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ANOTACE 

HOBLÍKOVÁ, K. Nákupní středisko - vytápění: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2011, 46 s.                           

Vedoucí práce: Galda Z. 

Zadáním této diplomové práce je návrh novostavby nákupního střediska, vytápění a jeho 

ekonomické zhodnocení. Vytápění bude navrženo jako teplovzdušné. Diplomová práce se 

skládá ze tří částí. V první části je obsažena průvodní a souhrnná technická zpráva pro 

prováděcí dokumentaci, týkající se stavební části objektu. Druhá část obsahuje technickou 

zprávu k vzduchotechnickému zařízení objektu a jeho ekonomické zhodnocení. Ve třetí části 

jsou doloženy přílohy, které obsahují výpočty a výkresovou dokumentaci stavební části a 

vzduchotechniky. 

 

ANNOTATION 

HOBLÍKOVÁ, K. The Shopping Centre – The heating: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor 

Enviromental Engineering and Building Services, 2011, 46 p. Thesis head: Galda Z. 

 

Diploma thesis deals with design of the Shopping Centre, The Heating and its economic 

evaluation. The Heating will be designed as hot air heating.The thesis consists of three parts. 

The first part includes a summary and the accompanying technical report, the second part 

includes technical report of  ventilation services and its economic evaluation. In the third part 

are accompanied by attachments that contain calculations and drawings of the building and 

ventilation services. 
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1 ÚVOD 

 

 Zadáním této diplomové práce je návrh vytápění nákupního střediska a jeho 

ekonomické zhodnocení. Vytápění je navržené jako teplovzdušné pomocí 

vzduchotechnických jednotek. Nákupní středisko je rozděleno do dvou na sobě nezávislých 

provozů. Provoz samoobsluhy a jejího zázemí a provoz kavárny a dvou prodejen. 

 

 Diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části je obsažena průvodní a souhrnná 

technická zpráva pro prováděcí dokumentaci, týkající se stavební části objektu. Druhá část 

obsahuje technickou zprávu k vzduchotechnickému zařízení objektu a jeho ekonomické 

zhodnocení. Ve třetí části jsou doloženy přílohy, které obsahují výpočty a výkresovou 

dokumentaci stavební části a vzduchotechniky. 
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:     Nákupní středisko 

Místo stavby:    č. parcely  2344/38 , katastrální území Opava 

Účel:     Objekt občanské vybavenosti 

Základní charakteristika: Nepodsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími. 

Dům je navržen jako samostatně stojící objekt. 

Zastavěná plocha:   822,67 m
2
 

Obestavěný prostor:   4965,00 m
3
 

Podlahová plocha celkem:   993,7 m
2
 

 

2.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ, A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  

 

Novostavba bude umístěna na stavební pozemek parcely č. 2344/38, katastrální území 

Opava. Pozemek je nezastavěný a nachází se v zastavěné části města Opavy. Okolní zástavba 

je tvořena bytovými domy a objekty občanské vybavenosti. Podle územně plánovací 

dokumentace je pozemek určený pro zástavbu občanskou vybaveností. Pozemek je ve 

vlastnictví investora. 

 

2.3 ÚDAJE O PRŮZKUMECH PROVEDENÝCH NA POZEMKU A O NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, územní 

plán města Opavy a fotodokumentace parcely. Pozemek je zpřístupněný veřejnou komunikací 

parc. č. 1403.  Z této komunikace bude zřízeno napojení na přípojky veřejného vodovodu, 

přípojkou NN na veřejnou síť, plynovou přípojkou na veřejný plynovod a kanalizační 

přípojkou na veřejnou kanalizaci.  
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2.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zahrnuty do projektové dokumentace. 

 

2.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky danými obecně 

závaznými vyhláškami, ČSN a regulačním plánem města Opavy. 

 

2.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

Projekt je zpracován v souladu s regulačním plánem města Opavy.  

 

2.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ ZÁSTAVBU A JINÁ OPATŘENÍ 

  

Na stavbu nejsou vázány žádné věcné a časové vazby na související zástavbu, 

případně jiná opatření. 

 

2.8 LHŮTA VÝSTAVBY A JEJÍ POSTUP 

 

Předpokládaná lhůta výstavby bude do dvou let od obdržení stavebního povolení. 

 

2.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY, ÚDAJE O 

PODLAHOVÉ PLOŠE  

 

Podlahová plochá:   993,70 m
2
 

Zastavěná plocha:   822,67 m
2
 

Obestavěný prostor:   4965,00 m
3
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

 

Objekt bude umístěn na parcele č. 2344/38 , katastrální území Opava. Parcela je mírně 

svažitá, zatravněna. Pozemek je zpřístupněný veřejnou komunikací ze dvou stran. Objekt 

bude napojen na inženýrské sítě v přilehlé komunikaci parc. č. 1403. 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Pozemek se nachází téměř na okraji města Opavy. Jedná se o pozemek nezastavěný, 

vhodný pro zástavbu nákupního střediska. Okolní zástavbu tvoří panelové bytové domy a 

občanská vybavenost jako je autosalon, pošta, knihovna a květinářství. Plocha parcely bude 

zastavěna nákupním střediskem. Projekt je řešen v souladu s okolní zástavbou, požadavky 

regulativ územního plánu města Opava. Objekt je navržen jako nepodsklepený, s dvěma 

nadzemními podlažími. Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová. Barva fasádního 

nátěru bude dle požadavku investora.  

 

Dispoziční řešení 

 

 Novostavba je navržena jako nepodsklepená se dvěma nadzemními podlažími.  

 

1. Nadzemní podlaží 

  

 V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet samoobsluha se zázemím pro provoz a 

sklady. Vstup pro veřejnost bude z jihozápadní strany, vstup pro zaměstnance ze strany 

severovýchodní. Dále budou v 1. NP dvě samostatné prodejny se zázemím pro prodejce a 

vstup pro veřejnost a zaměstnance kavárny, která se bude nacházet v 2.NP. Vstup pro 

zaměstnance kavárny bude ze severovýchodní strany a vstup pro veřejnost ze strany 

jihozápadní.
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2. Nadzemní podlaží 

 

 V druhém nadzemním podlaží se bude nacházet kavárna se zázemím. V tomto zázemí 

se bude nacházet office, kancelář, šatna s koupelnou a WC pro zaměstnance, sklad. Dále zde 

bude sociální zařízení pro hosty kavárny včetně dvou bezbariérových WC. 

 

3.1.3 Technické řešení 

 

Objekt nákupního střediska bude nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími. 

Střecha bude plochá jednoplášťová. 

 

Základy 

 

Objekt bude založen na monolitických základových patkách. Výplňové zdivo bude 

založeno na monolitických prazích, které budou podepřeny základovými patkami. Základy 

budou železobetonové. Budou provedeny z betonu C25/30 XC2 a oceli třídy K 10 245. 

Hloubka základové spáry bude 1,1 m od upraveného terénu. Podkladní beton C20/25 tloušťky 

200 mm bude navržen na hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm. Z tepelně 

technického hlediska budou základy zatepleny tzv. zatepleným chodníkem. Tepelná izolace 

chodníku je navržena do délky min 1m z EPS Perimetr tloušťky 100 mm. 

 

Svislé konstrukce 

 

Konstrukční systém objektu je navržen jako podélný monolitický železobetonový 

skelet. Sloupy mají rozměr 300 x 300 mm a jsou ztuženy v podélném směru průvlaky o 

rozměru 300 x 500 mm. Výplňové vnější zdivo je z cihel POROTHERM 44 P+D na izolační 

maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdi jsou navrženy z cihel POROTHERM 30 P+D na 

vápenocementovou maltu. Příčky jsou navrženy z cihel POROTHERM 14 P+D, 11,5 P+D a 8 

P+D.  

 

 



Nákupní středisko - vytápění 

  Diplomová práce 

11 

 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy 1.NP a 2.NP jsou navrženy z filigránových panelů různých šířek a následně 

budou spřaženy s dobetonávkou. Tloušťka stropu je 250 mm. Po uložení panelů se provede po 

obvodu železobetonový věnec o výšce 250 mm. Nad okenními a dveřními otvory budou 

keramické překlady systému POROTHERM. U výkladců budou překlady tvořit monolitické 

železobetonové průvlaky.  

 

Vertikální komunikace 

 

 Jako hlavní schodiště je navrženo levotočivé tříramenné železobetonové deskové 

schodiště s vloženými podestami a nadbetonovanými stupni. Schodiště překonává výšku 

podlaží 4200 mm. Šířka ramene je 1500 mm. Počet stupňů v každém rameni je 9. Celkem má 

schodiště 27 stupňů. Rozměry jednotlivých stupňů jsou 155,6 x 320,0 mm. Na nášlapnou 

vrstvu schodiště bude použita keramická dlažba. Schodiště bude opatřeno zábradlím 

s dřevěným madlem výšky 900mm a bude kotveno shora do stupnic. Mezipodesty budou 

uloženy na schodišťových stěnách. V úrovni stropu bude schodišťová deska kotvena do 

stropní konstrukce.  V zrcadle schodiště bude umístěn osobní výtah.  

 

 Vedlejší schodiště je navrženo jako točité ocelové. Překonává výšku podlaží 4200 

mm. Počet stupňů ve schodišti je 20 a jejich rozměr je 210 x 210 mm. Schodiště je opatřeno 

ocelovým zábradlím. 

 

Střecha 

 

 Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. Každá střešní rovina bude 

odvodněna do dvou vnitřních střešních vtoků, které budou zatepleny po výšce podlaží pod 

nimi. Minimální sklon je 3,49 %. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťový v této skladbě 

od exteriéru: Kamenivo tloušťky 60 mm, polypropylenová textílie FILTEK 300, XPS 

tloušťky 140 mm, polypropylenová textílie FILTEK 300, ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL tloušťky 4 mm natavený celoplošně, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

tloušťky 4 mm natavený bodově, keramzitbeton ve spádu minimální tloušťky 50 mm, stropní 
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konstrukce. Výlez na střechu je řešen žebříky z veřejného prostranství a dveřmi z kavárny 

v 2NP. Atika je vysoká 500 mm nad nejvyšší rovinou střešního pláště. Oplechování atiky 

bude provedeno titanzinkovým plechem tloušťky 7 mm ve spádu. Dále bude provedeno 

oplechování větracích komínků titanzinkovým plechem tloušťky 7 mm. 

 

Podlahy 

  

Konstrukce a nášlapné vrstvy podlah jsou různé dle podlaží a účelu místnosti. Blíže 

jsou specifikovány v tabulce místností (půdorysy jednotlivých podlaží a řez).  

 

Výplně otvorů 

 

 V objektu jsou navržena plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem. Izolační 

dvojsklo má součinitel prostupu tepla U = 1,2 W.m
-2

.K
-1. Barva rámů je šedá. Vnitřní dveře 

jsou navrženy jako dřevěné, celoskleněné nebo dýhované. Zárubně jsou obložkové.  

 

Hydroizolace, parozábrany 

 

 Proti zemní vlhkosti bude použita izolace z oxidovaných asfaltových pásů Bitagit 

S tloušťky 4 mm, které budou nataveny celoplošně na základy a podkladní betonovou vrstvu. 

Mezi tepelnou izolací v podlahách a anhydritovou směsí bude vložena separační PE fólie 

tloušťky 1 mm. Ve skladbě střešního pláště je navržena hydroizolace z asfaltových pásů ve 

dvou vrstvách: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm natavený bodově a na 

něm ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm natavený celoplošně. Dále je ve 

střešním plášti navržena polypropylenová textilie FILTEK 300, oddělující XPS od kačírku a 

hydroizolační vrstvy. 

 

Tepelné izolace 

 

Boky základů budou tepelně izolovány tzv. zatepleným chodníkem do délky 1 m od 

obvodové stěny deskami z EPS Perimetr tloušťky 100 mm se součinitelem tepelné vodivosti 

λD = 0,034 W.m
-1

.K
-1

. V konstrukci podlahy na terénu bude vložena tepelná izolace 
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z expandovaného polystyrénu EPS 100 Z tloušťky 120 mm, se součinitelem tepelné vodivosti 

λD = 0,037 W.m
-1

.K
-1

. V podlaze 2.NP bude použita jako tepelná a akustická izolace EPS 

Rigifloor 4000 tloušťky 100 mm. Střešní konstrukce bude zateplena tepelně izolačními 

deskami z extrudovaného polystyrénu tloušťky 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti λD 

= 0,034 W.m
-1

.K
-1

.  

 

Omítky a fasáda 

 

 Fasáda objektu bude omítnuta tepelně izolační omítkou POROTHERM TO a natřena 

silikonovou omítkovinou Sanatherm O, barvy bílé. Povrchy v interiéru budou omítnuty 

omítkou POROTHERM Universal a natřeny nátěrem. Barva nátěru bude dle přání investora. 

Na WC a koupelnách bude povrch zdí opatřen keramickým obkladem, který bude lepen 

fixačním tmelem. 

 

Podhledy  

 

 V objektu bude použit minerální kazetový zavěšený podhled. Výška spodní hrany 

podhledu od podlahy viz výkresy 1.NP a 2NP. 

 

Truhlářské výrobky 

  

Venkovní dveře a okna budou plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou 

navrženy jako dřevěné, celoskleněné nebo dýhované. Zárubně jsou obložkové.  

 

Klempířské výrobky 

 

 Veškeré klempířské výrobky jsou provedeny z titanzinkového plechu a opatřeny 

ochranným nátěrem barvy černé.  
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Zámečnické výrobky 

  

Výlez na střechu je řešen žebříky z veřejného prostranství a dveřmi z kavárny v 2NP. 

Zámečnické výrobky budou opatřeny ochranným nátěrem. 

 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní obsluha bude mít příjezd k rampě z přilehlé místní komunikace, parc. č. 

1403. Na technickou infrastrukturu bude objekt napojen: vodovodní přípojkou na veřejný 

vodovod, NTL plynovou přípojkou na veřejný plynovod, NN přípojkou na vedení NN, 

splaškové a dešťové vody budou napojeny kanalizační přípojkou do jednotné veřejné 

kanalizace. Veškeré inženýrské sítě jsou umístěny v přilehlé komunikaci. 

 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Objekt se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Navrhovaný objekt ani jeho provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

3.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Navrhovaný objekt občanské vybavenosti je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. První 

nadzemní podlaží je zpřístupněno přímo z komunikace pro pěší. Druhé nadzemní podlaží je 

zpřístupněno výtahem. V provozu kavárny jsou navrženy dva záchody určené pro 

bezbariérové užívání. Jeden je určen pro ženy a druhý pro muže. Dveře do prodejen mají šířku 

900 mm a opatřeny madly 
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3.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

 Tato část není předmětem projektu. 

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

 Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je geodetické zaměření. 

Používaný referenční polohový systém je JTSK, výškový systém Bpv. 

 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

SO 01   Nákupní středisko     

SO 02  Vodovodní přípojka   

SO 03  Kanalizační přípojka   

SO 04  Přípojka plynovodu   

SO 05  Přípojka elektřiny   

SO 06  Příjezdová cesta    
 

SO 07  Nakládací rampa       
 

SO 08  Chodník       

     

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci stavby budou 

dodrženy zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

požární bezpečnosti. 
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3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

 Tato část není předmětem projektu. 

 

3.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

 Stavba bude provedena za dodržení kvality veškerých stavebních materiálu a 

stavebních konstrukcí. 

 

3.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

 Tato část není předmětem projektu. 

 

3.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Veškeré stavební materiály musí být zdravotně nezávadné a splňovat platné atesty. 

 

3.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

 Při užívání prodejních ploch a kavárny nejsou stanoveny žádné zvláštní bezpečnostní 

předpisy. 

 

3.6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

 Kavárna a prodejní místnosti mají předpokládanou otevírací dobu do 20:00 hodin, 

proto nebude rušen noční klid. 

 

3.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

 Objekt splňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Dále splňuje požadavky 

ČSN 730540-2. (2007). Veškeré výpočty a posouzení požadavků jsou uvedeny v přílohách   

1-8
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3.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Navrhovaný objekt občanské vybavenosti je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. První 

nadzemní podlaží je zpřístupněno přímo z komunikace pro pěší. Druhé nadzemní podlaží je 

zpřístupněno výtahem. V provozu kavárny jsou navrženy dva záchody určené pro 

bezbariérové užívání. Jeden je určen pro ženy a druhý pro muže. Dveře do prodejen mají šířku 

900 mm a opatřeny madly. 

 

3.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 Tato část není předmětem projektu. 

 

3.10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

 Tato část není předmětem projektu. 

 

3.11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné veřejné kanalizace. 

 

3.11.2 Zásobování vodou 

 

Zásobování vodou bude zajištěno napojením vodovodní přípojky na veřejný vodovod. 

 

3.11.3 Zásobování plynem 

 

 Zásobování plynem bude zajištěno napojením plynové přípojky na veřejný plynovod. 
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3.11.4 Zásobování energiemi 

 

Objekt bude napojen na veřejnou síť NN pomocí NN přípojky. 

 

3.11.5 Řešení dopravy 

 

Příjezd k objektu pro dopravní obsluhu bude z přilehlé komunikace parcele č. 1403. 

Parkování pro veřejnost bude na již vybudovaných okolních plochách k parkování určených. 

 

3.11.6 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

 Není předmětem tohoto projektu. 

 

3.11.7 Elektronické komunikace 

 

 Připojení elektronické komunikace bude řešeno bezdrátovou sítí. 

 

3.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

 

Žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

4.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

 

Objekt bude umístěn na parcele č. 2344/38 , katastrální území Opava. Parcela je mírně 

svažitá, zatravněna. Pozemek je zpřístupněný veřejnou komunikací ze dvou stran. Pozemek a 

jeho okolí umožňuje umístění zařízení staveniště. V době výstavby bude staveniště oploceno. 

 

4.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JINÉ ZAŘÍZENÍ 

 

 Inženýrské sítě jsou uloženy v přilehlé komunikaci parc. č. 1403. 

 

4.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

 Při výstavbě bude staveniště připojeno na elektrickou přípojku nízkého napětí a 

přípojku vodovodu. 

 

4.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

 Při výstavbě musí pracovníci dodržovat tyto předpisy: Nařízení vlády č. 362/2005 o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na staveništi se mí 

pohybovat pouze pracovníci proškolení z bezpečnostních předpisů a při práci používat osobní 

ochranné pomůcky. Nepovolaným osobám je vstup na staveniště zakázán. 

 

4.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 

 Uspořádání zařízení staveniště musí být řešeno dle platných bezpečnostních norem a 

předpisů. Musí být uspořádáno tak, aby neohrožovalo okolní objekty a veřejné zájmy. 
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4.6 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Na staveništi bude vytvořen prostor pro sklad stavebních materiálu. Tento prostor 

musí být chráněn před povětrnostními vlivy. Odpad ze stavby bude odvážen nakladačem na 

městskou skládku. Na staveništi bud zřízena elektrická a vodovodní přípojka pro potřebu 

výstavby. Dále bude na staveništi zřízeno chemické WC a Unimobuňka. Staveniště bude 

oploceno. 

 

4.7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

 

 Na staveništi se nebude nacházet zařízení vyžadující ohlášení. 

 

4.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRVÍ PŘI PRÁCI 

 

 Při výstavbě musí pracovníci dodržovat tyto předpisy: Nařízení vlády č. 362/2005 o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na staveništi se mí 

pohybovat pouze pracovníci proškolení z bezpečnostních předpisů a při práci používat osobní 

ochranné pomůcky. 

 

4.9 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební materiály budou 

nezávadné. Jejich nezávadnost bude doložena certifikáty. Stavební odpad bude ihned odvážen 

nakládači na skládku k tomu určenou. 

 

4.10 ORIENTAČNÍ LHŮTA VÝSTAVBY 

 

 Zahájení stavby bude maximálně do dvou let od vydání stavebního povolení. 

Předpokládaná doba výstavby je rok a půl. 
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PROJEKT VZDUCHOTECHNIKA 

 

5.1ÚVOD 

 

 Předmětem projektové dokumentace je návrh teplovzdušného vytápění nákupního 

střediska. Objekt je rozdělen do dvou na sobě nezávislých provozů. Provoz samoobsluhy a 

provoz kavárny s prodejnami. Každý provoz bude mít své vzduchotechnické zařízení.  

 

Předpisy pro zpracování dokumentace: 

 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 

- Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných. 

- Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, část 1-4 (2007) 

-  

5.2 POPIS OBJEKTU 

 

 Objekt bude umístěn na parcele č. 2344/38 , katastrální území Opava. Jedná se o 

dvoupodlažní nepodsklepený objekt.  

 Objekt bude rozdělen na dva provozy, z nich každé bude mít své vlastní 

vzduchotechnické zařízení. Tyto zařízení budou plnit následující funkce: 

- Teplovzdušné vytápění provozu samoobsluhy, prodejen a kavárny včetně větrání 

- Větrání hygienických a technických zázemí
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5.3 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT  
 

Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN EN 12831, v programu Ztráty 2010. 

Protokol o výpočtu tepelných ztrát je obsažen v příloze č. 3. 

 

Místnost Číslo místnosti Tepelná ztráta teplota vnitřního vzduchu 

     

QZ ti 

W °C 

Zádveří 111 2074 15 

Samoobsluha  112 20555 18 

Sklad  113 2212 10 

Chodba  114 2639 15 

Sklad  115 53 10 

Předsíň  116 486 15 

WC ženy  117 787 15 

Úklidová místnost 118 6 15 

Předsíň  119 301 15 

WC muži  120 527 15 

Šatna 121 866 20 

Koupelna  122 2212 24 

Kancelář  123 411 20 

technická místnost 124 2195 15 

 

Tab.č.1: Tepelné ztráty – provoz samoobsluha 
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Místnost Číslo místnosti Tepelná ztráta teplota vnitřního vzduchu 

  

QZ ti 

W °C 

Zádveří 101 1239 15 

Schodiště 102 2098 15 

Prodejna 103 2767 20 

Zázemí 104 985 20 

WC 105 224 15 

Prodejna 106 3554 20 

Zázemí 107 636 20 

WC 108 240 15 

Zádveří 109 861 15 

Technická místnost  110 2255 15 

Chodba  202 2084 15 

Kavárna  203 14076 20 

Office  204 2506 20 

Pomocný sklad   205 392 15 

Kancelář  206 569 20 

Sklad  207 260 10 

Úklidová místnost  208 105 15 

Šatna  209 919 20 

Koupelna  210 2369 24 

WC muži BB  211 333 15 

Předsíň  212 323 15 

WC muži 213 762 15 

WC ženy BB 214 428 15 

Předsíň  215 482 15 

WC ženy 216 825 15 

 

Tab.č.2: Tepelné ztráty – provoz kavárna + prodejny 

 

5.4 PŘEHLED NAVRŽENÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 Jelikož u navržených vzduchotechnických jednotek nelze zprovoznit dvojí směšování, 

je odvod vzduchu z hygienických a technických místností zajištěn zvlášť jednotkami pro 

odvod vzduch
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VZT ZAŘÍZENÍ Č.1   – Provoz samoobsluha – teplovzdušné vytápění - přívod   

 a odvod s rekuperací 

VZT ZAŘÍZENÍ Č. 2   – Provoz samoobsluha – odvod vzduchu z hygienických  

a technických místností 

VZT ZAŘÍZENÍ Č.3   – Provoz kavárna a prodejny – teplovzdušné vytápění –  

přívod  a odvod s rekuperací 

VZT ZAŘÍZENÍ Č. 4   – Provoz kavárna a prodejny – odvod vzduchu  

     z hygienických a technických místností 

 

5.5 ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ VSTUPNÍ ÚDAJE PRO NÁVRH 

VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK 

 

Venkovní teplota vzduchu te  [°C] -15/29 °C 

Venkovní relativní vlhkost φe [%] 95/37 % 

Tlak vzduchu [kPa] 98,1/98,1 kPa 

Teplota z místnosti ti [°C] 18/26 °C 

 

Tab.č.3: Klimatické a vstupní podmínky zima/léto 

 

5.6 POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č.1 – PROVOZ 

SAMOOBSLUHY 

 

Pro teplovzdušné vytápění a větrání provozu samoobsluhy je navržena jednotka 

AEROMASTER XP 13 firmy Remak a.s. Jednotka zajišťuje ohřev vzduchu, filtraci, 

směšování a rekuperaci. Sestava jednotky je blíže specifikována v příloze č. 14.  

 

V zimním období se přiváděný vzduch předehřán v deskovém rekuperátoru, dále se 

mísí s cirkulačním vzduchem a ohřívá elektrickým ohřívačem na požadovanou teplotu 29°C. 

Procento cirkulačního vzduchu je 50%. Místnosti, jejich požadované teploty vzduchu  

a objemové průtoky jsou uvedeny v přílohách č. 9 a 10. 

 

V letním období bude jednotka pracovat pouze s čerstvým vzduchem. 
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5.6.1 Hlavní zásady pro výpočet 
 

Zimní období: 

 

Teploty vzduchu v místnostech – viz tabulka č. 4 a příloha č. 9 

Teplota přiváděného vzduchu – 29°C 

Požadovaná relativní vlhkost v místnosti – 30 – 50 % 

 

Letní období:  

 

Teploty vzduchu v místnostech – max 27°C 

Teplota přiváděného vzduchu – 27°C 

Požadovaná relativní vlhkost v místnosti – 30 – 50 % 

   

Čištění vzduchu 

 

 Bude použit stupeň filtrace F7 

  

Celkový průtok vzduchu 

 

 Přívod – 9904 m
3
/h 

 Odvod – 6957 m
3
/h 

  

Výkon ohřívače – Q -69 kW 

 

5.6.2 Strojovna systému 

 

 Pro zařízení č.1 je navržena jednotka AEROMASTER XP 13, která je umístěna 

v technické místnosti č. 124.  Jednotka AEROMASTER XP 13 je složena z deskového 

rekuperátoru s by-passem a směšovací komorou, eliminátoru kapek, kapsového filtru, 

ventilátorů a elektrického ohřívače. Technická dokumentace a bližší specifikace jednotky viz 

příloha č.14. Strojovna VZT je odhlučněna kombinovanou předstěnou. Přibližný výpočet 

zvukové neprůzvučnosti předstěny je uveden v příloze č. 17. 
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5.6.3 Zdroj tepelné energie 

 

 Jako zdroj tepelné energie pro ohřev vzduchu je elektrický ohřívač o výkonu 69 kW. 

Venkovní vzduch do ohřívače vstupuje již předehřátý deskovým rekuperátorem a smíšen 

s cirkulačním vzduchem. 

 

5.6.4 Odvodnění 
 

 Deskový rekuperátor a eliminátor kapek jsou odvodněny přes zápachovou uzávěrku do 

kanalizace. 

 

5.6.5 Rozvody vzduchu 

 

 Návrh potrubní sítě je vypočítán metodou zvyšování rychlosti. Výpočet potrubní sítě 

je uveden v příloze č. 13. 

 

 Odvodní i přívodní potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu. K distribučním 

elementům, bude vedeno flexo potrubí z hliníkového plechu. Potrubí bude izolováno tepelnou 

izolací tloušťky 30 mm. Přívodní i odvodní potrubí bude zavěšeno systémem AF/Armaflex. 

Na vstupu venkovního vzduchu bude potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií. Na vyústění 

vzduchu ven bude na potrubí osazena výfuková hlavice. Před instalací potrubí je nutno nechat 

ve stavebních konstrukcích prostupy. 

 

 Vzduch z místností bude přiváděn i odváděn pod stropem. Distribuční elementy 

přívodního vzduchu tvoří vířivé vyústě a přívodní talířové ventily. Elementy odvodního 

vzduchu tvoří odvodní talířové ventily. Bližší specifikace koncových elementů viz příloha 

č.11 a č.18. 
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5.6.6 Regulace 

 

 Regulace vyústek bude provedena regulační klapkou. Pro měření a regulaci jednotky 

je navržen řídicí systém WEBCLIMA firmy Remak, dodaný k vzduchotechnické jednotce. 

Ventilátory jsou regulovány frekvenčním měničem. Elektrický ohřívač je regulován spínačem 

jednotlivých sekcí. Deskový rekuperátor je opatřen by – passem jako proti mrazovou ochranu. 

Čistota filtru bude hlídána snímačem tlakové diference. Bližší popis regulace 

vzduchotechnické jednotky je uveden v příloze č. 14. 

   

5.7 POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č.2 – PROVOZ 

SAMOOBSLUHY 

 

Pro odvod vzduchu z hygienických a technických místností je navržena jednotka  

AEROMASTER FP 2.7 firmy Remak a.s. Jednotka se skládá z ventilátoru a kapsového filtru 

Sestava jednotky je blíže specifikována v příloze č. 14.  

 

5.7.1 Hlavní zásady pro výpočet  
 

Čištění vzduchu 

 

 Bude použit stupeň filtrace F7 

 

Celkový průtok vzduchu 

 Odvod – 938 m
3
/h 

 

5.7.2 Strojovna systému 

 

 Pro zařízení č.2 je navržena jednotka AEROMASTER FP 2.7, která je umístěna 

v technické místnosti č. 124. Jedná se o podstropní jednotku.  Jednotka AEROMASTER FP 

2.7 je složena z kapsového filtru, ventilátorů. Technická dokumentace a bližší specifikace 

jednotky viz příloha č.14. Strojovna VZT je odhlučněna kombinovanou předstěnou. Přibližný 

výpočet zvukové neprůzvučnosti předstěny je uveden v příloze č. 17. 
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5.7.3 Rozvody vzduchu 

 

 Návrh potrubní sítě je vypočítán metodou zvyšování rychlosti. Výpočet potrubní sítě 

je uveden v příloze č. 13. 

 Odvodní potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu. K distribučním elementům, 

bude vedeno flexo potrubí z hliníkového plechu. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací 

tloušťky 30 mm. Odvodní potrubí bude zavěšeno systémem AF/Armaflex. Na vyústění 

vzduchu ven bude na potrubí osazena výfuková hlavice. Před instalací potrubí je nutno nechat 

ve stavebních konstrukcích prostupy. 

 Vzduch z místností bude odváděn pod stropem. Elementy odvodního vzduchu tvoří 

odvodní talířové ventily. Bližší specifikace koncových elementů viz příloha č.11 a č.18. 

 

5.7.4 Regulace 

 

 Jako řídicí systém jednotky je navržen VCB systém firmy Remak. Ventilátor je 

regulován frekvenčním měničem. Čistota filtru bude hlídána snímačem tlakové diference. 

Bližší popis regulace vzduchotechnické jednotky je uveden v příloze č. 14. 
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W °C m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

111 Zádveří 2074 15 63 459 0 0 459 0 

112 Samoobsluha 20555 18 1760 5792 0 0 5792 0 

113 Sklad 2212 10 131 361 0 0 0 131 

114 Chodba 2639 15 99 584 0 20 564 0 

115 Sklad 53 10 20 0 20 0 0 0 

116 Předsíň 486 15 60 234 0 174 0 60 

117 WC ženy 787 15 100 0 174 0 0 174 

118 Úklidová místnost 6 15 3 0 3 3 0 0 

119 Předsíň 301 15 60 177 0 177 0 60 

120 WC muži 527 15 75 0 117 0 0 192 

121 Šatna 866 20 100 298 0 0 0 100 

122 Koupelna 2212 24 230 1371 0 0 0 230 

123 Kancelář 411 20 32 142 0 0 142 0 

124 Technická místnost 2195 15 66 486 0 0 0 66 

CELKEM 36120 
 

2799 9904 
  

6957 938 

 

Tab.č.4: Tabulka místností pro zařízení č.1 a č.2 

 

5.8 POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č.3 – PROVOZ KAVÁRNA + 
PRODEJNY 

 

Pro teplovzdušné vytápění a větrání provozu samoobsluhy je navržena jednotka 

AEROMASTER XP 22 firmy Remak a.s. Jednotka zajišťuje ohřev vzduchu, filtraci, 

směšování a rekuperaci. Sestava jednotky je blíže specifikována v příloze č. 14.  

 

V zimním období se přiváděný vzduch předehřán v deskovém rekuperátoru, dále se 

mísí s cirkulačním vzduchem a ohřívá elektrickým ohřívačem na požadovanou teplotu 29°C. 
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Procento cirkulačního vzduchu je 50%. Místnosti, jejich požadované teploty vzduchu 

a objemové průtoky jsou uvedeny v přílohách č. 9 a 10. 

 

V letním období bude jednotka pracovat pouze s čerstvým vzduchem. 

 

5.8.1 Hlavní zásady pro výpočet  
 

Zimní období: 

 

Teploty vzduchu v místnostech – viz tabulka č. 5 a příloha č. 9 

Teplota přiváděného vzduchu – 29°C 

Požadovaná relativní vlhkost v místnosti – 30 – 50 % 

 

Letní období:  

 

Teploty vzduchu v místnostech – max 27°C 

Teplota přiváděného vzduchu – 27°C 

Požadovaná relativní vlhkost v místnosti – 30 – 50 % 

   

Čištění vzduchu 

 

 Bude použit stupeň filtrace F7 

  

Celkový průtok vzduchu 

 

 Přívod – 12 932 m
3
/h 

 Odvod – 9768 m
3
/h 

 

Výkon ohřívače –Q= 85 kW 
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5.8.2 Strojovna systému 

 

 Pro zařízení č.3 je navržena jednotka AEROMASTER XP 22, která je umístěna 

v technické místnosti č. 110.  Jednotka AEROMASTER XP 22 je složena z deskového 

rekuperátoru s by-passem a směšovací komorou, eliminátoru kapek, kapsového filtru, 

ventilátorů a elektrického ohřívače. Technická dokumentace a bližší specifikace jednotky viz 

příloha č.14. Strojovna VZT je odhlučněna kombinovanou předstěnou. Přibližný výpočet 

zvukové neprůzvučnosti předstěny je uveden v příloze č. 17. 

 

5.8.3 Zdroj tepelné energie 

 

 Jako zdroj tepelné energie pro ohřev vzduchu je elektrický ohřívač o výkonu 85 kW. 

Venkovní vzduch do ohřívače vstupuje již předehřátý deskovým rekuperátorem a smíšen 

s cirkulačním vzduchem. 

5.8.4 Odvodnění 

 

 Deskový rekuperátor a eliminátor kapek jsou odvodněny přes zápachovou uzávěrku do 

kanalizace. 

 

5.8.5 Rozvody vzduchu 

 

 Návrh potrubní sítě je vypočítán metodou zvyšování rychlosti. Výpočet potrubní sítě 

je uveden v příloze č. 13. 

 

 Odvodní i přívodní potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu. K distribučním 

elementům, bude vedeno flexo potrubí z hliníkového plechu. Potrubí bude izolováno tepelnou 

izolací tloušťky 30 mm. Přívodní i odvodní potrubí bude zavěšeno systémem AF/Armaflex. 

Na vstupu venkovního vzduchu bude potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií. Na vyústění 

vzduchu ven bude na potrubí osazena výfuková hlavice. Před instalací potrubí je nutno nechat 

ve stavebních konstrukcích prostupy. 

 Vzduch z místností bude přiváděn i odváděn pod stropem. Distribuční elementy 

přívodního vzduchu tvoří vířivé vyústě a přívodní talířové ventily. Elementy odvodního 
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vzduchu tvoří odvodní talířové ventily. Bližší specifikace koncových elementů viz příloha 

č.11 a č.18. 

5.8.6 Regulace 

 

 Regulace vyústek bude provedena regulační klapkou. Pro měření a regulaci jednotky 

je navržen řídicí systém WEBCLIMA firmy Remak, dodaný k vzduchotechnické jednotce. 

Ventilátory jsou regulovány frekvenčním měničem. Elektrický ohřívač je regulován spínačem 

jednotlivých sekcí. Deskový rekuperátor je opatřen by – passem jako proti mrazovou ochranu. 

Čistota filtru bude hlídána snímačem tlakové diference. Bližší popis regulace 

vzduchotechnické jednotky je uveden v příloze č. 14. 

   

5.9 POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č.4 – PROVOZ KAVÁRNA + 
PRODEJNY 

 

Pro odvod vzduchu z hygienických a technických místností je navržena jednotka  

AEROMASTER FP 2.7 firmy Remak a.s. Jednotka se skládá z ventilátoru a kapsového filtru 

Sestava jednotky je blíže specifikována v příloze č. 14.  

 

5.9.1 Hlavní zásady pro výpočet  
 

Čištění vzduchu 

 

 Bude použit stupeň filtrace F7 

 

Celkový průtok vzduchu 

 

 Odvod – 1208 m
3
/h 
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5.9.2 Strojovna systému 

 

 Pro zařízení č.2 je navržena jednotka AEROMASTER FP 2.7, která je umístěna 

v technické místnosti č. 207. Jedná se o podstropní jednotku.  Jednotka AEROMASTER FP 

2.7 je složena z kapsového filtru a ventilátoru. Technická dokumentace a bližší specifikace 

jednotky viz příloha č.14. Strojovna VZT je odhlučněna kombinovanou předstěnou. Přibližný 

výpočet zvukové neprůzvučnosti předstěny je uveden v příloze č. 17. 

 

5.9.3 Rozvody vzduchu 

 

 Návrh potrubní sítě je vypočítán metodou zvyšování rychlosti. Výpočet potrubní sítě 

je uveden v příloze č. 13. 

 

 Odvodní potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu. K distribučním elementům, 

bude vedeno flexo potrubí z hliníkového plechu. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací 

tloušťky 30 mm. Odvodní potrubí bude zavěšeno systémem AF/Armaflex. Na vyústění 

vzduchu ven bude na potrubí osazena výfuková hlavice. Před instalací potrubí je nutno nechat 

ve stavebních konstrukcích prostupy. 

 

 Vzduch z místností bude odváděn pod stropem. Elementy odvodního vzduchu tvoří 

odvodní talířové ventily. Bližší specifikace koncových elementů viz příloha č.11 a č.18. 

5.9.4 Regulace 

 Jako řídicí systém jednotky je navržen VCB systém firmy Remak. Ventilátor je 

regulován frekvenčním měničem. Čistota filtru bude hlídána snímačem tlakové diference. 

Bližší popis regulace vzduchotechnické jednotky je uveden v příloze č. 14. 
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  W °C m
3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

101 Zádveří 1239 15 33 274 0 0 274 0 

102 Schodiště 2098 15 88 464 0 0 465 0 

103 Prodejna 2767 20 199 953 0 0 953 0 

104 Zázemí 985 20 30 339 0 50 289 0 

105 WC 224 15 50 0 50 0 0 50 

106 Prodejna 3554 20 284 1224 0 0 1224 0 

107 Zázemí 636 20 22 219 0 53 166 0 

108 WC 240 15 50 0 53 0 0 53 

109 Zádveří 861 15 23 191 0 0 191 0 

110 Technická místnost 2255 15 85 499 0 0 0 85 

202 Chodba 2084 15 61 461 0 0 461 0 

203 Kavárna 14076 20 1500 4848 0 0 4848 0 

204 Office 2506 20 140 863 0 162 701 0 

205 Pomocný sklad 392 15 20 0 87 0 0 87 

206 Kancelář 569 20 43 196 0 0 196 0 

207 Sklad 260 10 52 0 52 0 0 52 

208 Úklidová místnost 105 15 6 0 23 0 0 0 

209 Šatna 919 20 100 316 0 0 0 100 

210 Koupelna 2369 24 230 1469 0 0 0 230 

211 WC muži BB 333 15 50 74 0 0 0 50 

212 Předsíň 323 15 60 229   169 0 60 

213 WC muži 762 15 100 0 169 0 0 169 

214 WC ženy BB 428 15 50 95 0 0 0 50 

215 Předsíň 482 15 60 243 0 183 0 60 

216 WC Ženy 825 15 100 0 183 0 0 183 

CELKEM 24462   3436 12932     9768 1208 

 

Tab.č.5: Tabulka místností pro zařízení č.3 a č.4 
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5.10 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

 

 Proti šíření požáru potrubím, je na začátku každé větve osazena protipožární klapka 

PTM III od firmy Mandík. 

 

5.11 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ  
 

Celková hladina akustického tlaku LwA je pro - zařízení č. 1 – 65 dB 

       - zařízení č. 2 – 49,5 dB 

- zařízení č. 3 – 69,5 dB 

        - zařízení č. 2 – 52,8 dB 

 Všechny jednotky jsou umístěny v technických místnostech. Stěny technických 

místností jsou opatřeny předstěnou se zvukovou neprůzvučností 59dB, aby utlumily hluk 

šířící se do okolních místností. 

 

5.12 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 

 

Stavební 

 

 K dopravě na místo osazení je nutno zajistit přístupové cesty a montážní otvory. Dále 

je nutno vytvořit prostupy stěnami, příčkami a stropními konstrukcemi pro vedení 

vzduchotechnického potrubí. Tyto prostupy je nutno vyplnit pružnými hmotami, aby se 

nepřenášely vibrace přes nosné konstrukce. Následně je nutno zapravit tyto otvory do finální 

podoby. 

 

Elektro 

 

 Ke všem prvkům, které to vyžadují je nutno zajistit elektroinstalaci. Dále je nutná 

ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
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Zdravotní technika 

 

 U eliminátorů kapek a deskových výměníku je nutno zařídit odvod kondenzátu. 

Kondenzát bude odváděn do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. 

 

Měření a regulace 

 

 Jednotlivé jednotky budou opatřeny řídicím systémem dodaným přímo od výrobce.  

 

Řídicí systém bude zajišťovat: - regulaci ventilátorů frekvenčním měničem 

     - regulaci výkonu elektrických ohřívačů spínačem sekcí 

     - regulací obtoku deskového rekuperátoru 

     - regulací regulačních klapek 

     - signalizací zanesení filtrů 

     - signalizací chodu, poruch a ovládání požárních klapek 

 

Izolace 

 

 Potrubí bude z akustických důvodů a tepelných ztrát izolováno technickou izolací 

TechRock tloušťky 30 mm 

 

5.13 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU  
 

Ovládání zařízení 

 

 Ovládání zařízení bude realizováno automaticky pomoci řídicích systémů. Ovládat 

zařízení smí jen osoba k tomu způsobilá. 
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Obsluha a údržba 

 

 Pro zařízení vzduchotechniky je nutno zajistit pravidelnou údržbu a kvalifikovanou 

obsluhu. Jednotky mají servisní přístupy ke komorám. Ty je potřeba pravidelně čistit. Dále je 

nutno dodržovat provozní předpisy. 

 

Bezpečnost práce a požární ochrana 

 

 Bezpečnost práce a požární ochrana při provozu jednotky vzduchotechnického 

zařízení je nutno zabezpečit dodržováním platných předpisů. 

 

5.14 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

 

 Po zaregulování systému se provedou komplexní zkoušky, které měří výkon a hluk 

zařízení. Dále se zkouškami zjistí, zda je zařízení funkční a bezporuchové. 

 

     - zkouška chodu a zaregulování výkonových parametrů 

     - měření a kontrola mikroklimatických parametrů 

     - zkouška těsnosti vzduchovodu 

     - zkouška funkce systému MaR 

     - zkouška obrazů proudění vzduchu 

 

5.15 POZNÁMKA 

 

 Z důvodu stísněného prostoru nebylo možno do vzduchotechnických jednotek 

zakomponovat parní zvlhčovače vzduchu. Proto jsou parní zvlhčovače navrženy jako externí. 

Bližší specifikace parních zvlhčovačů je uvedena v technických listech. 
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5.16 ZÁVĚR 

 

 Projektová dokumentace byla vyhotovena pro účel prováděcí dokumentace. Veškeré 

potřebné výpočty a výkresová dokumentace jsou obsaženy v přílohách této diplomové práce. 

Při provozu zařízení je nutno dodržovat podmínky a pokyny provozu. 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

POLOŽKA 

VZT JEDNOTKA S 

ELEKTRICKÝM 
OHŘÍVAČEM 

VZT JEDNOTKA S 

ELEKTRICKÝM 
OHŘÍVAČEM ZPĚTNÝM 

ZÍSKAVÁNÍM TEPLA 

VZT JEDNOTKA S 

PLYNOVÝM 
OHŘÍVAČEM 

Spotřeba el. energie v 
NT nebo zemního plynu 

na vytápění a TV 
(MWh) 

147,534 117,611 147,534 

Ostatní spotřeba el. 
Energie v NT 

103,057 103,057 
 

Ostatní spotřeba el. 
Energie v VT 

- - 103,057 

Cena el. Energie NT 
2162,66x 250,591 =  

477063,33 Kč 

2162,66x 220,668 =  

477063,33 Kč 
- 

Cena el. Energie VT 
 

1671 x73,057= 

122078,25 

3218,89 x103,057= 

331709,83 

12x měsíční paušál 12 x 7620 = 91440 Kč 12 x 3912 = 46944 Kč 12 x 4890 = 58680 Kč 

Cena zemního plynu - 
1163 x 147,534 = 

171657,51 

1163 x 147,534 = 

181657,51 

Celkem provoz 633 383,13 Kč 568 669,86 Kč 572 047,34 Kč 

 

Tab.č.6: Porovnání variant teplovzdušného vytápění 

 

 Pro ohřev vzduchu jsem zvolila variantu elektrického ohřívače a to z důvodu použití 

tarifu elektřiny PŘÍMOTOP, ve kterém je možno využít nízkého tarifu po dobu 20 hodin, což 

pokryje provoz objektu. 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zvolený elektrický ohřívač v kombinaci se 

zpětným získáváním tepla vyjde provozně levněji, než plynový ohřev. Úspora ale není příliš 

velká. Při srovnání elektrického ohřevu s rekuperací a bez rekuperace, je daná úspora větší. 

 

 Pro vyčíslení provozních nákladů byly použity ceníky ČEZ 2011 a kalkulátor RWE.
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7. ZÁVĚR 

 

 V této diplomové práci jsem navrhla novostavbu nákupního střediska a jeho způsob 

vytápění. Vytápění objektu je přerušované a je zajištěno teplovzdušně pomocí 

vzduchotechnické jednotky. Podkladem pro návrh výkonu ohřevu a distribuce vzduchu jsou 

výpočty tepelných ztrát místností a veškeré výpočty pro návrh jednotek a distribuce vzduchu. 

Tyto výpočty jsou obsaženy v přílohách k této diplomové práci. 

 

 Objekt byl rozdělen do dvou provozů. Pro každý provoz byla navržena 

vzduchotechnická jednotka s rekuperací, a jednotka pro odvod vzduchu s hygienických a 

technických místností. Ohřev vzduchu je zajištěn elektrickými ohřívači o dostatečném 

výkonu, aby pokryly tepelné ztráty objektu. Dále byl pro každý provoz navržen elektrický 

ohřívač vody. Výpočet je součástí příloh.  

 

 Nakonec jsem provedla srovnání nákladů na roční provoz plynového, elektrického 

ohřevu s rekuperací a bez rekuperace. Z tabulky je patrné, že z využití elektrického ohřevu 

s rekuperací vyplývá patrná úspora. 
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9. POUŽITÉ ZNAČKY A SYMBOLY 

LwA [dB] – hladina akustického tlaku 

Q [W] – výkon ohřívače 

Qz [W] – tepelná ztráta 

t e [°C] –teplota venkovního vzduchu 

t i [°C] – návrhová teplota vnitřního vzduchu 

. U [ W.m
-2

.K
-1

] - součinitel prostupu tepla 

Vo [m
3
.h

-1
] / objem odváděného vzduchu 

Vo,min [m
3
.h

-1
] / minimální objem venkovního vzduchu 

VP[m
3
.h

-1
]  -  objem přiváděného vzduchu 

λ [W.m-1
.K

-1
] - součinitel tepelné vodivosti 

φ e [%] – relativní vlhkost venkovního vzduchu 

φ i[%] – relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
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12. SEZNAM VÝKRESŮ 

 

STAVEBNÍ ČÁST: 

 

01 SITUACE 

02 PŮDORYS ZÁKLADŮ 

03 PŮDORYS 1.NP 

04 PŮDORYS 2.NP 

05 ŘEZ A-A 

06 VÝKRES STROPNÍCH DÍLCŮ 1.NP 

07 VÝKRES STROPNÍCH DÍLCŮ 2.NP 

08 PŮDORYS STŘECHY 

09 POHLEDY 

10 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 

 

ČÁST VZDUCHOTECHNIKA: 

01 VZDUCHOTECHNIKA 1.NP 

02 VZDUCHOTECHNIKA 2.NP 

03 VZDUCHOTECHNIKA 1.NP - POZICE 

04 VZDUCHOTECHNIKA 2.NP - POZICE 

05 ŘEZY 

06 ŘEZY 

 


