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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a systému chlazení pro dvoupod-

lažní administrativní budovu. Cílem je návrh vzduchotechnických zařízení a zajištění optimální-

ho vnitřního mikroklima.   

ABSTRACT 

This bachelor's thesis is focused on ventilation and cooling system for two-floor office building. 

The aim is to design air handling units to ensure optimal internal microclimate. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a systému chlazení pro dvoupod-

lažní administrativní objekt přepravní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. 

Tématem první teoretické části je chlazení v administrativních objektech. Jsou zde podány 

základní informace o systémech chlazení a klimatizace. 

Na teoretickou část navazuje část druhá výpočtová, ve které je pozornost zaměřena na praktic-

ký návrh VZT systému v celé budově a systému chlazení pro kanceláře. Dále se věnuje výpočtu 

tepelných bilancí, jež jsou nezbytné pro návrh VZT zařízení, návrh koncových elementů, dimen-

zování potrubí, návrh tlumičů hluku a návrh izolace potrubí. 

Poslední část pod názvem projekt řeší prováděcí projektovou dokumentaci vzduchotechniky 

zadané budovy. Hlavní náplní této části je technická zpráva a položková specifikace a schéma 

zapojení jednotek. Výkresová část je pak do projektu zahrnuta jako příloha. 
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1.1. ÚVOD DO TEORETICKÉ ČÁSTI 

Kvalita vnitřního prostředí budov nepopíratelně ovlivňuje pracovní výkon osob a jejich zdraví. 

Prokazuje se, že příliš vysoké teploty a vlhkost na pracovišti mohou výrazně snížit pracovní 

nasazení. Vysoké teploty v interiéru se mohou projevit jako následek nesprávného návrhu bu-

dovy, zvyšováním letních maximálních teplot nebo rozšířením výpočetní techniky, což přináší 

tepelný zisk ze samotných zařízení. Proto se navrhuje stále více budov, ať už pro občanské či 

obytné využití, se systémem chlazení. Chlazení lze aplikovat jako pasivní či strojní (aktivní) 

chladicí systém. Cílem teoretické části této práce je představit obvyklé možnosti pasivního a 

zejména strojního chlazení. 

1.2. PASIVNÍ CHLAZENÍ 
Pod pojmem pasivní chlazení rozumíme projektování takových budov, které žádné chlazení 

nepotřebují. Toho lze docílit správným návrhem v počáteční fázi projektování budovy, a to 

prvky, které snižují tepelnou zátěž, akumulací tepla a přirozeného odvodu tepla. [1] 

 

 

Obr. č. 1: Přístupy pasivního chlazení budov [2] 
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1.1.1. Architektonické metody 

Lze je shrnout do zásady, že by budova měla mít takový tvar a orientaci, aby se omezily na mi-

nimální míru zisky v letním období a zároveň byl umožněn a podporován přirozený odvod tep-

la, většinou větráním. 

Problém tepelných ostrovů nastává především v hustě osídlených oblastech, v centrech měst, 

případně v průmyslových zónách. Značná část dopadajícího slunečního záření je pohlcena stře-

chami, obvodovými konstrukcemi budov, a povrchem vozovek a parkovišť a z nich se pak teplo 

sdílí konvekcí a sáláním do okolí. Tento děj způsobuje to, že teploty vzduchu v takovýchto ob-

lastech jsou výrazně vyšší než v otevřené krajině, kde se provádějí meteorologická měření. Díky 

těmto tepelným ostrovům je pak použití venkovního vzduchu pro odvod tepelné zátěže výraz-

ně obtížnější a to především ve večerních a nočních hodinách kdy teploty neklesají tak výrazně 

jako v otevřené krajině.  Jednou z možností snížení nárůstu teplot v centrech měst jsou materi-

ály s nižší pohltivostí.  

Jako tepelná hmota budovy je definována hmota stavebních konstrukcí případně vybavení, 

která se podílí na akumulaci tepla budovy. Tepelná kapacita stavebních konstrukcí představuje 

výrazný faktor ovlivňující parametry prostředí v budově. Charakter tepelných zisků je většinou 

cyklický a to jak během dne, tak během roku, proto stavba s dostatečnou tepelnou hmotou 

akumuluje teplo v době špičkové zátěže během dne a uvolňuje ho v době minimální zátěže v 

noci (případně léto-zima). Tepelná hmota budovy použitelná pro útlum kolísání teplot v den-

ním cyklu je tvořena vrstvou konstrukcí stěn, stropu a podlah, přičemž akumulační schopnosti 

obvodové stěny jsou výrazně omezeny tepelným tokem z vnějšího prostředí a sezónní akumu-

lací tepla. 

1.1.2. Ostatní metody 

Z pohledu ostatních metod představuje neocenitelného pomocníka v pasivním chlazení budov 

zeleň. Rostliny, především stromy pohlcují značnou část slunečního záření listy, pohlcená ener-

gie se částečně využije pro fotosyntézu, částečně se předá do okolí ve formě vázaného tepla 

(odpar vody z pórů rostliny) a částečně se předá do okolí ve formě tepla citelného. Rozhodující 

pro výslednou bilanci je množství vody odpařené z povrchu listů, které způsobuje snížení teplo-

ty vzduchu. Výsadba stromů a rozšíření parků má významný vliv na snížení výše zmiňovaného 

efektu městských tepelných ostrovů, v průměru můžou stromy snížit odpolední letní teploty ve 

městech o 0,3 až 1 K. U listnatých stromů je příznivé i opadání listí v zimním období, kdy není 

stínění v našich klimatických podmínkách žádoucí. Kromě toho existují i další příznivé vlivy 
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stromů a rostlin, jako je přeměna CO2 na kyslík, pohlcování smogu, tlumení hluku a v nepo-

slední řadě vytváření lidem příjemného prostředí. 

 

Obr. č. 2: Ukázka pasivního chlazení [3] 
 

 

Význam vodních hladin a fontán Podobně jako u stromů přispívají ke snížení teploty vzduchu i 

vodní plochy a fontány. U vodních ploch a fontán dochází k adiabatickému odpařování vody a 

citelné teplo se přeměňuje na vázané. U větších vodních objemů jako jsou jezera a rybníky, má 

vliv i vlastní tepelná kapacita objemu vody. Kombinace vodních hladin a stromů může kompen-

zovat v okolí budovy efekt městského ostrova a snižovat teplotu vzduchu. Vodní plochy nebo 

rostliny mohou být i součástí stavby například zelené střechy či fasády porostlé rostlinami.  

1.3. STROJNÍ CHLAZENÍ 

Strojní systém chlazení zahrnuje veškerá potřebná zařízení a rozvody, která pomohou odvést 

tepelnou zátěž požadované místnosti. Třídí se dvojím způsobem podle média, které přenáší 

chlad a teplo po budově, na přímé a nepřímé chlazení. 
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1.3.1. Přímé chlazení 

Přímé chlazení spočívá v chlazení vzduchu přímo výparníkem (výparníky) chladící jednotky. 

Teplo z ochlazené látky přechází přímo do chladiva. [4] Díky tomu dosahují tyto systémy nižších 

investičních i provozních nákladů. Jejich další výhodou je možnost celoročního provozu. Díky 

chladícímu médiu, kterým je chladivo, je možné systém používat i při teplotách exteriéru hlu-

boko pod bodem mrazu. Při tomto systému rovněž odpadají problémy s dopuštěním teplonos-

né látky, její úpravy, filtrace apod. Naopak zásadní nevýhodou je riziko úniku chladiva do větra-

cího vzduchu nebo přímo do místnosti. Při návrhu je potřeba dbát pokynů výrobců na maxi-

mální délky chladivového potrubí, výšku systému a další omezení. Venkovní jednotky jsou také 

zdrojem hluku. 

Tohoto způsobu se používá především k lokálnímu chlazení jednotlivých místností obytných 

budov nebo jednotlivých kanceláří menších administrativních objektů. Jedná se buď o kom-

paktní klimatizační zařízení či oddílnou klimatizaci tzv. SPLIT, MULTISPLIT a VRV chladicí sys-

témy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Schéma přímého chlazení oddílné klimatizace 

1.3.1.1. Mobilní klimatizační zařízení 

Je zařízení, u kterého je celý chladící okruh soustředěn do jednoho kompaktního zařízení, takže 

vnitřní jednotka obsahuje jak kompresor, tak i ventilátor pro odvod horkého vzduchu a druhý 
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ventilátor pro výdech vzduchu ochlazeného. Odvod kondenzačního tepla zajišťuje flexibilní 

hadice, kterou je potřeba vyvést ven (nejčastěji oknem). 

Mobilní klimatizace se používá do místností, kde právě chceme zmírnit nesnesitelné účinky 

tepla. Díky kompaktnímu provedení mají nízkou hmotnost a pro snadnější manipulaci je vyba-

vena kolečky, proto ji lze pohodlně přenést a umístit tam, kde potřebujeme. Výhodou této 

klimatizace je levné pořízení a právě možnost přesouvání jednotky. Nevýhodou je hlučnější 

provoz a nižší účinnost. Vhodná je například do pronajatých prostor, kde nejsou možné sta-

vební úpravy. 

 

Obr. č. 4: Mobilní klimatizace [5] 

1.3.1.2. SPLIT systémy 

Klimatizační jednotky jsou dělené a sestávají vždy z jedné vnitřní a jedné vnější jednotky. Jed-

notky jsou vzájemně spojeny potrubím umožňujícím cirkulaci chladiva. Jedná se o nejjedno-

dušší zapojení chladicího okruhu, kdy je výparník umístěn přímo v ochlazované místnosti.  
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Vnitřní jednotka obsahuje výparník, expanzní ventil, filtr a ventilátor. Ve venkovní jednotce, 

která se obvykle umisťuje ve venkovním prostoru (např. zavěšená na fasádě) najdeme konden-

zátor, kompresor a ventilátor. 

Obr. č. 5: SPLIT systém [6] 

Jednotky v provedení typu nástěnná, podstropní, parapetní a kazetová pracují pouze 

s oběhovým vzduchem a zpravidla nezajišťují větrání. To neplatí pro potrubní jednotku tzv. 

kanálovou, která je určena k zabudování do vzduchotechnického potrubí. 

Typy vnitřních jednotek: 

  

 

 

                            a                                                                                     b 

 

 

                                  c                                                                                   d 

 
 

Obr. č. 6: Typy vnitřních jednotek [7]  

a – kazetová jednotka, b – nástěnná jednotka, c – kanálová jednotka, d – parapetní 
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1.3.1.3. MULTISPLIT systémy 

Systém je totožný se systémem SPLIT. Ovšem s tím rozdílem, že MULTISPLIT systém umožňuje 

napojení až 8 vnitřních jednotek k jedné společné venkovní. Systém umožňuje individuální 

řízení každé vnitřní jednotky a je tak ideální pro více místností. 

Obr. č. 7: MULTISPLIT systém [6] 

 

1.3.1.4. VRV systém 

Je více zónový systém s možností napojení většího počtu vnitřních jednotek (v současnosti 

výrobci udávají až 64 jednotek) a používá se pro větší chladicí výkony. Samozřejmostí je provoz 

tepelného čerpadla. Lze ho pořídit i s možností přečerpávání tepla z místnosti, kde je ho přeby-

tek, do místností, kde zrovna schází. 

  

Obr. č. 8: VRV systém [8] 
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1.3.1.5. SPLIT systémy jako tepelná čerpadla 

Provedení SPLIT systémů je podle provedení buď pouze chladící, nebo s možností reverzního 

chodu, kdy fungují jako tepelné čerpadlo, které umožňuje vytápění. Po přepnutí expanzního 

ventilu se vzájemně změní funkce výparníku a kondenzátoru. [9] 

 

 

Obr. č. 9: SPLIT v reverzním chodu - vytápění [10] 

 

Obr. č. 10: SPLIT s možností reverzního chodu - chlazení [10] 
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1.3.2. Nepřímé chlazení 

Při nepřímém chlazení přechází teplo do cirkulující teplonosné látky a z ní teprve do chladiva. 

[3] Teplonosná látka, kterou je nejčastěji voda o teplotním spádu 6/12 až 10/15°C  je ochlazo-

vána ve výparníku zdroje chladu. Okruh teplonosné látky musí být vybaven expanzní nádobou, 

pojistným ventilem, čerpadlem a akumulačním zásobníkem, který slouží také jako hydraulický 

vyrovnávač tlaků. Studenou vodu lze použít pro chladící stopy, jednotky typu fan-coil nebo pro 

chladiče v klimatizačních jednotkách. Můžeme se setkat i s výrobníky studené vody s funkcí 

tepelného čerpadla (reverzní chod), lze je pak využít i pro vytápění v zimě. Výhodou systému je 

dobrá regulovatelnost a jednoduchost. [11] 

 

Obr. č. 11: Schéma nepřímého chlazení 

1.3.2.1. Jednotky fan-coil 

Jsou jednotky na bázi konvektoru. Skládají se z ventilátoru a výměníku tepla. Do výměníku je 

přiváděna teplá nebo studená voda z centrálního zdroje (z kotelny pro topení nebo strojovny 

pro chlazení). Ventilátor má za úkol hnát vzduch do místnosti přes výměník, kde se vzduch 

ohřeje či ochladí dle zvoleného režimu. V případě, kdy jsou fan-coily využity na chlazení, musí 

být zajištěn odvod kondenzátu. Ovládání probíhá buď regulováním průtoku média skrze výmě-

ník, nebo změnou otáček ventilátoru. Ovládání může být buď centrální, nebo může být přímo v 

daném prostoru a pomocí ovladače s termostatem si nastavujeme požadovanou teplotu 

v místnosti. Dle požadavků je výměník napojen na dvou-trubkový (pouze ohřev, nebo chlazení) 

dvou-trubkový přepínací (ohřev nebo chlazení) rozvod vody. Nejvhodnějším, ale také investič-
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ně nejnákladnějším je systém čtyř- trubkový při použití dvou tepelných výměníků (v jedné části 

objektu můžeme chladit a v jiné topit). Jednotky umožňují chod pomocí cirkulačního vzduchu, 

pomocí vzduchu přiváděného z VZT jednotky nebo kombinací a to směšováním. [9] 

Obr. č. 12: Schéma jednotky fan-coil [12] 

 

Typy jednotek se provádějí v provedení jako podstropní, parapetní, nástěnné, potrubní a asi 

nejčastěji používané jako kazetové. 

 

 

Obr. č. 13: Napojení odvodu kondenzátu podstropní jednotky fan-coil [13] 
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1.3.2.2.  Indukční jednotky 

Indukční jednotky jsou zařízení, která umožňují zajistit změnu stavu vzduchu a jeho distribuci s 

minimálními energetickými nároky a nízkou hlučností. Jednotky neobsahují ventilátor, jejich 

funkce je zajištěna průtokem primárního čerstvého vzduchu, který je přiváděn tryskami a vyvo-

laným ejekčním účinkem je přisáván sekundární vzduch z místnosti. Uvnitř jednotky pak dojde 

ke smíšení primárního a sekundárního vzduchu, který je následně distribuován do místnosti. 

[14] 

Obr. č. 14: Schéma indukční jednotky [12] 

Indukční jednotky se vyrábějí v podobě jako parapetní, podlahové nebo stropní. Stropní prove-

dení se pak označuje jako chladící trámy. 

1.3.2.3. Chladící stropy 

Chladící stropy pracují tak, že se na příslušnou teplotu ochladí přímo povrch stropu nebo po-

vrch zavěšené podstropní konstrukce. Přenos tepelné energie se uskutečňuje zejména sáláním. 

Podíl sálání a konvekce se liší prouděním vzduchu v místnosti a s rozdílem teplot chlazeného 

stropu a ostatních povrchů.  Stropy můžou zajišťovat i vytápění. 

Dle konstrukce je dělíme na otevřené a uzavřené. Otevřené chladící stropy (někdy nazýváme 

konvektivní) jsou charakteristické svými otvory, které umožňují proudění vzduch až ke stropu. 

U otevřených chladících stropů převažuje konvektivní složka přenosu tepla mezi povrchem 

stropu a okolním vzduchem.  
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Uzavřené (sálavé) chladící stopy pracují převážně se sálavou složkou tepelného toku. Z hlediska 

tepelného toku, by měly být uzavřené chladící stopy na horní straně vždy izolovány. V někte-

rých případech může funkci tepelné izolace nahradit vzduchová mezera vzniklá mezi stropní 

betonovou deskou a chladícím prvkem. [15] 

 
Obr. č. 15: Schematické řezy základními konstrukcemi chladicích stropů [15] 

a) masivní chladící strop jako součást stropní konstrukce, b) modulační klima deska, c) chladicí panely umístěné 
v podhledové konstrukci, d) lamelový chladicí strop upevněný na vodní potrubí, e) otevřený chladicí strop v podobě 
protlačovaných profilů s vodními kanály, f) kapilární systém umístěný v omítce 

1.3.2.4. Chlazení vzduchotechnikou 

Další z možností chlazení místnosti je chlazení přiváděného vzduchu přímo ve VZT jednotce. Do 

chladiče VZT jednotky se přivede voda o teplotě 6 až 10°C, jenž ochlazuje primární vzduch na 

teplotu, která pokryje tepelné zisky v místnosti a současně o takové minimální teplotě, aby 

nedocházelo ke kondenzaci. Tento systém lze aplikovat samostatně v budovách s nízkými te-

pelnými zisky a větším množstvím přiváděného vzduchu. Častější je pak kombinování vzducho-

vé klimatizace s některým z přechozích systému chlazení. 

1.4. ZDROJE CHLADU 

Zdroj chladu je potřeba navrhnout u výše zmíněného nepřímého chlazení. K tomu nám slouží 

různá strojní zařízení. 
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1.4.1. Parní kompresorový cyklus 

Pracuje na principu změny skupenství a následné komprese par chladiva. Je to nejrozšířenější 

princip změny skupenství a následné komprese par chladiva. Setkáváme se s ním denně v led-

ničce nebo v autě. Skládá se ze čtyř komponentů (kompresor, kondenzátor, škrtící ventil a vý-

parník), které jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím. Rozlišujeme je podle způsobu 

chlazení kondenzátoru. 

Obr. č. 16: Schéma parního kompresorového cyklu 

 

 

Obr. č. 17: p-h diagram parního kompresorového cyklu 
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1.4.1.1. Bloková chladicí jednotka 

Bloková chladicí jednotka se vyznačuje jednoduchou instalací a údržbou. Je tvořená jednou 

skříní, která se umisťuje zpravidla na střechu objektu nebo na volné prostranství na betonový 

základ. Jednotka má v sobě zabudované všechny výše jmenované součásti komponenty chladi-

cího okruhu. Vzduch je z exteriéru nasáván přes kondenzátor, který se ohřeje a následně je 

vyfukován ventilátory v horní části jednotky. Výparník tvoří deskový výměník, kde se ochlazuje 

teplonosná látka. 

Obr. č. 18: Bloková chladicí jednotka [16] 

 

1.4.1.2. Chladicí jednotka s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem 

Systém můžeme podle umístění rozdělit na dvě části. Větší část tvoří samotná chladicí jednotka 

a další zařízení na straně teplonosné látky, která jsou umístěna ve strojovně chlazení. Chladicí 

jednotky menších výkonů jsou vyráběny jako kompaktní skříně. Jednotky větších výkonů využí-

vají rám, na kterém jsou upevněny jednotlivé komponenty chladicího okruhu: kompresor, v 

parník (zpravidla trubkový výměník) a expanzní ventil. Kondenzátor není součástí kompaktní 

jednotky, ale je od zbytku jednotky oddělen. 

Jejich hlavní výhodou je možnost celoročního chlazení bez úpravy teplonosné látky, jednodu-

chá konstrukce a instalace, díky čemuž je jednotka nenáročná na údržbu. Její nevýhodou je 

nižší účinnost a vyšší spotřeba elektrické energie pro kompresory a ventilátory kondenzátoru. 
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Obr. č. 19: Chladicí jednotka s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem 

1.4.1.3. Chladicí jednotka s odděleným vodou chlazeným kondenzátorem se su-

chým chladičem 

Chladicí jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem vynikají vyšší účinností. Typická jednotka 

sestává z několika kompresorů, expanzního ventilu, elektrického rozvaděče a dvou trubkových 

výměníků. Jeden z nich plní funkci výparníku a odebírá teplo vodě, která je rozváděna po ob-

jektu. Výparník je kvůli tepelným ziskům izolován. Druhý výměník plní funkci kondenzátoru, 

který naopak předává teplo chladicí vodě, která je ochlazována v různých ty-pech atmosféric-

kých chladičů: např. v otevřených a uzavřených chladicích věžích, hybridních nebo suchých 

chladičích. 

Obr. č. 20: Chladicí jednotka s odděleným vodou chlazeným kondenzátorem se suchým chladičem [17] 
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1.4.1.4. Chladicí jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem a otevřenou 

chladicí věží 

Otevřená chladicí věž dosahuje ze všech jmenovaných zařízení největšího chladicího výkonu. 

Dokáže totiž ochladit chlazenou vodu pod teplotu okolního prostředí. Princip provozu spočívá v 

distribuci oteplené vody tryskami na chladicí výplň. Pomocí axiálních ventilátorů je vzduch na-

sáván z horizontálních vstupů skrze chladicí výplň. Část stékající vody se odpaří. Tento odpar 

odebere teplo ze zbývající chladicí vody a ochlazená voda je z integrované jímky čerpána zpět 

ke zdroji tepla. [18] 

 

Obr. č. 21: Chladicí jednotka s odděleným vodou chlazeným kondenzátorem a otevřenou chladicí věží [17] 

1.4.1.5. Chladicí jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem a uzavřenou 

chladicí věží 

Uzavřené chladicí věže chladí vodu nebo nemrznoucí kapalinu v tlakově uzavřeném okruhu. 

Výměník uzavřené chladicí věže je skrápěn cirkulační vodou. Chlazená kapalina nepřichází do 

styku s nasávaným vzduchem. [19] Díky tomu je zamezeno vstupu nečistot do primárního okru-

hu a není proto třeba jej výrazněji upravovat. Na rozdíl od otevřené chladicí věže je nutné pri-

mární okruh vybavit expanzním a pojistným zařízením. 
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Obr. č. 22: Chladicí jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem a uzavřenou chladicí věží [17] 

1.4.2. Adsorpční chladicí cyklus 

Principem je pohlcování par chladiva jinou látkou tzv. absorbentem, ze kterého za vyššího tlaku 

přiváděním tepla se chladivo opět vypuzuje. 

 

Obr. č. 23: Schéma adsorpčního chladicího cyklu [20] 

 

 

 

 

 

 

 



 
  30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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2.1. ANALÝZA OBJEKTU 

Objekt je tvořen dvěma částmi. První je administrativní budova, druhou tvoří stání pro doprav-

ní prostředky. V projektu budu řešit pouze první část, jež je tvořená nepodsklepenou adminis-

trativní budovou se dvěma nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

kanceláře, zasedací místnost, hygienické zázemí pro muže i ženy, sklady a prádelna/tech. míst-

nost. Ve druhém nadzemním podlaží najdeme strojovnu vzduchotechniky, šatny, kancelář a 

denní místnost s kuchyňkou. Světlá výška komunikačních prostor a hygienických zázemí je 

2,5m, v kancelářích, denní místnosti a zasedací místnosti pak 2,7m. Výška podhledu se pak 

pohybuje od 0,55 až 0,925m. 

Administrativní část teplovzdušně větrá vzduchotechnická jednotka firmy ATREA. Protože den-

ní místnost ve 2NP nebude používána každý den, ale pouze výjimečně, je napojena na samo-

statnou větrací jednotku firmy Systemair. 

 
Obr. č. 24: Schéma objektu 

 

Pro zlepšení tepelné pohody v kancelářích, zasedací místnosti i denní místnosti v letním obdo-

bí, jsem použila systém přímého chlazení multisplit. Systém je tvořen v každé místnosti jednou 
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vnitřní kazetovou jednotkou a dvěma venkovními. V denní místnosti jsem navrhla kanálovou 

jednotku, kterou lze využít i pro vytápění místnosti. 

2.2. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ 

 Zařízení 1 – Teplovzdušné větrání 

 Zařízení 2 – Teplovzdušné větrání denní místnosti 

 Zařízení 3 – Multisplit systém 

 Zařízení 4 – Multisplit systém 

2.2.1. Návrhové parametry vzduchu v interiéru a exteriéru 

Interiér 

 Letní období:   ti = 26°C; ϕe = 40-60% 

 Zimní období:  ti = 20°C; ϕe = 40-60% 

Exteriér 

 Místo stavby:   Brno 

 Letní období:   te = 32°C; ϕe = 35% 

 Zimní období:  te = -12°C; ϕe = 90% 

2.3. TEPELNÉ BILANCE 

2.3.1. Tepelná zátěž 

Při výpočtu byly uvažovány zátěže místnosti: 

 Z vnějšího prostředí: 

 okny sluneční radiací 

 okny sluneční konvekcí 

 vnějšími stěnami 

 zátěž od přiváděného vzduchu VZT jednotkou 

 Z vnitřního prostředí: 

 produkce tepla lidí 

 produkce tepla svítidly 

 Vodní zisky od lidí 
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Výpočet je uveden pro referenční místnost 209 - denní místnost. Výpočet ostatních místností 

je uveden v tabulce č. 2. Hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí byly sou-

částí podkladů ke zpracování projektu. 

Tab. 1 Tepelné zisky – denní místnost 209 

  

Tepelné zisky oken radiací 
 

Orientace o západ  [-] 

Azimut stěny γ 270  [-] 

Azimut slunce α 260  [-] 

Počet hodin ph 16:00 h 

Plocha oken Sok 20,5 m2 

Počet p 1 ks 

Intenzita sluneční radiace Io 539 W/m2 

Výška slunce nad obzorem h 34 m 

Výška zasklení la 1,87 m 

Šířka zasklení lb 9,94 m 

Odstup od svislé stínící překážky f 0,08 m 

Odstup od vodorovné stínící překážky g 0,08 m 

Hloubka okna c 0,16 m 

Hloubka okna d 1,16 m 

Vodorovný stín e1 0,10 m 

Svislý stín e2 0,12 m 

Osluněná část okna  Sos 18,28 m2 

Stínící součinitel  s 0,14 m 

Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno Q1or 1160,496 W 

Tepelný zisk sluneční radiací pro všechna okna Qor = 1160,496 W 

     
Osluněná část okna: 

Sos = [la - (e1 - f)]·[lb - (e2 - g)] m2 

Vodorovný stín: 

e1 = c·tan|α - γ| m 

 
Svislý stín: 

 

e2 =   m 

Tepelné zisky oken radiací: 

Qor = [Sos · Io · co +(So - Sos0) · Idif] · s W 

 
 
 
 

 

d ·
tanh

cos|α −  γ|
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Tepelné zisky oken konvekcí: 

Orientace o západ  [-] 

Azimut stěny γ 270  [-] 

Azimut slunce α 260  [-] 

Počet hodin ph 16:00 h 

Plocha oken Sok 20,5 m2 

Počet p 1 ks 

Součinitel prostupu tepla oknem Uo 1,2 W/m2K 

Teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu te 30 °C 

Teplota interiéru ti 26 °C 

Tepelný zisk konvekcí pro jedno okno Q1ok 98,4 W 

Tepelný zisk konvekcí pro všechna okna Qok = 98,4 W 

     
Tepelné zisky oken konvekcí: 

Qok = Sok · Uo  · (te - ti) W 

Celková tepelná zátěž okny: 

Qo = Qor + Qok W 

Tepelná zátěž vnejších stěn - těžká stěna 
 

Orientace o západ  [-] 

Azimut stěny γ 270  [-] 

Azimut slunce α 260  [-] 

Počet hodin ph 16:00 h 

Plocha oken Sok 20,5 m2 

Počet p 1 ks 

Součinitel prostupu tepla stěny Us 0,206 W/m2K 

Plocha stěny s odečtenými otvory S 67,76 m2 

Rovnocenná sluneční teplota vnějšího vzduchu 
pro určenou hodinu 

tr 54,9 °C 

Teplota interiéru ti 26 °C 

Tepelný zisk konvekcí pro jedno okno Qo 176,35 W 

Tepelná zátěž vnejších stěn - těžká stěna Qo = 403,40 W 

     
Tepelná zátěž z vnitřního prostředí 

 
Kopírka k - W 

Monitor m 80 W 

Počítač p 140 W 

Laserová tiskárna lt - W 

Tepelntá zátěž od elektrospotřebičů Qel 220 W 
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Tepelná produkce svítidel 

Podlahová plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu u oken 

Ss - W 

Výkon osvětlení Ps  20 W/m2 

Součinitel současnosti požívání svítidel c1 1  [-] 

Zbytkový součinitel c2 1  [-] 

Tepelná produkce svítidel Qsv - W 

     
 

Tepelná produkce lidí  

Počet lidí pl 24 os 

Produkce tepla od lidí Ql 100 W 

Součinitel současnosti požívání svítidel c1 1  [-] 

Produkce tepla od lidí celková Ql 2400 W 

     
Produkce vodní páry od lidí 

 
Počet lidí pl 24 os 

Produkce tepla od lidí mw 116 g/h.os 

Produkce tepla od lidí celková Mw 2784 g/h 

     
Tepelná zátěž celkem 

 
Q = 4282,30 W 

     
Celkem vodní zisky 

 
Mw = 0,77 g/s 

     
Tepelná zátěž od přiváděného vzduchu 

 
Qp  =  = V · ρ · c · (te - tpvzt) W 

Qp  = 1212,00                W 
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Tab. 2 Tepelné zisky pro všechny místnosti 
 

  K
an

ce
lá

ř 
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3 
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4 
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5
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9 
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6
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8 
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n
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20
9

 

Tepelný zisk sluneční 
radiací    

Q1or 

[W] 
795,2 795,2 795,2 255,8 159,9 319,8 1160,6 

Tepelný zisk konvekcí Qok 
[W] 

19,4 19,4 19,4 17,3 10,8 43,2 98,4 

Tepelná zátěž vnějších 
stěn 

Qs 

[W] 
191,0 52,0 214,8 25,9 26,7 40,3 403,4 

Tepelná zátěž od elek-
trospotřebičů 

Qel 

[W] 
840 380 380 840 380 840 220 

Tepelná produkce sví-
tidel 

Qsv 

[W] 
- - 88 - - - - 

Produkce tepla od lidí 
celková 

Ql 

[W] 
200 100 1200 200 100 200 2400 

Produkce tepla od lidí 
celková 

Mw 

[g/h] 
232 116 1392 232 116 232 2320 

Celkem tepelná zátěž Qc 

[W] 
2045 1347 2697 1339 677 1443 4283 

Tepelná zátěž od při-
váděného vzduchu 

Qpr 
[W] 

161,6 131,3 606 151,5 101 232,3 1212 

 

 

2.3.2. Tepelná ztráta 

Tepelnou ztrátu potřebuji pro návrh teplovzdušného vytápění v místnosti 2.09 - denní míst-

nost. V místnosti bude navržen systém nuceného větrání a místnost má fixní zabudovaná okna, 

proto neuvažujeme tepelnou ztrátu větráním. 
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Tab. 3 Tepelná ztráta – denní místnost 209 

2.09 Denní místnost 
Výpočtová vnitřní teplo-

ta 
Výpočtová venkovní 

teplota 

20 ˚C -12 ˚C 

          
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

S1 Venkovní stěna 78,01 0,21 0,02 0,23 1 17,63 

O1 Okno 21,95 1,20 0,02 1,22 1 26,77 

STŘ1 Střecha 52,10 0,18 0,02 0,20 1 10,42 

Celková měrná tepelná ztráta přído do venkovního prostředí HT,ie = ∑k 
Ak.Ukc.ek (W/K)  

54,82 

          
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Č.k Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

- - - - - - 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot HT,ij = ∑k 
Ak.Uk.fij (W/K)  

0,00 

              
   

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Č.k Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.ek 

- - - - - - 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevýtapěný prostor HT,iue = ∑k 
Ak.Ukc.bu (W/K)  

0,00 

            
    

Tepelné ztráty zeminou                 

Č.k Popis Ak Uequiv,bf Ak.Uequiv,bf fg1 fg2 
G

w 
fg1.fg2.Gw 

- - - - - - 

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

0,00 

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

HT,ig 
54,82 

 θint,i   θe θint,i- θe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i  (W) 

20 -12 32 54,82 1754 
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Tepelná ztáta větráním 

Obejem místnosti Vi (m
3) 

Výpočtová ven-
kovní teplota  θe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

θint,i 

Hygienické požadavky 

n (h-1) Vmin,i (m
3/h) 

140,67 -12 20 0,5 70,335 

Počet nechráněých otvo-
rů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

Výškový ko-
rekční součini-

tel  ε 

Množství vzduchu 
infilitrací Vinf,i (m

3/h) 

0 1 0,03 1,2 10,13 

          
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max z Vmin,i , Vinf,i ρ.c R - ZZT 
θint,i- 

θe 
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i 

(W) 

70,335 0,34 0,2 32 0 

     
 

    

     
 

    

Celková tepelná ztráta:   1754 W 
 

2.4. PRŮTOKY VZDUCHU 
 

Dávku vzduchu na zařizovací předměty jsem uvažovala dle tabulky níže. 

Tab. 4 Dávky vzduchu na zařizovací předměty 

Dávky vzduchu 

WC 50 m3/h 

pisoár 50 m3/h 

umyvadlo 30 m3/h 

sprcha 150 m3/h 

šatní skříňka 25 m3/h 

výlevka 100 m3/h 

 

Vp = D · n 

Vp … průtok přiváděného vzduchu pro počet osob n [m3/h]  

D … dávka vzduchu na zařizovací předmět [m3/h] 

n … počet zařízení 
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Tab. 4 Průtoky vzduchu 

            

TABULKA 
MÍSTNOSTÍ             

   AKCE: Sídlo přepravní společnosti 
Č
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i 
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Č
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    m2 m m3 x / h m3/h m3/h % %  

  Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání                

102 Hala 23,6 2,8 66 4,2 290 0   100 1     

103 Kanceář 18,1 2,8 51 3,0 160 160     1 1   

104 Kanceář 15,1 2,8 42 3,0 130 130     1 1   

105 
Zasedací 
místnost 22,2 2,8 62 9,7 360 360     1 1   

106 Kuchyňka 5,7 2,8 16 D 0 100 -100     1 
dávka na 
ZP 

107 WC muži 7,1 2,8 20 D 0 110 -100     1 
dávka na 
ZP 

108 WC ZTP 4,8 2,8 13 D 0 80 -100     1 
dávka na 
ZP 

109 Kanceář 17,4 2,8 49 3,0 150 150     1 1   

111 Chodba 14,3 2,8 40 11,3 460 0   100 1     

113 
Úklidová 
místnost 2,9 2,8 8 D 0 100 -100     1 

dávka na 
ZP 

114 WC ženy 4,1 2,8 11 D 0 80 -100     1 
dávka na 
ZP 

115 Sprcha ženy 4,6 2,8 13 D 0 180 -100     1 
dávka na 
ZP 

116 Kancelář-skl 9,9 2,8 28 3,5 100 100     1 1   

117 Sklad 12,7 2,8 36 3,0 110 110     1 1   

118 Sklad 30,6 2,8 86 3,0 260 260     1 1   

119 

Prádelna / 
tech. míst-
nost 16,3 2,8 46 D 0 100 -100     1 

dávka na 
ZP 

202 Chodba 39,0 2,7 105 10,2 830 0   100 1     

203 
Místnost pro 
VZT 29,3 2,7 79 0,5 0 50 -100     1   

205 Šatna 19,7 2,7 53 4,7 250 0     1 1 
dávka na 
ZP 

206 Šatna 17,2 2,7 46 5,4 250 0     1 1 
dávka na 
ZP 

207 Sprchy muži 22,4 2,7 60 D 0 750 -100     1 
dávka na 
ZP 

208 Kancelář 27,7 2,7 75 3,0 230 230     1 1   
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210 Kuchyňka 4,0 2,7 11 D 0 100 -100     1 
dávka na 
ZP 

211 
Technická 
místnost 2,4 2,7 6 D 0 50 -100     1 

dávka na 
ZP 

212 Úklid 1,5 2,7 4 D 0 100 -100     1 
dávka na 
ZP 

213 WC muži 14,8 2,7 40 D 0 280 -100     1 
dávka na 
ZP 

  
Celkem   

 
3 580 3 580 m3/h   

  Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání               

209 
Denní míst-
nost 52,1 2,7 141 8,5 750 750     2 2   

    Celkem 
 

  750 750 m3/h 

2.5. KONCOVÉ ELEMENTY 

Na základě požadovaného průtoku vzduchu byly navrženy optimální koncové elementy, 

s ohledem na tlakovou ztrátu od firmy Mandík. Všechny koncové elementy budou dle výkreso-

vé dokumentace připojeny ohebným flexo potrubím. 

2.5.1. Štěrbinová výusť 
 

Do kancelářských prostor byly na přívod i 

odvod navrženy výusť se štěrbinovým výto-

kem vzduchu od firmy Mandík. Do referenč-

ní místnosti 103 – kancelář s celkovým prů-

tokem vzduchu na přívodu Vc=160m3/h na-

vrhuji dvě výusti, každá přivede celkem 

V1=80m3/h. Výusti na odvodu budou shodné. 

Návrh je proveden na základě odečítání 

vhodných tlakových poměrů z grafu výrobce. 

 

                                                                                                                    Obr. č. 25: Štěrbinová výusť 

 

 

 

Návrh štěrbinové výusti VSV 1200 pro místnost 103 – kancelář, V1=80m3/h 
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Obr. č. 26: Graf návrhu štěrbinové výusti 

2.5.2. Výusť s vířivým výtokem vzduchu 

 

Do komunikačních prostor, šaten, zasedací místnosti a denní místnosti byly navrženy na přívod 

i odvod výusti s vířivým výtokem vzduchu. Všechny výusti budou mít čtvercovou čelní desku, 

budou připojeny vodorovně a osazeny do podhledu.  

Obr. č. 27: Výusť s vířivým výtokem vzduchu 

 

Návrh výusti s vířivým výtokem vzduchu VVM 600-24lamel  pro místnost 105 – zasedací míst-

nost, V=360m3/h 
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Obr. č. 28: Graf návrhu vířivé výusti 

2.5.3. Talířový ventil 

Hygienické místnosti, prádelna a kuchyňka budou větrané pod tlakem. Vzduch se do těchto 

prostor bude přivádět přes dveřní mřížky. Na odvod vzduchu byl použit talířový ventil. Plynulá 

regulace množství odváděného vzduchu u odvodních kovových ventilů se provádí otáčením 

talířů ventilů.              

                                                                                       Obr. č. 29: Talířový ventil 
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Návrh talířového ventilu TVOM 150 pro místnost 10 – WC ZTP, V=80m3/h 

 

Obr. č. 30: Graf návrhu talířového ventilu 

2.5.4. Nastavitelná výustka 

Do skladovacích prostor byly navrženy na přívod i odvod vzduchu výustky, které budou zabu-

dovány přímo do kruhového potrubí. 

 

Obr. č. 31: Nastavitelná výustka 
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Návrh výustky VNKM 1 - 625x75 pro místnost 117 – sklad, V=110m3/h, 

wef=V · Sef=110 · 0,0233=1,31 m/s 

 

Obr. č. 32: Graf nastavitelné výustky 

2.5.5. Výfuková hlavice 

Pro výfuk odpadního vzduchu ze zařízení č. 2 použiji výfukovou hlavici pro kruhové potrubí od 

firmy Multivac. Protože přívodní vzduch bude přiváděn stěnovou mřížkou, nemusíme se obá-

vat mísení odpadního vzduchu s čerstvým. 

Z katalogu byla vybrána hlavice Ø315mm 
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Obr. č. 33: Výfuková hlavice 

 

2.5.6. Protidešťová žaluzie 

Zařízení č. 1 a zařízení č. 2 budou mít společné sání vzduchu ve stěně objektu. Otvor bude za-

končen protidešťovou žaluzií od firmy Systemair. Pro průtok vzduchu V=4330m3/s odpovídá 

rychlost v čistém průřezu žaluzie o rozměru 630x1000mm v=2,45m/s. 

 

Obr. č. 34: Protidešťová žaluzie 
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Obr. č. 35: Graf protidešťové žaluzie 

 

2.5.7. Flexo potrubí 

Pro napojení koncových elementů jsem použila flexibilní potrubí tzv. flexo od firmy Systemair 

řady Alusystem. 

Obr. č. 36: Flexo potrubí 

 

Přehled všech koncových elementů v objektu jsou uvedeny v tabulce 6. 
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Tab. 6 Koncové elementy 
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3
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(A
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[P
a]

 

[m
m
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1 102 Hala P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 24 lamel 
0,0295 - 

600x
600x
350 

1 290 > 20 2,9 250 
   

1 

103 Kanceář 

P 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 80 27 14 160 
   

1 O 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 80 27 14 160 
   

1 

104 Kanceář 

P 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 65 23 8,5 160 
   

1 O 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 65 23 8,5 160 
   

1 

105 
Zasedací 
místnost 

P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 24 lamel 
0,0295 - 

600x
600x
350 

1 360 21 9,5 250 
   

1 O 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 24 lamel 
0,0295 - 

600x
600x
350 

1 360 21 9,5 250 
   

1 106 Kuchyňka O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 100 > 25 21 160 

   

1 107 WC muži 
O TVOM 125 - - 

∅ 
125 

1 50 > 25 23 125 
   

O TVOM 125 - - 
∅ 

125 
1 60 > 25 25 125 

   

1 108 WC ZTP O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 80 > 26 20 160 

   

1 

109 Kanceář 

P 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 75 > 25 2 160 
   

1 O 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 75 > 25 2 160 
   

1 111 Chodba P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 16 lamel 
0,0140 - 

600x
600x
300 

2 230 29 19 200 
   

1 113 
Úklidová 
místnost 

O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 100 > 25 21 160 

   

1 114 WC ženy O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 80 > 25 20 160 
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1 115 
Sprcha 
ženy 

O TVOM 200 - - 
∅ 

200 
1 180 > 25 31 200 

   

1 

116 
Kancelář 
skladníka 

P 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

1 100 > 25 2 160 
   

1 O 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

1 100 > 25 2 160 
   

1 

117 Sklad 

P VNKM 1 - 625x75 0,0233 1,3 
625x

75 
1 110 35 14 - 

   

1 O VNKM 1 - 625x75 0,0233 1,3 
625x

76 
1 110 35 14 - 

   

1 

118 Sklad 

P VNKM 1 - 1225x75 0,0557 1,3 
1225
x75 

1 260 35 14 - 
   

1 O VNKM 1 - 1225x75 0,0557 1,3 
1225
x75 

1 260 35 14 - 
   

1 119 Prádelna O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 100 > 25 23 160 

   

1 202 Chodba P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 24 lamel 
0,0295 - 

600x
600x
350 

3 280 22 9 250 
   

1 203 
Místnost 
pro VZT 

O TVOM 125 - - 
∅ 

125 
1 50 > 25 23 125 

   

1 205 Šatna P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 16 lamel 
0,0140 - 

600x
600x
300 

1 250 28 21 200 
   

1 206 Šatna P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 16 lamel 
0,0140 - 

600x
600x
300 

1 250 32 21 200 
   

1 207 
Sprchy 
muži 

O TVOM 200 - - 
∅ 

200 
3 250 25 35 200 

   

1 

208 Kancelář 

P 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 115 26 6 160 
   

1 O 
štěrbinová výustka 

VSV1200 
0,0071 - 

1200
x96x
222 

2 115 26 3,5 160 
   

2 

209 
Denní 

místnost 

P 
výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 24 lamel 
0,0420 - 

600x
600x
350 

2 600 36 23 250 
   

2 O 

výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 48 lamel 
0,0420 - 

600x
600x
350 

1 750 35 29 250 
   

výusť s vířivým výto-
kem vzduchu VVM 

600 - 48 lamel 
0,0420 - 

600x
600x
350 

1 450 20 12 250 
   

1 210 Kuchyňka O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 100 > 25 21 160 

   

1 211 
Technická 
místnost 

O TVOM 125 - - 
∅ 

125 
1 50 > 25 23 125 

   

1 212 Úklid O TVOM 160 - - 
∅ 

160 
1 100 > 25 21 160 

   

1 213 WC muži 
O TVOM 160 - - 

∅ 
160 

2 90 > 25 21 160 
   

O TVOM 125 - - 
∅ 

125 
2 50 > 25 23 125 

   



 
  49 
 

2.6. DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

Potrubí je dimenzováno na základě objemového průtoku a maximální zvolené rychlosti v po-

trubí, která se pohybuje od 2,5m/s do 5m/s ve strojovně). V projektu je navrženo jak čtyřhran-

né potrubí, tak i kruhové. 

2.6.1. Zařízení č. 1 

Tab. 7 Dimenzování potrubí Z1 
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2.6.2. Zařízení č. 2 
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2.7. NÁVRH VZT JEDNOTEK 

Vzduchotechnická jednotka č. 1 byla navržena v programu od firmy Atrea. Druhé zařízení bylo 

navrženo v programu od firmy Systemair. Obě jednotky jsou ve vnitřním provedení. 

2.7.1. Zařízení č. 1 – teplovzdušné větrání 

VZT jednotka č. 1 bude větrat celý objekt kromě denní místnosti ve 2 NP. Byla navržena s ohle-

dem na hygienické limity vnitřního mikroklima. Vstupními údaji pro návrh VZT jednotky, je 

celkový potřebný průtok vzduchu. 

Obr. č. 37: Zařízení č. 1 
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Obr. č. 38: Hx diagram – úprava vzduchu v jednotce v zimním období 
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Obr. č. 39: H-x diagram – úprava vzduchu v jednotce v letním období 
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2.7.2. Zařízení č. 2 

VZT jednotka č. 2 bude větrat denní místnost ve 2 NP. Byla navržena s ohledem na hygienické 

limity vnitřního mikroklima. 

Obr. č. 40: Zařízení č. 2 
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Obr. č. 41: H-x diagram úpravy vzduchu v letním období 
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Obr. č. 42: Hx diagram úpravy vzduchu v zimním období 
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2.8. NÁVRH CHLAZENÍ 

Pro zajištění tepelné pohody v letním období v kancelářích bude navržen systém chlazení po-

mocí dvou multisplitových jednotek. Vstupním údajem je tepelná zátěž jednotlivých místnosti 

navýšená o tepelné zisky od přívodního vzduchu ze vzduchotechnické jednotky. 

Pro návrh multisplit systému jsem vybrala firmu LG. Vnitřní výparné jednotky budou kazetové, 

umístěné do podhledu. Budou pracovat s cirkulačním vzduchem. Pouze do místnosti č. 209 – 

denní místnost ve 2NP – využijeme kanálové jednotky, která bude zároveň v zimním období 

místnost vytápět. Jednotka pracuje s cirkulačním vzduchem a vzduchem čerstvým. 

Vnitřní jednotky budou napojeny na dvě vnější kondenzační jednotky. Vedení je provedeno 

z Cu potrubí a je tepelně izolováno. Jednotky budou připevněny konzolami na východní stranu 

fasády. 

Tab. 2 Tepelné zisky pro všechny místnosti 

 

Číslo 
místnosti 

Název místnosti Tepelná zátěž 
[W] 

Tepelná zátěž od přivá-
děného vzduchu 

[W] 

Celkem 
[W] 

103 Kancelář 2207 162 2369 

104 Kancelář 1478 131 1609 

105 Zasedací místnost 3303 606 3909 

109 Kancelář 1490 152 1642 

116 Kancelář skladníka 778 101 879 

208 Kancelář 1676 232 1908 

209 Denní místnost 5494 1212 6706 

 

2.8.1. Návrh vnitřní jednotky pro referenční místnost č. 103 – kancelář 

Výrobce uvádí specifikace vnitřních jednotek pro teplotu interiéru ti=27°C. Protože skutečně 

uvažuji teplotu interiéru ti=26°C, je potřeba chladící výkon jednotek přepočítat. 
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Místnost č. 103 - kancelář 
  

     Vnitřní jednotka: LG CT09 NR2 

  
maximální výkon: 2,8 kW 

  
průtok vzduchu:  420 m3/h 

     QCH  = V·ρ·(Δh) kW 
 2,5 = 420/3600·1,2·(Δh) 

  Δh = 20,00 kJ/kg 
 

  
→ z hx diagramu odečtu teplotu tpr=15,5°C 

Chladící výkon jednotky dle výrobce pro ti=27°C 
  QCH  = V·ρ·c·(ti-tpr) kW 

 QCH  = 420/3600·1,2·1010·(27-15,5) kW 
 QCH  = 1,626 kW 
 Výkon jednotky pro odvlhčení dle výrobce pro ti=27°C 
 QCHO = QCelk-QCH kW 
 QCHO = 2,8-1,626 kW 
 QCHO = 1,174 kW 
 Obtokový součinitel pro ti=27°C 

  ε = (ti - tpr)/(ti-tr) % 
 ε = (27 - 15,5)/(27 - 5) % 
 ε = 52 % 
 tpr pro ti=26°C 

    ε = (ti - tpr)/(ti-tr) % 
 0,52 = (26-tpr)/(26-5) 

  tpr = 15 °C 
 Celkový chladící výkon jednotky pro ti=26°C 

  QCelk  = V·ρ·(Δh) kW 
 QCelk  = 420/3600·1,2·(16) kW 
 QCelk  = 2,24 kW 
 

  
→ z hx diagramu odečtu Δh=16kJ/kg 

 Chladící výkon jednotky pro ti=26°C 
  QCelk  = V·ρ·c·(ti-tpr) kW 

 QCelk  = 420/3600·1,2·1010·(26-15) kW 
 QCelk  = 1,56 kW 
 Výkon jednotky pro odvlhčení pro ti=26°C 

  QCHO = QCelk-QCH kW 
 QCHO = 2,24-1,56 kW 
 QCHO = 0,685 kW 
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Obr. č. 43: H-x diagram úpravy vzduchu v zimě s kanálovou jednotkou 



 
  65 
 

 

Obr. č. 44: H-x diagram úpravy vzduchu v létě s kanálovou jednotkou 
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Obr. č. 45: H-x diagram úpravy vzduchu v létě s jednotkou split 
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Obr. č. 46: Výběr kanálové jednotky 

 

 

 

 

 



 
  68 
 

 

 

 

Obr. č. 47: Výběr kanálové jednotky 

 

 

 

 



 
  69 
 

Obr. č. 48: Výběr venkovní kondenzační jednotky č. 1 

Obr. č. 48: Výběr venkovní kondenzační jednotky č. 2 
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103 Kancelář 2,21 
LG CT09 

NR2 
2,8 2,24 1 2,24 

FM40A
H UO2 

13,5 
PMBL
3620 
Ø9,52 

PMBD3630 
302*143* 

252 
104 Kancelář 1,64 

LG CT09 
NR2 

2,8 2,24 1 2,24 

105 
Zasedací 
místnost 

3,5 
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Obr. č. 50: Schéma zapojení systému multisplit pro 1NP 

 

Obr. Č. 51: Schéma zapojení systému multisplit pro 2 NP s kanálovou jednotkou 
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2.9. ÚTLUM HLUKU 

Na základě požadavků hygienických norem na maximální hladiny akustického tlaku byly pro 

jednotky navrženy tlumiče hluku. Limit pro administrativní objekty uvažuji 50dB. Útlum hluku 

do exteriéru uvažuji ve vzdálenosti 10 m od fasády objekty. U zařízení č. 1 na výfuku přívodu i 

odvodu a sání odvodu i přívodu byly navrženy čtyřhranné tlumiče. U zařízení č. 2 byly tlumiče 

potřeba na výfuku přívodu a sání odvodu vzduchu. Protože jednotka č. 2 je napojena na kruho-

vé potrubí, i tlumiče jsou kruhové. Dále byl tlumič potřeba na výfuku přívodu za kanálovou 

jednotkou. Zde je tlumič čtyřhranný. Všechny tlumiče jsou od firmy Trox. 

 

Obr. Č. 52: Kulisový čtyřhranný tlumič TROX 

 

Obr. Č. 53: Kruhový tlumič TROX 
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2.9.1. Zařízení č. 1 
Tab. 8 Návrh tlumiče pro zařízení č. 1 

Přívodní potrubí - výfuk 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Přívod - výtlak L vent  75 83 89 87 81 73 64 92 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (4,5+2,2+2,9) 5,8 3,9 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8   

4 Oblouky 2 ks 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0   

5 Odbočka z hlavní větve 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6   

6 Odbočka k výustce 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0   

7 Ohebné potrubí 15 19,0 16,0 12,5 9,0 11,5 7,0   

8 Útlum koncovým odrazem 14,1 8,8 4,5 1,7 0,5 0,2 0,0   

9 Hluk ve výustce LW 28,6 39,7 52,5 55,4 52,1 42,0 37,6 59 dB 

10 Vlastní hluk výustky L1   2 dB 

11 Hluk vystupující z výustky LS   59 dB 

12 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

13 Hluk všech přívodních výustek L   62 dB 

           Odvodní potrubí - sání 

O LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Odvod - sání L vent  50 56 62 50 40 29 25 63 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (11) 6,6 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8   

4 Oblouky 5 ks 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0   

5 Odbočka z hlavní větve 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6   

7 Ohebné potrubí 15 21,0 17,5 13,5 10,0 12,5 8,0   

8 Útlum koncovým odrazem 14,1 7,3 3,4 1,2 0,4 0,1 0,0   

9 Hluk ve výustce LW 4,7 16,0 24,7 13,9 3,2 
-

10,0 -9,4 26 dB 

10 Vlastní hluk výustky L1   2 dB 

11 Hluk vystupující z výustky LS   26 dB 

12 Korekce na počet výustek K1   5 dB 

13 Hluk všech odvodních výustek L   30 dB 

           

 

Vliv přívodního i odvodního potrubí určíme jako součtovou hladinu: Lw,s= 62 dB 

 
Útlum hluku v místnosti 

 
Součinitel absorbce α vyjadřuje poměrnou pohltivost: A=α*S= 10,9 m2  

 
Útlum hluku v místnosti: Lp= 57,9 dB > 50 dB 

 

Pro daný účel místnosti je přípustná hladina 
50dB → musíme navrhnout tlumič hluku 

 

 

 



 
  74 
 

Přívodní potrubí - výfuk 

Návrh: BxHxL, XSA 300-300-1-PF/600x600x1000, 22kg 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

9 Hluk ve výustce LW 28,6 39,7 52,5 55,4 52,1 42,0 37,6 59 dB 

  Útlum tlumiče hluku 6 11 15 16 13 8 7   

  Hluk ve výustce LW 22,6 28,7 37,5 39,4 39,1 34,0 30,6 44 dB 

10 Vlastní hluk výustky L1   2 dB 

11 Hluk vystupující z výustky LS   44 dB 

12 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

13 Hluk všech přívodních výustek L   47 dB 

           Odvodní potrubí - sání 

Návrh: XSA 230-460-1-PF/400x600x500, 9kg 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

9 Hluk ve výustce LW 4,7 16,0 24,7 13,9 3,2 
-

10,0 -9,4 26 dB 

  Útlum tlumiče hluku 0 4 4 2 1 1 2   

  Hluk ve výustce LW 4,7 12,0 20,7 11,9 2,2 
-

11,0 -11,4 22 dB 

10 Vlastní hluk výustky L1   2 dB 

11 Hluk vystupující z výustky LS   22 dB 

12 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

13 Hluk všech odvodních výustek L   25 dB 

           

 
Součtová hladina: Lw,s= 47 dB 

 
Útlum hluku v místnosti 

 
Součinitel absorbce α vyjadřuje poměrnou pohltivost: 

 

A=α*S= 10,9 m2  

 
Útlum hluku v místnosti Lp= 43,7 dB ≤ 50 dB 

 

Přívodní potrubí - sání 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Přívod - sání L vent  53 61 61 56 46 43 30 65 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (2,41) 1,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5   

4 Oblouky 1 ks 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

5 Útlum koncovým odrazem 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0   

6 Hluk ve výustce LW 48,6 59,3 59,0 53,4 42,5 39,5 26,5 63 dB 

7 Vlastní hluk výustky L1   5 dB 

8 Hluk vystupující z výustky LS   63 dB 

9 Korekce na počet výustek K1   0 dB 

10 Hluk všech přívodních výustek L   63 dB 

 

 



 
  75 
 

Odvodní potrubí - výfuk 

O LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Odvod - výtlak L vent  74 82 88 86 79 72 64 91 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (3) 1,8 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6   

4 Oblouky 1 ks 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

5 Útlum koncovým odrazem 6,5 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0   

6 Hluk ve výustce LW 65,7 78,2 85,1 83,1 75,3 68,4 60,4 88 dB 

7 Vlastní hluk výustky L1   5 dB 

8 Hluk vystupující z výustky LS   88 dB 

9 Korekce na počet výustek K1   0 dB 

10 Hluk všech přívodnách výustek L   88 dB 

           

 
Vliv přívodního i odvodního potrubí určíme jako součtovou hladinu: Lw,s= 88 dB 

 
Útlum hluku ve vzdálenosti 10m: Lp= 63,1 dB > 50 dB 

 

Pro daný účel místnosti je přípustná hladina 
50dB → musíme navrhnout tlumič hluku 

           Přívodní potrubí - sání 

Návrh: XSA 230-115-1-PF/600x600x1000, 22kg 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

9 Hluk ve výustce LW 48,6 59,3 59,0 53,4 42,5 39,5 26,5 63 dB 

  Útlum tlumiče hluku 8 16 27 35 27 18 15   

  Hluk ve výustce LW 40,6 43,3 32,0 18,4 15,5 21,5 11,5 45 dB 

10 Vlastní hluk výustky L1   5 dB 

11 Hluk vystupující z výustky LS   45 dB 

12 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

13 Hluk všech přívodních výustek L   48 dB 

           

           Odvodní potrubí - výfuk 

Návrh: XSA 230-115-1-PF/400x600x1000, 9kg 

O LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

9 Hluk ve výustce LW 65,7 78,2 85,1 83,1 75,3 68,4 60,4 88 dB 

  Útlum tlumiče hluku 8 16 27 35 27 18 15   

  Hluk ve výustce LW 57,7 62,2 58,1 48,1 48,3 50,4 45,4 65 dB 

10 Vlastní hluk výustky L1   5 dB 

11 Hluk vystupující z výustky LS   65 dB 

12 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

13 Hluk všech přívodních výustek L   68 dB 

           

 
Součtová hladina: Lw,s= 68 dB 

 
Vzdálenost posluchače od zdroje hluku: r= 10 m 

 
Útlum hluku ve vzdálenosti 10 m: Lp= 43,1 dB ≤ 50   
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2.9.2. Zařízení č. 2 
Tab. 9 Návrh tlumiče pro zařízení č. 2 

Přívodní potrubí - výfuk 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Přívod - výtlak L vent  68 66 60 58 53 51 50 71 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (14,0) 5,8 3,9 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8   

4 Oblouky 5 ks 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0   

5 Útlum koncovým odrazem 8,9 4,6 1,8 0,6 0,2 0,0 0,0   

6 Hluk ve výustce LW 53,3 57,6 50,8 45,7 36,1 34,2 33,2 60 dB 

7 Vlastní hluk kanálové jednotky   63 dB 

8 Hluk vystupující z kanálové jednotky   65 dB 

9 Korekce na počet jednotek   0 dB 

10 Hluk všech přívodních jednotek L   65 dB 

  

  Útlum tlumiče hluku CA100/315x1000 6 12 24 29 16 8 7   

6 Hluk ve výustce LW 47,3 45,6 26,8 16,7 20,1 26,2 26,2 50 dB 

7 Vlastní hluk kanálové jednotky   63 dB 

8 Hluk vystupující z kanálové jednotky   63 dB 

9 Korekce na počet jednotek   0 dB 

10 Hluk všech přívodních jednotek L   63 dB 

  

11 Rovné potrubí (3,5) 2,1 1,6 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7   

12 Oblouky 1 ks 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

13 Ohebné potrubí 15 21,0 17,5 13,5 10,0 12,5 8,0   

14 Útlum koncovým odrazem 10,6 5,9 2,5 0,8 0,2 0,1 0,0   

15 Hluk ve výustce LW 35,5 34,7 41,1 46,2 49,3 46,9 51,5 55 dB 

16 Vlastní hluk výustky L1   23 dB 

17 Hluk vystupující z výustky LS   55 dB 

18 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

19 Hluk všech přívodních výustek L   58 dB 

           Odvodní potrubí - sání 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Odvod - sání L vent  57 49 42 35 30 22 19 58 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (17,0) 6,6 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8   

4 Oblouky 5 ks 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0   

5 Ohebné potrubí 15 19,0 16,0 12,5 9,0 11,5 7,0   

6 Útlum koncovým odrazem 14,1 7,3 3,4 1,2 0,4 0,1 0,0   

7 Hluk ve výustce LW 21,3 20,6 15,8 9,5 3,8 -6,4 -4,8 25 dB 

8 Vlastní hluk výustky L1   29 dB 

9 Hluk vystupující z výustky LS   30 dB 

10 Korekce na počet výustek K1   5 dB 

11 Hluk všech odvodních výustek L   35 dB 
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Vliv přívodního i odvodního potrubí určíme jako součtovou hladinu: Lw,s= 58 dB 

 
Útlum hluku v místnosti 

 
Součinitel absorbce α vyjadřuje poměrnou pohltivost: 

 

A=α*S= 38,3 m2  

 
Útlum hluku v místnosti Lp= 50,7 dB > 50 dB 

 
Pro daný účel místnosti je přípustná hladina 50dB → musíme navrhnout tlumič hluku 

 

 

Přívodní potrubí - výfuk 

Návrh: XSA 230-230-3-PF/1000x300x500, 14kg 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

15 Hluk ve výustce LW 35,5 34,7 41,1 46,2 49,3 46,9 51,5 55 dB 

  Útlum tlumiče hluku 3 7 11 13 9 7 7   

  Hluk ve výustce LW 32,5 27,7 30,1 33,2 40,3 39,9 44,5 47 dB 

16 Vlastní hluk výustky L1   23 dB 

17 Hluk vystupující z výustky LS   47 dB 

18 Korekce na počet výustek K1   3 dB 

19 Hluk všech přívodních výustek L   50 dB 

           

           Odvodní potrubí - sání 

Návrh: ØxL CA100/315x1000 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

7 Hluk ve výustce LW 21,3 20,6 15,8 9,5 3,8 -6,4 -4,8 24,8 dB 

  Útlum tlumiče hluku 6 12 24 29 16 8 7   

  Hluk ve výustce LW 15,3 8,6 -8,2 
-

19,5 
-

12,2 
-

14,4 -11,8 16 dB 

8 Vlastní hluk výustky L1   29 dB 

9 Hluk vystupující z výustky LS   29 dB 

10 Korekce na počet výustek K1   0 dB 

11 Hluk všech přívodních výustek L   29 dB 

           

 
Součtová hladina: Lw,s= 50 dB 

 
Útlum hluku v místnosti 

 
Součinitel absorbce α vyjadřuje poměrnou pohltivost 

 

A=α*S 38,3 m2  

 
Útlum hluku v místnosti Lp= 42,8 dB ≤ 50 dB 
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Přívodní potrubí - sání 

P LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Přívod - sání L vent  69 62 48 43 31 25 18 70 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (3,0) 1,8 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6   

4 Oblouky 1 ks 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

5 Útlum koncovým odrazem 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0   

6 Hluk ve výustce LW 64,3 60,1 45,8 40,3 27,4 21,4 14,4 66 dB 

7 Vlastní hluk výustky L1   5 dB 

8 Hluk vystupující z výustky LS   66 dB 

9 Korekce na počet výustek K1   0 dB 

10 Hluk všech přívodních výustek L   66 dB 

           

           Odvodní potrubí - výfuk 

O LWA (dB/A)/f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet 

1 Odvod - výtlak L vent  62 66 57 54 52 44 49 68 dB 

2 Přirozený útlum: 

3 Rovné potrubí (3,5) 2,1 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7   

4 Oblouky 1 ks 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

5 Útlum koncovým odrazem 14,2 8,9 4,6 1,8 0,6 0,2 0,0   

6 Hluk ve výustce LW 45,7 56,0 50,4 49,5 47,7 40,1 45,3 59 dB 

7 Vlastní hluk výustky L1   5 dB 

8 Hluk vystupující z výustky LS   59 dB 

9 Korekce na počet výustek K1   0 dB 

10 Hluk všech přívodnách výustek L   59 dB 

           

 
Vliv přívodního i odvodního potrubí určíme jako součtovou hladinu: Lw,s= 67 dB 

 
Útlum hluku ve vzdálenosti 10m Lp= 41,5 dB ≤ 50 dB 

 

Pro daný účel místnosti je přípustná hladina 
50dB → není třeba navrhnout tlumič hluku 

 

 

2.10. NÁVRH IZOLACE 

Izolace byla navržena na výfuk i sání vzduchu jak přívodu i odvodu ve strojovně k oběma VZT 

jednotkám. Izolace Orstech 45 o tloušťce 50mm splňuje tepelně izolační, akustické i protipo-

žární požadavky. Protože zařízení č. 1 pouze teplovzdušně větrá a nechladí, není potřeba navr-

hovat tepelnou izolaci vzduchovodů v objektu. 

Zařízení č. 2 také pouze teplovzdušně větrá, ovšem v kanálové jednotce dochází k ohřevu a 

krytí tepelných ztrát místnosti, proto přívodní potrubí od jednotky za požární klapkou bude 

izolováno tepelnou izolací tloušťky 20mm. 
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Obr. č. 54: Návrh tepelné izolace 
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C.  PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  81 
 

3.1. OSNOVA TECHNICKÉ ZPRÁVY 

3.2. Úvod 
3.2.1.  Hlavní účel budovy a požadavky na zařízení 
3.2.2. Výchozí podklady 
3.2.3. Použité předpisy a všeobecné technické normy 
3.2.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
3.2.5. Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování 
3.3. Vzduchotechnická zařízení 
3.3.1. Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí 
3.3.2. Popis jednotlivých zařízení Popis společných prvků a opatření 
3.3.2.1. Vzduchotechnické potrubí 
3.3.2.2. Protihluková opatření 
3.3.2.3. Protipožární opatření 
3.3.2.4. Izolace 
3.4. Požadavky na navazující profese 
3.4.1. Požadavky na dodávku elektrické energie 
3.4.2. Požadavky na měření a regulaci 
3.4.3. Požadavky na elektrickou požární signalizaci 
3.4.4. Požadavky na stavbu 
3.4.5. Požadavky na vytápění 
3.5. Vliv na životní prostředí 
3.6. Pokyny pro montáž 
3.6.1. Postup montáže a připomínky pro montáž 
3.6.2. Potrubní rozvody 
3.6.3.  Individuální vyzkoušení 
3.6.4.  Zkušební provoz 
3.7. Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce 
3.8. Závěr 
 
 
 
 

Seznam příloh: 

Př. č. 1 – Tabulka místností 2x A4 

Př. č. 2 – Technická specifikace  2xA4 

Př. č. 3 – Tabulka zařízení 2x A4 

Př. č. 4 – Schéma 2x A4 

 

 

 



 
  82 
 

3.2. ÚVOD 

3.2.1. Hlavní účel budovy a požadavky na zařízení 

Hlavním účelem a funkcí navrhnutých zařízení je řešení vnitřního mikroklima novostavby 

administrativní části objektu v Brně. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. V budově se na-

chází několik kanceláří, denní místnost zasedací místnost, hygienická zázemí, šatny, sklady, 

technická místnost a místnost pro VZT. Projekt zpracovává návrh zařízení pro teplovzdušné 

větrání objektu, chlazení kancelářských prostor a teplovzdušného vytápění denní místnosti ve 

2NP. 

Projekt je zpracovaný v rozsahu prováděcí projektové dokumentace. 

3.2.2. Výchozí podklady 

Podklady pro zpracování dokumentace byly: 

- Stavební výkresy, 

- hygienické předpisy, 

- podnikové a státní normy odboru vzduchotechnika, 

- požadavky investora. 

Součástí projektu nejsou navazující profese. 

3.2.3. Použité předpisy a všeobecné technické normy 

- Nařízení vlády č. 9/2016 Sb. Ze dne 1. února 2013, kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 1. listopadu 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

- ČSN EN 13 779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační 

zařízení 

- ČSN EN 1886 – Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti 

- ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost 

- ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 

 

Všeobecná ustanovení 

- ČSN 01 3454 – Technické výkresy – Instalace – vzduchotechnika, klimatizace 
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- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009) 

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996) 

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2009) 

 

3.2.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

Místo: Brno 

Nadmořská výška: 227 m.n.m 

Normální tlak vzduchu: 0,0985 MPa 

Letní výpočtová teplota: +32°C 

Letní výpočtová entalpie: 61,2 kJ/kg s.v. 

Zimní výpočtová teplota: -12°C 

Zimní výpočtová entalpie: -8,9 kJ/kg s.v. 

 

3.2.5. Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování 

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, norma-

mi a požadavky investora. 

Hygienické zázemí objektu budou větrané podtlakem, množství vzduchu je podle dávky 

na zařizovací předmět: 

 WC 50 m3/h 

 pisoár 50 m3/h 

 umyvadlo 30 m3/h 

 sprcha 150m3/h 

 výlevka 100 m3/h 

Šatny budou větrané na základě přiváděného množství vzduchu na šatní skříňku: 

 skříňka 25 m3/h 

Pro výpočty tepelných zisků od vnitřních zdrojů byly uvažované následující hodnoty:  

 lidi 100 W/osoba 

 kopírka 400 W/ks 

 monitor 80 W/ks 

 počítač 140 W/ks 

 laserová tiskárna 160 W/ks 

 osvětlení 20 W/m2 (cca 300 lx) 
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Pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků z vnějšího prostředí bylo uvažováno s 

těmito parametry: 

 stěna U=0,21 W/m2K 

 střecha U=0,18 W/m2K 

 okno U=1,20 W/m2K 

Uvažované stavy vnitřního mikroklima:  

  ZIMA LÉTO 

 Kanceláře ti = 22±2 °C ti = 26±2 °C 

 Hygienické zázemí ti = 21±2 °C ti = není def. 

 Sklad ti = 18±2 °C ti = není def. 

  

Parametry vlhkosti vzduchu nejsou projektem sledované, v zimě mohou dosáhnout 10-15% 

r.v., v létě až 95% r.v. 

Hlukové parametry: 

 kanceláře 50 dB(A) 

 komunikační prostory 60 dB(A) 

 hygienické zázemí 60 dB(A) 

 technické prostory 70 dB(A) 

 

3.3. VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ 

3.3.1. Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí 

Pro větrání objektu je navrhnutá větrací jednotka č. 1 umístěná ve strojovně vzducho-

techniky ve 2 NP. Jednotka stojí na zemi na podpěrách, které tlumí chvění. Toto zařízení za-

jistí přívod čerstvého vzduchu, jeho filtraci, rekuperaci a ohřev. 

Chlazení kanceláří a zasedací místnosti je zajištěno pomocí přímého chlazení multisplit 

systémem. Ten se skládá z vnitřních kazetových jednotek a dvou vnějších kondenzačních 

jednotek. 
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Větrání denní místnosti ve 2 NP obsluhuje jednotka č. 2 umístěná ve strojovně vzdu-

chotechniky ve 2 NP. Jednotka stojí na podpěrách, které tlumí chvění. Toto zařízení zajistí 

přívod čerstvého vzduchu, jeho filtraci, rekuperaci a ohřev. 

Pro chlazení i ohřev denní místnosti ve 2 NP byla navržena kanálová jednotka napojená 

na venkovní kondenzační jednotku. Kanálová jednotka pracuje s cirkulačním i čerstvým 

vzduchem. 

Krytí tepelné ztráty v ostatních místnostech zajišťuje profese vytápění a není předmě-

tem této dokumentace. 

Technické, výkonové a energetické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedené 

v příloze č. 2 – Tabulka zařízení VZT. 

 

3.3.2. Popis jednotlivých zařízení 

 
Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání 

 

Větrání kancelářských, komunikačních ploch, hygienických prostor, šaten i skladů je za-

jištěno pomocí nuceného přívodu upraveného vzduchu a odvodu znehodnoceného vzdu-

chu. Navržený VZT systém je navržen jako rovnotlaký. Úprava vzduchu bude provedena 

pomocí sestavné jednotky ve vnitřním provedení, která je umístěna ve strojovně VZT ve 

2NP. 

VZT jednotka je ve složení: 

Přívod: 

- zpětná klapka se servopohonem 

- filtrace F5 

- systém ZZT (deskový rekuperátor) 

- vodní ohřívač (uvažovaný teplotní spád 70/50°C) 

- přívodní ventilátor s proměnlivými otáčkami 

Odvod: 

- filtrace G4 

- odvodní ventilátor s proměnlivými otáčkami 

- systém ZZT (deskový rekuperátor) 

 

Vzduch je nasáván z vnějšího prostoru skrz síto, které chrání před vstupem nežádou-

cích objektů a drobných živočichů do potrubního rozvodu, dále je opatřen protidešťovou ža-

luzii, umístěnou na severní fasádě. Otvor je společný pro zařízení č. 1 i zařízení č. 2. Pomocí 
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čtyřhranného potrubního rozvodu je vzduch přiváděn k VZT jednotce. Na sání vzduchu je 

osazen tlumič hluku, který brání přenosu hluku do okolního prostředí. Na výstupu ze stro-

jovny je osazena požární klapka. Upravený vzduch je přiváděn do kanceláří pomocí kruho-

vého spiro potrubí. Jako přívodní distribuční elementy v kancelářích budou použité štěrbi-

nové výusti, na chodbách, v šatnách, zasedací místnosti i denní místnosti výusti s vířivým vý-

tokem vzduchu, ve skladu mřížky instalované přímo do spiro potrubí. Všechny přívodní 

elementy kromě mřížek ve skladech, budou umístěny v podhledu a připojeny ohebným 

flexo potrubím. Ve skladech bude potrubí vedeno pod stropem bez podhledu. 

Znehodnocený vzduch je z místností odváděn pomocí spiro potrubí. Koncovými ele-

menty pro odvod vzduchu z kanceláří jsou použity štěrbinové výusti, z šaten, zasedací míst-

nosti i denní místnosti vířivé výusti a z hygienických prostor talířové ventily osazené 

v podhledu. Ve skladu je odvodní spiro potrubí viditelné a koncovými elementy jsou mřížky 

zabudované přímo do potrubí. Všechny elementy kromě těch ve skladu jsou napojeny na 

spiro potrubí ohebným flexo potrubím. Na vstupu do strojovny bude instalována požární 

klapka. Na výfuku znehodnoceného vzduchu je osazen tlumič hluku. Znehodnocený vzduch 

je vyfukován do exteriéru ze VZT jednotky pomocí čtyřhranného potrubí zakončeného na 

střeše kolenem 150°. 

Ovládání zajistí profese měření a regulace (dále MaR) dle požadavku investora. 

Pro eliminaci šíření hluku potrubními rozvody VZT jsou do potrubí vloženy tlumiče hlu-

ku. Kvůli zabránění kondenzaci vodních par na potrubí bude opatřené mezi sáním vzduchu a 

jednotkou i výfukem vzduchu a jednotkou samolepící izolací na bázi kaučuku tl. 50 mm s AL 

polepením.  

 

Zařízení č. 2 – Teplovzdušné větrání 
 

Větrání denní místnosti je zajištěno pomocí nuceného přívodu upraveného vzduchu a 

odvodu znehodnoceného vzduchu. Navržený VZT systém je navržen jako rovnotlaký. Úpra-

va vzduchu bude provedena pomocí sestavné jednotky ve vnitřním provedení, která je 

umístěna ve strojovně VZT ve 2NP. 

VZT jednotka je ve složení: 

Přívod: 

- zpětná klapka se servopohonem 

- filtrace F5 

- systém ZZT (deskový rekuperátor) 

- vodní ohřívač (uvažovaný teplotní spád 70/50°C) 
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- přívodní ventilátor s proměnlivými otáčkami 

Odvod: 

- filtrace G4 

- odvodní ventilátor s proměnlivými otáčkami 

- systém ZZT (deskový rekuperátor) 

 

Vzduch je nasáván z vnějšího prostoru skrz síto, které chrání před vstupem nežádou-

cích objektů a drobných živočichů do potrubního rozvodu, dále je opatřen protidešťovou ža-

luzii, umístěnou na severní fasádě. Otvor je společný pro zařízení č. 1 i zařízení č. 2. Pomocí 

kruhového spiro potrubí je vzduch přiváděn k VZT jednotce. Na výstupu ze strojovny je osa-

zena kruhová požární klapka. Upravený vzduch je přiváděn do kanálové jednotky umístěné 

v podhledu kuchyňky pomocí spiro potrubí. Ta zajišťuje v zimním období vytápění místnosti 

a v letním její chlazení. Za kanálovou jednotkou je umístěn tlumič hluku a dále je do míst-

nosti upravený vzduch přiváděn pomocí čtyřhranného potrubí. Jako přívodní distribuční 

elementy budou použité dvě výusti s vířivým výtokem vzduchu. Přívodní elementy budou 

umístěny v podhledu a připojeny ohebným flexo potrubím. 

Znehodnocený vzduch je z místností odváděn pomocí spiro potrubí. Koncovými ele-

menty pro odvod vzduchu budou dvě vířivé výusti osazené v podhledu, z nichž jedna bude 

odvádět vzduch z místnosti a zároveň jej přivádět do kanálové jednotky, druhá bude vzduch 

odvádět do VZT jednotky. Elementy jsou napojeny na spiro potrubí ohebným flexo po-

trubím. Na vstupu do strojovny bude instalována požární klapka. Znehodnocený vzduch 

je vyfukován do exteriéru ze VZT jednotky pomocí spiro potrubí zakončeného na střeše vý-

fukovou hlavicí. 

Ovládání zajistí profese měření a regulace (dále MaR) dle požadavku investora. 

Pro eliminaci šíření hluku potrubními rozvody VZT jsou do potrubí vloženy tlumiče hlu-

ku. Kvůli zabránění kondenzaci vodních par na potrubí bude opatřené mezi sáním vzduchu a 

jednotkou i výfukem vzduchu a jednotkou samolepící izolací na bázi kaučuku tl. 50 mm s Al 

polepením.  

Kvůli zabránění kondenzaci par na potrubí a tepelným ztrátám bude potrubí přívodu 

izolováno po celé délce tepelnou izolací tl. min 20mm s Al polepem. 
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Zařízení 3A - multisplit 
 

Kancelář a denní místnost budou klimatizované pomocí systému multisplit, který je za-

ložený na několika vnitřních klimatizačních jednotkách a vnější kondenzační jednotce. Kon-

denzační jednotka bude umístěna na východní fasádě na ocelovém rámu (dodávka stavby). 

Maximální délka mezi vnější a vnitřní jednotkou je 25m. Maximální převýšení vnější 

jednotky nad nejnižší vnitřní jednotkou je 15m a mezi vnitřními jednotkami 7,5m. Celková 

délka potrubí může být až 70m. Tento systém je ve variantě "tepelné čerpadlo" (vytápění 

v zimě, chlazení v létě) a pracuje s ekologickým chladivem R410a. V kanceláři je umístěna 

vnitřní kazetová jednotka v podhledu (vybavená samočistícími panely), tato jednotka ne-

bude v zimě místnost vytápět, ale bude v letním období pouze chladit. Pro denní místnost 

je v kuchyňce pod stropem umístěna kanálová jednotka, která v létě bude chladit a v zimě 

místnost vytápět. 

Řízení systému umožňuje individuální nastavení požadované teploty v jednotlivých 

místnostech pomocí nástěnných ovladačů. 

 

Nastavení teplot: ZIMA LÉTO 

 Denní místnost ti = 20 ± 2 °C ti = 26 ± 2 °C 

 Kancelář ti = není def. ti = 26 ± 2 °C 

Profese ELE/Mar vykoná napojení vnitřních i venkovních kondenzačních jednotek na 

centrální rozvod el.energie. Propojení mezi nástěnným ovladačem a vnitřní jednotkou zajis-

tí profese VTZ. Celý tento systém multisplit je ovládán pomocí vlastního řídícího systému-

dotykového ovladače. 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od všech vnitřních jednotek systému multisplit. 

Odvod kondenzátu bude vytvořen z neohybného potrubí příslušné dimenze pode výpočtu 

ZTI. 

 

Zařízení 3B - multisplit 
 

Kanceláře a zasedací místnost budou klimatizované pomocí systému multisplit, který je 

založený na několika vnitřních klimatizačních jednotkách a vnější kondenzační jednotce. 

Kondenzační jednotka bude umístěna na východní fasádě na ocelovém rámu (dodávka 

stavby). 
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Maximální délka mezi vnější jednotkou a distributorem je 50m. Maximální převýšení 

vnější jednotky nad nejnižší vnitřní jednotkou je 30m a mezi vnitřními jednotkami 15m. 

Celková délka potrubí může být až 50m. Tento systém pracuje s ekologickým chladivem 

R410a. V kancelářích i zasedací místnosti jsou umístěny vnitřní kazetové jednotka v pod-

hledu (vybavené samočistícími panely), tyto jednotky budou v letním období chladit.  

Řízení systému umožňuje individuální nastavení požadované teploty v jednotlivých 

místnostech pomocí nástěnných ovladačů. 

 

.Nastavení teplot: 

  ZIMA LÉTO 

 Zasedací místnost ti = není def. ti = 26 ± 2 °C 

 Kancelář ti = není def. ti = 26 ± 2 °C 

Profese ELE/Mar vykoná napojení vnitřních i venkovních kondenzačních jednotek na 

centrální rozvod el.energie. Propojení mezi nástěnným ovladačem a vnitřní jednotkou zajis-

tí profese VTZ. Celý tento systém multisplit je ovládán pomocí vlastního řídícího systému-

dotykového ovladače. 

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od všech vnitřních jednotek systému multisplit. 

Odvod kondenzátu bude vytvořen z neohybného potrubí příslušné dimenze podle výpočtu 

ZTI. 

3.3.3. Popis společných prvků a opatření 

3.3.3.1. Vzduchotechnické potrubí 

V objektu bude vzduch dopravován kruhovým SPIRO potrubím. Potrubí bude zavěšeno 

na závěsech s roztečí 

maximálně 3 m dle velikosti potrubí. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzo-

lách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny regu-

lačními plechy umožňujícími vyregulování množství vzduchu v daném uzlu. 

Koncové přívodní a odvodní elementy, osazované do podhledu, budou na VZT kanály (z 

důvodu vzájemné koordinace s ostatními podhledovými elementy – svítidla, požární hlásiče 

apod.) napojeny pomocí ohebných hadic. Délka ohebné hadice je vždy max.1m. Napojení 

vířivých výustí bude z boku, pokud nebude uvedeno jinak.  
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U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou pře-

klenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje. 

 

3.3.3.2. Protihluková opatření 

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i 

do větraných místností. 

a) Potrubní rozvody budou od klimatizačního soustrojí odděleny pryžovými vložkami. 

b) Vzduchotechnické jednotky i potrubí na závěsech budou podloženy gumou. 

c) Vřazení kulisových tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od 

ventilátoru do místnosti i do venkovního prostoru. 

d) Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby 

proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk. 

e) Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerál-

ní vatou. Začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací. 

f) Mezi nosnými rámy a vzduchotechnickými jednotkami bude osazena rýhovaná guma. 

3.3.3.3. Protipožární opatření 

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872. Rozděle-

ní objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany. 

V objektu jsou navrženy v místech prostupů potrubí VZT požárně dělící konstrukcí požární 

klapky, které jsou umístěny přímo v konstrukci, která odděluje jednotlivé požární úseky. 

Pokud se v požárním úseku nachází EPS, musí být požární uzávěry ovládané touto profesí. 

Klapky se osadí do stavebně dělících konstrukcí dle TPM 018/01. Požární odolnost všech 

klapek je 90 minut. Ovládání klapek je na servopohon, napájené ELE. EPS ovládá a monito-

ruje. U požárních klapek bude po montáži zařízení provedena výchozí revize. 

 

3.3.3.4. Izolace 

Tepelné izolace splňují jednak požadavky na úsporu tepla a jednak slouží k útlumu hlu-

ku: 

- potrubí sání čerstvého vzduchu a výfuku znehodnoceného vzduchu vedeného v in-

teriéru bude obalené tepelnou a parotěsnou samolepící izolací na bázi kaučuku tl. 

40mm s Al polepením, 



 
  91 
 

- potrubí upraveného vzduchu, které kryje tepelné ztráty objektu, bude od jednotky 

po vývod balené tepelnou izolací tl. 20mm s Al polepením. 

 

3.4. POŽADAVKY NA NAVZUJÍCÍ PROFESE 

Technické, výkonové a energetické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedené v pří-

loze č.2 – Tabulka zařízení. 

 

3.4.1. Požadavky na elektrickou energii 

Profese elektro zajistí silový přívod pro všechna zařízení vzduchotechniky, dodá a zapojí 

silové rozvaděče. Všechna el. zařízení vzduchotechniky musí mít ochranu před nebezpeč-

ným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

Dále bude profese elektro zajišťovat: 

- zapojení ventilátoru zař. č. 1, 2 

- napojení požárních klapek ze dvou nezávislých zdrojů 

- zapojení multisplit systému 

- dodávku doběhů, čidel pohybu a časové ovládání 

3.4.2. Požadavky MaR 

Napojení jednotlivých zařízení musí být koordinovatelné s profesí MaR, aby byly zabezpečené 

požadované vazby mezi těmito profesemi.  

 

3.4.3. Požadavky na ZTI 

Provedení napojení odvodu kondenzátu ZZT (od deskového rekuperátoru) na potrubí 

splaškové kanalizace. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedené samospádem a bude z ne-

ohybného materiálu příslušné dimenze - podle výpočtu ZTI.  

 

3.4.4. Požadavky na EPS 

Vypnutí VZT jednotek v případě požáru, monitoring a ovládání požárních klapek. 
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3.4.5. Požadavky na stavbu 

Profese stavba zajistí níže uvedené požadavky VZT z důvodu minimalizace množství ko-

lizí v době montáže mezi vzduchotechnickým zařízení a stavbou. 

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, příčkami, podlahami a stropy, 

rozměry otvorů jsou přibližně o 50 – 100 mm, symetricky na každou stranu než je rozměr 

vzduchovodu. 

- dozdění a začistění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech 

stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění. 

- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže VZT dle požadavků šéfmontéra VZT. 

- dodávku dveřních mřížek a podřezaných dveří 

3.4.6. Požadavky na vytápění 

Připojení vodních ohřívačů VZT jednotek. Výměník bude napojen na rozvod ÚT. Dopl-

nění regulačního ventilu pro ohřívač VZT. Teplotní spát je uvažován 70/50°C. 

3.5. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VZT, ÚT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Jako chladící médium 

bude užito ekologicky přípustného chladiva (R410a).  

Systém VZT též splňuje požadavky na všechyn parametry hluku z hlediska šíření do kolí. 

VZT zařízení je vybaveno rekuperátorem tepla pro snížená nároků na primární energii. 

3.6. POKYNY PRO MONTÁŽ 

3.6.1. Postup montáže a připomínky pro montáž 

Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební připravenosti, je však nutno dodržo-

vat některé zásady při montáži jednotlivých celků. Nutno dodržovat projektovou dokumen-

taci a předepsané technologické postupy. Rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí 

musí být tlakově vyzkoušeno před zaizolováním potrubí. Montáž provádět tak, aby všechny 

prvky pro tlumení chvění a hluku byly funkčně instalovány. Při montáži je nutno dodržet 

pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci zařízení a jednotlivých výrobců. Rovněž 

musí být dodržena důsledná koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, CHL, ZTI, Elektro 

a MaR. 



 
  93 
 

Projektant doporučuje dodržovat i další ustanovení následujících, hlavně technických 

norem a předpisů, i když všechna nejsou závazná: 

ČSN 14 0646 - Bezpečnostní požadavky pro chladicí zařízení 

ČSN 33 2030 - Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 34 1010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napě-

tím 

Pro hladký průběh montáže je třeba včas a kvalitně provést nebo zajistit veškeré pří-

pravné práce, zajistit montážní materiál i jeho skladování a se stavbou dohodnout harmo-

nogram, návaznost a koordinaci jednotlivých profesí. 

3.6.2. Potrubní rozvody 

Pokud je vyznačen na výkrese spád bez udání hodnoty, jedná se o spád 1 o/oo až 3 

o/oo nebo větší. Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrub-

ního systému je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznače-

no. V případě, že je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 až 

15 m umisťovat odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na 

montáži, je nutno zamezit vzniku „pytlů“ na potrubí a je nutno zajistit odvzdušnění všech 

nejvyšších míst potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí. Nutno 

zajistit průchody požárními zdmi tak, aby izolace v průchodu odolávala přímému ohni 30 

minut. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně 

propláchnuto. 

Veškeré potrubí, které bude opatřeno tepelnou izolací, je nutno ukládat na závěsy a 

podpěry s pevnou izolační vložkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelných mostů a hlavně, 

aby byla zajištěna parotěsnost izolace.  

3.6.3. Individuální vyzkoušení 

Provádí se podle technické dokumentace, dodané výrobcem jednotlivých strojů a zaří-

zení a podle projektové dokumentace. 

3.6.4. Zkušební provoz 

Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní 

organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní do-

hodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a 

provozní spolehlivost celého zařízení. 
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3.7. POKYNY PRO OBSLUHU, TRVALÝ PROVOZ A ÚDRŽBU, 
BEZPEČNOST PRÁCE 

             Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz zaříze-

ní. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem jednotlivých 

strojů a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není součástí tohoto projektu, 

musí být vypracován po montáži zařízení. Provozní řád bude vypracován dodavatelem. Je 

vhodné zahrnout do provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu. Chladící zařízení, seří-

zená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracov-

níky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. V další části této technické zprávy jsou 

uvedeny stručné hlavní zásady provozu z hlediska funkce zařízení. Tyto zásady by se měly pro-

mítnout v provozním řádu. Před zahájením chlazení v sezóně nutno doplnit pracovní kapaliny. 

Na začátku sezóny chlazení je nutno uvést ručně chladicí zařízení jako celek do pohotovostního 

stavu. (V pohotovostním stavu bude zařízení během celé sezóny, stanovené provozovatelem). 

Na konci sezóny je nutno opět ručně zařízení vypnout. Další provoz je plně automatický, nebo 

lze některé úkony převést na individuální příkazy. I při plně automatickém provozu zařízení je 

nutno sledovat funkci jednotlivých prvků automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu 

regulačních obvodů i jednotlivých měřicích, regulačních a ovládacích prvků. Nutno sledovat 

dosahované parametry, hlavně teploty vody a vzduchu. Velmi důležité je také sledování tlaku 

před a za filtry kapaliny a podle potřeby filtry čistit. Je samozřejmé, že uzavřít ventily před a za 

filtrem a demontáž víka filtru při jeho čistění je možné pouze za klidu čerpadel a zablokované 

automatiky, zajišťující provoz. 

3.8. ZÁVĚR 

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl.o dokumentaci staveb. 

Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové do-

kumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 05/2016                                                                                                                    Eva Šmardová 
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3.9. TABULKA MÍSTNOSTÍ 

  
 AKCE: Sídlo přepravní společnosti 
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  Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání                

102 Hala 23,6 2,8 66 4,2 290 0   100 1     

103 Kancelář 18,1 2,8 51 3,0 160 160     1 1   

104 Kancelář 15,1 2,8 42 3,0 130 130     1 1   

105 Zasedací místnost 22,2 2,8 62 9,7 360 360     1 1   

106 Kuchyňka 5,7 2,8 16 D 0 100 -100     1 dávka na ZP 

107 WC muži 7,1 2,8 20 D 0 110 -100     1 dávka na ZP 

108 WC ZTP 4,8 2,8 13 D 0 80 -100     1 dávka na ZP 

109 Kancelář 17,4 2,8 49 3,0 150 150     1 1   

111 Chodba 14,3 2,8 40 11,3 460 0   100 1     

113 Úklidová místnost 2,9 2,8 8 D 0 100 -100     1 dávka na ZP 

114 WC ženy 4,1 2,8 11 D 0 80 -100     1 dávka na ZP 

115 Sprcha ženy 4,6 2,8 13 D 0 180 -100     1 dávka na ZP 

116 Kancelář-skl 9,9 2,8 28 3,5 100 100     1 1   

117 Sklad 12,7 2,8 36 3,0 110 110     1 1   

118 Sklad 30,6 2,8 86 3,0 260 260     1 1   

119 Prádelna / tech. místnost 16,3 2,8 46 D 0 100 -100     1 dávka na ZP 

202 Chodba 39,0 2,7 105 10,2 830 0   100 1     

203 Místnost pro VZT 29,3 2,7 79 0,5 0 50 -100     1   

205 Šatna 19,7 2,7 53 4,7 250 0     1 1 dávka na ZP 

206 Šatna 17,2 2,7 46 5,4 250 0     1 1 dávka na ZP 

207 Sprchy muži 22,4 2,7 60 D 0 750 -100     1 dávka na ZP 

208 Kancelář 27,7 2,7 75 3,0 230 230 
  

1 1 
 210 Kuchyňka 4,0 2,7 11 D 0 100 -100 

  
1 dávka na ZP 

211 Technická místnost 2,4 2,7 6 D 0 50 -100     1 dávka na ZP 

212 Úklid 1,5 2,7 4 D 0 100 -100     1 dávka na ZP 

213 WC muži 14,8 2,7 40 D 0 280 -100     1 dávka na ZP 

  
Celkem   

 
3 580 3 580 m3/h   

  Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání               

209 Denní místnost 52,1 2,7 141 8,5 750 750     2 2   

    Celkem 
 

  750 750 m3/h 

 

 



 
  96 
 

3.10. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Pozice Výrobce Položka Popis parametrů Počet MJ 

    Sídlo přepravní společnosti       

1A.   Zařízení č.1 - administrativní budova       

1A.00
1 

Atrea VZT jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco - vnitřní Q=3580m3/hod; 
Pext.=300Pa 

1,00 ks 

1.002 TROX Čtyřhranný tlumič hluku, XSA 300-300-1-
PF/600x600x1000 

m=22kg 1,00 ks 

1.003 TROX Čtyřhranný tlumič hluku, XSA 230-460-1-
PF/400x600x500 

m=11kg 1,00 ks 

1.004 TROX Čtyřhranný tlumič hluku, XSA 230-115-1-
PF/600x600x1000 

m=22kg 1,00 ks 

1.005 TROX Čtyřhranný tlumič hluku, XSA 230-115-1-
PF/400x600x1000 

m=19kg 1,00 ks 

1.006 Mandík Požární klapka čtyřhranná, PKTM III-C-400/400-40   2,00 ks 

1.007 Mandík Požární klapka kruhová, FDMC-355-40   2,00 ks 

1.008 Systemair Protidešťová žaluzie, PZ-ZN-A304-1000x630-S-RAL   1,00 ks 

1.009 Mandík Výusť s vířivým výtokem vzduchu VVM 600 - 16 lamel   3,00 ks 

1.010 Mandík Výusť s vířivým výtokem vzduchu VVM 600 - 24 lamel   1,00 ks 

1.011 Mandík Štěrbinová výusť VKV1200   18,00 ks 

1.012 Mandík Talířový ventil TVOM 160   8,00 ks 

1.013 Mandík Talířový ventil TVOM 125   5,00 ks 

1.014 Mandík Talířový ventil TVOM 200   4,00 ks 

1.015 Mandík Větrací mřížka VNKM 1 - 625x75   2,00 ks 

1.016 Mandík Větrací mřížka VNKM 1 - 1225x75   2,00 ks 

1.017   Síto - tahokov So=46%, 355x450   1,00 ks 

1.018 Multivac Ohybná Al laminátová hluk tlmumící hadice D125   5,00 bm 

1.019 Multivac Ohybná Al laminátová hluk tlmumící hadice D160   8,00 bm 

1.020 Multivac Ohybná Al laminátová hluk tlmumící hadice D200   4,00 bm 

    Spiro potrubí 125, 30%tvarovek   2,00 bm 

    Spiro potrubí 160, 30%tvarovek   39,20 bm 

    Spiro potrubí 200, 30%tvarovek   14,40 bm 

    Spiro potrubí 225, 30%tvarovek   15,00 bm 

    Spiro potrubí 250, 30%tvarovek   26,00 bm 

    Spiro potrubí 280, 30%tvarovek   16,00 bm 

    Spiro potrubí 315, 30%tvarovek   5,00 bm 

    Spiro potrubí 355, 30%tvarovek   10,00 bm 

    Spiro potrubí 400, 30%tvarovek   6,00 bm 

    Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tř. těsnosti I, II - rovné   23,00 m
2
 

    Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tř. těsnosti I, II - tva-
rovky 

  6,00 m
2
 

    Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tř. těsnosti I, II - tva-
rovky 

  2,00 m
2
  

    Regulační klapka RKKM 125 P-56   6,00 ks 

    Regulační klapka RKKM 160 P-56   27,00 ks 

    Regulační klapka RKKM 200 P-56   8,00 ks 

    Regulační klapka RKKM 250 P-56   6,00 ks 

  Rockwool Tepelná izolace a akustická izolace - TECHROCK 80 
ALS, minerální vata 50mm s Al polepem 

  35,00 m
2
 

2A   Zařízení č. 2  denní místnost       
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2.001 Systemair VZT jednotka - Topvex SR 03 HW - vnitřní Q=750m3/hod; 
Pext.=100Pa 

1,00 ks 

2.002 TROX Kruhový tlumič hluku, CA100/315x1000 m=21kg 2,00 ks 

2.003 TROX Čtyřhranný tlumič hluku, XSA 230-230-3-
PF/1000x300x500 

m=14kg 1,00 ks 

2.004 Mandík Požární klapka kruhová, FDMC-315-40   2,00 ks 

2.005 Mandík výusť s vířivým výtokem vzduchu VVM 600 - 24 lamel   2,00 ks 

2.006 Mandík výusť s vířivým výtokem vzduchu VVM 600 - 48 lamel   2,00 ks 

2.007 Multivac Výfuková hlavice, VH315   1,00 ks 

  
 

Spiro potrubí D250, 30%tvarovek   9,00 bm 

  
 

Spiro potrubí D315, 30%tvarovek   56,50 bm 

    Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tř. těsnosti I, II - rovné   5,00 m
2
 

    Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tř. těsnosti I, II - tva-
rovky 

  1,00 m
2
 

  
  

Rockwool Tepelná izolace a akustická izolace - TECHROCK, mine-
rální vata 20mm s Al polepem 

  15,00 m
2
 

   Regulační klapka RKKM 250 P-56   4,00 ks 

3C   Chlazení       

3C.00
1 

LG Vnější kondenzační jednotka, m=82kg Qch=13,5kW 3,00 ks 

3C.00
2 

LG Vnější kondenzační jednotka, m=64kg Qch=9,5kW.Qt=10,
6kW 

3,00 ks 

3.003 LG Vnitřní kazetová jednotka, vč intergrovaného čerpadla 
kondenzátu a ovladače, LG CT09 NR2 

Qch=2,24kW 3,00 ks 

3.004 LG Vnitřní kazetová jednotka, vč intergrovaného čerpadla 
kondenzátu a ovladače, LG CT12 NR2 

Qch=3,5kW 3,00 ks 

3.005 LG Vnitřní kanálová jednotka, vč intergrovaného čerpa-
dla kondenzátu a ovladače 

Qch=6,8kW, 
Qt=8kW 

3,00 ks 

3.006 LG Distribuční box PMBD3630   1,00 ks 

3.007 LG Distribuční box PMBD3620   1,00 ks 

  LG Rozdělovač PMBL3620   2,00 ks 

    Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a 
upevňovacího materiálu 

  110,00 bm 

  Multivac Ohybná Al laminátová hluk tlmumící hadice D250   4,00 bm 
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3.11. TABULKA ZAŘÍZENÍ 
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3.12. SCHÉMA ZAŘÍZENÍ 
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ZÁVĚR 

Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace vzduchotechnických zařízení a systé-

mu chlazení pro administrativní budovu. Stupeň zpracování je na úrovni prováděcího projektu. 

Teoretická část představila možnosti chladicích systému. Pro administrativní budovu byl pak ve 

výpočtové části vybrán a aplikován systém přímého chlazení typu multisplit s vnitřními jednot-

kami, které umožňují jednoduché ovládání a individuální nastavení podmínek vzduchu 

v jednotlivých místnostech. Dále byla navrhnuta dvě vzduchotechnická zařízení. 

Řešení celého objektu je shrnuto v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je v přílo-

ze této práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Fyzikální veličiny 

 h – výška [m] 

 m – hmotnost [kg] 

 n – násobnost výměny vzduchu [h-1] 

 S  – plocha [m2] 

 t – čas [s], teplota [°C] 

 v – rychlost [m/s] 

 V – objemový průtok [m3/h] 

 ε – efektivita [-] 

 Ρ – hustota [kg/m3] 

 ϕ – relativní vlhkost [%] 

Indexy 

 e – exteriér 

 i – interiér 

 o – odvodní / odpadní 

 p – přívod / pracovní 
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