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ABSTRAKT 

Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretická, výpočtová část 

a experimentální měření. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika 

vlhkého vzduchu a vzduchotechnika na zimních stadionech. Ve výpočtové části je 

diplomová práce zaměřena na optimalizací stávajícího návrhu vzduchotechnického 

systému hokejové haly. Hala je nyní provozována v období sezóny, od září do 

března. V práci jsou řešeny dvě varianty optimalizace. První variantou je rozšíření 

návrhu na celoroční provoz s kondenzačním odvlhčováním. Druhá varianta je 

řešena jako systém vzduchotechnické jednotky v kombinaci s adsorpčním 

odvlhčováním. Tato varianta je opět navržena na sezónní a celoroční provoz ledové 

plochy. Na závěr jsou všechny varianty porovnány z hlediska ročních nákladů na 

provoz systému. Experimentální měření je provedeno na odvlhčení vzduchu 

z prostoru s vysokými vodními zisky, v diplomové práci je to model bazénové haly. 

To je řešeno pomocí změny otáček ventilátoru a Peltierova článku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vlhký vzduch, vlhkost, teplota, entalpie, Mollierův H–X diagram, úprava vzduchu, 

zimní stadion, kondenzační odvlhčování, adsorpční odvlhčování, tepelná ztráty, 

tepelné zisky, ekonomické posouzení, ventilátor, Peltierův článek  
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ABSTRACT  

This diploma thesis is divided into three parts: theoretical, calculation and 

experimental measurement. The issue of humid air and air-conditioning in winter 

stadiums is elaborately analysed in the theoretical part. In the calculation part, the 

dessertation focuses on the optimization of current draft of hockey hall air 

conditioning system. The hall is now in operation during the season, which means 

from September to March. In the dissertation are discussed two variants of the draft. 

The first variant is draft upgrade to year-round operation with condensing 

dehumidification. The second option is solved as a combination of air handler unit 

system and absorption dehumidification. This variant is also designed for seasonal 

and year-round operation of the ice rink. At the end of the dissertation are all of 

them compared in terms of annual costs. The experimental measurement is carried 

out on dehumidification of air from areas with high water gains, in this case 

swimming pool hall model. This problematics is solved by changing the speed of 

ventilator and using Peltier generator. 

KEYWORDS 

Humid air, humidity, temperature, enthalpy, Mollier H-X diagram, air adjustment, 

winter stadium, condensation dehumidification, absorption dehumidification, heat 

loss, heat gain, economic assessment, ventilator, Peltier generator 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci se zabývám vzduchotechnikou zimních stadionů. Na tomto typu 

stavby jsou hlavním problémem vysoké vodní zisky a s tím spojená vlhkost vzduchu a její odvod. 

Vlhkost je základní složkou mikroklimatu a má vysoký podíl na kvalitě vzduchu v občanských 

stavbách. Může pak mít nežádoucí vliv na zdraví osob, a to nízkou, či vysokou relativní vlhkostí, 

tak nepřímo vytvořením podmínek pro vznik plísní. Dalšími nežádoucími vlivy, které vznikají 

spojením teploty a vlhkosti je například tvoření mlhy, kondenzace vody na konstrukcích, apod. 

To je hlavní problém při návrhu vzduchotechnického systému zimních stadionů. V této práci si 

je vlhkostní zátěž odváděna, jak kondenzačním, tak adsorpčním odvlhčováním. V práci kladu 

důraz na správný návrh rozdělení haly na zóny a také na vnitřní mikroklima (teplota, měrná 

vlhkost, relativní vlhkost), podle platné legislativy. 

 DIPLOMOVÁ PRÁCE – TÉMA A CÍLE 

Téma mé diplomové práce je optimalizace vzduchotechniky zimního stadionu. V první části 

se věnuji popisu vlhkého vzduchu prostřednictvím základních fyzikálních veličin a jsou zde také 

uvedeny úpravy vzduchu, vztažené k problematice návrhu vzduchotechnického systému na 

zimních stadionech. Cílem práce je správný návrh systému, tak aby byl ekonomicky i provozně 

nejvýhodnější.  

 Členění diplomové práce 

Diplomová práce je členěna na tři části. V teoretické části se věnuji problematice vlhkého 

vzduchu. Výpočtová část je zaměřena na optimalizaci vzduchotechniky zimního stadionu. A na 

závěr jsem zpracoval experimentální měření, kde jsem měřil odvlhčení prostoru s vysokými 

vodními zisky, v mém případě model bazénové haly. 

 Teoretické část 

Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části popisuji obecně vlhký vzduch a 

jeho stav pomocí základních fyzikálních veličin a základní úpravy vzduchu. Druhá část je 

orientována na problematiku vzduchotechniky zimních stadionů. V této kapitole se také 

zabývám kondenzačním a adsorpčním odvlhčováním, zejména principem fungování, 

porovnáním a správně zvoleném typu odvlhčování u různých staveb. 

 Výpočtová část – optimalizace stávajícího stavu 

V této části se věnuji optimalizaci stávajícího stavu. Návrh obsahuje dvě varianty. Obě 

jsou rozděleny na sezónní a celoroční provoz ledové plochy. První varianta obsahuje stávající 

řešení, kde je ledová plocha užívána pouze přes hokejovou sezónu. V první variantě je také 

řešena optimalizace. Ta je navržena tak, že ledová plocha bude užívána celoročně. Hlavní 
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úpravou vzduchu je kondenzační odvlhčování. Ve druhé variantě návrhu je optimalizace řešena 

rozdělením haly na dvě funkční zóny. Úprava vnitřního mikroklimatu je zajištěna pomocí 

vzduchotechnické jednotky a adsorpčního odvlhčovače. Návrh také obsahuje dva provozy, 

sezónní a celoroční. V závěru této části jsem obě varianty porovnal z ekonomického hlediska na 

roční náklady provozu.  

 Experimentální měření 

Experimentální měření je zaměřeno na odvlhčení prostoru s vysokými vodními zisky. 

V mém případě se jedná o model bazénové haly. Hlavním cílem bylo odvlhčení prostoru pomocí 

změny otáček ventilátoru, podle nastavení výstupního signálu PWM modulace. Na závěr se 

prostor odvlhčil pomocí Peltierova článku. Všechny varianty jsou porovnány a vyhodnoceny.  
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 VLHKÝ VZDUCH 

 Vlhký vzduch – základní složka mikroklimatu 

Mikroklima (vnitřní prostředí) je omezená část životního prostředí, které formují agencie 

představující hmotnostní a energetické toky mezi dvěma prostředími. Pro návrh a užívání 

technického zařízení budov je zásadní vnitřní prostředí. Kvalita vzduchu je veličina, která se 

ztěžka identifikuje. Obvyklým projevem zhoršené kvality je vydýchaný vzduch, který je 

v prostorách s přítomností osob. Dalšími složkami, které zásadně ovlivňují stav vzduchu 

v obytných místnostech je obsah vodní páry, koncentrace CO2 a odéry. Vlhkost vzduchu uvnitř 

budovy může negativně ovlivnit zdraví osob, ať už nízkou nebo vysokou relativní vlhkostí nebo 

nepřímo vytvořením podmínek pro plísně, či mikroorganismy. [4] 

Hodnoty mikroklimatických podmínek stanoví pro ČR vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se 

stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb. Základními předepsanými veličinami hodnocení 

interního mikroklimatu jsou teplota vzduchu a jeho relativní vlhkost, koncentrace škodlivin a 

tepelná zátěž, rychlost proudění vzduchu, intenzita výměny vzduchu a osvětlení. [4] 

Tepelně – vlhkostní mikroklima je složka prostředí, tvořena tepelnými a vlhkostními toky 

(teplem a vodní párou), které působí na organismus a vytváří jeho celkový stav. [4]  

 Základní vlastnosti vlhkého vzduchu 

Vlhký vzduch se skládá ze dvou složek, které se navzájem neovlivňují – vodní pára a 

suchý vzduch. Vodní pára se chová stále stejně a nezáleží, jestli je smíchána se suchým vzduchem 

nebo nikoliv. Vodní pára má jako jiné plyny teplotu, tlak, hustotu, objem, molární hmotnost a 

další veličiny. Pokud ji přidáme k suchému vzduchu, budou sdílet stejný objem a teplotu. U vodní 

páry a suchého vzduchu lze uvažovat, že mají vlastní parciální tlak a parciální hustotu. Obě složky 

vlhkého vzduchu se na rozdíl od ideálního plynu nemohou směšovat v jakémkoliv poměru 

v celém oboru tlaků a teplot. Pokud je teplota nižší, než je odpovídající teplota syté vodní páry, 

sráží se voda ve formě mlhy a je-li teplota menší, než teplota sublimační sráží se ve formě ledu. 

Je-li vodní pára obsažena ve vzduchu párou sytou, mluvíme o nasyceném vzduchu. [4] 

Vlhký vzduch se tedy může vyskytovat v těchto stavech: 

• homogenní směs – nastává, pokud je voda ve směsi v plynném stavu, 

• heterogenní směs – ve vzduchu jsou obsaženy různé fáze vody,  

• částečně ve stavu páry a částečně ve stavu kapalném (kapky, déšť, mrholení, atd.), 

• částečně ve stavu páry a částečně ve stavu tuhém (ledové krystalky, sníh, atd.),  

• částečně ve stavu páry, částečně ve stavu kapalném a částečně ve stavu tuhém. 
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Tab. 2.1 Základní veličiny vlhkého vzduchu [5] 

 

Směs suchého vzduchu a vodních par se řídí Daltonovým zákonem, kdy každá z obou 

složek se chová samostatně, nezávisle na druhé. Tlak, jenž tomuto stavu odpovídá je parciální 

tlak suchého vzduchu pa, respektive parciální tlak vodních par pv. Celkový tlak vlhkého vzduchu 

p je součtem parciálních tlaků obou složek. [2] 

� � �� � ��        [Pa] 

kde p celkový tlak vlhkého vzduchu     [Pa] 

 pa parciální tlak suchého vzduchu     [Pa] 

pv parciální tlak vodní páry     [Pa] 

Podobně platí Daltonův zákon pro složky i (plyny) suchého vzduchu. 

 �� � ∑ ���          [Pa] 

kde p celkový tlak suchého vzduchu     [Pa] 

 pa parciální tlaky (složek) suchého vzduchu   [Pa] 

 Ideální plyn – model vlhkého vzduchu 

Ideální plyn je dokonale stlačitelný a mezi jeho molekulami nevzniká tření. Má proto 

snahu vyplnit celý prostor, v němž je uchován. Tyto vlastnosti vycházejí ze tří základních 

předpokladů, které splňují jeho molekuly. 

• rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelné ve srovnání s jejich vzájemnými 

vzdálenostmi. Každou molekulu proto můžeme považovat za hmotný bod, 

• vzájemné srážky molekul ideálního plynu i jejich srážky se stěnou nádoby jsou dokonale 

pružné. Nemění se při nich proto celková kinetická energie ani hybnost částic, 

• s výjimkou vzájemných srážek na sebe molekuly nepůsobí žádnými silami. Potenciální 

energie ideálního plynu je tudíž nulová a jeho molekuly vykonávají rovnoměrný  

přímočarý pohyb, přičemž v důsledku srážek má jejich trajektorie tvar lomené čáry. 

 

Model ideálního plynu nachází uplatnění zejména při formulaci jednoduché stavové 

rovnice, která ukazuje závislost tlaku ideálního plynu na jeho objemu a teplotě. Stavová rovnice 

ideálního plynu je pak základem pro odvozování dalších termodynamických zákonů, popisujících 

chování plynu například za stálé teploty nebo neměnného tlaku. [6] 

  

  cp [kJ/kg.K] R [kJ/kg.K] cv [kJ/kg.K] M [kg/kmol] 

Suchý vzduch 1,005 0,28711 0,717 28,97 

Přehřátá vodní pára 1,926 0,4615 1,465 18 
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Pokud se ideální plyn nachází v termodynamické rovnováze, platí důležitá věta:  

Rovnoměrné rozložení molekul plynu, při němž je v každé objemové jednotce týž počet molekul, 

je nejpravděpodobnější, takže představuje rovnovážné rozdělení molekul, v němž se plyn vždy 

ustálí. [4] 

Pro vlhký vzduch tedy platí, že jeho fyzikální model je založený na těchto předpokladech: 

• vlastní objem částic (atomů, molekul) plynu je zanedbatelný, 

• mezimolekulové interakční síly jsou zanedbatelné. 

 

Základní definicí ideálního plynu je, že ideální plyn je každý plyn, který se řídí stavovou 

rovnicí ideálního plynu. 
 

� · 
� � � ·  · �        [Pa] 

kde p celkový tlak vzduchu      [Pa] 

 mn střední molekulová hmotnost vlhkého vzduchu   [kg/kmol] 

 R univerzální plynová konstanta R = 8314    [J/kmol·K] 

 ρ hustota (měrná hmotnost) vlhkého vzduchu   [kg/m3] 

 T termodynamická teplota     [K] 

Např. Výpočtové vztahy používané při výpočtech klimatizací, sušáren (měrná vlhkost, 

relativní vlhkost, měrná entalpie, Mollierův diagram) jsou založeny na předpokladu ideálního 

chování vzduchu. Protože chování vzduchu lze za běžných tlaků a teplot velmi dobře vystihnout 

a popsat pomocí stavové rovnice ideálního plynu. Odchylka parametrů vlhkého vzduchu v 

rozmezí teplot 200 K až 500 K a tlaků 0,1 MPa až 1,0 MPa je od stavové rovnice pro ideální plyn 

menší než 3 %. Pro vodní páru do tlaku 1 kPa je odchylka ještě menší. [4] 

Vzhledem k tomu, že stavová rovnice ideálního plynu je jednoduchá, tak se předpoklad 

ideálního chování plynu často používá v technické praxi při výpočtech. 

Plynové konstanty mají hodnotu: 

Suchý vzduch: 
 

�� �  �
��

� 287,1       [J/kg·K] 

kde ra měrná plynová konstanta suchého vzduchu   [J/kg·K] 

 ma střední molekulová hmotnost suchého vzduchu ma = 28,96 [kg/kmol] 

 R univerzální plynová konstanta R = 8314    [J/kmol·K] 

Vodní pára: 

�� �  �
��

� 461,4       [J/kg·K] 
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kde rv měrná plynová konstanta vodní páry    [J/kg·K] 

 mv střední molekulová hmotnost vodní páry mv = 18,02  [kg/kmol] 

 R univerzální plynová konstanta R = 8314    [J/kmol·K] 

 Vyjádření vlhkosti vzduchu 

Množství vody obsažené ve vzduchu vyjadřujeme několika různě definovanými 

veličinami, z nichž lze některé přímo měřit a lze je vzájemně i přepočítávat. Pro jednoznačné 

určení stavu vzduchu je nutné znát dvě základní stavové veličiny (teplota, tlak) a jednu veličinu, 

která určuje složení směsi (vlhkost). Obsah vlhkosti (vody) ve vzduchu může být různý. [5] 

Množství vodní páry obsažené ve směsi vlhkého vzduchu se může měnit. Stav, při kterém 

vzduch pojme maximální množství vodní páry se nazývá nasycení. Parciální tlak nasycené vodní 

páry je tedy tlakem vodní páry při nasycení. Tento tlak je funkcí pouze teploty a je zároveň 

maximálním tlakem pro zadanou teplotu. Pára se se vzduchem může mísit v libovolném poměru, 

má-li pára i vzduch při tlaku 100 kPa teplotu vyšší než 100 °C. [4] 

Obsah vlhkosti ve vzduchu může být různý. Vlhký vzduch se dělí na: 

• pv < pVS – vlhký vzduch je nenasycený parou  

(parciální tlak vodních par ve vzduchu je menší, než tlak sytých par při téže teplotě), 

• pV = pVS – vlhký vzduch je nasycený, 

• pV > pVS – vlhký vzduch je přesycený  

(nasycený vzduch, který obsahuje ještě další vodu v kapalném nebo tuhém skupenství). 

2.4.1 Relativní vlhkost vzduchu ϕ, rh 

Relativní vlhkost vzduchu je odvozenou experimentálně měřitelnou veličinou. Udává, do 

jaké míry je vzduch vodními parami nasycen. Je definována poměrem hmotnostní koncentrace 

vodních par ve vzduchu ρv k hmotnostní koncentraci sytých vodních par ρvs (při stejně teplotě t). 

Za předpokladu, že obě složky se chovají jako ideální plyn je 

� �  ��
���

 � ��
��·  · ��· 

���
 � ��

���
     [-, %] 

kde ϕ relativní vlhkost vzduchu     [-, %] 

 ρv hmotnostní koncentrace vodních par     [kg/m3] 

ρvs hmotnostní koncentrace sytých vodních par   [kg/m3] 

 pv parciální tlak vodních par     [Pa] 

 pvs parciální tlak sytých vodních par    [Pa] 

rv měrná plynová konstanta vodní páry    [J/kg·K] 

T termodynamická teplota     [K] 

V praxi se používá převážně vyjádření ϕ z parciálních tlaků pv, pvs. 
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Vzduch nenasycený vodními parami (vodní páry jsou ve stavu přehřátém, parciální tlak 

je pv) má ϕ < 1, vzduch nasycený vodními parami (vodní páry jsou v sytém stavu, parciální tlak je 

pvs) má ϕ = 1. Tlak sytých vodních par pvs je závislý pouze na teplotě. Z rovnice relativní vlhkosti 

se ϕ výrazně mění s teplotou. [2] 

Absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost a parciální tlak par jsou veličiny určující stav 

páry nezávisle na vzduchu. Měrná vlhkost je poměr hmotnosti vodní páry a suchého vzduchu. 

Dalšími možnostmi určení vlhkosti vzduchu jsou teplota rosného bodu a teplota mokrého 

teploměru. Tyto veličiny se dají získat měřením. [7] 

2.4.2 Měrná vlhkost x 

Při tepelných úpravách vlhkého vzduchu (odvlhčení, vlhčení) se nemění hmotnost 

suchého vzduchu, proměnná je hmotnost vodních par. Veličiny určující vlastnosti vlhkého 

vzduchu se vztahují na hmotnost 1 kg suchého vzduchu. [2] 

Měrná vlhkost vzduchu x je definována jako hmotnost vodních par (příp. ledu, vody), 

které obsahuje 1 kg suchého vzduchu. [2] 

! �  "�
"�

 � ��·#
��·  · ��· 

��·#  � 0,622 ��
��

� 0,622 %·���
� & %·���

 [kg/kgs.v.] 

kde x měrná vlhkost        [kg/kgs.v.] 

 Mv hmotnost vodních par       [kg] 

Ma hmotnost suchého vzduchu     [kg] 

 p tlak        [Pa] 

pv parciální tlak vodních par     [Pa] 

 pvs parciální tlak sytých vodních par    [Pa] 

pa parciální tlak suchého vzduchu     [Pa] 

rv měrná plynová konstanta vodní páry    [J/kg·K] 

ra měrná plynová konstanta suchého vzduchu   [J/kg·K] 

T termodynamická teplota     [K] 

V objem        [m3] 

ϕ relativní vlhkost vzduchu     [-, %] 

2.4.3 Absolutní vlhkost vzduchu ρv 

 Udává hmotnostní množství vodních par v jednotce objemu vzduchu – je to hmotnostní 

koncentrace vodních par ve vzduchu ρv. [2] 

Podle Ostwaldova zákona je objem vlhkého vzduchu: 

' �  '� �  '�       [m3] 
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Absolutní vlhkost (viz rovnice) je při tlaku vodních par pv o teplotě T. Pro homogenní 

směs se její hodnota pohybuje v rozsahu (0; ρvs). [4] 

�  �  ( �  "�
#�

       [kg/m3] 

kde ρv absolutní vlhkost       [kg/m3] 

 Mv hmotnost vodních par       [kg] 

Vv objem vodních par      [m3] 

2.4.4 Teplota rosného bodu tR 

Teplota, při které je vzduch nasycen. Při dalším ochlazování začíná vodní pára 

kondenzovat. V h-x diagramu se teplota rosného bodu pro daný stav vzduchu odečte na 

průsečíku křivky nasycení a čáry měrné vlhkosti, odpovídající danému stavu vzduchu. Grafické 

znázornění v h-x diagramu je na obrázku 2.1. Pro teplotu rosného bodu tR (angl. "Dew Point") se 

také často používá index "DP". [7] 

Je-li znám parciální tlak vodních par ve vzduchu pv [Pa], lze určit teplotu rosného bodu tr 

[°C] z následujících rovnic. [2] 

)� �  *+,-
.-,/.* – 1� ��

– 273,1 pro teplotu t < 0 °C 

)� �  ,3,,,.
.4,5- – 1� ��

– 235,6  pro teplotu t ≥ 0 °C 

2.4.5 Teplota mokrého teploměru 

Je to taková teplota vody, při níž je teplo potřebné k vypařování vody do vzduchu 

odebíráno přestupem tepla konvekcí z okolního vzduchu (při izobarickém ději). Je také 

označována jako mezní teplota adiabatického chlazení. Grafické znázornění v h-x diagramu je na 

obrázku 2.1. Teplota mokrého teploměru je také označována tWB (wet bulb). [7] 

2.4.6 Hustota vlhkého vzduchu ρ 

Je dána součtem hmotnosti suchého vzduchu Ma, a hmotnosti vodních par Mv 

obsažených v objemu V. 

 � � � � � "�
# � "7

# �  ��
��· � ��

��· � � & %·���
��· � %·���

��·  [kg/m3] 

Po dosazení konstant a úpravě, kde tlaky p, pvs jsou v [Pa], teplota T v [K]. Ze vztahu 

vyplývá, že hustota vlhkého vzduchu je vždy menší, než hustota suchého vzduchu (ϕ = 0), při 

stejném barometrickém tlaku p. [2]  
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 � �
��· – 3,48-·%·� 

��· � � & 3,48-·%·���
��·     [kg/m3] 

 

kde ρ hustota vlhkého vzduchu      [kg/m3] 

 ρa hmotnostní koncentrace suchého vzduchu   [kg/m3] 

ρv hmotnostní koncentrace vodních par    [kg/m3] 

Ma hmotnost suchého vzduchu      [kg] 

Mv hmotnost vodních par      [kg] 

 V objem        [m3] 

p tlak        [Pa] 

pa parciální tlak suchého vzduchu     [Pa] 

 pv parciální tlak vodních par     [Pa] 

pvs parciální tlak sytých vodních par    [Pa] 

ra měrná plynová konstanta suchého vzduchu   [J/kg·K] 

rv měrná plynová konstanta vodní páry    [J/kg·K] 

T termodynamická teplota     [K] 

ϕ relativní vlhkost vzduchu     [-, %] 

2.4.7 Měrná entalpie 

Při výpočtech s vlhkým vzduchem je výhodné sledovat 1 kg suchého vzduchu, který 

obsahuje proměnlivé množství x vodních par. Při procesech úprav vlhkého vzduchu zůstává 

hmotnost suchého vzduchu stálá, ale mění se množství vodních par x. [2] 

Entalpie vlhkého vzduchu (směsi 1 kg suchého vzduchu a x kg vodních par) je dána 

součtem entalpií obou složek. [2] 

ℎ �  ℎ� � ℎ�         [J/kgs.v.] 

kde h měrná entalpie        [J/kgs.v.] 

 ha měrná entalpie 1 kg suchého vzduchu    [J/kgs.v.] 

hv měrná entalpie x kg vodních par    [J/kgs.v.] 

Entalpie je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelnou energii uloženou v jednotkovém 

množství látky. [8] 

Entalpie suchého vzduchu je násobkem měrné tepelné kapacity (při konstantní teplotě) 

a teploty (ca = 1010 J/kg⋅K; platí od -30 do 100 °C). Při nulové teplotě je i entalpie suchého 

vzduchu také nulová: [8] 

ℎ� �  1 · ;�) �  1010)       [J/kgs.v.] 

kde ha měrná entalpie 1 kg suchého vzduchu    [J/kgs.v.] 

ca měrná tepelná kapacita suchého vzduchu   [J/kg⋅K.] 

t teplota        [°C] 
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Entalpie vodní páry je funkcí teploty a tlaku. Měrná tepelná kapacita vodní páry  

cv = 1840 J/kg·K. Pro běžné výpočty lze do teploty 100 °C a tlaku par 10 kPa použít empirický 

vztah: [8] 

ℎ� �  <� · ;�) �  (2500 �  1,84)) · 10³     [J/kgs.v.] 

kde hv měrná entalpie x kg vodních par    [J/kgs.v.] 

cv měrná tepelná kapacita vodní páry    [J/kg⋅K.] 

t teplota        [°C] 

lv výparné teplo vody      [J/kg] 

Entalpie vzduchu nenasyceného vodními parami (pv < pvs) 

ℎ � [1,01) � ! (2500 � 1,84))] · 10³    [J/kgs.v.] 

Pokud vzduch obsahuje vodní mlhu (nebo jinovatku, sníh, led) připočítá se k entalpii 

vzduchu nasyceného vodními parami hs entalpie vodních kapek. [2] 

ℎ � ℎB � (! – !B);C)      [J/kgs.v.] 

nebo entalpie ledu 

ℎ � ℎB � (! – !B)(<D � ;D))      [J/kgs.v.] 

kde hs měrná entalpie vodních kapek     [J/kgs.v.] 

cw měrná tepelná kapacita vody; cw = 4187    [J/kg⋅K.] 

ce měrná tepelná kapacita ledu; ce = 2090    [J/kg⋅K.] 

x měrná vlhkost        [kg/kgs.v.] 

xs měrná vlhkost vzduchu nasyceného vodními parami  [kg/kgs.v.] 

t teplota        [°C] 

le skupenské teplo tání ledu; le = -333.103    [J/kg] 

2.4.8 Parciální tlak syté páry pvs 

Parciální tlak syté páry pvs je závislý pouze na teplotě: 

<E ��B � 28,926 – *+,-
.84,+GH platí pro rozsah teplot -20 až 0 °C 

<E ��B � 23,58 – ,3,,,.
.45,* G H  platí pro rozsah teplot 0 až 80 °C 

Hodnoty lze také spočítat dle vztahů Hylanda a Wexlera: 
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Pro teploty -100 až 0 °C dle vzorce: 

<E ��B � IJ
 � K. � K4 ⋅ � � K, ⋅ �. � K5 ⋅ �4 � K* ⋅ �, � K8 ⋅ <E(�)  

pro tlak nasycení pro tekutou vodu v teplotním rozmezí 0 až 200 °C: 

<E ��B � IL
 � K/ � K+3 ⋅ � � K++ ⋅ �. � K+. ⋅ �4 � K+4 ⋅ <E(�)  

kde konstanty nabývají hodnot:  

C1= -5,6745359.103; C2= -5,1523058.10-1; C3= -9,6778430.10-3; C4= 6,2215701.10-7;  

C5= 2,0747825.10-9; C6= -9,4840240.10-13; C7= 4,1635019; C8= -5,8002206.103; C9= -5,5162560; 

C10= -4,8640239.103; C11= 4,1764768.103; C12= -1,4452093.103; C13= 6,5459673 

 Mollierův h-x diagram 

Tepelné a vlhkostní změny stavu vzduchu se znázorňují v diagramu h-x podle Molliera 

(1923) – schéma obr. 2.1. V roce 1911 publikoval Dr. Carrier psychrometrický diagram 

obdobného typu, který v původní podobě byl konstruován v souřadnicích t (teplota vzduchu) a 

tm (teplota mokrého teploměru). V současné době v anglosaské literatuře se užívá 

psychrometrický diagram, který má kosoúhlé souřadnice h-x, jeho souřadné osy jsou však proti 

Mollierovu diagramu otočené. [2] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Schéma Mollierova h-x diagramu (vlevo), psychrometrického (vpravo) [8] 
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2.5.1 Popis diagramu 

Neobvyklá souřadnicová soustava byla zvolena proto, aby se zobrazila na větší plochu 

nejproduktivnější oblast stavové roviny příslušící nenasycenému vlhkému vzduchu. Osa vodního 

obsahu x a entalpie směřuje šikmo dolů pod úhlem 135 °C. Další osy (hustota vlhkého vzduchu 

ρ, teplota t, relativní vlhkost ϕ se dopočítávají. Diagram je rozdělen čarou relativní vlhkosti  

ϕ = 1 na oblasti vlhkého nenasyceného vzduchu, jež je mapována vedle základní soustavy 

izoentalp h = konst. a soustavou čar konstantní relativní vlhkosti ϕ = konst. a na oblasti 

přesyceného vzduchu „mlha“ a „sníh“. Tato oblast obsahuje pokračování sítě izoentalp a 

izoterm, které se na čáře nasycení ϕ = 1 lomí. Další dělicí čárou je izoterma t = 0 °C, pod níž je 

oblast vzduchu, která obsahuje sníh či led. [5] 

Součástí diagramu je i stupnice tzv. směrového měřítka. Směrové měřítko δ je 

definováno poměrem: 

M � NO PQRS
"O � "O ⋅TU

"O ⋅TV � TU
TV  

Součástí diagramu je také stupnice tzv. činitele citelného tepla. Činitel citelného tepla ϑ 

je definován poměrem citelného tepla Qcit a celkového tepla Qcelk: 

W � NO PXY
NO PQRS

� NO PXY
NO PXYGNO �ý[

� \]⋅^H
^U   

 Úpravy vzduchu 

Změny, které probíhají při úpravě vzduchu v klimatizačních/větracích zařízeních, a ke 

kterým dochází v klimatizovaných místnostech, jsou přibližně izobarické (celkový tlak vzduchu p 

se nemění). Výsledné procesy (směšování, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování) jsou dány toky 

tepla a vlhkosti jednak v klimatizačním zařízení, jednak v klimatizovaném prostoru. Základní 

schéma klimatizačního zařízení s typickou klimatizační jednotkou je na obr. 2.3. [2] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Schéma klimatizační jednotky [10]  
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Na obrázku 2.3 je znázorněno klimatizační zařízení sloužící pro úpravu vzduchu v 

obecném prostoru. Zařízení je vybaveno ventilátory pro odvod a přívod vzduchu (V), ohřevem 

(O) a parním zvlhčovačem (PV) pro zimní provoz a chladičem (CH) pro provoz letní. Pro využití 

cirkulačního vzduchu je zařízení vybaveno směšovací komorou (S). Pro úplnost je na schématu 

znázorněn i filtr atmosférického vzduchu (F) a uzavírací klapky (K). [10] 

Schéma znázorňuje případ, kdy je klimatizovaný prostor vystaven tepelným ziskům (letní 

provoz). Ve schématu je naznačena i produkce vlhkostních zisků Mw (např. od osob pobývajících 

v prostorách). Klimatizační zařízení, nasává z venkovního prostředí určité množství čerstvého 

vzduchu Ve, které se ve směšovací komoře smísí s cirkulačním vzduchem Vcir. Do místnosti je 

přiváděno celkové množství vzduchu V = Ve + Vcir o teplotě tp a měrné vlhkosti xp. Požadovaný 

stav vzduchu v místnosti je určen teplotou vzduchu ti a relativní vlhkostí ϕi. [10] 

2.6.1 Ohřev vzduchu 

K ohřevu vzduchu dochází ve výměnících tepla, zpravidla ze žebrovaných nebo 

lamelových trubek. Teplonosnou látkou je voda, kondenzující páry chladiva, pára. Specifické jsou 

elektrické ohřívače. Ve všech případech se jedná o povrchové ohřívače, jejichž teplota povrchu 

toh je vyšší, než teplota vzduchu přiváděného do ohřívače t1. Při ohřevu nedochází ke změně 

obsahu vlhkosti ve vzduchu, proces probíhá při konstantní měrné vlhkosti x2 = x1 = konst.,  

tj. Δx = 0, směr δ = ꚙ. Entalpie vstupujícího vzduchu h1 o průtoku Ma [kg/s] se zvýší na hodnotu 

h2. [2] 

Zařízení pro ohřev vzduchu: 

• vodní ohřívače – vyrábějí se nejčastěji jako lamelové výměníky (měděné trubky s hliní-

kovými lamelami). Výměníky mohou být jedno nebo víceřadé. Teplonosnou látkou je 

voda z otopné soustavy či samostatného zdroje. Může být využito i odpadního tepla, 

• parní ohřívače – jsou většinou ocelové. Regulace je však obtížnější, 

• kondenzátorová jednotka chladivového systému – jedná se o tepelné čerpadlo (určené 

přímo pro vytápění), či odpadní teplo systému, 

• elektrické ohřívače, 

• plynové ohřívače. 

_`U � aO ⋅ Δℎ � 'O ⋅  ⋅ Δℎ     [W] 

Po rozepsání dosazením z předchozích vztahů obdržíme vztah: 

_`U � aO c ⋅ Δℎ � aO c ⋅ ;c ⋅ Δ) � Δ! ⋅ (2500 ⋅ 104 � ;# ⋅ Δ)) 

Protože Δx = 0, je poslední člen nulový, a pro stanovení potřebného výkonu ohřívače lze použít 

vztah: 

_`U � aO c ⋅ ; ⋅ Δ)       [W] 
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kde M hmotnostní průtok vzduchu     [kg/s.] 

h entalpie       [J/ kgs.v.] 

V objemový průtok vzduchu     [m3/s.] 

ρ hustota vzduchu = 1,2      [kg/ m3
.] 

ca měrná tepelná kapacita vzduchu = 1010   [J/kg⋅K.] 

t teplota        [°C] 

x měrná vlhkost vzduchu      [kg/kgs.v.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.3 Průběh stavu vzduchu při ohřevu vzduchu a značení ohřívače ve schématech [9] 

2.6.2 Chlazení vzduchu 

Chlazení vzduchu probíhá v povrchových výměnících tepla, konstruovaných převážně 

z lamelových trubek. Teplonosnou látkou je chladná voda, nebo vypařující se chladivo. Rozlišují 

se dva základní případy podle toho, jaká je teplota povrchu chladiče tch vzhledem k teplotě 

rosného bodu tr vzduchu přiváděného do chladiče: [2] 

• tch > tr, proces chlazení probíhá za stavu x2 = x1, obdobně jako při ohřevu, obr. XX, 

(suché chlazení), 

• tch < tr, při chlazení se snižuje měrná vlhkost ze stavu x1 na x2, dochází ke kondenzaci 

vodních par na povrchu chladiče, obr. 2.5, (mokré chlazení). [2] 

Suché chlazení: 

Probíhá v případech, kdy je povrchová teplota výměníku vyšší než teplota rosného bodu 

upravovaného vzduchu tch > tr. Vzhledem k tomu, že Δx = 0, lze pro stanovení potřebného výkonu 

chladiče použít vztah, viz citelné teplo. Nutné je ovšem podotknout, že tento případ se v praxi 

vyskytuje jen výjimečně. Je to dáno zdroji chladu, jež jsou většinou konstruovány na teplotní 

spád chladicího okruhu 6/12 °C. Střední povrchová teplota výměníku je potom tch = 9 °C. [9] 
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Mokré chlazení: 

Dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené v upravovaném vzduchu. Probíhá v 

případech, kdy je povrchová teplota výměníku nižší, než teplota rosného bodu upravovaného 

vzduchu   tch < tr. Pro stanovení potřebného výkonu chladiče je třeba použít vztah, viz celkové 

teplo. [9] 

Citelným teplem se nazývá část chladicího výkonu, která je využita na snížení teploty vzduchu. 

Vázaným teplem se nazývá část výkonu daná kondenzací vodních par ve vzduchu.  

Celkové teplo pak odpovídá celkovému výkonu chladiče a je dáno součtem citelného a 

vázaného tepla. [9] 

Citelné teplo (výkon):  

_ � 'O ⋅  ⋅ ; ⋅ Δ)       [W] 

Celkové teplo (výkon): 

_ � 'O ⋅  ⋅ Δℎ       [W] 

kde V objemový průtok vzduchu     [m3/s.] 

h entalpie       [J/ kgs.v.] 

ρ hustota vzduchu = 1,2      [kg/ m3
.] 

ca měrná tepelná kapacita vzduchu = 1010   [J/kg⋅K.] 

t teplota        [°C] 

Zařízení pro chlazení vzduchu: 

• vodní chladiče – nejčastěji jsou to lamelové víceřadé výměníky (měděné trubky s hliní-

kovými lamelami). Teplonosnou látkou je voda nebo nemrznoucí směs ze zdroje chladu 

(běžný teplotní spád 6/12 až 8/16),  

• chladivové systémy (přímý výparník) - teploty 3-6 °C. 

Vzhledem ke kondenzaci je třeba zajistit odloučení (lapače kapek) a odvod kondenzátu 

(napojení přes zápachovou uzávěrku do kanalizace). [9] 

Množství vody, zkondenzované na povrchu chladiče, zjistíme dle vztahu: 

aC � aO ⋅ Δ!       [kg/s] 

kde M hmotnostní průtok vzduchu     [kg/s.] 

x měrná vlhkost vzduchu      [kg/kgs.v.] 

  



 
   

 
  29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.4 Průběh stavu vzduchu při chlazení vzduchu a značení chladiče ve schématech [9] 

2.6.3 Vlhčení vzduchu 

Vlhčit vzduch lze párou nebo vodou. Směr změny stavu vzduchu při vlhčení párou 

probíhá za konstantní teploty (ve skutečnosti se vzduch mírně ohřívá, pro praxi však zcela 

vyhovuje směr změny stavu vzduchu t = konst.). Směr změny stavu vzduchu při vlhčení vodou o 

teplotě tm probíhá za konstantní entalpie – adiabatické chlazení, h = konst. Měrná vlhkost 

vzduchu roste, teplota vzduchu během procesu klesá a případ lze v některých případech využít i 

k chlazení. [9] 

Účinnost pračky je dána vztahem: 

d � ^V
^Ve�f

  

kde x měrná vlhkost vzduchu      [kg/kgs.v.] 

Zařízení pro vlhčení vzduchu: 

• vodní pračky vzduchu  – na sprchové, blánové, bubnové, bublinové, atd. 

   – adiabatické nebo polytropické 

Během vlhčení dochází k cirkulaci vody, proto je nezbytná kvalitní úprava vody. Vždy je 

třeba zabránit riziku množení bakterií (legionela). Za vodní pračkou bývá umístěn odlučovač 

(lapač) kapek. [9] 

• rozprašování vody 

se děje na principu pneumatickém, mechanickém, ultrazvukovém (studená pára). [9] 
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Obr. 2.5 Průběh změny stavu vzduchu při vlhčení vzduchu vodou a párou a značení chladiče ve schématech [9] 

2.6.4 Odvlhčování vzduchu 

K odvlhčování vzduchu ve větrání a klimatizaci se uplatňují dvě základní metody: 

• kondenzační – odvlhčování chlazení – ohřev vzduchu, (kompresorové), 

• odvlhčování adsorpcí. 

Kondenzační – odvlhčování chlazení – ohřev vzduchu: 

Odvlhčování vzduchu chlazením se uskutečňuje v chladičích o teplotě povrchu tch nižší, 

než je teplota rosného bodu tr vzduchu přiváděného do chladiče. Teplota povrchu chladiče tch i 

teplota vzduchu vystupujícího z chladiče t2 je dána požadovaným odvlhčením na měrnou vlhkost 

x2. Při výrazných požadavcích na odvlhčení je teplota t2 velmi nízká a za odvlhčením musí při 

úpravě vzduchu v klimatizaci následovat ohřev. Energetické nároky jsou pak dány potřebným 

výkonem chladiče Qch [W] a případného ohřívače vzduchu Qoh [W]. [2] 

Adsorpční odvlhčování: 

Pro odvlhčování vzduchu v procesech, kdy kondenzační odvlhčování (chlazením) 

nemůže z principu plnit svou funkci, se používá technologie DEC (Desiccative and Evaporative 

Cooling) – odvlhčování a následné adiabatické chlazení. K tomuto účelu se používají adsorpční 

rotory, na jejichž teplosměnnou plochu je nanesena vrstva adsorbentu, zpravidla silikagelu – 

vysoce porézní hmoty, která je schopna do sebe vázat molekuly vody. Popis funkce adsorpční 

jednotky, viz kapitola 3.4. [2]  
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2.6.5 Mísení dvou a více různých stavů vzduchu 

Konečná teplota po smísení n různých stavů vzduchu o různých průtocích se stanoví dle 

směšovací rovnice: 

)B� � HJ⋅"JGHg⋅"gG…….GHj⋅"j
"JG"gG…….G"j

� ∑ HX⋅"XjXkJ
∑ "XjXkJ

   [°C] 

a podobné platí i pro konečnou měrnou vlhkost: 

!B� � VJ⋅"JGVg⋅"gG…….GVj⋅"j
"JG"gG…….G"j

� ∑ VX⋅"XjXkJ
∑ "XjXkJ

    [kg/kgs.v.] 

kde t teplota        [°C] 

M hmotnostní průtok vzduchu     [kg/s.] 

x měrná vlhkost vzduchu      [kg/kgs.v.] 

Leží-li konečný stav vzduchu po smísení pod křivkou nasycení φ = 1, začne se vytvářet 

mlha. To je ovšem v technické praxi nežádoucí, a hrozí-li tento případ, je výhodné vzduch o nízké 

teplotě předehřát na takovou teplotu, aby se tvoření mlhy (kondenzaci) zabránilo. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.6 Mísení 2 různých stavů vzduchu při nebezpečí kondenzace, předehřev studeného vzduchu pro zabránění 

tvorby mlhy [9] 

2.6.6 Zpětné získávání tepla 

Směr změny stavu vzduchu se u výměníku zpětného získávání tepla bez přenosu vlhkosti 

(Δx = 0) znázorňuje v h-x diagramu stejně jako u ohřevu či suchého chlazení. [9] 
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 VZDUCHOTECHNIKA ZIMNÍCH STADIONŮ 

 Úvod 

V kapitole 3 Vzduchotechnika zimních stadionů jsem navázal na svojí bakalářskou práci, 

kde jsem podrobně rozebral problematiku jejich návrhu. Konkrétně se jednalo o zdroje vodní 

páry, tvorbu mlhy nad ledovou plochou, kondenzace vodní páry. Dále jsem popsal vnitřní 

prostředí zimních stadionů, kde jsem řešil větrání, tepelně – vlhkostní parametry vnitřního 

prostředí a teplotu ledové plochy.  

Všechny tyto podkapitoly jsem zkráceně shrnul i v diplomové práci a navázal na ně  

částí 3.3 Koncepce vzduchotechniky, ve které jsem stručně popsal způsoby odvlhčení a distribuci 

vzduchu. Hlavní částí této kapitoly je adsorpční odvlhčování (3.4), které je primární složkou při 

návrhu vzduchotechniky na zimních stadionech. 

 Úvod do problematiky 

Vzduchotechnický systém zajišťuje přívod čerstvého vzduchu, udržuje požadovanou vlhkost a 

odvádí vodní páry. Vyšší vlhkost vzduchu v hale s sebou přináší zásadní problémy: 

• tvorba mlhy nad ledovou plochou, 

• vznik kondenzátu na plexisklech a mantinelech, 

• kondenzace vodní páry na střešní konstrukci. 

3.2.1 Zdroje vodní páry 

Primárními zdroji vodní páry na zimním stadionu jsou: 

• osoby, 

• úprava ledové plochy, 

• neupravený venkovní vzduch. 

3.2.2 Tvorba mlhy nad ledovou plochou 

Pokud je do objektu přiváděn vlhký vzduch, tak je směšován s chladným vzduchem nad 

ledem. Vzduch má vysokou hustotu, tudíž klesá a drží se nad ledovou plochou. Překážky 

v podobě hrazení brání promíchání vzduchu. Mlha se vytváří, když je vzduch nad ledovou 

plochou nasycen. [1] 

3.2.3 Kondenzace vodní páry  

Roste-li měrná vlhkost vzduchu v hale, roste nebezpečí kondenzace. Problém 

kondenzace vzniká hlavně na střešní konstrukci na straně interiéru, která je ochlazována sálavým 

účinkem ledové plochy. V tomto případě je výška haly zásadním faktorem. Stropní konstrukce, 
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která je blízko ledové ploše je více ochlazována. Povrchová kondenzace vodní páry na střešní 

konstrukci zapříčiňuje vznik plísní. Dalším nežádoucím účinkem je tvorba kapek na konstrukci, 

které následně padají na ledovou plochu nebo do publika. Kapky, které spadnou na ledovou 

plochu často přimrzají a vytváří nerovnosti na ledové ploše, což zhoršuje kvalitu ledu a jeho 

častější úpravu. Kondenzace vodní páry dochází i na mantinelech, zejména na plexisklech, které 

jsou také ochlazovány sálavým účinkem. Pokud povrchová teplota ochranných skel je pod 

teplotou rosného bodu vzduchu nad ledem dochází ke kondenzaci. [1] 

3.2.4 Vnitřní prostředí – větrání 

V České republice není žádná norma, která by předepisovala podmínky pro vnitřní 

prostředí na zimních stadionech. Zimní stadion lze tedy považovat za pobytový prostor a dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. má být průtok vzduchu 25 m3/h na osobu. Další předpis je ASHRAE 62.1, 

to je Americký předpis a ten uvádí jiné hodnoty. Pro diváky uvádí průtok vzduchu 13,5 m3/h na 

osobu a pro hráče pak minimálně 36 m3/h na osobu. Ve víceúčelových halách nebo velkých 

zimních stadionech s velkým diváckým obsazením se doporučuje volit snížené hodnoty průtoku 

venkovního vzduchu na osobu, kvůli vlhkostní zátěži venkovního vzduchu, charakteru prostoru 

a krátkého pobytu osob v hale. [1] 

3.2.5 Tepelně – vlhkostní parametry vnitřního prostředí 

Zimní stadion rozdělujeme podle teploty na dvě zóny. Hrací zóna a zóna pro diváky. 

V hrací zóně by teplota vzduchu měla být 5 až 12 °C. Je-li teplota vyšší, energetické nároky na 

chlazení ledu jsou také vyšší. Teplota v zóně pro diváky by měla být minimálně 10 °C. [1] 

3.2.6 Teplota ledové plochy 

Teplota ledové plochy je důležitým faktorem pro sport, pro který je hala zrovna 

využívána. Každý sport má zapotřebí jinou povrchovou teplotu ledu. Ledová plocha, která má 

povrchovou teplotu nízkou sdílí teplo s okolními plochami. [11] 

 Koncepce vzduchotechniky 

Přívod venkovního vzduchu bez úpravy má vysoký obsah vodní páry a není vhodný pro 

větrání stadionů. Z toho plyne nucené větrání s využitím odvlhčování. [1] 

Víceúčelové haly a velké zimní stadiony s velkým počtem diváků je výhodné rozdělit na 

dvě zóny. Zóna, do které je zahrnuto hlediště a hrací zóna. Oddělení zón není jednoduché, ke 

směšování dochází neustále, ale je vhodné zvolit správnou distribuci přiváděného vzduchu do 

zón. Zóny mají odlišné parametry, v hledišti je zapotřebí vytvořit příjemné prostředí, zatímco 

v hrací zóně dbáme na kvalitu ledu a zamezujeme tvorbě mlhy a kondenzátu. [1] 
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3.3.1 Způsoby odvlhčování zimních stadionů 

Vzduchotechnika zimních stadionů nabízí dvě možnosti odvlhčení: 

• kondenzační odvlhčování, 

• adsorpční odvlhčování. 

 

 Účelem odvlhčování je na zimních stadionech dosáhnout a udržet teplotu rosného bodu 

1,5 až 4 °C, a to nejlépe v celé hale. [1] 

Použitím adsorpčního odvlhčování zajišťujeme, že nad ledem potřebujeme udržet 

relativně nízkou měrnou vlhkost. Systém je účinný v zónách nízkých teplot vzduchu. [1] 

Celkový průtok vzduchu se navrhuje na odvod vlhkostní zátěže. 

'� � '̀ l � 'D  �  "�
� (VX& V[)     [m3/h] 

kde Ms hmotnostní tok vodní páry     [kg/h] 

 xi měrná vlhkost vnitřního vzduchu    [kg/kgS.V.] 

xp měrná vlhkost přiváděného vzduchu    [kg/kgS.V.] 

Podíl venkovního vzduchu Ve je dán obsazeností prostoru a hygienickým požadavkem. 

Hmotnostní tok produkované vodní páry se stanoví: 

aB � a`B � aú��       [kg/h] 

kde Mos produkce vodní páry od osob     [kg/h] 

 Múpr produkce vodní páry související s úpravou ledu   [kg/h] 

Produkce vodní páry při údržbě ledu Múpr je krátkodobá a větrací zařízení nelze 

navrhnout na tak krátkou dobu. Produkce vodní páry se rozpočítá do jedné hodiny. [1] 

3.3.2 Distribuce vzduchu 

Distribuce vzduchu je nedílnou součástí zamezení ochlazování stropní konstrukce od 

ledové plochy, čímž můžeme předejít následné kondenzaci na konstrukci. Přívod vzduchu se 

snažíme umístit tak, aby ohříval i střešní konstrukci. [1] 

Distribučními prvky pro přívod vzduchu do haly jsou trysky s dalekým dosahem. 

Výhodou tohoto prvku je natočení směru, kam bude proud vzduchu směřovat. Přívodní potrubí 

je vedeno podél jedné strany. Trysky směřujeme ke stropu, aby docházelo k částečnému ohřevu 

střešní konstrukce. Odvod vzduchu je veden na protilehlé straně. [1] 
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 Adsorpční odvlhčování 

Odvlhčování vzduchu zimních stadionů se provádí buď kondenzačním odvlhčováním 

nebo adsorpčním. V teoretické části práce se budu věnovat pouze adsorpčnímu odvlhčování, 

protože se v nových projektech tento typ odvlhčování používá nejčastěji. Vzhledem k teplotám 

vzduchu je také mnohem účinnější, něž odvlhčování kondenzační.  

3.4.1 Návrh systému 

Vzhledem k vysokému množství lidí v prostoru (zimní stadion)  se navrhuje větší počet 

jednotek, které musí zajistit dostatečný ohřev a hlavně odvlhčení vzduchu. Zařízení pro ledovou 

plochu přivádějí upravený vzduch nad kluziště a vytváří v podélném směru vzduchovou bariéru 

oddělující prostor diváků. Část vzduchu je přiváděna směrem dolů k ledu a část nahoru pro 

ofukování střešní konstrukce. To je důležité pro eliminaci kondenzace vodní páry na konstrukci 

střechy. Jednotky upravující vzduch nad ledovou plochou často pracují pouze s cirkulačním 

vzduchem, kdy se předpokládá, že potřebný venkovní vzduch pro sportovce na hrací ploše je 

součástí čerstvého vzduchu dopravovaného jednotkami pro hlediště. Hlavní povinností zařízení 

je snížení obsahu vodní páry ve vzduchu. Proto mají jednotky výkonné funkční odvlhčovače, 

které pracují na adsorpčním principu. Vzduch je také v zimním období dohříván a v letním 

naopak chlazen. Vzduch je přiváděn rovnoměrně pomocí dýz nebo trysek umístěných nad 

ledovou plochou a odvod je soustředěn na okraji haly. [1] 

3.4.2 Odvlhčování vzduchu pro zimní stadiony 

Cílem odvlhčení vzduchu na zimních stadionech je dosáhnout a trvale udržovat v celém 

objemu haly hodnotu teploty rosného bodu v rozsahu +1,5 °C až +4 °C. Toto je naprosto zásadní 

požadavek při navrhování jakéhokoliv odvlhčovacího systému, který má sloužit na zimních 

stadionech. [11] 

Odvlhčovací jednotka, která má být součástí vzduchotechnického systému, musí sama o 

sobě produkovat velmi suchý vzduch, který bude mít po smíchání s vlhkým vzduchem v hale 

výslednou teplotu rosného bodu maximálně do +4 °C. [12] 

3.4.3 Porovnání kondenzačního a adsorpčního odvlhčování 

Kondenzační systémy  

Běžně se používají ve vzduchotechnice a klimatizacích. Mají však některé nevýhody. 

Zcela zásadní nevýhodou je hodnota rosného bodu výstupního vzduchu, která je stále velmi 

vysoká. Odvlhčováním (tímto způsobem) se získá z odvlhčovacího zařízení výstupní vzduch s 

rosným bodem +3 °C a vyšším. Po smíchání takto odvlhčovaného vzduchu se vzduchem v hale 

se hodnota rosného bodu dále zvýší často nad teplotu prostředí arény a problémy nadále 

přetrvávají. Kondenzační systémy mají omezenou kapacitu odvlhčení i tím, že nesmí  

zamrznout – zamrznutý výměník neodvlhčuje. Musí se zajistit odtávání ledu na výměníku jeho 
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odstavováním a ohřevem. Čím je nižší teplota výměníku (sací tlak), tím je nižší účinnost systému. 

Jedná se o energeticky náročné řešení. [12] 

Adsorpční odvlhčovací jednotky  

Pracují na zcela odlišném fyzikálním principu na adsorpci molekul vodní páry ze vzduchu 

do sorpční látky, která umí tyto molekuly do sebe vázat a přitom zůstává suchá. Tato látka pak 

prochází procesem regenerace, kdy je zbavována vodní páry a v kontinuálním cyklu je opět 

připravena k sorpci. Výsledkem je odvlhčený vzduch, který se přivádí do odvlhčovaného prostoru 

a jehož rosný bod má hodnotu až do -20 °C nebo i nižší. Výsledný rosný bod vzduchu je bezpečně 

pod teplotou vzduchu v hale (+10 až +13 °C) a odpovídá výše uvedeným hodnotám do +4 °C. [12] 

 

• adsorpční odvlhčovací zařízení nikdy nezamrzne, 

• adsorpční odvlhčovací systém je konstrukčně jednodušší a tím i spolehlivější, 

• na jeho umístění je třeba velmi malého prostoru, 

Adsorpční a kondenzační princip se tedy doplňují v rozsahu a účinnosti odvlhčení a 

správná volba metody závisí i informovanosti investora o požadavcích na provoz zařízení  

viz obr. 3.1. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Rozsah použití kondenzačních a adsorpčních odvlhčovačů v h-x diagramu [13] 
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3.4.4 Princip adsorpčního odvlhčování 

Pro odvlhčování vzduchu v procesech, kdy kondenzační odvlhčování (chlazením) 

nemůže z principu plnit svou funkci, se používá technologie DEC (Desiccative and Evaporative 

Cooling) – odvlhčování a následné adiabatické chlazení. K tomuto účelu se používají adsorpční 

rotory, na jejichž teplosměnnou plochu je nanesena vrstva adsorbentu, zpravidla silikagelu – 

vysoce porézní hmoty, která je schopna do sebe vázat molekuly vody. 

Odvlhčovaný, tzv. procesní vzduch P1 o průtoku Mp [kg/s] vstupuje do sorpční sekce 

výměníku, kde absorbent (silikagel) následkem svých fyzikálních vlastností (mezimolekulárních 

sil) váže v kapalné formě vodní páru obsaženou v procesním vzduchu. Vzduch se ve výměníku 

odvlhčuje a zároveň zahřívá díky kondenzačnímu teplu uvolňovaném při adsorpci a tepelném 

toku, který do procesního vzduchu přestupuje z povrchu rotoru, zahřátého v procesní sekci. 

Změna P1 na P2 je teoreticky izoentalpická, ve skutečnosti se od izoentalpy odchyluje (vlivem 

toku tepla z povrchu rotoru). Odvlhčený vzduch o stavu P2 se dále využívá v klimatizačním 

systému. Jelikož má odvlhčený vzduch o stavu P2 relativně vysokou teplotu, pro uplatnění 

v dalším procesu se následně chladí nebo směšuje s chladnějším vzduchem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Adsorpční odvlhčování – schéma jednotky, h-x diagram 

Po otočení rotoru do sekce regenerační se adsorbovaná vlhkost z rotoru vypařuje do 

regeneračního vzduchu (proces přidávání vody do vzduchu). Regenerační vzduch R1 (o průtoku 

MR [kg/s]) je nutno před vstupem do výměníku ohřát na vysokou teplotu (až 130 °C) – stav R2. 

Obecně, čím vyšší teplota, tím vyšší je odvlhčení. Teplo k odpaření vody se odnímá 

regeneračnímu vzduchu, ten se ochlazuje a navlhčuje – proces je teoreticky izoentalpický (změna 

z R2 na R3). Odchylka od izoentalpy je způsobena vychlazováním regeneračního vzduchu 

přestupem tepla z vychlazeného rotoru v sekci sorpční.  

Otáčky adsorpčních rotorů jsou výrazně nižší, než rotorů pro zpětné získávání tepla a 

pohybují se kolem 10 ot/h (zatímco rotační výměníky pro ZZT se otáčejí rychlostí cca 10 ot/min). 

I konstrukce adsorpčních výměníků je poněkud odlišná, neboť dělicí rovina obou proudů 
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vzduchu není v polovině rotoru. Poměr průtoků regeneračního a procesního vzduchu bývá běžně 

¼, proto i výměník je uzpůsoben tomuto poměru. Procesní vzduch prochází cca 75 % účinné 

plochy rotoru, zatímco regenerační pouze 25 % plochy. [2] 

Pro výměník platí bilance vlhkostí: 

an(!n+– !n.) � a�(!�4– !�.) 

kde M hmotnostní průtok      [kg/s] 

 x měrná vlhkost vzduchu      [kg/kgS.V.] 

Pro zvýšení účinnosti je časté, že se vzduch použitý pouze na odvlhčení sorbentu nechá 

projít rotačním tělesem dvakrát. Jednou před ohřátím, kdy již do sebe část vlhkosti pojme a 

podruhé po ohřátí, kdy se jeho kapacita absolutní vlhkosti značně navýší. Celý proces je 

znázorněn na obrázku 3.3. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Funkční schéma adsorpčního odvlhčovače. Zapojení Recusorb umožňuje 
lepší využití regeneračního tepla a nižší výstupní teplotu suchého vzduchu. [13] 

3.4.5 Použití adsorpčního odvlhčování 

Aplikace odvlhčování (adsorpčního), se netýká pouze zimních stadionů. Prostory, kde se 

musí udržovat specifické podmínky, jako výrazně nižší hodnoty vlhkosti, která by mohla způsobit 

škody na výrobcích nebo materiálu: [13] 

• potravinářský průmysl, 

• farmaceutický a chemický průmysl, 

• výroba elektrotechniky, plastů a skla, 

• skladové prostory bez temperování, vodní díla, přečerpávací stanice, 

• archivy, depozitáře a konzervace historických památek. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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 CÍL VÝPOČTOVÉ ČÁSTI 

 V této části se věnuji optimalizaci stávajícího stavu. Návrh obsahuje dvě varianty. Obě 

jsou rozděleny na sezónní a celoroční provoz ledové plochy. První varianta obsahuje stávající 

řešení, kde je ledová plocha užívána pouze přes hokejovou sezónu. V první variantě je také 

řešena optimalizace. Ta je navržena tak, že ledová plocha bude užívána celoročně. Hlavní 

úpravou vzduchu je kondenzační odvlhčování. Ve druhé variantě návrhu je optimalizace řešena 

rozdělením haly na dvě funkční zóny. Úprava vnitřního mikroklimatu je zajištěna pomocí 

vzduchotechnické jednotky a adsorpčního odvlhčovače. Návrh také obsahuje dva provozy, 

sezónní a celoroční. V závěru této části jsem obě varianty porovnal z ekonomického hlediska na 

roční náklady provozu.  

U obou variant je zpracováno jednočarové řešení, dimenze a tlakové ztráty potrubí, 

posouzení hluku, návrh izolací, dvoučarové řešení a regulační schéma. Technická zpráva je 

zpracována na optimalizaci první varianty.  

 ANALÝZA OBJEKTU 

 Popis objektu 

Sportovní centrum je navrženo pro město Vsetín. Objekt se skládá ze dvou hokejových 

hal se zázemím, ledovou plochou pro curling a volejbalovým hřištěm. Z bakalářské práce jsou 

převzaty funkční celky, hokejové plochy (funkční zóna č. 1, 3), zázemí haly (funkční zóna č. 2). 

V prostoru zázemí se v 1.NP nachází hokejové šatny, hygienické prostory, technické zázemí, 

sklady a prostory vyhrazené pro zaměstnance. Ve 2.NP jsou fitness, masáže, kancelář, šatny, 

hygienické prostory, sklady a strojovny s technickým zázemím. Ve 3.NP se nachází ubytovací 

prostory s hygienickým zázemím. Na střeše objektu jsou umístěny VZT jednotky pro všechny tři 

zóny. Pro návrh a následné porovnání v diplomové práci je řešena funkční zóna č. 3 – hokejová 

hala „A“, z důvodu přítomnosti diváků, kteří mají nemalý vliv pro návrh VZT systému. 

Stavební řešení objektu: obvodové stěny jsou tvořeny panely Kingspan, vnitřní stěny 

jsou z keramického zdiva a stropy ze ŽB desky. Střešní konstrukce je tvořena ocelovými 

příhradovými vazníky, tepelnou izolací a trapézovými plechy.  

 Popis funkční zóny 

Funkční zóna č. 3 – řešená jako teplovzdušné vytápění a klimatizace. Nachází se zde 

hokejová hala „A“ s malou tribunou pro 275 diváků na jižní straně haly.  
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Okrajové podmínky – dle ČSN 12 7010/Z1 [15] 

Tab. 2.1 Klimatické podmínky 

VSETÍN 

vztažná nadmořská výška 387 m 

průměrný tlak vzduchu - 97 kPa 

 LÉTO ZIMA 

Teplota venkovního vzduchu [°C] 32,5 -22,0 

Entalpie venkovního vzduchu (kJ/kg s.v.) 65,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Rozdělení objektu na zóny – 1.NP [3]  
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 VÝPOČTY TEPELNÉ BILANCE 

 Výpočet součinitelů prostupu tepla 

Při výpočtu součinitele prostupu tepla U byly použity následující vztahy: 

Odpor konstrukce při prostupu tepla i-tou vrstvou 

�� � oX
pX

         [m2K/W] 

kde λi součinitel tepelné vodivosti      [W/mK] 

 di tloušťka i-té vrstvy konstrukce     [m] 

Celkový tepelný odpor 

�) � �B� � ∑ ����q+ � �BD      [m2K/W] 

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

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

Součinitel prostupu tepla 

r � +
�         [m2K/W] 

Definice: Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 

při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K. [3] 

Hodnoty součinitele prostupu tepla U [m2K/W] vyhovují požadovaným hodnotám UN,20, 

dle ČSN 73 0540. [3] 

Tab. 3.1 Souhrn součinitelů prostupu tepla 

Souhrn součinitelů prostupu tepla  

Konstrukce U [W/m2·K] UN,20 [W/m2·K] 

S1 – obvodová stěna 0,11 0,3 

S2 – nosná zeď 0,22 1,3 

P1 – podlaha na zemině 0,44 0,45 

T2 – střecha 0,23 0,24 

O1 – okno 1,2 1,5 

D1 – dveře 1,2 1,7 
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 Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

s ,�D � ∑(tu ∙ ru\ ∙ wu)      [W/K] 

kde Ak plocha konstrukce      [m2] 

 Ukc součinitel prostupu tepla konstrukce     [W/m2K] 

  ek korekční činitel zahrnující exponování    [-] 

ru\ � ru � Δr        [W/m2K] 

kde ∆U korekční součinitel      [W/m2K] 

Tepelné ztráty zeminou 

s ,�x � y∑ tu ∙ rDz{�D,u| ∙ }x+ ∙ }x. ∙ ~C    [W/K] 

kde Uequie,K ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce  

v kontaktu se zeminou      [W/m2K] 

fg1 opravný součinitel, uvažující vliv roční změny průběhu  

  venkovní teploty, stanovena národní hodnota   [-] 

fg2 opravný teplotní součinitel, zahrnující rozdíl mezi roční  

  průměrnou venkovní teplotou a výpočtovou venkovní  

teplotou        [-] 

Gw opravný součinitel na vliv spodní vody    [-] 

}x. � y�XjY,X&�e,Q|
y�XjY,X&�Q|         [-] 

kde θint,i teplota interiéru      [°C] 

 θm,e teplota zeminy       [°C] 

 θe venkovní výpočtová teplota     [°C] 

Tepelné ztráty z/do prostorů rozdílné teploty 

s ,�� � ∑ytu ∙ ru ∙ }��|      [W/K] 

kde fij součinitel redukce teploty     [-] 

}�� � y�XjY,X&��|
y�XjY,X&�Q|        [-] 

kde θj teplota přilehlého prostoru     [°C] 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem 

s ,� � s ,�D � s ,�x � s ,��      [W/K]  

Navrhovaná ztráta prostupem 

Φ ,� � s ,� ∙ y���H,� − �D|      [W] 

 

Tab. 3.2 Výpočet tepelné ztráty pro místnost – hokejová hala „A“ [3] 

1.02. HOKEJOVÁ HALA "A" 
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota 

18 °C -22 °C 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak · Ukc · ek 

S1 obvodová stěna 1 146,96 0,110 0,02 0,130 1,00 149,10 

S2 stěna ve 3.NP 71,76 0,220 0,02 0,240 1,00 17,22 

T2 střecha nad halou 2 660,61 0,230 0,02 0,250 1,00 665,15 

D1 dveře 20,00 1,200 0,00 1,200 1,00 24,00 

O1 okno 67,50 1,200 0,00 1,200 1,00 81,00 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  
HT,ie = Ʃk Ak · Ukc · ek [W/K] 

936,48 

                    

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Ozn. Popis Ak Uk fij Ak · Uk · fij 

S2 stěna k m. č. 1.33 6,1 0,220 0,075 0,10 

D2 dveře 13,37 3,500 0,075 3,51 

S2 stěna k m. č. 1.32 16,46 0,220 0,075 0,27 

D2 dveře 6,76 3,500 0,075 1,77 

S2 stěna k m. č. 1.13 20,31 0,220 -0,100 -0,45 

S2 stěna k m. č. 1.16 12,40 0,220 -0,150 -0,41 

S2 stěna k m. č. 1.17 20,31 0,220 -0,100 -0,45 

S2 stěna k m. č. 1.18 20,31 0,220 -0,100 -0,45 

S2 stěna k m. č. 1.21 12,40 0,220 -0,150 -0,41 

S2 stěna k m. č. 1.22 20,31 0,220 -0,100 -0,45 

S2 stěna k m. č. 1.24 8,60 0,220 -0,100 -0,19 

S2 stěna k m. č. 1.46 3,10 0,220 -0,050 -0,03 

S2 stěna k m. č. 1.61 32,55 0,220 -0,050 -0,36 

S2 stěna k m. č. 2.74 19,44 0,220 0,075 0,32 

S2 stěna k m. č. 2.75 13,32 0,220 0,075 0,22 

S2 stěna k m. č. 2.45 31,93 0,220 0,075 0,53 
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S2 stěna k m. č. 2.05 7,83 0,220 -0,050 -0,09 

S2 stěna k m. č. 2.06 9,30 0,220 -0,150 -0,31 

S2 stěna k m. č. 2.09 11,78 0,220 -0,970 -2,51 

S2 stěna k m. č. 2.10 12,40 0,220 -0,364 -0,99 

S2 stěna k m. č. 2.11 7,75 0,220 -0,182 -0,31 

S2 stěna k m. č. 2.13 9,20 0,220 -0,150 -0,30 

S2 stěna k m. č. 2.14 7,83 0,220 -0,050 -0,09 

S2 stěna k m. č. 2.16 7,67 0,220 -0,100 -0,17 

S2 stěna k m. č. 2.17 3,72 0,220 -0,050 -0,04 

S2 stěna k m. č. 2.20 6,10 0,220 -0,100 -0,13 

S2 stěna k m. č. 2.22 3,18 0,220 -0,100 -0,07 

S2 stěna k m. č. 2.21 9,92 0,220 -0,100 -0,22 

S2 stěna k m. č. 2.30 9,55 0,220 -0,050 -0,11 

O1 okno 23,00 1,200 -0,061 -1,68 

S2 stěna k m. č. 3.07a 23,10 0,220 -0,050 -0,25 

S2 stěna k m. č. 3.08a 12,71 0,220 -0,050 -0,14 

S2 stěna k m. č. 3.09a 12,71 0,220 -0,050 -0,14 

S2 stěna k m. č. 3.10a 12,71 0,220 -0,050 -0,14 

S2 stěna k m. č. 3.11a 12,71 0,220 -0,050 -0,14 

S2 stěna k m. č. 3.12a 12,71 0,220 -0,050 -0,14 

S2 stěna k m.č. 3.35a/3.34a 43,05 0,220 -0,050 -0,47 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot  
Ht,íj =Ʃk Ak · Uk · fij [W/K] 

-4,91 

          

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · ek 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  
HT,iue = Ʃk Ak · Ukc · bu [W/K] 

0,00 

                    

Tepelné ztráty zeminou 

Ozn. Popis Ak Uequiv,bf Ak · Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw 

P1 podlaha – hala "A" 812,8 0,44 357,63 1,45 0,325 1 0,471 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  
HT,ig = (Ʃk Ak · Uequiv,bf) · fg1 · fg2 · Gw (W/K) 

168,53 

                    

Celková měrná tepelná ztráta prostupem  
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

1100,10 

                   

Ɵint,i Ɵe Ɵint,i – Ɵe Ht,i 
Návrhová ztráta prostupem  

Φt,i (W) 

18,0 -22,0 40,0 1 100,10 44 004 
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 Tepelná zátěž 

3.3.1 Výpočet tepelné zátěže v programu Teruna – hokejová hala „A“ 

ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK  

INFORMACE O PROJEKTU  

ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU  

Venkovní stěna  

• Stěnové panely – J (421,245 m2, 0,2 m, 0,023 W/m·K, 90 kg/m3, 900 kJ/kg·K)  

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K)  

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K) 

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K) 

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K) 

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K) 

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K) 

• O1 – okno (9,555 m2, 1,2 W/m2·K) 

Venkovní stěna  

• Stěnové panely – V (328,1 m2, 0,2 m, 0,023 W/m·K, 90 kg/m3, 900 kJ/kg·K)  

• D1 – dveře vstupní (4,8 m2, 1,2 W/m2·K)  

Venkovní stěna  

• Stěnové panely – Z (397,83 m2, 0,2 m, 0,023 W/m·K, 90 kg/m3, 900 kJ/kg·K)  

• D1 – dveře vstupní (4,8 m2, 1,2 W/m2·K)  

• D2 – dveře vstupní (10,8 m2, 1,2 W/m2·K) 

Střecha  

• Plochá střecha (2660,61 m2, 0,16 m, 0,039 W/m·K, 2300 kg/m3, 1020 kJ/kg·K)  

Venkovní stěna  

• Stěna cihelná – Porotherm – S (71,76 m2, 0,4 m, 0,093 W/m·K, 1500 kg/m3, 900 kJ/kg·K)  

Asymetrická stěna  

• S2 – THERM-40-1 (523,14 m2, 0,4 m, 0,093 W/m·K, 1500 kg/m3, 900 kJ/kg·K)  

Podlaha  

• Podlaha beton s izolací (812,8 m2, 0,11 m, 0,043 W/m·K, 1900 kg/m3, 800 kJ/kg·K)  

VSTUPNÍ ÚDAJE  

• Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7.  

• Časový krok: 300 s  

• Objem místnosti: 24885 m3 55  

Ve výpočtu bylo zavedeno:  

• Simulace oblačnosti: NE  

• Referenční rok: NE  

• Uvažován vliv sluneční radiace: ANO  

• Načtená klimatická data: NE  
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13:00 – 22:00 

ZAČÁTEK PROVOZU 

17:00 – 22:00 

UTKÁNÍ/TRÉNINK 

22:00 – 13:00 

KONEC PROVOZU 

• Osvětlení [1]: 13–22 h, 11850 W  

• Větrání [1]: 0–24 h, 600 m3/h  

• Ostatní tepelné zdroje: NE  

• Odpar vody: NE  

• Biologická produkce [1]: 17–22 h, 75 kg, počet osob: 300  

• Biologická produkce [2]: 17–22 h, 75 kg, počet osob: 10  

• Sálavé plochy: NE  

VÝSLEDKY  

Maxima tepelné zátěže:  

• 21.7. 18.25 h: Citelné teplo Max= 53711,36 W  

• 21.7. 4.08 h: Citelné teplo Min= 7796,08 W  

• 21.7. 18.25 h: Vázané teplo = 0 W, Tz = 5,83 W/K  

• 21.7. 18.25 h: Potřeba chladu = 543,8 kWh Potřeba tepla = 0 kWh  

• Suma potřeby chladu = 543,8 kWh  

• Suma potřeby tepla = 0 kWh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Průběh tepelné zátěže během dne 
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 Stanovení průtoku vzduchu 

Koncentrace škodlivin: 

'n � N
� ∙ \ ∙ THS

        [m³/s] 

kde Q tepelná zátěž/ztráta místnosti     [W] 

 ρ hustota vzduchu      [kg/m³] 

 c měrná tepelná kapacita vzduchu    [J/kgK] 

Δtk rozdíl teplot       [K] 

Odvod vlhkostní zátěže: 

'n � "
� ∙ TVS

         [m³/h] 

kde M produkce vodní páry      [g/h] 

 ρ hustota vzduchu      [kg/m³] 

 Δxk rozdíl měrné vlhkostí      [g/kgS.V] 

Dávky vzduchu (průtok na hygienické minimum): 

'D � � ∙ !         [m³/h] 

kde D počet osob       [-] 

 x dávka venkovního vzduchu na osobu    [m³/h] 

Výměna vzduchu: 

'D � � ∙ E         [m³/h] 

kde O objem místnosti      [m³] 

 n požadovaná výměna vzduchu     [h-1] 

Minimální dávka vzduchu na osobu, která nedělá fyzickou činnost, dle Maxe von  

Pettenkofera z roku 1877 je 25-34 m³/h.  

Dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., novela 93/2012 Sb. [20] 

25 m³/h – člověk vykonávající práci I, IIa bez zdrojů chemického znečištění 

50 m³/h – člověk vykonávající práci I, IIa se zdroji chemického znečištění 

70 m³/h – člověk vykonávající práci IIb, IIIa 

90 m³/h – člověk vykonávající práci IVa, V 

Dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. [21] 

Umyvadlo – 30 m³/ h·ks 

Sprcha – 150 – 200 m³/ h·ks 

WC – 50 m³/ h·ks, pisoár – 25 m³/h·ks  
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 ÚTLUM HLUKU 

Součtová hladina frekvencí a sčítání zdrojů hluku  

�� � 10 <�� (10(3,+∙�+) � 10(3,+∙�.) � 10(3,+∙��))  [dB/A] 

kde  L hladina akustického výkonu zdroje     [dB/A]  

n počet zdrojů / frekvencí      [-] 

Útlum hluku v odbočce 

}x. � 10<�� ∑ ����
����J

       [dB] 

kde  Sodb plocha všech větví      [m2]  

Sodb1 plocha odbočující větve      [m2] 

Útlum koncovým odrazem 

�4 � 10<�� �1 � � \
� ∙ � ∙ o�+,--�    [dB] 

kde  c rychlost zvuku (344 m/s)      [m/s]  

f frekvence        [Hz]  

d rovnocenný průměr otvoru      [m] 

� �  �,c
�         [m] 

kde  A plocha otvoru       [m2] 

Korekce na počet vyústek 

�+ � 10<�� (E�)       [dB] 

kde  np počet vyústek       [-] 

Hladina akustického výkonu všech vyústek 

�+ � ��  �  �+       [dB] 

kde  LS součtová hladina všech vyústek     [dB] 

  



 
   

 
  50 
 

Šíření hluku v uzavřeném prostoru 

�n � �+  �  10<�� � N
, ∙ � ∙ �g  �  ,

c�    [dB] 

kde  Q směrový činitel        [-]  

r vzdálenost od vyústky k posluchači     [m]  

A pohltivá plocha místnosti     [m2] 

Šíření zvuku ve volném prostoru 

�n � �+  �  10<�� � N
, ∙ � ∙ �g �      [dB] 

kde  Q směrový činitel        [-]  

r vzdálenost od vyústky k posluchači     [m] 
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 POPIS ŘEŠENÍ NÁVRHU 

V diplomové práci je řešena optimalizace návrhu vzduchotechniky zimního stadionu, 

která obsahuje dvě varianty. Oba návrhy jsou rozděleny na sezónní a celoroční provoz, to 

znamená jestli je led v hale pouze v hokejové sezóně (září–březen) nebo celoročně. Parametry 

vnitřního vzduchu jsou navržené právě podle období, kdy se ledová plocha užívá. 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Schéma variant diplomové práce 

 Varianta 1 – VZT jednotka s kondenzačním odvlhčováním 

 V první variantě je řešena centrální vzduchotechnická jednotka. Z bakalářské práce je 

převzata varianta návrhu, kdy chod ledové plochy je pouze v době hokejové sezóny  

(září–březen) – sezónní provoz. V letním období (duben–srpen) je hala využívána pro in – line 

hokej, hokejbal, apod. V druhé části první varianty návrhu je ledová plocha užívána celoročně.  

 Varianta 2 – VZT jednotka a adsorpční odvlhčovač 

Ve druhé variantě je hala rozdělena na dvě funkční části – ledová plocha a hlediště.  

I v této variantě jsou návrhy rozděleny, dle období kdy je ledová plocha v provozu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Schéma rozdělení haly 

U každé varianty jsou vypočítány dimenze a tlakové ztráty, útlum hluku v exteriéru a 

interiéru a k tomu navrženy tlumiče hluku. Izolace potrubí je navržena a posouzena v programu 

Teruna.  
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 VARINATA 1 – VZT JEDNOTKA S KONDENZAČNÍM 

ODVLHČOVÁNÍM 

 Varianta 1.1 – větrání a klimatizace haly – sezónní provoz  

Provoz ledové plochy je v období hokejové sezóny (září–březen), v létě je hala využívána 

pro jiné sporty. Podle toho jsou navrženy parametry vnitřního vzduchu. Množství venkovního 

vzduchu je navrženo na násobnost výměny vzduchu. 

Požadované parametry vnitřního vzduchu: 

• zima:  12 °C  r. v. (45 %)  4,0 g/kg s. v.  

• léto:  26 °C  r. v. (55 %)   12 g/kg s. v. 

Výpočet množství venkovního vzduchu: 

Celkové množství venkovního vzduchu se určí z minimální hodnoty na osobu a podle 

násobnosti výměny vzduchu. Limitní hodnota pro osobu v pobytové místnosti je 25 m3/hod.  

VZT jednotka bude dopravovat venkovní vzduch pro diváky, hráče a zaměstnance. Množství 

vzduchu pro hráče je 90 m3/h a pro zaměstnance 50 m3/h. Z předběžného návrhu uvažujeme 

275 diváků, 30 hráčů a 5 zaměstnanců.  

V� � O ∙ n �  24 885 · 2 � 49 800 m³/h  

V� � D ∙ x �  310 · 35 � 10 850 m³/h  

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

• pokrytí tepelné ztráty prostupem 

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  44 004
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 10 �  3,63 m³/s �  13 100 m³/h 

• pokrytí tepelných zisků 

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  53 711
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 7 �  6,33 m³/s �  22 800 m³/h 

• pokrytí vodních zisků 

Problémem zimních stadionů je vysoká koncentrace vodní páry. Hlavními zdroji je přívod 

venkovního vlhkého vzduchu při větrání, odpar vody z ledové plochy, produkce od diváků, hráčů 

a realizačního týmu a produkce rolbou při úpravě ledu.  

Odpařením vody z ledové plochy: 

součinitel odparu Ɛ = 5 g/(hPa·m2·h) – hodnota pro klidnou vodní hladinu, 

plocha ledu Aice = 1540 m2,  
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tlak syté vodní páry při teplotě ledu ps = 0,4369 kPa, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu pd = 0,935 kPa, 

m¨ � Ɛ ∙ A«¬� · (p® – p¯) �  5 · 1540 · (9,35 – 4,369) � 38 350 g/h  

Produkce od diváků, hráčů a realizačního týmu: 

m¨± � n ∙ M¨ � 30 · 300 �  50 · 275 � 5 · 100 � 23 250 g/h 

Produkce od úpravy ledu rolbou: 

Při jedné úpravě ledové plochy rolbou se vyprodukuje 15–35 kg vody. Teplota vody pro 

úpravu ledu dosahuje 70 °C. Při výpočtu byla zvolena nejméně příznivá hodnota,  

tedy 35 000 g/rolbování.  

Celkové množství vlhkosti v hale: 

Množství vzniklé vlhkosti v hale určíme podle dějů, které mohou nastat. Protože při 

úpravě ledu nejsou hráči na ledě, tak celkové množství vlhkosti je součtem odparu vody z ledové 

plochy a produkce vody úpravou ledu. 

M � m¨ � m³ � 38 350 � 35 000 � 73 350 g/h 

Zdrojem vlhkosti je i přiváděný venkovní vzduch. Je nutné ho započítat do návrhu úpravy 

přiváděného vzduchu do haly. Ve výpočtu je určená požadovaná měrná vlhkost přiváděného 

vzduchu. Dodržením této měrné vlhkosti zajistíme, aby přiváděný vzduch odebral vlhkost 

tvořenou vnitřními zdroji. 

V¡,´ � M
ρ ∙  Δx¦,´

 �>  Δx¦,´  �  M
ρ ∙  V¡

 �  73 350
1,2 ∙  49 800  � Δx¦,´  �  1,23 g/kg   

Δx¦,´  � x« – x±,´ �> x±,´ � x« – Δx¦,´  � 4 – 1,23 � 2,77 g/kg   

V¡ � M
ρ ∙  Δx¦,·

 �>  Δx¦,·  �  M
ρ ∙  V¡

 �  23 250
1,2 ∙  49 800  � Δx¦,·  �  0,40 g/kg   

Δx¦,·  � x« – x±,· �> x±,· � x« – Δx¦,·  � 12,0 – 0,40 � 11,60 g/kg   
Množství přiváděného vzduchu se stanoví na základě nejvyšší vypočtené hodnoty, to se 

může lišit pro zimní a letní provozní stav. V přechodných měsících, na konci sezóny zejména 

v září a březnu, je vysoká měrná vlhkost exteriérového vzduchu, což způsobí i vyšší vlhkost v 

prostoru. Vzduch se bude ohřívat, klesne jeho relativní vlhkost pod doporučený limit. 

Návrh trasy potrubí a distribučních prvků: 

Jednotka pro přívod vzduchu do haly bude umístěna na střeše haly. Přívodní distribuční 

prvky jsou navrženy dýzy s dalekým dosahem. Prvky budou sloužit, jak pro přívod čerstvého 

vzduchu, tak pro ohřev střešní konstrukce v zimním období. Odvod vzduchu bude proveden 

pomocí mřížek do kruhové VZT potrubí (1025x325 mm). 
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Obr. 6.1 Parametry VZT jednotky – varianta 1 – sezónní provoz 
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Obr. 6.2 H–X diagram – varianta 1 – sezónní provoz  
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 Varianta 1.2 – větrání a klimatizace haly – celoroční provoz 

Provoz ledové plochy je celoroční a podle toho jsou navrženy parametry vnitřního 

vzduchu. Množství venkovního vzduchu je navrženo na násobnost výměny vzduchu. Vzhledem 

k tomu, že varianta 1 je navržena bez adsorpčního odvlhčování a abychom mohli porovnat 

všechny možnosti návrhu z hlediska ekonomického provozu, bylo potřeba upravit teplotu 

vzduchu v letním, popřípadě přechodném období na 18 °C a měrnou vlhkost na 5,5 g/kg s.v.  

Pro měrnou vlhkost 4 g/kg s.v. v letním období, by bylo potřeba ochladit vzduch do mínusových 

teplot, a to by vedlo k zamrznutí výměníku.  Parametry vzduchu (teplota a měrná vlhkost) jsou 

podle zdroje Grasso vyhovující.  

Požadované parametry vnitřního vzduchu: 

• zima:  12 °C  r. v. (45 %)  4 g/kg s. v.  

• léto:  18 °C  r. v. (45 %)   5,5 g/kg s. v. 

Výpočet množství venkovního vzduchu: 

Celkové množství venkovního vzduchu se určí z minimální hodnoty na osobu a podle 

násobnosti výměny vzduchu. Limitní hodnota pro osobu v pobytové místnosti je 25 m3/hod.  

VZT jednotka bude dopravovat venkovní vzduch pro diváky, hráče a zaměstnance. Množství 

vzduchu pro hráče je 90 m3/h a pro zaměstnance 50 m3/h. Z předběžného návrhu uvažujeme 

275 diváků, 30 hráčů a 5 zaměstnanců. Průměrná hodnota je 35 m3/h·os. 

V� � O ∙ n �  24 885 · 2 � 49 800 m³/h  

V� � D ∙ x �  310 · 35 � 10 850 m³/h  

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

• pokrytí tepelné ztráty prostupem 

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  44 004
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 10 �  3,63 m³/s �  13 100 m³/h 

• pokrytí tepelných zisků 

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  53 711
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 7 �  6,33 m³/s �  22 800 m³/h 

• pokrytí vodních zisků 

Problémem zimních stadionů je vysoká koncentrace vodní páry. Hlavními zdroji je přívod 

venkovního vlhkého vzduchu při větrání, odpar vody z ledové plochy, produkce od diváků, hráčů 

a realizačního týmu a produkce rolbou při úpravě ledu.  
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Odpařením vody z ledové plochy: 

součinitel odparu Ɛ = 5 g/(hPa·m2·h) – hodnota pro klidnou vodní hladinu, 

plocha ledu Aice = 1540 m2, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu ps = 0,4369 kPa, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu pd = 0,935 kPa, 

m¨ � Ɛ ∙ A«¬� · (p® – p¯) �  5 · 1540 · (9,35 – 4,369) � 38 350 g/h  

Produkce od diváků, hráčů a realizačního týmu: 

m¨± � n ∙ M¨ � 30 · 300 �  50 · 275 � 5 · 100 � 23 250 g/h 

Produkce od úpravy ledu rolbou: 

Při jedné úpravě ledové plochy rolbou se vyprodukuje 15–35 kg vody. Teplota vody pro 

úpravu ledu dosahuje 70 °C. Při výpočtu byla zvolena nejméně příznivá hodnota,  

tedy 35 000 g/rolbování.  

Celkové množství vlhkosti v hale: 

Množství vzniklé vlhkosti v hale určíme podle dějů, které mohou nastat. Protože při 

úpravě ledu nejsou hráči na ledě, tak celkové množství vlhkosti je součtem odparu vody z ledové 

plochy a produkce vody úpravou ledu. 

M � m¨ � m³ � 38 350 � 35 000 � 73 350 g/h 

Zdrojem vlhkosti je i přiváděný venkovní vzduch. Je nutné ho započítat do návrhu úpravy 

přiváděného vzduchu do haly. Ve výpočtu je určená požadovaná měrná vlhkost přiváděného 

vzduchu. Dodržením této měrné vlhkosti zajistíme, aby přiváděný vzduch odebral vlhkost 

tvořenou vnitřními zdroji. 

V¡ � M
ρ ∙  Δx¦

 �>  Δx¦  �  M
ρ ∙  V¡

 �  73 350
1,2 ∙  49 800  � Δx¦  �  1,23 g/kg   

Δx¦  � x« – x± �> x± � x« – Δx¦  � 4 – 1,23 � 2,77 g/kg   
Množství přiváděného vzduchu se stanoví na základě nejvyšší vypočtené hodnoty, to se 

může lišit pro zimní a letní provozní stav. V přechodných měsících, na konci sezóny zejména 

v září a březnu, je vysoká měrná vlhkost exteriérového vzduchu, což způsobí i vyšší vlhkost v 

prostoru. Vzduch se bude ohřívat, klesne jeho relativní vlhkost pod doporučený limit. 

Návrh trasy potrubí a distribučních prvků: 

Jednotka pro přívod vzduchu do haly bude umístěna na střeše haly. Přívodní distribuční 

prvky jsou navrženy dýzy s dalekým dosahem. Prvky budou sloužit, jak pro přívod čerstvého 

vzduchu, tak pro ohřev střešní konstrukce v zimním období. Odvod vzduchu bude proveden 

pomocí mřížek do kruhové VZT potrubí (1025x325 mm).  
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Obr. 6.3 Parametry VZT jednotky – varianta 1 – celoroční provoz 
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Obr. 6.4 H–X diagram – varianta 1 – celoroční provoz 
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6.2.1 Výpočet výměníku tepla – chladič 

V letním období u varianty 1 (celoroční provoz), je požadovaná teplota přiváděného 

vzduchu tp = 15 °C. Vzduch je zapotřebí nejprve ochladit a poté dohřát na požadovanou teplotu. 

Úpravou vzduchu dosáhneme i požadované vlhkosti vzduchu. Výstupní teplota z chladiče je  

cca 1 °C, proto chladícím médiem musí být nemrznoucí směs (25 % ethylenglykol). 

Toto řešení je velmi neekonomické, proto je navržená varianta 2 s adsorbčním 

odvlhčováním, viz kapitola 7.  

Obr. 6.5 Výstupní parametry chladiče – varianta 1 – celoroční provoz 
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 Návrh dimenze a výpočet tlakových ztrát – varianta 1 

 Tab. 6.1 Výpočet dimenze a tlakových ztrát – odvod 

 

  

Zařízení č.3 

ODVOD 
Hodnoty Tlak. 

ztráta Předběžné Skutečné – vypočtené 

Č. V l 
w'       

(R'1) 
S' (d'r) d' 

d                                   
a*b 
(Ø) 

dr S w pd (Z) R1 ξ R1 . l 
ξ . Pd 

(Z) 

- m3/h m3/s m m/s m2 m mm mm m2 m/s Pa Pa.m-1 - Pa Pa 

                                  

Zařízení č. 3 – Odvodní potrubí – hlavní větev 

1 4980 1,38 5,72 2 0,692 0,938 1000 1,00 0,785 1,76 1,86 0,032 0,3 0,19 0,6 

2 9960 2,77 5,72 3 0,922 1,084 1120 1,12 0,985 2,81 4,73 0,066 0,3 0,38 1,4 

3 14940 4,15 5,72 4 1,038 1,149 1250 1,25 1,227 3,38 6,86 0,083 0,3 0,48 2,1 

4 19920 5,53 5,72 5 1,107 1,187 1250 1,25 1,227 4,51 12,20 0,145 0,3 0,83 3,7 

5 24900 6,92 6,00 6 1,153 1,212 1250 1,25 1,227 5,64 19,06 0,224 0,3 1,34 5,7 

6 49800 13,83 6,00 7 1,976 1,586 1600 1,60 2,011 6,88 28,40 0,227 0,8 1,36 22,7 

 
            Σ 4,57 36,2 

 
       

 
    Σ 40,71 Pa 

 
       

 
    VÝUSŤ 10,00 Pa 

 
       

 
    KLAPKY 50,00 Pa 

        
 

    SÁNÍ 25,00 Pa 
        

 
    ŽALUZIE 10,00 Pa 

        
 

    TLUMIČ 65,00 Pa 
        

 
    Σ 200,71 Pa 
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 Tab. 6.2 Výpočet dimenze a tlakových ztrát – přívod 

 Útlum hluku – varianta 1 

Výpočet útlumu hluku vychází z akustického výkonu ventilátorů, které vychází z návrhu 

VZT jednotky. Posudek je proveden pro interiér a exteriér. V interiéru se posuzuje nejbližší  

místnost a v exteriéru místo, kde se vyskytují lidé.  

 

 

 

Obr. 6.6 Hlukové parametry zařízení – varianta 1 – celoroční provoz  

Zařízení č.3 

PŘÍVOD 
Hodnoty Tlak. 

ztráta Předběžné Skutečné – vypočtené 

Č. V l 
w'       

(R'1) 
S' (d'r) d' 

d           
a*b 
(Ø) 

dr S w pd (Z) R1 ξ R1 . l 
ξ . Pd 

(Z) 

- m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m2 m/s Pa Pa.m-1 - Pa Pa 

                                  

Zařízení č. 3 - Přívodní potrubí – hlavní větev 

1 2490 0,69 2,46 2,4 0,288 0,606 630 0,63 0,312 2,22 2,95 0,09 0,6 0,21 1,8 

2 4980 1,38 2,46 2,8 0,494 0,793 800 0,80 0,503 2,75 4,54 0,1 0,6 0,23 2,7 

3 7470 2,08 2,46 3,2 0,648 0,909 1000 1,00 0,785 2,64 4,19 0,07 0,3 0,17 1,3 

4 9960 2,77 2,46 3,6 0,769 0,989 1000 1,00 0,785 3,52 7,45 0,12 0,6 0,28 4,5 

5 12450 3,46 2,46 4 0,865 1,049 1120 1,12 0,985 3,51 7,39 0,1 0,3 0,25 2,2 

6 14940 4,15 2,46 4,4 0,943 1,096 1120 1,12 0,985 4,21 10,65 0,14 0,6 0,35 6,4 

7 17430 4,84 2,46 4,8 1,009 1,133 1250 1,25 1,227 3,95 9,34 0,11 0,3 0,28 2,8 

8 19920 5,53 2,46 5,2 1,064 1,164 1250 1,25 1,227 4,51 12,20 0,15 0,3 0,36 3,7 

9 22410 6,23 2,46 5,6 1,112 1,190 1250 1,25 1,227 5,07 15,44 0,18 0,3 0,45 4,6 

10 24900 6,92 2,46 6 1,153 1,212 1250 1,25 1,227 5,64 19,06 0,22 0,3 0,55 5,7 

11 27390 7,61 2,46 6,4 1,189 1,230 1250 1,25 1,227 6,20 23,06 0,27 0,3 0,66 6,9 

12 29880 8,30 2,46 6,5 1,277 1,275 1250 1,25 1,227 6,76 27,45 0,32 0,6 0,78 16,5 

13 32370 8,99 2,46 6,6 1,362 1,317 1400 1,40 1,539 5,84 20,47 0,21 0,3 0,52 6,1 

14 34860 9,68 2,46 6,7 1,445 1,357 1400 1,40 1,539 6,29 23,74 0,25 0,3 0,60 7,1 

15 37350 10,38 2,46 6,8 1,526 1,394 1400 1,40 1,539 6,74 27,25 0,280 0,3 0,69 8,2 

16 39840 11,07 2,46 6,9 1,604 1,429 1600 1,60 2,011 5,50 18,18 0,16 0,3 0,40 5,5 

17 42330 11,76 2,46 7 1,680 1,462 1600 1,60 2,011 5,85 20,52 0,18 0,3 0,45 6,2 

18 44820 12,45 1,09 7,1 1,754 1,494 1600 1,60 2,011 6,19 23,01 0,19 0,3 0,20 6,9 

19 49800 13,83 9,00 7,2 1,921 1,564 1600 1,60 2,011 6,88 28,40 0,23 0,9 2,04 25,6 

 
            Σ 9,49 124,5 

 
       

 
    Σ 134,03 Pa 

 
       

 
    VÝUSŤ 65,00 Pa 

 
       

 
    KLAPKY 50,00 Pa 

        
 

    SÁNÍ 25,00 Pa 
        

 
    ŽALUZIE 17,00 Pa 

        
 

    TLUMIČ 65,00 Pa 
        

 
    Σ 356,03 Pa 
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ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI
PŘÍVOD - VZDUCHU

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Součtová

hladina
Výpočet

Lvv Hluk ventilátoru

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 43 64 62 63 64 57 52 48 70 Podklady výrobce - PŘÍVOD SÁNÍ

Lvv Součet 43 64 62 63 64 57 52 48 70

Dp Přirozený útlum

… přirozený útlum /oblouky, rozbočky/... tab. 1

Útlum koncovým odrazem obr. 1

Útlum tlumič hluku 1
Tlumič hluku v potrubí (čtyřhraný nebo 

kruhový), umístěný co nejblíže ventilátoru

Útlum tlumič hluku 2

2. tlumič hluku (např. 1. tlumič nestačí, nebo 

jsou distribuční prvky připojeny zvukově 

izolačním potrubím)

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 43 64 62 63 64 57 52 48 70

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 30
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 

vzduchu

K Korekce na počet vyústek 1 0

Zohlední se vl iv dalších (stejně hlučných) 

vyústek v místnosti  (na stejném potrubí - přívod 

nebo odvod)

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 70
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti  - 

vliv více zdrojů a vlastního hluku vyústky

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI
ODVOD - VZDUCHU

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Součtová

hladina
Výpočet

Lvv Hluk ventilátoru

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 47 63 69 74 72 68 64 59 78 Podklady výrobce - ODVOD VÝTLAK

Lvv Součet 47 63 69 74 72 68 64 59 78

Dp Přirozený útlum

… přirozený útlum /oblouky, rozbočky/... tab. 1

Útlum koncovým odrazem obr. 1

Útlum tlumič hluku 1
Tlumič hluku v potrubí (čtyřhraný nebo 

kruhový), umístěný co nejblíže ventilátoru

Útlum tlumič hluku 2

2. tlumič hluku (např. 1. tlumič nestačí, nebo 

jsou distribuční prvky připojeny zvukově 

izolačním potrubím)

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 47 63 69 74 72 68 64 59 78

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 30
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 

vzduchu

K Korekce na počet vyústek 1 0
Zohlední se vl iv dalších (stejně hlučných) 

vyústek v místnosti  (na stejném potrubí - přívod 

nebo odvod)

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 78
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti  - 

vliv více zdrojů a vlastního hluku vyústky

Q Směrový činitel 1
Nabývá hodnoty 1 až 8 podle umístění vyústky v 

prostoru

r Vzdálenost od vyústky k posluchači 25
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 

místnosti

A Pohltivá plocha místnosti 0 pohltivost (-) 0,1 0
Poměrná pohltivost povrchů místnosti (tab.)

Lso
Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
39

Hodnota, která se posuzuje s hygienickými 

předpisy

Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického 

tlaku v místnosti
55 0 55

Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 

ochraně před hlukem a vibracemi

∑ ploch povrchů 

místnosti (m2)

zákl . 

hodnota
korekce

ozn.

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových 

pásmech

počet 

vyústek:

ozn.

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových 

pásmech

počet 

vyústek:

6.4.1 Výpočet šíření hluku – exteriér 

Tab. 6.3 Útlum hluku v exteriéru – varianta 1 – celoroční provoz 
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ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI
PŘÍVOD - VZDUCHU

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Součtová

hladina
Výpočet

Lvv Hluk ventilátoru

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 50 69 75 81 79 77 73 67 85 Podklady výrobce - PŘÍVOD VÝTLAK

Lvv Součet 50 69 75 81 79 77 73 67 85

Dp Přirozený útlum

… přirozený útlum /oblouky, rozbočky/... tab. 1

Útlum koncovým odrazem obr. 1

Útlum tlumič hluku 1 11 20 30 34 36 30 22 13
Tlumič hluku v potrubí (čtyřhraný nebo 

kruhový), umístěný co nejblíže ventilátoru

Útlum tlumič hluku 2 11 20 30 34 36 30 22 13

2. tlumič hluku (např. 1. tlumič nestačí, nebo 

jsou distribuční prvky připojeny zvukově 

izolačním potrubím)

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 28 29 15 13 7 17 29 41 42

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 33
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 

vzduchu

K Korekce na počet vyústek 20 13

Zohlední se vl iv dalších (stejně hlučných) 

vyústek v místnosti  (na stejném potrubí - přívod 

nebo odvod)

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 55
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti  - 

vliv více zdrojů a vlastního hluku vyústky

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI
ODVOD - VZDUCHU

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Součtová

hladina
Výpočet

Lvv Hluk ventilátoru

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 47 67 69 74 75 71 67 64 80 Podklady výrobce - ODVOD SÁNÍ

Lvv Součet 47 67 69 74 75 71 67 64 80

Dp Přirozený útlum

… přirozený útlum /oblouky, rozbočky/... tab. 1

Útlum koncovým odrazem obr. 1

Útlum tlumič hluku 1 11 20 30 34 36 30 22 13
Tlumič hluku v potrubí (čtyřhraný nebo 

kruhový), umístěný co nejblíže ventilátoru

Útlum tlumič hluku 2 11 20 30 34 36 30 22 13

2. tlumič hluku (např. 1. tlumič nestačí, nebo 

jsou distribuční prvky připojeny zvukově 

izolačním potrubím)

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 25 27 9 6 3 11 23 38 39

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 45
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 

vzduchu

K Korekce na počet vyústek 10 10
Zohlední se vl iv dalších (stejně hlučných) 

vyústek v místnosti  (na stejném potrubí - přívod 

nebo odvod)

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 56
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti  - 

vliv více zdrojů a vlastního hluku vyústky

Q Směrový činitel 1
Nabývá hodnoty 1 až 8 podle umístění vyústky v 

prostoru

r Vzdálenost od vyústky k posluchači 4,5
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 

místnosti

A Pohltivá plocha místnosti 6620 pohltivost (-) 0,1 662
Poměrná pohltivost povrchů místnosti (tab.)

Lso
Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
39

Hodnota, která se posuzuje s hygienickými 

předpisy

Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického 

tlaku v místnosti
40 20 60

Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 

ochraně před hlukem a vibracemi

∑ ploch povrchů 

místnosti (m2)

zákl . 

hodnota
korekce

ozn.

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových 

pásmech

počet 

vyústek:

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových 

pásmech
ozn.

počet 

vyústek:

6.4.2 Výpočet šíření hluku – interiér 

Tab. 6.4 Útlum hluku v interiéru – varianta 1 – celoroční provoz 
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6.4.3 Návrh buňkového tlumiče 

Tab. 6.5 Návrh buňkového tlumiče hluku – přívod – interiér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izolace potrubí – varianta 1 

Izolace je navržena z minerální vaty s Al polepem na povrchu. Tloušťka izolace na 

přívodním potrubí v interiéru je 40 mm. Potrubí vedené k jednotce v exteriéru je opatřeno 

tepelnou izolací z minerální vaty, která se navíc opatří pozinkovaným plechem, kvůli ochraně 

před nepříznivými vlivy. Tloušťka izolace na přívodním a odvodním potrubí v exteriéru je 60 mm. 

Návrh tloušťky izolace a opatření rizik byl proveden v programu Teruna. Výpočet viz příloha č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7 Návrh izolace potrubí – přívod – interiér – celoroční provoz  
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 VARIANTA 2 – VZT JEDNOTKA A ADSORPČNÍ ODVHLČOVAČ 

Ve variantě 2 budou navrženy dvě jednotky, které budou obsluhovat prostor hokejové 

haly. První jednotka slouží, jako větrání a klimatizace hlediště haly. Jednotka má na starost 

upravit vzduch pro diváky a hráče na požadované parametry. Objem prostoru, který určuje 

množství venkovního vzduchu je vyznačený na obr. 5.1.  

Druhá jednotka má za úkol odvlhčování ledové plochy pomocí silikagelového rotoru. 

Jednotka bude pracovat pouze s cirkulačním vzduchem. Čerstvý vzduch pro hráče a realizační 

tým obstarává jednotka pro hlediště. 

 Varianta 2.1 – větrání a klimatizace hlediště – sezónní provoz 

Provoz ledové plochy je v období hokejové sezóny (září–březen), v létě je hala využívána 

pro jiné sporty. Podle toho jsou navrženy parametry vnitřního vzduchu. Množství venkovního 

vzduchu je navrženo na maximální hodnotu, kterou je násobnost výměny vzduchu. 

Požadované parametry vnitřního vzduchu v hledišti: 

• zima:  15 °C   r. v. (55 %)   6 g/kg s. v.  

• léto:  26 °C   r. v. (55 %)   12 g/kg s. v. 

Celkové množství venkovního vzduchu se určí z minimální hodnoty na osobu a podle 

násobnosti výměny vzduchu. Limitní hodnota pro osobu v pobytové místnosti je 25 m3/hod.  

VZT jednotka bude dopravovat venkovní vzduch pro diváky, hráče a zaměstnance. Množství 

vzduchu pro hráče je 90 m3/h a pro zaměstnance 50 m3/h. Z předběžného návrhu uvažujeme 

275 diváků, 30 hráčů a 5 zaměstnanců. Průměrná hodnota je 35 m3/h·os.  

Výpočet množství venkovního vzduchu: 

V� � O ∙ n �  8 925 · 2 � 17 850 m³/h  

V� � D ∙ x �  310 · 35 � 10 900 m³/h  

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

• pokrytí tepelné ztráty prostupem 

Vzduchotechnika hlediště bude odvádět tepelnou ztrátu prostupem. Tepelné zisky od 

lidí do výpočtu nezahrnujeme, protože VZT musí dosáhnout požadovaných hodnot před 

příchodem osob. Tepelné zisky z technologií nezapočítáváme, protože v hale není velké množství 

zařízení produkujících teplo.  

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  44 004
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 10 �  3,63 m³/s �  13 100 m³/h 
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• pokrytí tepelných zisků 

Tepelná zátěž a vnitřní zisky od osob a osvětlení je počítána pomocí softwaru Teruna. 

Veškerá zátěž a vnitřní zisky od osob, osvětlení jsou pokryty jednotkami pro hlediště haly. 

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  53 711
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 7 �  6,33 m³/s �  22 800 m³/h 

• pokrytí vodních zisků 

Problémem zimních stadionů je vysoká koncentrace vodní páry. Produkce je od lidí a tu 

má za úkol odvést vzduchotechnika pro přívod vzduchu do hlediště.  

Tab. 7.1 Výpočet produkce vodní páry 

V¡,´ � M
ρ ∙  Δx¦

 �>  Δx¦,´  �  M
ρ ∙  V¡,´

 �  23 250
1,2 ∙  22 800  � Δx¦,´  �  0,85 g/kg   

Δx¦,´  � x« – x±,´ �> x±,´ � x« – Δx¦,´  � 6 – 0,85 �  5,15 g/kg   

V¡,· � M
ρ ∙  Δx¦

 �>  Δx¦,·  �  M
ρ ∙  V¡,·

 �  23 250
1,2 ∙  22 800  � Δx¦,·  �  0,85 g/kg   

Δx¦,·  � x« – x±,· �> x±,· � x« – Δx¦,·  � 12 – 0,85 �  11,15 g/kg   
Množství přiváděného vzduchu se stanoví na základě nejvyšší vypočtené hodnoty, to se 

může lišit pro zimní a letní provozní stav. V přechodných měsících, na konci sezóny zejména 

v září a dubnu, je vysoká měrná vlhkost exteriérového vzduchu, což způsobí i vyšší vlhkost v 

prostoru. Vzduch se bude ohřívat, klesne jeho relativní vlhkost pod doporučený limit. 

Zima:  Ve = 17 850 m3/h   Vp = 13 100 m3/h 

Léto:  Ve = 17 850 m3/h   Vp = 22 800 m3/h 

Návrh trasy potrubí a distribučních prvků: 

Jednotka pro přívod vzduchu do prostoru hlediště bude umístěna vedle haly, mimo 

hlavní vstup, tak aby nevznikaly nežádoucí vlivy (hluk, odvod znehodnoceného vzduchu). 

Přívodními a odvodními distribučními prvky jsou mřížky do kruhového VZT potrubí, 

1000 x 250 mm. Prvky budou sloužit, pro přívod čerstvého (dvouřadé mřížky) a odvod (jednořadé 

mřížky) znehodnoceného vzduchu.   

Produkce vodní páry lidmi 

Osoby Počet Vodní pára/os [g/h] Vodní pára celkem [g/h] 

Diváci 275 50 13 750 

Hráči 30 300 9 000 

Zaměstnanci 5 100 500 

Celková produkce vodní páry lidmi ∑ 23 250 
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Obr. 7.1 Parametry VZT jednotky – varianta 2 – sezónní provoz 
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Obr. 7.2 H–X diagram – varianta 2 – sezónní provoz 
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 Varianta 2.2 – větrání a klimatizace hlediště – celoroční 

provoz 

Provoz ledové plochy je celoroční a podle toho jsou navrženy parametry vnitřního 

vzduchu. Množství venkovního vzduchu je navrženo na maximální hodnotu, kterou je násobnost 

výměny vzduchu. 

Požadované parametry vnitřního vzduchu v hledišti: 

• zima:  15 °C   r. v. (55 %)   6 g/kg s. v.  

• léto:  15 °C   r. v. (55 %)   6 g/kg s. v. 

Celkové množství venkovního vzduchu se určí z minimální hodnoty na osobu a podle 

násobnosti výměny vzduchu. Limitní hodnota pro osobu v pobytové místnosti je 25 m3/hod.  

VZT jednotka bude dopravovat venkovní vzduch pro diváky, hráče a zaměstnance. Množství 

vzduchu pro hráče je 90 m3/h a pro zaměstnance 50 m3/h. Z předběžného návrhu uvažujeme 

275 diváků, 30 hráčů a 5 zaměstnanců. Průměrná hodnota je 35 m3/h·os. 

Výpočet množství venkovního vzduchu: 

V� � O ∙ n �  8 925 · 2 � 17 850 m³/h  

V� � D ∙ x �  310 · 35 � 10 900 m³/h  

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

• pokrytí tepelné ztráty prostupem 

Vzduchotechnika hlediště bude odvádět tepelnou ztrátu prostupem. Tepelné zisky od 

lidí do výpočtu nezahrnujeme, protože VZT musí dosáhnout požadovaných hodnot před 

příchodem osob. Tepelné zisky z technologií nezapočítáváme, protože v hale není velké množství 

zařízení produkujících teplo.  

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  44 004
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 10 �  3,63 m³/s �  13 100 m³/h 

• pokrytí tepelných zisků 

Tepelná zátěž přes konstrukce a vnitřní zisky od osob a osvětlení je počítána pomocí 

softwaru Teruna. Veškerá zátěž a vnitřní zisky od osob, osvětlení jsou pokryty jednotkami pro 

hlediště haly. 

V¡ � Q
ρ ∙  c ∙  Δt¦

�  53 711
 1,2 ∙ 1 010 ∙ 7 �  6,33 m³/s �  22 800 m³/h 

  



 
   

 
  71 
 

• pokrytí vodních zisků 

Problémem zimních stadionů je vysoká koncentrace vodní páry. Produkce je od lidí a tu 

má za úkol odvést vzduchotechnika pro přívod vzduchu do hlediště. 

Tab. 7.2 Výpočet produkce vodní páry 

V¡,´ � M
ρ ∙  Δx¦,´

 �>  Δx¦,´  �  M
ρ ∙  V¡,´

 �  23 250
1,2 ∙  22 800  � Δx¦,´  �  0,85 g/kg   

Δx¦,´  � x« – x±,´ �> x±,´ � x« – Δx¦,´  � 6 – 0,85 �  5,15 g/kg   
Množství přiváděného vzduchu se stanoví na základě nejvyšší vypočtené hodnoty, to se 

může lišit pro zimní a letní provozní stav. V přechodných měsících, na konci sezóny zejména 

v září a dubnu, je vysoká měrná vlhkost exteriérového vzduchu, což způsobí i vyšší vlhkost v 

prostoru. Vzduch se bude ohřívat, klesne jeho relativní vlhkost pod doporučený limit. 

Zima:  Ve = 17 850 m3/h   Vp = 13 100 m3/h 

Léto:  Ve = 17 850 m3/h   Vp = 22 800 m3/h 

Návrh trasy potrubí a distribučních prvků: 

Jednotka pro přívod vzduchu do prostoru hlediště bude umístěna vedle haly, mimo 

hlavní vstup, tak aby nevznikaly nežádoucí vlivy (hluk, odvod znehodnoceného vzduchu).  

Přívodními a odvodními distribučními prvky jsou mřížky do kruhového VZT potrubí,  

1000 x 250 mm. Prvky budou sloužit, pro přívod čerstvého (dvouřadé mřížky) a odvod (jednořadé 

mřížky) znehodnoceného vzduchu.  

Výpočet výměníku tepla (chladič): 

V letním období u varianty 2 (celoroční provoz), je požadovaná teplota přiváděného 

vzduchu tp = 8 °C. Vzduch je zapotřebí nejprve ochladit a poté dohřát na požadovanou teplotu. 

Úpravou vzduchu dosáhneme i požadované vlhkosti vzduchu. Výstupní teplota z chladiče je  

cca 4 °C, proto chladícím médiem musí být nemrznoucí směs, v tomto případě se jedná  

o 25 % ethylenglykol s teplotním spádem -6/0 °C. 

  

Produkce vodní páry lidmi 

Osoby Počet Vodní pára/os [g/h] Vodní pára celkem [g/h] 

Diváci 275 50 13 750 

Hráči 30 300 9 000 

Zaměstnanci 5 100 500 

Celková produkce vodní páry lidmi ∑ 23 250 
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Obr. 7.3 Parametry VZT jednotky – varianta 2 – celoroční provoz  



 
   

 
  73 
 

Obr. 7.4 H–X diagram – varianta 2 – celoroční provoz  
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 Návrh dimenze a výpočet tlakových ztrát – varianta 2 – VZT 1 

 Tab. 7.3 Výpočet dimenze a tlakových ztrát – odvod 

  

ZAŘÍZENÍ č.3 

ODVOD 
HODNOTY TLAK. 

ZTRÁTA PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ – VYPOČTENÉ 

Č. V l 
w'       

(R'1) 
S' (d'r) d' 

d                                   
a*b 
(Ø) 

dr S w pd (Z) R1 ξ R1 . l 
ξ . Pd 

(Z) 

- m3/h m3/s m m/s m2 m mm mm m2 m/s Pa Pa.m-1 - Pa Pa 

                                  

ZAŘÍZENÍ č. 3 - Odvodní potrubí – hlavní větev 

1 2080 0,58 6,70 2 0,289 0,606 630 0,63 0,283 2,04 2,51 0,08 0 0,53 0,00 

2 4160 1,16 9,10 2,5 0,462 0,767 800 0,80 0,503 2,30 3,17 0,07 0,3 0,63 0,95 

3 6240 1,73 6,50 3 0,578 0,858 1000 1,00 0,785 2,21 2,92 0,05 0,3 0,32 0,88 

4 8320 2,31 5,20 3,5 0,660 0,917 1000 1,00 0,785 2,94 5,20 0,08 0,6 0,43 3,12 

5 10400 2,89 7,50 3,5 0,825 1,025 1120 1,12 0,985 2,93 5,16 0,07 0,3 0,54 1,55 

6 12480 3,47 9,10 4 0,867 1,050 1120 1,12 0,985 3,52 7,43 0,1 0 0,92 0,00 

7 14560 4,04 9,10 4 1,011 1,135 1250 1,25 1,227 3,30 6,52 0,08 0,3 0,72 1,96 

8 16640 4,62 9,10 4,5 1,027 1,144 1250 1,25 1,227 3,77 8,51 0,1 0 0,93 0,00 

9 18720 5,20 9,10 4,5 1,156 1,213 1250 1,25 1,227 4,24 10,77 0,13 0 1,17 0,00 

10 20800 5,78 9,10 5 1,156 1,213 1250 1,25 1,227 4,71 13,30 0,16 0 1,44 0,00 

11 22880 6,36 25,0 5 1,271 1,272 1250 1,25 1,227 5,18 16,09 0,19 3 4,75 48,28 

 
            Σ 12,4 56,73 

 
       

 
    Σ 69,10 Pa 

 
       

 
    VÝUSŤ 10,00 Pa 

 
       

 
    KLAPKY 50,00 Pa 

        
 

    SÁNÍ 25,00 Pa 
        

 
    ŽALUZIE 10,00 Pa 

        
 

    TLUMIČ 65,00 Pa 
        

 
    Σ 269,10 Pa 
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 Tab. 7.4 Výpočet dimenze a tlakových ztrát – přívod 

 Útlum hluku – varianta 2 – VZT 1 

Výpočet útlumu hluku vychází z akustického výkonu ventilátorů, které vychází z návrhu 

VZT jednotky. Posudek je proveden pro interiér a exteriér. V interiéru se posuzuje nejbližší  

místnost a v exteriéru místo, kde se vyskytují lidé. Posudek je stejný jako ve variantě 1, výpočet 

byl proveden pomocí softwaru Microsoft Excel, který zpracovala společnost Greif – akustika.  

Na přívodní a odvodní potrubí uvnitř haly budou osazeny dva tlumiče hluku, tak aby byly splněny 

předepsané hodnoty hladiny akustického tlaku v místnosti (a x b x L – 1500 x 1600 x 2000 mm), 

Výpočet viz příloha č. 6. 

 Izolace potrubí – varianta 2 – VZT 1 

Izolace je navržena z minerální vaty s Al polepem na povrchu. Tloušťka izolace na 

přívodním potrubí v interiéru je 40 mm. Potrubí vedené k jednotce v exteriéru je opatřeno 

tepelnou izolací z minerální vaty, která se navíc opatří pozinkovaným plechem, kvůli ochraně 

před nepříznivými vlivy. Tloušťka izolace na přívodním a odvodním potrubí v exteriéru je 60 mm. 

Návrh tloušťky izolace a opatření rizik byl proveden v programu Teruna. Výpočet viz příloha č. 6. 

ZAŘÍZENÍ č.3 

PŘÍVOD 
HODNOTY TLAK. 

ZTRÁTA PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ – VYPOČTENÉ 

Č. V l 
w'       

(R'1) 
S' (d'r) d' 

d                                   
a*b 
(Ø) 

dr S w pd (Z) R1 ξ R1 . l 
ξ . 
Pd 
(Z) 

- m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m2 m/s Pa Pa.m-1 - Pa Pa 

                                  

ZAŘÍZENÍ č. 3 - Přívodní potrubí – hlavní větev 

1 2080 0,58 6,70 2 0,289 0,606 630 0,63 0,283 2,04 2,51 0,08 0 0,53 0,0 

2 4160 1,16 9,10 2,5 0,462 0,767 800 0,80 0,503 2,30 3,17 0,07 0,3 0,63 1,0 

3 6240 1,73 9,10 3 0,578 0,858 1000 1,00 0,785 2,21 2,92 0,05 0,3 0,44 0,9 

4 8320 2,31 7,00 3,5 0,660 0,917 1000 1,00 0,785 2,94 5,20 0,08 0,6 0,58 3,1 

5 10400 2,89 9,10 3,5 0,825 1,025 1120 1,12 0,985 2,93 5,16 0,07 0,3 0,65 1,5 

6 12480 3,47 9,10 4 0,867 1,050 1120 1,12 0,985 3,52 7,43 0,1 0 0,92 0,0 

7 14560 4,04 9,10 4 1,011 1,135 1250 1,25 1,227 3,30 6,52 0,08 0,3 0,72 2,0 

8 16640 4,62 9,10 4,5 1,027 1,144 1250 1,25 1,227 3,77 8,51 0,1 0 0,93 0,0 

9 18720 5,20 9,10 4,5 1,156 1,213 1250 1,25 1,227 4,24 10,77 0,13 0 1,17 0,0 

10 20800 5,78 9,10 5 1,156 1,213 1250 1,25 1,227 4,71 13,30 0,16 0 1,44 0,0 

11 22880 6,36 25,0 5 1,271 1,272 1250 1,25 1,227 5,18 16,09 0,19 3 4,75 48,3 

 
            Σ 12,8 56,7 

 
       

 
    Σ 69,48 Pa 

 
       

 
    VÝUSŤ 15,00 Pa 

 
       

 
    KLAPKY 50,00 Pa 

        
 

    SÁNÍ 25,00 Pa 
        

 
    ŽALUZIE 17,00 Pa 

        
 

    TLUMIČ 65,00 Pa 
        

 
    Σ 276,48 Pa 
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 Varianta 2.1 – odvlhčování ledové plochy – sezónní provoz 

Provoz ledové plochy je v období hokejové sezóny (září–březen), v létě je hala využívána 

pro jiné sporty. Podle toho jsou navrženy parametry vnitřního vzduchu.  

Pro odvlhčení ledové plochy jsou navrženy dvě totožné odvlhčovací jednotky 

s chladičem, osazeným za výdechem adsorpčního odvlhčovače. 

Požadované parametry vnitřního vzduchu nad ledovou plochou: 

• zima:  12 °C  r. v. (45 %)   4 g/kg s. v.  

• léto:  26 °C  r. v. (55 %)   12 g/kg s. v. 

Zařízení pracuje pouze s cirkulačním vzduchem – cirkulační zařízení s adsorpčním 

odvlhčováním, aby se netvořila „mlha“ a kondenzace na konstrukcích. 

Výpočet množství cirkulačního vzduchu: 

V¸¹,´ � M
ρ ∙  (x« – x±)  �  73 350

1,2 ∙  (4 – 1)  � 20 500 m4/h 

Množství cirkulačního vzduchu je 20 500 m3/h. V létě, kdy nebude provoz ledové 

plochy bude jednotka mimo provoz. 

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

• pokrytí tepelné ztráty prostupem a tepelných zisků 

Tepelné ztráty prostupem a veškerá tepelná zátěž a zisky od lidí, hráčů, technologií a 

osvětlení neuvažujeme, jelikož jsou pokryty VZT jednotkou pro hlediště haly. 

• pokrytí vodních zisků 

Problémem zimních stadionů je vysoká koncentrace vodní páry. Hlavními zdroji je přívod 

venkovního vlhkého vzduchu při větrání, odpar vody z ledové plochy, produkce od hráčů a 

realizačního týmu a produkce rolbou při úpravě ledu. Vodní zisky od lidí odvádí VZT hlediště. 

Odpařením vody z ledové plochy: 

součinitel odparu Ɛ = 5 g/(hPa·m2·h) – hodnota pro klidnou vodní hladinu, 

plocha ledu Aice = 1540 m2, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu ps = 0,4369 kPa, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu pd = 0,935 kPa, 

m¨ � Ɛ ∙ A«¬� · (p® – p¯) �  5 · 1540 · (9,35 – 4,369) � 38 350 g/h  
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Produkce od úpravy ledu rolbou: 

Při jedné úpravě ledové plochy rolbou se vyprodukuje 15–35 kg vody. Teplota vody pro 

úpravu ledu dosahuje 70 °C. Při výpočtu byla zvolena nejméně příznivá hodnota,  

tedy 35 000 g/rolbování.  

Celkové množství vlhkosti v hale v zimním období: 

Množství vzniklé vlhkosti v hale určíme podle dějů, které mohou nastat. Protože při 

úpravě ledu nejsou hráči na ledě, tak celkové množství vlhkosti je součtem odparu vody z ledové 

plochy a produkce vody úpravou ledu. 

M � m¨ � m³ � 38 350 � 35 000 � 73 350 g/h 

Ve výpočtu je určená požadovaná měrná vlhkost přiváděného vzduchu. Dodržením této 

měrné vlhkosti zajistíme, aby přiváděný vzduch odebral vlhkost tvořenou vnitřními zdroji. 

V¡,´ � M
ρ ∙  Δx¦,´

 �>  Δx¦,´  �  M
ρ ∙  V¡

 �  73 350
1,2 ∙  20 500  � Δx¦,´  �  2,98 g/kg   

Δx¦,´  � x« – x±,´ �> x±,´ � x« – Δx¦,´  � 4 – 2,98 � 1,02 g/kg   
V přechodných měsících, na konci sezóny zejména v září a dubnu, je vysoká měrná 

vlhkost exteriérového vzduchu, což způsobí i vyšší vlhkost v prostoru.  

Zima:  Vob = 20 500 m3/h   

Návrh trasy potrubí a distribučních prvků: 

Vzduchotechnická jednotka, která odvlhčuje prostor nad ledovou plochou bude 

umístěna vedle haly, mimo hlavní vstup, tak aby nevznikaly nežádoucí vlivy. Potrubí, které bude 

přivádět upravený vzduch je vedeno podél obou stran ledové plochy. Přívodními prvky budou 

dýzy s dalekým dosahem vzduchu, které budou nastavené pod úhlem, tak aby přiváděly 

odvlhčený vzduch k ledové ploše, ale zároveň nesnižovali kvalitu ledu. Potrubí, které bude 

odvádět vzduch, bude nad hřištěm ledové plochy a distribučními prvky jsou mřížky do kruhového 

potrubí 800 x 200 mm.  
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 Varianta 2.2 – odvlhčování ledové plochy – celoroční provoz 

Provoz ledové plochy je celoroční a podle toho jsou navrženy parametry vnitřního 

vzduchu.  

Pro odvlhčení ledové plochy jsou navrženy dvě totožné odvlhčovací jednotky 

s chladičem osazeným za výdechem adsorbčního odvlhčovače. 

Požadované parametry vnitřního vzduchu nad ledovou plochou:  

• zima:  12 °C  r. v. (45 %)   4 g/kg s. v.  

• léto:  12 °C  r. v. (45 %)   4 g/kg s. v. 

Zařízení pracuje pouze s cirkulačním vzduchem – cirkulační zařízení s adsorpčním 

odvlhčováním, aby se netvořila „mlha“ a kondenzace na konstrukcích. 

Výpočet množství cirkulačního vzduchu: 

V¡,´ � M
ρ ∙  (x« – x±)  �  73 350

1,2 ∙  (4 – 1)  � 20 500 m4/h 

Množství cirkulačního vzduchu je 20 500 m3/h.  

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

• pokrytí tepelné ztráty prostupem a tepelných zisků 

Tepelné ztráty prostupem a veškerá tepelná zátěž a zisky od lidí, hráčů, technologií a 

osvětlení neuvažujeme, jelikož jsou pokryty VZT jednotkou pro hlediště haly. 

• pokrytí vodních zisků 

Problémem zimních stadionů je vysoká koncentrace vodní páry. Hlavními zdroji je přívod 

venkovního vlhkého vzduchu při větrání, odpar vody z ledové plochy, produkce od hráčů a 

realizačního týmu a produkce rolbou při úpravě ledu. Vodní zisky od lidí odvádí VZT hlediště. 

Odpařením vody z ledové plochy: 

součinitel odparu Ɛ = 5 g/(hPa·m2·h) – hodnota pro klidnou vodní hladinu, 

plocha ledu Aice = 1540 m2, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu ps = 0,4369 kPa, 

tlak syté vodní páry při teplotě ledu pd = 0,935 kPa, 

m¨ � Ɛ ∙ A«¬� · (p® – p¯) �  5 · 1540 · (9,35 – 4,369) � 38 350 g/h  
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Produkce od úpravy ledu rolbou: 

Při jedné úpravě ledové plochy rolbou se vyprodukuje 15–35 kg vody. Teplota vody pro 

úpravu ledu dosahuje 70 °C. Při výpočtu byla zvolena nejméně příznivá hodnota,  

tedy 35 000 g/rolbování.  

Celkové množství vlhkosti v hale: 

Množství vzniklé vlhkosti v hale určíme podle dějů, které mohou nastat. Protože při 

úpravě ledu nejsou hráči na ledě, tak celkové množství vlhkosti je součtem oparu vody z ledové 

plochy a produkce vody úpravou ledu. 

M � m¨ � m³ � 38 350 � 35 000 � 73 350 g/h 

Ve výpočtu je určená požadovaná měrná vlhkost přiváděného vzduchu. Dodržením této 

měrné vlhkosti zajistíme, aby přiváděný vzduch odebral vlhkost tvořenou vnitřními zdroji. 

V¡ � M
ρ ∙  Δx¦

 �>  Δx¦  �  M
ρ ∙  V¡

 �  73 350
1,2 ∙  20 500  � Δx¦  �  2,98 g/kg   

Δx¦  � x« – x± �> x± � x« – Δx¦  � 4 – 2,98 � 1,02 g/kg   
V přechodných měsících, na konci sezóny zejména v září a dubnu, je vysoká měrná 

vlhkost exteriérového vzduchu, což způsobí i vyšší vlhkost v prostoru.  

Zima:  Ve = 20 500 m3/h    

Léto:  Ve = 20 500 m3/h    

Návrh trasy potrubí a distribučních prvků: 

Vzduchotechnická jednotka, která odvlhčuje prostor nad ledovou plochou bude 

umístěna vedle haly, mimo hlavní vstup, tak aby nevznikaly nežádoucí vlivy. Potrubí, které bude 

přivádět upravený vzduch je vedeno podél obou stran ledové plochy. Přívodními prvky budou 

dýzy s dalekým dosahem vzduchu, které budou nastavené pod úhlem, tak aby přiváděly 

odvlhčený vzduch k ledové ploše, ale zároveň nesnižovali kvalitu ledu. Potrubí, které bude 

odvádět vzduch, bude nad hřištěm ledové plochy a distribučními prvky jsou mřížky do kruhového 

potrubí 800 x 200 mm.  
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 Návrh adsorpčního odvlhčovače – VZT 2 

Největším problémem v halách zimních stadionů je velké množství vlhkosti, kterou 

musíme odvést. Bylo proto nutné zvolit správný systém, který dokáže problém eliminovat.  

Ve variantě 1 je vlhkost odvedena pomocí kondenzačního odvlhčování (neekonomické řešení). 

Ve variantě 2 jsou navrženy dva odvlhčovače od společnosti Flair, které pracují na principu 

adsorpčního odvlhčení (ekonomické, účinné řešení). 

Odvlhčovače pracují s cirkulačním vzduchem v hale, který je přiveden do jednotky, kde 

dochází k odvlhčení vzduchu pomocí sorpčního kola, v němž jako absorbent je použitý silika gel. 

Regenerační vzduch je ohříván pomocí elektrického ohřívače. Za výdechem je osazen chladič 

vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.5 Schéma úpravy vzduchu odvlhčovače  

 

Odvlhčovací výkon v zóně nad ledovou plochou byl stanoven na 73 350 g/h, z čehož byl 

stanoven průtok vzduchu na 20 500 m3/h. Vzhledem k objemu vzduchu jsou navrženy dva 

adsorpční odvlhčovače RLZ – 102 s maximálním průtokem vzduchu 12 000 m3/h a odvlhčovacím 

výkonem 54 000 g/h. 

 

Obr. 7.6 Nákres odvlhčovací jednotky RLZ – 102  
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Tab. 7.5 Technické údaje RLZ – 102 

 

 

 

 

 

 

 

Úpravy vzduchu – léto: 

Obr. 7.7 Schéma úpravy vzduchu v letním období 

 

 

 

  

RLZ – 102 

Technické údaje Parametry odvlhčovače RLZ – 102 

Odvlhčovací výkon [kg/h] 54 

Průtok procesního vzduchu [m3/h] 12 000 

Externí tlak [Pa] 300 

Průtok regeneračního vzduchu [m3/h] 2 100 

Externí tlak [Pa] 200 

Výkon ohřívače [kW] 63 

Celkový příkon [kW] 72,7 

Jištění el. přívodu 3 x 450 V/50 Hz [A] 125 

Hmotnost [kg] 568 
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Úpravy vzduchu – zima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.8 Schéma úpravy vzduchu v zimním období 

7.8.1 Úpravy vzduchu v odvlhčovací jednotce 

Měrná vlhkost k odvlhčení: 

Δx¦  � x« – x± � 4 – 1,02 � 2,98 g/kg   
Množství vodní páry: 

M �  Δx¦ ·  V± · ρº � 2,98 · 10 250 · 1,2 � 36 654 g/kg   
Výkon chladiče: 

Δh = 7,5 kJ/kg s.v. (z H–X diagramu – zimní období) 

Δh = 12,5 kJ/kg s.v. (z H–X diagramu – letní období) 

Q¬»,´ � V± · ρº · Δh
3600  �  10 250 · 1,2 · 7,5

3600 �  25,63 kW   

Q¬».· � V± · ρº · Δh
3600  �  10 250 · 1,2 · 12,5

3600 �  42,71 kW   
Výkon ohřívače: 

Q¸» � 63 kW –  z podkladů výrobce  
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Úpravy vzduchu léto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.9 HX – diagram – úprava vzduchu v letním období 
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Úpravy vzduchu v zimě:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.10 HX – diagram – úprava vzduchu v zimním období 
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 Návrh dimenze a výpočet tlakových ztrát – varianta 2 – VZT 2 

Tab. 7.6 Výpočet dimenze a tlakových ztrát – přívod 

 

 

 

 

 

  

ZAŘÍZENÍ č.3 

ODVOD 
HODNOTY TLAK. 

ZTRÁTA PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ – VYPOČTENÉ 

Č. V l 
w'       

(R'1) 
S' (d'r) d' 

d                                   
a*b 
(Ø) 

dr S w pd (Z) R1 ξ R1 . l 
ξ . Pd 

(Z) 

- m3/h m3/s m m/s m2 m mm mm m2 m/s Pa Pa.m-1 - Pa Pa 

                                  

ZAŘÍZENÍ č. 1 – Odvodní potrubí – hlavní větev 

1 1025 0,28 5,70 2,5 0,114 0,381 400 0,40 0,126 2,27 3,08 0,16 0 0,91 0,00 

2 2050 0,57 5,70 2,5 0,228 0,539 560 0,56 0,246 2,31 3,21 0,11 0,3 0,62 0,96 

3 3075 0,85 5,70 3,5 0,244 0,557 560 0,56 0,246 3,47 7,22 0,23 0 1,29 0,00 

4 4100 1,14 5,70 3,5 0,325 0,644 630 0,63 0,312 3,65 8,01 0,22 0,3 1,23 2,40 

5 5125 1,42 5,70 3,5 0,407 0,720 710 0,71 0,396 3,60 7,76 0,18 0,3 1,03 2,33 

6 6150 1,71 5,70 4 0,427 0,737 710 0,71 0,396 4,31 11,17 0,25 0 1,44 0,00 

7 7175 1,99 5,70 4 0,498 0,796 800 0,80 0,503 3,97 9,43 0,19 0,3 1,07 2,83 

8 8200 2,28 5,70 4,5 0,506 0,803 800 0,80 0,503 4,53 12,32 0,24 0 1,37 0,00 

9 9225 2,56 5,70 4,5 0,569 0,851 900 0,90 0,636 4,03 9,73 0,17 0,3 0,96 2,92 

10 10250 2,85 25,0 5 0,569 0,851 900 0,90 0,636 4,48 12,02 0,21 3 5,15 36,05 

 
            Σ 15,06 47,50 

 
       

 
    Σ 62,55 Pa 

 
       

 
    VÝUSŤ 15,00 Pa 

 
       

 
    KLAPKY 50,00 Pa 

        
 

    SÁNÍ 25,00 Pa 
        

 
    ŽALUZIE 10,00 Pa 

        
 

    TLUMIČ 65,00 Pa 
        

 
    Σ 227,55 Pa 
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 Tab. 7.7 Výpočet dimenze a tlakových ztrát – přívod 

 

 Návrh ventilátorů a útlum hluku – varianta 2 – VZT 2 

Procesní ventilátor: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.11 Charakteristika procesního ventilátoru 

ZAŘÍZENÍ č.3 

PŘÍVOD 
HODNOTY TLAK. 

ZTRÁTA PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ – VYPOČTENÉ 

Č. V l 
w'       

(R'1) 
S' (d'r) d' 

d                                   
a*b 
(Ø) 

dr S w pd (Z) R1 ξ R1 . l 
ξ . 
Pd 
(Z) 

- m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m2 m/s Pa Pa.m-1 - Pa Pa 

                                  

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Přívodní potrubí – hlavní větev 

1 1025 0,28 5,00 2,5 0,114 0,381 450 0,45 0,159 1,79 1,92 0,09 0 0,45 0,0 

2 2050 0,57 5,00 2,5 0,228 0,539 560 0,56 0,246 2,31 3,21 0,11 0,3 0,54 1,0 

3 3075 0,85 5,00 3,5 0,244 0,557 560 0,56 0,246 3,47 7,22 0,23 0 1,14 0,0 

4 4100 1,14 5,00 3,5 0,325 0,644 630 0,63 0,312 3,65 8,01 0,22 0,3 1,08 2,4 

5 5125 1,42 5,00 3,5 0,407 0,720 710 0,71 0,396 3,60 7,76 0,18 0,3 0,90 2,3 

6 6150 1,71 5,00 4 0,427 0,737 710 0,71 0,396 4,31 11,17 0,25 0 1,26 0,0 

7 7175 1,99 5,00 4 0,498 0,796 800 0,80 0,503 3,97 9,43 0,19 0,3 0,94 2,8 

8 8200 2,28 5,00 4,5 0,506 0,803 800 0,80 0,503 4,53 12,32 0,24 0 1,21 0,0 

9 9225 2,56 5,00 4,5 0,569 0,851 900 0,90 0,636 4,03 9,73 0,17 0,3 0,84 2,9 

10 10250 2,85 25,0 5 0,569 0,851 900 0,90 0,636 4,48 12,02 0,21 3 5,15 36,1 

 
            Σ 13,49 47,5 

 
       

 
    Σ 60,99 Pa 

 
       

 
    VÝUSŤ 22,00 Pa 

 
       

 
    KLAPKY 50,00 Pa 

        
 

    SÁNÍ 25,00 Pa 
        

 
    ŽALUZIE 17,00 Pa 

        
 

    TLUMIČ 65,00 Pa 
        

 
    Σ 239,99 Pa 
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Obr. 7.12 Hladiny akustického výkonu procesního ventilátoru – sání vlevo, výtlak vpravo 

Regenerační ventilátor: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.13 Charakteristika regeneračního ventilátoru 

 

 

 

 

 

Obr. 7.14 Hladiny akustického výkonu regeneračního ventilátoru – sání vlevo, výtlak vpravo 

  



 
   

 
  88 
 

Výpočet útlumu hluku vychází z akustického výkonu ventilátorů, které vychází z návrhu 

VZT jednotky. Posudek je proveden pro interiér a exteriér. V interiéru se posuzuje nejbližší  

místnost a v exteriéru místo, kde se vyskytují lidé. Posudek je stejný jako ve variantě 1, výpočet 

byl proveden pomocí softwaru Microsoft Excel, který zpracovala společnost Greif – akustika.  

Na přívodní a odvodní potrubí uvnitř haly budou osazeny dva tlumiče hluku, tak aby byly splněny 

předepsané hodnoty hladiny akustického tlaku v místnosti (a x b x L – 900 x 1500 x 2000 mm), 

Výpočet viz příloha č. 6. 

 Izolace potrubí – varianta 2 – VZT 2 

Izolace je navržena z minerální vaty s Al polepem na povrchu. Tloušťka izolace na 

přívodním potrubí v interiéru je 40 mm. Potrubí vedené k jednotce v exteriéru je opatřeno 

tepelnou izolací z minerální vaty, která se navíc opatří pozinkovaným plechem, kvůli ochraně 

před nepříznivými vlivy. Tloušťka izolace na přívodním a odvodním potrubí v exteriéru je 60 mm. 

Návrh tloušťky izolace a opatření rizik byl proveden v programu Teruna. Výpočet viz příloha č. 6. 
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 EKONOMICKÉ SHRNUTÍ NÁVRHŮ 

V této kapitole jsem porovnal provozní náklady na všechny varianty návrhu 

vzduchotechnických jednotek. Nástroj pro hodnocení ekonomiky provozu byl zvolen Life–cycle 

costs (LCC), což v překladu znamená náklady na životní cyklus. V této variantě bereme v úvahu 

příkon, spotřebu energie a náklady na všechny vzduchotechnické prvky (v mém návrhu neuvažuji 

ceny jednotek). Nepřesnosti ve výpočtu u metody LCC může nastat kolísáním cen energií. 

Uvažovaná data vzduchotechnických jednotek, jsou přehledně shrnuty v tabulce výpočtu.  

 Vztahy použité metodou LCC: 

Výpočet příkonu (pokud známe výkon a účinnost zařízení): 

Ç �  d · Ç3 �>  Ç3 � n
È      [kW] 

kde P0 příkon zařízení       [kW] 

P výkon zařízení        [kW] 

η účinnost zařízení      [–] 

Roční spotřeba energie: 

_ �  Ç3 · )`�        [kWh] 

kde P0 příkon zařízení       [kW] 

top doba provozu zařízení       [h] 

Cena za kWh energie: 

� � ÉÊ
È�Ë         [Kč/kWh] 

kde Ef cena energie       [Kč] 

ηsh účinnost zdroje energie       [kWh] 

Roční náklady energie na zařízení: 

ÌU � _ · �        [Kč] 

kde Q roční spotřeba energie      [kWh] 

p cena za kWh energie       [Kč/kWh] 

Skutečná účinnost, při které bude výměník pracovat, se nazývá sezónní. Rozdíl v celkové 

účinnosti a sezónní je, že jsou v ní zahrnuty další vlivy, například typ instalace, způsob vypínání 

a zapínání zdroje, kontrola teploty vody, ztráty tepla potrubím. 
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Sezónní účinnosti zdrojů: 

Tab. 8.1 Sezónní tepelná účinnost zdroje tepelné energie v % 

Sezónní tepelná účinnost zdroje tepelné energie v %  

Zdroj energie  
Atmosférické  

spalování 
Spalování se  

stlačeným vzduchem  
Ostatní 

Průměrná teplota vody 80 °C 45 °C - 80 °C 45 °C - 80 °C  45 °C 

Kondenzační vodní kotle 83 90 - 85 90 - - - 

Elektrické kotle - - - - - - 93 96 

Tab. 8.2 Sezónní chladící účinnost chladícího zařízení v % 

Sezónní chladící účinnost chladícího zařízení v %  

Chladící 
 zařízení 

Vypařování Kondenzace 

Vypařovací  
teplota [°C] 

Teplota  
studené 
vody [°C] 

Teplota vzduchu  
[°C] 

Teplota vody  
[°C] 

 
25 30 35 40 30/35 35/40 40/45  

Vodní chladič 
 se vzduchem 

chlazeným  
kondenzátorem 

- 7/12 320 290 260 235 - - - 

 

 

Pozn: Chillery jsou kompresorové chladiče, které vyrábějí studenou vodu. Studená voda je poté vedena do výměníku, který je 
přímo větrací jednotce 

 

 

Ceny energií: 

Tab. 8.3 Ceny energií použitých ve výpočtu 

Ceny energií 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Cena elektrické energie Ef 4,75 Kč/kWh rok 2020 

Cena plynu Ef 1,4 Kč/kWh rok 2020 

Účinnost zařízení: 

Tab. 8.4 Účinnost zařízení ve VZT jednotkách 

 

 

 

 

 

 

  

Účinnosti jednotlivých zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Účinnost ventilátoru η 0,8 - odhad 

Účinnost výměníku tepla (ohřívač) η 0,85 - odhad 

Účinnost výměníku tepla (chladič) η 0,85 - odhad 

Účinnost zdroje tepla η 0,9 - tab. 8.1 

Účinnost zdroje chladu EER 2,6 - tab. 8.2 
Pozn: Ve výpočtu, je uvažováno s účinnosti výměníku tepla s hodnotami: ohřívač 0,80; chladič 0,70. 
Do hodnot je započítaná ztráta distribucí, komponent, apod. 
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 Varianta 1.1 – VZT jednotka s kondenzačním odvlhčováním 

– sezónní provoz – stávající řešení 

Tab. 8.5 Parametry jednotlivých zařízení ve VZT jednotce pro sezónní provoz 

Výkon a čas provozu zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Výkon ventilátoru P 15 kW obr. 6.1 

Výkon ohřívače P 165,9 kW obr. 6.1 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Doba provozu v zimě top 1680 h 7 měsíců 

Výkon chladiče P 126,7 kW obr. 6.1 

Denní doba chlazení   8 h provoz ZS 

Doba provozu v létě top 1200 h 5 měsíců 
Pozn: Provoz zimního stadionu je uvažován každý den od 12:00 do 20:00. Výkony jednotlivých komponent 
jsou převzaty od výrobce VZT jednotek. 

 

Ventilátor: 

P3 � P
η  � 15

0,8 � 18,75 kW 

Q � P3 · t¸± · n � 18,75 · 8 · 365 · 4 � 219 000 kWh 

EÐºÑ � Q · p � 219 000 · 4,75 � 1 040 250 Kč  

Ohřívač: 

P3 � P
η  � 165,9

0,8 � 207,38 kW 

Q � P3 · t¸± � 207,38 · 1680 � 348 398 kWh  

p � EÐ
η¯»

 � 1,4
0,9 � 1,56 Kč/kWh 

E» � Q · p � 348 398 · 1,56 �  543 501 Kč  

Chladič: 

P3 � P
η  � 126,7

0,7 � 181,0 kW 

Q � P3 · t¸± � 181,0 · 1200 � 217 200 kWh  

p � EÐ
EER  � 4,75

2,6 � 1,83 Kč/kWh 

E¬ � Q · p � 217 200 · 1,83 �  397 476 Kč   

Celkové náklady na provoz za rok bez pořizovací ceny jednotky: 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 1 040 250 � 543 501 � 397 476 � 1 981 227 Kč 
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 Varianta 1.2 – VZT jednotka s kondenzačním odvlhčováním 

– celoroční provoz 

Tab. 8.6 Parametry jednotlivých zařízení ve VZT jednotce pro celoroční provoz 

Výkon a čas provozu zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Výkon ventilátoru P 15 kW obr. 6.3 

Výkon ohřívače P 165,9 kW obr. 6.3 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Doba provozu v zimě top 1680 h 7 měsíců 

Výkon chladiče P 677,3 kW obr. 6.3 

Denní doba chlazení   8 h provoz ZS 

Výkon ohřívače (dohřev) P 225 kW obr. 6.3 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Doba provozu v létě top 1200 h 5 měsíců 
Pozn: Provoz zimního stadionu je uvažován od 12:00 do 20:00. Výkony jednotlivých komponent jsou 
převzaty od výrobce VZT jednotek 

 

Ventilátor: 

P3 � P
η  � 15

0,8 � 18,75 kW 

Q � P3 · t¸± · n � 18,75 · 8 · 365 · 4 � 219 000 kWh 

EÐºÑ � Q · p � 219 000 · 4,75 � 1 040 250 Kč  

Ohřívač: 

P3 � P
η  � 165,9

0,8 � 207,38 kW 

Q � P3 · t¸± � 207,38 · 1680 � 348 398 kWh  

p � EÐ
η¯»

 � 4,75
0,9 � 1,56 Kč/kWh 

E» � Q · p � 348 398 · 1,56 �  543 502 Kč  

Chladič: 

P3 � P
η  � 677,3

0,7 � 967,6 kW 

Q � P3 · t¸± � 967,6 · 1200 � 1 161 120 kWh  

p � EÐ
EER  � 4,75

2,6 � 1,83 Kč/kWh 

E¬ � Q · p � 1 161 120 · 1,83 �  2 124 850 Kč  

Úprava vzduchu v létě vyžaduje dohřev vzduchu (stejný výpočet jako ohřívač): Eh = 526 500 Kč 

Celkové náklady na provoz za rok bez pořizovací ceny jednotky: 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬»G¸» � 1 040 250 � 543 502 � 2 124 850 � 526 500 � 4 235 102 Kč 
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 Varianta 2.1 – VZT jednotka a adsorpční odvlhčovač –  

sezónní provoz 

Tab. 8.7 Parametry jednotlivých zařízení ve VZT jednotce pro sezónní provoz – hlediště 

Výkon a čas provozu zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Výkon ventilátoru P 11 kW obr. 7.1 

Výkon ohřívače P 75 kW obr. 7.1 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Doba provozu v zimě top 1680 h 7 měsíců 

Výkon chladiče P 97,5 kW obr. 7.1 

Denní doba chlazení   8 h provoz ZS 

Doba provozu v létě top 1200 h 5 měsíců 
Pozn: Provoz zimního stadionu je uvažován od 12:00 do 20:00. Výkony jednotlivých komponent jsou 
převzaty od výrobce VZT jednotek 

 

Ventilátor: 

P3 � P
η  � 11

0,8 � 13,75 kW 

Q � P3 · t¸± · n � 13,75 · 8 · 365 · 2 � 80 300 kWh 

EÐºÑ � Q · p � 80 300 · 4,75 � 381 425 Kč  

Ohřívač: 

P3 � P
η  � 75

0,8 � 93,75 kW 

Q � P3 · t¸± � 93,75 · 1680 � 157 500 kWh  

p � EÐ
η¯»

 � 1,4
0,9 � 1,56 Kč/kWh 

E» � Q · p � 157 500 · 1,56 �  245 700 Kč  

Chladič: 

P3 � P
η  � 97,5

0,7 � 139,3 kW 

Q � P3 · t¸± � 139,3 · 1200 � 167 160 kWh  

p � EÐ
EER  � 4,75

2,6 � 1,83 Kč/kWh 

E¬ � Q · p � 167 160 · 1,83 �  305 903 Kč   

Celkové náklady na provoz za rok bez pořizovací ceny jednotky: 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 381 425 � 245 700 � 305 903 � 933 028 Kč 
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Tab. 8.8 Parametry jednotlivých zařízení ve VZT jednotce pro sezónní provoz – ledová plocha 

Výkon a čas provozu zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Výkon ventilátoru P 2,2 + 7,5 kW tech. list 

Výkon ohřívače P 63 kW tab. 7.5 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Výkon chladiče P 42,71 kW obr. 7.9 

Denní doba chlazení   8 h provoz ZS 

Doba provozu v létě top 960 h 4 měsíce 
Pozn: Provoz zimního stadionu je uvažován od 12:00 do 20:00. Výkony jednotlivých komponent jsou 
převzaty od výrobce VZT jednotek 

 

Ventilátor: 

P3 � P
η  � 9,7

0,8 � 12,13 kW 

Q � P3 · t¸± � 12,13 · 960 � 11 645 kWh 

EÐºÑ � Q · p � 11 645 · 4,75 � 55 313 Kč  

Ohřívač: 

P3 � P
η  � 63

0,8 � 78,75 kW 

Q � P3 · t¸± � 78,75 · 960 � 75 600 kWh  

p � EÐ
η¯»

 � 4,75
0,96 � 4,95 Kč/kWh 

E» � Q · p � 75 600 · 4,95 �  374 220 Kč  

Chladič: 

P3 � P
η  � 42,71

0,7 � 61,1 kW 

Q � P3 · t¸± � 61,1 · 960 � 58 656 kWh  

p � EÐ
EER  � 4,75

2,6 � 1,83 Kč/kWh 

E¬ � Q · p � 43 930 · 1,83 �  107 340 Kč   

Celkové náklady na provoz za rok bez pořizovací ceny jednotky: 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 55 313 � 374 220 � 107 340 � 536 873 Kč 

Celkové náklady celého systému varianty 2 pro provoz ledové plochy v období sezóny: 

E � 933 028 � 536 873 � 1 469 901 Kč 
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 Varianta 2.2 – VZT jednotka a adsorpční odvlhčovač – 

celoroční provoz 

Tab. 8.9 Parametry jednotlivých zařízení ve VZT jednotce pro celoroční provoz – hlediště 

Výkon a čas provozu zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Výkon ventilátoru P 15+11 kW obr. 7.4 

Výkon ohřívače P 75 kW obr. 7.4 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Doba provozu v zimě top 1680 h 7 měsíců 

Výkon chladiče P 248,9 kW obr. 7.4 

Denní doba chlazení   8 h provoz ZS 

Výkon ohřívače (dohřev) P 32,7 kW obr. 7.4 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Doba provozu v létě top 1200 h 5 měsíců 
Pozn: Provoz zimního stadionu je uvažován od 12:00 do 20:00. Výkony jednotlivých komponent jsou 
převzaty od výrobce VZT jednotek 

 

Ventilátor: 

P3 � P
η  � 26

0,8 � 32,5 kW 

Q � P3 · t¸± � 32,5 · 8 · 365 � 94 900 kWh 

EÐºÑ � Q · p � 94 900 · 4,75 � 450 775 Kč  

Ohřívač: 

P3 � P
η  � 75

0,8 � 93,75 kW 

Q � P3 · t¸± � 93,75 · 1680 � 157 500 kWh  

p � EÐ
η¯»

 � 1,4
0,9 � 1,56 Kč/kWh 

E» � Q · p � 157 500 · 1,56 �  245 700 Kč  

Chladič: 

P3 � P
η  � 248,9

0,7 � 355,6 kW 

Q � P3 · t¸± � 355,6 · 1200 � 426 720 kWh  

p � EÐ
EER  � 4,75

2,6 � 1,83 Kč/kWh 

E¬ � Q · p � 426 720 · 1,83 �  780 898 Kč  

Úprava vzduchu v létě vyžaduje dohřev vzduchu (stejný výpočet jako ohřívač): Eh = 76 518 Kč  

Celkové náklady na provoz za rok bez pořizovací ceny jednotky: 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬»G¸» � 450 775 � 245 700 � 780 898 � 76 518 � 1 553 891 Kč 
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Tab. 8.10 Parametry jednotlivých zařízení ve VZT jednotce pro celoroční provoz – ledová plocha 

Výkon a čas provozu zařízení 

Význam Symbol Hodnota Jednotka Pozn. 

Výkon ventilátoru P 2,2 + 7,5 kW tech. list 

Výkon ohřívače P 63 kW tab. 7.5 

Denní doba ohřevu   8 h provoz ZS 

Výkon chladiče P 42,71 kW obr. 7.9 

Denní doba chlazení   8 h provoz ZS 

Doba provozu top 1680 h 7 měsíců 
Pozn: Provoz zimního stadionu je uvažován od 12:00 do 20:00. Výkony jednotlivých komponent jsou 
převzaty od výrobce VZT jednotek 

 

Ventilátor: 

P3 � P
η  � 9,7

0,8 � 12,13 kW 

Q � P3 · t¸± � 12,13 · 1680 � 20 378 kWh 

EÐºÑ � Q · p � 20 378 · 4,75 � 96 797 Kč  

Ohřívač: 

P3 � P
η  � 63

0,8 � 78,75 kW 

Q � P3 · t¸± � 78,75 · 1680 � 132 300 kWh  

p � EÐ
η¯»

 � 4,75
0,96 � 4,95 Kč/kWh 

E» � Q · p � 132 300 · 4,95 � 654 885 Kč  

Chladič: 

P3 � P
η  � 42,71

0,7 � 61,1 kW 

Q � P3 · t¸± � 61,1 · 1680 � 102 648 kWh  

p � EÐ
EER  � 4,75

2,6 � 1,83 Kč/kWh 

E¬ � Q · p � 102 648 · 1,83 �  187 846 Kč   

Celkové náklady na provoz za rok bez pořizovací ceny jednotky: 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 96 797 � 645 885 � 187 846 � 930 528 Kč 

Celkové náklady celého systému varianty 2 pro celoroční provoz ledové plochy: 

E � 1 553 891 � 930 528 � 2 484 419 Kč 
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 Porovnání cen 

Varianta 1 – sezónní provoz (stávající stav) 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 1 040 250 � 543 501 � 397 476 � 1 981 227 Kč 

Varianta 1 – celoroční provoz 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬»G¸» � 1 040 250 � 543 502 � 2 124 850 � 526 500 � 4 235 102 Kč 

Varianta 2 – sezónní provoz 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 381 425 � 245 700 � 305 903 � 933 028 Kč 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 55 313 � 374 220 � 107 340 � 536 873 Kč 

E � 933 028 � 536 873 � 1 469 901 Kč 

Varianta 2 – celoroční provoz 

E � EÐºÑ � E¸» � E¬»G¸» � 450 775 � 245 700 � 780 898 � 76 518 � 1 553 891 Kč  

E � EÐºÑ � E¸» � E¬» � 96 797 � 645 885 � 187 846 � 930 528 Kč 

E � 1 553 891 � 930 528 � 2 484 419 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1 Graf porovnání ročních nákladů jednotlivých variant 

Závěr: 

Z grafu, kde je porovnání ročních nákladů jednotlivých variant, je zřejmé, že varianta 2  

v kombinaci vzduchotechnické jednotky a adsorpčního odvlhčovače, vychází ekonomicky lépe, 

než varianta 1 s kondenzačním odvlhčováním . Sezónní provoz (září–březen) je ve variantě 2  

o 25,8 % úspornější. U celoročního provozu jsou ve variantě 2 o 41,3 % nižší náklady na provoz, 

než u varianty 1. Z porovnání obou variant je patrné, že adsorpční odvlhčování je provozně  

i návrhově výhodné a správné, a to hlavně u provozů s vysokými vodními zisky.  
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C. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 
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 EXPERIMENT 

Experimentální měření představují jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo 

vyvrátit poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých závislostí.  

V tomto případě spadá experimentální metoda do kategorie fyzikálních věd, kdy 

můžeme měnit vstupní podmínky a parametry. Zásadní je věnovat pozornost přesnosti a 

spolehlivosti měřících přístrojů, ale také nežádoucím vlivům. Experiment byl proveden 

v laboratoři VUT fakulty stavební. 

 Cíl experimentálního měření 

Vzhledem k náročnosti měření experimentu na odvlhčení zimního stadionu jsem vybral 

ekvivalentní náhradu, a to měření odvlhčení bazénové haly, která je k dispozici ve zmenšeném 

modelu v laboratořích VUT fakulty stavební. Oba prostory se chovají podobně z hlediska 

vlhkosti, jelikož se u nich nachází vysoké množství vodních zisků.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1 Zmenšený model bazénové haly  

Cílem měření bylo stanovení celkového množství vodní páry ve vzduchu (odvlhčení)  

M [g/h], za pomocí změny výstupního signálu PWM modulace, čímž se zvyšovaly otáčky 

ventilátoru a průtok vzduchu. Z naměřených hodnot, kterými byly tp [°C], ϕp [%], ti = to [°C],  

ϕi = ϕo [%] se pomocí vztahů používaných v psychrometrii dopočítalo množství vodní páry.  

Psychrometrické vztahy pro výpočet parametrů vnitřního vzduchu: 

�Õ"  � w!�(23,58 – 4044,6/235 � )))     [Pa] 

�Õ � �Õ" · �        [Pa] 

! � 0,622 · �×
� –%·�×"

       [g/kg] 

 � +
.-8· · (� –  0,378 · � · �Õ" )      [kg/m3] 

a �  '� ·  · (!�  – !�)       [g/h] 
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 Postup experimentálního měření 

Při měření bylo zapotřebí docílit vyhovujících podmínek, což v laboratoři bylo splněno. 

Teplota ti = 20 °C, vlhkost vzduchu ϕi = 45 %. Pro výpočet množství vodní páry bylo provedeno 

několik měření a experimentů. Byla měřena a vypočítána závislost odvlhčení na změně otáček 

ventilátoru a typu vodní hladiny (klidná hladina, zvlněná hladina, rozvířená hladina).  

Odvlhčení vzduchu uvnitř modelové místnosti je realizováno dvěma způsoby: 

Varianta 1 – výměna za sušší vzduch 

Odvlhčení je dosaženo výměnou venkovního suššího vzduchu za vzduch vnitřní. 

Modelová situace je dále rozdělena podle intenzity výměny vzduchu: 

Varianta 1.1 – odvlhčení pomocí výměny 2104/h 

Varianta 1.2 – odvlhčení pomocí výměny 2949/h 

Varianta 1.3 – odvlhčení pomocí výměny 3856/h 

Varianta 1.4 – odvlhčení pomocí výměny 6367/h 

Varianta 2 – odvlhčení pomocí Peltierova článku 

Jedná se o ekvivalent strojního odvlhčení – na studeném povrchu kondenzuje vzdušná 

vlhkost, která je odváděna (v modelu zkapává voda do bazénu) a tím dochází k odvlhčení 

vzdušné vlhkosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.2 Funkční princip Peltierova článku [14]  
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Otáčky ventilátoru se měnily podle nastavení výstupního signálu PWM modulace, který 

lze nastavit v rozsahu 0–255. Vlastnosti vodní hladiny byly měněny se změnou nastavení 

výstupního signálu. Při více zvlněné vodní hladině se zvyšovalo nastavení výstupního signálu 

PWM modulace.  Při nastavení fPWM = 100 byla vodní hladina v klidu, poté při fPWM = 150  

se hladina zvlnila pomocí chrliče a u fPWM = 200 se zvlnila pomocí dvou chrličů. Nakonec se 

hladina rozvířila pomocí chrličů a vln a to vše při nastavení fPWM = 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.3 Zvlněná vodní hladina pomocí chrliče  

Použité měřící přístroje: 

Ventilátor, vrtulkový/žárový anemometr s ústřednou ALMEMO, 3x čidlo pro zjištění teploty a 

vlhkosti, notebook s příslušným softwarem pro vyhodnocení dat. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.4 Instalace čidel do modelu a měření rychlosti    
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Obr. 9.5 Model se zapojenými čidly a ventilátorem 

Po dokončení všech variant nastavení výstupního signálu PWM modulace (změna otáček 

ventilátoru) a změření rychlosti [m/s], bylo zapotřebí vypočítat průtok vzduchu [m3/h].  

Pro výpočet byl použit vztah: V = v · (π · D2/4), průměr ventilátoru = 8 cm 

Tab. 9.1 Výpočet průtoku vzduchu 

Nastavení ventilátoru 

Výstupní signál PWM modulace [fpwm] 100 150 200 250 

Rychlost v průřezu přívodního potrubí [m/s] 1,18 1,65 2,16 3,56 

Průtok vzduchu [m3/s] 0,006 0,008 0,011 0,018 

Průtok vzduchu [m3/h] 21 30 39 64 

Výměna vzduchu n [h-1] 2104 2949 3856 6367 
Pozn: rozměry a objem modelu místnosti jsou 0,225 x 0,3 x 0,15 = 0,010125 m3 

Tab. 9.2 Ukázka naměřených dat při nastavení výstupního signálu PWM modulace fPWM = 150 

(fPWM = 150)       

0:00:00 

ϕ1 
 
 
  

91,8 

t1 
 
 
  

20,2 

 
ϕ2 

 

 
  

47,4 

t2 

 
 
 

20,2 

0:00:04 90,4 20 46,4 20,2 

0:00:08 86,4 20 45,7 20,2 

0:00:12 82,5 20 45,3 20,2 

0:00:16 79,3 20,1 45,1 20,2 

0:00:20 76,6 20,1 45,1 20,2 

Pozn: ϕ1 je relativní vlhkost vzduchu v bazénové hale, t1 je teplota vzduchu v bazénové hale,  
ϕ2 je relativní vlhkost vnitřního vzduchu v místnosti, t2 je teplota vnitřního vzduchu v místnosti. 
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Tab. 9.3 Parametry vzduchu v bazénové hale při nastavení výstupního signálu PWM modulace fPWM = 150 

T t ϕ x P Pd´´ Pd ρ 

[K] [°C] [-] [g/kg] [Pa] [Pa] [Pa] [kg/m3] 

293,35 20,20 0,92 13,55 98100 2278 2092 1,16 

293,15 20,00 0,90 13,17 98100 2250 2034 1,16 

293,15 20,00 0,86 12,58 98100 2250 1944 1,16 

293,15 20,00 0,83 12,00 98100 2250 1857 1,16 

293,25 20,10 0,79 11,60 98100 2264 1796 1,16 

293,25 20,10 0,77 11,20 98100 2264 1734 1,16 
 

 Tab. 9.4 Parametry vzduchu v místnosti při nastavení výstupního signálu PWM modulace fPWM = 150 

T t ϕ x P Pd´´ Pd ρ 

[K] [°C] [-] [g/kg] [Pa] [Pa] [Pa] [kg/m3] 

293,35 20,20 0,47 6,92 98100 2278 1080 1,16 

293,35 20,20 0,46 6,78 98100 2278 1057 1,16 

293,35 20,20 0,46 6,67 98100 2278 1041 1,16 

293,35 20,20 0,45 6,61 98100 2278 1032 1,16 

293,35 20,20 0,45 6,58 98100 2278 1028 1,16 

293,35 20,20 0,45 6,58 98100 2278 1028 1,16 

 Výsledky měření experimentálního měření 

Výsledky měření a vypočtených hodnot množství vodní páry jsou na obr. 9.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.6 Výsledky měření a vypočtených hodnot množství vodní páry ve vzduchu   
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Na obr. 9.7 je zobrazen průběh měrné vlhkosti v bazénové hale, která klesá s přívodem 

vzduchu z místnosti. Hodnoty měrné vlhkosti se během přívodu čerstvého vzduchu pohybují 

okolo 9 g/kgs.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.7 Průběh měrné vlhkosti uvnitř bazénové haly   

Odvlhčování pomocí Peltierova článku: 

Při experimentálním měření bylo možné si vyzkoušet také odvlhčování prostoru pomocí 

Peltierova článku. Ten funguje na principu Peltierova jevu. Pokud prochází proud obvodem se 

dvěma rozdílnými vodiči zapojenými v sérii (jedná se především o bismut a tellur), jedna ze  

styčných ploch se ochlazuje a druhá zahřívá. Na chladné straně odebírá teplo a na straně teplé 

opět teplo vydává (princip tepelného čerpadla). Nevýhodou tohoto zařízení je, že pracuje s  

nízkou účinností. Na obr. 9.6 je vidět, že pomocí Peltierova článku, se odebere nejmenší  

množství vodní páry ze vzduchu v čase t. 

Výsledek experimentálního měření: 

Z grafu na obr. 9.6 lze vypozorovat, že zvyšováním otáček ventilátoru se zvýší průtok 

přiváděného vzduchu Vp [m3/h] a tím se sníží množství vodní páry ve vzduchu. Z experimentu je 

tedy patrné, že intenzita odvlhčení náhradou venkovním vzduchem je závislá na suchosti  

venkovního vzduchu. Charakter odvlhčení má logaritmický průběh, typický pro odvody škodlivin 

z uzavřeného prostoru. Od výměny vzduchu 2949/h (varianta 1.2) nemá smysl zvyšovat průtok 

vzduchu, neboť dochází jen k minimálnímu nárustu odvlhčení. Odvlhčení Peltierovým článkem 

vykazuje stabilnější průběh odvlhčení nezávislý na venkovních podmínkách.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Fyzikální veličiny: 

A  celková pohltivá plocha   [m2] 
délkový rozměr    [m] 

b  délkový rozměr    [m] 
součinitel redukce teploty   [-] 

C koncentrace    [mg/m3], [%], [ppm] 
c korekční součinitel    [-] 

měrná tepelná kapacita   [J/kgK] 
rychlost zvuku    [m/s] 

D utlum akustického výkonu   [dB] 
počet osob    [-] 

d  průměr     [m] 
tloušťka    [m] 

E cena energie    [Kč] 
 roční náklady energie   [Kč] 
e  korekční součinitel    [-] 
f  součinitel redukce teploty   [-] 
 frekvence    [Hz] 
 výstupní signál PWM modulace  [-] 
G opravný součinitel na vliv spodní vody [-] 
g  tíhové zrychleni    [m/s2] 
H měrná tepelná ztráta   [W/K] 
 výška     [m] 
h  měrná entalpie    [J/kg] 
K korekce na počet vyústek  [dB] 
L  hladina akustického výkonu   [dB] 
l  délkový rozměr    [m] 
 skupenské teplo tání   [J/kg] 
 výparné teplo    [J/kg] 
M hmotnost    [kg] 

hmotnostní průtok vzduchu  [kg/s] 
molární hmotnost   [kg/kmol] 

 množství odpařené vody   [g/h] 
m střední molekulová hmotnost  [kg/kmol] 
n  počet     [-] 

intenzita výměny vzduchu  [h-1] 
O odlučivost    [%] 
 objem místnosti   [m3] 
P výkon/příkon    [W] 
p cena za kWh energie   [Kč/kWh] 

tlak     [Pa] 
 tlaková ztráta    [Pa] 
Q teplo      [J] 
 tepelná zátěž/ztráta   [W] 
 směrový činitel    [-] 
 roční spotřeba energie   [kWh] 
R tepelný odpor    [m2K/W] 

tlakový spád     [Pa/m] 
plynová konstanta   [J/kg·K] 
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r vzdálenost    [m] 
 měrná plynová konstanta  [J/kg·K] 
S  plocha     [m2] 
T  termodynamická teplota   [K] 
t  teplota     [°C] 
 doba provozu zařízení   [h] 
U  součinitel prostupu tepla   [W/m2K] 

V  objem      [m3] 
objemový průtok    [m3/h] 

v  rychlost     [m/s] 
w  rychlost     [m/s] 
x měrná vlhkost     [kg/kgs.v.] 
 dávka venkovního vzduchu  [m3/h] 
x, y  souřadnice, nebo vzdálenost   [m] 
Z  tlaková ztráta     [Pa] 
 
α  součinitel přestupu tepla   [W/m2K] 
Δ  konečny rozdíl dvou hodnot   [-] 
ξ  součinitel vřazeného odporu   [-] 
η  účinnost     [-, %] 
λ  součinitel tepelné vodivosti  [W/m2K] 
ρ  měrná hmotnost    [kg/m3] 
Φ  návrhová tepelná ztráta prostupem  [W] 
Σ  součet hodnot     [-] 
θ  teplota      [°C] 
φ  relativní vlhkost    [%] 

Indexy: 

a  vzduch 
c  celková hodnota 

citelné teplo 
diff  difuzní 
e  exteriér 
f filtr 
h  horizontální 
i  interiér 
n  exponent, n-tý člen 
L  léto 
krit  kritická hodnota 
o  odvod vzduchu 
ob oběhový vzduch 
os osoby 
p  přívod vzduchu 
 přirozený 
r rosný bod 
sm směšování 
úpr upravený/úprava 
v  voda 

vodní pára 
vs sytá pára 
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vy vyústka 
w  voda 
wb mokrý teploměr 
Z  zima 

Zkratky: 

3D trojrozměrný 
ČSN Česká technická norma 
CHL chlazení 
KLM klimatizace 
PD projektová dokumentace 
PWM pulzně šířková modulace (Pulse Width Modulation) 
ÚT ústřední topení 
VZT vzduchotechnika 
ZTI zdravotechnika 
ZZT zpětné získávání tepla 
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