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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem administrativního objektu včetně jeho 

technického zařízení. Technické zařízení objektu zahrnuje vzduchotechnické a 

klimatizační zařízení, vytápění, potřebu vody, osvětlení a solární zdroj energie. Objekt 

má dvě nadzemní podlaží, ve kterých se nachází kancelářské prostory, bistro s posezením 

a wellness včetně dvou posiloven, dětského koutku a zázemí. Práce je dělena do tří částí. 

První část představí stavební dokumentaci objektu s technickou a průvodní zprávou. 

V další části je navrhnuto technické zařízení daného objektu včetně technických zpráv.  

V poslední části práce jsou představeny výsledky experimentální části, v rámci které je 

navrhnut efektivní náklon stínícího mechanismu v projektovaném administrativním 

objektu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Administrativní objekt, technické zařízení, vzduchotechnika, chlazení, klimatizace, 

vytápění, osvětlení, potřeba vody, fotovoltaika, Arduino. 

 

ABSTRACT 

The master thesis describes a complete design of an office building, including its technical 

equipment. The building's technical equipment contains HVAC, lighting, DHW and 

photovoltaics design, water demand. The building has two floors. It contains offices, a bistro 

with a lounge, a wellness area and two gyms, a children's playground and facilities. This 

master thesis is divided into three parts. Firstly, the thesis presents building 

documentation with an engineering and an accompanying report. Secondly, the thesis 

introduces the design of the building's technical equipment and engineering reports. 

Lastly, the results of a conducted experiment are presented. In this experiment, a system 

for the optimization of blind tilt angle is proposed. 

 

KEY WORDS 

Office building, technical equipment, HVAC, ventilation, air-conditioning system, 

heating, lightning, water demand, photovoltaics, Arduino. 
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Úvod 
 

Spotřeba energie v budovách představuje více než 40 % světové spotřeby primární 

energie a přibližně 24 % emisí skleníkových plynů. To zahrnuje přímé použití fosilních 

paliv a nepřímé využití energie ve formě elektřiny, vytápění, chlazení a včleněné energie 

stavebních materiálů. [11] O snížení energetické spotřeby budov tak v současné době 

usilují všechny vyspělé státy. Jedním z nejefektivnějších způsobů je využití solární 

energie. Sluneční záření je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem, který lze využít 

například k vytápění místností či jako zdroj elektrické energie. [5] Dalšími způsoby 

snižování energetické spotřeby v budovách je například ekologické nakládání s vodou či 

využití rekuperace. 

Diplomová práce tedy navrhne víceúčelový administrativní objekt s důrazem na 

energickou úsporu a šetrný provoz. Do projektu proto bude zapracován návrh střechy 

rozdělené na vegetační část a pochozí část s fotovoltaickými panely. Přebytečná voda 

z vegetační části střechy bude svedena potrubím do akumulační retenční nádrže, která se 

využívá pro zavlažování pozemku. Pro výrobu a následnou spotřebu elektrické energie 

pak poslouží pochozí část s fotovoltaickými panely. Panely pokryjí cca 25 % energetické 

spotřeby objektu. Dále bude navrhnut režim vhodného sklonu žaluzií za účelem využití 

solární energie k optimalizaci vnitřního prostředí, a to v letním a zimním období. 

Diplomová práce bude rozdělena na 3 části. První část práce představí architektonicko – 

stavební řešení, které bude obsahovat čtyři části, a to část A – Průvodní zpráva; B – 

Souhrnná zpráva; C – Situační výkresy a D – Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení. Ve druhé části práce bude představena technika prostředí 

projektované budovy. V poslední části práce bude představeno experimentální měření, 

jehož cílem je návrh systému efektivního náklonu stínícího mechanismu. Návrh 

administrativního objektu bude zpracován jako projekt pro stavební povolení. 
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1   Úvod 
 

V první části diplomové práce bude vypracován návrh výkresů s architektonicko-

stavebním řešením, kde je objekt umístěn na parcelu a dle dispozičního řešení orientován 

ke světovým stranám. Tato část práce bude členěna dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve stupni 

DSP – Dokumentace pro stavební povolení obsahující části A – Průvodní zpráva; B – 

Souhrnná zpráva; C – Situační výkresy a D – Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení. 

Hlavním cílem návrhu je vytvoření administrativního objektu se zázemím pro relaxaci a 

aktivní pohyb, který by mohli využít zaměstnanci administrativy či návštěvníci budovy. 

V 1.NP se nachází fitness s dětským koutkem, který propojuje společný bar. Dále se zde 

nachází přípravna studených pokrmů s potřebným zázemím a s posezením pro hosty, 

technické místnosti, denní místnost zaměstnanců, kancelář správce se skladem a wellness, 

které obsahuje solárium, masérnu, saunu a vířivku. V 2.NP se nachází kanceláře, zasedací 

místnosti, hygienické zázemí a fitness s potřebným zázemím. Okolo objektu se nachází 

parkovací plochy pro zaměstnance a návštěvníky budovy.  
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2   TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.   Průvodní zpráva 
 

Akce:                    Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness 

Místo stavby:        ul. U Penzionu č. 10, parcela č. 1684/86 

                              k.ú. Brno – Starý Lískovec 

                              625 00 Brno 

Investor:                Soukromý investor 

Zodp. projektant:  Bc. Marek Kotas 

Projektant:            Bc. Marek Kotas 

Stupeň:                  Projektová dokumentace pro stavební povolení (podle Přílohy č. 6 

       k vyhlášce 499/2006 Sb., která byla nahrazena vyhláškou  

       č. 62/2013 Sb.) 

 

A.1   Identifikační údaje 
 

A.1.1   Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby 

Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness 

 

b) Místo stavby 

Dotknutá parcela: 

parc. č. 1684/86 

U Penzionu 10 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: stavební pozemek 

Výměra: 11 840 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                              79 00, Olomouc 
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Sousední parcely: 

parc. č. 1684/85 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 4342 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                             779 00, Olomouc 

  

parc. č. 1684/203 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 4300 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                             779 00, Olomouc 

 

parc. č. 1684/204 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 2833 m2  

Vlastnické právo: Statutární město Brno 

                             Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město  

                             602 00, Brno 
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parc. č. 1684/205 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 621 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                              Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                              779 00, Olomouc 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba administrativní, nepodsklepené budovy na 

parcele číslo 1684/86 v k. ú. Brno – Starý Lískovec. Řešení zpevněných ploch, přípojek 

inženýrských sítí (jednotná kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické a sdělovací vedení) 

a oplocení.  

 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, adresa a místo trvalého pobytu (obchodní firma anebo název, IČ, adresa  

sídla)  

Bc. Marek Kotas  

Svážná 8 

634 00 Brno 

IČO: 00 315 248  

tel.: +420 604 404 256  

 

A.1.3   Údaje o zpracovatelovi projektové dokumentace  

a) Jméno, adresa, obchodní firma, IČ, jak bylo přidělené, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) anebo obchodní firma anebo název, IČ, jak bylo přidělené, 

adresa sídla (právnická osoba)  

Bc. Marek Kotas  

Svážná 8 
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634 00 Brno 

IČO: 00 315 248  

tel.: +420 604 404 256 

 

b) Jméno a adresa hlavního projektanta, číslo, pod kterým je zapsaný v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů anebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace.  

Bc. Marek Kotas  

Svážná 8 

634 00 Brno 

IČO: 00 315 248  

tel.: +420 604 404 256  

 

c) Jména a adresa projektantů jednotlivých částí dokumentace, čísla, pod kterými 

jsou zapsaní v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou  

architektů anebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializace jejich autorizace 

 

A.1.4   Seznam vstupních podkladů 

Výpis z katastru nemovitosti  

Požadavky investora 

Fotodokumentace pozemku 

Geodetické zaměření  

Vyjádření o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců 

Geologický průzkum 

 

A.1.5   Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Dotknutý pozemek parc. č. 1684/86 v k. ú. Brno – Starý Lískovec se nachází na stavebním 

pozemku v nerozestavěném území na severu k. ú. Brno Starý Lískovec mezi ulicemi 

Jihlavská, U Penzionu a Osová. Přístup na pozemek bude umožněný z nově budované 
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komunikace na západní části pozemku, která se napojí na stávající komunikaci na ulici U 

Penzionu. 

 

b) Současné využití a zastavěnost území 

Navrhovaná stavba se nachází v ploše určené pro budoucí výstavbu bytových a 

administrativních budov podle územního plánu města Brna. V okolí stavebního pozemku 

se nachází existující zástavba bytových domů a občanské vybavenosti.  

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 

památková zóna, záplavová území apod.)  

V místě plánované výstavby se nenachází žádné památkové rezervace ani památkové 

zóny, záplavové území a podobně.  

 

d) Údaje o odtokových poměrech  

Pozemek je rovinatý. Území obsahuje množství trávnatých ploch, které umožní 

vsakování dešťových vod. Odvodnění realizované stavby je řešeno pomocí vegetační 

střechy, která většinu dešťových vod akumuluje. Dále je odvodnění zabezpečené pomocí 

střešních vtoků a bezpečnostních přepadů s následným odvedením žlaby do retenční 

nádrže, která se nachází na pozemku stavby. 

 

e) Údaje o splnění podmínek územního plánu, územního rozhodnutí a regulačního 

plánu  

Parcela je podle územního plánu města Brna určená k stavbě.  

 

f) Údaje o dodržování obecných požadavku na využití území 

Návrh administrativní budovy s wellness a fitness je vypracovaný v souladu s vyhláškou 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavkách na využívaní území. 

 

g) údaje o splnění požadavku dotknutých orgánu 

Návrh administrativní budovy s wellness a fitness splní požadavky dotknutých orgánu. 
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h) Seznam výjimek a únavových řešení  

Pro novostavbu administrativní budovy s wellness a fitness nebyly nutné žádné výjimky 

ani únavové řešení.  

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investicí  

Novostavba nepodléhá žádným souvisejícím ani podmiňujícím investicím. 

 

j) Seznam pozemku a staveb dotknutých umístněním stavby (podle katastru 

nemovitostí)  

 

Dotknutá parcela:  

parc. č. 1684/86 

U Penzionu 10 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: stavební pozemek 

Výměra: 11840 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                             779 00, Olomouc 

 

Sousední parcely: 

parc. č. 1684/85 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 4342 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                             779 00, Olomouc  
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parc. č. 1684/203 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 4300 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                             779 00, Olomouc 

 

parc. č. 1684/204 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 2833 m2  

Vlastnické právo: Statutární město Brno 

                             Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město 

                             602 00, Brno 

 

parc. č. 1684/205 

U Penzionu 

k. ú. Brno – Starý Lískovec 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra: 621 m2  

Vlastnické právo: ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. 

                             Hněvotínská 241/52, Nová Ulice 

                             779 00, Olomouc  
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A.1.6   Údaje o stavbě 

a) Nová stavba anebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu administrativní budovy s wellness a fitness zázemím na parc. č. 

1684/86 v k. ú. Brno – Starý Lískovec. Vlastníkem pozemku je investor stavby. 

 

b) Účel užívaní stavby 

Novostavba administrativní budovy s wellness a fitness zázemím je určená pro kanceláře, 

posilovny včetně šaten a hygienických zázemí, wellness (sauna, solárium, vířivka), 

dětského koutku a technických a skladovacích prostor. 

 

c) Trvalá anebo dočasná stavba  

Administrativní budova s wellness a fitness zázemím je stavbou trvalou.  

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně anebo rezervaci. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb  

V projektu administrativní budovy byly dodrženy technické požadavky na výstavbu a 

užívaní stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Projektová dokumentace splní příslušné 

předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní 

prostředí. 

  

f) Údaje o splnění požadavků dotknutých orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky od dotknutých orgánů byly zapracované do dokumentace a splněné. 

 

g) Seznam výjimek a únavových řešení  

Pro novostavbu administrativní budovy nebyly nutné žádné výjimky ani únavové řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavený prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek, jejich velkosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.)  

Zastavěná plocha: 1212 m2   

Obestavěný prostor: 9856 m3 

Užitná plocha: 1960,00m2  

Počet kanceláří: až 26 samostatných kanceláří  

Počet posiloven: 2 se samostatným hyg. zázemím 

Dětský koutek: 1 s hygienickým zázemím 

Bar s posezením  

Skladová a technické místnosti 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí apod.)  

Viz samostatná technická zpráva ZTI. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2020 

Předpokládané dokončení stavby: 3/2021 

Stavba není členěná na etapy, proto bude převedená naráz. 
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B.   SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Akce:                   Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness 

Místo stavby:      ul. U Penzionu 10, parcela č. 1684/86 

                             k. ú. Brno – Starý Lískovec 

                             625 00 Brno – Starý Lískovec 

Investor:               Soukromý investor 

Zodp. projektant:  Bc. Marek Kotas 

Projektant:            Bc. Marek Kotas 

Stupeň:                  Projektová dokumentace pro stavební povolení (podle Přílohy č. 6 

       k vyhlášce 499/2006 Sb., která byla nahrazena vyhláškou  

       č. 62/2013 Sb.) 

 

B.1   Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Stavební pozemek je situovaný v severní časti města Brna v katastrálním území Brno – 

Starý Lískovec č. parcely 1684/86 o celkové výměře 11840 m2. Pozemek se nachází na 

ploše určené pro výstavbu administrativních a bytových domů podle územního plánu 

města Brna. Přístup na pozemek je z ulice U Penzionu. V okolí stavebního pozemku se 

nachází existující výstavba bytových domů a stavby občanské vybavenosti. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Byl vykonaný geologický a hydrogeologický průzkum. Na pozemku se nachází hlíny a 

písčité hlíny (MS, F3). Stavba nemusí byt chráněná vůči účinkům radonu z podloží. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. 

 

c) Současné ochranné a bezpečnostní pásma  

V místě novostavby se nenachází žádné ochranné ani bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném ani v záplavovém území.  
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území  

Osazení novostavby administrativního objektu s wellness a na pozemku je v souladu 

s okolní zástavbou a splňuje požadavky na minimální vzájemné odstupy staveb. 

V administrativním objektu ani na stavebním pozemku se nenachází žádný zdroj hluku. 

Dešťová voda bude zachytávána a akumulována na vegetační střeše, přebytečná dešťová 

voda bude odvedena pomocí střešních vtoků do retenční nádrže. 

 

f) Požadavky na sanace, demolice, upravení dřevin  

V souvislosti s výstavbou není potřeba žádných sanací, demolicí ani úpravy dřevin. Po 

ukončení výstavby je plánovaná výsadba nové zeleně. 

 

g) Požadavky na maximální zábory hospodářského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkcí lesa (dočasné / trvalé) 

Při stavebním záměru nejsou žádné zábory pozemků určených k plnění funkci lesa. Při 

záboru z hospodářského půdního fondu bude vyňatý trvalý zábor ornice v rozsahu 2080 

m2. Ornice bude použitá pro terénní úpravy.  

 

h) Územní technické podmínky (možnost napojení na existující dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

Pozemek je napojený na dopravní infrastrukturu nově vybudovanou komunikací 

navázanou na existující místní komunikaci ul. U Penzionu. Objekt bude napojený na 

technickou infrastrukturu pomocí přípojek vodovodu, NN elektrické sítě a splaškové 

kanalizace (dešťová kanalizace je na pozemku akumulována). 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Výstavba administrativního objektu proběhne podle časového harmonogramu v jedné 

samostatné etapě po naběhnutí platnosti stavebního povolení. Stavba nemá věcné ani 

časové vazby, ani žádné podmíněné anebo související investice.  
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B.2   Celkový popis stavby 
 

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Funkční náplň stavby  

Funkční náplní stavby je komerční využití především pro kanceláře, dále pro posilovny, 

dětský koutek a wellness. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby  

Na stavbu se nežádají výjimky z technických požadavků na využívání území.  

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

Dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly 

na stavbu vydané. 

 

f) Ochrana staveb podle jiných právních předpisů  

Na stavbu se nevztahuje.  

 

g) Navrhované parametry stavby  

Zastavěná plocha: 1212 m2  

Obestavěný prostor: 9277,9 m3 

Užitná plocha: 2144,6 m2  

Počet podlaží: 2.NP  
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h) Základní bilance stavby – potřeby spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.  

Množství splaškových vod: 2190 m3 /rok  

Množství dešťových vod: 527 m3 /rok  

Průměrná roční potřeba pitné vody: 4746 m3 /rok  

Třída energetické náročnosti budovy: C – viz. PENB  

 

i) Základní předpoklady výstavby  

Zahájení stavby 04/2020  

Ukončení stavby 10/2021  

Předpokládaná doba výstavby 19 měsíců.  

 

j) Orientační náklady stavby  

Orientační náklady na stavbu jsou 75 000 000 Kč. 

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompoziční a prostorová řešení  

Navrhovaná novostavba je v souladu s územním plánem města Brna. Je umístěna v ploše 

určené pro výstavbu komerčních a bytových domů. Administrativní objekt je umístěný v 

severní části pozemku a je orientovaný v souladu s okolní zástavbou bytovými domy, 

administrativními budovami a domy pro občanskou vybavenost.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení  

Navrhovaná novostavba je řešená jako samostatně stojící. Objekt má 2 nadzemní podlaží 

a plochou vegetační střechu. Nosné konstrukce – skeletový monolitický konstrukční 

systém z litého betonu C30/37. Obvodové stěny z vápenopískových tvarovek tl. 250 mm 

jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 240 mm. Stropní konstrukce 

jsou monolitické z litého betonu vyztužené kari sítí v obou směrech tl. 200 mm. Vnitřní 

nenosné příčky jsou ze sádrokartonových desek tl. 150 mm a tl. 100 mm. Okna a hlavní 

vstupní dveře jsou dřevohliníkové s izolačním trojsklem. Venkovní omítka je převážně 
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silikátová bílá. Členění fasády je vytvořené pomocí silikátové bílé omítky a kamenného 

obkladu. 

 

B.2.3   Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Jelikož se jedná o stavbu pro administrativní účely, wellness a fitness, odpovídá tomu i 

technická a provozní vybavenost. Parkování pro majitele, zaměstnance a návštěvníky je 

zabezpečené na pozemku kolem budovy. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany 

pozemku. K vstupu vede chodník z betonové dlažby, který je kolem celého objektu. 

V administrativním objektu je 26 kanceláří, dvě posilovny včetně zázemí (šatny, 

hygienické zázemí), dětský koutek, wellness (sauna, solárium, vířivka), bar s posezením, 

skladovací a technické místnosti a místnosti pro úklid. 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je vhodný pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V projektu 

byly dodrženy všeobecné technické požadavky zabezpečující bezbariérový vstup do 

objektu.  

 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby  

Administrativní objekt je navržený v souladu s vyhláškou 20/2012 Sb. v platném znění 

vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

 

B.2.6   Základní technický popis stavby  

a) Stavební řešení 

Administrativní objekt tvoří 2 nadzemní podlaží. Střecha administrativního objektu je 

plochá a dále na ní je vytvořena pomocí substrátu vegetační vrstva. Sklon je vytvořen 

pomocí betonové spádové vrstvy o různých sklonech, nejmenší možný sklon 3 %. 

Betonová spádová vrstva slouží také pro odvodnění pojistné hydroizolační vrstvy.  Voda 

je ze střechy odváděna dvěma způsoby, první způsob je vsakem do substrátu, druhý je 8 

střešních vpustí a pojistnými přepady. Administrativní objekt je zateplený kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS tl. 240 mm. Stropní konstrukce jsou monolitické z litého 

betonu tl. 200 mm. Objekt je založený na základových monolitických železobetonových 

patkách h=950 mm, b=2500 mm, c=1050 mm s podkladní vrstvou 100 mm o pevnosti  
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betonu C30/37 a betonářské oceli B500A pod vnitřními nosnými sloupy a základovými 

pásy z litého železobetonu z betonu třídy C30/37 doplněné pod nosnými a obvodovými 

zdmi.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Základové konstrukce pod administrativním objektem jsou navrhnuté jako 

železobetonové patky a deska z vodotěsného betonu o tl. 150 mm, která je pod vnitřními 

nosnými a obvodovými stěnami doplněna o základové pásy. Svislé nosné konstrukce jsou 

tvořené vápenopískovými tvárnicemi tl. 250 mm, příčky jsou ze sádrokartonových desek 

tl. 150 mm a 100 mm. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří monolitický ŽB strop o tl. 

200 mm. Administrativní objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

o tl. 240 mm. Tepelným izolantem je EPS. Spád ploché střechy je vytvořený pomocí 

betonové spádové vrstvy. Jako výplně otvorů jsou navržena dřevohliníková okna s 

izolačním trojsklem. Dveře jsou navrhnuté podle jejich umístění a funkce.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Základové konstrukce jsou navrhnuté v nezámrzné hloubce. Stavební konstrukce jsou 

navržené podle normových požadavků. Návrh objektu zajišťuje jak mechanickou 

odolnost, tak i její stabilitu. 

 

B.2.7   Technické a technologické zařízení  

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

a) Seznam technických a technologických zařízení 

V objektě se nachází celkem 6 vzduchotechnických jednotek. Všech 6 VZT jednotek je 

umístěno ve vnitřním prostředí. V objektě se dále nachází 2 kondenzační jednotky (VRV, 

split) umístěné na střeše pro přímě chlazení objektu a retenční nádrž o objemu 50 m3. 

Zdrojem pro dodávku tepla objektu je centrální zdroj tepla nacházející se nedaleko ok 

objektu. V objektu se nachází desková předávací stanice, která dále přerozděluje teplo 

pomocí třícestného ventilu do akumulační nádrže a rozdělovače a sběrače přes HVDT. 

Podrobnější specifikace technických zařízení v budově viz. samostatná technická zpráva.    
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B.2.8   Zásady hospodaření s energiemi  

Kritéria tepelně technického hodnocení  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Všechny konstrukce jsou navržené podle normy ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov 

– požadavky. Energetická náročnost budovy je doložená v průkazu energetické 

náročnosti budov, který je součástí dokladové časti. 

 

b) Posouzení využití alternatívních zdrojů energií 

V projektu je uvažováno s využitím alternatívních zdrojů energie. Na střeše objektu 

budou nainstalovány fotovoltaické panely. 

 

B.2.9   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí     

Zásady řešení parametrů stavby (větraní, topení, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.)  

Objekt splní hygienické požadavky stavebního zákona a vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Dokumentace je v souladu s příslušnými právními předpisy. Objekt je nuceně větraný, 

topení plynovým kotlem, osvětlení místností je přirozené – okny a LED osvětlením.  

 

B.2.10   Zásady ochrany stavby před negativními účinky venkovního 

prostředí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 

protipovodňové opatření apod. 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Není nutné stavbu chránit před účinky radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nevyskytují bludné proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
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Objekt není navrhnutý v seizmické oblasti. 

 

d) Ochrana před hlukem 

V okolí objektu se nenachází žádný zdroj hluku, před kterým by bylo nutné stavbu 

chránit. 

 

e) Protipovodňové opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, proto není nutné žádné opatření. 

 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napájecí místa technické infrastruktury, přípojky 

Napojení na technickou infrastrukturu bude udělané novými přípojkami navazujícími na 

existující sítě. Objekt bude napojený na oddělenou kanalizaci, vodovod a nízké napětí 

elektrické sítě. Poloha připojovacích míst, revizních šachet, vodoměrné šachty, retenční 

nádrže a RS je zřejmá z výkresu koordinační situace, která je součástí projektové 

dokumentace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Vodovodní přípojka objektu bude z PEHD, PE 80 SDR 11 (40x3,7 mm). Splašková 

kanalizace objektu bude připojena přípojkou z plastového potrubí DN 200 do kanalizační 

sítě DN 500 v ul. U Penzionu. Přípojka nízkého napětí elektrické sítě bude přivedena do 

rozvodné skříně a z něj bude dále vedená do objektu.  

 

B.4   Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení  

Z místní veřejné komunikace bude zhotovený příjezd na pozemek.  

 

b) Napojení území na existující dopravní infrastrukturu  

Na existující veřejnou komunikaci na ul. U Penzionu bude vyhotoven sjezd. 

 

c) Doprava v okolí  

V objektu je 75 parkovacích stání okolo objektu, z toho 4 invalidní stání. Na východní 

části objektu je manipulační prostor pro zásobování objektu.  



 

33 

 

d) Pěší a cyklistické chodníky  

V projektu se neřeší. 

 

B.5   Řešení vegetace a souvislých terénních úprav 

a) Terénní úpravy  

Po dokončení výstavby objektu budou vykonané finální terénní úpravy. Na pozemku se 

upraví zpevněné plochy podle dokumentace. Ostatní plochy budou zatravněné. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Většina plochy stavebního pozemku bude zatravněna. Na pozemku se dále vysadí stromy 

a drobné okrasné dřeviny. 

 

c) Biotechnické opatření 

V projektu nejsou nutná žádná biotechnická opatření. 

 

B.6.   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nebude negativně ovlivňovat ovzduší 

ani půdu. Nebude vytvářený nadbytečný hluk ani odpad. Voda zachytávaná na střeše bude 

zachytávaná pomocí retenční nádrže. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Na pozemku se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v území Natura 2000 a ani do něj nijak nezasahuje. 

 

d) Návrh zohledňuje podmínky ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Zjišťovací řízení EIA ani jeho závěry se pro tento typ stavby nepožadují. 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek 

ochrany podle jiných právních předpisů  

Ochranné ani bezpečnostní pásma nejsou navrhnuté. 
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B.7   Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úloh ochrany obyvatelstva. Novostavba 

administrativního objektu je v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb. k přípravě a výkonu 

úloh ochrany obyvatelstva. 

 

B.8   Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude vybavené dodávkou elektrické energie a vody napojením na nově 

vybudované přípojky. Potřeby energií stanoví dodavatel stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Předpokládá se, že dešťová voda se bude přirozeně vsakovat do terénu. 

 

c) Napojení staveniště na existující dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništní doprava bude napojená na veřejnou komunikaci na ul. U Penzionu vjezdem 

na stavební pozemek. Komunikace se bude udržovat v čistotě. Staveništní přípojky budou 

napojené na nově vybudované přípojky administrativního objektu technické 

infrastruktury. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Při výstavbě se bude dbát na požadavky nařízení vlády č. 88/2004 Sb, a budou provedena 

opatření na snížení prašnosti v místě stavby. U vozidel opouštějící pozemek stavby, 

budou očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k znečištění veřejné komunikace. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, roubení 

dřevin  

V souvislosti s výstavbou není potřeba žádných asanací, demolicí ani roubání dřevin. 

Okolo staveniště bude vybudované oplocení o výšce 1,8 m tak, aby byl zamezený vstup 

nepovolaných osob.  
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f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Trvalý zábor staveniště bude vymezený hranicemi stavebního pozemku. Zřízení 

dočasných záborů je vzhledem na velikost pozemku, nepotřebné. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Komunální odpad vzniknutý při výstavbě bude shromážděný v kontejneru na to určeném 

a podle potřeby odvážený. S odpady bude naloženo podle Zákona o odpadech č.154/2010 

Sb. Směrodatná je i vyhláška 93/2016 Sb., podle které se stanoví katalog odpadů.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin  

Zemní práce budou vykonané v souladu s potřebami pro zhotovení základových 

konstrukcí. Ornice bude znovupoužitá na zásypy. Přebytečné množství zeminy bude 

odvezené na skládku. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Stavební práce nebudou mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Je nutné 

dodržovat příslušné předpisy a vyhlášky o ochraně životního prostředí a o bezpečnosti 

práce. Se všemi odpady vznikajícími při výstavbě bude naloženo podle platných právních 

předpisů. Odpady budou skladované na staveništi a následně zlikvidované podle vyhlášky 

93/2016 Sb.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

Při pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, hlavní nařízení vlády č.591/2006 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost při práci ve výškách anebo při možnosti pádu do hloubky. Za 

pracovníky na stavbě zodpovídá příslušný zaměstnavatel. Je nutné kontrolovat 

dodržování BOZP. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotknutých staveb 

Nejsou nutné žádné úpravy pro bezbariérové užívání. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Před vjezdem na staveniště bude umístěna značka: Pozor výjezd vozidel ze staveniště.  

 

m) Výstavba speciálních podmínek pro provedení stavby (převádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Okolo staveniště bude zbudované oplocení o výšce 1,8 m. Na oplocení bude umístěna 

tabule s informacemi pro osoby pohybující se v blízkosti staveniště. 
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3   Základy 

Jako základ pro administrativní objekt byly zvoleny monolitické patky z důvodu 

skeletového nosného systému. Pod železobetonové monolitické patky se provádí vrstva 

podkladního betonu v tl. 50 až 100 mm. 

 

 

 

1821 – Vápenitý jíl 

1835 – Jíly, prachové    

 jíly 

 16 – Spraš, sprašové   

 hlíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základové zeminy – sprašové hlíny a spraše – mají sklon k prosedavosti a proto je třeba 

provést opatření k zabránění podmáčení podzákladí během výstavby a v provozním stádiu 

stavby:  

- Hloubka základové spáry je pod možným ovlivněním vsakem povrchové srážkové vody.  

- Zásypy okolo základových konstrukcí je třeba provést hutněným jemnozrnným 

materiálem.  

- Technická opatření odvodnění okolí stavby směrem od stavby 

  

 Obr. 1: Geologická mapa na území objektu 



 

38 

 

4   Posouzení obálky budovy 

4.1   Součinitelé prostupu konstrukcemi 
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Tab. 1: Součinitelé prostupu konstrukcemi 

 

4.2   Součinitelé prostupu okny a dveřmi 
 

 
Tab. 2: Součinitelé prostupu okny a dveřmi 
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4.3   Posouzení hodnocené budovy s referenční budovou 
 

 
 

Tab. 3: Posouzení hodnocené budovy s referenční budovou 
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4.4   Posouzení obvodových KCÍ vnitřní povrchová teplota 
 

4.4.1   Povrchová teplota skladba podlahy P1 
 

 
 

Tab. 4: Povrchová teplota skladba podlahy P1 

 

4.4.2   Povrchová teplota skladba podlahy P2 
 

 
 

Tab. 5: Povrchová teplota skladba podlahy P2 

 

4.4.3   Povrchová teplota stěny S1 
 

 
 

Tab. 6: Povrchová teplota stěny S1 
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4.4.4   Povrchová teplota ploché střechy PS1 
 

 
 

Tab. 7: Povrchová teplota ploché střechy PS1 

 

4.4.5   Povrchová teplota ploché střechy PS2 
 

 
 

Tab. 8: Povrchová teplota ploché střechy PS2 
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4.5   Kondenzace v obvodových konstrukcích dle ČSN  

        73 0540-4 a ČSN EN ISO 13788 
 

4.5.1   Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN EN ISO 13788 pro podlahu na   

           zemině P1 
 

 
 

Tab. 9: Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN EN ISO 13788 pro podlahu na zemině P1 
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4.5.2   Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN EN ISO 13788 pro podlahu na    

           zemině P2 
 

 
 

Tab. 10: Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN EN ISO 13788 pro podlahu na zemině 
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4.5.3   Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN 73 0540-4 pro stěnu S1 
 

 
 

Tab. 11: Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN 73 0540-4 pro stěnu S1 
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4.5.4   Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN 73 0540-4 pro plochou střechu    

           PS1 
 

 
 

Tab. 12: Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN 73 0540-4 pro plochou střechu PS1 
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4.5.5   Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN 73 0540-4 pro plochou střechu   

           PS2 
 

 
 

Tab. 13: Šíření vodní páry v KCÍ dle ČSN 73 0540-4 pro plochou střechu PS2 
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5   Výpočet kotvícího systému ETICS 
 

Výpočet hmoždinek probíhal pomocí online kalkulátoru na webu www.czb.cz. Tento 

kalkulátor navrhuje počet hmoždinek pro ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 

2902:2011 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelně izolačního materiálu a 

použitých hmoždinek.  

 

Zadané parametry objektu: 

- Výška budovy:  12,5 m 

- Délka budovy:  37,4 m 

- Šířka budovy:   36,2 m 

- Větrová oblast:  II 

- Kategorie terénu:  II 

- Materiál podkladu:  Vápenopískové cihly 

- Tepelně izolační materiál: EPS Grey 100F 1000x500 mm 

- Hmoždinka:   Zatloukací, povrchová montáž 

  

http://www.czb.cz/
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Obr. 2: Výsledek výpočtu počtu hmoždinek a přibližné schéma oblastí 

Obr. 3: Konkrétní typ použité hmoždinky 
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1   Analýza objektu 

 
Tato část diplomové práce se zabývá návrhem jednotlivých částí technického zařízení 

budovy (zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, klimatizace, vytápění osvětlení, 

fotovoltaika) pro dvoupodlažní administrativní objekt. Navržený objekt je rozdělen do 6 

funkčních zón na základě provozních požadavků. Objekt se nachází v Brně ve Starém 

Lískovci. 

V 1.NP se nachází posilovna se šatnami a potřebným zázemím, dále k posilovně 

náleží dětský koutek. V 1.NP se dále nachází bar s kuchyní pro přípravu studených 

pokrmů s posezením, technické místnosti, denní místnost pro zaměstnance objektu, 

kancelář správce se skladem a wellness se šatnami. Ve 2.NP se nachází kanceláře se 

zasedacími místnostmi, serverovna, posilovna s potřebným zázemím a hygienické 

místnosti. Jednotlivé systémy TZB budou rozepsány na dalších stranách. 

 

Rozdělení objektu do 6 samostatných zón dle vzduchotechnických jednotek: 

Zóna 1: se nachází v 2.NP a obsluhuje kanceláře, zasedací místnosti, hygienické zázemí 

a chodby. 

Zóna 2: se nachází v 2.NP a obsluhuje chodbu a zázemí posilovny (šatny, sprchy a WC). 

Zóna 3: se nachází v 2.NP a obsluhuje posilovnu. 

Zóna 4: se nachází v 1.NP a obsluhuje posilovnu, dětský koutek a jeho hygienické zázemí. 

Zóna 5: se nachází v 1.NP a obsluhuje šatny posilovny, část wellness (masérna, solárium, 

převlékárnu se šatnou), bar s posezením a jeho zázemí, technické místnosti, chodby a 

denní místnost pro zaměstnance.  

Zóna 6: se nachází v 1.NP a obsluhuje část wellness s vířivkou, odpočívárnou a 

ochlazovacím bazénkem.   

 

1.1   Návrhové parametry vnějšího vzduchu 
 

• Místo: Brno 

• Letní období:    te=35°C,  he=56 kJ/kg 

• Zimní období:   te=-12°C, xe=1 g/kg  
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1.2   Seznam místností s průtoky vzduchu 

 
Tab. 14: Seznam místností 1.NP s vypočtenými zátěžemi a ztrátami  
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Tab. 15: Seznam místností 2.NP s vypočtenými zátěžemi a ztrátami  
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1.3   Půdorysné rozdělení objektu do zón 
 

Půdorys 1.NP 

 
 

Obr. 4: Rozdělení objektu do funkčních zón 1.NP 
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Půdorys 2.NP 

 

 
 

  

Obr. 5: Rozdělení objektu do funkčních zón 2.NP 
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2   TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce: Administrativní objekt s wellness a fitness    

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
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2.1   Obsah 

1. Obsah 

2. Úvod 

3. Kanalizace 

4. Vodovod 

5. Zařizovací předměty 

6. Požadavky na ostatní profese 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
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2.2   Úvod 

Předmětem technické zprávy je návrh zdravotní techniky pro administrativní objekt ve 

Starém Lískovci. Projekt byl zpracován dle závazných norem a předpisů. Současně byly 

splněny podmínky investora. Stavba je napojena na centrální vodovodní řád, který je 

veden okolo pozemku. Ohřev teplé vody centrální zdroj tepla, který se nachází v blízkosti 

objektu. V objektu je zřízena akumulační nádoba k akumulaci teplé vody. Splašková 

kanalizace je vedena přípojkou do veřejné sítě. Dešťová kanalizace je vyvedena do 

retenční nádrže na pozemku, kde je voda ukládána a dle potřeby použita. 

Projektová dokumentace byla zpracována zejména dle následujících ČSN a dalších 

navazujících předpisů: 

 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  

ČSN 75 5455 Vnitřní vodovody  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

ČSN 06 0320 Výpočet potřeby teplé vody  

ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacího zařízení 

ČSN EN 15 316-3 Stanovení průběhu potřeby teplé vody  

DIN 4708 – Návrh velikosti akumulačního zásobníku TV  

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

Vyhláška č.120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích  

Vyhláška č.193/2007 Sb. o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 

2.3   Kanalizace 

Kanalizace bude řešena jako oddílná.  

 

2.3.1   Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy budou vedeny přes střešní vtoky do svodů a následně do retenční 

nádrže, kde se voda akumuluje a v případě potřeby použije pro zavlažení pozemku. 
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Návrh retenční nádrže dle odvodňovaných ploch: 

 
Tab. 16: Návrh retenční nádrže dle odvodňovaných ploch 

 

 
 

Tab. 17: Potřebný retenční objem zasakovacího systému pro úhrny srážek dle návrhu 

normy ČSN 75 9010 

 

2.3.2   Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů přes ležaté svodní 

potrubí mimo objekt. Kanalizační přípojka je napojena na veřejnou kanalizační síť a není 

součástí tohoto projektu. Vnitřní kanalizace řeší napojení zařizovacích předmětů a odvod   
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kondenzátu od VZT a chlazení v objektu. Veškerá kanalizace je řešena gravitačně. 

Splaškové vody jsou navedeny do ležaté kanalizace, která vede pod podlahou 1.NP a je 

navedena do přípojky DN 200 a následně do veřejné kanalizace. Svislá kanalizace je 

vedena v šachtě. Svislá potrubí jsou vyvedena až nad střechu, kde je osazena větrací 

hlavice. Na svislém potrubí budou osazeny čistící tvarovky (1 m nad podlahou). 

Stoupačky jsou napojeny na svodné potrubí, které je vedeno v zemi pod podlahou 1.NP. 

Venkovní potrubí je v celé délce v zemní pažené rýze na pískovém podsypu 10 cm s 

obsypem pískem anebo vhodnou prohozenou zeminou min 30 cm nad povrch potrubí. 

Dále je proveden zhutněný zásyp vhodným výkopovým materiálem. Vytlačená zemina 

bude odvezena na skládku. Povrch rýh se uvede do původního stavu. 

 

2.3.3.   Materiál potrubí pro kanalizaci: 

2.3.3.1   Dešťová kanalizace 

Svody dešťové kanalizace jsou vedeny od střešních vtoků budovou až do retenční nádrže. 

Materiál – KGEM SN4. Trubky jsou opatřeny potřebným těsněním. 

 

2.3.3.2   Ležaté svody vnitřní kanalizace 

Svody vnitřní kanalizace jsou vedeny pod podlahou 1.NP. Materiál – PVC KG SN4. 

Trubky jsou opatřeny potřebným těsněním. 

 

2.3.3.3   Svislé odpadní potrubí 

Jsou vedeny prostupy ve stropní konstrukci. Svislé odpady jsou vedeny převážně svisle, 

s občasnými etážemi v podhledech tam, kde se mění dispozice Některé svislé odpady jsou 

odvětrány nad střechu ukončeny hrdlem a ventilační hlavicí. Odpady budou osazeny 

provzdušňovací hlavicí. Svislé odpady splaškové kanalizace budou provedeny z 

hrdlového potrubí PP – HT, popř. ze zvukově izolačního potrubí. 

 

2.3.3.4   Připojovací potrubí 

Je vedeno v drážkách ve stěnách, v podhledu a v podlahách. Bude provedeno z hrdlového 

potrubí PP – HT. Minimální spád připojovacího potrubí je 3 %. 
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2.3.3.5   Kondenzát VZT a klimatizační zařízení 

Odvod kondenzátu od VZT jednotek je zajištěn ohebnými PE hadicemi, které jsou 

napojeny do splaškové kanalizace.  

 

2.3.4   Provedení zkoušek a uvedení do provozu  

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:  

a) z technické prohlídky  

b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí  

 

Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných 

částech nebo v celku. Z prohlídky a obou zkoušek se provede záznam. 

  

Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části 

nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti 

se svody zkoušeného celku (úseku) plní vodou tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně 

vytlačil a aby se dosáhl tlak potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a 

vlastní zkouškou musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny 

potrubí dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro 

potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, zda nedochází 

k viditelnému úniku vody (např. odkapáváním). Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní 

kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. Jako podklad pro 

vypracování dokumentace sloužily platné normy – ČSN 75 6760 a další. 

 

2.4   Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Bude provedena 

vodovodní přípojka a vnitřní vodovod. Vodoměrná sestava je umístěna v technické 

místnosti 1.06 v 1.NP a je umístěna 0,5 m nad podlahou ihned za prostupem potrubí 

stěnou. Umístění musí být v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdí, tak aby byla možná   
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manipulace s ventily a vodoměrem při jejich případné výměně. Pro venkovní část 

vnitřního vodovodu uloženou v zemi bude použito potrubí s vnější ochrannou vrstvou 

PEHD, PE 80 SDR 11 (40x3,7 mm) a pro vnitřní vodovod je navrženo potrubí S2,5 PPR 

PN 20 s výztužnou vrstvou ze skelných vláken. Potrubí bude primárně vedeno v 

podhledu, zavěšené na systémových pz korýtkách a závěsech. Následně bude potrubí 

vedeno v sádrokartonových příčkách k zařizovacím předmětům. Stoupací potrubí bude 

vedeno v šachtě. Veškeré rozvody budou tepelně izolovány, studená voda bude izolována 

návlekovou izolací z pěnového polyetylenu min. tl.10 mm, teplá voda bude izolována 

návleky z minerální vaty tl.25 mm. Součástí vodovodní přípojky bude uzávěr vody se 

zemní soupravou a poklopem. Přípojka vodovodu bude provedena z HDPE 100 SDR11 

(40x3,7 mm). Na vodovodní řad z litiny DN100 bude přípojka napojena pomocí 

navrtávacího pasu, kombinovaného navrtávacího ISO šoupátka a zemní armaturou s 

uličním poklopem. Potrubí bude uloženo ve výkopu do pískového lože. Výkopové práce 

musí být prováděny dle ČSN 73 3050. Bude proveden zapažený výkop rýhy šířky 1,4 m. 

Potrubí bude uloženo ve výkopu do lože z písku. Boční a krycí obsyp bude proveden 

prosívkou nebo pískem 300 mm nad potrubí. Dále bude proveden zásyp vykopanou 

zeminou, který bude hutněn po vrstvách max. 300 mm. 

 

2.4.1   Potřeba teplé vody 
 

 
 

Účel qTV,max Počet jednotek (n) 

Administrativa 14 36 

Sportoviště – sprchy  152 25 

Občerstvení 12 100 

Celkem qTV,max*n= 5504 

 

Tab. 18: Potřeba teplé vody pro objekt 

 

5504*0,32*1,15=2025,5 l  
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2.4.2   Provádění zkoušek, uvedení do provozu  

Před předáním do užívání je třeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkoušce 

včetně dezinfekce podle ČSN 73 6660. O této zkoušce bude proveden zápis. Před 

provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout 

nezávadnou vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při proplachování 

otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5násobkem provozního přetlaku, nejméně však 

přetlakem 1,0 Mpa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout za 900 s o 

více než 0,05 Mpa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se musí 

po odstranění závad opakovat. 

 

2.5   Zařizovací předměty  

V objektu jsou navrženy standardní zařizovací předměty podle požadavků investora. 

Veškeré zařizovací předměty musí být osazeny armaturou s ochranou jednotkou 

zabraňující zpětné nasátí vody. 

 

Počet a druh zařizovacích předmětů:  

Umyvadlo ............................................................................26 ks (DU = 0,5 l/s)  

Sprcha ..................................................................................25 ks (DU = 0,6 l/s)  

Výlevka .................................................................................2 ks (DU = 2,5 l/s)  

Kuchyňský dřez ....................................................................7 ks (DU = 0,8 l/s)  

Automatická myčka nádobí ..................................................2 ks (DU = 0,8 l/s)  

Automatická pračka s kapacitou do 12 kg ...........................2 ks (DU = 1,5 l/s)  

Záchodová mísa …………………………….....................22 ks (DU = 2,0 l/s) 

Pisoár  ………………………………………....................14 ks (DU = 0,5 l/s) 

Podlahová vpusť DN 50 ………………………….….......22 ks (DU = 0,8 l/s) 

Podlahová vpusť DN 70  ………………….……………..14 ks (DU = 1,5 l/s) 

Vířivka  ………………………………………....................1 ks (DU = 2,0 l/s) 

Ochlazovací bazén  ………………………..........................1 ks (DU = 2,0 l/s) 

 
Celkový průtok odpadních vod:  
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K= součinitel zohledňující používání zařizovacích předmětů 

DU= Součet průtoků jednotlivých zařizovacích předmětů 

 

 
 

 

 
Tab. 19: Výpočet dimenze odpadního potrubí 

 

WC – záchodové mísy závěsné. Mísa bude vždy kotvena pomocí soupravy, která je 

součástí dodávky instalačního systému. 

Umývadla – klasická nástěnná konstrukce.  

Sprchové vaničky – akrylátové čtvercové 90 x 90 x 4,5 cm.  

Kuchyňský dřez – nerezové kuchyňské dřezy. 

Výlevka – výlevky, které se nachází na každém podlaží objektu, jsou osazeny mřížkou. 

Pisoár – nástěnné pisoáry s infrasplachováním. 

Všechny zařizovací předměty budou na odpadní systém připojeny pomocí zápachových 

uzavírek. 

2.6   Požadavky na ostatní profese 

Prostupy všemi konstrukcemi musí být opatřeny těsnícími protihlukovými kroužky. 

Jelikož se jedná o prostup požárními úseky, musí být opatřen protipožární ucpávkou. 

 

2.6.1.   Stavební úpravy 

- Příprava veškerých prostupů 

- Příprava drážek pro umístění rozvodů  

 

2.6.2.   ELE 

- Zapojení infrasplachování u pisoárů 
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2.6.3.   Vytápění 

- Dodávka zásobníku TV 

 

2.7   Bezpečnost a ochrana zdraví 

Dodavatel stavebních prací (celého díla, jeho části, technického či technologického 

zařízení) je povinen dodržovat všechna relevantní ustanovení právního řádu České 

republiky vztahující se na jeho činnost na staveništi. Při provádění veškerých prací se 

musí dodržovat příslušné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy. Jedná se zejména o 

ČSN 73 6005, 73 3050, 73 6660,73 6760, 75 6402, 73 6701, 06 0320, 75 5444, 75 5402, 

75 5115, 73 6602, 73 6781, 38 6441, 38 6413, a vše související uvedené v dodatcích 

těchto ČSN, jakož i předpisy výrobců materiálů použitých při výstavbě 
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3. TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce: Administrativní objekt s wellness a fitness VZT   

 Projektová dokumentace pro stavební povolení  
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3.2   Úvod 

Předmětem řešení projektu je větrání administrativní budovy s wellness a fitness na ulici 

U Penzionu k.ú. Brno-Starý Lískovec, parc. č. 1684/86. Vzduchotechnika má za cíl 

zajištění předepsaných hodnot hygienického množství čerstvého vzduchu a současně 

zajištění pohody prostředí. 

 

3.2.1   Podklady pro zpracování 

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy, řezy. 

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních a provozně-

technických místnostech (v místnostech technického vybavení objektu např. technické 

zázemí apod.) v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, 

protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní 

hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou 

převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem: 

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

• ČSN EN 16798-5-1 – Energetická náročnost budov – Větrání budov – část 5-1: 

Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních 

systémů 

• ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (2009) 

• ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením (1996) 

• ČSN EN 15 665 - Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací 

systémy obytných budov 

• Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

• Vyhláška č. 268/2011 Sb. mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 

• 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. 
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• 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. 

• Nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• 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. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanový základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízen, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energií se změnami 359/2003 Sb., …, 

225/2017 Sb. 

• Vyhláška č. 193/20017 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 

při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov se změnou 230/2015 

Sb. 

• Vyhláška č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby 

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu 

výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu 

projektového řešení jsou přijaty následující podmínky: 

• Přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých 

není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností. 

• Podtlakové větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání 

vzduchu z okolních místností. 

• Nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 70 dB(A) dle 

druhu provozu a účelu jednotlivých místností. Navrhovaná VZT zařízení   
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• nepřekročí uvažované hladiny hluku za předpokladu vhodného akustického 

řešení větraných prostor. 

Teplotní, vzduchové a další upřesňující hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu 

v prostorech jsou stanoveny dle hygienických předpisů, dohody s investorem a 

generálním projektantem. 

 

3.3   Základní koncepční řešení 

Řešený objekt sestává ze dvou pater. První parto se skládá ze vstupních prostor, a k nim 

přilehlého schodiště, recepce chodeb a hygienického zázemí. Dále je zde posilovna, 

šatny, zázemí pro personál, sklady, technické místnosti a wellness část. V druhém patře 

jsou kanceláře, zasedací místnosti dále taktéž posilovna a k ní přilehlé šatny, hygienické 

zázemí a chodby.  

Základní údaje pro dimenzování vzduchotechnických výkonů zařízení 

Základní návrhové parametry: 

Venkovní výpočtové teploty 

Léto        +35 °C 

Relativní vlhkost               35 % 

 

Zima -12 °C 

Relativní vlhkost      99 % 

 

Léto – teplota přiváděného vzduchu  +24 °C 

Relativní vlhkost  vlhkost přiváděného vzduchu není 

regulována 

 

Zima – teplota přiváděného vzduchu +20 °C (při venkovní teplotě -12 

°C) 

Relativní vlhkost     vlhkost přiváděného vzduchu není 

regulována 

 

Výkony použitých zařízení:  

Viz příloha technické zprávy – Tabulka výkonů 

 

Hladiny akustického tlaku od vzduchotechnického zařízení 

Maximální hladiny akustického tlaku /dB(A)/ ve větraných prostorech a ve venkovním 

prostředí způsobených vzduchotechnickým zařízením:   
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Limitní hodnoty hladiny akustického tlaku stanovené na základě Sbírky zákonů 

č.277/2011Sb. 

Hladiny hluku: 

Hladina hluku z provozu TZB. 

Hladina hluku na fasádě objektu: - v noci 40 dB(A) (ve vzdálenosti 10 m od hranice 

objektu) 

   - ve dne 50 dB(A) (ve vzdálenosti 10 m od hranice 

objektu) 

V ostatních prostorách platí hodnoty dle v současné době platných norem a nařízení – 

bližší specifikace viz odstavec 5 (Protihluková opatření). 

Energetické parametry médií: 

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

Příloha č.1 TZ (tabulka výkonů). 

Topná voda pro vodní ohřívače VZT jednotek. 

 

3.4   Popis technického řešení 
 

3.4.1   Koncepce větracích zařízení 

Návrh větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu 

prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem a z požadavků instalované 

technologie. Vybavení jednotlivých prostor vychází z požadavků na vnitřní mikroklima 

v těchto prostorách.  

 

3.4.2   Seznam navržených zařízení 

Řešené prostory budou vybaveny nuceným větráním k zajištění nezbytných hygienických 

a bezpečnostních podmínek.  

 

Dle účelu bude systém vzduchotechniky a klimatizace rozdělen na tato zařízení: 

Zařízení č. 1  - Kanceláře, zasedací místnosti, chodby – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 2 - Šatny hyg. zázemí   – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 3 - Posilovna ve 2.NP   – přívod a odvod vzduchu 
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Zařízení č. 4 - Posilovna a dětský koutek    – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 5 - Šatny, chodby, hyg. zázemí    – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 6 - Část wellness (vířivka)       – přívod a odvod vzduchu 

Zařízení č. 7 - Přímé chlazení    – klimatizace 

Zařízení č. 8 - Přímé chlazení serverovny                                        – klimatizace 

 

Dispoziční umístění zařízení a základní morfologie potrubních tras je patrná z výkresové 

části projektové dokumentace. 

 

3.4.3   Popis jednotlivých zařízení 

ZAŘÍZENÍ Č. 1 – KANCELÁŘE, ZASEDACÍ MÍSTNOST, CHODBY 

Pro větrání řešených prostor bude použita sestavná rekuperační jednotka s vodním 

ohřívačem a vodním chladičem, pracujícím s teplotním spádem 7/16°C. Jednotka je 

umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. 

VZT jednotka bude ve složení: 

• Přívod: Tlumící vložka, vnitřní uzavírací servoklapka, filtr vzduchu (min ISO 

ePM 10 75 %), deskový rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, vodní 

ohřívač, vodní chladič, eliminátor kapek, tlumicí vložka. 

• Odtah: Tlumicí vložka, filtr vzduchu (min. ISO Coarse 80 %), deskový 

rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, eliminátor kapek, servisní 

sekce, vnitřní uzavírací servoklapka, tlumící vložka. 

Přívodní vzduch je nasáván z exteriéru v úrovni cca 1 m nad zemí u fasády, přes 

protidešťovou žaluzii a tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, na deskovém 

rekuperátoru (v případě potřeby) předehříván teplem z odpadního vzduchu a v případě 

potřeby tepelně upravován a přes tlumič hluku bude veden do potrubní sítě. Jako 

distribuční elementy jsou použity anemostaty, obdélníkové vyústky a talířové ventily. 

Odvodní vzduch bude nasáván vyústkami, anemostaty a talířovými ventily do potrubní 

sítě a přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a přes tlumič 

hluku a protidešťovou žaluzii vyveden do exteriéru. 

 

Výkonové parametry VZT jednotky: 

Množství přiváděného / odváděného vzduchu:        4 460/4 460 m3/h 

Externí tlaková ztráta přiváděného / odváděného vzduchu:          250/250 Pa  
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Vodní ohřívač, topný výkon / teplota přívodního vzduchu:   13,1 kW / +20 °C (při 

venkovní teplotě -12 °C) 

Vodní chladič, výkon / teplota přívodního vzduchu:  17,7 kW / +24 °C (při 

venkovní teplotě +35 °C) 

Deskový rekuperátor s bypassem. 

Filtr 2x M5. 

VZT jednotka bude v nepřetržitém provozu 24/7. Mimo pracovní dobu bude jednotka 

pracovat na snížený výkon, například na 30 % výkonu. 

 

Provozní stavy VZT jednotky: 

1.Plný výkon – Vzduchotechnická jednotka bude v provozu v případě provozu objektu, 

dle nájemníka na výkon od 30-100 %. 

2.Noční provoz – VZT jednotku bude v útlumovém režimu na výkon 30 %. 

Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem jednotlivých místností. 

Větrání v posilovně je rovnotlaké. V tabulce místností je uvedeno množství větracího 

vzduchu.  

Potrubí je izolováno – protihlukovou a protipožární izolací. 

Dle potřeby jsou v potrubí umístěny požární klapky a požární stěnové uzávěry. Požární 

klapky jsou opatřeny servopohony, napětí 230 V. Profese MaR zajistí monitoring a 

ovládání požárních klapek.  

Profese UT zajistí napojení vodního ohřívače, včetně dodávky veškerých potřebných 

komponentů (např. směšovacího uzlu). 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu vč. ochrany proti zámrazu. 

Zařízení bude napájeno, napojeno a jištěno profesí ELE. 

Zařízení bude ovládáno autonomní MaR – dodávka VZT, vč. prokabelování, zprovoznění 

a umístění vzdáleného ovladače dle požadavku investora. Autonomní MaR VZT jednotky 

umožní připojení k nadřazenému řídícímu systému Modbus TCP, pokročilý servisní 

ovladač, vizualizace a sběr dat SCADA – vzdálené ovládání a monitoring VZT přes 

LAN/internet, vizualizace, časové plány, alarmy, možnost nastavení zaslání alarmových 

hlášení přes email. 
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ZAŘÍZENÍ Č. 2 – ŠATNY, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 

Pro větrání řešených prostor bude použita sestavná rekuperační jednotka s vodním 

ohřívačem a vodním chladičem, pracujícím s teplotním spádem 7/16°C. Jednotka je 

umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. 

VZT jednotka bude ve složení: 

• Přívod: Tlumící vložka, vnitřní uzavírací servoklapka, filtr vzduchu (min ISO 

ePM 10 75 %), deskový rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, 

vodní ohřívač, vodní chladič, eliminátor kapek, tlumicí vložka. 

• Odtah: Tlumicí vložka, filtr vzduchu (min. ISO Coarse 80 %), deskový 

rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, sekce servisní, vnitřní 

uzavírací servoklapka, tlumící vložka. 

Přívodní vzduch je nasáván z exteriéru v cca 1 m nad zemí u fasády objektu, přes 

protidešťovou žaluzii a tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, na deskovém 

rekuperátoru (v případě potřeby) předehříván teplem z odpadního vzduchu a v případě 

potřeby tepelně upravován a přes tlumič hluku bude veden do potrubní sítě. Jako 

distribuční elementy jsou použity talířové ventily a anemostaty. 

Odvodní vzduch bude nasáván obdélníkovými vyústkami a talířovými ventily do potrubní 

sítě a před tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a přes tlumič 

hluku a protidešťovou žaluzii vyveden do exteriéru. 

 

Výkonové parametry VZT jednotky: 

Množství přiváděného / odváděného vzduchu:          1 820/1 820 m3/h 

Externí tlaková ztráta přiváděného / odváděného vzduchu:     200/200 Pa 

Vodní ohřívač, topný výkon / teplota přívodního vzduchu:  8,1 kW / +20 °C (při 

venkovní teplotě -12 °C) 

Vodní chladič, výkon / teplota přívodního vzduchu:     6,7 kW / +24 °C (při 

venkovní teplotě +35 °C) 

Deskový rekuperátor s bypassem. 

Filtr 2x M5. 
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VZT jednotka bude v nepřetržitém provozu 24/7. Mimo pracovní dobu bude jednotka 

pracovat na snížený výkon, například na 30 % výkonu. 

 

Provozní stavy VZT jednotky: 

1. Plný výkon – Vzduchotechnická jednotka bude v provozu v případě provozu objektu, 

dle čidla CO2 na výkon od 30-100 %. 

2. Noční provoz – VZT jednotku bude v útlumovém režimu na výkon 30 %. 

Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem jednotlivých místností. Větrání je řešeno 

v částech zázemí podtlakově, v částech přetlakově a v rovnotlaku. V tabulce místností je 

uvedeno množství větracího vzduchu.  

Potrubí je izolováno – protihlukovou a protipožární izolací 

Dle potřeby jsou v potrubí umístěny požární klapky a požární stěnové uzávěry. Požární 

klapky jsou opatřeny servopohony, napětí 230 V. Profese MaR zajistí monitoring a 

ovládání požárních klapek.  

Profese UT zajistí napojení vodního ohřívače, včetně dodávky veškerých potřebných 

komponentů (např. směšovacího uzlu). 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu. 

Zařízení bude napájeno, napojeno a jištěno profesí ELE. 

Zařízení bude ovládáno autonomní MaR – dodávka VZT, vč. prokabelování, zprovoznění 

a umístění vzdáleného ovladače dle požadavku investora. Autonomní MaR VZT jednotky 

umožní připojení k nadřazenému řídícímu systému Modbus TCP, pokročilý servisní 

ovladač, vizualizace a sběr dat SCADA – vzdálené ovládání a monitoring VZT přes 

LAN/internet, vizualizace, časové plány, alarmy, možnost nastavení zaslání alarmových 

hlášení přes email. 

ZAŘÍZENÍ Č. 3 – POSILOVNA VE 2.NP 

Pro větrání řešených prostor bude použita sestavná rekuperační jednotka s vodním 

ohřívačem a vodním chladičem, pracujícím s teplotním spádem 7/16°C. Jednotka je 

umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. 
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VZT jednotka bude ve složení: 

• Přívod: Tlumící vložka, vnitřní uzavírací servoklapka, filtr vzduchu (min ISO 

ePM 10 75 %), deskový rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, 

vodní ohřívač, vodní chladič, eliminátor kapek, tlumicí vložka. 

• Odtah: Tlumicí vložka, filtr vzduchu (min. ISO Coarse 80 %), deskový 

rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, sekce servisní, vnitřní 

uzavírací servoklapka, tlumící vložka. 

Přívodní vzduch je nasáván z exteriéru v úrovni cca 1 m nad zemí pomocí protidešťové 

žaluzie, dále pak vzduch proudí přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, 

na deskovém rekuperátoru (v případě potřeby) předehříván teplem z odpadního vzduchu 

a v případě potřeby tepelně upravován a přes tlumič hluku bude veden do potrubní sítě. 

Jako distribuční elementy jsou použity textilní vyústky. 

Odvodní vzduch bude nasáván průběžnými štěrbinami pod stropem do potrubní sítě a 

přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a přes tlumič hluku 

a protidešťovou žaluzii vyveden do exteriéru. 

 

Výkonové parametry VZT jednotky: 

Množství přiváděného / odváděného vzduchu:                    5 050/5 050 m3/h 

Externí tlaková ztráta přiváděného / odváděného vzduchu: 300/300 Pa 

Vodní ohřívač, topný výkon / teplota přívodního vzduchu: 26 kW / +20 °C (při 

venkovní teplotě -12 °C) 

Vodní chladič, výkon / teplota přívodního vzduchu:            18 kW / +24 °C (při 

venkovní teplotě +35 °C) 

Deskový rekuperátor s bypassem 

Filtr 2x M5 

VZT jednotka bude v nepřetržitém provozu 24/7. Mimo pracovní dobu bude jednotka 

pracovat na snížený výkon, například na 30 % výkonu. 

Provozní stavy VZT jednotky: 

1.Plný výkon – Vzduchotechnická jednotka bude v provozu v případě provozu posilovny, 

dle čidla CO2 na výkon od 30-100 %. 

2. Noční provoz – VZT jednotku bude v útlumovém režimu na výkon 30 %.  
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Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem jednotlivých místností  

Větrání je řešeno v posilovně jako rovnotlaké. V tabulce místností je uvedeno množství 

větracího vzduchu. 

Potrubí je izolováno – protihlukovou a protipožární izolací 

Dle potřeby jsou v potrubí umístěny požární klapky a požární stěnové uzávěry. Požární 

klapky jsou opatřeny servopohony, napětí 230 V. Profese MaR zajistí monitoring a 

ovládání požárních klapek.  

Profese UT zajistí napojení vodního ohřívače, včetně dodávky veškerých potřebných 

komponentů (např. směšovacího uzlu). 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu vč. ochrany proti zámrazu. 

Zařízení bude napájeno, napojeno a jištěno profesí ELE. 

Zařízení bude ovládáno autonomní MaR – dodávka VZT, vč. prokabelování, zprovoznění 

a umístění vzdáleného ovladače dle požadavku investora. Autonomní MaR VZT jednotky 

umožní připojení k nadřazenému řídícímu systému Modbus TCP, pokročilý servisní 

ovladač, vizualizace a sběr dat SCADA – vzdálené ovládání a monitoring VZT přes 

LAN/internet, vizualizace, časové plány, alarmy, možnost nastavení zaslání alarmových 

hlášení přes email 

ZAŘÍZENÍ Č. 4 – POSILOVNA A DĚTSKÝ KOUTEK 

Pro větrání řešených prostor bude použita sestavná rekuperační jednotka s vodním 

ohřívačem a vodním chladičem, pracujícím s teplotním spádem 7/16°C. Jednotka je 

umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. 

VZT jednotka bude ve složení: 

• Přívod: Tlumící vložka, vnitřní uzavírací servoklapka, filtr vzduchu (min ISO 

ePM 10 75 %), deskový rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, 

vodní ohřívač, vodní chladič, eliminátor kapek, tlumicí vložka. 

• Odtah: Tlumicí vložka, filtr vzduchu (min. ISO Coarse 80 %), deskový 

rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, sekce servisní, vnitřní 

uzavírací servoklapka, tlumící vložka. 

Přívodní vzduch je nasáván z exteriéru v úrovni cca 1 m nad zemí pomocí protidešťové 

žaluzie, dále pak vzduch proudí přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, 

na deskovém rekuperátoru (v případě potřeby) předehříván teplem z odpadního vzduchu  
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a v případě potřeby tepelně upravován a přes tlumič hluku bude veden do potrubní sítě. 

Jako distribuční elementy jsou použity textilní vyústky a anemostaty. 

Odvodní vzduch bude nasáván odvodními anemostaty a talířovými ventily pod stropem 

do potrubní sítě a přes tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a 

přes tlumič hluku a protidešťovou žaluzii vyveden do exteriéru. 

 

Výkonové parametry VZT jednotky: 

Množství přiváděného / odváděného vzduchu:                    5 700/5 700 m3/h 

Externí tlaková ztráta přiváděného / odváděného vzduchu: 300/300 Pa 

Vodní ohřívač, topný výkon / teplota přívodního vzduchu: 30 kW / +20 °C (při 

venkovní teplotě -12 °C) 

Přímý výparník, výkon / teplota přívodního vzduchu:         20,7 kW / +24 °C (při 

venkovní teplotě +35 °C) 

Deskový rekuperátor s bypassem. 

Filtr 2x M5. 

VZT jednotka bude v nepřetržitém provozu 24/7. Mimo pracovní dobu bude jednotka 

pracovat na snížený výkon, například na 30 % výkonu. 

 

Provozní stavy VZT jednotky: 

1. Plný výkon – Vzduchotechnická jednotka bude v provozu v případě provozu 

posilovny, dle čidla CO2 na výkon od 30–100 %. 

2. Noční provoz – VZT jednotku bude v útlumovém režimu na výkon 30 %. 

Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem jednotlivých místností.  

Větrání je řešeno v posilovně jako rovnotlaké. V tabulce místností je uvedeno množství 

větracího vzduchu. 

Potrubí je izolováno – protihlukovou a protipožární izolací 

Dle potřeby jsou v potrubí umístěny požární klapky a požární stěnové uzávěry. Požární 

klapky jsou opatřeny servopohony, napětí 230 V. Profese MaR zajistí monitoring a 

ovládání požárních klapek.  
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Profese UT zajistí napojení vodního ohřívače, včetně dodávky veškerých potřebných 

komponentů (např. směšovacího uzlu). 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu vč. ochrany proti zámrazu. 

Zařízení bude napájeno, napojeno a jištěno profesí ELE. 

Zařízení bude ovládáno autonomní MaR – dodávka VZT, vč. prokabelování, zprovoznění 

a umístění vzdáleného ovladače dle požadavku investora. Autonomní MaR VZT jednotky 

umožní připojení k nadřazenému řídícímu systému Modbus TCP, pokročilý servisní 

ovladač, vizualizace a sběr dat SCADA – vzdálené ovládání a monitoring VZT přes 

LAN/internet, vizualizace, časové plány, alarmy, možnost nastavení zaslání alarmových 

hlášení přes email. 

 

ZAŘÍZENÍ Č. 5 – ŠATNY, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, CHODBY 

Pro větrání řešených prostor bude použita sestavná rekuperační jednotka s vodním 

ohřívačem a vodním chladičem, pracujícím s teplotním spádem 7/16°C. Jednotka je 

umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. 

VZT jednotka bude ve složení: 

• Přívod: Tlumící vložka, vnitřní uzavírací servoklapka, filtr vzduchu (min ISO 

ePM 10 75 %), deskový rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, 

vodní ohřívač, přímý výparník/kondenzátor, eliminátor kapek, tlumicí 

vložka. 

• Odtah: Tlumicí vložka, filtr vzduchu (min. ISO Coarse 80 %), deskový 

rekuperátor s bypassem, ventilátor s EC motorem, sekce servisní, vnitřní 

uzavírací servoklapka, tlumící vložka. 

Přívodní vzduch je nasáván z exteriéru v cca 1 m nad zemí u fasády objektu, přes 

protidešťovou žaluzii a tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, na deskovém 

rekuperátoru (v případě potřeby) předehříván teplem z odpadního vzduchu a v případě 

potřeby tepelně upravován a přes tlumič hluku bude veden do potrubní sítě. Jako 

distribuční elementy jsou použity talířové ventily a anemostaty. 

Odvodní vzduch bude nasáván obdélníkovými vyústkami a talířovými ventily do potrubní 

sítě a před tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a přes tlumič 

hluku a protidešťovou žaluzii vyveden do exteriéru. 
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Výkonové parametry VZT jednotky: 

Množství přiváděného / odváděného vzduchu:                    4 015/4 015 m3/h 

Externí tlaková ztráta přiváděného / odváděného vzduchu: 250/250 Pa 

Vodní ohřívač, topný výkon / teplota přívodního vzduchu:10,4 kW / +20 °C (při 

venkovní teplotě -12 °C) 

Přímý výparník, výkon / teplota přívodního vzduchu:         15,5 kW / +24 °C (při 

venkovní teplotě +35 °C) 

Deskový rekuperátor s bypassem. 

Filtr 2x M5. 

VZT jednotka bude v nepřetržitém provozu 24/7. Mimo pracovní dobu bude jednotka 

pracovat na snížený výkon, například na 30 % výkonu. 

 

Provozní stavy VZT jednotky: 

1. Plný výkon – Vzduchotechnická jednotka bude v provozu v případě provozu objektu, 

dle čidla CO2 na výkon od 30-100 %. 

2. Noční provoz – VZT jednotku bude v útlumovém režimu na výkon 30 %. 

Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem jednotlivých místností  

Větrání je řešeno v částech zázemí podtlakově, v částech přetlakově a v rovnotlaku. 

V tabulce místností je uvedeno množství větracího vzduchu.  

Potrubí je izolováno – protihlukovou a protipožární izolací 

Dle potřeby jsou v potrubí umístěny požární klapky a požární stěnové uzávěry. Požární 

klapky jsou opatřeny servopohony, napětí 230 V. Profese MaR zajistí monitoring a 

ovládání požárních klapek.  

Profese UT zajistí napojení vodního ohřívače, včetně dodávky veškerých potřebných 

komponentů (např. směšovacího uzlu). 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu vč. ochrany proti zámrazu. 

Zařízení bude napájeno, napojeno a jištěno profesí ELE. 

Zařízení bude ovládáno autonomní MaR – dodávka VZT, vč. prokabelování, zprovoznění 

a umístění vzdáleného ovladače dle požadavku investora. Autonomní MaR VZT jednotky   
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umožní připojení k nadřazenému řídícímu systému Modbus TCP, pokročilý servisní 

ovladač, vizualizace a sběr dat SCADA – vzdálené ovládání a monitoring VZT přes 

LAN/internet, vizualizace, časové plány, alarmy, možnost nastavení zaslání alarmových 

hlášení přes email 

ZAŘÍZENÍ Č. 6 – WELLNESS 

Pro větrání řešených prostor bude použita sestavná rekuperační jednotka s vodním 

ohřívačem a vodním chladičem, pracujícím s teplotním spádem 7/16°C. Jednotka je 

umístěna ve strojovně v m.č. 1.19. 

VZT jednotka bude ve složení: 

• Přívod: Tlumící vložka, vnitřní uzavírací servoklapka, filtr vzduchu (M5), 

deskový rekuperátor s bypassem, směšovací komora, ventilátor s EC 

motorem, vodní ohřívač, vodní chladič, tlumicí vložka. 

• Odtah: Tlumicí vložka, filtr vzduchu (M5), deskový rekuperátor s bypassem, 

ventilátor s EC motorem, sekce servisní, vnitřní uzavírací servoklapka, 

tlumící vložka. 

Přívodní vzduch je nasáván z exteriéru na fasádě, přes protidešťovou žaluzii a tlumič 

hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, na deskovém rekuperátoru (v případě 

potřeby) předehříván teplem z odpadního vzduchu a v případě potřeby upravován a přes 

tlumič hluku bude veden do potrubní sítě. Jako distribuční elementy jsou použity talířové 

ventily a obdélníkové vyústky. 

Odvodní vzduch bude nasáván talířovými ventily a vyústkami do potrubní sítě a přes 

tlumič hluku do VZT jednotky, kde bude filtrován, na deskovém rekuperátoru zbaven 

odpadního tepla a přes tlumič hluku a protidešťovou žaluzii vyveden do exteriéru. 

 

Výkonové parametry VZT jednotky: 

Množství přiváděného / odváděného vzduchu:                     1 250/1 250 m3/h 

Externí tlaková ztráta přiváděného / odváděného vzduchu:  250/250 Pa 

Vodní ohřívač, topný výkon / teplota přívodního vzduchu:  5,3 kW / +20 °C (při 

venkovní teplotě -12 °C) 
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Přímý výparník, výkon / teplota přívodního vzduchu:               5,3 kW / +24 °C (při 

venkovní teplotě +35 °C) 

Deskový rekuperátor s bypassem. 

Filtr 2x M5. 

VZT jednotka bude v nepřetržitém provozu 24/7. Mimo pracovní dobu bude jednotka 

pracovat na snížený výkon, například na 30 % výkonu. 

Provozní stavy VZT jednotky: 

1. Plný výkon – Vzduchotechnická jednotka bude v provozu v případě provozu objektu, 

dle vlhkostního čidla na výkon od 30-100 %. 

2. Noční provoz – VZT jednotku bude v útlumovém režimu na výkon 30 %. 

Přívodní i odvodní potrubí, včetně distribučních elementů je částečně provedeno 

v nerezové úpravě. 

Potrubní rozvody budou vedeny pod stropem jednotlivých místností – viz řez ve 

výkresové části PD 

Větrání je řešeno v částech wellness zóny v rovnotlaku, V tabulce místností je uvedeno 

množství větracího vzduchu. 

Potrubí je izolováno  – protihlukovou a protipožární izolací 

Dle potřeby jsou v potrubí umístěny požární klapky a požární stěnové uzávěry. Požární 

klapky jsou opatřeny servopohony, napětí 230 V. Profese MaR zajistí monitoring a 

ovládání požárních klapek.  

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu. 

Profese ELE provede napojení ohřívače. 

Zařízení bude napájeno, napojeno a jištěno profesí ELE. 

Zařízení bude ovládáno autonomní MaR – dodávka VZT, vč. prokabelování, zprovoznění 

a umístění vzdáleného ovladače dle požadavku investora. Autonomní MaR VZT jednotky 

umožní připojení k nadřazenému řídícímu systému Modbus TCP, pokročilý servisní 

ovladač, vizualizace a sběr dat SCADA – vzdálené ovládání a monitoring VZT přes 

LAN/internet, vizualizace, časové plány, alarmy, možnost nastavení zaslání alarmových 

hlášení přes email. 
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ZAŘÍZENÍ Č. 7 – PŘÍMĚ CHLAZENÍ 

Venkovní kondenzační VRV zařízení. Zařizuje dochlazování kanceláří, zasedacích 

místností, chodeb, posiloven, občerstvení a skladu. Jednotky jsou umístěny na střeše na 

nosných rámech – dodávka stavby. Venkovní jednotka je spojena s vnitřními jednotkami 

Cu potrubím a komunikační kabeláží. Výkon a počet jednotek byl navržen s ohledem  

na vypočítanou teplotní zátěž: chladící výkon venkovní jednotky 90 kW, maximální počet 

jednotek 64 ks. Příkon: 26 kW. Hladina akustického tlaku: 66 dB(A) ve vzdálenosti 1 m 

a výšce 1,5 m. Průměr připojení 19,1/34,9 (kap./plyn). 

 

ZAŘÍZENÍ Č. 8 – PŘÍMĚ CHLAZENÍ (SPLIT JENOTKA) 

Venkovní kondenzační (split) jednotka pro 1 klimatizační zařízení. Zařizuje dochlazování 

serverovny v místnosti č. 2.43. Jednotka je umístěna na střeše na nosném rámu – dodávka 

stavby. Venkovní jednotka je spojena s vnitřní jednotkou Cu potrubím a komunikační 

kabeláží. Výkon a počet jednotek byl navržen s ohledem na vypočítanou teplotní zátěž: 

Chladící výkon jednotek 14 kW. Příkon jednotky: 4 kW. Hladina akustického tlaku 54 

dB(A) ve vzdálenosti 1 m a výšce 1,5 m. Připojení 9,55/19,88 (kap./plyn). 

 

3.5   Protihluková a protiotřesová opatření 

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a 

vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření: do rozvodných tras 

potrubí jsou navrženy účinné tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku 

od ventilátorů do větraných místností. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za 

účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Veškeré 

vzduchovody jsou napojeny na ventilátory, přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu 

chvění do potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody 

zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT 

potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex) - 

dodávka stavby. Projekt VZT zařízení předpokládá vhodné akustické řešení větraných 

prostor. 
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3.6   Izolace a nátěry 

3.6.1   Izolace 

VZT potrubí je opatřeno protipožární a hlukovou izolací dle potřeby. 

Potrubí je vyrobeno v takové kvalitě, že jej není nutné natírat – oboustranně pozinkovaný 

plech s min. vrstvou Zn. 275 g/m2. 

 

3.6.2   Potrubí 

Navrhované potrubí VZT je z pozinkovaného plechu kruhové potrubí SPIRO, čtyřhranné 

potrubí. 

Potrubí bude použito nízkotlaké (skupina I), třídy těsnosti A dle EN 1507. 

Potrubí je osazeno na závěsech kotvených do stropní konstrukce 1.NP a 2.NP. 

 

3.7   Nároky na spolu související profese 

Požadavky související profese jsou také uvedeny v příloze této TZ. 

 

3.7.1   Stavební úpravy: 

• otvory pro prostupy vzduchovodů a včetně zapravení a odklizení sutě 

• základy pro zařízení VZT a KLM 

• provedení požárních ucpávek 

• dotěsnění a oplechování prostupů stěnovými a střešními konstrukcemi 

• stavební, výpomocné práce 

• bezprahovou úpravu dveří / dveřní, případně stěnové mřížky dle PD 

• provedení revizních otvorů k požárním klapkám dle PD 

• koordinace stavebních prací 

• zajištění vhodného akustického řešení větraných prostor 

• zajištění únosnosti stavební konstrukce, včetně provedení přípravy pro zavěšení 

VZT potrubí vedeného pod přístřeškem v 1NP 

 

3.7.2   ELE 

• provede napájení, napojení a jištění rozvaděče autonomní MaR VZT jednotek 
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• napojeni ELE ohřívače, dle odstavce 3.4.3 technické zprávy 

 

3.7.3   ZTI 

• napojení a zajištění odvodu kondenzátu z VZT jednotek  

• napojení a zajištění odvodu kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek 

 

3.7.4   UT 

• napojení vodního ohřívače VZT jednotek včetně dodávky veškerých potřebných 

komponentů (např. směšovacího uzlu). 

 

3.7.5   MaR 

• Profese MaR bude ovládat zařízení dle odstavce 3.4.3 technické zprávy. 

 

3.8   Protipožární opatření 

Do projektu jsou zapracovány požadavky řešení PBŘ. Je navržena protipožární izolace. 

 

3.9   Požadavky na montáž a údržbu 

Montáž vzduchotechnického a klimatizačního zařízení smí být prováděna jen odbornými 

pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. 

VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy podle požadavků 

montážních předpisů jednotlivých výrobců tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 

3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v tomto 

projektu. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, regulačních 

klapek, koncových prvků). Dále je třeba provádět kontrolu tlumičů. Po montáži 

vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění a případně dezinfekce. 

 

3.10   Komplexní zkoušky 

Vzduchotechnická zařízení budou seřízena tak, aby jejich parametry odpovídaly 

výkonům uvedeným této PD. Kontrola funkce vzduchotechnických a klimatizačních 

zařízení bude součástí komplexních zkoušek. Ovládání funkcí vzduchotechnických 

zařízení je řešeno profesí MaR, částečně (např. zařízení pro wellness) je zařízení ovládáno 

autonomní MaR.  
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3.11   Bezpečnost práce 

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení může do provozu uvádět pouze odborník 

s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost 

a čistotu ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před 

prvním spuštěním ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 provedena výchozí revize 

elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Při prvním spuštění se kontroluje správnost 

směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na 

štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo 

nižší, než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné 

uvést VZT zařízení do zkušebního provozu. Ve zkušebním provozu je třeba provést 

zaregulování distribučních elementů na potrubní trase a komplexní zkoušky zařízení 

včetně měření výkonu zařízení. 

 

3.12   Ekologie 

Vzduch odváděný VZT zařízeními do volné atmosféry neobsahuje žádné látky, které by 

ohrožovaly ovzduší ve smyslu "Zákona o ovzduší". Zařízení jsou navržena tak, aby 

splňovala – Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 

venkovním prostoru byla stanovena součtem základní hladiny 50 dB a příslušné korekce 

pro denní nebo noční dobu a místo.  

 

3.13   Závěr 

Navržená větrací zařízení splňují nároky kladené na provoz budovy daného typu a 

charakteru. Zabezpečí v daných místnostech optimální pohodu prostředí požadovanou 

předpisy. 

Tato dokumentace byla zpracována dle dostupných podkladů a v rozsahu dle požadavku 

objednatele, tedy jako dokumentace pro stavební povolení. 

Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky a standardy 

investora.  
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4   Vzduchotechnické jednotky 

Objekt má celkem 6 VZT jednotek, které upravují, filtrují a distribuují vzduch 

v jednotlivých zónách. Jednotlivé funkce jednotek jsou blíže popsány v technické zprávě.  

 

4.1   Pohledy VZT jednotky 
 

 
Obr. 6: Pohledy na VZT jednotky (VZT jednotka č.1) 
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4.2   Schéma MaR VZT jednotek 
 

 
Obr. 7: MaR schéma VZT jednotky č. 1  
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4.3   Tabulka VZT jednotek. Rozdělení do jednotlivých zón. 
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Tab. 20: Tabulka VZT jednotek. Rozdělení do jednotlivých zón. 
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4.3.1   VZT č. 1 
 

 

 

 

 

Tab. 21: VZT č.1 
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4.3.1.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 1 

 
Obr. 8:Tlumiče hluku pro VZT č.1: přívod – sání 

 

 
Obr. 9: Tlumiče hluku pro VZT č.1: přívod – výtlak   
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Obr. 10:Tlumiče hluku pro VZT č.1: odtah – sání 

 

 
Obr. 11:Tlumiče hluku pro VZT č.1: odtah – výtlak  



 

94 

 

Tab. 22: VZT č. 2 

4.3.2   VZT č. 2 
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4.3.2.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 12:Tlumiče hluku pro VZT č.2: přívod – sání 

Obr. 13:Tlumiče hluku pro VZT č.2: přívod – výtlak 
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Obr. 14:Tlumiče hluku pro VZT č.2: odtah – sání 

Obr. 15:Tlumiče hluku pro VZT č.2: odtah – výtlak  
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Tab. 23: VZT č. 3 

4.3.3   VZT č. 3 
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4.3.3.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 16: Tlumiče hluku pro VZT č. 3: přívod – sání 

Obr. 17: Tlumiče hluku pro VZT č.3: přívod – výtlak 



 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 18: Tlumiče hluku pro VZT č.3: odtah – sání 

Obr. 20: Tlumiče hluku pro VZT č.3: odtah – výtlak Obr. 19: Tlumiče hluku pro VZT č.3: odtah – výtlak 
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Tab. 24: VZT č. 4 

4.3.4   VZT č. 4 
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4.3.4.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 20: Tlumiče hluku pro VZT č. 4: přívod – sání 

Obr. 21: Tlumiče hluku pro VZT č. 4: přívod – výtlak 
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Obr. 22: Tlumiče hluku pro VZT č. 4: odtah – sání 

Obr. 23: Tlumiče hluku pro VZT č. 4: odtah – výtlak 
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Tab. 25: VZT č. 5 

4.3.5   VZT č. 5 
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4.3.5.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 24: Tlumiče hluku pro VZT č. 5: přívod – sání 

Obr. 25: Tlumiče hluku pro VZT č. 5: přívod – výtlak 
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Obr. 26: Tlumiče hluku pro VZT č. 5: odtah – sání  

Obr. 27: Tlumiče hluku pro VZT č. 5: odtah – výtlak  
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4.3.6   VZT č. 6 

 

  

Tab. 26: VZT č. 6 
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4.3.6.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 6 

 
Obr. 28: Tlumiče hluku pro VZT č. 6: přívod – sání 

 

 
Obr. 29: Tlumiče hluku pro VZT č. 6: přívod – výtlak  
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Obr. 30: Tlumiče hluku pro VZT č. 6: odtah – sání 

 

 
Obr. 31: Tlumiče hluku pro VZT č. 6: odtah – výtlak  



 

109 

 

4.3.7   VZT č. 7 

 

  

Tab. 27: VZT č. 7 
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4.3.7.1   Tlumiče hluku pro VZT č. 7 

 
Obr. 32: Tlumiče hluku pro VZT č. 7: přívod – sání 

 
Obr. 33: Tlumiče hluku pro VZT č. 7: přívod – výtlak  
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Obr. 34:Tlumiče hluku pro VZT č. 7: odtah – sání 

 

 
Obr. 35:Tlumiče hluku pro VZT č. 7: odtah – výtlak  
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4.4   Tabulka výkonů VZT jednotek 

 



 

113 

 

 
Tab. 28: Tabulka výkonů VZT jednotek 
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4.5   Distribuční elementy 

V objektu jsou navrženy anemostaty, talířové ventily, obdélníkové vyústky a textilní 

vyústky pro přívod i odtah. Talířové ventily jsou navrženy v kancelářích, hygienických 

zázemí, ve wellness a na chodbách. Pro odtah z posiloven jsou navrženy anemostaty a 

obdélníkové vyústky. Anemostaty jsou dále navrženy v šatnách, na chodbách, 

v kancelářích a ve wellness. Jako přívodní elementy pro posilovny jsou zvoleny textilní 

vyústky. 

 

4.5.1   Talířové ventily 

Regulace průtoku se provádí pootočením středového disku, kterým se změní nastavovací 

rozměr s (mm). Měření průtoku vzduchu se provádí měřením diference tlaku samostatnou 

měřící trubicí. Bližší informace viz diagramy průtoku. 

 

Talířové ventily – návrh pro kanceláře jako přívodní prvek 50 m3/h. 

 

 
 

Obr. 36: Návrh talířového ventilu pro 50 m3/h – zvolen průměr 100 mm 
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Hodnota akustického tlaku: 

 

 
 

Graf 1: Hladina akustického výkonu TV pří 50 m3/h 

 

4.6.2   Anemostat 

Ručně přestavitelné výustě s lopatkami pro odklon proudu vzduchu jsou koncový 

vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu umožňující optimální usměrnění 

výtokového proudění vzhledem k potřebám klimatizovaných nebo větraných prostorů. 

 

Anemostat – dámské šatny 2x anemo po 240 m3/h  

 

 
 

Tab. 29: Výběr vhodného typu anemostatu s lopatkami 
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Umístění anemostatu v podhledu 

s.v. 2,85 m 

 

 

 
Graf 2: Hladina akustického výkonu anemostatu při průtoku 240 m3/h 

 

4.6.3   Štěrbinové vyústky 

Lineární štěrbinové výustě jsou používány v distribučním systému pro odtah vzduchu 

z posilovny v 2.NP. Konkrétní použity typ 10 SDL3 po 1,5 m celkově 15 m štěrbinové 

lineární výustě. Napojení pomocí ohebné hadice 2x 200 mm. Výška výustě 275 mm. 

 

Lineární štěrbinové vyústky – návrh odtahu v posilovně 

 

 
Tab. 30: Výběr štěrbinové vyústi 

 

  

Obr. 37: Anemostat v podhledu 



 

117 

 

 
Graf 3: Tlaková ztráta prvku pro průtok 335 m3/h 

 

 
Graf 4: Hladina akustického výkonu pro průtok 335 m3/h 

 

4.6.4   Textilní vyústky  

Textilní vyústky jsou navrženy pro přívod vzduchu v obou posilovnách a dětském 

koutku. Bezprůvanový přívod vzduchu a rovnoměrné rozdělení průtoku vzduchu. Byly 

navrženy půlkruhové vyústky zavěšené pod stropem  
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Obr. 38: Návrh půlkruhové textilní vyústky v posilovně 1.NP pro průtok 2620 m3/h 

 

 
Obr. 39: Návrh půlkruhové textilní vyústky v posilovně 2.NP pro průtok 2525 m3/h 
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4.6.5   Stěnové a dveřní mřížky 

Zajištují průtok vzduchu například v zázemí posiloven mezi šatnami a jejím přilehlým 

hygienickým zázemím. Jedná se průtoky vzduchu do 200 m3/h na jednu mřížku. 

 

Graf 5: Stěnová mřížka 400x125 mm průtok vzduchu 200 m3/h 
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5   Klimatizace 

5.1   Koncepce chlazení 

Pro výpočet potřeby chladu bylo potřeba vypočítat tepelnou zátěž objektu. Pro výpočet 

tepelné zátěže bylo vybráno 7 místností (obě posilovny, šatna ve 2.NP, kuchyňka v 1.NP, 

sklad, kancelář správce a kancelář ve 2.NP) na základě jejich dispozičních umístění ke 

světovým stranám, kde byla předpokládaná nejvyšší tepelná zátěž. Ostatní místnosti byly 

vypočteny z podobnosti místností, poměrově k jejich ploše. Výpočet byl proveden 

pomocí softwaru, který zahrnoval prostup sluneční radiací okny (konvekce, solární, 

radiace), prostup sluneční radiací stěnami, tepelnou zátěž VZT a klimatizačního zařízení 

a tepelnou zátěž od vnitřních zdrojů (osvětlení, lidé, elektrické spotřebiče). Objekt je 

částečně chlazen chladič ve VZT jednotce a dále chlazen zdrojem chladu 

 

Okrajové podmínky výpočtu 

Léto        +35 °C 

Relativní vlhkost               35 % 

Výpočet byl prováděn pro slunný den 21. července. Uvažovaná teplota venkovního 

vzduchu 35 °C a měrná enthalpie 56kJ/kg s.v. 

Stínění rámem okna a konstrukcemi bylo uvažováno podle obrázku č. 40. 

 

 
Obr. 40: Stínění okna rámem a konstrukcemi stavby 
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5.1.2   Výpočet tepelné zátěže pro kancelář č.m. 2.29 
 

ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU:  

Venkovní stěna 

  +-----Stěna západ-kancelář (9.23125 m2, 0.52m, 0.055 W/mK, 800 kg/m3, 900kJ/kgK) 

  +-----okno – determální (2.96875 m2, 0.8 W/m2K) 

Venkovní stěna 

  +-----Stěna jih-kancelář (20.03125 m2, 0.52m, 0.055 W/mK, 800 kg/m3, 900kJ/kgK) 

  +-----okno – determální (2.96875 m2, 0.8 W/m2K) 

Venkovní stěna 

  +-----střecha (19 m2, 0.7m, 0.1W/mK, 800kg/m3, 900kJ/kgK) 

Symetrická stěna 

  +-----Strop (19 m2, 0.35m, 0.12W/mK, 1500 kg/m3, 1020kJ/kgK) 

Symetrická stěna 

  +-----sádrokartonová příčka s izolací (19.2 m2, 0.1 m, 0.12W/mK, 200 kg/m3, 

600kJ/kgK) 

 +-----dveře (3.8 m2, 1.5 W/m2K) 

Další akumul. hmota 

 +-----nábytek (20 m2, 200 kg, 300kJ/kgK) 

Asymetrická stěna 

  +-----kancl x chodba (2.2 m2, 0.15m, 0.2 W/mK, 200 kg/m3, 600kJ/kgK) 

    

VSTUPNÍ ÚDAJE: 

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 

Časový krok: 300 s 

Objem místnosti: 60 m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok: ANO 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE  
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Osvětlení: 7–17 h, 200 W 

Větrání: 6–18 h, 100 m3/h 

Ostatní tepelné zdroje: 7–17 h, 500 W 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce: 7–17 h, 75 kg, počet osob: 2 

Sálavé plochy: NE 

       

VÝSLEDKY: 

Maxima tepelné zátěže: 

21.7.  15.08h:  Citelné teplo Max= 1963.19 W 

21.7.  6.08h:  Citelné teplo Min= -1.76 W 

21.7.  15.08h:  Vázané teplo=111.32 W   Měrná Tz = 8.52W/K 

21.7.  15.08h:  Potřeba chladu = 17.84kWh   Potřeba tepla = 0kWh 

             Suma potřeby chladu = 17.84kWh 

 

5.1.3   Výpočet tepelné zátěže pro posilovnu v 1.NPř č.m. 1.45 
 

ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU: 

Venkovní stěna 

+-----Stěna sever-posilovna (23.9 m2, 0.52m, 0.055 W/mK, 800 kg/m3, 900kJ/kgK) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

Graf 6: Průběh tepelná zátěže v místnosti č. 2.29 pro 21.7 
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+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

Venkovní stěna 

 +-----Stěna západ-posilovna (66.25 m2, 0.52m, 0.055 W/mK, 800 kg/m3, 900kJ/kgK) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

Venkovní stěna 

 +-----Stěna jih-posilovna (18.75 m2, 0.52m, 0.055 W/mK, 800 kg/m3, 900kJ/kgK) 

+-----okno – determální (4.75 m2, 0.8 W/m2K) 

Symetrická stěna 

 +-----Strop (300 m2, 0.35m, 0.12W/mK, 1500 kg/m3, 1020kJ/kgK) 

Další akumul. hmota 

 +-----nábytek (200 m2, 20000 kg, 300kJ/kgK) 

Asymetrická stěna 

 +-----posilovna x chodba (112.4 m2, 0.15m, 0.2 W/mK, 200 kg/m3, 600kJ/kgK) 

Podlaha 

+-----podlaha beton s izolací (300 m2, 0.4 m, 0.1 W/mK, 1900 kg/m3, 800kJ/kgK) 

    

VSTUPNÍ ÚDAJE: 

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 

Časový krok: 300 s 

Objem místnosti: 930 m3 
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Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok:ANO 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení: 7–22 h, 3000 W 

Větrání: 7–22 h, 5700 m3/h 

Ostatní tepelné zdroje: 7–22 h, 500 W 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce: 7–10 h, 75 kg, počet osob: 20 

Biologická produkce: 10–15 h, 75 kg, počet osob: 15 

Biologická produkce: 15–20 h, 75 kg, počet osob: 35 

Biologická produkce: 20–22 h, 75 kg, počet osob: 15 

Biologická produkce: 6–23 h, 75 kg, počet osob: 4 

Sálavé plochy: NE 

       

VÝSLEDKY: 

Maxima tepelné zátěže: 

21.7.  15.92 h: Citelné teplo Max= 28829.51 W 

21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 335.65 W 

21.7.  15.92 h: Vázané teplo=2170.8 W   Měrná Tz = 9 W/K 

21.7.  15.92 h: Potřeba chladu = 273.56kWh   Potřeba tepla = 0 kWh 
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Graf 7: Průběh tepelná zátěže v místnosti č. 1.45 pro 21.7 

Suma potřeby chladu = 273.56kWh 
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5.2   Hlavní zdroj chladu  
 

5.2.1   Venkovní kondenzační jednotka VRV  

Zajišťuje chlazení v celém objektu. Skládá se z venkovní kondenzační jednotky a 

vnitřních nástěnných a 2 – cestných jednotek.  
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Tab. 31: Venkovní kondenzační jednotka 

 
 

Tab. 32: Vnitřní nástěnné jednotky 

 

5.2.2   Venkovní jednotka split  

Zajišťuje chlazení v serverovně. Chlazení se skládá z 1 venkovní kondenzační jednotky 

a 1 vnitřní kazetové 4-cestné jednotky, která zajišťuje chlazení. 

 

Tab. 33: Výběr vnitřní kazetové jednotky 
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Obr. 41: Vnitřní kazetová jednotka 

Tab. 34: Výběr venkovní kondenzační jednotky pro chlazení serverovny 
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5.3   Pomocný zdroj chladu  

Jako pomocný zdroj chladu slouží VZT jednotka, přes kterou je venkovní vzduch 

filtrován a následně ochlazen v deskovém rekuperátoru od odpadního vzduchu a pak 

následně ochlazen ve vodním chladiči na teplotu +24 °C 

 

Léto – teplota přiváděného vzduchu  +24 °C 

Relativní vlhkost  vlhkost přiváděného vzduchu není 

regulována 

 

6   Vytápění 

6.1   Koncepce vytápění 

Pro výpočet tepelných ztrát objektu byla použita zjednodušena obálková metoda. Pro 

výpočet tepelných ztrát byla uvažována ztráta prostupem a ztráta větráním dle vzorce. 

Jako hlavní zdroj tepla v budově slouží vodní podlahové vytápění, které je zásobováno 

teplou vodou z nově budovaného plynového centrálního zdroje tepla pro novou výstavbu 

v okolí administrativního objektu. Objekt je částečně vytápěn pomocí ohřívače ve VZT 

jednotce. 

Celková ztráta obálkovou metodou: 

 

 

 

 

 

 

Ztráta prostupem: 

 

 

  

  

 

 

  

Tab. 35: Celková ztráta obálkovou metodou 

Obr. 42: Ztráta prostupem – popis výpočtu 
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Ztráta větráním: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajové podmínky výpočtu: 

Zima -12 °C 

Relativní vlhkost     99 % 

 

6.2   Hlavní zdroj tepla 

Jako hlavní zdroj pro vytápění slouží vodní podlahové topení s teplotním spádem 

50/30°C. Pro akumulací teplé vody slouží akumulační zásobník o objemu 2000 l 

s elektrickou topnou spirálou. Vybudování přípojky bude investicí dodavatele tepelné 

Tab. 36: Ztráta prostupem pro daný objekt 

Tab. 37: Ztráta větráním 
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energie a bude i jejím majetkem. Zásah přípojky do pozemku a objektu investora stavby 

bude řešena zřízením služebnosti. 

 

 
 

Obr. 43: Umístění nově budovaného centrálního zdroje tepla 

 

Pro předání tepla z CZT slouží desková předávací stanice, která je dále napojena pomocí 

třícestného ventilu na akumulační zásobník teplé vody a HVDT. K akumulaci teplé vody 

slouží akumulační zásobník s elektrickou topnou spirálou, který z 20 % využíván pro 

přípravu teplé vody a z 80 % pro vytápění objektu.  
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Tab. 38: Výběr vhodné akumulační nádrže s elektrickou topnou spirálou 

 

6.3   Pomocný zdroj tepla 
 

Jako pomocný zdroj tepla slouží VZT jednotka, přes kterou je venkovní vzduch filtrován 

a následně ohřát v deskovém rekuperátoru od odpadního vzduchu a pak následně ohřát 

vodním ohřívačem na teplotu +20°C. 
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Zima – teplota přiváděného vzduchu              +20 °C (při venkovní teplotě -12 °C) 

Relativní vlhkost   vlhkost přiváděného vzduchu není 

regulována 

 

7   Osvětlení 
 

7.1   Koncepce osvětlení 
 

Objekt je osvětlen pomocí LED svítidel. V objektu jsou požity 2 základní druhy 

svítidel: 

- LED panel 600x600 mm, 45 W, 4200 lm 

- LED panel 300x600 mm, 24 W, 2300 lm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 39: Charakteristika osvětlení 

 

  

Obr. 44: Osvětlení LED panely 600x600, 300x600 mm 
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Tab. 40: Charakteristika osvětlení 

 

Osvětlenost jednotlivých místností vychází z tab. č. 41:  

 

 
Tab. 41: Požadavky na osvětlení [8] 
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7.2   Příklad osvětlení kanceláře 2.41 

Rozměr:  6x6,15x2,8 m 

Místnost:  bílý kazetový strop, světlé stěny, dřevěný stůl  

Osvětlení:  LED panely 600x600 v podhledu, 4200 lm, účinnost 90% 

Činitel místnosti: k=1,56 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pro vhodné umístění světel v místnosti bylo navrhnuto 9 světel. 
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Obr. 45: Půdorys vybrané kanceláře. Počet, umístění a koordinace světel s VZT prvky 

 

Ostatní osvětlení v místnostech byla navržena dle stejných kritériích jako kancelář 2.41 

viz. samostatný výkres osvětlení. 

 

8   Fotovoltaika 
 

8.1   Koncepce fotovoltaiky 

Na střeše objektu jsou nainstalovány fotovoltaické panely, které slouží k výrobě a přímé 

spotřebě elektrické energie v objektu. FV panely pokryjí cca 25 % celkové spotřebované 

energie za rok. V objektu se nepočítá s akumulací el. energie. Na střeše objektu se nachází 

celkem 68 FV panelů o celkové ploše 136 m2. Panely jsou rozděleny do 4 řad po 17 

kusech. Panely mají sklon 37°. 
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Obr. 46: Umístění objektu v programu PVGIS 

Graf 8: Graf vyobrazující výrobu el. energie z FV panelů 
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Tab. 42: Výroba energie pomocí fotovoltaických panelů 
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Tab. 43: Základní parametry FV panelů 

Graf 9: Graf výroby a spotřeby el. energie - den 

Graf 10: Graf dopadajícího záření 

Graf 11: Spotřeba jednotlivých systémů TZB 
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Tab. 44: Výroba a spotřeba el. energie za rok 
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Složka č.6 – PENB 

  Protokol energetické náročnosti budov 
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1 Úvod 
 

V administrativních budovách může automatický provoz stínění oken pomoci šetřit 

energii a zlepšit zabezpečení. Například studie sponzorované americkým ministerstvem 

energetiky ukázaly, že automatické nastavení sklonu u horizontálních žaluzií, které jsou 

využívány ve velké části komerčních objektů, může ušetřit až deset procent nákladů na 

vytápění a chlazení.[13] Pečlivě navržený systém ovládání žaluzií však přináší nejen 

úspory energie, a to jak osvětlení, vytápění a chlazení, ale také maximalizuje denní světlo 

v místnosti a výhled ven. Uživatelé totiž obvykle nastavují žaluzie tak, aby se vyhnuli 

oslnění, a poté je nechají ve stejné poloze i několik dní či týdnů. Uživatelé v kancelářích 

navíc obvykle rolety úplně neotevírají. Průměrná absorpce světla je tedy pouze 50 – 60%. 

Regulace náklonu žaluzií vytváří i vhodné uživatelské  

prostředí. [13] 

Předmětem volitelné části diplomové práce je tedy návrh vhodného řízení náklonu žaluzií 

na základě intenzity dopadajícího slunečního záření. Experimentální měření je provedeno 

za použití softwaru Arduino IDE a vývojové desky s fotorezistorem, který měří intenzitu 

slunečního záření. Následně jsou použity výsledky měření i data z odborné literatury, a 

je zvoleno vhodné stínění řešeného administrativního objektu pro zimní i letní období za 

účelem úspory energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 47: Dopadající sluneční záření v letním a zimním období 
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V letních měsících je důležité především stínění objektu, kdy vlivem vyšší okolní teploty 

a slunečního záření stoupá teplota ve vnitřním prostředí. Naopak v zimním období lze co 

nejvíce využít energii ze slunečního záření a snížit výdaje za vytápění v objektu. 

 

 

 

Z obrázku č. 48 vyplývá, že 

nejefektivnější je stínit plochy 

orientované na jih, jihovýchod, 

jihozápad a západ. 

 

 

 

 

 

 

2   Cíl experimentálního měření 
 

Cílem experimentální části je navrhnout systém efektivního náklonu stínícího 

mechanismu v projektovaném administrativním objektu. V komerčních budovách je 

vzhledem k jejich velikosti využití moderních energicky úsporných opatření velmi 

žádoucí. Projektovaná budova má zděný obvodový plášť a poměrně velký podíl okenních 

ploch. Intenzita dopadajícího slunečního záření na skleněné plochy objektu tedy může 

mít zásadní vliv na přehřívání místností, což ovlivňuje výši nákladů vynaložených na 

provoz klimatizace v letním období. V zimním období je naopak snahou skleněné plochy 

co nejvíce využít pro snížení nákladů za vytápění a osvětlení místnosti. 

Na základě naměřených hodnot intenzity slunečního záření a údajů ze sekundárních 

zdrojů bude navrhnut konkrétní způsob použití nainstalovaných žaluzií v řešeném 

objektu. Cílem je vytvořit návrh, který obsahuje doporučený náklon stínícího 

mechanismu pro letní a zimní režim, aby došlo k co největší energické úspoře při co 

nejlepším osvětlení místnosti.  

  

Obr. 48: Orientace objektu ke světovým stranám 
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3   Experimentální měření 
 

Pro měření intenzity slunečního záření sloužil počítačový software Arduino IDE, do 

kterého se zapisuje kód v jazyce C nebo C++, dále počítač, vývojová deska Arduino UNO 

a fotorezistor. Měření probíhalo v Brně – Novém Lískovci. Výsledky budou následně 

porovnávány s měřícím systémem permanentní družicové stanice TUBO, který se 

nachází v prostorách VUT fakulty stavební. Intenzita slunečního záření je měřena 

přístrojem pyranometr CMP 3.  

 

Na základě výsledných hodnot měření v softwaru Arduino a sekundární literatury bude 

sestavena tabulka rozdělující intenzitu slunečního záření na 5 stupňů, od nejnižšího po 

nejvyšší. Stupně intenzity záření budou také rozděleny podle letního a zimního období. 

Poté bude porovnán graf zachycující úhly dopadu slunečního záření za Zemi v průběhu 

dne s grafem zachycujícím křivku intenzity slunečního záření v průběhu dne. Jelikož mají 

obě křivky stejný vývoj, bude možné určit rozsah úhlů dopadu slunečního záření pro 

jednotlivé stupně intenzity záření, a to jak v letním, tak zimním období. Následně budou 

na základě výše uvedených údajů a poznatků z odborné literatury navrhnuty úhly 

efektivního náklonu stínícího mechanismu v projektovaném administrativním objektu. 

  

Obr. 49: Fotografie z praktického měření  
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3.2   Použité přístroje a programy 
 

Software Arduino IDE 

V autorově experimentálním měření komunikuje software Arduino IDE s deskou 

Arduino UNO pomocí USB konektoru. Do softwaru se zapíše kód v programátorském 

jazyce C nebo C++, přizpůsobí se zadání pro daný příklad (např.: časová prodleva). Dále 

proběhne ověření kódu a nahrání kódu. Po otevření sériového monitoru lze vidět 

naměřené hodnoty. 

 

 
 

Obr. 50: Software Arduino IDE [4] 

 

Software TERUNA 

TERUNA je počítačový software pro modelování tepelného mikroklimatu budov a 

navrhování vzduchotechniky. V diplomové práci autor použil software hlavně k výpočtu 

tepelné zátěže jednotlivých místností. Ve volitelné části byl software využit, aby názorně 

ukázal rozdíl mezi okenními plochami se stíněním a bez něj. 
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Obr. 51: Zadání do softwaru TERUNA 

 

Vývojová deska Arduino UNO s fotorezistorem 

Deska Arduino UNO zastupuje prostředníka mezi samotným softwarem a akčním 

činitelem v tomto případě fotorezistorem. Fotorezistor je zapojen pomocí analogového 

vstupu a posílá hodnotu pomocí desky do softwaru v reálném čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 52: Vývojová deska arduino UNO a fotorezistor [4] 
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Obr. 53: Schéma zapojení desky Arduino a fotorezistoru [4] 

 

Pro zaručení správného fungování a komunikace mezi softwarem a vývojovou deskou je 

důležité správné zapojení jednotlivých komponentů dle zapsaného kódu. 

 

 
 

Obr. 54: Zápis kódu do softwaru Arduino IDE pro fotorezistor 
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3.3   Postup měření 

Při měření intenzity slunečního záření nechal autor přístroj ustálit a následně zkopíroval 

a vložil do excelovského souboru 10 hodnot, které poté zprůměroval. Zprůměrovaná 

hodnota byla porovnána s hodnotami měřící stanice TUBO Hodnoty z programu Arduino 

IDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření probíhalo v období od konce listopadu do začátku prosince. Každý den proběhla 

3 měření, ranní měření kolem 8. hodiny, polední měření okolo 12. hodiny, a nakonec 

odpolední měření, které probíhalo okolo půl 4 hodiny. Nejvyšších hodnot se dosahovalo 

během poledního měření. Během měření jsem si také poznamenával aktuální počasí, 

které mělo na výslednou hodnotu vliv. 

Obr. 55: Vzorové hodnoty z programu Arduino a z měřící stanice TUBO 



 

150 
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Tab. 45:Zapsané hodnoty intenzity slunečního záření v z 10-bit převodníku 0-1024 

rozptyl 

 

Příklad porovnání hodnot naměřených pomocí softwaru Arduino a měřící stanice 

TUBO: 
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Obr. 56: Příklad porovnání hodnot naměřených pomocí softwaru Arduino a měřící 

stanice TUBO 

 

Se stanicí v areálu FAST VUT jsem porovnal měřené dny. Hodnoty získané v rámci 

experimentu jsou lehce vyšší než hodnoty naměřené stanicí TUBO, odchylka se pohybuje 

okolo 10–30 %. Odchylka je pravděpodobně způsobena odlišnou lokalitou obou měřících 

zařízení. Vzhledem k tomu, že hodnoty získané softwarem Arduino IDE jsou i přes výše 

zmíněnou odchylku v souladu s hodnotami měřící stanicí TUBO, lze tyto hodnoty 

považovat za vhodné pro účely experimentu.  

 

Výpočet stínění dle ČSN 730542 

 

Tab. 46: Výpočet stínění dle ČSN 730542 [2] 

  



 

153 

 

 

Tab. 47: Globální sluneční záření za měsíc Egm [kWh.m−2.měs−1] a za topné období [2] 

 

EgVO[kWh.m−2.rok−1] dle 

 

Tab. 48: Propustnost slunečního záření zasklení T1 z čirého skla dle ČSN 730542 [2] 

 

Tab. 49: Hodnoty stínicích součinitelů T3 pro různá provedení oken a stínicích prvků dle 

ČSN 730548 [2] 
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3.4   Tepelná zátěž objektu v softwaru TERUNA 

Pro porovnání rozdílu mezi stíněnou a nestíněnou okenní plochou byla použita místnost 

v administrativním objektu kancelář č. 2.29. Jedná se o rohovou kancelář ve 2.NP se 

dvěma okny, která jsou orientována na jih a západ a obývají ji 2 zaměstnanci. Rozdíl obou 

porovnávaných variant je pouze ve stínicím součiniteli. 

 

 

 

Obr. 57: Půdorysné schéma kanceláře č.2.29 
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Maximální 

tepelná zátěž = 

3221 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální 

tepelná zátěž = 

1963 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl je znatelný při stejné obsazenosti a stejných podmínkách, kdy u nestíněné 

místnosti vychází tepelná zátěž a tím i závislá potřeba chladu pro tuto místnost okolo 40 

% více. 

 

3.5   Okrajové podmínky experimentu 
 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce a možnostem autora je potřeba parametry pro návrh 

vhodného náklonu žaluzií co nejvíce specifikovat. Z odborné literatury a již provedených 

výzkumů totiž vyplývá, že do výpočtu nejvhodnějšího náklonu žaluzií zasahuje velké 

množství proměnných, a to např. počasí, roční období, světová strana, na kterou směřují 

skleněné plochy či zeměpisná šířka. Pro účely práce jsou parametry návrhu zúženy tak,   

Graf 12: Typová místnost v administrativním objektu bez stínění 

Graf 13: Typová místnost v administrativním objektu se stíněním 



 

156 

 

že vhodný náklon lamel je určen pouze pro bezoblačný den, jižní stranu a období zimní a 

letní. Veškeré použité grafy a údaje ze sekundární literatury byly proto vybrány tak, aby 

co nejvíce splňovaly dané parametry a byly vhodné i pro návrh v této práci. Při realizaci 

projektovaného objektu by tedy bylo nutné návrh doplnit o další parametry a vytvořit 

větší množství režimů pro náklon žaluzií.  

Dále je potřeba zmínit, že v původním plánu pro volitelnou část diplomové práce měl 

autor na základě vypracovaného návrhu provést měření náklonu žaluzií na modelu 

v budově VUT. Kvůli koronavirové krizi však k tomuto měření nedošlo, práce tedy 

obsahuje nejvhodnější návrh na základě dostupných údajů, který je připravený pro využití 

v dalším měření.  

 

4   Návrh náklonu žaluzií 
 

Pro účely práce byla sestavena tabulka rozdělující intenzitu slunečního záření na 5 

stupňů1. 

 

Stupeň Hodnoty léto W/m²              Hodnoty zima W/m²               Popis 

1 0–50 0–50 Tma 

2 51–200 51–200 Šero 

3 201–500 201–400 Světlo 

4 501–800 >401 Jasno 

5 >800 - Velmi jasno 

 

Tab. 50: Rozdělení intenzity slunečního záření na 5 stupňů 

  

 
1 Tabulka byla sestavena na základě prezentace [4] a měření v programu Arduino. 
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Žaluzie se otáčí kolem své osy od 0 do 180 stupňů, přičemž 0° a 180° jsou vodorovná 

poloha, viz obrázek č. 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účely práce byl rozsah náklonu žaluzií rozdělen do 5 režimů v závislosti na zimním 

a letním období. Jednotlivá období jsou řešena individuálně podle aktuálního stavu počasí 

a venkovní teploty, základní nastavení je pro letní režim od dubna do září a zimní období 

od října do března. V letním období je zásadní bránit prostupu slunečního záření do 

místnosti, proto je využíván sklon lamel od 0° do 90°. Naopak v zimním režimu je 

důležité využít co nejvíce sluneční energie, proto je využíván sklon lamel od 90° do 180°. 

 
Obr. 59: Příklad náklonu žaluzií v letním a zimním režimu [12] 

  

Obr. 58: Úhly lamel žaluzií [7] 
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Nejprve byla tedy rozdělena intenzita slunečního záření do 5 stupňů, na základě kterých 

bude nastaveno 5 režimů pro náklon lamel žaluzií. Aby bylo při slunečním dni možné 

zajistit co největší osvětlení místnosti při co nejmenším oslnění uživatele, je nutné 

nastavit úhel žaluzií podle pozice slunce. Protože jsou navrhované žaluzie horizontální, 

světlo, které nimi prostoupí, je ovlivněno úhlem dopadu slunečního záření na Zemi. [5] 

V další části práce je tedy potřeba určit rozmezí úhlů dopadu slunečního záření pro 

jednotlivé stupně intenzity záření. Za tímto účelem je porovnán graf č. 14 zachycující 

úhly dopadu slunečního záření za Zemi v průběhu dne s grafem zachycujícím křivku 

intenzity slunečního záření v průběhu dne. Jelikož mají obě křivky stejný vývoj, při 

srovnání grafů podle maximálních hodnot obou křivek je možné přiřadit konkrétnímu 

rozmezí úhlů dopadu slunečního záření přibližný rozsah intenzity slunečního záření 

v jednotkách W/m². Na základě srovnání obou grafů tedy bylo určeno, jaký úhel dopadu 

má sluneční záření při výše nastavených stupních záření, a to v letním i zimním období. 

Díky tomu bude následně ke každému stupni záření přiřazen nejvhodnější náklon žaluzií, 

aby byl v místnosti zajištěn optimální světelný komfort a zároveň došlo k energetické 

úspoře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 14: Intenzita slunečního záření v průběhu dne (21.6) [17] 
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Graf 15: Úhel dopadajícího slunečního záření v průběhu dne [16] 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   Letní režim 

Nejprve bude zpracován návrh náklonu žaluzií pro letní režim, tedy od dubna do září. V 

chladící sezóně je zásadní žaluzie během dne zavřít nebo je nastavit pouze do malého 

úhlu, protože i přes dobré přirozené osvětlení jsou tepelné zisky velké a přispívají ke 

zvýšení spotřeby energie pro chlazení místnosti. [5] Zároveň je ale možné efektivně 

využít dobu ráno a večer pro osvětlení místnosti. Sluneční záření totiž není již tolik silné, 

aby přehřívalo místnost, ale zároveň stále poskytuje dobrou úroveň osvětlení. V tuto dobu 

je tedy možné otevřít žaluzie i na více než 90 % jejich náklonu. [3] Pro určení vhodného 

úhlu lamel žaluzií během letního dne byl použit výzkum Čongradaca et al. [5], který se 

zabývá vytvořením vhodného algoritmu pro stanovení optimálního náklonu žaluzií 

k dosáhnutí co největšího osvětlení místnosti za co největší úspory energií. Optimální 

úhel pro 5. stupeň intenzity slunečního záření tak byl nastaven na 20°. Naopak pro 1. 

stupeň intenzity slunečního záření je nastaven úhel 0°, protože ve tmě je žádoucí mít   

Graf 16: Srovnání grafů [9] 
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žaluzie zavřené. Princip určení ostatních úhlů náklonu spočívá v tom, že brzy ráno budou 

žaluzie co nejvíce otevřeny pro dosažení optimálního osvětlení místnosti, dokud není 

záření slunce příliš silné. Postupně se pak budou zavírat podle přibývající intenzity 

slunečního záření, popřípadě otvírat při ubývající intenzitě slunečního záření. Pro návrh 

náklonu žaluzií pro jednotlivé stupně slunečního záření byl využit i výzkum Athienitise 

a Tzempelikose [3], v rámci kterého autoři zjišťují optimální úhel pro co nejefektivnější 

osvětlení místnosti bez oslnění uživatelů za co největšího výhledu ven. Na základě jejich 

výzkumu vytvořili graf č. 17, který zobrazuje, kolik procent slunečního svitu pronikne 

žaluziemi při různém náklonu lamel a dopadu slunečního záření.  

 
Graf 17: Průnik světla při různém náklonu lamel a dopadu slunečního záření2 

 

Podle výše zmíněného postupu a údajů tak byla sestavena tabulka s pěti režimy náklonů 

žaluzií v letním období.  

 

Stupeň záření Úhel dopadu záření  Náklon žaluzií 

1 0° - 3° 0° 

2   3° - 12° 105° 

3 12° - 30° 60° 

4 30° - 48° 30° 

5 49° - 60° 20° 

Tab. 51: Tabulka náklonu lamel v letním období  

 
2 Stupnice úhlů ve výzkumu Athienitise a Tzempelikose [3] je zrcadlově obrácena stupnici použité v této 

práci.  
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4.2   Zimní režim 
 

Dále bude zpracován návrh náklonu žaluzií pro zimní režim, tedy od řijna do března. 

Během topné sezóny je nejefektivnější žaluzie co nejvíce otevřít, aby bylo 

maximalizováno využití tepelných zisků a zároveň přirozeného osvětlení. [5] Pro určení 

vhodného úhlu lamel žaluzií během zimního dne byly také využity údaje z výše 

zmíněných výzkumů autorů Čongradaca et al. a Athienitise a Tzempelikose. Princip 

určení vhodného náklonu žaluzií se však od letního režimu značně liší. Pro 1. stupeň 

intenzity slunečního záření je zase nastaven úhel 0°, aby byly žaluzie zavřené ve tmě. 

Během jednotlivých stupňů intenzity slunečního záření se pak žaluzie otvírají v takových 

úhlech, aby se co nejméně bránilo průniku slunečního záření do místnosti. Zásadní je zde 

tedy úhel dopadu slunečního záření, protože lamely žaluzií musí být rovnoběžné 

s prostupujícími paprsky.  

 

 
 

Obr. 60: Náklon žaluzií v zimním období 

 

Na základě výše zmíněného postupu a údajů tak byla sestavena tabulka se čtyřmi 

režimy náklonu žaluzií v zimním období. Oproti letnímu období není použit pátý stupeň 

intenzity záření, jelikož v zimním období nedosahuje slunce tak vysokých úhlů dopadu 

ani hodnot slunečního záření, jako v letním.  

 

Stupeň záření Úhel dopadu záření  Náklon žaluzií 

1 0° - 3° 180° 

2   3° - 10° 96° 

3 10° - 25° 107° 

4 25° - 40° 122° 

5 - - 

 

Tab. 52: Tabulka sklonu lamel v zimním období 
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5   Závěr 
 

Cílem experimentální části práce bylo navrhnout systém efektivního náklonu stínícího 

mechanismu v projektovaném administrativním objektu. Nejprve bylo určeno pět stupňů 

intenzity slunečního záření. Poté bylo na základě úhlů dopadu slunečního záření na Zemi 

a odborné literatury sestaveno pět režimů náklonu žaluzií pro letní režim a čtyři režimy 

náklonu žaluzií pro zimní režim. Použití daných režimů v navrhované budově by mělo 

zajistit optimální osvětlení místnosti a zároveň úsporu energií. V letním režimu se jedná 

především o snížení nákladů na provoz klimatizace, v zimním na vytápění, celoročně pak 

dochází k úspoře za umělé osvětlení místnosti.  

Efektivním využitím žaluzií se zabývá řada odborných článků, a to v souvislosti s úsporou 

energie obecně či pouze u jednotlivých zdrojů spotřeby energie, jako je osvětlení či 

klimatizace. Úspora energie za osvětlení kanceláře může podle výzkumu Athienitise a 

Tzempelikose [3] pro okenní systém s integrovanými žaluziemi dosáhnout až 75 % při 

oblačném dni a 90 % u jasného dne. Hodnoty byly porovnány s případem, kdy nebylo 

využito žádného systému ovládání osvětlení v místnosti. Výzkum Čongradaca et al. [5] 

ukázal, že při optimalizaci úhlu žaluzií je možné ušetřit přes 25 % nákladů na energie 

v topné sezóně a až 35 % nákladů v chladící sezóně, v závislosti na orientaci oken. 

Největší úspory byly zaznamenány na jižní a západní straně.   

Zjistit reálnou úsporu nákladů pro navrhovaný administrativní objekt však bude 

vyžadovat praktické a dlouhodobé měření. Samotný návrh je pak základem pro další 

rozpracování, a to například v souvislosti s orientací budovy ke světovým stranám či 

režimy pro různé podmínky externího prostředí. 
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření kompletního návrhu administrativního objektu 

včetně jeho technického zařízení. V rámci architektonicko-stavební části práce byl 

navržen objekt o dvou nadzemních podlažích. Nosnou konstrukcí budovy je monolitický 

železobetonový skelet, který je postaven na základových monolitických 

železobetonových patkách. Objekt je umístěn na nezastavěné ploše v Brně – Starém 

Lískovi, která je určena pro budoucí výstavbu.  

Ve druhé části práce je řešena technika prostředí budovy. Technické zařízení objektu 

zahrnuje šest vzduchotechnických jednotek a dvě venkovní kondenzační jednotky. Dále 

akumulační zásobník na akumulaci teplé vody s ohřevem a vodní podlahové topení. Dále 

osvětlení, retenční nádrž na akumulaci dešťových vod, fotovoltaiku a automatické 

žaluzie.  

V poslední části práce, která zahrnuje experimentální měření, byl představen návrh 

vhodného řízení náklonu žaluzií na základě intenzity dopadajícího slunečního záření. 

Experimentální měření bylo provedeno za použití softwaru Arduino IDE a vývojové 

desky s fotorezistorem. Výsledkem bylo sestavení pěti režimů náklonu žaluzií pro letní 

období a čtyři režimy náklonu žaluzií pro zimní období za účelem úspory energie, financí 

a optimalizace vnitřního prostředí.  

Na základě vypracovaného projektu v diplomové práci by investor mohl zažádat o 

stavební povolení. Zároveň díky ekologicky šetrným návrhům může potencionálně vzrůst 

hodnota budovy. Stejně tak bude možné požádat o finanční podporu na výstavbu 

vegetačních neboli zelených střech, například z programu Nová zelená úsporám. 

Diplomová práce je tedy v souladu s jejím zadáním a stanovenými cíli. 
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Značka – veličina        Jednotka 

t – teplota          [°C] 

ti – teplota interiéru         [°C] 

te – teplota exteriéru        [°C] 

R – tepelný odpor kce        [m2K/W] 

Rsi – odpor přestupu tepla na vnitřní straně      [m2K/W] 

Rse – odpor přestupu tepla na vnější straně      [m2K/W] 
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U – součinitel prostupu tepla       [W/m2K] 
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Ak – plocha          [m2] 
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Ek – korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům   [-] 
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e – stínící součinitel         [-] 

Hv,i – Součinitel tepelné ztráty větráním      [W/K] 

tw1 – Teplota přívodní vody do tělesa      [°C] 

tw2 – Teplota vratné vody z tělesa       [°C] 

HVDT – hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků   [-] 

φ – relativní vlhkost        [%] 

h – entalpie          [kg/KJ] 

ρ – hustota          [m3/kg] 

c – měrná tepelná kapacita        [J*kg-1*K-1] 

V – průtok vzduchu         [m3/h] 

Vmin – minimální objem výměny vzduchu      [m3/h] 

Vp – průtok přívodního vzduchu       [m3/h] 
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Vo – průtok odvodního vzduchu       [m3/h] 

U – součinitel prostupu tepla       [W*m-2*K1] 

ʎ – součinitel tepelné vodivosti       [W/m*K] 

A – plocha          [m2] 
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ξ – součinitel vrážených odporů       [-] 

v – rychlost          [m/s] 

∆P – tlaková ztráta         [Pa] 
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LP – hladina akustického tlaku       [dB] 

f – frekvence          [Hz] 

VZT – vzduchotechnika 

VRF – Variable Refrigerant Flow 
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