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ÚVOD 
Součástí kontroly klimatizačních systémů je rovněž kontrola zda navržený stav uvedený 
v projektové dokumentaci odpovídá skutečnosti. Pro kontrolu klimatizačních systémů je 
důležitá jak projektová dokumentace tak i dokumentace o komplexním vyzkoušení a 
zaregulování systému. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti 
o stavební povolení, provádění stavby a skutečného provedení stavby stanovuje Vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [7]. Z hlediska klimatizace vyhláška rozlišuje 
projektovou dokumentaci na zařízení vzduchotechniky a zařízení pro ochlazování staveb, 
které patří do skupiny projektů Technika prostředí staveb. Z hlediska navrženého stavu musí 
dokumentace pro provedení stavby odpovídat dokumentaci pro stavební řízení na základě 
kterého bylo vydáno stavební povolení a údaje v něm jsou pro realizaci závazné. 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [5], § 125 je vlastník stavby povinen uchovávat po 
celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení 
podle vydaných povolení. V případech, že dokumentace nebyla vůbec pořízena, nedochovala 
se, nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného 
provedení stavby.  

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. 
V následujících odstavcích jsou popsány požadavky na projektovou dokumentaci tak jak je 
předepisuje Vyhláška č 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [7]. Poslední odstavec příspěvku 
je zaměřen na údaje, které musí projektová dokumentace obsahovat z pohledu kontroly  
klimatizačních systémů. 

PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY  A STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Zařízení vzduchotechniky 
Projekt vzduchotechniky (dále VZT) pro ohlášení stavby má podle zmíněné vyhlášky 
obsahovat: základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručnou 
charakteristiku a koncepci navrhovaného zařízení, výchozí podklady pro dimenzování 
zařízení), popis a funkci VZT zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a teplonosné 
látky (elektrická energie, vytápění, chlazení, rozvody páry a vody), přehled navržených 
výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, 
řešení požární bezpečnosti VZT zařízení, způsob ochrany životního prostředí.  

Zařízení pro ochlazování staveb 
Projekt zařízení pro ochlazování staveb (chlazení) má pak obsahovat: základní orientační 
informace o jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, 
popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a 
řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a 
regulačních stanic. 



  

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY 
Zařízení vzduchotechniky 

Technická zpráva 
a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem), 

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a 
nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu 
- plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), 
nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin s uvedením provozní 
doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce, 

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy, 

d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení, 

e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané 
hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech, 

f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního, 

g) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního, 

h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu, 

i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry 
letní/zimní v klimatizovaných prostorech, 

j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností, 

k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností, 

l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí, 

m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace, 

n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů, 

o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů, 

p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu, 

q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení, 

r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do 
obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru, 

s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony, 

t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, 
protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních, 

u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení, 

v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu, 

w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, 
uzavírek a dalších armatur), 

x) pokyny pro montáž, 

y) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní 
vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku 
apod.). 

Přílohy technické zprávy  
a) tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a 

vzduchovými parametry, 



  

b) tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry 
jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu, 

c) tabulka protipožárních klapek, 

d) diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních. 

Výkresová část 
a) zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých 

podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším, v případě složitějších a 
rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy 
prostorem 1:50, 1:25, 

b) řezy v prostoru mimo strojovny, 

c) funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení, 

d) vyznačení izolací, 

e) funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních 
vertikálních a horizontálních větví, 

f) výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství 
(čerpadel, uzavírek a dalších armatur), 

g) zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, 
uzavírek a dalších armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po 
nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším. 

Specifikace zařízení  
Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po 
jednotlivých vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na 
výkresech. 

Zařízení pro ochlazování staveb 

Technická zpráva 
a) soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických norem) 

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší 
venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, počet provozních hodin s 
uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce), 

c) popis základní koncepce chladicího zařízení, 

d) výčet typů chlazených prostorů, 

e) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, 
počet a umístění centrál úpravy vzduchu, 

f) zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry 
letní/zimní v klimatizovaných prostorech, 

g) potřeba chladu v jednotlivých typech místností, 

h) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí, 

i) údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti, 

j) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou 
chladu, seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce 
ochlazování a řízení relativní vlhkosti, 

k) popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu, 

l) popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu, 

m) umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu, 



  

n) popis rozvodů chladu se strojovnami rozvodu chladu, 

o) popis příslušenství rozvodu chladu, 

p) požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony, 

q) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, 
popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování budov, 

r) protihluková a protipožární opatření na nechladicích zařízeních, 

s) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení. 

Přílohy  technické zprávy 
a) tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry, 

b) tabulka zařízení se základními teplotními a energetickými parametry jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu v budově, 

c) diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních. 

Výkresová část 
a) zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od 

nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším, 

b) v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu detailní výkresy 
půdorysu a řezy prostorem 1:50 nebo 1 : 20, 

c) řezy v prostoru mimo strojovnu, 

d) schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení s odběry chladu, 

e) vyznačení izolací. 

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI Z HLEDISKA PRO VÁDĚNÍ 
KONTROL KLIMATIZA ČNÍCH ZA ŘÍZENÍ  

Vstupní parametry výpočtu klimatiza čního zařízení 
Součástí projektové dokumentace vzduchotechniky (klimatizace) by měly být vstupní 
parametry výpočtu na základě kterých byl klimatizační systém dimenzován. Jedná se zejména 
o údaje venkovního a vnitřního vzduchu, okrajové podmínky výpočtu tepelných ztrát a zisků, 
vlhkostní zisky popř. požadované koncentrace škodliviny v prostoru.  

Parametry venkovního vzduchu 
Jedná se zejména o výpočtovou teplotu te, vlhkost xe, ϕe a entalpii venkovního vzduchu he. Při 
návrhu klimatizačního zařízení a jeho případně kontrole se doporučuje pro území České 
republiky uvažovat následující  údaje: 

Zima: V zimě se pro dimenzování ohřívače klimatizačního zařízení používá výpočtová teplota 
venkovního vzduchu, která je o 3 až 5 K nižší, než oblastní teploty vzduchu (-12, -15, -18 °C) 
používané pro výpočet tepelných ztrát. Klimatizačním systém totiž pracuje s aktuální teplotou 
venkovního vzduchu, která může krátkodobě klesnout pod oblastní teplotu. Obsah vodních 
par ve venkovním vzduchu je zimě nízký - vzduchu je suchý (při te = -15 °C je xe = 1 g/kg)  
Relativní vlhkost venkovního vzduchu ϕe při  zimních extrémech se volí 100 %. 

Léto: Pro výpočet tepelné zátěže prováděné podle ČSN 73 0548 [11] se uvažuje 
v nejteplejších měsících (červenec a srpen) teplota venkovního vzduchu te = 30 °C. Jedná se o 
zjednodušení, neboť teplota venkovního vzduchu většinou podstatně neovlivňuje letní 
tepelnou zátěž . Pro dimenzování výkonu klimatizačního zařízení (chladiče vzduchu) se 
doporučuje používat maximální výpočtové teploty , dosahující v ČR  32 až 33 °C. Entalpii 
venkovního vzduchu je doporučeno volit ϕe = 58 kJ/kg (měrná vlhkost xe = 10,5 kJ/kg). 



  

Parametry vnitřního prostředí 
Dimenzování klimatizačních zařízení vychází z požadované teploty vnitřního vzduchu ta 
v místnostech. Hygienické požadavky, formulované v legislativě ČR, definují pro vnitřní 
prostředí operativní teplotu to. Požadavky na optimální operativní teplotu to a relativní vlhkost 
vzduchu ϕi v pracovním prostředí jsou uvedeny v Nařízení vlády [6] a pro další veřejné 
objekty ve vyhláškách  ministerstev [8], [9], [10]. 

Pro komfortní klimatizaci se zpravidla doporučuje teplotu vnitřního vzduchu a relativní 
vlhkost udržovat: 
  

• v zimním  období:  ta = 22 až 20 °C, ϕi = 30 až 70 %, 
• v letním  období:   ta= 24 až 26 °C, ϕi = 30 až 70 %. 

 
Tepelná zátěž v létě, tepelná ztráta v zimě, vlhkostní zisky 
Pro dimenzování výkonů výměníků tepla (ohřívač, chladič) klimatizační zařízení je nutné 
stanovit tepelnou zátěž a tepelnou ztrátu daného prostoru, a vypočítané hodnoty uvést do 
projektu (např. do tabulky místností). Kromě již zmíněných údajů venkovního a vnitřního 
vzduchu je však nutné v projektu uvádět i vstupní parametry výpočtu, kterými jsou zejména 
následující údaje: 

• Obsazenosti jednotlivých prostor a předpokládané doby užívání 
• Produkce tepla a vlhkosti od osob Q [W/os.], Mw [g/h,os.] 
• Uvažované tepelné zátěže od osvětlení, elektronického vybavení apod. 
• Součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí U [W/m2K] 
• Parametry zasklení vč. stínícího součinitele s [-] 
• Korekce na čistotu atmosféry c0 [-] 
• Množství čerstvého větracího vzduchu na osobu Ve [m

3/h] 
 
V případě, že bylo při výpočtu tepelných zátěží uvažováno s akumulací tepla do stavební 
konstrukce je nutné navíc  
 

• Hmotnosti obvodových stěn, podlahy a stropu, které přicházejí do úvahy pro 
akumulaci M [kg] 

• Maximální připouštěné překročení požadované teploty v klimatizovaném prostoru ∆t 
[K]   

• Počet hodin provozu klimatizačního zařízení τ [h] 
 

V případě, že projekt některou z uvedených informací neobsahuje, a tato informace je pro 
kontrolu konkrétního klimatizačního zařízení podstatná, je možné takovou projektovou 
dokumentaci označit jako neúplnou.  

Výkonové parametry klimatizačního zařízení 
Průtok venkovního a  oběhového vzduchu 
Pro komfortní větrací a klimatizační zařízení je nutné uvádět hodnotu přiváděného 
venkovního  vzduchu Ve [m

3/h] dle předepsaného, resp. doporučeného množství vzduchu 
(dávky) pro jednu osobu  (m3/h osobu) [6], [9], [10]. 

Vznikají-li v prostoru látkové škodliviny a jsou-li k dispozici údaje o produkci škodlivin Mš 
[mg/s], stanoví se průtok venkovního  vzduchu Ve [m

3/h]  výpočtem pro dodržení  přípustného 
expozičního limitu PEL [6], (tj. koncentrace CPEL [mg/m3]) v klimatizovaném prostoru. 
Uvedené údaje je rovněž nutné zmínit v dokumentaci. 



  

V případě, že klimatizační zařízení pracuje s oběhovým vzduchem Vob [m
3/h]  je nutné, aby 

tato hodnota, byla rovněž v projektu uvedena.  

Výkony klimatizačního zařízení 
Projektované výkony klimatizačního zařízení by měly být součástí tabulky zařízení, která je 
dle vyhlášky [7] přílohou technické zprávy. Jedná se zejména o následující výkonové 
parametry: 
 

• Ventilátory – celkový průtok vzduchu V [m3/h], dopravní tlak ∆p [Pa], příkon P [kW], 
napětí U [V], 

• Ohřívače vzduchu – otopný výkon Qoh [kW], teplotní spád tw1/tw2 [°C] popř. příkon 
P [kW] a napětí U [V], 

• Chladiče vzduchu – celkový chladicí výkon Qch [kW], teplotní spád tw1/tw2 [°C], 
• Výměníky ZZT – tepelná účinnost η [%], 
• Zvlhčovače – výkon Mw [kg/h] popř. Qzvl [kW], atd. 

 
Chladicí a otopné výkony přiváděného vzduchu 
Chladicí a otopný výkon klimatizačního zařízení je dán průtokem vzduchu V [m3/h] 
a pracovním rozdílem teplot resp. rozdílem mezi teplotou vzduchu v místnosti a teplotou 
přiváděného vzduchu ∆t = (ta – tp). Zejména u chladicího zařízení je nutné do projektu uvádět 
kromě objemového průtoku V [m3/h] i projektovanou teplotu přiváděného vzduchu tp [°C]. Při 
dimenzování chladiče vzduchu je nutné zohlednit, že celkový chladicí výkon klimatizačního 
zařízení Qch [kW] zahrnuje většinou citelné i vázané teplo.  

Diagramy vlhkého vzduchu h-x 
O správnosti návrhu klimatizačního zařízení zejména pak jeho výkonových parametrů (výkon 
ohřívače a chladiče) nejlépe vypovídá zakreslená úprava vzduchu do h-x diagramu. Vyhláška 
o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. [7] doporučuje aby h-x diagramy byly součástí 
projektové dokumentace.  

Schéma klimatizačního zařízení  
Součástí projektové dokumentace zařízení vzduchotechniky (klimatizace), či chlazení by 
mělo být funkční schéma, které zjednodušeným způsobem popisuje navržené klimatizační 
zařízení. Ve schématu by měly být zakresleny nejdůležitější prvky klimatizačního systému 
(ventilátory, výměníky tepla, klapky, filtry, distribuční elementy, atd.) vč. regulačních prvků 
(regulátory, čidla, snímače, aj.)  a přívodů otopné a chlazené vody.  

DOKUMENTACE KOMLEXNÍCH ZKOUŠEK A P ŘEDÁVACÍ PROTOKOLY 
Komplexními zkouškami se rozumí prokázání schopnosti zařízení trvalého, bezporuchového a 
bezpečného provozu. Prokazuje se komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, 
vlhčení atd. Smyslem komplexních zkoušek není prokazovat dosahování provozních a 
mikroklimatických parametrů za všech venkovních klimatických podmínek, ale především 
funkčnost zařízení jako celku. Rozsah, náplň a podmínky komplexního vyzkoušení však 
nejsou taxativně stanoveny a většinou jsou zformulovány ve smlouvě o dílo. Mezi dohodnuté 
zkoušky patří například: 

• zkouška chodu a zaregulování výkonových parametrů (průtoku vzduchu) 
• měření a kontrola mikroklimatických parametrů 
• zkouška těsnosti vzduchovodů 
• zkouška funkce systému MaR 
• zkouška obrazů proudění vzduchu 
• zkouška přetlaku nebo podtlaku ve větraných místnostech 



  

Po ukončení komplexního vyzkoušení se vyhotoví dokumentace (protokol) se zhodnocením a 
konstatováním, že je dílo řádně provedeno, bylo dosaženo projektovaných parametrů, zařízení 
je funkční a je ve smyslu smlouvy připraveno k předání a převzetí. Detailní informace o 
zkoušení a předávání klimatizačních zařízení lze nalézt v literatuře [3]. 

ZÁVĚR 
Rozsah projektové dokumentace stanovuje Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. 
Pro kontrolu klimatizačních systémů je nutné, aby projekt obsahoval kromě výkonových 
parametrů rovněž vstupní údaje výpočtů. V případě, že některé důležité informace 
v projektové dokumentaci chybí je možné takovou dokumentaci označit jako neúplnou a 
doporučit majiteli zařízení její doplnění.  
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