické normy, zákony, 

vyhlášky a údaje od příslušných výrobců zejména: 

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení 

vlády č. 217/2016 Sb. 

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

požadavcích na stavby 

• Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb 

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

230/2015 Sb. 

• ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

• ČSN EN 15255 - Tepelné chování budov Výpočet chladícího výkonu pro odvod 

citelného tepla z místnosti – obecná kritéria a validační postupy (2008) 

• Sborník technických řešení Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu - 

Zdravoprojekt Praha (1991) 

• Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR - část 5-6 (1992) 

• ČSN EN ISO 14644 -1 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: 

Klasifikace čistoty vzduchu 

• ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (2014) 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.   

• ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče (2006) 

• ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením (1996)  

 

 

místo:    Brno 

nadmořská výška:    225 m.n.m. 

normální tlak vzduchu: 97,5 kPa 

výpočtová teplota vzduchu:léto + 35°C, zima – 12°C, entalpie: léto 65,0kJ/kg s. v. 
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Řešena část prostorů operačních sálů v budově Nemocnice v Brně je situována 

v 3NP nově vybudované části objektu.  

Strojovna vzduchotechnických zařízeni je umístěna v 4NP. V rámci řešení bylo třetí 

nadzemní podlaží rozděleno do tří funkčních celků. Každý je samostatně obsluhován 

VZT jednotkou  

Všechny přívodní a odvodní koncové elementy budou napojeny zvukové 

izolačním flexibilním potrubím přes těsnou ruční klapku daného průměru, která 

bude osazena na nástavci na potrubí. Vnitřní část ohebného potrubí bude přetažena 

přes nástavec a uchycena stahovací páskou. Následně bude přetažena svrchní část 

ohebného potrubí a těsně přelepena hliníkovou páskou. 

 Upravený vzduch bude do prostor dopravován čtyřhranným nebo 

kruhovým pozinkovaným potrubím odpovídající těsnosti. 

 Všechny navržené systémy pracují se 100% čerstvého vzduchu. 

 Množství přiváděného a odváděného vzduchu je určeno dle tepelné 

zátěže, nebo z hygienických požadavků na minimální dávku vzduchu. 

 

 
Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, 

provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení 

v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, 

protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Větrání 

aseptických operačních sálů je navrženo jako přetlakové, septických operačních sálů 

jako podtlakové a větrání zázemí operačních sálů jako rovnotlaké. 

 

 
Větrání je navrženo tak, aby splnilo veškeré hygienická minima a obecně závazné 

předpisy. Základní principy návrhu projektového řešení jsou následující podmínky: 

▪ podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického 

vybavení objektu. 

▪ třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena dle třídy 

čistoty řešeného prostoru (ČSN EN ISO 14644-1) 

▪ nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp splňuje 

hygienické předpisy dané typem provozu v místnosti 
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Klimatizace bude rozdělena do jednotlivých funkčních celků. V daných 

funkčních celcích bude KLM dle třídy čistoty provozu zajišťovat: 

▪ přívod čerstvého upraveného vzduchu do provozu prostoru aseptických 

operačních sálů. Teplota vnitřního vzduchu v zimním období bude udržována na: 

ti = +23 °C a v letním období ti = +25 °C, s relativní vlhkostí v zimě:40 % , s řízeným 

vlhčením v zimním období   

▪ přívod čerstvého upraveného vzduchu do zdravotnického zázemí. Teplota 

vnitřního vzduchu v zimním období bude udržována na: ti = +24 °C a v letním 

období ti = +26 °C  

▪ třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena podle třídy čistoty 

řešeného prostoru – tři stupně filtrace M5, F9, HEPA filtry H13  –prostory 

operačních sálů a přilehlých místností, dva stupně filtrace M5, F9 –zázemí 

operačních sálů. 

▪  

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro vybrané obsluhované místnosti 

jsou navrženy: 

▪ operační sály max. 35 ve dne / 25 v noci dB/A 

▪ šatny apod. max. 55 dB/A 

▪ sklady apod. max. 55 dB/A 

▪ umývárny  max. 55 dB/A 

▪ chodby  max. 50 dB/A 

▪ ostatní  dle druhu provozu max. 45–55 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 VZT zařízení fungovat v 

režimu sníženého výkonu. Je proto uvažována korekce limitu hluku v noční době o 

15 dB. 
 

 

 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM zařízení, 

pro výrobu studené vody v centrálním zdroji chladu a pro výrobu páry – rozvodná 

soustava. 

 
Pro ohřev a chlazení vzduchu bude sloužit ostrá topná a studená voda 

s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 70/50 °C, respektive tw1/tw2  = 7/13 °C.  

 
Vlhčení vzduchu bude zajištěno parními zvlhčovačem umístěným v centrální VZT 

jednotce.  
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Návrh klimatizace a větrání daných prostor vychází ze stavebních dispozic, 

technických možností a požadavků kladených na interní mikroklima v jednotlivých 

místnostech.  

Jednotlivé klimatizované funkční celky se nacházejí v 3NP a strojovna 

vzduchotechniky v 4NP. Centrální jednotky VZT budou opatřeny vodním ohřevem, 

vodním chladičem, filtry, parním zvlhčovačem a systémem pro zpětné získávání 

tepla (deskový rekuperátor) 

 

Prostory operačních sálů a přilehlých místností bude po stránce klimatizace 

zajišťovat samostatná centrální vzduchotechnická jednotka, která zajistí 

třístupňovou filtraci čerstvého vzduchu M5, F9 a H13, rekuperaci tepla pomocí 

deskového výměníku s protiproudým prouděním vzduchu, ohřev přívodního 

vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období, chlazení přívodního vzduchu 

v letním období s řízenou úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním 

období vlhčením parou. VZT a v letním obdobím řízeným odvlhčováním vzduchu. 

Jednotka tedy zajišťuje zimní řízenou úpravu relativní vlhkosti. V návrhu je 

uvažováno s možností snížení vzduchového výkonu na 70 % maximální hodnoty 

v noční době – umožní jednootáčkové motory přívodního a odvodního ventilátoru 

řízené frekvenčními měniči.  

Jednotka bude ve vnitřním provedení a napojena na exteriér pomocí sacího 

a výfukového potrubí, které bude zakončeno pozinkovanou žaluzii opatřenou 

ochranným pletivem. Sání a výfuk budou od sebe vzdáleny tak, aby nedocházelo ke 

zpětnému nasávání znehodnoceného vzduchu. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostorů 

transportován čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného 

plechu třídy těsnosti C. Jako přívodní koncové elementy budou sloužit anemostaty 

s nastavitelnými lamelami a laminárními stropy. Odvod znehodnoceného vzduchu 

bude taktéž čtyřhranným, příp. kruhovým SPIRO potrubním rozvodem třídy těsnosti 

C s osazenými koncovými elementy – odvodní anemostaty a talířovými ventily. 

Izolace na centrálním VZT systému: přívodní potrubní rozvod bude v daném 

podlaží ve směru od jednotky do vnitřního prostoru tepelně izolovaný tvrzenou 

tepelnou nenasákavou izolací tl. 40 mm – zabránění kondenzace vodní páry v letním 

období. Veškeré vzduchovody ve strojovně VZT budou izolovány tepelně-

protihlukovou nenasákavou izolací tl. 60 mm, touto izolací bude rovněž izolováno 

stoupací potrubí v šachtách VZT.  Potrubí, kde je to z hlediska požárně-

bezpečnostního řešení vyžadované, budou izolované protipožární izolací s atestem 

s požadovanou dobou odolnosti. Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného 

hluku a vibrací do obsluhovaných prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy 

buňkové tlumiče. 

Jednotka bude napojená na systém rozvodů tepla a chladu –(centrálně 

připravovaná otopná voda o teplotním spádu 70/50 °C), napojení vodního chladiče 

na centrální rozvod chladicí vody (centrálně připravovaná chladicí voda o teplotním 

spádu 7/13 °C).  
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Systém nízkotlakového větrání jako celek je navrhnutý jako přetlakový 

vzhledem k ostatním prostorům.  

 

Prostory septických operačních sálů a přilehlých místností bude po stránce 

klimatizace zajišťovat samostatná centrální VZT jednotka, která zajistí třístupňovou 

filtraci čerstvého vzduchu M5, F9 a H13, rekuperaci tepla pomocí deskového 

výměníku s protiproudým prouděním vzduchu, ohřev přívodního vzduchu pomocí 

vodního výměníku v zimním období a chlazení přívodního vzduchu v letním období. 

V návrhu je uvažováno s možností snížení vzduchového výkonu na 70 % maximální 

hodnoty v noční době – umožní jednootáčkové motory přívodního a odvodního 

ventilátoru řízené frekvenčními měniči.  

Jednotka bude ve vnitřním provedení a napojena na exteriér pomocí sacího 

a výfukového potrubí, které bude zakončeno pozinkovanou žaluzii opatřenou 

ochranným pletivem. Sání a výfuk budou od sebe vzdáleny tak, aby nedocházelo ke 

zpětnému nasávání znehodnoceného vzduchu. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostorů 

transportován čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného 

plechu třídy těsnosti C. Jako přívodní koncové elementy budou sloužit anemostaty 

s nastavitelnými lamelami, nebo laminární stropy. Odvod znehodnoceného vzduchu 

bude taktéž čtyřhranným, příp. kruhovým SPIRO potrubním rozvodem třídy těsnosti 

C s osazenými koncovými elementy – odvodními anemostaty nebo talířovými 

ventily. 

Izolace na centrálním VZT systému: přívodní potrubní rozvod bude v daném 

podlaží ve směru od jednotky do vnitřního prostoru tepelně izolovaný tvrzenou 

tepelnou nenasákavou izolací tl. 40 mm – zabránění kondenzace vodní páry v letním 

období. Veškeré vzduchovody ve strojovně VZT budou izolovány tepelně-

protihlukovou nenasákavou izolací tl. 60 mm, touto izolací bude rovněž izolováno 

stoupací potrubí v šachtách VZT.  Potrubí, kde je to z hlediska požárně-

bezpečnostního řešení vyžadované, budou izolované protipožární izolací s atestem 

s požadovanou dobou odolnosti. Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného 

hluku a vibrací do obsluhovaných prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy 

buňkové tlumiče hluku – potrubí musí být protihlukově izolováno min. za tyto 

tlumiče směrem od VZT jednotky 

Jednotka bude napojená na systém rozvodů tepla a chladu –(centrálně 

připravovaná otopná voda o teplotním spádu 70/50°C), napojení vodního chladiče 

na centrální rozvod chladicí vody (centrálně připravovaná chladicí voda o teplotním 

spádu 7/13°C).  

Systém nízkotlakového větrání jako celek je navrhnutý jako podtlakový 

vzhledem k ostatním prostorům.  
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Prostory zázemí operačních sálů a přilehlých hygienických místností bude po 

stránce klimatizace zajišťovat samostatná centrální VZT jednotka, která zajistí 

dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu M5  F9, rekuperaci tepla pomocí 

deskového výměníku s protiproudým prouděním vzduchu, ohřev přívodního 

vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení přívodního vzduchu 

v letním období. V návrhu je uvažováno s možností snížení vzduchového výkonu na 

70 % maximální hodnoty v noční době – umožní jednootáčkové motory přívodního 

a odvodního ventilátoru řízené frekvenčními měniči.  

Jednotka bude ve vnitřním provedení a napojena na exteriér pomocí sacího 

a výfukového potrubí, které bude zakončeno pozinkovanou žaluzii opatřenou 

ochranným pletivem. Sání a výfuk budou od sebe vzdáleny tak, aby nedocházelo ke 

zpětnému nasávání znehodnoceného vzduchu. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostorů 

transportován čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného 

plechu třídy těsnosti C. Jako přívodní koncové elementy budou sloužit anemostaty 

s nastavitelnými lamelami. Odvod znehodnoceného vzduchu bude taktéž 

čtyřhranným, příp. kruhovým SPIRO potrubním rozvodem třídy těsnosti C s 

osazenými koncovými elementy – odvodními anemostaty nebo talířovými ventily. 

Izolace na centrálním VZT systému: přívodní potrubní rozvod bude v daném 

podlaží ve směru od jednotky do vnitřního prostoru tepelně izolovaný tvrzenou 

tepelnou nenasákavou izolací tl. 40 mm – zabránění kondenzace vodní páry v letním 

období. Veškeré vzduchovody ve strojovně VZT budou izolovány tepelně-

protihlukovou nenasákavou izolací tl. 60 mm, touto izolací bude rovněž izolováno 

stoupací potrubí v šachtách VZT.  Potrubí, kde je to z hlediska požárně-

bezpečnostního řešení vyžadované, budou izolované protipožární izolací s atestem 

s požadovanou dobou odolnosti. Jako opatření pro zabránění šíření nepřiměřeného 

hluku a vibrací do obsluhovaných prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy 

buňkové tlumiče hluku – potrubí musí být protihlukově izolováno min. za tyto 

tlumiče směrem od VZT jednotky 

Jednotka bude napojená na systém rozvodů tepla a chladu –(centrálně 

připravovaná otopná voda o teplotním spádu 70/50°C), napojení vodního chladiče 

na centrální rozvod chladicí vody (centrálně připravovaná chladicí voda o teplotním 

spádu 7/13°C).  

Systém nízkotlakového větrání jako celek je navrhnutý jako rovnotlaký vzhledem 

k ostatním prostorům.  

 

 
K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení je třeba zabezpečit zdroje 

energií uvedené v technických specifikacích jednotlivých zařízení. 
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Navržené vzduchotechnické jednotky budou řízeny a regulovány 

samostatným systémem měření a regulace. 

▪ silové napájení ovládaných zařízení. 

▪ ovládání chodu ventilátorů. 

▪ napojení ventilátorů VZT jednotek pro čisté prostory na záložní zdroj 

– určení konkrétních ventilátorů viz tabulka výkonů. 

▪ napojení servoklapek a regulátorů průtoku na záložní zdroj  

▪ regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače 

v zimním období  

▪ regulace teploty vzduchu řízením výkonu vodního chladiče v letním 

období (rozdělování). 

▪ řízené zimní dovlhčování – ovládání parního zvlhčovače (elektrické 

odporové vyvíječe páry). 

▪ řízené zimní odvlhčování – ovládání parního zvlhčovače (elektrické 

odporové vyvíječe páry). 

▪ umístění teplotních a vlhkostních čidel podle požadavku (ref. 

místnosti). 

▪ řízení účinnosti deskového výměníku nastavováním obtokové 

klapky  

▪ protimrazová ochrana deskového rekuperátoru na základě 

teplotního čidla za rekuperátorem v odvodní části jednotky (výfuk 

vzduchu z jednotky do exteriéru), limitní teplota +4 °C. 

▪ ovládání uzavíracích klapek na jednotce  

▪ protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně 

vzduchu i vody.  

▪ signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního 

snímače tlaku. 

▪ plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem 

ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče) 

▪ Provozní stavy VZT jednotek: plný chod, útlum. 

▪ dodávka a napojení frekvenčních měničů. 

▪ snímání zanášení třetího stupně filtrace, signalizace zanesení filtrů  

▪ ovládání regulátorů proměnlivého (konstantního) průtoku vzduchu. 

▪ poruchová signalizace, připojení regulace a signalizace všech 

zařízení na velící centralizované stanoviště  

▪ zajištění požadovaných současností chodu jednotlivých zařízení v 

příslušných funkčních celcích. 
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▪ všechny centrální jednotky (motory) jsou vybaveny vlastní tepelnou 

ochranou PTC termistorem. 

▪ signalizace požárních klapek (Z / O) – podružná signalizace polohy 

na panel požárních klapek  

▪ silové napojení a spouštění jednotlivých ventilátorů pro větrání 

technických místností (spouštění na základě termostatu (případně 

jiného čidla) umístěného v místnosti a na vypínač umístěný u 

vstupních dveří do dané místnosti). 

 

 

 

▪ otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě. 

▪ obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními 

protiotřesovými hmotami v rámci zapravení. 

▪ zajištění případných nátěrů VZT prvků umístěných na fasádě, či 

střeše objetu (architektonické ztvárnění) 

▪ stavební, výpomocné práce. 

 

 

▪ silové napojení a spouštění zařízení dle tabulek výkonů. 

▪ silové napojení a spouštění požárních ventilátorů ze zálohového 

zdroje.  

 

▪ připojení ohřívače centrálních VZT otopnou vodu  

 

▪ připojení chladiče centrálních VZT jednotek na chladící vodu  

 

▪ odvod kondenzátu od chladiče a výměníku ZZT  

▪ odvod kondenzátu od parních zvlhčovačů  
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Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání 

nadměrnému šíření hluku od ventilátorů do větraných místností, případně do 

exteriéru. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak odvodních trasách všech 

vzduchovodů. Vzduchovody budou protihlukově izolovány od zdroje hluku za 

jednotlivé tlumiče jak na sání, tak na výtlaku. Veškeré točivé stroje (jednotky, 

ventilátory) budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se 

stavebními konstrukcemi – stavitelné nohy budou podloženy rýhovanou gumou. 

Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí 

stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací. Místnost strojovny 

vzduchotechniky bude hlukově izolována.  

 

 
Jsou navrženy tvrzené izolace hlukové, protipožární a tepelné. Tepelná izolace 

tl. 60 mm bude zároveň plnit funkci hlukové. Požárně budou izolovány potrubní 

rozvody přecházející přes samostatný požární úsek. 

 

Tvrzená tepelná minerální vlna – tl. 40 mm          souč. tepelné vodivosti 0,038 W/m2K 

Tvrzená tepelně-hluková – tl. 60 mm                                souč. zvukové pohltivosti 0,81      

Požární - požární odolnost 45 min 
 

 
Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý 

požární úsek jsou umístěny protipožární klapky, zabraňující šíření požáru do 

dalších úseků nebo do celého objektu. V případech, kdy nebude protipožární 

klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto 

konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou 

odolnosti. Osazené požární klapky jsou opatřeny servopohonem a signalizací 

polohy.  
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▪ 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“)  

▪ Všechny protidešťové žaluzie budou tvořeny z pozinkovaného 

plechu, či plastu připravenými k případnému nátěru – 

architektonické řešení dodávka stavby. 

▪ Při montáži požárních klapek budou zajištěny přístupy pro 

následné revize – nutná opětovná koordinace se stavební profesí 

v průběhu realizace výstavby. 

▪ Osazení centrálních VZT jednotek bude provedeno na podložky 

z rýhované gumy. 

▪ Spodní hrana vzduchovodů uvedená na výkresech je uvažována od 

čisté podlahy místností  

▪ Montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní 

firmou. Navržená VZT zařízení budou montována podle 

montážních předpisů jednotlivých VZT prvků. Trasy vzduchovodů 

obsluhující „čisté prostory“ budou provedeny ve třídě těsnosti C, 

ostatní vzduchovody centrálních VZT systémů budou ve třídě B. 

VZT potrubí pro decentrální systémy větrání technických a 

hygienických místností budou ve třídě těsnosti B. Lemy potrubí a 

rohovníky přírubových spojů budou utěsněny trvale pružným 

polyuretanovým tmelem. 

▪ Připojení koncových elementů pro přívod i odvod vzduchu bude 

proveden tepelně izolovanými hadicemi typu Sonoflex. 

▪ Na každém nástavci na čtyřhranném nebo kruhovém potrubí bude 

před zvukově izolační ohebnou hadicí umístěna těsná regulační 

klapka daného průměru. 

▪ Navržená VZT a KLM zařízení budou řízena a regulována 

samostatným systémem měření a regulace. 
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Tab. 52: Tabulka místností 
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 Tab. 49: Specifikace prvků VZT1 
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 Tab. 50: Specifikace prvků VZT2 
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 Tab. 51: Specifikace prvků VZT3 
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Výsledkem mé bakalářské práce je navržení tří vzduchotechnických 

zařízení pro čisté prostory v projektu pro provedení stavby. Prostory jsou 

rozděleny na tři funkční celky. Zařízení číslo 1 obsluhuje aseptické operační 

sály, septické operační sály jsou obsluhovány zařízením číslo 2 a zázemí je 

pak obsluhováno jednotkou číslo 3. Práce je vypracována v souladu 

s veškerými právními předpisy a splňuje hygienické, provozní a funkční 

požadavky. 
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