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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení rodinného domu. Představou autora 

bylo souhrnné zpracování teoretických podkladů i projektové dokumentace určené pro realizaci 

(instalaci) větrání i chlazení. Součástí práce je představení dispozice domu, teoretická rešerše 

současných možností chlazení a větrání rezidenčních budov. Dále obsahuje výpočet tepelné 

zátěže, dva návrhy chlazení a tři návrhy nuceného větrání, dimenzování vzduchovodů a 

porovnání finančních nákladů na nákup, montáž, provoz a případný servis navržených systémů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Větrání, chlazení, rekuperační jednotka, vzduchotechnika, tepelné zisky, tlakové ztráty, multi-

split, tepelné čerpadlo. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on a ventilation and cooling design of a family house. Author’s 

idea was to make summary of theoretical information and project documentation for realization 

(installation) of the ventilation and cooling. Introduction of the house disposition, theoretical 

research of a current cooling and ventilation options in residential buildings are parts of this 

thesis. Next it contains thermal load calculation, two designs of a cooling and three designs of 

a forced ventilation, dimensioning of the pipelines and financial cost comparison of a purchase, 

assembly, working and service of a designed systems. 

KEY WORDS 

Ventilation, cooling, recuperation unit, air conditioning, heat gains, pressure losses, multi-split, 

heat pump. 
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ÚVOD 

Udržitelné zdroje energie a pasivní domy rozhodně patří mezi velká témata projektantů 

21.století. Po stránce konstrukční, je trendem stavět z kvalitních tepelně izolačních materiálů, 

do otvorů ve zdech se instalují okna s trojsklem a izolované plastové dveře, vše s cílem vytvořit 

pevnou a tepelně těsnou obálku domu. Jakmile máme dobře izolovanou obálku, dům již není 

schopen efektivně větrat infiltrací (samovolné pronikání čerstvého vzduchu do interiéru 

netěsnostmi v konstrukci) a větrání okny by znamenalo zejména v zimním období příliš 

neekonomické řešení. Je tedy potřeba řídit větrání nuceně.  

Problémy spojené s nedostatečným provětráním mohou přímo působit na psychickou 

pohodu člověka. Důvodem je často vysoká koncentrace CO2 či vlhkosti, které člověk 

vyprodukuje přirozenou funkcí organismu. Zejména v noci, kdy člověk spí a není schopen 

pravidelně otevírat okna, může množství oxidu uhličitého nezřídka dosahovat hodnot nad 

3000 ppm. Ideální vlhkostní podmínky pro pobyt v interiéru jsou v rozmezí 40-60 % relativní 

vlhkosti. Snížená vlhkost může mít za následek vysychání sliznic a očí. Naopak při zvýšené 

relativní vlhkosti, nad 70 %, se vytváří vhodné prostředí pro vznik nemocí vlivem množení 

roztočů a růstu plísní. 

V posledních letech můžeme zaznamenat tendence změny klimatu, které jsou 

pozorovatelné např. zvyšováním průměrné teploty vzduchu. Společně s velkými solárními 

zisky vlivem radiace prosklenými plochami budov, tyto podmínky vytváří tepelnou zátěž 

v interiérech, kterou je potřeba odvádět. K tomuto účelu slouží klimatizace. Zájem o tato 

zařízení postupně vzrůstá a využívají se běžně i v rodinných domech. Jsou schopna vzduch 

nejen ochlazovat, ale také čistit a ohřívat, tudíž zejména v přechodném ročním období si jimi 

můžeme i přitápět. 

Konkurence je velká a výrobci se snaží přijít na trh se stále úspornějšími technologiemi 

k úpravě vnitřního prostředí budov. Trendem je tzv. rekuperace, která je schopna zpětného 

získávání tepla z odpadního vzduchu k ohřevu čerstvého přívodního. Proto jsou dnes větrací 

jednotky osazovány rekuperačními nebo regeneračními výměníky, které jsou schopny přenosu 

tepla až z 85 %. Zvláštním případem jsou výměníky entalpické, které jsou schopny zpětně 

získávat i vlhkost. Provozně úspornou alternativou chlazení jsou tepelná čerpadla, která 

využívání nízkopotenciálních zdrojů tepla. Ačkoli jsou primárně určena k výtápění a ohřevu 

teplé vody, po přepnutí do reverzního chodu jsou schopna i chladit. 

Nabídka možností větrání i chlazení je široká a je vždy potřeba zvážit všechny jejich 

výhody a úskalí. Důležitou roli při rozhodování často hrají faktory jako pořizovací cena, záruka, 

životnost, náklady na provoz, instalaci a servis. Výběr vhodného zařízení a jeho následná 

instalace není zcela jednoduchou záležitostí a proto se doporučuje využít odbornou pomoc. 
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1 ANALÝZA OBJEKTU 

Budova se nachází v městysi Brodek u Přerova v jeho místní části Luková. Jedná se 

o jednopodlažní rodinný dům tvaru L směřující svým vchodem na severozápad. Dům právě 

čeká na svou realizaci a dle návrhu architekta bude stát samostatně uprostřed zahrady. 

Zastavěná plocha objektu je 120,2 m2 (nepočítaje neobývanou plochu terasy) 

s venkovními rozměry 14,8 x 10,8 m. Nad stropem o výšce 2,6 m bude neobývané podkroví 

zakryté sedlovou střechou. 

Dům bude obvykle obýván dvěma osobami, manželským párem, avšak počítá se i 

s prostorem pro návštěvy. V domě bude celkem 10 místností. Za vchodovými dveřmi 

vstupujeme do malého zádveří sloužícího k odložení kabátů a obuvi, po něm následuje chodba 

tvaru T. Po levé straně nalezneme technickou místnost s kotlem, boilerem a vzduchotechnikou 

a koupelnu s toaletou. Po pravé straně máme další, tentokrát menší koupelnu, pokoj pro hosty 

a manželskou ložnici s šatnou. Chodbou dále naproti vstupním dveřím se dostáváme do 

obývacího pokoje a kuchyně, kterou následuje spíž.  

Tabulka 1 Přehled místností rodinného domu 

Označení Název místnosti 
Plocha 

[m2] 

Objem 

[m3] 

Vnitřní 

výpočtová 

teplota 

 [°C] 

101 Zádveří 3,6 9,36 28 

102 Technická místnost 4,1 10,66 28 

103 Koupelna + WC 5,0 13,00 28 

104 Spíž 4,7 12,22 28 

105 Kuchyně a jídelní kout 17,8 46,28 26 

106 Obývací pokoj 16,7 43,42 26 

107 Ložnice 14,4 37,44 26 

108 Chodba 8,5 22,10 26 

109 Pokoj 11,4 29,64 26 

110 Koupelna + WC 5,0 13,00 28 
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Obrázek 1 Půdorys rodinného domu 
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1.1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Podlaha bude stát na pevném základu: 150 mm vrstvě hutněného podsypu kameniva a 

železobetonové desce o tloušťce 150 mm. Jako izolační prvek bude sloužit 150 mm 

vrstva  EPS-100S podlahového polystyrenu, následně separační PE folie, 40 mm anhydritového 

potěru a 10 mm nášlapné vrstvy – vinylová podlaha s výjimkou obou koupelen, kde bude 

použita keramická dlažba. 

Obvodové nosné stěny jsou navrženy z pórobetonových tvárnic značky YTONG o 

tloušťce 300 mm se 150 mm zateplení ve formě fasádního polystyrenu. Vnitřní nosné zdivo 

opět z pórobetonových tvárnic YTONG, tloušťka 200 mm. Vnitřní příčky jsou z 

pórobetonových příčkovek YTONG o tloušťce 150 mm. Na vnitřních stranách budou stěny 

kryty tenkou vrstvou (15 mm) vápenné omítky a na straně vnější perlitovou omítkou, také o 

tloušťce vrstvy 15 mm. 

Strop bude tvořen sádrokartonovým podhledem o tloušťce 45 mm, následovat bude 

100 mm zateplení minerální vlnou, dále 15 mm vrstva OSB desek a na závěr 400 mm foukané 

celulózy jako další hutná vrstva stropního zateplení. 

Střechu tvoří vrstva tepelné izolace o nespecifikované tloušťce, následuje difuzní folie, 

vrstva dřevěných příhradových vazníků a vzduchových mezer pro větrání, laťování o tloušťce 

40 mm a pro kontakt s vnějším prostředím byla zvolena vrstva 50 mm plechové střešní krytiny.  

1.2. UKÁZKOVÝ VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU 

TEPLA KONSTRUKCÍ 

Výpočet součinitele prostupu tepla je nezbytnou součástí pro určení prostupu tepla vícevrstvou 

neprůsvitnou konstrukcí, respektive tepelné ztráty nebo tepelné zisky. Součinitel vyjadřuje, 

kolik tepla unikne danou konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejich povrchů 1 K. Výpočet 

závisí na tloušťce konstrukce, odporech vůči přestupu tepla na vnějších stranách a součiniteli 

vedení tepla, jenž je charakteristikou materiálu [1]. 

Součinitel prostupu tepla získáme pomocí následujícího vztahu: 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
=

1

𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖
+ 𝑅𝑠𝑒

 
(1.1) 

𝑈 [m2K/W] součinitel prostupu tepla 

𝑅𝑠𝑖 [m2K/W] odpor přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

𝑅𝑠𝑒 [m2K/W] odpor přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

𝑅𝑖 [m2K/W] odpor vůči přestupu tepla i-té konstrukce 

𝑑𝑖 [m] rozměr (tloušťka) i-té vrstvy konstrukce 

𝜆𝑖 [W/mK] součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce 
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V  Tabulka 2 je uveden přehled všech vrstev skladby konstrukce vinylové podlahy a ukázkový 

výpočet celkového tepelného odporu a součinitele prostupu tepla konstrukcí: 

Tabulka 2 Výpočet součinitele prostupu tepla vinylové podlahy 

Vinylová podlaha 

Materiál 
d λ* R U 

[m] [W/m.K] [m2.K/W] [W/m2.K] 

odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

vertikální tepelný tok 
0,17 

 

vinylová vrstva 0,01 0,22 0,05 

anhydritový potěr 0,05 1,8 0,03 

EPS podlahový 0,15 0,043 3,49 

2x asfaltový pás 0,008 0,21 0,04 

ŽB deska 0,15 1,44 0,10 

drcené kamenivo 0,15 0,93 0,16 

odpor při přestupu tepla na vnější straně 

vertikální tepelný tok 
0,04 

celkový tepelný odpor stěny 4,08 

celkový součinitel prostupu tepla konstrukce 0,25 

*hodnoty součinitelů tepelné vodivosti λ použitých v Tabulka 2 získány ze zdrojů [2], [3] 
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2 TEPELNÁ ZÁTĚŽ 

Z hlediska návrhu chladicí soustavy, jejího dimenzování a volby adekvátního zdroje chladu je 

důležité napřed znát tepelnou zátěž prostor, jejichž prostředí hodláme regulovat. Dispozicí 

těchto dat jsme schopni zvolit zdroj chladu, jenž pokryje, ale zároveň výrazně nepřekročí 

hodnoty potřebného výkonu. 

Celý postup pro výpočet tepelné zátěže nalezneme v československé státní normě 

z roku 1985 ČSN 73 0548: Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. [4] 

Podmínkou výpočtu je stálá teplota vnitřních prostor a použitelnost je omezena na 

prostory, v nichž se nepředpokládá větší rozdíl teplot vzduchu ve dvou místech než 2 K. 

Výpočet se provádí pro slunný den 21. července, kdy se předpokládá největší solární 

zisky, ve výjimečných odůvodněných případech lze volit i měsíc jiný. Výpočet se vždy provádí 

k 21. dni v měsíci. Určující hodina pro výpočet je ta s předpokladem největších zisků. Celkový 

tepelný zisk objektu se určí součtem jednotlivých zisků místností. Pokud není stanoveno jinak, 

počítá se v klimatizovaných prostorem v letním období s vnitřní teplotou 26 °C. Záporné 

hodnoty menší 100 W se neuvažují. 

2.1. UKÁZKOVÝ VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ 

Pro účel ukázky výpočtu tepelných zisků byla vybrána místnost číslo 109, která se nachází 

v západním cípu rodinného domu, s oknem orientovaným na jihozápad a slouží jako pokoj pro 

hosty. 

Výpočet byl proveden pro 21. července 12 hodin středoevropského času (SEČ). 

Očekávaná pracovní doba (pohotovostní čas klimatizace) je od 6:00 do 22:00. 

Požadovaná teplota v místnosti v letním období je 26 °C a výpočtová venkovní teplota 

pro dimenzování klimatizačních zařízení je 32 °C.  

Tepelná zátěž daného prostoru je součtem následujících tepelných zisků: 

a) tepelné zisky od vnitřních zdrojů: 

• zisky od lidí 

• zisky od svítidel 

• zisky od technologie 

• zisk tepla od ventilátorů 

• zisky ohřátím ve vzduchovodech 

 

b) tepelné zisky od vnějších zdrojů 

• zisky okny radiací 

• zisky okny prostupem tepla 

• zisky prostupem tepla z neklimatizovaných prostor 

• zisky prostupem tepla vnějšími stěnami 

• zisky přívodem větracího vzduchu 
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2.1.1. Tepelné zisky od lidí 

Produkcí takového tepla se předpokládá pouze teplo citelné, které je ovlivněno prací, teplotou 

vzduchu a složením skupiny lidí.  

Předpokládá se, že pokoj bude obýván dvěma osobami – mužem a ženou. Jako základ 

výpočtu se uvažuje citelné teplo muže, které činí 62 W, při mírně aktivní práci a teplotě vzduchu 

26 °C. Pro ženu platí 85 % násobek produkce citelného tepla muže. [4] 

Pro různorodé složení skupiny se musí napřed provést ekvivalentní přepočet osob v místnosti: 

 𝑖𝑙 = 0,85 ∙ 𝑖ž + 0,75 ∙ 𝑖𝑑 + 𝑖𝑚 (2.2) 

𝑖𝑙 [-] ekvivalentní počet osob 

𝑖ž [-] počet žen 

𝑖𝑑 [-] počet dětí 

𝑖𝑚 [-] počet mužů 

V případě skupiny o počtu jeden muž a jedna žena bude přepočet vypadat následovně: 

𝑖𝑙 = 0,85 ∙ 1 + 0,75 ∙ 0 + 1 = 1,85 

Obecný vztah pro produkci tepla osob v místnosti je formulován: 

 𝑄𝑙 = 𝑖𝑙 ∙ 6,2 ∙ (36 − 𝑡𝑖) (2.3) 

𝑄𝑙 [W] produkce tepla od lidí 

𝑡𝑖 [°C] teplota v místnosti 

Dosazením do předchozí rovnice (2.3) vypočítáme množství tepla od lidí v pokoji pro hosty:  

𝑄𝑙 = 1,85 ∙ 6,2 ∙ (36 − 26) = 114,7 𝑊 

2.1.2. Tepelné zisky od svítidel 

Se zisky od osvětlení se počítá tehdy, jsou-li svítidla v provozu i během tzv. špičkových hodin 

a v případech, kdy denní světlo není schopno dostatečně proslunit místnost. U hlubších 

místností se automaticky počítá se zavedením osvětlení ve vzdálenostech větších než 5 m od 

okna. [4] 



 

FSI VUT v Brně  | 19 

Obecný vztah pro výpočet tepelných zisků osvětlením: 

 𝑄𝑠𝑣 = �̇� ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐2 (2.4) 

𝑄𝑠𝑣 [W] produkce tepla od svítidel 

�̇� [W] celkový příkon svítidel 

𝑐1 [-] součinitel současnosti 

𝑐2 [-] součinitel průměrného zatížení 

Vzhledem k rozměrům místnosti (šířka ani délka místnosti nepřesahuje rozměry větší 

než 5 m), není nutno počítat s přídavným osvětlením: 

𝑄𝑠𝑣 = 0 𝑊 

2.1.3. Tepelné zisky od elektronických zařízení 

Počítají se všechna elektronická zařízení s výkony většími než 100 W – televize, tiskárny, 

myčky, počítače apod. [4] 

Obdobně jako v předchozí kapitole musíme napřed spočítat příkon všech zařízení 

v místnosti. V pokoji 109 se nachází pouze stolní počítač o výkonu 300 W. 

 𝑄𝑒 = ∑ �̇� ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐2 (2.5) 

𝑄𝑒 [W] produkce tepla od el. zařízení 

�̇� [W] suma příkonů všech el. zařízení 

𝑐1 [-] součinitel současnosti 

𝑐2 [-] součinitel průměrného zatížení 

 

Součinitel současnosti 𝑐1 = 1 a součinitel průměrného zatížení byl zvolen 𝑐2 = 0,4. Dosazením 

do vztahu (2.5): 

𝑄𝑒 = 300 ∙ 1 ∙ 0,4 = 120 𝑊 

2.1.4. Tepelné zisky sluneční radiací okny 

Tyto tepelné zisky vznikají pronikáním slunečního záření (radiace) zasklenými plochami 

objektu. K jejich finálnímu určení je potřeba provést řadu dílčích výpočtů. Okno pokoje 109 je 

orientováno na jihozápad a vnější stěny pokoje na jihozápad a severozápad. Ukázkový výpočet 

byl proveden pro den 21. července 12 hodin SEČ. 

Sluneční deklinace 

Deklinace je úhel, který svírá spojnice středu Slunce se středem Země s rovinou zemského 

rovníku. Velikost úhlu je přímo ovlivněna pohybem Země okolo Slunce a může kolísat 
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přibližně mezi hodnotami -23,45° a +23,45°. Nejvyšší hodnotu deklinace můžeme očekávat 

v období letního slunovratu 21. června, nejnižší v období zimního slunovratu 22. prosince. 

S nulovou hodnotou deklinace se setkáme v době jarní a podzimní rovnodennosti 21. března a 

22. září. [5] 

Obecný vztah pro výpočet sluneční deklinace: 

 𝛿 = −23,5 ∙ cos(30 ∙ 𝑀) (2.6) 

𝛿 [°] sluneční deklinace 

𝑀 [-] pořadové číslo měsíce v roce 

Dosazením do rovnice (2.6) získáme sluneční deklinaci pro náš případ: 

𝛿 = −23,5 ∙ cos(30 ∙ 7) = 20,4° 

Výška slunce nad obzorem 

Označení pro úhel, jenž představuje skutečnou vzdálenost mezi sluncem a horizontální rovinou 

vzhledem k místu pozorování [4]. Výška slunce nad obzorem pro 50° severní šířky (Českou 

republiku i Slovensko) se určí: 

 sin ℎ = 0,766 ∙ sin 𝛿 − 0,643 ∙ cos 𝛿 ∙ cos(15𝜏) (2.7) 

ℎ [°] výška slunce nad obzorem 

𝜏 [h] sluneční čas (hodina, pro kterou je výpočet proveden) 

Dosazením do předchozí rovnice (2.7) získáme výšku slunce v pravé poledne: 

ℎ = sin−1[0,766 ∙ sin 20,4° − 0,643 ∙ cos 20,4° ∙ cos(15 ∙ 12)] = 60° 

Sluneční azimut 

Úhel, který, ve vodorovné rovině, svírá slunce se severem. Určuje se od severu po směru 

hodinových ručiček (S=0°, V=90°, J=180°, Z=270°). 

 sin 𝑎 =
sin(15𝜏) ∙ cos 𝛿

cos ℎ
 (2.8) 

𝑎 [°] sluneční azimut 

Dosazením do vztahu (2.8): 

𝑎 = sin−1 [
sin(15 ∙ 12) ∙ cos 20,4°

cos 60°
] = 180° 
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Úhel mezi normálou osluněné plochy a směrem slunečních paprsků 

 cos 𝜃 = sin ℎ ∙ cos 𝛼 + cos ℎ ∙ sin 𝛼 ∙ cos(𝑎 − 𝛾) (2.9) 

𝜃 [°] úhel mezi normálou osluněné plochy a směrem slun. paprsků 

𝛾 [°C] azimutový úhel normály stěny, vzatý stejně jako slun. azimut 

Dosazením hodnot pro okno kolmé k horizontální rovině v jihozápadní stěně do rovnice (2.9): 

𝜃 = cos−1[sin 60° ∙ cos 90° + cos 60° ∙ sin 90° ∙ cos(180° − 225°)] = 70° 

Intenzita přímé sluneční radiace na plochu kolmou k slunečním paprskům 

 𝐼𝐷𝑘 = 𝐼0 exp [−
𝑧

10
(

16000 − 𝐻

16000 + 𝐻
∙

1

sin ℎ
)

0,8

] (2.10) 

𝐼𝐷𝑘 [W/m2] intenzita přímé sluneční radiace na plochu kolmou 

k slunečním paprskům 

𝐼0 [W/m2] sluneční konstanta (1350 W/m2) 

𝑧 [-] součinitel znečištění atmosféry (Linkeho zákal), průměrné 

hodnocení: 1,9 - horské oblasti, 2,75 - venkov, 3,75 - města, 

5 - průmyslové oblasti [6] 

𝐻 [m] nadmořská výška 

Náš rodinný dům se bude vyskytovat na venkově v obci Luková s nadmořskou výškou 205 m 

n.m. Dosazením do rovnice (2.10): 

𝐼𝐷𝑘 = 1350 exp [−
2,75

10
(

16000 − 205

16000 + 205
∙

1

sin 60°
)

0,8

] = 998,7 𝑊/𝑚2 

Intenzita difúzní sluneční radiace 

Všechna radiace rozptýlená v prostoru, včetně případu, kdy na zasklené plochy nedopadají 

žádné přímé sluneční paprsky, například při venkovních podmínkách, kdy je zataženo. 

 𝐼𝑑 = [𝐼0 − 𝐼𝐷𝑘 − (1080 − 1,4 ∙ 𝐼𝐷𝑘) ∙ sin2
𝛼

2
] ∙

sin ℎ

3
 (2.11) 

𝐼𝑑 [W/m2] intenzita difúzní sluneční radiace 

𝛼 [°] úhel stěny s horizontální rovinou 
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Dosazením do rovnice (2.11): 

𝐼𝑑 = [1350 − 998,7 − (1080 − 1,4 ∙ 998,7) ∙ sin2
90°

2
] ∙

sin 60°

3
= 147,9 𝑊/𝑚2 

Intenzita přímé sluneční radiace na libovolně orientovanou plochu 

 𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑘 ∙ cos 𝜃 (2.12) 

Dosazením pro okno orientované na jihozápad do rovnice (2.12): 

𝐼𝐷 = 998,7 ∙ cos 70° = 349,1 𝑊/𝑚2 

Propustnost standartního okna 

 𝑡𝐷 = 0,87 − 1,47 ∙ (
𝜃

100
)

5

 (2.13) 

𝑡𝐷 [-] propustnost standartního okna 

Dosazením hodnoty úhlu dopadu slunečních paprsků 𝜃 na okno v jihozápadní stěně v době 

12:00 SEČ do rovnice (2.13): 

𝑡𝐷 = 0,87 − 1,47 ∙ (
70°

100
)

5

= 0,63 

Intenzita difúzní sluneční radiace procházející standartním oknem 

 𝐼0𝑘𝑑 = 𝑡𝐷 ∙ 𝐼𝑑 (2.14) 

𝐼0𝑘𝑑 [W/m2] intenzita difúzní sluneční radiace procházející standartním 

oknem 

Dosazením do rovnice (2.14): 

𝐼0𝑘𝑑 = 0,63 ∙ 147,9 = 125,7 𝑊/𝑚2 

Celková intenzita sluneční radiace procházející standardním oknem 

 𝐼0𝑘 = 𝑡𝐷 ∙ 𝐼𝐷 + 𝐼0𝑘𝑑 (2.15) 

𝐼0𝑘 [W/m2] celková intenzita sluneční radiace procházející standartním 

oknem 

Dosazením do rovnice (2.15): 

𝐼0𝑘 = 0,63 ∙ 349,1 + 125,7 = 346 𝑊/𝑚2 
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Délky stínů od slunolamů 

Přímému oslunění okna, respektive vyšším tepelným ziskům vlivem radiace, můžeme bránit 

například užitím slunolamů. Důležitým krokem bude tedy vypočítat délku stínů, které vrhají na 

zasklenou plochu okna. Stíny rozdělujeme na vodorovné a svislé a jejich velikost je závislá na 

rozměrech slunolamů a momentální poloze slunce vzhledem k zasklené ploše.  

 

Obrázek 2 Schéma rozměrů pro výpočet délky stínů od slunolamů [7] 

a) vodorovný stín 

 𝑒1 = 𝑑 ∙ tg(𝑎 − 𝛾) (2.16) 

𝑒1 [m] délka vodorovného stínu 

𝑑 [m] hloubka svislého slunolamu 

Dosazením do rovnice (2.16): 

𝑒1 = 0,265 ∙ tg(180° − 225°) = 0,265 𝑚 

b) svislý stín 

 
𝑒2 =

𝑐 ∙ tg ℎ

cos(𝑎 − 𝛾)
 

(2.17) 

𝑒2 [m] délka svislého stínu 

𝑐 [m] hloubka vodorovného slunolamu 

Dosazením do rovnice (2.17): 

𝑒2 =
0,265 ∙ tg 60°

cos(180° − 225°)
= 0,659 𝑚 
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Osluněná plocha okna 

Reálná plocha okna, na kterou dopadá sluneční záření. 

 𝑆𝑜𝑠 = 𝑛𝑜𝑘 ∙ [𝐿 − (𝑒1 − 𝑓)] ∙ [𝐻 − (𝑒2 − 𝑔)]  (2.18) 

𝑆𝑜𝑠 [m2] osluněná plocha okna 

𝑛𝑜𝑘 [-] počet oken 

𝐿 [m] šířka okna 

𝑓 [m] odstup svislého slunolamu od zasklení 

𝐻 [m] výška okna 

𝑔 [m] odstup vodorovného slunolamu od zasklení 

Dosazením do rovnice (2.18): 

𝑆𝑜𝑠 = 1 ∙ [1,5 − (0,265 − 0,055)] ∙ [1,2 − (0,659 − 0,055)] = 0,77 𝑚2 

Tepelný zisk sluneční radiací okny v danou hodinu 

 �̇�𝑜𝑟ℎ = [𝑆𝑜𝑠 ∙ 𝐼0 ∙ 𝑐0 + (𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑠) ∙ 𝐼0𝑑] ∙ 𝑠 ∙ 𝑛𝑜𝑘 (2.19) 

�̇�𝑜𝑟ℎ [W] tepelný zisk sluneční radiací okny v danou hodinu 

𝑐0 [-] korekce na znečištění atmosféry (město a průmyslové oblasti 

– 0,85, venkov – 1,15) [8] 

𝑠 [-] součinitel stínicích prvků 

V našem případě pro ukázkový výpočet byly zvoleny jako stínicí prvky světlé vnitřní žaluzie 

s lamelami pod úhlem 45° a jejich součinitelem 𝑠ž𝑎𝑙 = 0,56 a jako typ zasklení dvojsklo se 

součinitelem 𝑠𝑠𝑘𝑙𝑜 = 0,9. Celkový stínicí součinitel obou složek je 𝑠 = 0,5. [4] Dosazením 

hodnot v čase 12:00 SEČ do vztahu (2.19): 

�̇�𝑜𝑟12 = [0,77 ∙ 1350 ∙ 1,15 + (1,8 − 0,77) ∙ 125,7] ∙ 0,5 ∙ 1 = 199,4 𝑊 

2.1.5. Tepelné zisky prostupem okny 

Pro výpočet tepelných zisků prostupem musíme napřed získat hodnoty venkovní teploty 

v průběhu dne, respektive dobu, pro kterou počítáme tepelnou zátěž domu. Ta může být určena 

dvojím způsobem: 

a) z tabulky č.2 norma ČSN 73 0548 

b) výpočetním vztah č.1 z normy ČSN 73 0548 [4] 

 𝑡𝑒 = 𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥 − 𝐴 ∙ [1 − sin(15𝜏 − 135)] (2.20) 

𝑡𝑒  [°C] venkovní teplota 

𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥 [°C] maximální teplota v příslušném dni 

𝐴 [K] amplituda kolísání venkovní teploty 
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Vzhledem k tendencím zvyšujících se venkovních teplot posledních let byla navzdory 

doporučením normy ČSN 73 0548 zvolena venkovní teplota 𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥 = 32 °C a amplituda 

kolísání venkovních teplot 𝐴 = 7 K. Doporučení normy byla stavěna na klimatické podmínky 

80. let 20. století Československa, proto pokládám za rozumné přizpůsobit výpočet podmínkám 

současným a stavět kalkulace tzv. na bezpečnou stranu, tzn. dimenzovat chladicí jednotky 

s výkonovou rezervou. Výpočet venkovní teploty pro den 21. července, 12:00 SEČ: 

𝑡𝑒 = 32 − 7 ∙ [1 − sin(15 ∙ 12 − 135)] = 29,9 °𝐶 

Samotný vztah pro výpočet tepelných zisků prostupem okny: 

 �̇�𝑜𝑘 = 𝑈𝑜𝑘 ∙ 𝑆𝑜𝑘 ∙ (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) (2.21) 

�̇�𝑜𝑘 [W] tepelný zisk prostupem okny 

𝑈𝑜𝑘 [W/m2K] součinitel prostupu tepla okna 

𝑆𝑜𝑘 [m2] plocha okna 

Hodnoty součinitelů prostupu tepla pro okno s dvojsklem se dnes již běžně pohybují 

mezi 0,9 – 1,1 W/m2K. My volíme pro naše okno o rozměrech 1,5 x 1,2 m a ploše 𝑆𝑜𝑘 = 1,8 m2 

s dvojitým zasklením (dvojsklo) součinitel prostupu tepla 𝑈𝑜𝑘 = 1,1 W/m2K. [9] Dosazením do 

rovnice (2.21): 

�̇�𝑜𝑘 = 1,1 ∙ 1,8 ∙ (29,9 − 26) = 8 𝑊 

2.1.6. Tepelné zisky z neklimatizovaných místností 

Sousedí-li bezprostředně dvě místnosti oddělené společnou stěnou, přičemž jejich vnitřní 

teploty nejsou stejné, dochází vždy k prostupu tepla. V tomto případě hovoříme o tepelném 

zisku místnosti s nižší vnitřní teplotou od místnosti s vyšší teplotou. Pokud mají sousedící 

místnosti stejnou teplotu, pak je zisk na obou stranách nulový. Mezi zisky této kategorie 

počítáme i tepelný prostup podlahou a stropem, ovšem pouze v případě, kdy za konstrukcí není 

přímo venkovní prostředí.  

Obecný vztah pro výpočet tepelné zátěže z neklimatizovaných prostor [4]: 

 �̇�𝑛𝑚 = ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ (𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑖) (2.22) 

�̇�𝑛𝑚 [W] tepelná zátěž z neklimatizovaných prostor 

𝑈𝑖 [W/m2K] součinitel prostupu tepla i-té konstrukce 

𝑆𝑖 [m2] plocha i-té konstrukce 

𝑡𝑖𝑠 [°C] vnitřní teplota i-té sousedící místnosti 

𝑡𝑖 [°C] vnitřní teplota klimatizované místnosti 
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Návrhová vnitřní teplota pokoje pro hosty 109 je 26 °C. Sousedícími místnostmi 

je koupelna, chodba a ložnice, jež jsou taktéž (kromě koupelny) klimatizované místnosti 

s totožnou vnitřní teplotou, tudíž všechny tepelné zisky z těchto místností se rovnají nule. 

Jediná tepelná zátěž k nám proudí stropní konstrukcí z podkroví, kde byla výpočtem stanovena 

teplota za konstrukci v pravé poledne (12:00 SEČ) 75,1 °C. 

Dosazením do rovnice (2.22) získáme tepelný zisk stropem: 

�̇�𝑠𝑡𝑟 = 0,08 ∙ 11,38 ∙ (70,5 − 26) = 40,5 𝑊 

Tabulka 3 Tepelné zisky z neklimatizovaných místností 

Označení Název místnosti 

Součinitel 

prostupu    

U    

[W/m2K] 

Plocha       

S         

[m2] 

Vnitřní 

teplota        

ti               

[°C] 

Tepelný 

zisk        

Q               

[W] 

107 Ložnice 0,59 5,2 26 0 

108 Chodba 0,79 3,62 26 0 

108 Chodba (dveře) 2,10 1,89 26 0 

110 Koupelna + WC 1,05 7,02 28 14,7 

- Podkroví 0,08 11,38 70,5 40,5 

Součtem uvedených zisků získáme celkový tepelný tok z okolních místností: 

�̇�𝑣𝑚 = 40,5 + 14,7 = 55,2 𝑊 

Výpočet teploty v podkroví 

Pro výpočet teploty vzduchu podkroví bylo nezbytné provést několik zjednodušení. Jedním 

z nich je, že konstrukce střechy vzhledem k její skladbě (tenká střešní plechová krytina, 

laťování a izolace) bude považována za lehkou stěnu. To znamená, že nebude uvažováno fázové 

posunutí teplotních kmitů stěny. Dále se předpokládá, že tepelný zisk, který vstoupí do podkroví 

přes střešní konstrukci, se rovná ztrátě, která prochází přes strop do místnosti pod podkrovím. 

Tudíž uvažujeme ustálený stav tepelné bilance i teploty v podkroví a nepočítá se akumulace 

tepla ve vzduchu. 

Z důvodu členitosti střechy a počtu ploch orientovaných na různé světové strany jsme 

zvolili pro ukázkový výpočet Plochu č.1, jež směřuje na severozápad pod úhlem α = 25° vůči 

horizontální rovině. 
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Obrázek 3 Schéma označení ploch sedlové střechy 

(Plocha 3,4 - štít) 

Napřed si určíme rovnocennou teplotu povrchu: 

 𝑡𝑟 = 𝑡𝑒 +
휀 ∙ 𝐼̇

𝛼𝑒
 (2.23) 

𝑡𝑟 [°C] rovnocenná teplota povrchu 

𝑡𝑒 [°C] teplota vnějšího prostředí 

휀 [-] relativní emisivita povrchu 

𝐼 ̇ [W] intenzita přímé a difuzní sluneční radiace dopadající na stěnu 

𝛼𝑒 [W/m2K] součinitel přestupu tepla na vnější straně 

Intenzita přímé a difúzní radiace dopadají na stěnu 𝐼 ̇je dána jejich společným součtem 

a musí být přepočítána pro sklon stěny s vodorovnou rovinou α = 25° podle vztahů (2.10) a 

(2.11). Tudíž rovnocenná teplota povrchu plechové střešní krytiny s relativní emisivitou 휀 = 

0,86 (pravděpodobně tmavé barvy) bude:  

𝑡𝑟 = 29,9 +
0,86 ∙ 787

15
= 142,8 °𝐶 

Teplota v podkroví se určí ze vztahu: 

 𝑈𝑠𝑡𝑟 ∙ 𝑆𝑠𝑡𝑟 ∙ (𝑡𝑟 − 𝑡𝑝𝑜𝑑) = 𝑈𝑝𝑜𝑑 ∙ 𝑆𝑝𝑜𝑑 ∙ (𝑡𝑝𝑜𝑑 − 𝑡𝑖) (2.24) 

𝑈𝑠𝑡𝑟 [W/m2K] součinitel prostupu tepla střechy 

𝑆𝑠𝑡𝑟 [m2] plocha střechy 

𝑡𝑝𝑜𝑑 [°C] teplota v podkroví 

𝑈𝑝𝑜𝑑 [W/m2K] součinitel prostupu tepla stropu 

𝑆𝑝𝑜𝑑 [m2] plocha podkroví 

𝑡𝑖 [°C] návrhová teplota místnosti pod podkrovím 
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Z důvodu nekonzistence návrhové vnitřní teploty všech místností pod podkrovím bylo 

nutné rozdělit plochu stropu na 2 části: 

- Klimatizované místnosti - 𝑆𝑝𝑜𝑑_1 = 79,12 m2, 𝑡𝑖_1 = 26 °C 

- Neklimatizované místnosti - 𝑆𝑝𝑜𝑑_2 = 12,33 m2, 𝑡𝑖_2 = 28 °C 

Obě plochy mají stejný součinitel prostupu tepla 𝑈𝑝𝑜𝑑 = 0,08 W/m2K a plocha střechy 

𝑆𝑠𝑐ℎ je celkem 173,4 m2. Ta je rozdělena na část s plechovou krytinou (𝑆𝑠𝑐ℎ_1 = 155,6 m2 

se součinitelem prostupu tepla střechou 𝑈𝑠𝑐ℎ_1 = 0,17 W/m2K) a štít (𝑆𝑠𝑐ℎ_2 = 17,8 m2 

se součinitelem 𝑈𝑠𝑐ℎ_2 = 0,31 W/m2K). Dosazením do rovnice (2.21): 

𝑡𝑝𝑜𝑑 = 70,5 °𝐶 

Vzhledem k množství všech členů vztahu je výpočet k nahlédnutí pouze v elektronické 

podobě Přílohy č.6.Výpočet tepelných zisků. 

Zisk vnějšími stěnami je především závislý na typu konstrukce a jejich akumulačních 

schopnostech. Venkovní stěny je možnost pro usnadnění výpočtu postupu tepla rozdělit do tří 

kategorií: 

a) lehké (tloušťka menší než 8 cm) 

b) středně těžké (do 45 cm) 

c) těžké (nad 45 cm včetně) [7] 

 

Obrázek 4 Rozdělení typů stěn v závislosti na jejich tloušťce, časovému zpoždění a 

součiniteli zmenšení teplotního kolísání [4] 

  



 

FSI VUT v Brně  | 29 

Vnější stěna 

Vnější stěny našeho rodinného domu lze definovat jako stěny těžké, jelikož mají tloušťku 

45 cm. Dle ČSN 73 0548 [4] lze pro těžkou stěnu s tloušťkou ≥ 45 cm kolísání teplot na 

vnitřním povrchu zanedbat. 

 �̇�𝑠 = 𝑈𝑠 ∙ 𝑆𝑠 ∙ (𝑡𝑟𝑚 − 𝑡𝑖) (2.25) 

�̇�𝑠 [W] tepelný zisk vnější stěnou 

𝑈𝑠 [W/m2K] součinitel prostupu tepla vnější stěnou 

𝑆𝑠 [m2] plocha vnější stěny 

𝑡𝑟𝑚 [°C] průměrná teplota pro danou světovou stranu 

Pro ukázkový výpočet byla vybrána vnější stěna o ploše 𝑆𝑠 = 8,8 m2 a jejím součinitelem 

prostupu tepla 𝑈𝑠 = 0,14 W/m2K orientovaná na severozápad. Průměrná teplota povrchu 𝑡𝑟𝑚 za 

celý den (24 hodin) pro SZ světovou stranu je 31 °C. Dosazením do rovnice (2.25): 

�̇�𝑠𝑆𝑍 = 0,14 ∙ 8,8 ∙ (30 − 26) = 6,2 𝑊 

Stěnou orientovanou na JZ stranu prochází tepelný tok o velikosti �̇�𝑠𝐽𝑍 = 11,2 W. 

Podlaha 

S ohledem na studii o teplotním poli v zemině pod podlahou rodinných domů [10] byla zvolena 

teplota zeminy 𝑡𝑧𝑒𝑚 = 14 °C, která se v průběhu celého dne nemění, a proto nebudeme uvažovat 

fázový posun teplotních kmitů.  

 �̇�𝑠𝑝 = 𝑈𝑠𝑝 ∙ 𝑆𝑠𝑝 ∙ (𝑡𝑧𝑒𝑚 − 𝑡𝑖) (2.26) 

�̇�𝑠𝑝 [W] tepelný tok podlahou 

𝑈𝑠𝑝 [W/m2K] součinitel prostupu tepla podlahou 

𝑆𝑠𝑝 [m2] plocha podlahy 

𝑡𝑧𝑒𝑚 [°C] teplota zeminy pod podlahou 

Tepelný zisk podlahou pokoje 109 o ploše 𝑆𝑠𝑝 = 11,38 m2 a součiniteli prostupu tepla 

𝑈𝑠𝑝 = 0,25 W/m2K získáme dosazením hodnot do předchozího vztahu (2.26): 

�̇�𝑠𝑝 = 0,25 ∙ 11,38 ∙ (14 − 26) = −34,1 𝑊 

Celkový tepelný zisk venkovními stěnami: 

�̇�𝑠 = �̇�𝑠𝑆𝑍 + �̇�𝑠𝐽𝑍 + �̇�𝑠𝑝 = 6,2 + 11,2 − 34,1 = −17,3 𝑊 
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2.1.7. Tepelné zisky z přívodu čerstvého větracího vzduchu 

 �̇�𝐿 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝐿 ∙ (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) (2.27) 

�̇�𝐿 [W] tepelný zisk z přívodu čerstvého větracího vzduchu 

�̇� [m3/s] přívod čerstvého vzduchu 

𝜌 [kg/m3] hustota vzduchu 

𝑐𝐿 [J/kgK] měrná tepelná kapacita vzduchu 

Dle doporučení normy ČSN EN 15665/Z1: Požadavky na větrání obytných budov [11] byla 

zvolena doporučená hodnota pro množství větracího vzduchu místností s trvalým větráním. 

Počítá se, že místnost bude obývána 2 osobami, tudíž návrhové množství vzduchu dle normy 

bude 𝑉 ̇ = 50 m3/hod (25 m3/hod∙os). Dále počítáme s hustotou vzduchu 𝜌 = 1,2 kg/m3 a měrnou 

tepelnou kapacitou 𝑐𝐿 = 1000 J/kgK. Vnější teplota je 29,9 °C a vnitřní návrhová teplota 26 °C. 

Dosazením do rovnice (2.27) získáme tepelné zisky z přívodu čerstvého větracího vzduchu: 

�̇�𝐿 =
50

3600
∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ (29,9 − 26) = 66 𝑊 

2.1.8. Vodní zisky 

Základními zdroji vodních zisků v občanských budovách jsou lidé a odpar z mokrých povrchů. 

Započítávají se do výpočtu v případě, pracuje-li klimatizační zařízení s vnitřním vzduchem. 

Napřed si vypočítáme množství vody produkované lidmi v místnosti: 

 �̇�𝑤𝑙 = �̇�𝑝 ∙ 𝑖𝑙 (2.28) 

�̇�𝑤𝑙 [g/hod] množství vody produkované lidmi 

�̇�𝑝 [g/hod] produkce páry od jednoho člověka 

V místnosti máme celkem dvě osoby - muže a ženu, jejichž ekvivalentní přepočet osob 𝑖𝑙  = 1,9. 

Produkce páry od jednoho člověka je 116 g/hod. Dosazením do rovnice (2.28): 

�̇�𝑤𝑙 = 116 ∙ 1,9 = 214,6 𝑔/ℎ𝑜𝑑 

Obecný vztah pro výpočet tepelné zátěže vázaným teplem: 

 �̇�𝑖𝑣 = �̇�𝑤𝑙 ∙ 𝑙23 (2.29) 

�̇�𝑖𝑣 [W] tepelná zátěž vázaným teplem 

𝑙23 [J/kg] měrné výparné teplo vody 

Měrné výparné teplo vody 𝑙23 = 2,5∙106 J/kg. Dosazením do předchozího vztahu (2.29) získáme 

zátěž vázaným teplem: 

�̇�𝑖𝑣 = 214,6 ∙ 2,5 ∙ 106 = 149 𝑊 
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2.1.9. Celkové tepelné zisky (citelné teplo) 

Součtem všech předešlých tepelných zisků kromě zisků z přívodu čerstvého větracího vzduchu 

a vodních zisků dostaneme celkové tepelné zisky citelným teplem: 

�̇�𝑖𝑐 = 114,7 + 0 + 120 + 199,4 + 8 + 55,2 − 17,3 = 480 𝑊 

2.1.10. Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru 

Součet zisků citelného tepla i zisků z přívodu čerstvého větracího vzduchu a zisků vázaného 

tepla (vodních): 

�̇�𝑖 = �̇�𝑖𝑐 + �̇�𝐿 + �̇�𝑖𝑣 = 480 + 66 + 149 = 695 𝑊 

 

Graf 1 Tepelná zátěž chlazených místností RD (s vnitřními žaluziemi) 

 

Graf 2 Porovnání stínicích prvků a jejich vlivu na TZ v místnosti 109 (pokoj) 
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3 KLIMATIZACE A CHLAZENÍ 

Pod pojmem klimatizace se rozumí úprava vzduchu sledující zajištění požadované čistoty, 

teploty a vlhkosti vzduchu ve vnitřních prostorech budov pomocí souboru technických zařízení 

vytvářející klimatizační systém. Z fyzikálního hlediska je tímto zařízením systém se čtyřmi 

termodynamickými funkcemi – ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčování. [11] V aplikacích pro 

rodinné či bytové domy jsou klimatizační zařízení nejčastěji určena pro chlazení, sekundárně 

pro vytápění a tepelná čerpadla primárně pro vytápění a ohřev teplé vody, sekundárně se však 

dají použít i pro chlazení. 

3.1. KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

3.1.1. Princip kompresorového chlazení 

Klimatizace v rodinných a bytových domech slouží primárně k odčerpání tepla z obývaných 

místností. Toho se dosahuje pomocí chladicího okruhu, jenž je znázorněn na Obrázek 5, 

s poměrně jednoduchým principem funkce. Chladicí okruh je složen z kompresoru, 

kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Tyto komponenty jsou mezi sebou propojeny 

potrubím, v němž putuje chladivo. Cyklus začíná v kompresoru, který stlačuje chladivo ve 

formě par, přičemž dochází k jejich ohřátí a nárustu tlaku. Stlačené chladivo pokračuje do 

kondenzátoru (tepelného výměníku, např. deskového, viz. Kapitola 5.3.1), který je ochlazován 

okolním médiem. Chladivu je odebíráno teplo a procesem kondenzace se postupně přeměňuje 

na kapalinu. Natlakované zkapalněné chladivo následně putuje do expanzního ventilu, ve 

kterém dojde ke snížení tlaku chladiva. Chladivo se dostává k dalšímu výměníku – výparníku. 

Zde dochází k odpařování chladiva, přičemž je odebíráno teplo okolnímu médiu. Páry chladiva 

se vrací do sání kompresoru a celý cyklus se opakuje. [12] 

 

Obrázek 5 Schéma kompresorového chlazení [13] 

3.1.2. Chladiva 

Chladiva jsou nezbytnou součástí chladicího okruhu. Jejich výjimečnost shledáváme především 

v jejich schopnosti odebírat teplo z okolního prostředí a měnit své skupenství z kapalného 

do plynného již při poměrně nízkých teplotách a pracovních tlacích. Mezi hlavní požadavky na 
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chladiva patří jejich nehořlavost, nejedovatost, nízké pracovní tlaky (ale vyšší než 

barometrický), indikovatelnost, dobrá tepelná vodivost, nízká cena a ekologická nezávadnost. 

[14] 

V současné době se společnost soustředí zejména na vliv chladiv na ozónovou vrstvu. 

S tím přišly i mezinárodní regulace zakazující používání takových chladiv, které vrstvu 

poškozují a následně stanovená omezení použití chladiv na základě hmotnosti náplně a 

vypočteného GWP podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 517/2014 a 842/2006. [15] 

GWP (Global Warming Potential) je ukazatelem vlivu dané látky na globální 

oteplování. Jeho hodnota udává, kolikrát více daný plyn přispívá ke skleníkovému jevu než 

CO2. Hodnota je ovlivněna radiačními schopnostmi plynu a jeho „životností“ v atmosféře. [15] 

Dnes se nejčastěji využívá chladiv R410A a R32. Zásadním jejich rozdílem je hodnota 

GWP, která u chladiva R410A činí 2088 a u R32 je pouze 675. Dá se tedy předpokládat, že do 

budoucna se bude prosazovat především chladivo R32 anebo jeho budoucí nástupci s mnohem 

nižším GWP. [15] 

3.1.3. Dělené klimatizační jednotky s přímým chlazením 

Svým způsobem by se dalo říct, že v aplikacích rodinných a bytových domů, je tento typ 

klimatizace trendem dnešní doby. Zařízení je systémem dvou jednotek – vnitřní a vnější, které 

jsou vzájemně skrz zeď propojeny rozvody chladiva a kabeláží. Vnější (také venkovní) 

jednotka se nejčastěji umisťuje na střechu nebo fasádu budovy a obsahuje kompresor a 

kondenzátor chlazený vzduchem. Vnitřní jednotka, která je připevněna v místnosti, má filtr 

vzduchu, ventilátor a výparník s expanzním ventilem. Systémy se rozdělují podle variability 

počtu napojení na split, multi-split a VRV systémy. [16] 

Split systémy 

Klimatizace typu split jsou sestaveny z jedné venkovní a pouze jedné vnitřní jednotky. Ty jsou 

vzájemně propojeny pomocí měděného potrubí a kabeláže. Systém je využíván především pro 

aplikace, kdy je potřeba chladit pouze jednu místnost, nebo jsou místnosti od sebe v takové 

vzdálenosti, že by bylo neekonomické nebo technicky špatně proveditelné obě propojovat 

s jednou venkovní jednotkou. [17] 

 

Obrázek 6 Schéma zapojení systému Split [18] 
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Multi-split systémy 

U tohoto typu jednotek je jedna nebo více vnitřních jednotek různého typu připojena potrubími 

na kapalné a plynné chladivo a kabeláží na vnější jednotku. Jelikož každá vnitřní jednotka musí 

být s vnější jednotkou propojena zvlášť, musíme si dávat pozor na dopravní délku potrubí, jež 

bývá omezena výrobcem. [17] 

 

Obrázek 7 Schématické sestavení systému Multi-split [18] 

VRV systémy 

Pro případ, že nám svou variabilitou a množstvím připojujících se vnitřních jednotek nebude 

stačit ani systém multi-split, je zde VRV systém. VRV (Variable Refrigerant Flow) umožňuje 

vést chladivo jednou hlavní větví s mnoha odbočkami k jednotlivým vnitřním jednotkám. Svou 

variabilitou jsou schopny pracovat až se 64 vnitřními jednotkami o různých chladicích 

výkonech. [17] 

Prodávají se celkem ve třech variantách. První slouží pouze k chlazení, druhá 

v kombinaci s tepelným čerpadlem s možností reverzace chodu, kdy jsou všechny vnitřní 

jednotky ve stejném režimu, dokáže chladit i vytápět. Třetí sestava se nazývá HEREC (Heat 

Recovery) a je rozšířena o rozdělovací boxy připojené na vnitřní jednotky. S jejich pomocí 

dokáže VRV systém přečerpávat teplo z jedné místnosti do druhé dle potřeby vnitřního klimatu 

a dovoluje tak systéme pracovat v obou režimech – chlazení i vytápění. Použití těchto systémů 

je opodstatněné především u budov s velkými prosklenými plochami, v nichž některé 

prosluněné místnosti v přechodových obdobích vyžadují chlazení, a naopak místnosti mimo 

sluneční svit topení. [17] 
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3.1.4. Typy vnitřních jednotek 

Nástěnné jednotky 

Jednotka bude instalována, jak již napovídá název, na stěnu ve výšce dva a více metrů. 

Představují nenáročné řešení, jak pro chlazení, tak i případné vytápění v chladných letních 

měsících. Výhodou jednotky je její jednoduché ovládání a spravování (pomocí ovladače či 

chytrého telefonu), mnoho variant nastavení a její dostupnost a s tím spojená údržba. [16], [18] 

 

Obrázek 8 Nástěnná jednotka [20] 

Podstropně-parapetní jednotky 

Velmi blízkou alternativou předchozím nástěnným jsou jednotky podstropně-parapetní. 

Využíváme je především v aplikacích např. obchodů, kde se využívá prostoru na stěnách a 

stropy jsou volné. Alternativou k umístění pod (na) strop je umístění na zeď ve svislé poloze 

jako radiátor. Vzduch z místnosti je nasáván spodní částí zařízení, ochlazen a následně 

vyfukován vrchním otvorem s regulovatelnou lamelou. [16], [20] 

 

Obrázek 9 Podstropně-parapetní jednotka [20] 
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Kanálové jednotky 

Tento typ jednotky někdy označované jako mezistropní je určen k zabudování do stropních 

podhledů či stěny. Působí velmi nenápadně, až na mřížku pro nasátí a výfuk vzduchu je vše 

skryto. Díky nastavitelným lamelám a poměrně velkým objemům cirkulace vzduchu je schopna 

zajistit provětrání a rovnoměrné rozložení teploty v celé místnosti. Hodí se do míst, kde je 

vyžadován tichý a diskrétní provoz (hotely, banky, instituce). [19] 

 

Obrázek 10 Kanálová jednotka [20] 

Kazetové jednotky 

Jsou esteticky umístěny do stropních podhledů tak, že je z pohledové strany odkryta pouze 

mřížka pro vstup a výstup vzduchu. Své uplatnění nacházejí především v obchodech nákupních 

středisek, rodinných domech, kancelářích či restauracích. [19] 

 

Obrázek 11 Kazetová jednotka [20] 
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Mobilní klimatizace 

Jedná se o malé přenosné zařízení s celým chladicím okruhem. Jsou určeny pro chlazení 

menších místností. Kondenzátor je chlazen vzduchem z klimatizované místnosti a ten je po 

ohřátí následně odveden z místnosti ven pomocí vzduchovodu (ohybné hadice).  

Výhodnou může být alternativa s kondenzátorem ve vnějším prostoru a jeho propojení s vnitřní 

částí jednotky je realizováno přes ohybnou chladicí hadici. Součástí mobilní klimatizace je 

jednoduchá automatická regulace a nádržka na kondenzát. [17] 

 

Obrázek 12 Mobilní klimatizace [20] 

3.2. TEPELNÁ ČERPADLA 

3.2.1. TČ vzduch/vzduch 

Rekuperační nebo také ventilační tepelná čerpadla jsou svou funkcí vlastně reverzním chodem 

chladícího okruhu pro klimatizaci v letním období. V dnešní době se často zabudovává tepelné 

čerpadlo v jednotkách s reverzním chodem na straně vzduchu, tudíž v zimním období se 

zařízení použije pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a v létě pro chlazení vzduchu 

přívodního. Tyto výměníky se pro letní období a pro účely automatické protimrazové ochrany 

vybavují obtokem vzduchu (bypass). Protimrazová ochrana hlídá teplotu odpadního tepla, aby 

teplota odváděného vzduchu za výměníkem neklesla pod nulovou hodnotu, jinak hrozí 

namrzání kondenzátu. [21] 

3.2.2. TČ země/voda 

Tento typ tepelného čerpadla získává energii z půdy, v létě čerpá chlad a v zimě zase teplo. 

Jedná se o systém potrubí uloženého horizontálně či vertikálně v zemi, v kterém koluje 

nemrznoucí směs. Ta putuje až do tepelného čerpadla, kde předá své teplo dalšímu médiu – 

vodě.  
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Nevýhodou pořízení tepelného čerpadla země/voda jsou náklady spojené se zemními 

pracemi pro vybudování geotermálního vrtu (vertikální) či zemního (horizontální) kolektoru. 

Na druhou stranu tento způsob chlazení umožňuje regeneraci primárního okruhu. To znamená, 

že teplo v zimě odebrané pro vytápění se v letním období do země vrací a tím napomáhá 

stabilitě energického zdroje, zabráníme tzv. vymrznutí vrtu. [22] 

Plošný zemní kolektor 

U plošných (horizontálních) kolektorů se energie získává pomocí polyethylenového potrubí 

uloženého v zemi. To je položeno ve tvaru slinky (smyčky potrubí vzniklé roztažením 

svinutého kola hadice) nebo hadovitě (viz. Obrázek 13) do 1-1,5 m hlubokého výkopu, případně 

elegantnějším řešením je vyfrézování drážky rýhovačkou. Měrný chladicí výkon kolektorů se 

pohybuje od 10 W/m2 u písčitých půd až po 40 W/m2 u půdy se spodní vodou. [23], [24] 

Výhodou zemního kolektoru jsou zejména jeho poměrně nízké pořizovací náklady. 

Nevýhodou je nestabilní výkon vlivem proměnného oslunění a následného ohřátí půdy a také 

velikost plochy půdy, jež se nedá použít ke stavebním ani zemědělským účelům. 

 

Obrázek 13 Plošný zemní kolektor [25] 

Zemní vrt 

Opakem ve smyslu směru uložení potrubí k plošným kolektorům jsou vertikální 

sondy – hlubinné geotermální (zemní) vrty. Ty čerpají chlad nebo teplo z podloží nejčastěji 

v hloubkách od 50 do 150 m. Skutečná hloubka vrtu je závislá na konkrétních geologických 

podmínkách podloží a jeho návrh zpracovává odborník. [26] 

Teplota země v takových hloubkách není ovlivněna teplotou vzduchu na povrchu, 

můžeme tedy hovořit o stálém zdroji tepla. Je však nutno dodat, že teplota v zemi se může lišit 

s ročním obdobím. Průměrné hodnoty chladicího výkonu u zemních vrtů se pohybují mezi 

40 až 60 W/m. V případě sestavy více hlubinných vrtů je potřeba dbát na rozestupy minimálně 

10 m, aby se vrty vzájemně neovlivňovaly. [24] 

Přestože z počátku může odradit vysoká pořizovací cena, kterou tvoří vystrojení vrtu, 

investice se vrátí v podobě stálého zdroje tepla či chladu. [26] 
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Obrázek 14 Řez geotermálním vrtem [22] 

3.2.3. TČ vzduch/voda 

Obdobou již zmíněného ventilačního tepelného čerpadla neboli klimatizace je tepelné čerpadlo 

typu vzduch/voda. Obě pracují v reverzním režimu podobně a o obou se dá říct, že jejich 

využitelnost u nás je čím dál příznivější z důvodu jejich dobrých výkonnostních parametrů 

v klimaticky mírnějším pásmu s menším počtem mrazových dnů. Jediným rozdílem je pouze 

odvod tepla z místnosti pomocí vody, která jej následně odevzdá chladivu ve výparníku, a to je 

poté odvedeno venkovním vzduchem. [24] 

3.2.4. TČ voda/voda 

Tento typ čerpadel využívá jako nízkopotenciálního zdroje tepla vodní plochy. Kolektor může 

být v ideálním případě umístěn na dno vodní nádrže nebo větší vodoteče. Pokud nemáme 

přístup k větší vodní ploše, lze např. na zahradě vybudovat zdrojovou studnu, z které se odebírá 

spodní voda a následně po ochlazení se vypouští do druhé tzv. vsakovací studny. Použitelnost 

čerpadla nám poněkud komplikuje její náchylnost na kvalitu a proměnlivost množství spodní 

vody. Aplikace systému bude tedy silně závislá na podmínkách konkrétní lokality. [24] 

3.3. PASIVNÍ/AKTIVNÍ CHLAZENÍ 

Při chlazení za pomoci tepelného čerpadla můžeme rozlišovat dva pracovní režimy – pasivní 

nebo aktivní. 

3.3.1. Pasivní režim  

Pod pojmem pasivní režim chlazení (také přirozené chlazení) si můžeme představit systém, 

ve kterém je tepelné čerpadlo v podstatě zcela odstaveno a je využíváno pouze fyzikálních 

zákonů tedy přirozeného toku tepla z teplejšího zdroje do studenějšího. Cirkulaci vody 

napomáhá pouze oběhové čerpadlo. Tento systém se nevyznačuje příliš velkou efektivností 

(teplota teplosměnné kapaliny neklesá pod cca 16 °C kvůli riziku kondenzace), ale zato je 

ekonomicky výhodný. Jeho provoz se často uskutečňuje pomocí stěnového, stropního nebo 
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podlahového vytápění, které nabízí velké plochy pro výměnu tepla a v létě se dá využít pro 

chlazení a v zimě pro vytápění prostor. [27] 

3.3.2. Aktivní režim 

Efektivním řešením výroby chladu je zajisté aktivní chlazení. V podstatě se jedná o reverzní 

chod tepelného čerpadla, kdy je v provozu oběhové čerpadlo, kompresor i kondenzátor, teplo 

však není odváděno ze zemního vrtu nebo vody, ale z obytných prostorů. V porovnáním 

s předchozím režimem je aktivní chlazení schopno dosáhnou nižší teploty (až 7 °C), tedy 

požadavky na velikost teplosměnné plochy klesají. Je třeba vyšší obezřetnosti ohledně 

kondenzace vzdušné vlhkosti, jež v technické praxi hraje častý problém. [27] 

3.3.3. Chlazení TČ s vodou v sekundárním okruhu 

Chladicí stropy, stěny, podlahy 

Elegantním řešením chlazení v pasivním režimu je přenos tepla (chladu) ze stropu, stěn či 

podlahy. Systém funguje na základě dvou principů – přenosu tepla konvekcí a sáláním. Ohřátý 

vzduch v místnosti stoupá vzhůru ke stropu, kde se je mu odebráno teplo vlivem konvekce od 

chladicího stropu, mění směr a vrací se ochlazen zpět do prostoru, kde pobývají lidé. Tento 

proces také napomáhá přirozené cirkulaci vzduchu uvnitř místnosti. [28] 

Druhým způsobem přenosu chladu u těchto velkoplošných systémů je sálání. 

Základními předpoklady je rozdílná teplota dvou povrchů a skutečnost, že tepelný tok probíhá 

od teplejšího povrchu ke chladnějšímu. V případě chladicích systémů se tedy nedá říct, že je 

předáván chlad od chladicí plochy, ale mluvíme spíše o teple, které odvádí. Zjednodušeně 

můžeme říct, že 60-70 % chladící zátěže je odváděno přímo – sáláním (bez účasti vzduchu) a 

30-40 % konvencí. [28] 

Nejčastěji se dnes z těchto systému realizují instalace stropního chlazení. Můžeme jej 

umístit do betonové konstrukce (masivní desky) nebo i pod omítku či do podhledu pod 

sádrokartonovou konstrukci. Jeho výhodou je téměř bezhlučnost provozu, minimalizace 

pohybu vzduchu (vhodné pro alergiky, astmatiky) a úspornost z hlediska provozních nákladů. 

Jako každý systém má samozřejmě některé nevýhody – tímto typem chlazení nelze odvádět 

vázané teplo a je zde nebezpečí vzniku kondenzace vodní páry na chladicí konstrukci. [28] 

Obrázek 15 Kapilární rohože umístěná pod omítku na SDK desce [28] 
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Chladicí trámy 

Původem skandinávským chladicím systémem, jenž se prosadil i u nás ve střední Evropě, jsou 

chladicí stropní trámy. Dělíme je na typ pasivní (bez přívodu čerstvého vzduchu) a aktivní (s 

přívodem čerstvého vzduchu). V prvním případě se jedná pouze o systém chlazení, přičemž 

ochlazování pobytových zón zajišťuje přirozená konvekce. Využití nalézají především 

v kancelářských prostorech, kdy při běžných instalacích o výkonu až 150 W/m délky, výkonově 

předčí chladicí stropy. [29] 

Pokrokově vyspělejší variantou jsou trámy aktivní. U těchto systémů je čerstvý vzduch 

ze vzduchotechnické jednotky přiváděn do větraného prostoru prostřednictvím trámu, z něhož 

je vstřikován ven dvěma podélnými štěrbinami v jeho spodní části. Uvnitř trámu vzniká podtlak 

a přívodní vzduch do sebe indukuje odpadní vzduch, jenž je nasáván středem trámu přes 

výměník. Stropní trámy se dělí na otevřené (teplý vzduch je nasáván i shora) nebo uzavřené 

(sání teplého vzduchu pouze zespodu). [29] 

Fan-coily 

Trochu jiným způsobem chlazení v aktivním režimu je chlazení jednotkou fan-coil. Svou 

stavbou se podobá nástěnným nebo podstropním jednotkám s přímým výparem chladiva, 

výměníkem však neprochází chladivo, ale studená voda. Vnitřnímu vzduchu v místnosti, jenž 

je hnán ventilátorem na lamely výměníku, je odebráno teplo a do místnosti se pouští již 

ochlazený vzduch. Nutností je zajistit odvod kondenzátu od jednotky pomocí odpadního 

potrubí. [27] 
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4 NÁVRH CHLAZENÍ 

V rodinných domech chladíme zejména prostory, které budou svým účelem sloužit 

k odpočinku, práci nebo společenským aktivitám. V našem případě bylo chlazení navrženo do 

obývacího pokoje, ložnice a pokoje. Jako stínící prvek byly na základě požadavku investora 

zvoleny vnitřní žaluzie. Pro návrh chladicích výkonů potřebných k zabezpečení tepelného 

komfortu v místnostech byly použity výsledné hodnoty tepelné zátěže vypočítané v Kapitole 

2.1.10: obývací pokoj - 2,75 kW, ložnice - 1,36 kW, pokoj - 0,99 kW. 

Při návrhu chlazení bychom měli dodržet několik zásad, které zabezpečují nebo přispívají k 

jeho správné funkci. Mezi ty obecné zásady patří například: 

- dodržení max. délky a převýšení potrubí mezi vnitřní a vnější jednotkou.  

- potřeba odvodu kondenzátu od jednotek (samospádem nebo čerpadlem) 

- dodržení výše relativní vlhkosti vzduchu do 80 % (nebezpečí kondenzace par na 

povrchu vnitřní jednotky) 

Instalace vnitřní jednotky: 

- jednotku umisťujeme tak, aby nebyly žádné překážky na vstupu ani výstupu vzduchu 

- umístění musí umožňovat vyjmutí filtru směrem dolů 

- jednotka musí být nainstalována na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu 

záření (problémy s přenosem signálu z dálkového ovládání) 

Instalace vnější jednotky: 

- jednotku umisťujeme v místě, které není vystaveno silnému větru 

- umístění zajišťuje dostatečné provětrání a je suché 

- jednotku instalujeme v místě, které je schopné unést její tíhu a její vodorovné umístění 

- umístění by mělo být voleno tak, aby podloží nezvyšovalo hladinu hluku nebo 

nezesilovalo vibrace; současně hluk ani odváděný vzduch nesmí obtěžovat sousedství 

[30] 

4.1. VARIANTA 1 

Jako první varianta návrhu chlazení byl zvolen systém multi-split od společnosti Gree. Na 

vnější jednotku Gree Freematch o chladicích výkonu 6,1 kW budou postupně napojeny tři 

vnitřní nástěnné jednotky Gree Fairy dvě o výkonech 2,7 kW a jedna s chladicím výkonem 

3,5 kW.  

Vnější jednotka Gree Freematch GWHD(21)NK6LO (Obrázek 16) bude umístěna na 

fasádě SV stěny rodinného domu v úrovni Koupelny + WC (místnost č.103). Umístění je 

považováno za vyhovující z hlediska nejnižšího oslunění jednotky, a tak zaručení chladnějšího 

přívodního vzduchu než např. na straně jižní, a zároveň je v rozumné vzdálenosti od prostor 

určených pro odpočinek kvůli hlučnosti. Ačkoli by se mohlo zdát, že chladicí výkon 6,1 kW by 

na pokrytí výkonu všech vnitřních jednotek nemusel stačit, svým způsobem je opak pravdou, 

počítá se s jistou současností využívání jednotek a v našem případě bychom se dle výpočtu 

tepelných zisků neměli nikdy dostat ani na více jak 85 % kapacity výkonu jednotky. 
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Mezi hlavní výhody jednotky řadíme především možnost připojení celkem 5 vnitřních 

zařízení libovolného typu (sestava Freematch), automatické odmrazování, rozsah použití 

- 15 °C do 43 °C a určitě i schopnost topení v případě ochlazení v letních měsících o celkovém 

výkonu 6,5 kW. 

 

Obrázek 16 Venkovní jednotka Gree Freematch [31] 

Do interiéru budou instalovány nástěnné jednotky Gree Fairy (Obrázek 17), v pokoji a 

ložnici o výkonu 2,7 kW a v obývacím pokoji 3,5 kW. Jednotka potěší nejen svým stylovým 

designem, ale také ovládáním na dálku pomocí chytrého telefonu a aplikace pro něj navržené 

speciálně společností Gree. Další výhodou je jistě funkce temperování prostorů až na 8 °C 

v době nepřítomnosti uživatelů, funkce regulování teploty „I Feel“, která si sbírá data o teplotě 

v okolí chytrého ovladače (v blízkosti uživatele), a tak mu dopřát maximální tepelný komfort. 

V neposlední řadě je jednotka schopna generovat záporné ionty, a tak sterilizovat chlazené 

prostory. 

 

Obrázek 17 Vnitřní nástěnná jednotka Gree Fairy [31] 
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4.2. VARIANTA 2 

Druhou variantou návrhu chlazení v rodinném domě je pasivní chlazení s vodními fancoily 

v kombinaci s tepelným čerpadlem země/voda, které je připojené na geotermální vrt jako zdroj 

nízkopotenciálního tepla. Tepelné čerpadlo bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění během 

topné sezóny a zároveň jako zásobník TV. Návrh byl zpracován pouze jako koncepční řešení, 

jeho součástí tedy není rozvinuté schéma ani hydraulické výpočty. 

Délka a počet zemních vrtů se obyčejně navrhuje na základě geologického průzkumu 

podloží odborníkem. Doplňující jsou pak data o zvoleném tepelném čerpadlu, typu 

vytápění/chlazení, předpokládaném počtu hodin provozu. Dle informací od společnosti 

GEROTOP se topný/chladící výkon vrtu pohybuje mezi 40 až 60 W/m délky.  

Z toho důvodu byly nejdřívevypočítány tepelné ztráty našeho rodinného domu ve 

výpočetním softwaru PROTECH. Vzhledem k velikosti a užití moderních materiálů, zateplení 

a kvalitních oken s dvojsklem jsou tepelné ztráty domu vypočítané obálkovou metodou 3,5 kW. 

Na tento požadavek k vytápění bylo navrženo tepelné čerpadlo typu země/voda Logatherm 

WPS 6-10K-1 3. generace od společnosti Buderus o výkonu 6 kW, jehož součástí je 185 litrový 

zásobník teplé vody a regulace pasivního chlazení. Požadavek na chlazení z výpočtu tepelných 

zisků je 5,3 kW (viz. Kapitola 2.1.10). Tudíž potřeby energie pro vytápění (přizpůsobené 

výkonu TČ) i chlazení jsou téměř shodné. 

 

Obrázek 18 Tepelné čerpadlo země/voda a pasivní chladicí stanice Buderus [32] 

Pokud uvažujeme topný výkon podloží v průměru 50 W/m a celková potřeba tepla je 

6 kW, je potřeba vystrojit vrt o délce 120 m. Do něj budou uloženy celkem 4 polyethylenové 

sondy o průměru 32 mm, jež jsou na povrchu svedeny do potrubí 2x40 mm. Potrubí bude 

vyplněno roztokem vody a soli neboli solankou. 

Princip provozu systému je následovný následovný: získané teplo/chlad 

z geotermálního vrtu je vedeno prostřednictvím solanky do kompaktní sběrné jímky, odkud 

pokračuje kaučukem izolovaným (kvůli kondenzaci) potrubím k pasivní chladicí stanici a 

tepelnému čerpadlu. Před pasivním chlazením je vložen trojcestný ventil, který zejména 

v zimním období přepouští solanku do tepelného čerpadla k vytápění. Za modulem pasivního 

chlazení i tepelným čerpadlem se nachází druhý okruh – vodní. Teplá voda z tepelného čerpadla 

bude v zimním období sloužit na vytápění a ohřev TV, v létě pouze k ohřevu TV a chladná 
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voda z pasivního chlazení bude ústit v nástěnných vodních jednotkách fancoil. Výhodou tohoto 

uspořádání je zejména možnost regenerace vrtu v letním období, kdy se neočekává požadavek 

na vytápění, přebytečné teplo může být odvedeno zpět do vrtu.  

Pro tuto aplikaci byly vybrány vnitřní nástěnné fancoil jednotky řady SF od společnosti 

Sinclair (Obrázek 19). Do pokoje a ložnice budou instalovány jednotky SF-250H o chladicím 

výkonu 2,63 kW a do obývacího pokoje jednotka SF-400H o výkonu 3,28 kW. Jednotka se 

vyznačuje zejména svým tichým provozem. 

 

Obrázek 19 Nástěnný fancoil Sinclair [20] 
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5 VĚTRÁNÍ 

Vzduch je pro člověka životě důležitým faktorem. V závislosti na fyzické aktivitě je jeden 

člověk schopen spotřebovat mezi 15 000 až 20 000 litry vzduchu za den a jeho kvalita výrazně 

ovlivňuje lidské zdraví.  

Většina lidí tráví v interiéru 70 až 90 % veškerého času. Proto je důležité toto 

mikroklima vnitřních prostorů neustále upravovat pomocí větrání. V opačném případě nám 

hrozí snížení kvality vzduchu vlivem výparu chemických látek z nábytku, stavebních materiálů, 

šíření mikroorganismů a zanášení prachem. V koupelnách a kuchyních je samozřejmě důležité 

odvádět naakumulovanou vlhkost, která by v delším časovém horizontu mohla být ideálním 

prostředím pro tvorbu plísní, pachů a roztočů viz. Obrázek 20. V neposlední řadě je větrání 

důležité z hlediska tvorby CO2, jež může mít také negativní vliv na lidské zdraví. Z počátku se 

symptomy projevují spíše ospalostí, únavou a poklesem výkonnosti, v dlouhodobějším měřítku 

pak i vážnými zdravotními problémy. Maximální doporučená koncentrace je 1500 ppm. [33] 

 

Obrázek 20 Výskyt nežádoucích jevů v prostředí v závislosti na relativní vlhkosti [33] 

(1 – bakterie, 2 – viry, 3 – plísně, 4 – roztoče, 5 – respirační choroby, 6 – alergie, 7 – částice z konstrukčních 

materiálů, 8 – výpary z konstrukčních materiálů) 

5.1. PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ 

Přirozené větrání je způsob větrání závislý na tlakovém rozdílu, jenž je vyvolán rozdílem teplot 

či dynamickým tlakem větru v prostoru/místnosti. Svým jednoduchým principem je základním 

systémem tvorby mikroklimatu budov, jeho nevýhodou je však skutečnost, že vlivem 

okamžitých (často nahodilých) klimatických podmínek má svůj vliv zcela variabilní. [21] 

Jeho funkcí je eliminace škodlivin (odéry, CO2) a je hlavním faktorem, který ovlivňuje 

kvalitu vzduchu v budovách s menší náročností na požadavky na mikroklima (v městské 

zástavbě by otvírání oken dovolilo průniku hluku a prachu do místností). Obecně mezi prvky 

přirozeného větrání můžeme počítat mikroventilaci oken, přídavné štěrbiny oken (s tlumiči i 

filtry), průduchy ve zdech, šachty, apod. [21] 
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Přirozené větrání v budovách lze dle typických znaků dělit na větrání infiltrací, aerací, 

provětrávání a šachtové. 

5.1.1. Infiltrace 

Infiltrace je pronikání vzduchu netěsnostmi v obvodovém plášti budovy, oknech či dveřích. Při 

bezvětří je větrání iniciováno pouze teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí. 

Otevřením oken však můžeme docílit krátkodobého zvýšení intenzity výměny vzduchu.  

Nevýhodou je neschopnost uživatele vždy rozhodovat o tom, kdy se bude větrat (pokud 

tomu nejsou nakloněny klimatické podmínky). V letním období za bezvětří díky malému 

teplotnímu spádu je infiltrace téměř nefunkční. Zato v zimním období dochází k neřízenému 

intenzivnímu větrání a tepelným ztrátám. [34] 

 

Obrázek 21 Schéma infiltrace RD [34] 

5.1.2. Aerace 

Tento způsob větrání je obdobou předchozího jen s tím rozdílem, že pro přívod i odvod vzduchu 

jsou vytvořeny zvláštní otvory v různých výškách místnosti. Tím je definován a zvětšen 

průtočný průřez pro výměnu větracího vzduchu. Používá se nejčastěji v průmyslových halách 

hutních, strojírenských či sklářských závodů. [14], [34] 

 

Obrázek 22 Schéma aerace RD [34] 
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5.1.3. Provětrávání 

Snad nejrozšířenějším způsobem přirozeného větrání je provětrávání pomocí otevření oken. Je 

specifické především tím, že jediný otvor slouží pro přívod i odvod vzduchu. Používá se 

přerušovaně v obytných a veřejných budovách. Energeticky úsporné je provětrávat krátce, často 

a velkými průřezy. [14] 

5.1.4. Šachtové větrání 

Při šachtovém větrání jsou větrací mřížky z větraných místností vedeny do sběrné větrací 

šachty. Typově mohou být podobné komínům, světlíkům, zděné nebo potrubní a mohou sloužit 

jak pro přívod, tak pro odvod větracího vzduchu. Obvykle však slouží pro odvod a přívodní 

vzduch je vháněn otvory za otopným tělesem, aby byl zajištěn ohřev přívodního vzduchu. 

Naprosto nevhodné je přivádět vzduch z prostor, kde může docházet k podtlaku (schodiště a 

společné chodby), jenž znemožní větrání. [34] 

 

Obrázek 23 Schéma šachtového větrání [34] 

Alternativou šachtového větrání je osazení výstupní části (komínu) šachty větrací nebo 

rotující hlavicí. Ta rotační se působením větru roztáčí a nasává odvodní vzduch z místností a 

šachty. K tomu dochází vlivem vytvoření podtlaku v ústí připojeného potrubí a podtlaku na sací 

straně rotujícího radiálního kola. Pro správnou funkčnost zařízení se doporučují rychlosti větru 

> 20 km/h, v případě rychlosti okolo 5 km/h je příspěvek od radiálního kola téměř nepatrný. 

[34] 

5.2. NUCENÉ VĚTRÁNÍ 

Jedná se o proces výměny vzduchu vlivem mechanické práce. Ta je konána ventilátorem, který 

svým rotačním pohybem vhání do daného prostoru čerstvý větrací nebo odsává znehodnocený 

odvodní vzduch. Dle toho, jakými prvky soustavu na úpravu vzduchu vybavíme, můžeme 

mluvit o větrání bez úpravy vzduchu, s částečnou úpravou (teplovzdušné větrání) nebo 

o soustavě s úplnou úpravou vzduchu (klimatizace). [21], [34] 

Nejčastěji se setkáme s rozdělením větrácích zařízení dle tlakových poměrů, a to na 

přetlakové, podtlakové a rovnotlaké.  
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Přetlakové větrání – přetlak v místnosti nedovoluje pronikání znehodnoceného vzduchu 

netěsnostmi z okolního prostředí. Cílem je zamezit vnikání vzduchu z okolí (čisté prostory 

nemocnic, laboratoře měření, hygienická zázemí). [21] 

Podtlakové větrání – zamezuje úniku znehodnoceného vzduchu z místnosti do okolního 

prostředí. Používá se v případech, kdy chceme zabránit vnikání škodlivin (pachy, prach, plyny) 

do okolních místnosti (toalety, laboratoře). [21] 

Rovnotlaké větrání – vyznačuje se stejným množstvím vzduchu na přívodu i odvodu větracího 

vzduchu. Režim platí pro budovu jako celek, neboť je požadavkem, aby obálka budovy byla 

těsná. [21] 

Častým případem nuceného větrání je větrání kombinované, kdy se využívá zároveň 

nuceného přívodu i odvodu vzduchu. Dle požadavků na použití místnosti se větrá přetlakově 

nebo podtlakově. Na Obrázek 24 si můžeme prohlédnout varianty systémů větrání:  

A) Kombinovaného (podtlakové i přetlakové), kde vzduchovou bilanci vyrovnává 

přirozený přívod nebo odvod vzduchu. 

B) Nuceného s rovnotlakým režimem, kde přívod i odvod vzduchu je zajištěn ventilátory 

(může být také doplněn o cirkulaci vzduchu pro kombinovaný režim, viz. Obrázek 24 

varianta B vpravo). [20] 

 

Obrázek 24 Schématické vyjádření systémů větrání [21] 

V neposlední řadě je důležité zmínit výhody i úskalí nuceného větrání. Nucené větrání 

je vždy spjato se spotřebou energie, nároky na prostor, potenciální hlučností zařízení a také 

náklady na pořízení všech zařízení. Při vhodném návrhu projektanta však mohou být některá 

rizika eliminována nebo alespoň částečně ošetřena tak, že výhody předčí nevýhody systému. 

Mezi hlavní výhody patří nezávislost provozu větrání na klimatických podmínkách, řízená 

výměna vzduchu dle potřeb uživatele, možnost filtrace, úpravy teploty i vlhkosti vzduchu, 

zpětné využití tepla z odpadního vzduchu a mnoho dalších. [21] 
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5.3. VĚTRACÍ JEDNOTKY 

Větrací jednotka je zařízení, které obsahuje prvky pro úpravu a dopravu vzduchu. Jednotka 

může být vybavena filtry, ohřívačem, chladičem, výměníkem pro ZZT, ventilátorem a 

armaturou pro směšování vzduchu (některé komponenty nejsou povinně umístěny uvnitř 

jednotky, mohou být ale externí). Vyrábí se v několika provedeních: 

- vnitřní (stojící na podlaze) 

- podstropní (k zavěšení pod strop nebo na stěnu) 

- hygienické (čisté prostory např. ve zdravotnictví, důraz na kvalitu vzduchu a přístupnost 

při údržbě) 

- venkovní (ochrana proti povětrnostním podmínkám) 

- další (nevýbušné, seizmicky odolné) [21] 

5.3.1. Zařízení ZZT 

V dnešní době je pojem ZZT (Zpětné získávání tepla) často skloňovaným pojmem. Do popředí 

mezi odbornou i laickou veřejnost se dostává zejména v souvislosti se zavedením standardu 

budov s téměř nulovou potřebou energie NZEB i dotačním programem Zelená úsporám. To 

zapříčinilo jeho časté využití v projektech novostaveb i rekonstrukcích stávajících budov. [35] 

Zpětné získávání tepla (ZZT), respektive recyklace tepla představuje využití tepla 

odváděného znehodnoceného vzduchu. Zařízení ZZT můžeme rozdělit dle přenosu tepla na 

rekuperační a regenerační a obě pracují na principu přenosu tepla konvekcí bez či se 

skupenskými změnami. Zjednodušeně řečeno rekuperační výměníky přenáší teplo (popřípadě 

hmotu), regenerační výměníky používají akumulační hmotu. [21] 

Principem ZZT je umístění výměníku do proudu odpadního vzduchu, který z něj 

odebírá teplo a ihned jej předává do látky s nižší teplotou. Proto teplo z odpadního vzduchu 

nelze využít např. pro ohřev teplé vody bez tepelného čerpadla. Mezi nejčastěji využívané 

výměníky typu vzduch/vzduch ve vzduchotechnických jednotkách rodinných a obytných domů 

patří:  

Deskové výměníky 

Tento výměník je prakticky nejvyužívanějším typem výměníku. Jeho největší výhodou je 

dokonalé oddělení proudů vzduchu, tudíž jej lze použít i pro odpadní vzduch zatížený 

škodlivinami. Vlivem změny tvaru z původního čtvercového na šestiúhelníkový odpovídá 

proudění vzduchu protiproudému sestavení výměníku. To zapříčinilo, že účinnost dnešních 

rekuperátorů dosahuje příjemných 80-90 %. Účinnost je významně ovlivněna vlhkostí 

odváděného vzduchu respektive výskytu kondenzace, jež je dokonce vítána. Vyrábí se z hliníku 

nebo plastu a ve většině případů přenáší pouze teplo nebo chlad. Zvláštním případem je 

entalpický výměník z upraveného papíru, který je schopný přenést také vlhkost. [21], [35] 
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Obrázek 25 Funkční princip deskového protiproudého výměníku [23] 

Rotační výměníky 

U tohoto regeneračního typu výměníku probíhá výměna tepla prostřednictvím akumulační 

hmoty, která mění svou polohu, ale směr proudění vzduchu je stálý. V tomto případě jsou 

akumulační hmotnou obvykle hliníkové plechy (popřípadě plastové či papírové) jež rotují 

v kovovém rámu. Pokud je akumulační hmota potažena např. silikagelem, dochází také 

k přenosu vlhkosti. Vzduch putuje malými otvory v rotoru, který je rozdělen vodorovně nebo 

svisle na dvě poloviny. Jednou polovinou proudí vzduch venkovní, druhou vzduch odpadní. 

Rotační výměníky dosahují účinnosti 70-85 % a jsou závislé na otáčkách rotoru a rychlostech 

protékání proudů vzduchu. Pozor si musíme u těchto výměníků dát na vysokou relativní vlhkost 

na odtahu. Jistá pravděpodobnost kondenzace jako nežádoucího jevu může ničit ložiska nebo 

při nižších teplotách než -5 °C zamrznutí celého průřezu rotoru a poničení hliníkových lamel. 

[20], [25] 

 

Obrázek 26 Princip funkce regeneračního rotačního výměníku [36] 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

Ve vzduchotechnické praxi se můžeme setkat s aplikacemi, kdy výměník tepelného čerpadla je 

umístěn ve větracích jednotkách s deskovými rekuperátory, kde dochlazují odpadní vzduch za 

rekuperací nebo dohřívají přívodní vzduch. Tím dokonale nahrazují např. funkci dohřívače. 

Princip funkce tepelného čerpadla vzduch/vzduch viz. Kapitola 3.2.1. [35] 
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5.3.2. Filtrace  

Základními prvky pro čištění vzduchu jsou filtry atmosférického vzduchu neboli vzduchové 

filtry. Ty slouží k odstranění mechanických a biologických částic (např. pevného aerosolu) 

z větracího a také odpadního vzduchu (před rekuperačním výměníkem, aby nedocházelo k jeh 

zanášení). Jejich primární funkcí je udržovat a vytvářet čisté vnitřní prostředí budov a 

sekundárně chránit výměníky (a jiné prvky vzduchotechnické soustavy) před zanášením 

prachem. [21] 

Jímavost nebo odlučivost filtru můžeme definovat jako množství prachu zachyceného 

v průběhu zkoušky do dosažení koncové tlakové ztráty. Udáváme ji v g/m3. Podle jímavosti 

jsou filtry rozděleny do kategorií dle normy ČSN EN 779. Obecně je dělíme do 4 základních 

tříd – hrubé (G), jemné (F), hepa (H) a ulpa (U). Ve větracích jednotkách rodinných a bytových 

domů se nejčastěji používají filtry kategorie G nebo F. [21] 

Tabulka 4 Klasifikace hrubých a jemných filtrů [21], [37] 

Skupina 

filtru 

Třída 

filtrace 

Odloučený 

materiál 
Použití 

 

 

G 

G1           

G2 

listy 

První stupeň filtrace u vícestupňových zařízení 

Filtry pro klimatizaci a větrání v textilních provozech 

Jednoduché okenní a podokenní klimatizátory 

Ochrana výměníků, zvlhčovačů a ventilačních systémů 

 

hmyz  

Filtry 

pro hrubý 

prach  

částice         

> 10 μm 

textilní vlákna  

písek  

létavý popílek  

vodní kapky  

vlasy  

G3           

G4 

zvířecí pachy Filtrace v dopravních prostředcích 

Filtrace garáží, obchodních domů, vzduchové clony                      

Předfiltry klimatizačních zařízení 

 

pyl  

mlha  

 

F 
F5          

F6 

saze 

Vstupní filtry pro méně náročné prostory 

(školy, restaurace, sportovní haly, prodejny)                           

Filtry odpadního vzduchu pro tepelné výměníky a ZZT 

 

olejová mlha  

Filtry pro 

hrubý 

prach  

částice         

> 1 μm 

kouř  

výtrusy  

bakterie  

F7          

F8 

respirabilní 

prach Cirkulační a koncové filtry v zařízeních se středními 

nároky (kanceláře, obchodní domy) 

 

nahromaděné 

saze 

 

 

F8          

F9 

tabákový kouř 
Koncové filtry pro zařízení s vyššími nároky (laboratoře, 

telekomunikační ústředny, operační sály, chemická a 

farmaceutická výroba) 

 

kouře oxidů a 

kovů 

 

 
olejový kouř  

 

Pevné a kapalné příměsi jsou součástí venkovního vzduchu a jejich koncentrace i 

složení kolísá s ročním obdobím, v průběhu dne i podle místních podmínek. Největší znečištění 

vzduchu je ve městech a v průmyslových oblastech, kde může dosahovat až 1 mg/m3, nejmenší 
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na venkově s koncentrací menší jak 0,1 mg/m3. Proto se filtry mění 2x až 4x ročně a jejich 

zneškodnění probíhá následným spálením. [37] 

V praxi se můžeme setkat s rozdělením filtrů do dvou hlavních skupin: 

- filtry pro běžné větrání (prachové) 

- filtry vysoceúčinné (aerosolové) 

Filtry prachové jsou zpravidla vyplněny textilními a syntetickými materiály podle typu použité 

technologie, jež označujeme jako: 

- rohože (vrstva syntetických nebo skleněných vláken pojená impregnační látkou nebo 

tepelným zpracováním) 

- rouna (skleněná, syntetická nebo celulózová vlákna nanesená na nosný podkladový 

materiál) 

- vpichované textilie (vzájemné propojení polyesterových vláken ve vrstvě vpichovací 

technologií) 

- filtrační papíry (skleněná vlákna nebo celulóza, vyráběné papírenskou technologií) [38] 

V aplikaci větracích jednotek pro rodinné a bytové domy, se můžeme setkat především 

s tzv. vložkovými filtry. Ty se v zásadě dělí na deskové (rámečkové), kapsové a kazetové 

(kompaktní, patronové, skládané).  

Deskové filtry 

Nalezneme je nejčastěji ve tvaru plochého rámečku, jenž se zasouvá čelně nebo bočně do skříně 

větrání. Skříně jsou pak v uspořádání do potrubí nebo tvoří filtrační stěnu. Deskové filtry se 

vyrábějí většinou pouze do třídy F5. U filtrů nižších tříd je celá plocha filtru vyplněna 

syntetickou rohoží. U filtrů vyšších tříd, kde je nutno zajistit nižší rychlost průtoku větracího 

vzduchu, se větší plocha filtračního materiálu dosahuje vpichovanými filtry nebo rouny 

s mělkými a nepříliš hustými sklady. V případě vložek s plochým materiálem se během údržby 

mění pouze filtrační materiál. U vložek se skládaným materiálem se mohou měnit celé vložky 

(rámeček vyroben z kartonu pro lepší likvidaci spalováním). [38] 

 

Obrázek 27 Vložka deskového filtru [38] 

(a) s plochým filtr. materiálem  (b) se skládaným filtr. Materiálem 
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Kapsové filtry 

Jak již napovídá název, v případě kapsových filtrů je filtrační materiál sešit do tvaru hlubokých 

kapes. Dle požadavků na objemový průtok a jmenovitou filtrační rychlost se dodávají kapsy 

s různými šířkami a hloubkami. U běžných klimatizačních zařízení se nejčastěji používá 

jednostupňová filtrace třídy F5-F6 a filtry jsou zabudovány přímo v jednotkách. 

U dvoustupňové filtrace se předfiltry třídy G2-G3 umisťují na přívodu čerstvého vzduchu buď 

do potrubí nebo do stěny. Z hlediska velikosti se pro jednotky s menšími rozměry (aplikace 

rodinných domů) nepoužívají. [38] 

 

Obrázek 28 Kapsové filtry s různým počtem kapes [38] 

Filtry ze skládaného filtračního materiálu 

Pro zajištění prachové filtrace kategorie HEPA či ULPA při nízkých filtračních rychlostech se 

filtrační materiál skládá do hlubokých skladů a vznikají vložky ze skládaného materiálu. Tyto 

vložky se vyrábí technologií skládáním, při níž se vrstvy filtračního materiálu kladou s určitou 

roztečí na sebe a následně spojují. Roztečná vzdálenost je zajištění vkládáním hliníkových nebo 

plastových separátorů, nalepováním svazků příze nebo nanášením proužků pružného 

separačního materiálu mezi vrstvy vložky. [38] 

Názvosloví vložek ze skládaného filtračního materiálu není jednotné a často se pro 

všechny vložky obdélníkového nebo čtvercového průřezu používá obecný název kompaktní 

nebo kazetová vložka. Pod názvem kazetová vložka však někteří výrobci rozumí pouze vložky 

typu (Obrázek 29b) charakteristické tím, že svými rozměry a přírubou umožňují montáž do 

větracích a klimatizačních jednotek stejně jako kapsové vložky. Vložky se vyrábí v rozsahu tříd 

F7 a H10 a jsou využívány jak pro běžné větrání i u vysoceúčinné filtrace. [38] 

 

Obrázek 29 Vložky ze skládaného filtračního materiálu [38] 

(a) kompaktní vložka  (b) kazetová vložka 
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Sorpční filtry 

Při větrání pracovních i obytných prostředí s recirkulací vzduchu se často používají sorpční 

filtry na principu adsorpce. Plynné znečišťující látky jako pachy, organické látky a škodliviny 

se zachytávají na adsorpčních látkách s velkým povrchem s jemnými trhlinami a póry. 

Základním prvkem je aktivní uhlí, dále aktivní koks nebo saze, silikagel a jiné.  

Sorpční schopnost (hmotnost zachycených plynných příměsí) závisí na kvalitě sorpční 

látky a může dosahovat 30-50 % hmotnost náplně patrony filtru. Ty se montují na nosnou desku 

a jejich paralelně řazený počet určuje velikost filtru. Tyto filtry jsou velmi citlivé na prach, je 

vhodné před ně umisťovat účinné předfiltry třídy F7 a vyšší. [38] 

 

Obrázek 30 Sorpční patronový filtr [38] 

5.4.  DISTRIBUČNÍ PRVKY 

Distribuční prvky neboli vzduchovody slouží k přivádění čerstvého větracího vzduchu a 

odvádění znečištěného vzduchu z, a do klimatizovaných prostorů. Na správném navržení a 

provedení sítí vzduchovodů závisí dobrá činnost celého zařízení. Společně se součástmi 

rozvodu (výustkami, regulačními, uzavíracími a protipožárními klapkami, izolacemi, spoji a 

závěsy, revizními otvory, žaluziemi, tlumiči hluku) tvoří významnou položku v investičních 

nákladech. [14] 

5.4.1. Potrubí 

Potrubí patří mezi základní distribuční elementy vzduchotechnického systému. V současné 

době máme na výběr z velkého množství potrubí rozděleného dle tvaru, materiálu, flexibility, 

tepelné i hlukové izolace a samozřejmě i velikosti.  

Potrubí se zhotovují ve tvaru kruhovém nebo čtyřhranném s čtvercovým či 

obdélníkovým průřezem. U kruhového potrubí shledáváme výhody především z hlediska 

tlakových ztrát, nižšího zanášení prachem a hluku. [17] 

Nejčastěji se ve vzduchotechnice setkáme s potrubím vyrobeným z pozinkovaného 

tenkého plechu. Nicméně zejména v realizaci nuceného větrání rodinných a obytných domů se 

postupně častěji můžeme setkávat s variantami ohebného a flexibilního potrubí z plastu, hliníku 

či polypropylenu. 
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- Pozinkovaný plech (SPIRO kruhové potrubí, ED Plano hranaté kanály) 

- Plast (ED Flex flexibilní potrubí, UP hranaté kanály, EPP polypropylenové kruhové 

potrubí) 

- Hlíník (SEMIFLEX ohebné potrubí, SONOFLEX ohebné potrubí s hlukovou izolací, 

TERMOFLEX ohebné potrubí s tepelnou izolací) 

 

Obrázek 31 Plechové a hliníkové potrubí [39] 

(zleva) a) SPIRO,  b) ED Plano,  c) SEMIFLEX 

 

 

Obrázek 32 Plastové potrubí [39] 

(zleva) a) EPP potrubí,  b) ED Flex 

5.4.2. Tvarové kusy  

Změny směru rychlosti proudění vzduchu a rovněž spojení nebo rozdělení proudění se ve 

vzduchovodech dosahuje použitím tvarových kusů neboli tvarovek. 

Tvarové kusy bývají charakterizovány rozměry a koeficientem místního odporu ξ 

potřebného pro výpočet tlakových ztrát. V praxi se můžeme setkat s oblouky, koleny, 

rozbočkami a přechody, jejichž tvar je většinou navržen tak, aby tlakové ztráty byly co nejnižší. 

[17] 
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Obrázek 33 Tvarové kusy vzduchovodů [14] 

(1 oblouk, 2 oblouk pro kruhové potrubí, 3 ostré koleno, 4 přechodové koleno, 5, 6 odbočky, 7-9 rozbočky, 10 

odskok s přechodem, 11 přechod čtyřhranného průřezu na kruhový, 12 přechod, 13 rozbočka 90°, 14 odbočka 

90°, 15 odbočka 45°, 16 oblouk, 17 rozbočka 2x 45°, 18 rozbočka s obloukem) 

Přechodové kusy neboli přechodky se používají při spojení dvou a více potrubí o 

rozdílných rozměrech (respektive i průřezech). Můžeme mezi nimi nalézt také různé 

rozdělovací prvky, které jsou součástí potrubí (kalhotové kusy, T-kusy), nebo rozdělovací a 

připojovací boxy (viz. Obrázek 34). 

Jednotlivé části vzduchovodů se spojují převážně přírubami, kruhové SPIRO potrubí 

vsuvnými spojkami těsněnými nátěrem hustší barvou nebo speciálním tmelem, popřípadě 

přelepením textilní plastovou nebo hliníkovou páskou. Utěsnění spojů by mělo být provedeno 

s nejvyšší precizností, jinak dochází k unikání dopravovaného vzduchu nebo si vzduchovod 

vzduch přisává. Může tak dojít k navýšení výkonu jednotky příp. provozním potížím. [14] 

V neposlední řadě by neměla být opomenuta důležitost izolace vzduchovodů, která 

zabraňuje tepelným ztrátám (respektive ziskům) a také kondenzaci vlhkosti na povrchu potrubí. 
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Obrázek 34 Rozdělovací a připojovací kusy [39] 

(zleva)  a) rozdělovací box EDF s tlumičem hluku,  b) kalhotový kus,  c) EDP plochý box,  d) EDF stropní 

připojovací box,  e) připojovací plenum box pro vířivý anemostat 

5.4.3. Koncové prvky 

Jak již napovídá název, posledním článkem rozvodu bude vzduchotechnická výustka neboli 

koncový prvek. Ty jsou konstruovány k použití do stropu, stěn, podlahy, parapetu nebo do 

volného prostoru. Přívodní vyústky by měly mít integrovanou možnost regulovat vlastní průtok 

a upravovat ztrátovou konstantu. [14] 

Typickými představiteli stěnových výustek jsou mřížky a mřížkové štěrbiny, které jsou 

běžně k zakoupení ve variantách s nastavitelnými nebo pevnými lamelami, jednořadé, 

dvouřadé nebo podlahové se zvýšenou nosností. [14] 

Mezi stropní výustky můžeme pokládat anemostaty (kruhové nebo čtyrhranné, 

difuzorové nebo deskové, přívodní nebo odvodní), štěrbiny, děrované panely nebo děrované 

stropy a v neposlední řadě ventily. Ventily můžeme pořídit ve variantě přívodní, odvodní i 

univerzální, z plastu nebo kovu. Nejčastěji se využívají pro odvod znečištěného vzduchu 

z toalet a koupelen. Jejich výhodou je jednoduchá regulace pomocí šroubovacího středového 

elementu. [14] 
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Obrázek 35 Koncové prvky [39] 

(zleva)  a) komfortní dvouřadá mřížka,  b) vírivý anemostat,  c) odvodní ventil 

5.4.4. Regulační prvky 

Regulační prvky vzduchovodů slouží zejména pro regulaci průtoku. Svou konstrukcí mění 

průtokovou plochu vzdušného proudu a tím i průtok vzduchu. [17] Umisťujeme je na každou 

větev vzduchovodu ideálně před koncový prvek.  

Při tzv. zaregulování vzduchotechnické soustavy vyrovnáváme pomocí regulačních 

prvků tlakové ztráty všech větví vzduchotechnické soustavy na hodnotu ztráty větve s nejvyšší 

tlakovou ztrátou. Tak docílíme stejné distribuce vzduchu do všech částí rozvodů dle návrhu 

projektanta.  

Takovými prvky, které slouží pro vyrovnání tlakové ztráty všech větví soustavy, mohou 

být například škrtící klapky (pro kruhové nebo čtyřhranné plechové potrubí), plastové 

regulátory konstantního průtoku či pěnové regulátory s tlumícími účinky, které používáme 

především tam, kde není možno montovat škrtící klapku (např. plastové flexi potrubí). Pěnové 

kroužky mohou být z hlediska regulace méně přesné, změny průtoku se u nich dosahuje 

vysunutím malých elementů z průřezu kroužku (viz. Obrázek 36). 

 

Obrázek 36  Regulační prvky [39] 

(zleva)  a) škrtící klapka,  b) pěnové regulační kroužky,  c) plastový regulátor 

Mezi neopomenutelné regulační prvky patří směšovací klapka, která slouží k rozdělení 

vzduchu z jedné trasy do dvou nebo naopak, ze dvou tras v jednu. Klapka je složena 

z prodlouženého T-kusu a dvou propojených klapek. Dalším elementem je zpětná klapka, která 

svou funkcí zabraňuje zpětnému proudění vzduchu do vzduchovodu (viz. Obrázek 37). 
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Obrázek 37 Směšovací a zpětná klapka [39] 

5.5. AKUSTIKA 

Součástí dobrého mikroklima a pozitivního dojmu z prostředí je i vhodná akustika. Při návrhu 

vzduchotechnického a klimatizačního zařízení musíme tedy dbát i na vliv hluku, který se podílí 

až z cca 22 % na psychické pohodě člověka. Pobyt v prostředí, kde jsou překročeny určité 

hodnoty hluku, je pro člověka škodlivé a snižuje jeho pracovní výkon. Povinností projektanta 

je tedy omezit šíření nežádoucích zvuků a samotnou velikost těchto zvuků na hodnoty 

vyhovující nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. [17], [40] 

5.5.1. Hluk 

Zvuk je mechanické vlnění, které se šíří pružným prostředím. Zvuk, který nepříznivě působí na 

pohodu člověka je nazýván hlukem. Hlukem mohou být buď nepravidelná kmitání těles nebo 

krátké nepravidelné rozruchy. Účinek je buď subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a 

psychickou pohodu) nebo objektivní (měřitelné poškození sluchu). [17], [40] 

Ve vzduchotechnické praxi se setkáváme s tzv. aerodynamickými hlukem. Jeho 

příčinou je turbulentní proudění vzduchu v potrubí. Při něm nastává nejenom kolísání rychlosti 

proudění, ale v konkrétním místě dochází i k pulzacím statického tlaku tekutiny. Pokud je 

pulzace v slyšitelném kmitočtovém pásmu, může zde docházet ke generování zvuku do jeho 

okolí. [40] 

Určující veličinou v ohledu rozdělení typu proudění tekutin je Reynoldsovo číslo, 

s jehož pomocí jsme schopni určit, zda je proudění laminární nebo turbulentní. Dává do 

souvislosti setrvačné síly a viskozitu (tedy odpor prostředí v důsledku vnitřního tření). Obecně 

platí, že čím je toto podobnostní číslo vyšší, tím nižší je vliv částic třecích sil tekutin na celkový 

odpor. [40] 

 𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜈
 (5.30) 

𝑅𝑒 [-] Reynoldsovo číslo 

𝑣 [m/s] střední hodnota rychlosti proudění tekutiny 

𝐷 [m] charakteristický rozměr (ve VZT – průřez) 
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𝜈 [m2/s] kinematická viskozita 

Rozhodující je hranice 𝑅𝑒 = 2300, při jejímž dosažení končí pásmo laminárního 

proudění a začíná turbulentní. Ve skutečnosti však k turbulentnímu proudění dochází již dříve. 

 

Obrázek 38 Proudění tekutiny ve vzduchovodu o poloměru d [40] 

nahoře – laminární proudění (Re < 2300), dole – turbulentní proudění (Re >> 2300) 

Zdroje hluku ve vzduchotechnice 

Nejvýznamnějšími zdroji aerodynamického hluku ve vzduchotechnice jsou ventilátory. 

Nicméně obecně můžeme za zdroj hluku považovat každou překážku, která brání vzduchu 

v přímém proudění vzduchovody. 

- Ventilátory (obtékání lopatek, úplavy, turbulence) 

- Mechanické účinky ve ventilátorovém soustrojí (hluk převodů, ložisek, elektromotorů, 

nevyváženost rotujících částí) 

- Pomocná zařízení (čerpadla, kompresory) 

- Koncové elementy (výustky, regulační klapky) 

- Rozvodné potrubí a tvarovky (vzduch s relativně vysokou rychlostí a náhlými změnami 

směru – turbulence, změny průřezu) 

- Vstupní a výstupní žaluzie (obtékání listů žaluzie) 

- Tlumiče hluku (zúžený prostor na vstupu i výstupu) [14], [40] 
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5.5.2. Tlumiče hluku 

Každý vzduchotechnický systém disponuje přirozenou schopností tlumit hluk tzv. přirozeným 

útlumem. Ten tvoří dílčí útlumy v potrubí, kolenech, odbočkách, koncových elementech, 

žaluziích atd. V praxi u kratších úseků se doporučuje s tímto útlumem však nepočítat. [40] 

Proto primárními a spolehlivými prvky pro útlum hluku byly a jsou tlumiče hluku. 

Výchozí informací je pro projektanty jejich hodnota požadovaného útlumu a vyrábí se 

z materiálů pohlcujících zvuk (pórovité, vláknité či houbovité s malou objemovou hmotností). 

[40] 

Ve vzduchotechnice se setkáme s tzv. absorpčními tlumiči, jež fungují na principu 

pohltivosti. V podstatě se jedná o přímé potrubí, jehož stěny jsou pokryty materiálem 

pohlcujícím zvuk. [40] 

V aplikaci pro rodinné a bytové domy se nejčastěji můžeme setkat s tlumiči hluku na 

výstupech (sání, přívod, odvod, výfuk) přímo za VZT jednotkou a poté v blízkosti koncových 

prvků. Pokud umisťujeme koncový prvek do zdi (nástěnná varianta), je vhodné do místa 

průchodu zdi umístit telefonní tlumič pro eliminování šíření hluku do obytných prostor. Svým 

univerzálním využitím nadchne i ohebná hadice SONOFLEX s protihlukovou izolací, která 

může sloužit jako skvělý prvek na dopojení koncových prvků a zároveň i tlumič. 

 

Obrázek 39 Tlumiče hluku [39] 

(zleva)  a) MAA tlumič hluku pro kruhové potrubí,  b) vsuvný telefonní tlumič, 

c) ohebná hadice SONOFLEX s protihlukovou izolací 
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6 NÁVRH VĚTRÁNÍ 

Návrh nuceného větrání byl proveden pro novostavbu rodinného domu typu bungalov v Lukové 

u Brodku u Přerova. Dům bude obýván po většinu času 2 dospělými osobami, nicméně se počítá 

s častou návštěvou jejich již dospělých dětí a jejich rodinami (min. 2 dospělí + dítě). 

Z celkového počtu 11 pokojů bude provětráváno 8 z nich. Čerstvý vzduch bude distribuován 

do obývacího pokoje, ložnice a pokoje pro hosty. Znečištěný vzduch a vlhký vzduch odvádíme 

z kuchyně, koupelen, technické místnosti a šatny. Chodba bude provětrána volným prouděním 

vzduchu mezi místnostmi. Logika větrání naznačena žlutými šipkami ve schématech. 

Pro zajištění dostatečného provětrání místností v domě se vychází z doporučení norem. 

Ty nám udávají doporučená (respektive minimální) množství větracího vzduchu na osobu či 

větrání konkrétní místnosti. 

Tabulka 5 Požadavky na větrání obytných budov dle přílohy k normě ČSN EN 15665/Z1/2011 [41] 

 

Trvalé větrání                                  

(průtok venkovního vzduchu) 

Nárazové větrání                                          

(průtok odsávaného vzduchu) 

Požadavek 

Intenzita 

větrání 

Dávka 

venkovního 

vzduchu na 

osobu 

Kuchyně Koupelny WC 

[h-1] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

Minimální 

hodnota 
0.3 15 100 50 25 

Doporučená 

hodnota 
0.5 25 150 90 50 

V pokoji a ložnici je počítáno s dvěma osobami během dne či noci, obývací pokoj bude 

společný pro všechny obyvatele domu společně s hosty, musíme tomu tudíž i přizpůsobit 

dodávku čerstvého vzduchu. K větraným místnostem daných normou bude navíc provětrávána 

šatna, aby v ní nezůstával zkažený vzduch a vlhkost odpařená z šatů, a technická místnost, která 

podléhá velké tepelné zátěži od kotle, boileru i větrací jednotky. 

Zásady návrhu vzduchotechnických sítí 

- Rychlosti proudění vzduchu v potrubí musí být v doporučených rozpětích (u rodinných 

domů 3-5  m/s). [14] 

- Pokud potrubí rozvádí vzduch s jinou teplotou, než je teplota okolí, musí být izolované. 

- Teplota na povrchu potrubí nesmí být nižší než teplota rosného bodu okolního vzduchu, 

jinak dojde ke kondenzaci. 

- Kondenzace v potrubí je nežádoucí. Nelze-li ji vyloučit, potrubí musí být těsné, 

vyspádované a odvodněné. 

- Pokud by mohlo dojít k znečištění potrubí, např. vlivem odsávání tuků z kuchyně, musí mít 

čistící (revizní) otvory. (V ideálním případě umístit pod každý potrubní element s potřebou 

občasné revize nebo regulace, např. škrtící klapky.) 
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- Do rozvodů je nutné zařazovat tlumiče hluku, aby se omezilo šíření hluků zařízením. 

- Podle požárních úseků musí být potrubí rozděleno protipožárními automatickými 

klapkami, které musí být přístupné. (Samostatně stojící rodinný dům je jeden samostatný 

požární úsek.) [17] 

6.1. VARIANTA 1 

Pro první variantu návrhu větrání rodinného domu byl zvolen naprosto konvenční přístup pro 

tento typ budovy, a to rozvody z pozinkovaného SPIRO potrubí a ohebných hadic Sonoflex 

s hlukovou izolací vedených nad sádrokartonovým podhledem. 

Stejně konvenční jako přístup k návrhu rozvodů je i volba větrací jednotky. Nástěnná 

jednotka Duplex 380 CV5-RD5 od společnosti Atrea patřící k dnešnímu „mainstreamu“ mezi 

jednotkami pro rodinné a bytové domy bude umístěna v technické místnosti č.102. Jednotka 

bude pracovat s průtokem vzduchu 350 m3/hod, vzduch k ní bude přiváděn sáním na SZ zdi 

složeným z čtyřhranné protidešťové žaluzie, SPIRO potrubí a min. 3 m hadice Sonoflex 

o průměru 160 mm pro utlumení hluku. Znečištěný vzduch je odváděn výfukem na SV zdi. 

Rozvod bude větven pomocí T-kusů ze SPIRO potrubí, koncové prvky v obytných 

prostorech budou napojeny min. 2 m hadice Sonoflex pro útlum hluku. Pro bezproblémové 

proudění vzduchu mezi pokoji budou dveře do místností č. 103, 107, 109 a 110 podřezány o 

10 mm. Jako koncové prvky přívodního potrubí byly zvoleny anemostaty s vířivým efektem 

pro kvalitní provětrání místností, odvodními prvky v koupelnách, šatně a technické místnosti 

jsou talířové ventily. V kuchyni byla použita komfortní výustka obdélníkového tvaru. 

Do kuchyně byla zvolena digestoř komínového typu s maximálním odtahem až 

385 m3/hod s potrubím vedeným v podhledu vyúsťujícím čtyřhrannou žaluzií v SV zdi. 

6.1.1. Atrea Duplex 380 ECV5.RD5 

Nástěnná větrací jednotka Duplex od společnosti Atrea (Obrázek 40)v současné době rozhodně 

patří mezi nejvyužívanější vzduchotechnické jednotky v kategorii rodinných a bytových domů. 

Její atraktivitu tvoří především příznivá cena, technologické zpracování, nízká hlučnost, 

ekologická náročnost A+ a v neposlední řade i kvalitně zpracované technické podklady pro 

konstruktéry. 
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Obrázek 40 Nástěnná větrací jednotka Atrea Duplex 380 CV5-RD5 [42] 

Větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Je vybaven 

protiproudým výměníkem, EC ventilátory, plně uzavíratelným automatickým by-passem a 

integrovaným systémem WEBSERVER, s jehož pomocí jsme schopni jednotku ovládat na 

dálku z našeho PC, tabletu či mobilního telefonu.  

Nabízí možnost dohřevu přiváděného vzduchu, předchlazení v létě a stejně tak i 

předehřevu venkovního vzduchu při zakoupení vestavného modulu od společnosti Atrea. 

Zásluhou dobrého poměru účinnosti zpětného zisku tepla a spotřeby zařízení, získáme 

energeticky velmi příznivé zařízení ohodnocené kategorií A+ a nízkým hlukovým zatížením až 

36 dB při nominálním průtoků 365 m3/hod. Čistotu přívodního vzduchu zajišťují standartní 

filtry v tkaninovém provedení nebo kazetové filtry s možností volby třídy G4/F7. [42] 

6.1.2. SCHÉMA 

Jednočárové schéma trasy vzduchovodů znázorňuje polohu větrací jednotky, zapojení a 

umístění potrubí, průrazy ve zdech, umístění koncových prvků a pohyb vzduchu na hranici 

místností. 

Barevné rozlišení značí: 

- červená – sání, přívod, přívodní koncové prvky 

- modrá – výfuk, odvod, odvodní koncové prvky 

- zelená – VZT jednotku, digestoř 

- žlutá – směr proudění vzduchu, napojení ZTI 
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Obrázek 41 Jednočarové schéma vzduchovodů (varianta 1) 
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6.2. VARIANTA 2 

Druhou variantu můžeme také řadit mezi tradiční přístupy návrhu větrání pro rodinné či bytové 

domy. Pro rozvody bylo použito flexibilního plastového potrubí ED Flex o průměru 75 mm 

vedeného v podhledu. Zajímavostí je dvouzónová regulace, která nám umožňuje rozdělit dům 

do dvou pobytových zón, denní a noční, a distribuovat tak čerstvý vzduch cíleně do místností 

podle jejich aktuálního využití. To nám umožňuje snížit množství přiváděného vzduchu a šetřit 

energii (viz. Kapitola 6.2.2). 

Ústředním bodem soustavy je větrací jednotka Renovent Excellent 300 vyvinutá 

společností Brink, která společně s využitím třícestného ventilu Brink nabízí propracovaný 

systém dvouzónového větrání. V našem případě jednotka pracuje s 250 m3/hod vzduchu během 

celého dne, zónování však rozděluje dům do prostor denních a nočních dle množství odvodního 

vzduchu. Během dne je většina kapacity vzduchu odváděna z kuchyně, kde se bude vařit a bude 

potřeba odvětrávat pachy při něm vzniklé, a do koupelny se sprchou, kterou mohou obyvatelé 

domu využít pro rychlou koupel po práci na zahradě či sportu. V nočním režimu odvětráváme 

intenzivně především obě koupelny.  

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, rozvody ke koncovým prvkům jsou tvořeny 

flexibilními hadicemi o průměru 75 mm. Ty jsou napojeny na rozvodné boxy celkem s až 10 

napojovacími konektory. Pro přívodní a odvodní potrubí přímo za větrací jednotkou bylo 

navrženo SPIRO potrubí v kombinaci s ohebným potrubím Sonoflex s hlukovou izolací. Sání 

je umístěno na SZ zdi a je tvořeno čtyřhrannou protidešťovou žaluzií, SPIRO potrubím a min. 

3 m hadice Sonoflex o průměru 160 mm pro utlumení hluku. Znečištěný vzduch je odváděn 

výfukem na SV zdi. 

Jako koncové prvky přívodního potrubí byly zvoleny anemostaty s vířivým efektem, 

odvodními prvky v koupelnách, šatně a technické místnosti jsou talířové ventily. V kuchyni 

byla použita komfortní výustka obdélníkového tvaru. Před tyto koncové prvky byly vloženy 

napojovací boxy s odpovídajícím počtem konektorů pro flexi hadice. Pro volné proudění 

vzduchu mezi pokoji budou dveře do místností č. 103, 107, 109 a 110 podřezány o 10 mm. 

Do kuchyně byla zvolena digestoř komínového typu s maximálním odtahem až 

385 m3/hod s potrubím vedeným v podhledu vyúsťujícím čtyřhrannou žaluzií v SV zdi. 

6.2.1. Brink Renovent Excellent 300 

Nástěnná větrací jednotka Renovent Excellent (Obrázek 42) od společnosti Brink nás určitě 

zaujme svou nízkou cenou, vyváženým poměrem nízké spotřeby a vysoké účinnosti a 

především širokou paletou regulačního příslušenství, kterou společnost Brink může ke svým 

jednotkám Renovent poskytnout. 
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Obrázek 42 Větrací jednotka Brink Renovent Excellent 300 [43] 

Použitím EC ventilátorů s vyváženou regulací průtoku vzduchu a správným 

aerodynamickým návrhem zařízení bylo dosaženo nízké spotřeby i hlukového zatížení 

prostředí. Jednotka je dále vybavena by-pass klapkou pro letní větrání, podle výběru 

entalpickým či protiproudým rekuperačním výměníkem a vestavěným předehřevem, který 

zajišťuje protimrazovou ochranu během zimního období. Pro variantu PLUS můžeme počítat i 

s elektrickým dohřívačem čerstvého přívodního vzduchu. Plně tepelně izolovaná konstrukce 

jednotky je dodávána se dvěma snadno přístupnými a vyměnitelnými filtry třídy G4/F7. 

Díky své nízké spotřebě, vysoké účinnosti a nízkému generování hluku se zařízení řadí 

do energetické kategorie A s kapacitou větrání 300 m3/hod a 44 dB. Jednotka má také jako 

komponent certifikát institutu Passive House.  

Velikou výhodou je nabídka propracovaného regulačního systému dvouzónové 

regulace s pomocí třícestného ventilu Brink (viz Kapitola 6.2.2), programovatelných ovladačů, 

senzorů CO2 a RH, připojení pomocí internetu či telefonu, zvlhčovače EVAP nebo 

teplovzdušného či chladicího modulu Air Comfort. [43] 

6.2.2. Dvouzónová regulace Brink 

Dnes již není nutné větrat dům jako celek, kdy jednotka pracuje zbytečně na vyšší výkon, 

mnohdy dochází k převětrávání domu a snižování vlhkosti v zimních měsících. Nyní máme 

k dispozici dvouzónovou regulaci, díky které jsme si s pomocí třícestného ventilu Brink 

schopni rozdělit rodinný dům na denní a noční část větrání. 

To nám může přinést zvýšení komfortu a mnoho úspor: 

- práce jednotky s menším objemem vzduchu vede ke zvýšení účinnosti, snížení spotřeby 

energií a tudíž i snížení hluku 
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- se snížením objemu větracího vzduchu dochází k omezení poklesu relativní vlhkosti, 

v případě třícestného ventilu Brink jsme schopni množství odváděné vlhkosti do určité 

míry řídit (investičně efektivnější řešení ve srovnání s entalpickým výměníkem). 

 

Obrázek 43 Dvouzónová regulace Brink [44] 

a) schéma zapojení   b) třícestný ventil 

Třícestný ventil Brink je sofistikované zařízení s vlastní řídicí deskou, která rozšiřuje 

regulaci obsahující v jednotkách Renovent, s níž pomocí přepínání vnitřní klapky do příslušné 

polohy distribuuje potřebné množství vzduchu do cílových prostor. Ventil umožňuje polohy:  

a) otevření jedné zóny a druhá uzavřená 

b) druhá otevřená a první uzavřená 

c) obě zóny otevřené.  

Po uzavření dané zóny do ní proudí přesto alespoň 10 % z navrhovaného množství 

vzduchu pro dostatečné provětrání. Podmínkou kvalitní regulace jsou čidla CO2 v pobytových 

prostorách a správné dimenzování. Nezáleží ani tak na velikosti místnosti, jako na počtu osob 

a jejím využití. Podle množství vyprodukovaného CO2, vlhkosti a škodlivin na osobu v určité 

místnosti si systém neustále odebírá informace o vnitřním mikroklima a podle toho upravuje 

množství přiváděného vzduchu. [14] 

6.2.3. Schéma 

Jednočárové schéma trasy vzduchovodů znázorňuje polohu větrací jednotky, zapojení a 

umístění potrubí, průrazy ve zdech, umístění koncových prvků a pohyb vzduchu na hranici 

místností. 
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Barevné rozlišení značí: 

- červená – sání, přívod, přívodní koncové prvky 

- modrá – výfuk, odvod, odvodní koncové prvky 

- zelená – VZT jednotku, třícestný ventil, digestoř 

- žlutá – směr proudění vzduchu, napojení ZTI 

 

 

Obrázek 44 Jednočarové schéma vzduchovodů (varianta 2) 



 

FSI VUT v Brně  | 71 

6.3. VARIANTA 3 

Třetí varianta je ztvárněním poněkud netradičního řešení návrhu větrání v rodinném domě. 

Přívodní potrubí je vedené v podlaze plechovými vzduchotechnickými kanály ED Plano a 

odvodní skryté v podhledu. Touto kombinací docílíme komplexnějšího provětrání celé 

místnosti a umístěním přívodního potrubí do podlahy ušetříme místo v podhledu při vzájemném 

vyhýbání přívodního a odvodního potrubí, a tak i výška stropu po nastavení sádrokartonovým 

podhledem bude vyšší. 

Pro tuto variantu byla zvolena podstropní jednotka Komfovent Domekt R 400 F 

s maximální kapacitou 472 m3/hod. Ta bude provozována pouze s 300 m3/hod při plném 

zatížení, tudíž má dostatečnou rezervu po stránce výkonu, můžeme očekávat nižší odběr energie 

i hlučnost. Jednotka je doplněna o externí elektrický předehřev s přípojením o průměru 

160 mm. Sání je umístěno na SV zdi a je tvořeno čtyřhrannou protidešťovou žaluzií, SPIRO 

potrubím a min. 2 m hadice Sonoflex o průměru 160 mm pro utlumení hluku. Znečištěný 

vzduch je odváděn výfukem na SZ zdi. 

Přívodní potrubí vedoucí z jednotky je tvořeno ohebným potrubím Sonoflex a následně 

plechovým SPIRO potrubím, které dovede čerstvý vzduch do rozdělovacího přívodního boxu. 

Odtud je čerstvý vzduch veden vzduchotechnickými podlahovými kanály ED Plano 

obdélníkových průřezů o velikostech 200x50 mm a 110x50 mm ke koncovým prvkům – 

podlahovým mřížkám. Ohledně odvodního potrubí byl pojat tradiční přístup jako u předchozích 

dvou variant a to SPIRO potrubí v kombinaci se Sonoflex v podhledech a koncové prvky 

v koupelnách, šatně a technické místnosti jsou talířové ventily, v kuchyni komfortní odvodní 

výustka obdélníkového tvaru. 

Pro volné proudění vzduchu mezi pokoji budou do dveří místností č. 103, 107, 109 a 

110 montovány větrací mřížky o velikosti 400x100 mm. 

Do kuchyně byla zvolena digestoř komínového typu s maximálním odtahem až 

385 m3/hod s potrubím vedeným v podhledu vyúsťujícím čtyřhrannou žaluzií v SV zdi. 
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6.3.1. Komfovent Domekt R 400 F 

Větrací jednotka Komfovent Domekt R 400 F (Obrázek 45) od společnosti Rekuvent s.r.o. patří 

mezi typ podstropních jednotek. Její výhodou je, že bude plně schovaná pod sádrokartonovým 

podhledem, tudíž nepřekáží a pohledově nehyzdí prostory, ve kterých je umístěna.  

 

Obrázek 45 Větrací jednotka Komfovent Domekt R 400 F [45] 

Oproti předchozím typům jednotek se tato liší především svým podstropním 

provedením a rotačním rekuperačním výměníkem. Zařízení potěší především svou kvalitou 

zpracování. Za zmínku určitě stojí ventilátory vybavené úsporným EC motorem o příkonu 

165 W, tepelná účinnost zařízení 82 % a filtry na přívodu i odvodu větracího vzduchu třídy 

čistoty F7/M5. Součástí nadstandartního vybavení nabízí ovládací panely C6.1 a C6.2 

s elegantním designem a barevným dotykovým LED displayem, pro inteligentní řízení 

větracího systému okamžitě i v týdenním časovém plánu. 

Podstropní jednotka Domekt R 400 F splňuje podmínky energetické kategorie A 

s kapacitou větrání 472 m3/hod a hlučností 52 dB. Jednotka splňuje také směrnice EcoDesign 

of Energy related Products Directive a tudíž dostala certifikát ErP 2018. [45] 

6.3.2. Schéma 

Jednočárové schéma trasy vzduchovodů znázorňuje polohu větrací jednotky, zapojení a 

umístění potrubí, průrazy ve zdech, umístění koncových prvků a pohyb vzduchu na hranici 

místností. 

Barevné rozlišení značí: 

- červená – sání, přívod, přívodní koncové prvky 

- modrá – výfuk, odvod, odvodní koncové prvky 

- zelená – VZT jednotku, předehřívač, digestoř 

- žlutá – směr proudění vzduchu, napojení ZTI 
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Obrázek 46 Jednočarové schéma vzduchovodů (varianta 3) 
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6.4. DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODŮ 

Posledním krokem před zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh 

tvarovek, tlumičů a koncových výustek pro přívod a odvod větracího vzduchu. Pro konkrétní 

určení těchto komponent je nezbytné nejdříve provést výpočet rozměrů vzduchovodů 

(tzv. dimenzování) a s tím spojených tlakových ztrát. Ty se určují na základě rychlosti proudění 

vzduchu v potrubí. Obecně platí, čím vyšší rychlosti vzduch v potrubí dosahuje, tím vyšší jsou 

i tlakové ztráty. 

Z literatury o větrání a klimatizacích jsme schopni se dočíst o doporučených a 

maximálních hodnotách rychlostí vzduchu s ohledem na optimální hladinu hluku a tvorbu 

tlakových ztrát. [14] 

Tabulka 6 Maximální doporučené rychlosti ve vzduchovodech pro větrání v bytě [14] 

Hladina hluku Rychlost S ohledem na tlakové ztráty 

 Doporuč. Max. 
U ventilátoru Konce větví 

Přívod Odvod Přívod Odvod 

[dB] [m/s] 

20-35 3 5 5 4 3 3 

Průřez kruhového potrubí dané větve si lze snadno dopočítat dle rovnice (6.31) 

z navržené rychlosti proudění a objemového průtoku vzduchu. 

 𝐷 = √
4�̇�

𝜋𝑤
 (6.31) 

𝐷 [m] průměr kruhového potrubí 

�̇� [m3/hod] objemový průtok 

𝑤 [m2/s] rychlost proudění v potrubí 

Po provedení výpočtu se dle výsledku vybere nejbližší normovaný průměr potrubí 

𝐷𝑁𝑂𝑅𝑀 a zpětně se dopočítá skutečná rychlost proudění. 

 𝑤 =
4�̇�

𝜋𝑖𝐷2
𝑁𝑂𝑅𝑀

 (6.32) 

𝑖 [-] počet potrubí 

V případě, kdy jsme nuceni kvůli rychlostem proudění potrubí duplikovat, použijeme 

ve výpočtu rovnice (6.32) členu 𝑖, jenž nám udává počet paralelních potrubí v jedné větvi 

(1,2,3,…) vedoucích k jednomu koncovému prvku. Využívá se tak zejména v aplikacích 

flexibilních hadic ED Flex, které jsme schopni pořídit pouze ve variantách o vnitřních 

průměrech do 77 mm. Z toho důvodů jsme nuceni zvýšit počet hadic na dopravu vzduchu 

k nebo od koncového prvku, přičemž se množství vzduchu rovnoměrně rozdělí mezi jednotlivé 
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hadice a poklesne rychlost proudění i hlučnost. Jednotlivé hadice jsou v závěru svedeny do 

připojovacích boxů, na které jsou napojeny distribuční elementy. 

Tlakové ztráty ve vzduchovodech rozdělujeme na tlakové ztráty místní a délkové. Trasy 

vzduchovodů v jednočárových schématech byly rozděleny na jednotlivé úseky a graficky 

označeny písmeny či kombinací písmen a čísel. Obvyklým přístupem při výpočtu tlakových 

ztrát je vhodné postupovat od trasy s největším očekávaným odporem směrem k ventilátoru. 

Tuto trasu označíme jako hlavní. V místě rozvětvení sítě se sečtou ztráty hlavní větve a součet 

slouží jako následný podklad pro dimenzování paralelně připojených větví. [14] 

Pro zajištění požadovaného průtoku a větrání ve všech místnostech dle návrhu, je 

nezbytné ve všech úsecích potrubní sítě spočítat tlakové ztráty. Na jejich základě jsme schopni 

zaregulovat (zvýšit či snížit tlakový spád) celou soustavu tak, aby všechny větve měly stejnou 

tlakovou ztrátu. Regulovat je možné změnou velikosti průřezu potrubí, přiškrcením 

distribučního prvku či nastavením škrticí klapky. [14] 

Délkové ztráty počítáme u přímých úseků potrubí. Vznikají třením částic proudícího 

vzduchu o stěny potrubí a část energie se přeměňuje na teplo. Tento proces se projevuje 

poklesem statického tlaku. [14] 

 ∆𝑝𝑙 = 𝜆
𝑤2

2
𝜌 (6.33) 

∆𝑝𝑙 [Pa] délková tlaková ztráta 

𝜆 [-] součinitel třecích ztrát 

𝜌 [kg/m3] hustota tekutiny (pro vzduch se obvykle udává 1,2 kg/m3) 

U většiny případů potrubí nalezneme v přiložených materiálech výrobců i graf 

tlakového spádu při proudění standartního vzduchu potrubím, tudíž jsme schopni z grafu měrný 

tlakový spád ∆𝑝𝑙/1 přibližně odečíst. Jak napovídá označení, je vztažen na jednotku délky 

(metr) potrubí a je závislý na rychlosti proudění a objemovém průtoku vzduchu. Přepočet na 

délkové ztráty přímého potrubí nalezneme v rovnici (6.34): 

 ∆𝑝𝑙 = ∆𝑝𝑙,1 ∙ 𝑙 (6.34) 

∆𝑝𝑙/1 [Pa/m] měrná tlaková ztráta 

𝑙 [m] délka potrubí 

Místní tlakové ztráty jsou způsobeny narušením proudu. Řadíme do nich všechny 

tvarovky, armatury, tlumiče a distribuční elementy. Vyjadřují se jako násobek součinitele 

místních ztrát 𝜉 a dynamického tlaku a lze je spočítat pomocí vztahu (6.35): 

 ∆𝑝𝑚 = 𝜉 ∙ 𝜌 ∙
𝑤2

2
 (6.35) 

∆𝑝𝑚 [Pa] místní tlaková ztráta 

𝜉 [-] součinitel místních ztrát 
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Stejně jako u potrubí, udávají výrobci tvarovek experimentálně získané hodnoty 

místních tlakových ztrát. S výpočtem tlakových ztrát si také můžeme pomoci výpočtovými 

programy. Jedním z nich, jenž je volně zpřístupněn pro veřejnost, je server qpro.cz. [46] 

Spolehlivost a přesnost výpočetního programu na serveru qpro.cz byla ověřena 

jednoduchým porovnáním výsledků ztrátového součinitele pravoúhlého hladkého oblouku. 

Navrhované rozměry oblouku jsou průměr potrubí 𝐷 o velikosti 160 mm a stejně velkém 

poloměru ohybu 𝑟. Ruční výpočet provedeme dle vztahu (6.35): 

 𝜉 = 0,21 ∙ √
𝐷

𝑟
= 0,21 ∙ √

160

160
= 0,21 (6.35) 

 

Obrázek 47 Výpočet ztrátového součinitele na serveru qpro.cz [46] 

Součinitel místního odporu určený ručním výpočtem a výpočtem na serveru qpro.cz 

(viz.  Obrázek 47) se liší pouze 0,05, což dělá rozdíl 2,4 %. Tento rozdíl lze považovat za 

přijatelný, tudíž je možno server qpro.cz používat pro výpočet tlakových ztrát. 

Pro přepočet délky oblouku na ekvivalentní délku rovného potrubí u ohebných a 

flexibilních hadic používáme vztah (6.36): 

 𝐿𝑒𝑞 = 𝑄 ∙
𝐷

300
 (6.36) 

𝐿𝑒𝑞 [m] ekvivalentní délka 

𝑄 [-] koeficient pro ztrátu v ohybu 
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Obrázek 48 Hodnoty koeficientu pro ztrátu v ohybu Q v závislosti na ohnutí potrubí [39] 

Z  Obrázek 48 jsme schopni určit koeficient 𝑄 a dopočítat místní tlakovou ztrátu ohybu 

jako součin ekvivalentní délky potrubí a měrné tlakové ztráty na 1 m potrubí. Vztah pro výpočet 

ekvivalentní délku potrubí platí pouze pro 𝑅/𝐷 = 1. Z praktického hlediska, pokud nám to 

podmínky umožňují, je lepší navrhovat ohyby potrubí o poloměru 𝑅/𝐷 > 1, jelikož zvětšením 

poloměru dosahujeme nižších tlakových ztrát. 

Vypočítané hodnoty délkových a místních tlakových ztrát nakonec sečtou pro každou 

větev zvlášť. 

 ∆𝑝𝑧 = ∆𝑝𝑙 + ∆𝑝𝑚 (6.37) 

∆𝑝𝑧 [Pa] tlaková ztráta 

Tlakové ztráty v paralelně řazených větvích se nesčítají. Ve všech větvích po 

zaregulování očekáváme shodnou tlakovou ztrátu. Závěrem z rovnice (6.38) určíme dopravní 

tlak ventilátoru. Ten je určen největší sumou tlakových ztrát od sání až po vyústění v místnosti. 

 ∆𝑝 = ∑ ∆𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1
 (6.38) 

∆𝑝 [Pa] dopravní tlak ventilátoru 

∆𝑝𝑖 [Pa] tlaková ztráta i-té větve 

6.4.1. Ukázkový výpočet tlakových ztrát 

Pro vzorový výpočet tlakových ztrát byla vybrána varianta 1 – přívodní i odvodní potrubí 

z plechového SPIRO potrubí v kombinaci s ohebnými hadicemi SONOFLEX vedenými 

v podhledu s nástěnnou větrací jednotkou (viz. Obrázek 41). Pro komplexnost výpočtu nebylo 

možné všechny informace vložit do textové části práce, kompletní výkres včetně celého 

výpočtu tlakových ztrát je uveden v příloze. 

Pro přehlednost byla množství přívodního i odvodního vzduchu v jednotlivých 

místnostech zpracována do přehledné Tabulka 7. 
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Tabulka 7 Výměna vzduchu v místnostech RD (varianta 1) 

Název místnosti 
Číslo 

místnosti 

Přívod 

vzduchu 

[m3/hod] 

Odvod 

vzduchu 

[m3/hod] 

Zádveří 101 - - 

Technická místnost 102 - 15 

Koupelna + WC 103 - 90 

Spíž 104 - - 

Kuchyně a jídelní kout 105 - 150 

Obývací pokoj 106 250 - 

Ložnice 107 50 - 

Chodba 108 - - 

Pokoj 109 50 - 

Koupelna + WC 110 - 90 

Šatna - - 5 

CELKEM  350 350 

Prvním krokem ve výpočtu tlakových ztrát je navržení rychlostí proudění a s tím 

spojená volba rozměrů potrubí. Rychlosti proudění byly voleny na základě doporučených 

hodnot v závislosti na hlučnosti a tvorby tlakových ztrát viz. Tabulka 6, tj. rychlost proudění 

do 3 m/s, v některým případech i nižší. Pouze krátký úsek připojení větrací jednotky, jenž je 

situován v technické místnosti v rozumné vzdálenosti mimo pobytovou zónu, má rychlost 

blížící se maximální dovolené rychlost (5 m/s). 

Ukázkový výpočet bude proveden pro místnost 110 - Koupelna + WC. Z této místnosti 

odvádíme 90 m3/hod odpadního vzduchu a daná větev byla dle schématu označena G-O6. 

Vzhledem k umístění koupelny (sousedící s pokojem pro hosty) a potenciálu přenosu hluku 

byla zvolena návrhová rychlost v potrubí 2 m/s. Na jejím základě byl z rovnice (6.31) vypočítán 

průměr potrubí. 

𝐷 = √
4�̇�

𝜋𝑤
=

√4 ∙
90

3600
𝜋 ∙ 2

= 126,2 𝑚𝑚 

Nejbližším normalizovaným průměrem je 125 mm. Nyní je možné dopočítat skutečnou 

rychlost proudění v potrubí dle vztahu (6.32). 

𝑤 =
4 ∙

90
3600

𝜋 ∙ 0,1252
= 2,04 𝑚/𝑠 

Vypočítaná rychlost vyhovuje doporučeným hodnotám. Souhrnné výsledky přívodních 

i odvodních vzduchů jsou uvedeny v Tabulka 8 a Tabulka 9. 
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Tabulka 8 Rychlosti a dimenze odvodního potrubí (varianta 1) 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

G-O6 90 126,2 2 1 125 2,04 

F-O6 5 42,1 1 1 80 0,28 

O6-O5 95 115,9 2,5 1 125 2,15 

H-O5 15 72,8 1 1 80 0,83 

O5-O4 110 124,7 2,5 1 160 1,52 

J-O4 90 112,8 2,5 1 125 2,04 

O4-O3 200 153,6 3 1 160 2,76 

E-O3 150 145,7 2,5 1 160 2,07 

O3-A 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

A-OUT 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

 

Tabulka 9 Rychlosti a dimenze přívodního potrubí (varianta 1) 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

IN-A 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

A-O1 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

O1-B 250 171,7 3 1 160 3,45 

O1-O2 100 108,6 3 1 125 2,26 

O2-C 50 94,0 2 1 100 1,77 

O2-D 50 94,0 2 1 100 1,77 

Na základě těchto dat jsme schopni zvolit vhodný typ distribučních prvků a z grafů 

přiložených výrobcem odečíst jejich místní tlakovou ztrátu. Do místnosti 110 byl navržen 

plastový talířový odvodní ventil VEF 125, který se běžně používá v aplikacích pro toalety a 

koupelny. Jeho tlaková ztráta byla určena z grafu (Obrázek 49) na základě průtoku vzduchu a 

s ohledem na co nejnižší hlučnost (čím větší otevření ventilu 𝑎 v mm, tím nižší tlaková ztráta a 

s tím spojená hlučnost výustky). 
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Obrázek 49 Grafické odečtení tlakové ztráty ventilu VEF 125 [39] 

Podobným způsobem určíme tlakovou ztrátu všech distribučních prvků 

vzduchotechnické sítě. Tlaková ztráta elementů, jenž jsou napojeny na připojovací plenum 

boxy (např. přívodní anemostaty), je uvedena dohromady ve spojení těchto prvků (viz. Tabulka 

10). 

Tabulka 10 Přehled distribučních prvků (varianta 1) [39] 

Název místnosti Č.M. Přívodní Odsávací 

Objemový 

průtok 

[m3/m] 

Přípojovací 

rozměr        

[mm] 

Tlaková 

ztráta           

[Pa] 

Zádveří 101 - - - - - 

Technická místnost 102 - VEF 080 15 80 12 

Koupelna + WC 103 - VEF 125 90 125 50 

Spíž 104 - - - - - 

Kuchyně a jídelní kout 105 - 
VKE-V 

200x150 
150 160 15 

Obývací pokoj 106 DFR-B 400 RR - 250 160 25 

Ložnice 107 DRE-E-R 100 - 50 100 35 

Chodba 108 - - - - - 

Pokoj 109 DRE-E-R 100 - 50 100 35 

Koupelna + WC 110 - VEF 125 90 125 50 

Šatna - - VEF 080 5 80 10 

Ve větvi J-O5 je dále potřeba definovat ztrátu u ohebné hadice SONOFLEX a SPIRO 

potrubí, které vede až do T-kusu v chodbě 108. Obě potrubí jsou o rozměru vnitřního průměru 

125 mm a protéká jimi 90 m3/hod vzduchu. V úseku hadice SONOFLEX se vyskytují dva 

oblouky (jeden pod úhlem 90° s koeficientem 𝑄 = 3 a druhý 45° s 𝑄 = 1,5), bude tedy nutné 

napřed vypočítat ekvivalentní délku potrubí podle rovnice (6.36): 
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𝐿𝑒𝑞 = 𝑄 ∙
𝐷

300
= (3 + 1,5) ∙

125

300
= 1,875 𝑚 

Nyní nám již zbývá pouze určit měrnou tlakovou ztrátu potrubí z grafu (Obrázek 50) a 

dopočítat místní tlakovou ztrátu v ohybech. 

∆𝑝𝑚 = ∆𝑝𝑙,1 ∙ 𝐿𝑒𝑞 = 0,8 ∙ 1,875 = 1,5 𝑃𝑎 

Podobným způsobem určíme i délkové tlakové ztráty ohebných hadic a plechového 

potrubí SPIRO. Kompletní přehled všech tlakových ztrát ve vzduchotechnických rozvodech 

varianty 1 nalezneme v Tabulka 11 a Tabulka 12. 

 

Obrázek 50 Grafické odečtení tlakové ztráty ohebné hadice SONOFLEX [39] 
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Tabulka 11 Tlakové ztráty v odvodním potrubí (varianta 1) 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/m] 

D          

[mm] 

l             

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl             

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz      

[Pa] 

G-O6 SONOFLEX 90 125 0,63 0,8 0,5 3 51,5 52,0 

G-O6 SPIRO 90 125 1,50 0,4 0,6 0 0 0,6 

F-O6 SONOFLEX 5 80 2,20 0,0 0,0 2 10,0 10,0 

F-O6 SPIRO 5 80 1,40 0,0 0,0 0 0 0,0 

O6-O5 SPIRO 95 125 3,90 0,2 0,8 2 3,0 3,8 

H-O5 SPIRO 15 80 1,40 0,1 0,1 2 13,0 13,1 

O5-O4 SPIRO 110 125 0,50 0,4 0,2 3 4,0 4,2 

J-O4 SONOFLEX 90 125 1,25 0,8 1,0 2 51,0 52,0 

J-O4 SPIRO 90 125 0,50 0,4 0,2 1 0 0,2 

O4-O3 SPIRO 200 160 1,10 0,6 0,7 2 3,0 3,7 

E-O3 SONOFLEX 150 160 1,40 0,5 0,6 2 15,8 16,4 

E-O3 SPIRO 150 160 3,50 0,4 1,4 1 3,0 4,4 

O3-A SPIRO 350 160 1,40 3,0 4,2 2 9,0 13,2 

O3-A SONOFLEX 350 160 1,90 2,7 5,1 1 4,3 9,4 

A-OUT SONOFLEX 350 160 1,00 2,7 2,7 1 4,3 7,0 

A-OUT SPIRO 350 160 0,50 3,0 1,5 1 13,0 14,5 

𝑁 [-] počet místnost odporů vřazených do úseku 

Celkovou nejvyšší tlakovou ztrátou v síti je dán dopravní tlak ventilátoru větrací 

jednotky a určí se z rovnice (6.38). V případě odvodního potrubí je největší ztráta ve větvi 

OUT-G, která vede z místnost 110 – Koupelna + WC. Tato větev se skládá z úseků G-O6, O6-

O5, O5-O4, O4-O3, O3-A a A-OUT (započítáváme jak části ohebného, tak i plechového 

potrubí). 

∆𝑝 = ∑ 14,5 + 7 + 9,4 + 13,2 + 3,7 + 4,2 + 3,8 + 0,6 + 52 = 108,4 𝑃𝑎

9

1

 

Tabulka 12 Tlakové ztráty v přívodním potrubí (varianta 1) 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/m] 

D          

[mm] 

l             

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl             

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz      

[Pa] 

IN-A  SPIRO 350 160 0,9 3,0 2,7 1 18 20,7 

IN-A  SONOFLEX 350 160 1 2,7 2,7 1 4,3 7,0 

A-O1 SONOFLEX 350 160 1 2,7 2,7 1 4,3 7,0 

A-O1 SPIRO 350 160 5,7 3,0 17,1 1 15 32,1 

O1-B SPIRO 250 160 9,3 0,8 7,4 2 18 25,4 

O1-B SONOFLEX 250 160 0,9 1,0 0,9 3 29 29,9 

O1-O2 SPIRO 100 125 5,2 0,3 1,6 2 1,6 3,2 

O2-C SPIRO 50 100 2,6 0,8 2,1 1 5 7,1 

O2-C SONOFLEX 50 100 1,5 0,8 1,2 2 36,2 37,4 

O2-D SPIRO 50 100 2,3 0,8 1,8 1 5 6,8 

O2-D SONOFLEX 50 100 1,5 0,8 1,2 2 36,2 37,4 
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V tomto případě se však stává směrodatnou hodnotou pro určení dopravního tlaku 

nejvyšší tlaková ztráta v přívodním potrubí, jelikož je nejvyšší tlakovou ztrátou v celé 

vzduchotechnické síti. Tu nalezneme ve větvi IN-B, která vede do místnosti 106 – Obývací 

pokoj. Tato větev se skládá z úseků IN-A, A-O1 a O1-B a její tlaková ztráta je: 

∆𝑝 = ∑ 20,7 + 7 + 7 + 32,1 + 25,4 + 29,8 = 122,1 𝑃𝑎

6

1

 

Porovnáním dat výrobce naší větrací jednotky s výpočtem tlakových ztrát je možné 

rozhodnout o vhodnosti použití.  

 

Obrázek 51 Grafický odečet tlakové rezervy ventilátoru větrací jednotky [42] 

Z Obrázek 51 lze určit, že tlaková rezerva větrací jednotky Atrea Duplex 380 ECV5 se 

blíží téměř 200 Pa. Z toho je možné usoudit, že navrhovaná jednotka vyhovuje požadavkům na 

dopravní tlak ventilátoru a může být použita v provozu. 
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7 FINANČNÍ KALKULACE 

Cenová nabídka projektanta je jedním ze základních rozhodovacích parametrů pro 

potenciálního klienta. Její součástí je finanční kalkulace všech zakoupených komponent 

k realizaci navrženého systému (pořizovací náklady), montáž a zaregulování, servis a vyčíslení 

roční spotřeby energie. Pro lepší představu investora může s rozhodnutím pomoci vzájemné 

finanční porovnání. 

7.1. VĚTRACÍ JEDNOTKY 

 Jednou z hlavních motivací při výběru konkrétního systému může být jeho roční spotřeba 

energie. Tu lze určit například ze jmenovitého elektrického příkonu, který je uveden 

v přiloženém certifikátu Passive House Institute. V případě, že jednotka tímto certifikátem 

označena není, výrobce většinou uvádí alespoň údaje o příkonu jednotky při daném průtoku 

vzduchu, z čehož lze určit přibližný jmenovitý příkon. 

Pomocí následujícího vztahu (7.39) jsme schopni určit spotřebu elektrické energie 

vzduchotechnické jednotky pro typové dny, při kterých se liší počet aktivních hodin systému 

(pracovní dny, svátky a víkendy, dovolená). Výpočet také počítá odlišnými stupni výkonu 

jednotky a jejich konkrétními časovými intervaly v aktivním režimu. 

 𝑃𝑗𝑖 = ∑
𝑃𝑒𝑙,𝑠𝑝𝑒𝑐 ∙ �̇�𝑖 ∙ 𝜏𝑆𝑖

1000

𝑛

𝑖=1
 (7.39) 

𝑃𝑗𝑖 [kWh] spotřeba el. energie VZT jednotky pro určené dny 

𝑃𝑒𝑙,𝑠𝑝𝑒𝑐 [Wh/m3] jmenovitý elektrický výkon 

�̇�𝑖 [m3/h] objemový průtok daného výkonového stupně 

𝜏𝑆𝑖 [h] doba využívání daného výkonového stupně za rok 

Pokud je před jednotku instalován předehřev, jehož aktivní doba funkce bude omezena 

především na zimní a přechodové období, musíme k spotřeby VZT jednotky připočíst i 

spotřebu předehřevu: 

 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑑 =
𝑈 ∙ 𝐼0 ∙ 𝜏

1000
 (7.40) 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑑 [kWh/rok] spotřeba elektrické energie předehřevu za rok 

𝑈 [V] napětí sítě (230 V) 

𝐼0 [A] elektrický proud 

𝜏 [h] doba využívání předehřevu za rok 

Větrací jednotky jsou ve většině případů schopny pracovat v několika výkonnostních 

režimech (nejčastěji 4-5) jež bývají mezi sebou odstupňovány po 20 % větracího výkonu.  

Rozdělení do těchto výkonových tříd se bude lišit pro pracovní dny, víkendy a svátky 

či rodinné dovolené. Během pracovního týdne využijeme 100 % výkonu pouze 3 hodiny denně, 
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jež je adekvátní doba, kdy obyvatelé domu budou vařit, sprchovat se, případně sportovat. Dále 

75 % výkonu pokryje další 3 hodinový interval, ve kterém se očekává podvečerní odpočinkový 

režim. S 50 % kapacitou výkonu budeme provozovat větrací jednotku po dobu 8 hodin, kdy 

budou obyvatelé domu spát a 25 % výkonu se použije ve zbylých 10 hodinách na průběžné 

provětrávání prostorů během nepřítomnosti uživatelů. 

Pro období rodinné dovolené uvažujeme celkem s 14 dny v roce (10 pracovních a 4 

víkendové), ve kterých počítáme s nejnižším možných průtokem (25 % výkonu). Kalendářní 

data byla získána pro rok 2020. Dle typového rozložení dnů nám vychází 11 státních svátků 

v období pracovního týdne, 106 víkendových dnů a tudíž pracovních dnů nám vychází 248. 

Výběr časových intervalů a jejich výkonnostních stupňů byl volen v analogii k hodnotám ve 

dnech pracovního týdne. 

Výpočet dle vztahu (7.39) je potřeba provést pro typové dny - pracovní dny, víkendy i 

svátky a dovolené zvlášť. Celková spotřeba je dána jejich součtem. 

 𝑃𝑗 = ∑ 𝑃𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1
 (7.41) 

𝑃𝑗 [kWh/rok] spotřeba elektrické energie větrací jednotky za rok 

Tabulka 13 Rozdělení dnů v roce 

Typ dne 
Počet 

[den] 

Doba trvání 

[h/rok] 

Pracovní den 238 5712 

Státní svátek a víkend 113 2712 

Dovolená 14 336 

CELKEM 365 8760 

Tabulka 14 Provozní schéma pro typové dny v roce 

Výkonnostní 

stupeň           

[% max] 

Pracovní dny Víkendy a svátky Dovolená 

Doba 

provozu 

[h/den] 

Doba 

provozu 

[h/rok] 

Doba 

provozu 

[h/den] 

Doba 

provozu 

[h/rok] 

Doba 

provozu 

[h/den] 

Doba 

provozu 

[h/rok] 

25 10 2380 0 0 24 336 

50 8 1904 8 904 0 0 

75 3 714 10 1130 0 0 

100 3 714 6 678 0 0 

Z meteorologických dat v rozmezí let 2007-2016 byl zjištěn údaj o průměrném počtu 

hodin v roce, kdy teplota klesne pod 0 °C. Průměrný výsledek činí 1164 hodin. [47] 

Provozní náklady našeho systému se určí ze vztahu (7.42). Jedná se o součet spotřeby 

elektrické energie větrací jednotky a předehřevu vynásobené sazbou dodavatele elektřiny za 



 

86 | Odbor termomechaniky a techniky prostředí  

1 kWh. Z průzkumu v roce 2019 byla zvolena sazba 3,60 Kč/kWh bez DPH (4,56 Kč s DPH), 

jež je průměrem cen společnosti ČEZ v ČR za rok 2019. [48] 

 𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 = (𝑃𝑗 + 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑑) ∙ 𝑁1𝑘𝑊ℎ (7.42) 

𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 [Kč/rok] provozní náklady za rok 

𝑁1𝑘𝑊ℎ [Kč/kWh] cena za 1 kWh 

Varianta 1  

První návrh větrání zahrnuje nástěnnou větrací jednotku Duplex 380 ECV5.RD5, která bude 

pracovat s maximálním průtokem 350 m3/hod. Její součástí je i integrovaný předehřev o 

výkonu 990 W.  

Součet pořizovacích nákladů zahrnuje kromě jednotky a všech vzduchovodů také 

regulační prvky, do nichž patří tři inteligentní čidla CO2 a vlhkosti, nástěnný regulátor CP 

Touch a dva doběhové spínače do koupelen. V neposlední řadě musí být započítány i výdaje za 

montážní příslušenství (objímky, spojovací materiál, spojky, pásky), které jsou součástí 

položky potrubních prvků. Kompletní seznam komponent je uveden v Příloze 1.1. Poslední 

položkou jsou náklady za montáž, instalaci a zaregulování systému, jež byly odhadnuty na 

25 000 Kč odpovídající třem dnům práce pro dva dělníky. 

Tabulka 15 Pořizovací náklady (varianta 1) 

Položka 
Cena bez DPH 

[Kč] 

Větrací jednotka 46 500 

Potrubní prvky 51 658 

Regulační prvky 25 578 

Montáž, instalace, regulace 25 000 

CELKEM 148 736 

Druhou velkou částí rozpočtu jsou roční náklady na provoz větrání, které se skládají 

z nákladů na servis a spotřebovanou energii. Servis probíhá minimálně jednou za rok a spočívá 

v kontrole a odzkoušení celé trasy vzduchovodů včetně větrací jednotky. Jeho součástí je i 

výměna filtrů, přičemž kazetový filtr G4 stojí přibližně 240 Kč bez DPH. Celkovou servisní 

prohlídku společně s výměnou a cenou filtru se pohybuje okolo 1040 Kč bez DPH. 

Jmenovitý elektrický příkon jednotky Duplex 380 je 0,261 Wh/m3. Pro výpočet 

spotřeby elektrické energie za rok je potřeba počítat se všemi režimy, které během roku 

nastanou (viz. Tabulka 14). Následující výpočet udává spotřebu v režimu pracovních dnů. 

𝑃11 =
0,261 ∙ 87,5 ∙ 2380

1000
+

0,261 ∙ 175 ∙ 1904

1000
+

0,261 ∙ 262,5 ∙ 714

1000
+

0,261 ∙ 350 ∙ 714

1000
 

𝑃11 = 255,5 𝑘𝑊ℎ 

Výpočet je potřeba opakovat pro všechny zbylé režimy výpočtu. 
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Tabulka 16 Spotřeba el. energie pro jednotlivé režimy užívání (varianta 1) 

Typ dne (režim) 

Počet dnů 

užívání 

režimu 

Spotřeba 

energie 

[kWh] 

Pracovní den 238 255,5 

Státní svátek a víkend 113 180,6 

Dovolená 14 7,7 

CELKEM 365 443,8 

Podobným způsobem za pomoci modifikovaného vztahu (7.40), kde místo součinu     

𝐼0 ∙ 𝑈 vložíme jejich ekvivalent 𝑃, dopočítáme spotřebu energie na roční provoz integrovaného 

předehřevu větrací jednotky: 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑑 =
𝑃 ∙ 𝜏

1000
=

990 ∙ 1164

1000
= 1 152,4 𝑘𝑊ℎ 

Roční náklady na provoz jednotky a předehřevu jsou: 

𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 = (443,8 + 1152,4) ∙ 3,6 = 5 746,3 𝐾č 

Součtem se servisními náklady získáme celkové roční náklady větrání první varianty – 

6 786,3 Kč bez DPH. 

Varianta 2  

Druhá varianta návrhu větrání pracuje při maximálním průtoku 250 m3/hod s jednotkou 

Renovent Excellent 300. Jedná se o systém zónové regulace, jež využívá trojcestného ventilu 

Brink. Ten se dá pořídit ve výhodném balíčku společně s programovatelným ovladačem a 

dvěma senzory CO2. Pro zabezpečení kompletní regulace bylo navíc pořízeno vlhkostní čidlo 

a dva doběhové spínače. Součástí jednotky je také integrovaný předehřev s výkonem 1000 W. 

Tabulka 17 Pořizovací náklady (varianta 2) 

Položka 
Cena bez DPH 

[Kč] 

Větrací jednotka 49 835 

Potrubní prvky 73 383 

Regulační prvky 44 528 

Montáž, instalace, regulace 25 000 

CELKEM 192 746 

Tato jednotka byla testována dle norem Passive House Institute a její jmenovitý 

elektrický příkon je 0,26 Wh/m3 [49]. Roční spotřeba energie jednotky i integrovaného 

předehřevu se spočítá analogicky jako u předchozí varianty. 
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Tabulka 18 Spotřeba el. energie pro jednotlivé režimy užívání (varianta 2) 

Typ dne (režim) 

Počet dnů 

užívání 

režimu 

Spotřeba 

energie 

[kWh] 

Pracovní den 238 181,8 

Státní svátek a víkend 113 128,5 

Dovolená 14 5,5 

CELKEM 365 315,8 

Roční spotřeba energie za předehřev o výkonu 1000 W vyšla 1164 kWh. Celková roční 

spotřeba energie jednotky a předehřevu: 

𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 = (315,8 + 1164) ∙ 3,6 = 5 327,3 𝐾č 

Po započítání nákladů na servis 1040 Kč získáme celkové roční náklady na provoz 

druhé varianty větrání – 6 367,3 Kč bez DPH. 

Varianta 3  

Ústředním prvkem třetí varianty větrání je podstropní jednotka Rekuvent Domekt R400 F, která 

pracuje s maximálním průtokem vzduchu 300 m3/hod. Podobně jako v předchozích případech 

byl pořízen i zde balíček regulace – tři inteligentní čidla CO2 + RH (vlhkosti), dva doběhové 

spínače a ovládací panel C6.1 doporučený přímo výrobcem. Před jednotku byl umístěn externí 

elektrický předehřev kruhového tvaru o příkonu 1,4 kW. 

Tabulka 19 Pořizovací náklady (varianta 3) 

Položka 
Cena bez DPH 

[Kč] 

Větrací jednotka 55 200 

Potrubní prvky 73 246 

Regulační prvky 19 328 

Montáž, instalace, regulace 25 000 

CELKEM 172 744 

Výrobce udává jmenovitý elektrický příkon jednotky Domekt R400 F 0,43 Wh/m3. 

Roční spotřeba energie jednotky i integrovaného předehřevu se spočítá analogicky jako 

v předchozích případech. 

Tabulka 20 Spotřeba el. energie pro jednotlivé režimy užívání (varianta 3) 

Typ dne (režim) 

Počet dnů 

užívání 

režimu 

Spotřeba 

energie 

[kWh] 

Pracovní den 238 360,7 

Státní svátek a víkend 113 255,1 

Dovolená 14 10,8 

CELKEM 365 626,6 
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U předehřevu o příkonu 1,4 kW očekáváme roční spotřebu 1626,8 kWh. Celková roční 

spotřeba energie jednotky a předehřevu: 

𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 = (626,6 + 1626,8) ∙ 4,56 = 8 112,2 𝐾č 

Po započítání nákladů na servis 1040 Kč získáme celkové roční náklady na provoz 

druhé varianty větrání – 9 152,2 Kč bez DPH. 

7.2. CHLADICÍ JEDNOTKY 

U finanční kalkulace chladících jednotek vycházíme ze stejných výpočetních vztahů jako u 

větrání. Meteorologická data z rozmezí let 2007-2016 uvádí hodnotu 89 jako průměrný počet 

dnů, ve kterých je potřeba chlazení. [47] V případě, že jednotka bude chladit 6 hodin denně, 

doba chlazení bude odpovídat celkovému počtu 534 hodin chlazení. Hodnota je pouze 

orientační, doba chlazení se může v průběhu roku lišit, stejně tak jako kapacita využití 

chladicího výkonu s jakým jednotky pracují. 

Spotřebu elektrické energie na chlazení jsme schopni vypočítat z následujícího vztahu: 

 𝑋 =
𝑃𝐻 ∙ 𝑃𝑐ℎ𝑙

𝑆𝐸𝐸𝑅 ∙ 1000
 (7.43) 

𝑋 [kWh] spotřeba elektrické energie na chlazení 

𝑃𝑐ℎ𝑙 [BTU/h] chladící výkon zařízení * 

𝑃𝐻 [h/rok] předpokládaný počet hodin zařízení v aktivním režimu 

𝑆𝐸𝐸𝑅 [BTU/Wh] Seasonal Energy Efficiency Ratio 

*[BTU/h] -  britská termální jednotka (British thermal unit), podle pravidla 

výkon = práce/čas, je možné použít přibližný přepočet 1 kWh ≈ 3500 BTU/h. 

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadřuje energetickou účinnost 

klimatizačního zařízení po celou dobu roku. Obecně platí, čím vyšší hodnota, tím vyšší 

efektivita. Momentálně nejvyšší hodnotu SEER (10,6) nalezneme u nástěnné jednotky 

Daiseikai 9 od společnosti Toshiba, jež byla zařazena do energetické třída A+++. [50] 
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Varianta 1 

S určením pořizovacích nákladů nám pomohla společnost Midea, jež zveřejnila orientační ceny 

za montáž klimatizačních zařízení. Většina úkonů je dána tarifní cenou za 1 metr potrubí, kde 

je započítána jak cena potrubí, tak i jeho montáž. Stejně tak se platí určitý tarif na montáž 

vnitřních i vnějších jednotek. Seznam všech komponent a jejich cen je k nahlédnutí v Tabulka 

21. 

Tabulka 21 Pořizovací náklady (varianta 1) 

Označení 
Počet 

kusů 

Cena za kus 

bez DPH [Kč] 

Cena celkem 

bez DPH [Kč] 

GREE Free-match GWHD(21)NK6LO 

venkovní jednotka 6.1 kW 
1 29710 29710 

GREE Fairy GWH09ACC-

K6DNA1A/I vnitřní nástěnná jednotka 

2.7 kW 

2 6210 12420 

GREE Fairy GWH09ACC-K6DNA1D 

vnitřní nástěnná jednotka 3.5 kW 
1 6980 6980 

Konzole vnější jednotky 1 680 680 

Cu potrubí včetně izolace a lišty (1 m) 24 790 18960 

Kondenzátní potrubí (1 m) 24 180 4320 

Čerpadlo kondenzátu včetně 

plovákového čidla 
3 3000 9000 

Cena za montáž systému jednotek 1 7000 7000 

CELKEM 89 070 

Roční náklady na provoz chladícího systému se skládají z roční spotřeby energie a 

poplatků za servis. Ten je vyžadován u této kategorie chlazení 1x za 12 měsíců a jeho cena je 

1600 Kč bez DPH [51]. 

Spotřeba energie na chlazení byla počítána s předkládaným časem chlazení během 

roku 534 hodin a chladícím výkonem vnější multi-splitové jednotky 6,1 kW, jež je roven po 

přepočtu do britských jednotek 21350 BTU/h. Hodnota SEER = 6,86 byla získána pro náš 

systém z výpočetního simulátoru Toshiba [52]. Dosazením do rovnice (7.43) získáme spotřebu 

energie na chlazení: 

𝑋 =
534 ∙ 21350

6,86
÷ 1000 = 1661,94 𝑘𝑊ℎ 

Pokud uvažujeme cenu 3,6 Kč/kWh, náklady na provoz budou: 

𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 = 1661,94 ∙ 3,6 = 5 982,9 𝐾č 

Po započítání pravidelného ročního servisu můžeme počítat s ročními náklady na 

provoz a údržbu systému ve výši 7 582,9 Kč. 
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Varianta 2 

U instalací tepelných čerpadel se vždy počítá s vysokými pořizovacími náklady, jejich výhodou 

je především ekonomicky i ekologicky výhodný provoz. V našem případě je nejdražší položkou 

v seznamu nákladů tepelné čerpadlo, jež je následováno náklady na vyhotovení vrtu. To se 

pohybuje v cenách okolo 1200 Kč bez DPH za metr vrtu u stabilního podloží a až 2500 Kč bez 

DPH u nestabilního podloží. [52] 

Tabulka 22 Pořizovací náklady (varianta 2) 

Označení 
Počet 

kusů 

Cena za kus 

bez DPH [Kč] 

Cena celkem 

bez DPH [Kč] 

BUDERUS Logatherm WPS 6-1 

tepelné čerpadlo země/voda 6 kW 
1 206 216 206216 

Sinclair SF-250H                              

nástěnný vodní fancoil 2.63 kW 
2 12 050 24100 

Sinclair SF-400H                              

nástěnný vodní fancoil 3.28 kW 
1 12 225 12225 

Pasivní chladící stanice 3.  gen. PKSt 1 44900 44900 

Solanková plnící stanice 1 20900 20900 

Plnící zařízení 1 6279 6279 

Sběrná jímka PAK MIKI 1 17596 17596 

Expanzní nádoba pro solanku 18 l 1 1770 1770 

Expanzní nádoba pro TUV 8 l 1 1280 1280 

Cirkulační čerpadlo  1 2575 2575 

Hlásič rosného bodu 1 4230 4230 

Čidlo rosného bodu 1 1430 1430 

Cu potrubí včetně izolace a lišty (1 m) 24 790 18960 

Kondenzátní potrubí (1 m) 24 180 4320 

Cena za vyhotovení vrtu (1 m) 120 1200 144000 

Cena za montáž  1 10000 10000 

CELKEM 520 781 

Jak již zaznělo výše, tepelná čerpadla se vyznačují svým cenově výhodným provozem. 

Navíc můžeme očekávat minimální výdaje za energie od pasivního chlazení, jelikož spotřebu 

tvoří pouze pohon čerpadla kvůli cirkulaci chladné vody. Pro náš typ systému bylo zvoleno 

čerpadlo o příkonu 45 W. Výpočet spotřeby elektrické energie byl proveden analogicky jako 

v případě výpočtu spotřeby předehřevu u větrání dle vztahu (7.40): 

𝑃č𝑒𝑟𝑝 =
25 ∙ 534

1000
= 24,03 𝑘𝑊ℎ 

Roční náklady na provoz budou: 

𝑁𝑝𝑟,𝑟𝑜𝑘 = 24,03 ∙ 3,6 = 86,5 𝐾č 
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V závěru je nutno připočíst sazbu za roční servisní prohlídku tepelného čerpadla 

země/voda, která je 2000 Kč bez DPH. Roční náklady na provoz chlazení jsou 2086,5 Kč bez 

DPH. 

7.3. POROVNÁNÍ 

V této kapitole bylo provedeno zhodnocení všech navržených variant větrání a chlazení. 

Uvedená data nabízí vhled do nákladů na pořízení, provoz společně se servisem systémů i 

zhodnocení celkových nákladů v prvním, pátém, desátém a patnáctém roce používání. 

Větrací jednotky 

Tabulka 23 Cenové srovnání variant větrání 

Varianta Větrací jednotka 
Pořizovací náklady 

bez DPH [Kč] 

Provozní náklady 

bez DPH [Kč] 

1 Duplex 380 148 736 6 786 

2 Renovent Exc.300 192 746 6 367 

3 Domekt R400 F 172 744 9 152 

 

Tabulka 24 Zhodnocení investic do budoucna 

Varianta Větrací jednotka 

Celkové náklady     

po 1. roce           

bez DPH [Kč] 

Celkové 

náklady           

po 5. roce           

bez DPH [Kč] 

Celkové 

náklady          

po 10. roce           

bez DPH [Kč] 

1 Duplex 380 155 522 182 668 216 599 

2 Renovent Exc.300 199 113 224 583 256 419 

3 Domekt R400 F 181 896 218 505 264 266 

 

Graf 3 Porovnání nákladů variant větrání s každoročním přírůstkem provozních nákladů  
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Chlazení 

Tabulka 25 Cenové srovnání variant chlazení 

Varianta Specifikace 
Pořizovací náklady 

bez DPH [Kč] 

Provozní náklady 

bez DPH [Kč] 

1 Multi-split 89 070 7 583 

2 Pasivní chlazení 520 781 2 087 

Tabulka 26 Zhodnocení investice do budoucna 

Varianta Chladicí jednotka 

Celkové náklady     

po 1. roce           

bez DPH [Kč] 

Celkové 

náklady          

po 5. roce           

bez DPH [Kč] 

Celkové 

náklady          

po 10. roce           

bez DPH [Kč] 

1 Multi-split 96 653 126 985 164 899 

2 Pasivní chlazení 522 868 531 214 541 646 

 

 

Graf 4 Porovnání nákladů variant chlazení s každoročním přírůstkem provozních nákladů 
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ZÁVĚR 

Práci si můžeme pomyslně rozdělit na dva bloky. První je věnován návrhu chlazení rodinného 

domu a druhý jeho větrání. Závěr se zabývá finančním zhodnocením navržených variant. 

Cílem úvodní kapitoly práce bylo představení celého objektu. Součástí jsou informace 

o vnitřních výpočtových teplotách potřebných pro návrh chlazení, přehled konstrukcí včetně 

ukázkového výpočtu a grafické schéma domu. 

Následuje výpočet tepelné zátěže objektu dle ČSN 73 0548, jenž byl řešen pro místnosti 

s plánovaným chlazením – ložnice, pokoj pro hosty a obývací pokoj společně s kuchyní a 

chodbou. Pro tyto pokoje byly vypočítány a vykresleny průběhy tepelných zisků v průběhu 

slunného letního dne (dle normy 21. července) s různými druhy stínění i bez stínění. Jako 

nejlepší z porovnávaných stínících prvků vyšly vnější žaluzie, jež jsou schopny snížit tepelnou 

zátěž v místnosti na polovinu zátěže varianty bez stínění. To je způsobeno tím, že většina zisků 

místnosti je přijata právě prosklenými plochami. Montáží vnějších žaluzií jsme schopni část 

těchto zisků eliminovat, sluneční záření je odraženo ještě před dosažením konstrukce, 

nedochází tedy k tak intenzivnímu přenosu tepla radiací ani konvekcí. 

Třetí kapitola uvádí do problematiky chlazení. Jsou zde shrnuty poznatky jako např. 

funkce chladícího okruhu, aktuálně používaná chladiva, typy klimatizačních jednotek pro 

rodinné a obytné domy, tepelná čerpadla, rozdíl mezi aktivním a pasivním chlazením a také 

chlazení pomocí chladících stropů či trámů. 

Vrcholem bloku chlazení je samotný projekční návrh. Celkem byly zpracovány dvě 

varianty řešení. První využívá systém multi-split v kombinaci s vnitřními nástěnnými 

jednotkami od společnosti GREE. Systém pracuje na principu přímého výparu chladiva a patří 

mezi konvenční řešení klimatizací v rodinných domech. Jednotky byly dimenzovány na 

základě výpočtu tepelné zátěže varianty se stíněním s vnitřními žaluziemi, které nejsou sice tak 

účinné jako vnější žaluzie, ale zato jsou cenově dostupnější. Druhý návrh je koncepčním 

řešením pasivního chlazení v kombinaci s tepelným čerpadlem typu země/voda, jež je 

připojeno na geotermální vrt. Systém je rozdělen na primární a sekundární okruh. V primárním 

okruhu, který je napojen na zemní vrt, proudí solanka, v sekundárním cirkuluje chladná voda. 

Tepelné čerpadlo bude v zimním období sloužit k ohřevu TV a vytápění, v létě pouze k ohřevu 

TV společně s pasivním chlazením. To umožňuje odvádět část tepla zpět do vrtu a tím dochází 

k jeho regeneraci. 

Druhá část práce je věnována bloku větrání, jenž je uveden jeho teoretickou rešerší. Ta 

uvádí rozdíl mezi přirozeným a nuceným větráním a vysvětluje, proč je nutné zejména v nových 

moderních budovách využívat nuceného větrání. Dále jsou představeny větrací jednotky, 

princip ZZT, typy filtrace a v neposlední řadě prvky vzduchotechnického rozvodu např. 

koncové prvky, potrubí, tvarové kusy. Pozornost byla věnována také akustice (hluku), jež je 

jedním ze základních vlivů, který působí na psychickou pohodu člověka. Je tedy nezbytné ji při 

návrhu zohlednit. 

Kapitola šestá nabízí vhled do projekčních návrhů větrání rodinného domu. Celkem 

byla zpracována tři alternativní řešení, jejichž součástí je schéma, popis, seznam položek, 
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výkresy větrání i dimenzování vzduchovodů (viz Přílohy). První varianta je sestavena 

z pozinkovaného SPIRO potrubí a ohebných zvukově izolačních hadic SONOFLEX vedených 

v podhledu. Přívodní větve ústí ve vířivých anemostatech, odpadní vzduch je nasáván 

odvodními plastovými ventily. Centrálním pohonem systému je větrací jednotka Duplex 380 

ECV5.RD5 od společnosti Atrea. Druhá varianta se vyznačuje specialitou – dvouzónovou 

regulací větrání. Ta je zprostředkována pomocí třícestného ventilu, který přerozděluje čerstvý 

vzduch do pobytových zón, a dělí je na denní a noční. Vzduch je napřed dopraven kombinací 

potrubí SPIRO a SONOFLEX do rozváděcích boxů a následně flexibilními hadice ED Flex o 

vnitřním průměru 75 mm do koncových prvků. Celý systém zónové regulace, včetně 

třícestného ventilu a potřebné elektroniky, nabízí společnost Brink, bylo tedy výhodné využít i 

jejich větrací jednotky Renovent Excellent 300. Třetím a posledním návrhem je poněkud méně 

tradičním pojetím větrání v rodinných domech. Přívodní potrubí tvořené čtyřhrannými kanály 

ED Plano je vedeno v podlaze, odvod je umístěn v pohledu a je tvořen potrubím SPIRO a 

SONOFLEX. Rozložení rozvodů bylo voleno s ohledem na komplexnější provětrání místností. 

Systém pohání podstropní jednotka Rekuvent Domekt R400 F. 

V závěru práce bylo provedeno finanční zhodnocení všech alternativ větrání i chlazení. 

Varianty návrhů větrání vyšly finančně poměrně vyrovnaně. Cenově nejvýhodnější po stránce 

pořizovacích nákladů i součtem celkových nákladů po 10 letech provozu se však jeví varianta 

první, tedy jednotka Duplex 380 ECV5.RD5. Její celkové náklady po prvním roce použití jsou 

155 522 Kč bez DPH. Důvodem, proč cenově vítězí právě první varianta, jsou její nízké 

pořizovací náklady (zejména za větrací jednotku a rozvody). U druhé varianty, s celkovými 

náklady po prvním roce 199 113 Kč bez DPH, tvoří velkou část rozpočtu na pořízení balíček 

zónové regulace Brink a celkové náklady po prvním roce u třetí varianty 181 896 Kč bez DPH 

jsou ovlivněny předimenzovanou větrací jednotkou, kvůli překonání tlakových ztrát rozvodů. 

Větší příkon jednotky má za následek i větší provozní náklady. Obecně největší položkou 

pořizovacích nákladů však je cena za energie na pohon elektrického předehřevu. 

Porovnání chlazení dopadlo podle původního očekávání. Pořizovací náklady na systém 

multi-split jsou relativně nízké oproti variantě s tepelným čerpadlem a pasivním chlazením, kde 

pouze pořizovací cena tepelného čerpadla se pohybuje v řádech sta tisíců. Přestože provozní 

náklady u pasivního chlazení tvoří pouze minimální spotřeba energie na pohon cirkulačního 

čerpadla sekundárního okruhu, cenově výhodnější se i po 10 letech provozu zařízení stává 

systém multi-split s celkovými náklady 164 899 Kč bez DPH po 10 letech provozu oproti 

variantě s tepelným čerpadlem a jejími celkovými náklady 541 646 Kč bez DPH po 10 letech 

provozu. 
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V̇i [m3/hod] objemový průtok daného výkonového stupně 

V [m/s] střední hodnota rychlosti proudění tekutiny 
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δ [°] sluneční deklinace 
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λ [-] součinitel třecích ztrát 

λi [W/mK] součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce 

ξ [-] součinitel místních ztrát 

ρ [kg/m3] hustota vzduchu 
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τSi [h] doba využívání daného výkonového stupně za rok 

%   procento 

[m2/s]   kinematická viskozita 

∑   suma 
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°C   stupeň Celsia  

Apod   a podobně 

BTU/h   britská termální jednotka (British thermal unit) 

CO2   oxid uhličitý 

ČSN   Československá státní norma 

dB   decibel 

DPH   daň z přidané hodnoty 

ED Flex   flexibilní potrubí 

ED Plano  čtyřhranné potrubní kanály 

EPP   polypropylenové kruhové potrubí 

GWP    Global Warming Potential 

HEREC  Heat Recovery 

m   metr  

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový 

mm   milimetr 

n.m.   nadmořská výška 

Např.   například 

NZEB   Nearly zero energy building 

ppm   parts-per-million 

Q   tepelný zisk 

RD   rodinný dům 

SEČ   Středoevropský čas 

SEER   Seasonal Energy Efficiency Ratio 

SEMIFLEX  ohebné potrubí 

SONOFLEX  ohebné potrubí s hlukovou izolací 

SPIRO  kruhové plechové potrubí 

SV   severo-východ 
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TČ   tepelná čerpadlo 

TERMOFLEX ohebné potrubí s tepelnou izolací 

TV   teplá voda 

Tzv.   tak zvané 

VRV    Variable Refrigerant Flow 

VZT   vzduchotechnika 

W   watt 

ZTI   zdravotně technická instalace 

ZZT    zpětné získávání tepla 
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Příloha č. 1.1 – Seznam položek (varianta č.1) 

Číslo 

položky 
Název Dodavatel 

Cena za 

kus bez 

DPH 

Počet 

kusů 

Cena 

celkem bez 

DPH 

[Kč] [-] [Kč] 

1.0 ATREA Duplex 380 ECV5.RD5 Luftuj.cz 46500 1 46500 

1.1 VEF 080 talířový odvodní ventil Elektrodesign 197 2 394 
 VEF 125 Elektrodesign 277 2 554 

1.2 DRE-E-R 100 přívodní anemostat Elektrodesign 886 2 1772 
 PDC 100 RE-S plenum box Elektrodesign 846 2 1692 

1.3 DFR-B 400 RR vířivý anemostat Elektrodesign 1042 1 1042 
 PDC 398 RE-S plenum box Elektrodesign 1037 1 1037 

1.4 VKE-V 200x150 komfortní vyústka Elektrodesign 275 1 275 
 PBZ V 200x150 vert. plenum box Elektrodesign 627 1 627 

1.5 MSKG 080 škrtící klapka Elektrodesign 765 2 1530 
 MSKG 100 Elektrodesign 765 2 1530 
 MSKG 125 Elektrodesign 809 2 1618 
 MSKG 160 Elektrodesign 874 1 874 

1.6 TWG 250 protidešťová žaluzie Elektrodesign 1611 2 3222 
 TWG-PRO 250/160 přechod Elektrodesign 1587 2 3174 

  SPIRO 080 kruhové potrubí (3 m) Elektrodesign 378 1 378 

  SPIRO 100 (3 m) Elektrodesign 441 2 882 

  SPIRO 125 (3 m) Elektrodesign 486 4 1944 

  SPIRO 160 (3 m) Elektrodesign 594 8 4752 

  

SONOFLEX MI 082 ohebná hadice 

(10 m) 
Elektrodesign 1640 1 1640 

  SONOFLEX MI 102 (10 m) Elektrodesign 1780 1 1780 

  SONOFLEX MI 127 (10 m) Elektrodesign 2030 1 2030 

  SONOFLEX MI 160 (10 m) Elektrodesign 2500 2 5000 

  OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná Elektrodesign 377 2 754 

  OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná Elektrodesign 326 1 326 

  OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná Elektrodesign 303 3 909 

  OS 90° 160 oblouk segmentový Elektrodesign 338 2 676 

  OS 45° 160 oblouk segmentový Elektrodesign 333 1 333 

  PROL 125/080 přechod osový krátký Elektrodesign 176 2 352 

  PROL 125/100 přechod osový krátký Elektrodesign 176 2 352 

  PRR 160/125 přechod praovúhlý Elektrodesign 209 1 209 

  Integrovaný předehřev EDO5.V Luftuj.cz 5100 1 5100 

  Regulátor CP Touch Luftuj.cz 6750 1 6750 

  AIRSENS-RH čidlo vlhkosti i CO2 Elektrodesign 4294 3 12882 

  ZN 708 doběhový spínač  Elektrodesign 423 2 846 

  

montážní příslušenství (objímky, 

spojovací materiál, spojky, pásky) 
Elektrodesign 10000 1 10000 

  CELKEM       123 736 
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Příloha č. 2.1 – Seznam položek (varianta č.2) 

Číslo 

položky 
Název Dodavatel 

Cena za 

kus bez 

DPH 

Počet 

kusů 

Cena 

celkem bez 

DPH 

[Kč] [-] [Kč] 

1.0 RENOVENT Excellent 300 L4/0 Luftuj.cz 49835 1 49835 

1.0a 3-cestný ventil s pohonem Luftuj.cz 38930 1 38930 

1.1 VEF 080 talířový odvodní ventil Elektrodesign 197 2 394 
 VEF 125 Elektrodesign 277 3 831 

1.2 DRE-E-R 100 přívodní anemostat Elektrodesign 886 4 3544 

1.3 EDF-SK-BOX 080/75 Elektrodesign 689 1 689 
 EDF-SK-BOX 080/2x75 Elektrodesign 765 1 765 
 EDF-SK-BOX 100/2x75 Elektrodesign 765 4 3060 
 EDF-SK-BOX 125/2x75 Elektrodesign 765 1 765 
 EDF-SK-BOX 125/3x75 Elektrodesign 1364 1 1364 

1.4 EDF-SR-BOX 125/4x75 Elektrodesign 1312 1 1312 

1.5 VKE-V 200x100 komfortní vyústka Elektrodesign 242 1 242 

1.6 EDF-PL-BOX 125/4x75 Elektrodesign 2366 1 2366 

1.7 EDF-U2-BOX 160/10x75 Elektrodesign 3829 3 11487 

1.8 TWG 200 protidešťová žaluzie Elektrodesign 1361 2 2722 
 TWG-PRO 200/160 přechod Elektrodesign 1463 2 2926 

  SPIRO 160 kruhové potrubí (3 m) Elektrodesign 594 2 1188 

  
SONOFLEX MI 160 ohebná hadice 

(10 m) 
Elektrodesign 2500 2 5000 

  
ED flex 90/75 HYGIENIC flex. potrubí 

(50 m) 
Elektrodesign 6732 3 20196 

  OS 90° 160 oblouk segmentový Elektrodesign 338 1 338 

  OS 45° 160 oblouk segmentový Elektrodesign 333 2 666 

  MTRP pěnový regulátor průtoku Elektrodesign 147 24 3528 

  Senzor CO2 Luftuj.cz zdarma 2 0 

  Programovatelný ovladač Luftuj.cz zdarma 1 0 

  Vlhkostní senzor Luftuj.cz 4752 1 4752 

  ZN 708 doběhový spínač  Elektrodesign 423 2 846 

  
montážní příslušenství (objímky, 

spojovací materiál, spojky, pásky) 
Elektrodesign 10000 1 10000 

  CELKEM       167 746 
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Příloha č. 3.1 – Seznam položek (varianta č.3) 

Číslo 

položky 
Název Dodavatel 

Cena za 

kus bez 

DPH 

Počet 

kusů 

Cena 

celkem bez 

DPH 

[Kč] [-] [Kč] 

1.0 KOMFOVENT Domekt R 400 F VZT-ESHOP 55200 1 55200 

1.0a MBE 160/1.4 kW elektrický předehřev Elektrodesign 5379 1 5379 

1.1 VEF 080 talířový odvodní ventil Elektrodesign 197 2 394 
 VEF 125 Elektrodesign 277 2 554 

1.2 EDP-PVZ 250x90 podlahová vyústka Elektrodesign 477 4 1908 
 EDP-P-BOX 200x50/90 Elektrodesign 2363 4 9452 

1.3 VKE-V 200x150 komfortní vyústka Elektrodesign 275 1 275 
 PBZ V 200x150 vert. plenum box Elektrodesign 627 1 627 

1.4 EDP-KS 200x50 plochá škrtící klapka Elektrodesign 646 4 2584 

1.5 MSKG 080 škrtící klapka Elektrodesign 765 2 1530 
 MSKG 125 Elektrodesign 809 2 1618 
 MSKG 160 Elektrodesign 874 1 874 

1.6 EDP-U-BOX 160 plochý rozváděcí box Elektrodesign 2293 1 2293 

1.7 EDP-PT 200x50/1000 plochý tlumič Elektrodesign 1413 3 4239 

1.8 TWG 200 protidešťová žaluzie Elektrodesign 1361 2 2722 
 TWG-PRO 200/160 přechod Elektrodesign 1463 2 2926 

  SPIRO 080 kruhové potrubí (3 m) Elektrodesign 378 2 756 

  SPIRO 125 (3 m) Elektrodesign 486 2 972 

  SPIRO 160 (3 m) Elektrodesign 594 4 2376 

  
SONOFLEX MI 082 ohebná hadice 

(10 m) 
Elektrodesign 1640 1 1640 

  SONOFLEX MI 127 (10 m) Elektrodesign 2030 1 2030 

  SONOFLEX MI 160 (10 m) Elektrodesign 2500 1 2500 

  EDP-PK 200x50/1000 plochý kanál Elektrodesign 324 33 10692 

  OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná Elektrodesign 326 2 652 

  OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná Elektrodesign 303 2 606 

  OS 90° 160 oblouk segmentový Elektrodesign 338 3 1014 

  OS 90° 080 oblouk segmentový Elektrodesign 255 1 255 

  PROL 125/080 přechod osový krátký Elektrodesign 176 2 352 

  
EDP-OH 200x50/90° oblouk 

horizontální 
Elektrodesign 291 2 582 

  
EDP-OH 200x50/45° oblouk 

horizontální 
Elektrodesign 273 4 1092 

  EDP-T 200x50 odbočka T Elektrodesign 352 1 352 

  Ovládací panel C6.1 VZT-ESHOP 5600 1 5600 

  AIRSENS-RH čidlo vlhkosti i CO2 Elektrodesign 4294 3 12882 

  ZN 708 doběhový spínač  Elektrodesign 423 2 846 

  
montážní příslušenství (objímky, 

spojovací materiál, spojky, pásky) 
Elektrodesign 10000 1 10000 

*VZT-ESHOP - vzduchotechnika-eshop.sk         

  CELKEM       147 774 
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Příloha č. 1.2 – Dimenzování VZT (varianta č.1) 

Tlakové ztráty distribučních prvků 

Název místnosti Č.M. Přívodní Odsávací 
Objemový průtok 

[m3/m] 

Přípojovací rozměr 

[mm] 

Tlaková ztráta           

[Pa] 

Zádveří 101 - - - - - 

Technická místnost 102 - VEF 080 15 80 12 

Koupelna + WC 103 - VEF 125 90 125 50 

Spíž 104 - - - - - 

Kuchyně a jídelní kout 105 - VKE-V 200x150 150 160 15 

Obývací pokoj 106 DFR-B 400 RR - 250 160 25 

Ložnice 107 DRE-E-R 100 - 50 100 35 

Chodba 108 - - - - - 

Pokoj 109 DRE-E-R 100 - 50 100 35 

Koupelna + WC 110 - VEF 125 90 125 50 

Šatna - - VEF 080 5 80 10 
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Příloha č. 1.2 – Dimenzování VZT (varianta č.1) - pokračování 

Výpočet tlakových ztrát – přívodní potrubí 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

l                  

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl         

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz 

[Pa] 

IN-A  SPIRO 350 160 0,9 3,0 2,7 1 18 20,7 

IN-A  SONOFLEX 350 160 1 2,7 2,7 1 4,3 7,0 

A-O1 SONOFLEX 350 160 1 2,7 2,7 1 4,3 7,0 

A-O1 SPIRO 350 160 5,7 3,0 17,1 1 15 32,1 

O1-B SPIRO 250 160 9,3 0,8 7,4 2 18 25,4 

O1-B SONOFLEX 250 160 0,9 1,0 0,9 3 29 29,9 

O1-O2 SPIRO 100 125 5,2 0,3 1,6 2 1,6 3,2 

O2-C SPIRO 50 100 2,6 0,8 2,1 1 5 7,1 

O2-C SONOFLEX 50 100 1,5 0,8 1,2 2 36,2 37,4 

O2-D SPIRO 50 100 2,3 0,8 1,8 1 5 6,8 

O2-D SONOFLEX 50 100 1,5 0,8 1,2 2 36,2 37,4 
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Příloha č. 1.2 – Dimenzování VZT (varianta č.1) - pokračování 

Výpočet tlakových ztrát – odvodní potrubí 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

l                  

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl         

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz 

[Pa] 

G-O6 SONOFLEX 90 125 0,63 0,8 0,5 3 51,5 52,0 

G-O6 SPIRO 90 125 1,50 0,4 0,6 0 0 0,6 

F-O6 SONOFLEX 5 80 2,20 0,0 0,0 2 10 10,0 

F-O6 SPIRO 5 80 1,40 0,0 0,0 0 0 0,0 

O6-O5 SPIRO 95 125 3,90 0,2 0,8 2 3 3,8 

H-O5 SPIRO 15 80 1,40 0,1 0,1 2 13 13,1 

O5-O4 SPIRO 110 125 0,50 0,4 0,2 3 4 4,2 

J-O4 SONOFLEX 90 125 1,25 0,8 1,0 2 51 52,0 

J-O4 SPIRO 90 125 0,50 0,4 0,2 1 0 0,2 

O4-O3 SPIRO 200 160 1,10 0,6 0,7 2 3 3,7 

E-O3 SONOFLEX 150 160 1,40 0,5 0,6 2 15,8 16,4 

E-O3 SPIRO 150 160 3,50 0,4 1,4 1 3 4,4 

O3-A SPIRO 350 160 1,40 3,0 4,2 2 9 13,2 

O3-A SONOFLEX 350 160 1,90 2,7 5,1 1 4,3 9,4 

A-OUT SONOFLEX 350 160 1,00 2,7 2,7 1 4,3 7,0 

A-OUT SPIRO 350 160 0,50 3,0 1,5 1 13 14,5 
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Příloha č. 1.2 – Dimenzování VZT (varianta č.1) - pokračování 

Návrh rychlostí proudění – přívodní potrubí 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

IN-A 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

A-O1 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

O1-B 250 171,7 3 1 160 3,45 

O1-O2 100 108,6 3 1 125 2,26 

O2-C 50 94,0 2 1 100 1,77 

O2-D 50 94,0 2 1 100 1,77 

 

Návrh rychlostí proudění - odvodní potrubí 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

G-O6 90 126,2 2 1 125 2,04 

F-O6 5 42,1 1 1 80 0,28 

O6-O5 95 115,9 2,5 1 125 2,15 

H-O5 15 72,8 1 1 80 0,83 

O5-O4 110 124,7 2,5 1 160 1,52 

J-O4 90 112,8 2,5 1 125 2,04 

O4-O3 200 153,6 3 1 160 2,76 

E-O3 150 145,7 2,5 1 160 2,07 

O3-A 350 165,9 4,5 1 160 4,84 

A-OUT 350 165,9 4,5 1 160 4,84 
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Příloha č. 2.2 – Dimenzování VZT (varianta č.2) 

Tlakové ztráty distribučních prvků 

Název místnosti Č.M. Přívodní Odsávací 

Objemový 

průtok 

[m3/m] 

Přípojovací 

rozměr 

[mm] 

Tlaková ztráta           

[Pa] 

Zádveří 101 - - - - - 

Technická místnost 102 - VEF 080 15 80 12 

Koupelna + WC 103 - VEF 125 65/85 125 30/50 

Spíž 104 - - - - - 

Kuchyně a jídelní kout 105 - VKE-V 200x100 75/65 125 10/8 

Kuchyně a jídelní kout 105 - VEF 125 65/0 125 30 

Obývací pokoj 106 DRE-E-R 100 (2x) - 150 160 35 

Ložnice 107 DRE-E-R 100 - 50 100 25 

Chodba 108 - - - - - 

Pokoj 109 DRE-E-R 100 - 50 100 25 

Koupelna + WC 110 - VEF 125 25/85 125 15/50 

Šatna - - VEF 080 5 80 10 

 

  



 

FSI VUT v Brně  | 119 

Příloha č. 2.2 – Dimenzování VZT (varianta č.2) - pokračování 

Výpočet tlakových ztrát – přívodní potrubí 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

l                  

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl         

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz 

[Pa] 

IN-A SPIRO 250 160 1,1 1,0 1,1 1 18 19,1 

IN-A  SONOFLEX 250 160 0,9 1,5 1,4 0 2,4 3,8 

A-RB1 SONOFLEX 250 160 1,4 1,5 2,1 1 2,4 4,5 

A-RB1 SPIRO 250 160 3,3 1,0 3,3 3 14,4 17,7 

RB1-B ED - Flex 75 75 21,6 1,2 25,9 4 51 76,9 

RB1-C ED - Flex 75 75 20,8 1,2 25,0 4 51 76,0 

RB1-D ED - Flex 50 75 16 0,5 8,0 4 41 49,0 

RB1-E ED - Flex 50 75 17,9 0,5 9,0 4 41 50,0 
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Příloha č. 2.2 – Dimenzování VZT (varianta č.2) - pokračování 

Výpočet tlakových ztrát – odvodní potrubí 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

l                  

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl         

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz 

[Pa] 

L-RB2 ED - Flex 15 75 2 0,2 0,3 2 16 16,3 

K-RB2 ED - Flex 25 75 5,75 0,5 2,9 2 19 21,9 

J-RB2 ED - Flex 5 75 6,1 0,0 0,0 2 14 14,0 

H-RB2 ED - Flex 65 75 10,3 1,0 10,3 3 38 48,3 

G-RB2 ED - Flex 75 75 6,2 1,2 7,4 3 18 25,4 

F-RB2 ED - Flex 65 75 3,9 0,2 0,8 2 3 3,8 

RB2-A' SONOFLEX 250 160 1,4 1,5 2,1 2 27,4 29,5 

L-RB3 ED - Flex 15 75 3,4 0,2 0,5 2 16 16,5 

K-RB3 ED - Flex 85 75 13,5 1,5 20,3 3 58 78,3 

G-RB3 ED - Flex 65 75 7,2 1,0 7,2 3 16 23,2 

F-RB3 ED - Flex 85 75 1,5 1,5 2,3 3 58 60,3 

RB3-A' SONOFLEX 250 160 1 1,5 1,5 1 25 26,5 

A'-A SONOFLEX 250 160 0,9 1,5 1,4 1 2,4 3,8 

A-OUT SONOFLEX 250 160 0,9 1,5 1,4 1 2,4 3,8 

A-OUT SPIRO 250 160 0,5 1,0 0,5 1 13 13,5 
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Příloha č. 2.2 – Dimenzování VZT (varianta č.2) - pokračování 

Návrh rychlostí proudění – přívodní potrubí 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

IN-A 250 148,7 4 1 160 3,45 

A-RB1 250 148,7 4 1 160 3,45 

RB1-B 75 57,6 2 2 75 2,36 

RB1-C 75 57,6 2 2 75 2,36 

RB1-D 50 47,0 2 2 75 1,57 

RB1-E 50 47,0 2 2 75 1,57 

 

Návrh rychlostí proudění – odvodní potrubí 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

L-RB2 15 51,5 2 1 75 0,94 

K-RB2 25 66,5 2 1 75 1,57 

J-RB2 5 42,1 1 1 75 0,31 

H-RB2 65 47,9 2,5 2 75 2,04 

G-RB2 75 81,4 1 2 75 2,36 

F-RB2 65 47,9 2,5 2 75 2,04 

RB2-A' 250 148,7 4 1 160 3,45 

L-RB2 15 51,5 2 1 75 0,94 

K-RB3 85 54,8 2,5 2 75 2,67 

G-RB3 65 35,7 4,5 2 75 2,04 

F-RB3 85 40,9 4,5 2 75 2,67 

RB3-A' 250 148,7 4 1 160 3,45 

A'-A 250 148,7 4 1 160 3,45 

A-OUT 250 148,7 4 1 160 3,45 
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Příloha č. 3.2 – Dimenzování VZT (varianta č.3) 

Tlakové ztráty distribučních prvků 

Název místnosti Č.M. Přívodní Odsávací 

Objemový 

průtok 

[m3/m] 

Přípojovací 

rozměr 

[mm] 

Tlaková ztráta           

[Pa] 

Zádveří 101 - - - - - 

Technická místnost 102 - VEF 080 15 80 12 

Koupelna + WC 103 - VEF 125 75 125 42 

Spíž 104 - - - - - 

Kuchyně a jídelní kout 105 - VKE-V 200x150 135 160 25 

Obývací pokoj 106 EDP-P-BOX (2x) - 200 200x50 25 

Ložnice 107 EDP-P-BOX - 50 200x50 15 

Chodba 108 - - - - - 

Pokoj 109 EDP-P-BOX - 50 200x50 15 

Koupelna + WC 110 - VEF 125 70 125 40 

Šatna - - VEF 080 5 80 10 

 

  



 

FSI VUT v Brně  | 123 

Příloha č. 3.2 – Dimenzování VZT (varianta č.3) - pokračování 

Výpočet tlakových ztrát – přívodní potrubí 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

A x B          

[mm] 

l                  

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl         

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz 

[Pa] 

IN-A  SPIRO 300 160 - 0,5 2,0 1,0 1 18 19,0 

IN-A  SONOFLEX 300 160 - 1 2,0 2,0 1 0 2,0 

A-RB SONOFLEX 300 160 - 0,5 2,0 1,0 1 0 1,0 

A-RB SPIRO 300 160 - 6,7 2,0 13,4 2 24 37,4 

RB-B ED-Plano 100 - 200x50 12 2,2 26,3 6 85,25 111,5 

RB-C ED-Plano 100 - 200x50 10,7 2,2 23,4 6 85,25 108,7 

RB-O1 ED-Plano 100 - 200x50 2,5 2,2 5,5 2 51,6 57,1 

O1-D ED-Plano 50 - 200x50 3,4 0,6 2,0 3 21,85 23,9 

O1-E ED-Plano 50 - 200x50 3,8 0,6 2,2 2 20 22,2 
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Příloha č. 3.2 – Dimenzování VZT (varianta č.3) - pokračování 

Výpočet tlakových ztrát – odvodní potrubí 

Úsek Specifikace 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

l                  

[m] 

dpl,1      

[Pa/m] 

dpl         

[Pa] 

N                     

[-] 

dpm      

[Pa] 

dpz 

[Pa] 

J-O5 SONOFLEX 70 125 0,63 0,6 0,4 3 51,1 51,5 

J-O5 SPIRO 70 125 1,50 0,2 0,3 0 0,0 0,3 

H-O5 SONOFLEX 5 80 1,20 0,0 0,0 2 10 10,0 

H-O5 SPIRO 5 80 1,40 0,0 0,0 0 0 0,0 

O5-O4 SPIRO 75 125 2,6 0,2 0,5 2 3,0 3,5 

K-O4 SPIRO 15 80 2,7 0,1 0,3 2 13,0 13,3 

O4-O3 SPIRO 90 125 1,1 0,3 0,3 2 1,0 1,3 

G-O3 SONOFLEX 135 160 2,5 0,4 1,0 1 25,0 26,0 

G-O3 SPIRO 135 160 1,4 0,5 0,7 0 3,0 3,7 

O3-O2 SPIRO 225 160 0,7 0,6 0,4 2 15,0 15,4 

F-O2 SONOFLEX 75 125 1,75 0,6 1,1 2 40,8 41,8 

F-O2 SPIRO 75 125 0,5 0,2 0,1 0 0,0 0,1 

O2-A SPIRO 300 160 1,6 2,0 3,2 3 19,0 22,2 

O2-A SONOFLEX 300 160 0,5 2,0 1,0 0 0,0 1,0 

A-OUT SONOFLEX 300 160 1,4 2,0 2,8 1 3,2 6,0 

A-OUT SPIRO 300 160 0,5 2,0 1,0 1 13,0 14,0 
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Příloha č. 3.2 – Dimenzování VZT (varianta č.3) - pokračování 

Návrh rychlostí proudění – přívodní potrubí 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

IN-A 300 153.6 4,5 1 160 4,14 

A-RB 300 153.6 4,5 1 160 4,14 

 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Snorm        

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

A        

[mm] 

B       

[mm] 

RB-B 100 11111 2,5 10000 2,78 200 50 

RB-C 100 11111 2,5 10000 2,78 200 50 

RB-D 50 9259 1,5 10000 1,39 200 50 

RB-E 50 9259 1,5 10000 1,39 200 50 

 

Návrh rychlostí proudění – odvodní potrubí 

Úsek 
V̇         

[m3/hod] 

D          

[mm] 

w            

[m/s] 

Počet 

potrubí                

[-] 

Dnorm          

[mm] 

wnorm            

[m/s] 

J-O5 70 111,3 2 1 125 1,58 

H-O5 5 42,1 1 1 80 0,28 

O5-O4 75 115,2 2 1 125 1,70 

K-O4 15 72,8 1 1 80 0,83 

O4-O3 90 112,8 2,5 1 125 2,04 

G-O3 135 138,2 2,5 1 125 3,06 

O3-O2 225 162,9 3 1 160 3,11 

F-O2 75 115,2 2 1 160 1,04 

O2-A 300 162,9 4 1 160 4,14 

A-OUT 300 162,9 4 1 160 4,14 
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Příloha č. 6.1 – Výpočet tepelných zisků – Obývací pokoj, kuchyně, chodba 

Tepelné zisky v místnosti (stínění vnitřními žaluziemi) 

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sluneční radiace Q [W] 537 582 618 629 604 562 723 1056 1277 1310 1185 1022 1016 541 0 0 0 

Konvekce okny Q [W] 0 0 0 0 6 18 28 36 41 43 41 36 28 18 6 0 0 

Konvekce vnějšími st. Q [W] -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 

Lidé Q [W] 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Světla Q [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technologie Q [W] 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 

Tepelný tok z místností Q [W] 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Tepelný tok ze stropu Q [W] 25 54 85 111 132 147 154 152 141 122 97 68 42 18 3 0 0 

Zisk citelným teplem [W] 1589 1663 1730 1768 1770 1754 1933 2271 2486 2501 2350 2154 2113 1604 1036 1027 1027 

Přívod větracího vzd. [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisky [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 1738 1812 1879 1917 1932 1945 2148 2504 2731 2750 2595 2387 2328 1794 1198 1176 1176 
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Příloha č. 6.1 – Výpočet tepelných zisků – Obývací pokoj, kuchyně, chodba - pokračování 

Výsledky tepelných zisků se stíněním (s vnějšími žaluziemi) 

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Celkové citelné teplo [W] 1196 1237 1278 1307 1327 1343 1403 1498 1551 1543 1482 1405 1369 1208 1036 1027 1027 

Přívod větr. vzduchu [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisk [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 1345 1386 1427 1456 1490 1533 1618 1731 1796 1792 1727 1639 1584 1399 1198 1176 1176 

MAX [W] 1796  
 

Výsledky tepelných zisků bez stínění  

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Celkové citelné teplo [W] 2011 2121 2215 2262 2245 2196 2501 3100 3490 3530 3282 2957 2911 2029 1036 1027 1027 

Přívod větr. vzduchu [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisk [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 2160 2270 2364 2411 2407 2387 2716 3334 3735 3779 3527 3190 3126 2219 1198 1176 1176 

MAX [W] 3779  
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Příloha č. 6.1 – Výpočet tepelných zisků – Obývací pokoj, kuchyně, chodba - pokračování 

Porovnání vlivu stínicích prvků na celkovou tepelnou zátěž v místnosti 
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Příloha č. 6.2 – Výpočet tepelných zisků – Ložnice 

Tepelné zisky v místnosti (stínění vnitřními žaluziemi) 

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sluneční radiace Q [W] 861 842 971 1070 1031 823 519 266 220 197 167 131 90 43 0 0 0 

Konvekce okny Q [W] 0 0 0 0 3 10 16 21 24 25 24 21 16 10 3 0 0 

Konvekce vnějšími st. Q [W] -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 

Lidé Q [W] 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Světla Q [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technologie Q [W] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Tepelný tok z místností Q [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tepelný tok ze stropu Q [W] 6 13 20 26 31 35 37 36 33 29 23 16 10 4 1 0 0 

Zisk citelným teplem [W] 984 972 1108 1213 1183 986 689 440 395 368 331 285 233 175 121 117 117 

Přívod větracího vzd. [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisky [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 1133 1121 1257 1362 1346 1176 904 673 640 617 576 518 448 366 284 266 266 
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Příloha č. 6.2 – Výpočet tepelných zisků – Ložnice - pokračování 

Výsledky tepelných zisků se stíněním (s vnějšími žaluziemi) 

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Celkové citelné teplo [W] 354 356 397 430 428 383 309 245 233 224 209 189 167 143 121 117 117 

Přívod větr. vzduchu [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisk [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 503 505 546 579 591 574 524 479 479 473 454 423 382 334 284 266 266 

MAX [W] 591  
 

Výsledky tepelných zisků bez stínění  

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Celkové citelné teplo [W] 1661 1634 1871 2054 1994 1632 1097 649 568 523 462 388 304 209 121 117 117 

Přívod větr. vzduchu [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisk [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 1810 1783 2020 2203 2156 1823 1312 882 813 772 707 621 518 400 284 266 266 

MAX [W] 2203  
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Příloha č. 6.2 – Výpočet tepelných zisků – Ložnice - pokračování 

Porovnání vlivu stínicích prvků na celkovou tepelnou zátěž v místnosti 
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Příloha č. 6.3 – Výpočet tepelných zisků – Pokoj 

Tepelné zisky v místnosti (stínění vnitřními žaluziemi) 

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sluneční radiace Q [W] 43 62 80 94 105 112 199 339 441 470 429 377 403 220 0 0 0 

Konvekce okny Q [W] 0 0 0 0 2 5 8 10 11 12 11 10 8 5 2 0 0 

Konvekce vnějšími st. Q [W] -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 

Lidé Q [W] 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Světla Q [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technologie Q [W] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Tepelný tok z místností Q [W] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Tepelný tok ze stropu Q [W] 7 14 22 29 35 39 41 40 37 32 25 18 11 5 1 0 0 

Zisk citelným teplem [W] 282 309 335 356 374 388 480 622 722 746 699 637 655 463 235 233 233 

Přívod větracího vzd. [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisky [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 431 458 484 505 537 579 695 855 967 995 944 871 870 653 398 382 382 
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Příloha č. 6.3 – Výpočet tepelných zisků – Pokoj - pokračování 

Výsledky tepelných zisků se stíněním (s vnějšími žaluziemi) 

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Celkové citelné teplo [W] 251 264 276 287 297 306 335 374 399 402 385 362 360 301 235 233 233 

Přívod větr. vzduchu [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisk [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 400 413 425 436 460 497 549 607 644 652 630 595 574 492 398 382 382 

MAX [W] 652  
 

Výsledky tepelných zisků bez stínění  

Sluneční čas [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Celkové citelné teplo [W] 316 358 397 430 456 476 637 888 1068 1115 1036 933 972 636 235 233 233 

Přívod větr. vzduchu [W] 0 0 0 0 14 42 66 84 96 100 96 84 66 42 14 0 0 

Vodní zisk [W] 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Celková tepelná zátěž [W] 465 507 546 579 619 667 852 1122 1313 1364 1281 1167 1187 826 398 382 382 

MAX [W] 1364  
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Příloha č. 6.3 – Výpočet tepelných zisků – Pokoj - pokračování 

Porovnání vlivu stínicích prvků na celkovou tepelnou zátěž v místnosti 
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