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1 Všeobecná část  

1.1 Rozsah projektu 

Projekt měření a regulace řeší regulaci technologie teplovzdušného větrání, chlazení a vytápění 
prostor tělocvičny, umýváren a hygienických místností, vstupního foyer, vč. přípravy TUV 
v objektu tělocvičny areálu MŠ+ZŠ Slivenec, Praha 5. Vzduchotechnické zařízení musí 
udržovat v těchto prostorech příznivé klimatické podmínky, splňovat  hygienické předpisy, 
normy a požadavky uživatele. 
 
 

1.2 Základní technické údaje k elektrickému napájení rozvaděčů 

Technologická zařízení objektu přístavby tělocvičny jsou umístěna v technologické místnosti 
č. 202 a jsou ovládaná z volně stojícího rozvaděče MaR s označením RM2, který se nachází 
v téže místnosti. Skříň je z oceloplechu. Hlavní vypínač napájení rozvaděče je v provedení 
vyrážecího tlačítka na dveřích rozvaděče a bude vypínat přívod elektrické energie. 
 
1.2.1 Rozvodná soustava dle ČSN 33 01 20 : 
  

• TN-C-S 3+N+PE, AC 230/400V, 50Hz pro RM2 
 
1.2.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
 

• automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 
2000-4-41 ed.2 

 
1.2.3 Ochranné pospojení: 
 

• napojení na hlavní pospojení objektu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
• rozvaděč bude pospojen profesí elektro na nosnou konstrukci kabelového 

vedení a bude instalováno na vzájemné pospojení kovových částí 
technologie vzduchotechniky a dalších navazujících zařízení TZB. 

 

1.2.4 Maximální instalovaný příkon rozvaděče RM2: 
 

• Maximální instalovaný příkon:  Pi = 40kW 
• Předjištěno v ESI:    63B/3 Gg 
• Kabelový přívod:    CYKY-J 5x25 
• Rozměry nástěnného rozvaděče:  2000x1200x300mm 
• Přívod z rozvaděče ESI 

  



1.3 Technické značení 

Technické značení je provedeno v souladu s normou ČSN ISO 3511-2 
 
Označení periferií: 

 
• Snímač teploty - analogový  TE … 
• Mrazová ochrana teplovodního výměníku  TM … 
• Univerzální havarijní termostat  TA … 
• Snímač tlaku ve vzduchotechnickém kanále  PE … 
• Hlídač diference tlaku – bezpotenciálový kontakt  dP … 
• Servisní vypínač motoru / Přepínač na dveřích rozvaděče SA … 
• Tlačítko na dveřích rozvaděče  SB … 
• Signalizace poruchy  HA … 
• Uzavírací / regulační klapky včetně servopohonů  Y … 
• Motor ventilátoru  MV … 
• Motor oběhového čerpadla  MC … 
• Kondenzační jednotka  KJ … 
• Elektronická zabezpečovací systém  EPS … 

 
 
1.4 Použité předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN–EN platných 
v době vydání této dokumentace. Dodavatel musí výsledné dílo zpracovat dle všech platných 
předpisů a norem v době realizace, v případě že to nelze provést, musí na tuto skutečnost 
upozornit projektanta a stavitele. 
 

ČSN 33 0165 ed.2   Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 
ČSN 33 2000-1 ed.2   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 
ČSN 33 1310 ed.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k 
užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
ČSN 33 2000-1 ed.2   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 
před nadproudy 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.2   Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50522    Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
ČSN EN 61936-1    Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla 



2 Technické řešení 

2.1 Obecně 

Pro řízení technologických zařízení VZT jednotek a vytápění je navrhnut řídicí systém 
skládající se z modulárních volně programovatelných automatizačních stanic, komunikující na 
protokolu BACnet/IP po strukturované kabeláži. Úlohou navrženého řídicího systému je 
zabezpečit spolehlivý a bezpečný provoz technologického zařízení, minimalizace spotřeby 
energií optimalizací řízení provozu technologický. MaR je navržena pro provoz bez trvalé 
obsluhy, přičemž zařízení technologie jsou řízeny s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. 
Řídicí systém zajišťuje automatický chod určených zařízení, zobrazování provozních 
poruchových a havarijních stavů. Součástí ovládání řídicího systému jsou servisní vypínače 
čerpadel pro možnost servisu. Podvětlené tlačítko chodu pro spuštění VZT jednotky. Dále je na 
rozvaděčích instalována signalizace sumární poruchy včetně deblokačního tlačítka sumární 
poruchy. Pro místní ovládání technologie a nastavování parametrů regulace slouží obslužný 
panel operátora umístěný na dveřích rozvaděče. Tento operátorský panel je chráněn 
uživatelským jménem a heslem proti neoprávněnému zásahu. Přístup k ovládání mají pouze 
pověřené osoby obsluhy VZT jednotek. 

 

2.2 Řídící automatizační stanice (DDC) 

Do rozvaděče strojovny vzduchotechnických jednotek je instalována řídicí stanice s následujícími 
řidícími signály využívaných v oboru MaR budov: 
 

• Analogové vstupy (AI) – univerzální pro Ni1000, 0-10VDC, 0-20mA, měření odporu do 2,5kOhm 
• Analogové výstupy (AO) – 0-10VDC 
• Digitální vstupy (DI) – 13VDC 
• Digitální výstupy (DO) – relé 230VAC, 2A / otevřený kolektor 24VDC 

 

Typické modulární automatizační stanice lze rozšířit o celkových 8 modulů obsahujících celkem až 128 
datových bodů. Mezi její hlavní charakteristiky patří: 
 

• přímé DDC řízení 
• matematické výpočty 
• optimalizaci provozu na základě sběru a zpracování historických dat 
• zpracování poruchových stavů v alarmovém deníku 
• lze osadit dva moduly pro otevřenou komunikaci s cizími systémy po Modbus RTU a M-Bus. 
• prediktivní řízení na základě obdržených dat z meteoserveru (nutné připojení k internetu) 
• integrovaný webserver pro vzdálenou správu stanice 

 

Rozvaděče jsou vystrojeny tak, že obsahují minimální 10% rezervu místa pro případné budoucí změny 
nebo rozšíření. Rozšíření automatizační stanice datovými body lze obvykle realizovat následujícími 
moduly: 
 

• IO-572 – 4xAO, 3xDI, 8xAI 
• IO-571 – 16xDI / DO (optočlen / otevřený kolektor) 
• IO-551 – 16xDO (otevřené kolektory) 
• IO-532 – 16xAI (univerzální vstupy) 
• IO-531 – 16xDO (optočleny) 



2.3 Přehled periferních zařízení 

Jedná se o zařízení zabezpečující řízení a ovládání nebo měření dat a hlídání provozních a havarijních 
stavů na dané technologii. Na technologiích jsou instalována zejména tato zařízení 
 

• odporové snímače teploty typu Ni1000 s 6180ppm (příložné do DN50, tyčové snímače 
225mm do VZT potrubí) 

• snímače tlaku ve vzduchotechnickém kanále 
• havarijní regulátory teploty (protimrazové ochrany teplovodních výměníků) 
• regulátory tlakové diference (vzduchové filtry, ventilátory) 
• regulační ventily vč. servopohonů (plynule řízené) 
• servopohony pro ovládání klapek (s havarijní funkcí, plynule řízené, 2-bodové) 
• prostorové čidla teploty a koncentrace CO2 stavu (instalační výška 1500mm nad podlahou) 

 

Kompletní výpis osazení technologie periferiemi s jejich parametry jsou vypsány ve výkazu produktů 
MaR. 
 

2.4 Dispečerské pracoviště 

Nově instalovaná automatizační stanice je řízena zcela automaticky bez dispečerského 
pracoviště, případně pomocí místního ovládání je možno učinit na LCD řádkového panelu na 
dveřích rozvaděče pro potřeby servisu. Pro uživatelské ovládání správcem je technologie VZT 
jednotek, přípravy TUV, regulace podlahového vytápění vizualizována pomocí webserveru 
v automatizační stanici. Správce může mít přístup k webserveru pomocí tabletu s bezdrátovým 
připojením k řídicímu systému. Webserver je zabezpečen přístupovým jménem a heslem, 
přičemž nemá přístup k internetovému připojení. 
 
 
2.5 Všeobecné zásady a standardy na regulační obvody 

Pro všechny regulační a ovládací obvody MaR se vztahují následující požadavky: 
 

1) Porucha analogových snímačů: 
a. Vyhodnocení dosažení krajních mezí mimo pásmo měřených hodnot, 

signalizace poruchy a zásah v regulační smyčce dle významu 
b. Řídicí veličina – při poruše snímače se nastaví poslední aktuální hodnota a 

vyhodnotí se porucha snímače 
c. Řízená veličina – při poruše čidla se odstaví příslušný regulační okruh a 

vyhodnotí se porucha snímače 
 

2) Porucha regulace: 
a. Hlavní regulační obvody sledují odchylku žádané a skutečné hodnoty regulační 

veličiny.  
b. Při trvající odchylce stanoveného rozdílu po nastavený čas, je vyhodnocena 

porucha regulace. 
c. Porucha je aktivní pouze v provozu regulačního okruhu. 

 
 
 



3) Oběhová čerpadla:  
• sledování počtu provozních hodin 
• softwarové vyhodnocení poruchy chodu od zpětného hlášení pomocného kontaktu 

stykače  
• servisní přepínač SA na dveřích rozvaděče – hlášení polohy přepínače „Automat“ 
• protáčení 1x týdně – ochrana proti zatuhnutí 
• blokování chodu čerpadel při poklesu tlaku v soustavě 
• zpožděné zapnutí při obnovení sítě 

 
4) Ovládání EC motorů ventilátorů: 

• plynulé řízení výkonu / otáček ventilátorů pomocí řídicího signálu 0-10VDC 
• uvolnění chodu pomocí beznapěťového stykače 
• vyhodnocení sumární poruchy zařízení beznapěťovým kontaktem 
• vyhodnocení poruchy motoru termokontakty / termistory do sumární poruchy 
• měření aktuálních otáček ventilátoru 
• servisní přepínač na dveřích rozvaděče – hlášení polohy přepínače „Automat“ 
• zpožděné zapnutí při obnovení sítě (ochrana kondenzátorů) 

 
5) Přímé výparníky: 

• sledování počtu provozních hodin 
• uvolnění chodu chlazení pomocí sepnutí beznapěťového kontaktu 
• vyhodnocení sumární poruchy zařízení beznapěťovým kontaktem 
• vyhodnocení chodu zařízení beznapěťovým kontaktem 
• zpožděné zapnutí při obnovení sítě 

 



3 Popis regulace jednotlivých technologií 

3.1 VZT č. 1 – větrání prostoru tělocvičny 

Vzduchotechnické jednotka č. 1 je umístěna v technické místnosti. Jednotka pracuje s čerstvým 
vzduchem přiváděným zvenčí, který je předehříván v deskovém rekuperačním výměníku odpadního 
tepla z odtahovaného vzduchu z prostor tělocvičny a se směšovaným vzduchem. 
VZT jednotka zajistí nucený odtah vzduchu, nucený přívod vzduchu, směšování čerstvého a 
odtahového vzduchu, filtraci přiváděného vzduchu, dále obsahuje teplovodní ohřívač pro ohřev vzduchu 
v zimním období a chladič přímého výparníku pro chlazení vzduchu v letním období na požadovanou 
teplotu. Jednotka je vybavena uzavíracími venkovními klapkami na sání a výfuku vzduchu. Sání 
čerstvého vzduchu i výdech znehodnoceného vzduchu je osazeno na střeše objektu. 
 
V prostoru tělocvičny není povoleno kouření. Přívod čerstvého vzduchu je dán směšováním vzduchu 
s odtahovým na základě čidel kvality vzduchu a koncentrace CO2. 
 
3.1.1 Teplota přiváděného vzduchu VZT jednotkou: 
 

o Zima  20±2°C  

o Léto 26±2°C 

 
 

3.1.2 Silové napájení zařízení 
 

Silová zařízení jsou napájena z rozvaděče RM2 profese MaR, kromě venkovní kondenzační 
jednotky. Napájení a ovládání periferií MaR je řešeno malým bezpečným napětím 24VAC a 
24VDC z transformátoru a spínacího zdroje umístěného ve skříni rozvaděče RM2. 
 
 

3.1.3 Řízení otáček ventilátorů 
 

Chod jednotky je řízen kombinací časového programu, který lze upravit obsluhou z řídicího 
počítače nebo ovládacího panelu na dveřích rozvaděče RM2 a od sdružených čidel teploty a 
koncentrace CO2 v prostoru tělocvičny. Jestliže poměr směšování vzduchu je na 0% a teplota 
v prostoru je na požadované hodnotě, dojde k vypnutí VZT jednotky. VZT jednotka se opět 
spustí při dosažení horní mezní hodnoty teploty nebo koncentrace CO2 v prostoru. 
Na rozvaděči je umístěn přepínač A-0-I, kterým obsluha může přepnout chod VZT jednotky 
z časového programu na ruční provoz nebo VZT zařízení odstavit z chodu. Přívodní i odtahové 
ventilátory jsou řízeny signálem 0-10V pomocí EC motory na konstantní tlak, čímž se zajistí 
stálý přísun vzduchu při zanášení vzduchových filtrů a zároveň nedojde k ovlivňování tlakových 
poměrů při nesouměrných chodech jednotlivých VZT zařízení. Chod přívodního a odtahového 
ventilátoru bude vždy společný. 
 
VZT jednotka má nastaven výkon na konstantní množství vzduchu, které je dané hygienickým 
minimum, které MaR dodržuje regulací na konstantní tlak. 
 
 

3.1.4 Ohřev vzduchu – kaskádní regulace ZZT a ohřívače 
 

Vzduch je v případě potřeby ohříván kaskádním řízením rekuperátor – vodní ohřívač. V případě 
požadavku na ohřev je využito nejprve zpětné teplo předávané v deskovém výměníku 
odpadního tepla plynulým řízením obtokové klapky, v případě potřeby, je vzduch dále dohříván 
ve vodním ohřívači plynulým řízením regulačního směšovacího ventilu ohřívače. Výstupní 
teplota vzduchu z VZT jednotek je regulována na konstantní teplotu přiváděného vzduchu 21 
˚C s korekcí +/- 2 ˚C od teploty vzduchu na odtahu z prostoru. 

 



 
 
 

3.1.5 Směšování přívodního a odtahového vzduchu 
 

Aby bylo zabezpečeno dodržení hygienického minima a zároveň VZT jednotka reagovala na 
zátěž kvality vzduchu v prostorách tělocvičny, je přívodní a odtahový vzduch směšován 
regulační klapkou řídicím signálem 0-10V. Klapka je řízena od kanálových čidel kvality vzduchu 
(reaguje na pachy, pot atd.) od čidla koncentrace CO2 (reaguje na množství lidí v prostoru). 
Zároveň je koncentrace CO2 korigována od dvou prostorových čidel, která jsou umístěna na 
středu tělocvičny z obou stran. 

 
 

3.1.6 Ovládání klapek 
 

Klapky na přívodu a odtahu vzduchu jsou ovládány v závislosti na uvolnění chodu příslušného 
ventilátoru vzduchotechnické jednotky. Klapky jsou vybaveny s havarijní funkcí. Ta spočívá v 
tom, že při ztrátě napětí (vypnutí ventilátorů) se klapka uzavře mechanicky pomocí vratné 
pružiny. 

 
 

3.1.7 Protimrazová ochrana 
 

Protimrazová ochrana je zajišťována na straně vzduchu i vody. Za vodním ohřívačem je na 
straně vzduchu umístěn regulátor protimrazové ochrany reagující po celé délce kapiláry. 
Teplota vody na výstupu z výměníku je snímána odporovým příložným teploměrem.  
Při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod +5 ˚C nebo při poklesu teploty vratné vody z 
ohřívače pod +8 ˚C, dojde k vypnutí ventilátorů, uzavření venkovní klapky s havarijní funkcí, 
otevření regulačního ventilu ohřívače na 100% průtok a v případě klidu sepnutí oběhového 
čerpadla topné vody. Porucha je signalizována obsluze na velíně. Venkovní klapka je v 
provedení se zpětnou pružinou ( samočinné uzavření při ztrátě napětí ). Koncové polohy klapek 
jsou monitorovány, v případě neuzavření klapky dojde k vyhlášení poruchy. 
 

3.1.8 Zimní rampa 
 

V zimních měsících je před startem vzduchotechnické jednotky aktivována výkonová rampa 
teplovodního ohřívače vzduchu, kdy se nejdříve otevře naplno regulační ventil, spustí se 
oběhové čerpadlo a až po uplynutí doby 10 minut se otvírají klapky a zároveň se spouští 
ventilátory. Výkon ohřívače je plynule snižován dolu na úroveň pracovního výkonu. Touto 
procedurou se zabrání vybavení protimrazové ochrany při startu „studené“ vzduchotechnické 
jednotky. 
. 

 

3.1.9 Chlazení vzduchu – kaskáda rekuperátoru a přímého výparníku 
 

V letních měsících je vzduch v případě potřeby chlazen kaskádním řízením deskového 
výměníku a chladiče výparníku na teplotu 28 ˚C. V případě nočního předchlazení a letní 
negativní vlečné regulace je žádaná hodnota prostor korigována o +/- 2 ˚C. 
Je-li potřeba přiváděný vzduch do větraných prostor ochlazovat je v chodu deskový výměník za 
předpokladu, že odtahová teplota bude nižší, než venkovní teplota s dostatečnou diferencí 
zajišťující předchlazení přiváděného vzduchu v deskovém výměníku tepla. Při nedostatečném 
ochlazení je přiváděný vzduch dochlazen kaskádou dvou přímých výparníků s plynulou regulací 
výkonu. V letním období se kondenzační jednotky střídají v chodu dle provozních hodin, 
respektive se přepíná úloha hlavní a vedlejší jednotky. Při extrémních venkovních podmínkách 
jsou v chodu obě kondenzační jednotky. 
 

3.1.10 Noční předchlazení prostor venkovním vzduchem 
 



V letních měsících šetří noční vychlazování energie na strojní chlazení. V případě nočního 
předchlazení prostor je přepnuta klapka obtoku rekuperačního výměníku ZZT do obtoku 
výměníku a je vypnuto chlazení přímým výparníkem. Venkovní teplota vzduchu musí být nižší 
jak teplota prostor o 4 ˚C a více, ale nesmí být nižší jak 14 ˚C. Noční vychlazování končí v době, 
kdy rozdíl venkovní a vnitřní teploty prostor je nižší jak 2 ˚C. Aktivování nočního vychlazování 
je časově ohraničeno časovým programem a musí být individuálně konzultováno s 
provozovateli obchodní jednotky, kdy a jak noční vychlazování provozovat. 
 

3.1.11 Letní vlečná regulace žádané hodnoty 
 

Žádaná hodnota teploty odtahovaného vzduchu z vnitřních prostor v letních měsících se mění 
v závislosti na lineární křivce teploty venkovního vzduchu v rozmezí 26 ˚C +/- 2 ˚C. Při teplotě 
venkovního vzduchu 26 ˚C je žádaná hodnota teploty z prostoru 22 ˚C a při teplotě venkovního 
vzduchu 32 ˚C je žádaná hodnota teploty vzduchu z prostoru 26 ˚C. Touto procedurou se 
zajišťuje biologická adaptace lidí na rozdíl teplot vnitřního klimatizovaného vzduchu a 
venkovního vzduchu a zabraňuje se tak syndromu nachlazených lidí z klimatizace. 

 
3.1.12 Signalizace zanesení filtrů 
 

Na vstupních a odtahových filtrech je snímána tlaková diference. Při zanešení filtru je tento stav 
signalizován na panelu rozvaděče a dále na operátorském pracovišti. 

 
3.1.13 Signalizace skutečného chodu ventilátorů a jejich poruchy 
 

Na přívodním a odtahovém ventilátoru je snímána tlaková diference, od které je odvozován stav 
poruchy spadlého řemene pohánějícího ventilátor od motoru v případě, že není splněna 
podmínka tlakové diference při současném požadavku na chod ventilátoru a zároveň není 
signalizována sumární porucha frekvenčního měniče. Skutečný chod ventilátorů je 
signalizována na panelu rozvaděče. 
 
Příčinou hlášení sumární poruchy frekvenčního měniče může být vybavení jističe napájení, 
aktivace ochrany motoru ventilátoru termokontakty nebo jiným vnitřním chybovým hlášením 
frekvenčního měniče. Typ přesné poruchy je signalizován na obslužném LCD panelu daného 
frekvenčního měniče, který se nachází ve skříni VZT jednotky. 
 

 
3.1.14 Vazba na systém EPS 
 

V případě havarijního hlášení požáru od elektronické požární signalizace (EPS) zajišťují 
hardwarové ovládací obvody v rozvaděči RM2 odstavení chodu přívodního i odtahového 
ventilátoru včetně hořákové automatiky plynového ohřívače. Tento stav je signalizován na 
dispečerském pracovišti velínu nebo ovládacím panelu rozvaděče. 

  



3.2 VZT č. 2 – větrání prostoru hygienických zázemí 

Vzduchotechnické jednotka č. 2 je umístěna v technické místnosti. Jednotka pracuje s čerstvým 
vzduchem přiváděným zvenčí, který je předehříván v deskovém rekuperačním výměníku odpadního 
tepla z odtahovaného vzduchu z prostor tělocvičny. 
VZT jednotka zajistí nucený odtah vzduchu, nucený přívod vzduchu, směšování čerstvého a 
odtahového vzduchu, filtraci přiváděného vzduchu, dále obsahuje teplovodní ohřívač pro ohřev vzduchu 
v zimním období a chladič přímého výparníku pro chlazení vzduchu v letním období na požadovanou 
teplotu. Jednotka je vybavena uzavíracími venkovními klapkami na sání a výfuku vzduchu. Sání 
čerstvého vzduchu i výdech znehodnoceného vzduchu je osazeno na střeše objektu. 
 
3.2.1 Teplota přiváděného vzduchu VZT jednotkou: 
 

o Zima  20±2°C  

o Léto 26±2°C 
 

3.2.2 Silové napájení zařízení 
 

Silová zařízení jsou napájena z rozvaděče RM2 profese MaR. Napájení a ovládání periferií MaR 
je řešeno malým bezpečným napětím 24VAC a 24VDC z transformátoru a spínacího zdroje 
umístěného ve skříni rozvaděče RM2. 
 
 

3.2.3 Řízení otáček ventilátorů 
 

Chod jednotky je řízen kombinací časového programu (lze upravit obsluhou z řídicího počítače 
nebo ovládacího panelu na dveřích rozvaděče RM2), čidlem přítomnosti osob v šatnách a 
čidlem kvality vzduchu ve VZT potrubí. V době užívání je VZT jednotka startována přítomností 
osob v šatnách a běží po stanovenou dobu od posledního aktivního čidla přítomnosti (cca 
10min), která může být prodlužována čidlem kvality vzduchu do doby, než bude prostor 
provětrán (hodnota kvality vzduchu klesne pod spodní mez).  
Na rozvaděči je umístěn přepínač A-0-I, kterým obsluha může přepnout chod VZT jednotky 
z časového programu na ruční provoz nebo VZT zařízení odstavit z chodu. Přívodní i odtahové 
ventilátory jsou řízeny signálem 0-10V pomocí EC motory na konstantní tlak, čímž se zajistí 
stálý přísun vzduchu při zanášení vzduchových filtrů a zároveň nedojde k ovlivňování tlakových 
poměrů při nesouměrných chodech jednotlivých VZT zařízení. Chod přívodního a odtahového 
ventilátoru bude vždy společný. 
 
VZT jednotka má nastaven výkon na konstantní množství vzduchu, které je dané hygienickým 
minimem, které MaR dodržuje regulací na konstantní tlak. 
 
 

3.2.4 Ohřev vzduchu – kaskádní regulace ZZT a ohřívače 
 

Vzduch je v případě potřeby ohříván kaskádním řízením rekuperátor – vodní ohřívač. V případě 
požadavku na ohřev je využito nejprve zpětné teplo předávané v deskovém výměníku 
odpadního tepla plynulým řízením obtokové klapky, v případě potřeby, je vzduch dále dohříván 
ve vodním ohřívači plynulým řízením regulačního směšovacího ventilu ohřívače. Výstupní 
teplota vzduchu z VZT jednotek je regulována na konstantní teplotu přiváděného vzduchu 21 
˚C s korekcí +/- 2 ˚C od teploty vzduchu na odtahu z prostoru. 

 
 

3.2.5 Ovládání klapek 
 

Klapky na přívodu a odtahu vzduchu jsou ovládány v závislosti na uvolnění chodu příslušného 
ventilátoru vzduchotechnické jednotky. Klapky jsou vybaveny s havarijní funkcí. Ta spočívá v 



tom, že při ztrátě napětí (vypnutí ventilátorů) se klapka uzavře mechanicky pomocí vratné 
pružiny. 

 
 

3.2.6 Protimrazová ochrana 
 

Protimrazová ochrana je zajišťována na straně vzduchu i vody. Za vodním ohřívačem je na 
straně vzduchu umístěn regulátor protimrazové ochrany reagující po celé délce kapiláry. 
Teplota vody na výstupu z výměníku je snímána odporovým příložným teploměrem.  
Při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod +5 ˚C nebo při poklesu teploty vratné vody z 
ohřívače pod +8 ˚C, dojde k vypnutí ventilátorů, uzavření venkovní klapky s havarijní funkcí, 
otevření regulačního ventilu ohřívače na 100% průtok a v případě klidu sepnutí oběhového 
čerpadla topné vody. Porucha je signalizována obsluze na velíně. Venkovní klapka je v 
provedení se zpětnou pružinou (samočinné uzavření při ztrátě napětí). Koncové polohy klapek 
jsou monitorovány, v případě neuzavření klapky dojde k vyhlášení poruchy. 
 

3.2.7 Zimní rampa 
 

V zimních měsících je před startem vzduchotechnické jednotky aktivována výkonová rampa 
teplovodního ohřívače vzduchu, kdy se nejdříve otevře naplno regulační ventil, spustí se 
oběhové čerpadlo a až po uplynutí doby 10 minut se otvírají klapky a zároveň se spouští 
ventilátory. Výkon ohřívače je plynule snižován dolu na úroveň pracovního výkonu. Touto 
procedurou se zabrání vybavení protimrazové ochrany při startu „studené“ vzduchotechnické 
jednotky. 

 

3.2.8 Letní vlečná regulace žádané hodnoty 
 

Žádaná hodnota teploty odtahovaného vzduchu z vnitřních prostor v letních měsících se mění 
v závislosti na lineární křivce teploty venkovního vzduchu v rozmezí 26 ˚C +/- 2 ˚C. Při teplotě 
venkovního vzduchu 26 ˚C je žádaná hodnota teploty z prostoru 22 ˚C a při teplotě venkovního 
vzduchu 32 ˚C je žádaná hodnota teploty vzduchu z prostoru 26 ˚C. Touto procedurou se 
zajišťuje biologická adaptace lidí na rozdíl teplot vnitřního klimatizovaného vzduchu a 
venkovního vzduchu a zabraňuje se tak syndromu nachlazených lidí z klimatizace. 

 
3.2.9 Signalizace zanesení filtrů 
 

Na vstupních a odtahových filtrech je snímána tlaková diference. Při zanešení filtru je tento stav 
signalizován na panelu rozvaděče a dále na operátorském pracovišti. 

 
3.2.10 Signalizace skutečného chodu ventilátorů a jejich poruchy 
 

Na přívodním a odtahovém ventilátoru je snímána tlaková diference, od které je odvozován stav 
poruchy spadlého řemene pohánějícího ventilátor od motoru v případě, že není splněna 
podmínka tlakové diference při současném požadavku na chod ventilátoru a zároveň není 
signalizována sumární porucha frekvenčního měniče. Skutečný chod ventilátorů je 
signalizována na panelu rozvaděče. 
 
Příčinou hlášení sumární poruchy frekvenčního měniče může být vybavení jističe napájení, 
aktivace ochrany motoru ventilátoru termokontakty nebo jiným vnitřním chybovým hlášením 
frekvenčního měniče. Typ přesné poruchy je signalizován na obslužném LCD panelu daného 
frekvenčního měniče, který se nachází ve skříni VZT jednotky. 
 

 
3.2.11 Vazba na systém EPS 
 

V případě havarijního hlášení požáru od elektronické požární signalizace (EPS) zajišťují 
hardwarové ovládací obvody v rozvaděči RM2 odstavení chodu přívodního i odtahového 



ventilátoru včetně hořákové automatiky plynového ohřívače. Tento stav je signalizován na 
dispečerském pracovišti velínu nebo ovládacím panelu rozvaděče. 
 
 

3.3 VZT č. 3 – větrání prostoru foyer 

Vzduchotechnické jednotka č. 3 je umístěna v technické místnosti. Jednotka pracuje s čerstvým 
vzduchem přiváděným zvenčí, který je předehříván v deskovém rekuperačním výměníku odpadního 
tepla z odtahovaného vzduchu z prostor tělocvičny. 
VZT jednotka zajistí nucený odtah vzduchu, nucený přívod vzduchu, směšování čerstvého a 
odtahového vzduchu, filtraci přiváděného vzduchu, dále obsahuje teplovodní ohřívač pro ohřev vzduchu 
v zimním období a chladič přímého výparníku pro chlazení vzduchu v letním období na požadovanou 
teplotu. Jednotka je vybavena uzavíracími venkovními klapkami na sání a výfuku vzduchu. Sání 
čerstvého vzduchu i výdech znehodnoceného vzduchu je osazeno na střeše objektu. 
 
3.3.1 Teplota přiváděného vzduchu VZT jednotkou: 
 

o Zima  20±2°C  

o Léto 26±2°C 
 

3.3.2 Silové napájení zařízení 
 

Silová zařízení jsou napájena z rozvaděče RM2 profese MaR. Napájení a ovládání periferií MaR 
je řešeno malým bezpečným napětím 24VAC a 24VDC z transformátoru a spínacího zdroje 
umístěného ve skříni rozvaděče RM2. 
 
 

3.3.3 Řízení otáček ventilátorů 
 

Chod jednotky je řízen kombinací časového programu (lze upravit obsluhou z řídicího počítače 
nebo ovládacího panelu na dveřích rozvaděče RM2), čidlem přítomnosti osob v šatnách a 
čidlem kvality vzduchu ve VZT potrubí. V době užívání je VZT jednotka startována přítomností 
osob v šatnách a běží po stanovenou dobu, která může být prodlužována čidlem kvality vzduchu 
do doby, než bude prostor provětrán.  
Na rozvaděči je umístěn přepínač A-0-I, kterým obsluha může přepnout chod VZT jednotky 
z časového programu na ruční provoz nebo VZT zařízení odstavit z chodu. Přívodní i odtahové 
ventilátory jsou řízeny signálem 0-10V pomocí EC motory na konstantní tlak, čímž se zajistí 
stálý přísun vzduchu při zanášení vzduchových filtrů a zároveň nedojde k ovlivňování tlakových 
poměrů při nesouměrných chodech jednotlivých VZT zařízení. Chod přívodního a odtahového 
ventilátoru bude vždy společný. 
 
VZT jednotka má nastaven výkon na konstantní množství vzduchu, které je dané hygienickým 
minimem, které MaR dodržuje regulací na konstantní tlak. 
 
 

3.3.4 Ohřev vzduchu – kaskádní regulace ZZT a ohřívače 
 

Vzduch je v případě potřeby ohříván kaskádním řízením rekuperátor – vodní ohřívač. V případě 
požadavku na ohřev je využito nejprve zpětné teplo předávané v deskovém výměníku 
odpadního tepla plynulým řízením obtokové klapky, v případě potřeby, je vzduch dále dohříván 
ve vodním ohřívači plynulým řízením regulačního směšovacího ventilu ohřívače. Výstupní 
teplota vzduchu z VZT jednotek je regulována na konstantní teplotu přiváděného vzduchu 21 
˚C s korekcí +/- 2 ˚C od teploty vzduchu na odtahu z prostoru. 

 
 

3.3.5 Ovládání klapek 
 



Klapky na přívodu a odtahu vzduchu jsou ovládány v závislosti na uvolnění chodu příslušného 
ventilátoru vzduchotechnické jednotky. Klapky jsou vybaveny s havarijní funkcí. Ta spočívá v 
tom, že při ztrátě napětí (vypnutí ventilátorů) se klapka uzavře mechanicky pomocí vratné 
pružiny. 

 
 

3.3.6 Protimrazová ochrana 
 

Protimrazová ochrana je zajišťována na straně vzduchu i vody. Za vodním ohřívačem je na 
straně vzduchu umístěn regulátor protimrazové ochrany reagující po celé délce kapiláry. 
Teplota vody na výstupu z výměníku je snímána odporovým příložným teploměrem.  
Při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod +5 ˚C nebo při poklesu teploty vratné vody z 
ohřívače pod +8 ˚C, dojde k vypnutí ventilátorů, uzavření venkovní klapky s havarijní funkcí, 
otevření regulačního ventilu ohřívače na 100% průtok a v případě klidu sepnutí oběhového 
čerpadla topné vody. Porucha je signalizována obsluze na velíně. Venkovní klapka je v 
provedení se zpětnou pružinou ( samočinné uzavření při ztrátě napětí ). Koncové polohy klapek 
jsou monitorovány, v případě neuzavření klapky dojde k vyhlášení poruchy. 
 

3.3.7 Zimní rampa 
 

V zimních měsících je před startem vzduchotechnické jednotky aktivována výkonová rampa 
teplovodního ohřívače vzduchu, kdy se nejdříve otevře naplno regulační ventil, spustí se 
oběhové čerpadlo a až po uplynutí doby 10 minut se otvírají klapky a zároveň se spouští 
ventilátory. Výkon ohřívače je plynule snižován dolu na úroveň pracovního výkonu. Touto 
procedurou se zabrání vybavení protimrazové ochrany při startu „studené“ vzduchotechnické 
jednotky. 
 

 

3.3.8 Noční předchlazení prostor venkovním vzduchem 
 

V letních měsících šetří noční vychlazování energie na strojní chlazení. V případě nočního 
předchlazení prostor je přepnuta klapka obtoku rekuperačního výměníku ZZT do obtoku 
výměníku a je vypnuto chlazení přímým výparníkem. Venkovní teplota vzduchu musí být nižší 
jak teplota prostor o 4 ˚C a více, ale nesmí být nižší jak 14 ˚C. Noční vychlazování končí v době, 
kdy rozdíl venkovní a vnitřní teploty prostor je nižší jak 2 ˚C. Aktivování nočního vychlazování 
je časově ohraničeno časovým programem a musí být individuálně konzultováno s 
provozovateli obchodní jednotky, kdy a jak noční vychlazování provozovat. 
 

3.3.9 Letní vlečná regulace žádané hodnoty 
 

Žádaná hodnota teploty odtahovaného vzduchu z vnitřních prostor v letních měsících se mění 
v závislosti na lineární křivce teploty venkovního vzduchu v rozmezí 26 ˚C +/- 2 ˚C. Při teplotě 
venkovního vzduchu 26 ˚C je žádaná hodnota teploty z prostoru 22 ˚C a při teplotě venkovního 
vzduchu 32 ˚C je žádaná hodnota teploty vzduchu z prostoru 26 ˚C. Touto procedurou se 
zajišťuje biologická adaptace lidí na rozdíl teplot vnitřního klimatizovaného vzduchu a 
venkovního vzduchu a zabraňuje se tak syndromu nachlazených lidí z klimatizace. 

 

3.3.10 Signalizace zanesení filtrů 
 

Na vstupních a odtahových filtrech je snímána tlaková diference. Při zanešení filtru je tento stav 
signalizován na panelu rozvaděče a dále na operátorském pracovišti. 

 
 

3.3.11 Signalizace skutečného chodu ventilátorů a jejich poruchy 
 

Na přívodním a odtahovém ventilátoru je snímána tlaková diference, od které je odvozován stav 
poruchy spadlého řemene pohánějícího ventilátor od motoru v případě, že není splněna 
podmínka tlakové diference při současném požadavku na chod ventilátoru a zároveň není 



signalizována sumární porucha frekvenčního měniče. Skutečný chod ventilátorů je 
signalizována na panelu rozvaděče. 
 
Příčinou hlášení sumární poruchy frekvenčního měniče může být vybavení jističe napájení, 
aktivace ochrany motoru ventilátoru termokontakty nebo jiným vnitřním chybovým hlášením 
frekvenčního měniče. Typ přesné poruchy je signalizován na obslužném LCD panelu daného 
frekvenčního měniče, který se nachází ve skříni VZT jednotky. 
 

 
3.3.12 Vazba na systém EPS 
 

V případě havarijního hlášení požáru od elektronické požární signalizace (EPS) zajišťují 
hardwarové ovládací obvody v rozvaděči RM2 odstavení chodu přívodního i odtahového 
ventilátoru včetně hořákové automatiky plynového ohřívače. Tento stav je signalizován na 
dispečerském pracovišti velínu nebo ovládacím panelu rozvaděče. 

 

3.4 VZT č. 4 – větrání technologického zázemí 

V technické místnosti jsou umístěny dva ventilátory s konstantními otáčkami. Jeden pro přívod vzduchu 
do prostor technické místnosti a jeden pro odtah vzduchu z místnosti. Napájení ventilátorů je řešeno 
z rozvaděče RM2. 
 
Ventilátory jsou spouštěny na základě čidla teploty v místnosti. Horní mez pro spouštění ventilátorů je 
38°C. Spodní mez pro vypnutí ventilátorů je 33°C. Společně s ventilátory jsou otevírány klapky a 
havarijní funkcí. 
 

3.5 UT č. 5 – rozdělovač a sběrač UT 

Regulace teploty topné vody pro větev topení je provedena ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě. 
Venkovní čidlo je umístěno na severní straně budovy. Na větvi je umístěné oběhové čerpadlo, které je 
ovládané od venkovní teploty. 
 
Čerpadla pro větve vzduchotechnik se zapínají při požadavku na chod vzduchotechnických jednotek, 
nebo při poklesu venkovní jednotky pod bod mrazu. 
 

3.6 UT č. 6 – příprava TUV 

Ohřev topné vody je řešen ze dvou zdrojů. Primárním zdrojem jsou solární kolektory na střeše 
tělocvičny, které přes výměník tepla nabíjí obě nádrže. Nejdříve se nabíjí akumulační nádrž číslo 1, po 
dosažení tepelné kapacity se přepne nabíjení do akumulační nádrže č.2. V případě požadavku tepla ze 
objektu mateřské školky, dojde k přepnutí nabíjení ze solárních kolektorů za předpokladu, že 
akumulační nádoby objektu tělocvičny jsou dostatečně nabity.  
Sekundární zdroj tepla pro objekt tělocvičny je přívod tepla z plynové kotelny objektu MŠ+ZŠ do 
akumulační nádrže č.1. Sekundární zdroj tepla bude využíván převážně v zimním období, přičemž se 
bude jednat o bivalentní provoz solárních kolektorů a plynových kotlů. Třetím zdrojem tepla jsou topné 
patrony v akumulační nádrži č. 1. Tento zdroj bude využit pouze při výpadku tepla z plynové kotelny 
v době jeho požadavku. 
 
Při odběru tepla se přepíná mezi akumulačními nádržemi přepínacím ventilem Y6.1. Při odběru tepla 
z akumulačních nádrží se reguluje výstupní teplota na požadovaných 55°C regulačním ventilem Y6.3, 
což je maximální teplota topné vody nízkoteplotního rozdělovače tepla objektu tělocvičny. Jemné 
doregulování teploty akumulační nádrže nabíjením z plynové kotelny se realizuje regulačním 
rozdělovacím ventilem Y6.2. 
 
Teplota v akumulačních nádržích se měří v horní a spodní pozici. 
 



Automatika řídicího systému signalizuje provozní stavy a sumární poruchu. 

 

Pro zabezpečení chodu akumulačních nádrží jsou sledovány následující hodnoty: 

 - max. teplota vody výměníku TUV (60°C) 

  - max. teplota prostoru v kotelně (38°C) 

 - min. tlak v sek. systému TV 

  - max. tlak v sek. systému TV 

 - zaplavení prostoru kotelny 

 - max. teplota výstupní vody do rozdělovače (55°C) 

 - max. teplota výstupní vody TUV (55°C) – porucha termoregulačního ventilu 

Poruchové stavy jsou signalizované na LCD panelu na dveřích rozvaděče. 

 

Pro celkový přehled chodu akumulačních nádrží jsou sledovány tyto provozní stavy: 

 - teplota topné vody – přívod do rozdělovače 

 - teplota topné vody – zpátečka z rozdělovače 

 - teplota TUV z 1. akumulační nádrže 

- teplota TUV z 2. akumulační nádrže 

Na čelní stěně rozvaděče je umístěn přepínač START-STOP a odstavení houkačky. 

 

3.7 SOL č. 7 – solární kolektory 

Na střeše tělocvičny se nachází 6 kusů solární vakuových kolektorů, zapojených paralelně do 3 
segmentů. V posledním z nich je na výstupu topného média osazeno čidlo teploty. Nabíjení 
akumulačních zásobníků ze solárního systému je řešeno pomocí teplovodního výměníku, kde se 
odděluje primární okruh s topným nemrznoucím médiem a okruh topné vody. 
Od čidla teploty na výstupu ze solárního kolektoru se spouští nabíjení akumulačních zásobníků 
oběhovým čerpadlem na primární straně, při překročení horní meze teploty 75°C. Jestliže po krátké 
cirkulaci topného média v solárních kolektorech je dostatečný teplotní spád mezi přívodním a vratným 
potrubí v primárním okruhu, dojde ke spuštění oběhového čerpadla na sekundární straně topného 
systému. 
 
V primárním okruhu s nemrznoucí směsí je hlídán tlak. Je to z důvodu signalizace stagnace solárních 
kolektorů, kdy může dojít ke zplynování nemrznoucí směsi v primárním okruhu, která je vytlačena do 
expanzní nádoby. 
 

3.8 UT č. 8 – IRC regulace podlahového vytápění 

Hygienické prostory 1.NP objektu tělocvičny se vytápí podlahovými plochami ze dvou patrových 
rozdělovačů tepla. Každá otopná smyčka je regulována termopohonem 24V 50Hz od čidla teploty 
v prostoru. Požadované teploty lze přenastavovat z panelu rozvaděče nebo tabletu. 

 

4 Dispoziční řešení 

Vyplývá ze situace stavební části umístění technologických zařízení, viz výkresy půdorysů 1.NP a 2.NP. 
 
 



5 Požadavky MaR na ostatní profese 

5.1 Profese elektro 

- zajistí napájení rozvaděče MR2 přívodem 3+PE+N, 400V, příkon 40kW z nezálohovaného zdroje 

- silové napájení všech spotřebičů, které nejsou napájeny z MAR 

- zajistí světelné a zásuvkové obvody v technické místnosti  

- zajistí napájení a ovládání (z EPS) protipožárních klapek, včetně kabelu 

- zajistí napájení chladících jednotek přívodem 400V, včetně položení kabelu 

- zajistí připravení patrového rozdělovače tepla se závity pro ventilky M30x1,5, M28x1,5 nebo M30x1 

 

5.2 Profese EPS 

- zajistí návaznosti na EPS signalizace "blokování vzt.", do rozvaděče MaR" (bezpotenciálový kontakt 

24V) včetně položení kabelu 

 

5.3 Profese slaboproud 

- zajistí návaznosti na připojení internetu – metalické vedení do prostoru technické místnsoti včetně 

položení kabelu 

 

5.4 Profese ZTI 

- dodávku 2 přepínacích přímých ventilů a jednoho 3-cestného rozdělovacího ventilu, napájení 24V 

50Hz, 2 bodové řízení 

- zajistí montáž jímek pro teplotní snímače 

- zajistí odběrné místo pro snímání tlaku na primární straně solárních kolektorů 

- zajistí montáž čerpadel 

 

5.5 Profese chlazení, topení 

- zajistí montáž ventilů do potrubí UT 

- zajistí montáž jímek pro teplotní snímače 

- zajistí odběrné místa pro snímání tlaku 

- zajistí montáž čerpadel 

- zajistí montáž 4 topných patron o výkonu 6kW 

 

5.6  Profese vzduchotechnika 

- zajistí dodávku holých VZT jednotek s EC motory 

- zajistí dodávku a montáž kondenzační jednotky 

- zajistí dodávku a montáž regulačního boxu pro kondenzační jednotku 



- MaR zajistí propojení regulačního boxu kondenzační jednotky a venkovní jednotky s ventily 

 

5.7 Stavební část 

- zajistí drobné stavební úpravy spojené s instalací přístrojů, tras a rozvaděčů M+R podle pokynů 

hl.montéra M+R  

- zajistí prostor.umístění pro rozvaděč MaR 

- zpřístupnění těžko dostupných míst 

- zajistí přípravu na umístění prostorových snímačů teploty  

- zajistí přípravu na umístění stropních detektorů pohybu 

 

5.8 Investor 

- požadavek na datovém propojení rozvaděče MaR objektu MŠ+ZŠ a rozvaděče RM2 objektu 

tělocvičny. Bylo by vhodné systémy propojit v návaznosti na požadavky tepla z plynové kotelny a 

přípravy TUV ze solárních kolektorů pro objekt MŠ+ZŠ. 

- požadavek na připojení řídicího systému na internetovou síť pro využití vzdálené správy. Výhodou 

tohoto řešení je zmenšení servisních nákladů a lepší monitoring řídicího systému u instalací bez trvalého 

dispečinku správcem na objektu. 

 

6 Způsob montáže 

Kabeláž bude vedena po stěně nebo pod stropem na pomocné konstrukci v plných 

oceloplechových pozinkovaných žlabech standartu Bettermann/Kopos nebo na společných nosných 

konstrukcích a stoupačkách, kde budou vedeny odděleně silové a slaboproudé kabely. Pro trasu 

jednotlivých silových kabelů je možno využít trasy silnoproudu, pro kabely slaboproudé trasy ostatních 

slaboproudých profesí po dohodě s ohledem na možná rušení. 

Pro všechna propojení budou použity kabely s měděným jádrem. Kabely budou použity bezhalogenové 

se zvýšenou odolností proti šíření plamene. 

Průchody kabeláže skrze hranice požárních úseků budou utěsněny požární kabelovou 

ucpávkou příslušné požární odolnosti. 

Vlastní vstup kabelu do připojovací svorkovnice stroje bude řešen při montáži podle konstrukce 

stroje. V místech s možností mechanického poškození budou chráněny panc. trubkou nebo hadicí  PVC. 

Přístroje a příslušenství jsou v provedení a krytí odpovídající prostředí, ve kterém jsou umístěny. 

 Regulátory teploty budou uchyceny na konzole na místě pro obsluhu přístupném, ve výšce 1,5m 

nad úrovní podlahy. 

 Pokud není uvedeno jinak profese M+R dodá propojovací kabel mezi rozvaděči od ostatních 

profesí (signalizace a ovládání provozních a poruchových stavů napojených do M+R). 

 Přístroje a zařízení umístěné ve venkovním prostoru budou opatřeny stříškou proti 

povětrnostním vlivům. 

 



7 Závěr technické zprávy 

Tento projekt je vyhotoven pro stupeň dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Tato 
dokumentace neobsahuje dodavatelskou (výrobní / dílenskou), kterou si dodavatel musí zpracovat dle 
vlastních potřeb tak, aby měření a regulace byla funkční na zařízení technologií dle skutečných dodávek 
ostatních profesí. V dalším stupni musí být realizační projekt zpracován dle platných norem v době 
samotné realizace. 
 
V případě využití projektu k jiným účelům, než pro které byl projekt zpracován, nebere zpracovatel 
jakékoli záruky za případné škody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Michal Marek      Dne 27.8.2015 
 



Přílohy technické zprávy 

Soubory k tisku v PDF formátu: 
 
MŠ-ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_rozpočet_MaR.pdf 
MŠ-ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_seznam_kabelů 
MŠ-ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_tabulka_příkonů.pdf 
MŠ-ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_technologické_schéma.pdf 
MŠ-ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_půdorys_1.NP.pdf 
MŠ-ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_půdorys_2.NP.pdf 

 
Všechny přílohy k technické zprávě jsou uloženy na přenosovém médiu CD. 


