
Popis technického řešení klimatizace pro veterinární kliniku 
 

Níže uvedené 3 varianty řešení obdržel výbor SVJ od dodavatele, kterého si zvolil  
MVDr. Najman – primář kliniky. Podle dodavatele – pana Rolce, je nejvhodnějším  
řešením – nejméně zasahuje do společných prostor domu a není potřeba tolik stavebních 
zásahů, varianta číslo 3. 
  
1. varianta  
rozvod klimatizace z nebytových prostor veteriny by prošel vzduchotechnikou /SVJ/ na střešní 
plášť  
nevýhody  
- osazení na střeše která se bude revitalizovat  
- údržba a kontrola jednotky nepřístupná  
- velké ztráty na provoz klimatizace /velká spotřeba chladiva, ztráty výkonu klimatizace - 
jednotka venkovní by musela být předimenzovaná na vysoký výkon/  
- zvýšené náklady na potrubí 8-10x oproti variantě 3 
- prostup na střechu s klimatizaci vzduchotechnikou /provedení v prostoru střešního pláště, 
který budete rekonstruovat a zasahovalo by se v místě, kde by nastali jenom problémy u všech 
vyústěný rozvodu   
- vzduchotechnika z požárního hlediska v tomto prostoru nesmí byt vedeno žádné potrubí ani 
elektroinstalace   
 
2. varianta  
rozvody z veterinární kliniky protáhnout do společných prostor sklepů, následně projít do 
společných prostor u výtahu a prostor kočárkárny /demontáž všech podhledu v celé délce 
instalace a následně umístění potrubí v místě rozvodu vody, topení, elektra/  
-prostup střešním pláštěm v kočárkárně na přístavbu  
nevýhody  
- rozvod v místě společných prostor-věcné břemeno s ohledem na umístění rozvodu  
- zlá manipulace pro osazení potrubí v místě všech domovních rozvodů 
- demontáž podhledů a zpětná montáž do původního stavu /podhledy jsou zdegradované a 
desky se lámou při každém zásahu  
- nutnost provést jádrové vrty přes stěny min 3x (veterina - společný prostor, společný prostor 
- prostor výtahy, výtahy – kolárna) a střešním pláštěm 1x / vrt stropní konstrukcí a střešní 
izolaci proti vodě/ 
- přechodka střešním pláštěm v místě kolárny - / narušení izolace , narušení stropní konstrukce 
- umístění speciální přechodky na střechu s následnou izolační manžetou/  
 
3. varianta  
Výboru byla zaslaná jako nejvhodnější  
instalace rozvodu v místě nájemníka  /prostory veteriny/ vše v podhledech  až do místa kde to 
projde stěnou na fasádu, následně ve fasádě a zase nad střešním plášěm přístavby   
Tato varianta byla předložena na základě měsíční práce, našli jsme nejvhodnější přístup pro 
instalaci jak prostupu rozvodů klimatizace tak i umístění venkovní jednotky  
 
Pro upozornění v místě fasády byl proveden už několikrát zásah do fasády bez 
následné degradace a zatékání do systému: 
Výměna dřevěných oken za plastové /vyřezaní fasády a úprava fasády na nové okna/, 
doplněni a instalace boxů pro rolety v místě ve teriny po odsouhlasení SVJ Tererova,  zásah 
do fasády v místě prostupu vody do domu po havárii /zásah v místě izolantu a izolace 
/obnovení do původního stavu /, osazení nového hromosvodu /navrtání kotev do fasády v 
celém výškovém rozsahu domu /, několika násobné poškození fasády vandalizmem ve vstupu 
1355/4a po celé přístavbě následná neodborná oprava jak poškozených míst tak i nátěru  
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