
Akce: Regenerace bytového domu č.p. 401,402,403 v Měníně

Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele)

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

Obsah:
01. Úvod
02. Popis stávajícího stavu
03. Návrh řešení

04. Ochrana proti šíření požáru a tepelné izolace

05. Ochrana proti šíření hluku

06. Požadavky na energie

07. Foto stávajícího střešního ventilátoru

08. Půdorys části třechy domu - stávající a nový stav VZT

09. Specifikace zařízení

Datum :           09/2006            

Investor :  CÍL, Stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Zpracovatel části PD: KEPRT, projekce VZT
Blatného 1a, 616 00 Brno
tel/fax:541241119

Vypracoval :  Ing. D. Keprt Číslo kopie :



..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
Regenerace bytového domu č.p. 401,402,403 v Měníně

Vzduchotechnika - SP+VD
- 2/4 -

01. Úvod:
Projekt je vypracován pouze v textové formě pro účely stavebního řízení (SP) a

výběr dodavatele výše uvedené stavby.
Jako podkladu byly použity výkresy stávajícího stavu (půdorys 1.PP,1.NP,2.NP-4.NP),
příslušný stavební řez a půdorys střechy.
Dále byly při návrhu respektovány požadavky zástupce investora na rozsah
rekonstrukce VZT, příslušné tech. normy a hyg. předpisy. Za účelem zjištění stávajícího
stavu byla provedena prohlídka domu.

02. Popis stávajícího stavu:
Stávající systém větrání hyg. zazemí bytů a odvod par nad sporáky v 5-ti podlažním

panelovém domě (obytná podlaží 1.-4.NP) tvoří vertikální kruhové potrubí SPIRO
pozink. o průměru ∅280 mm.
V domě č.p. 401 a 402 jsou celkem čtyři instalační jádra (2+2) sloužící pro byty v 1.-
4.NP (celkem 8+8 bytů). V domě č.p. 403 jsou celkem 3 instal. jádra. Dvě instal. jádra
slouží pro byty v 1-4.NP, zbývající jádro pro byty ve 2.-4.NP (celkem 8+3 bytů).
Všechny VZT stoupačky jsou na střeše zaústěny do tlumicí komory, na kterou je SPIRO
potrubím ∅400mm napojen skříňový radiální ventilátor (rok výr. 1986).
Každý ze tří párů stoupaček při schodišťovém prostoru je napojen na společný odvodní
skříňový ventilátor. Zbývající stoupačka v č.p. 403 (pro byty  ve 2-4NP) je napojena na
samostatný ventilátor.
Odvod vzduchu z hyg. zázemí bytů je krátkým kruhovým potrubím vedoucím z koupelny
za zadní umakartovou stěnou WC do VZT stoupačky. Toto potrubí má v prostoru jádra
odbočku pro odvod vzduchu z WC.
Nad sporáky jsou osazeny plechové zákryty, případně uživateli osazené digestoře
s vlastním ventilátorem s napojením do stoupačky VZT.
Nástřešní ventilátory jsou v mnoha případech nefunkční, případně hlučné při provozu.
Jejich zprovoznění by si vyžádalo revizi a úpravy el. instalace ovládání z jednotlivých
bytů, případně nové napojení. Zásah do instalačních jader z hlediska profese elektro  a
VZT je v mnoha případech problematický vzhledem k tomu, že v mnohých bytech byly
provedeny rekonstrukce hyg. zařízení (nové obklady, případně změny dispozice hyg.
zázemí).
Odvětrání schodišťových prostor  je umožněno okny a dveřmi na balkony v úrovní
mezipodest mezi 2-4.NP a regenerací domu nebude dotčeno.
Zázemí domů v 1.PP je plně větratelné okenními otvory. Toto bude zachováno také po
jejich regeneraci. Stávající plynová kotelna je větratelná okenními otvory. Stavební
úpravy kotelny nejsou předmětem regenerace bytového domu.

03. Návrh řešení:

Se stávajícími nástřešními ventilátory (4 ks) není nadále počítáno a budou
kompletně demontovány včetně připojovacích potrubí na tlumicí komory nad instal.
jádry. Demontovány budou také plech. tlumicí komory osazené na stav. provedeném
soklu. Tyto sokly budou nově stavebně zatepleny.
Na každém soklu bude osazena jedna větrací hlavice (dural) na stavitelné základně
(titanzinek) - označení kompletu VIV 14/355d. Větracích hlavice budou, pokud to bude
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možné, dopojeny na stávající VZT stoupačky odolnými Al hadicemi přes přechod FeZn
∅280-355 mm.

04. Ochrana proti šíření požáru a tepelné izolace:

Zvolené řešení nevyžaduje z hlediska profese VZT žádné zvláštní dodatečné
opatření proti šíření požáru VZT zařízením a žádné dodatečné tepelné izolace VZT
potrubí.

05. Ochrana proti šíření hluku:

Z hlediska hluku od VZT zařízení nejsou zapotřebí žádná zvláštní protihluková
opatření. Ventilačními turbíny jsou bezmotorové, hnané větrem, jejich chod je nehlučný.

06. Požadavky na energie:

Požadavky ze strany profese VZT na energie nejsou.

07. Foto stávajícího střešního ventilátoru:
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08. Půdorys části třechy domu - stávající a nový stav VZT:

09. Specifikace zařízení

1.01 Ventilační turbnína - jmenovitý průměr
355 mm

ks 7

označení kompletu VIV 14/355d
Standart typu: Raul-větrací systémy s.r.o.
www.odvetrani.cz

1.02 Případné dopojení na stávající stoupačku ks 7
odolnými Al hadicemi přes přechod
FeZn pr.280-355 mm.

1.03 Demontáž stávajících 4 ks nástřešních
ventilátorů

komplet 1

včetně 7 ks tlumicích komor a cca 24 bm
potrubí
pr. 400 - SPIRO pozink.
včetně odvozu

1.04 Spojovací, těsnící materiál a montážní
materiál

kg 5


