
 Pr  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV  
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES  

NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY V MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALE 
AIR CONDITIONING DESIGN IN THE MULTIFUNCTIONAL SPORTS HALL 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Radek Navrátil  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Petr Blasinski, Ph.D.  

BRNO 2021  
 
 



 
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 

studia  

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav technických zařízení budov  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Radek Navrátil  

Název  Návrh vzduchotechniky v multifunkční sportovní hale  

Vedoucí práce  Ing. Petr Blasinski, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2020  

Datum odevzdání  15. 1. 2021  

V Brně dne 31. 3. 2020  

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



 
 
 

 

PODKLADY A LITERATURA  

1. Stavební dokumentace zadané budovy 

2. Aktuální legislativa ČR 

3. České i zahraniční technické normy 

4. Odborná literatura 

5. Zdroje na internetu  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  

A. Popis stávajícího stavu, analýza tématu a podkladů stavby, stanovení konkrétních cílů a metod řešení. 

B. Minimálně 2 varianty optimalizace  stávajícího  stavu doplněné o experimentální měření nebo mate‐

matickou simulaci proudění ve sportovní hale. Jednočarová schémata rozvodů VZT systému a chlazení. 

Hodnocení navržených variant  řešení z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, prostoro‐

vých nároků, ekonomiky provozu, dopadu na životní prostředí apod. 

C. Minimálně  1 varianta  v rozpracovanosti  rozšířeného  projektu  pro  stavební  povolení  (půdorysy

v měřítku 1:100, stručná technická zpráva). 

Práce bude zpracována v souladu s platnými předpisy  (zákony a vyhláškami, normami) pro navrhování 

zařízení techniky staveb.  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřej‐

ňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných

prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závě‐

rečných prací na FAST VUT"  (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí

textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Petr Blasinski, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 



 
 
 

 
 
ABSTRAKT 
 
Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení v objektu multifunkční haly v Brně a 

zahrnuje i experimentální analýzu proudění vzduchu. Skládá se ze tří částí. V první části je zpra‐

cována teorie distribuce vzduchu. Druhá část pojednává o analýze proudění vzduchu z různých 

typů distribučních vyústek a pro  jednu vyústku dále hledá zjednodušený model. Poslední část

této práce je zaměřená na návrh vzduchotechnického zařízení v zadaném objektu, a to v multi‐

funkční sportovní hale. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Vzduchotechnika,  distribuce  vzduchu,  ohřev,  chlazení,  tepelná  zátěž,  tepelné  zisky,  analýza,
vyústka, model, proud vzduchu. 
 

ABSTRACT 
 
The diploma  thesis deals with  the design of air‐conditioning equipment  in  the building of a 
multifunctional hall in Brno and also includes an experimental analysis of air flow. It consists of 
3 parts.  In the first part a theory of air distribution  is elaborated. The second part deals with 
the analysis of air flow for different types of air diffusers and for one diffuser further looks for
a simplified model. The last part of this work is focused on the design of air conditioning equi‐
pment in the assigned building, the multifunctional sports hall. 
 
 

KEYWORDS 
 
Air conditioning, air distribution, heating, cooling, heat load, heat gains, analysis, diffuser, mo‐
del, air flow. 
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Akustic
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Přívodní ele
1.23 ‐ t

35,6 x 

h=1,8 m

25°C /5

od‐
12160 

74 Pa 

63 dB 

on:  24409 

osti:  v1 

0,5 

k výrazně  vě

ek, a  zárove

v projektu z

prostorů ho

e. 

 ČÁST 3 ‐ Ap

 

 

d  firmy Halt

stek. Jejich p

HIT design ‐ ště

72 2/2 

ement 
tělocvična 

18 x 8,5 m 

m 

55 % 

m3/h (10 x 12

W (10 x 2441

v

0

ětšímu  akust

eň poměrně 

zvolena varia

odí více kom

plikace téma

on  pro  přívo

parametry lze

ěrbinová výusť 

216 m3/h) 

 W = 38 W/m

v3 

0,55 

tickému  výk

velké  tlakov

anta 1. Stejně

paktní proud

atu na zadané
Bc. Radek

od  i  odvod 

e vidět níže 

SLL 

2) 

 

konu,  který b

vé  ztrátě vyú

ě tak z hledis

d s velkým d

é budově 
k Navrátil      

 
 

71 

vzduchu. 
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Č
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Ř
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vislosti na 
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PŘ

Č.Ú. 

‐  m3/

     

1  250

2  500

3  810

4  1560

5  1870

6  2180

7  2980

8  5200

1  760

2  1520

3  2280

4  3040

5  3800

6  4560

7  5320

8  6080

9  6840

10  7600

11  8360

12  9120

13  9880

14  1064

15  1140

16  1215

     

ŘÍVOD 

V  l 

h  m3/s  m

     

ZAŘ
0  0,07  3,8

0  0,14  3,6

0  0,23  0,9

0  0,43  2,2

0  0,52  2,8

0  0,61  1,1

0  0,83  11,

0  1,44  2 

ZAŘ
0  0,21  2,0

0  0,42  2,0

0  0,63  2,0

0  0,84  2,0

0  1,06  2,0

0  1,27  2,0

0  1,48  2,0

0  1,69  2,0

0  1,90  2,0

0  2,11  2,0

0  2,32  2,0

0  2,53  2,0

0  2,74  2,0

40  2,96  2,0

00  3,17  2,0

50  3,38  15,
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S
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ŘÍZENÍ č. 1 ‐ 
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6  2,43  0,0

95  2,86  0,0

2  3,29  0,1

8  3,72  0,1

1  4,15  0,1

,1  4,58  0,1

5  0,2

ŘÍZENÍ č. 2 ‐ T
05  2  0,1

05  2,2  0,1

05  2,4  0,2

05  2,6  0,3

05  2,8  0,3

05  3  0,4

05  3,2  0,4

05  3,4  0,4

05  3,6  0,5

05  3,8  0,5

05  4  0,5

05  4,2  0,6

05  4,4  0,6

05  4,6  0,6

05  4,8  0,6

,8  5  0,6

    

Tabulka 3.7

ŽNÉ 

S' 
d'r) 

d     
a*b (Ø)

m2  mm 

       

ZÁZEMÍ ‐ Př
035  250  150

057  500  150

079  500  200

132  500  300

140  500  300

146  600  300

181  600  400

289  600  500

TĚLOCVIČNA
106       

192       

264       

325       

377       

422       

462       

497       

528       

556       

581       

603       

624       

643       

660       

675       
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dr  S
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řívodní potru
0  0,21  0,0

0  0,287  0,0

0  0,337  0,0

0  0,421  0,1

0  0,421  0,1

0  0,44  0,1

0  0,534  0,2

0  0,599  0,2

A ‐ Přívodní p
0,355  0,0

0,5  0,1

0,6  0,2

0,63  0,3

0,71  0,3

0,71  0,3

0,8  0,5

0,8  0,5

0,8  0,5

0,8  0,5

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6
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139  3,11  5,

139  3,73  8,

152  3,98  9,

224  4,44  11

282  5,13  15
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099  2,13  2,

196  2,15  2,

283  2,24  3,

312  2,71  4,

396  2,67  4,

396  3,20  6,

503  2,94  5,

503  3,36  6,

503  3,78  8,

503  4,20  10

636  3,65  7,

636  3,98  9,

636  4,31  11

636  4,65  12

636  4,98  14

636  5,31  16

      

plikace téma
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ENÉ 

(Z)  R1 

Pa  Pa.m‐1 

    

kové ‐ hlavní 
41  0,25  0

77  0,257  0

82  0,25  1

81  0,261  0

35  0,364  0

52  0,333  1

,80  0,347  0

,76  0,374  2

hové ‐ hlavní
73  0,15  0

77  0,11  0

01  0,1  0

40  0,13  0

26  0,12  0

14  0,18  0

19  0,13  0

77  0,14  0

57  0,17  0

,58  0,21  0

99  0,14  0

51  0,17  0

,17  0,19  0

,95  0,29  0

,87  0,29  0

,89  0,29  1
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í větev H1 
0,9  0,95  2,1

0,6  0,93  1,6

1,5  0,24  5,7

0,3  0,57  1,7

0,3  1,02  2,5

1,2  0,37  11,

0,9  3,85  10,

2,1  0,75  33,

Σ  8,67  68,

Σ  77,63 P

   11,00 P

   13,00 P

   1,61 Pa

   80,00 P

   91,00 P

Σ  274,24 P

í větev H2 
0,6  0,31  1,6

0,6  0,23  1,6

0,6  0,21  1,8

0,6  0,27  2,6

0,6  0,25  2,5

0,3  0,37  1,8

0,6  0,27  3,1

0,3  0,29  2,0

0,3  0,35  2,5

0,3  0,43  3,1

0,6  0,29  4,8

0,3  0,35  2,8

0,3  0,39  3,3

0,3  0,59  3,8

0,3  0,59  4,4

1,8  4,57  30,

Σ  9,73  72,

Σ  82,52 P

   21,00 P
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Pd  

Pa 

    

17    

66    

73    

74    

51    

,42    

,62    

,10    

,95    

Pa    
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Pa  ŽALUZIE 

Pa  TLUMIČ HL
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64    
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81    

64    

56    

84    

11    

03    

57    

18    

80    

85    

35    

89    

46    
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,78    

Pa    

Pa  VÝUSŤ 

Pa  KLAPKY 

a  SÁNÍ 

Pa  ŽALUZIE 
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Pa    
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1  760

2  1520

3  2280

4  3040

5  3800

6  4560

7  5320

8  6080

9  6840

10  7600

11  8360
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13  9880
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0  0,53  2,7

0  0,76  1,2

0  0,83  2,3

0  0,92  0,9

0  0,93  1 

0  1,44  2 

     

ZAŘ
0  0,21  2,0

0  0,42  2,0

0  0,63  2,0

0  0,84  2,0

0  1,06  2,0

0  1,27  2,0

0  1,48  2,0

0  1,69  2,0

0  1,90  2,0

0  2,11  2,0

0  2,32  2,0

0  2,53  2,0

0  2,74  2,0

40  2,96  2,0

50  3,38  10,

     

PŘEDBĚŽ

w'     S

m  m/s  m

    

ŘÍZENÍ č. 1 ‐
2  0,0

1  2,33  0,0

4  2,66  0,1

3  2,99  0,1

7  3,32  0,1

2  3,65  0,2

3  3,98  0,2

9  4,31  0,2

4,64  0,2

5  0,2

    

ŘÍZENÍ č. 2 ‐ 
05  2  0,1

05  2,2  0,1

05  2,4  0,2

05  2,6  0,3

05  2,8  0,3

05  3  0,4

05  3,2  0,4

05  3,4  0,4

05  3,6  0,5

05  3,8  0,5

05  4  0,5

05  4,2  0,6

05  4,4  0,6

05  4,6  0,6

,5  5  0,6

    

ŽNÉ 

S'   a*b 

m2  mm 

       

 ZÁZEMÍ ‐ O
049  300  200

072  400  200

131  600  250

121  600  250

159  600  300

209  600  400

209  600  400

213  600  400

201  600  400

289  600  500

       

TĚLOCVIČNA
106       

192       

264       

325       

377       

422       

462       

497       

528       

556       

581       

603       

624       

643       

675       

       

HODNOT

SKUTEČN

dr  S

mm  m

     

dvodní potr
0  0,24  0,0

0  0,305  0,0

0  0,414  0,1

0  0,414  0,1

0  0,458  0,1

0  0,534  0,2

0  0,534  0,2

0  0,534  0,2

0  0,534  0,2

0  0,599  0,2

     

A ‐ Odvodní 
0,355  0,0

0,5  0,1

0,6  0,2

0,63  0,3

0,71  0,3

0,71  0,3

0,8  0,5

0,8  0,5

0,8  0,5

0,8  0,5

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6

0,9  0,6
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TY 

NÉ ‐ VYPOČTE

S  w  pd 

m2  m/s  P

    

ubí obdélník
45  2,15  2,7

73  2,28  3,1

35  2,58  3,9

35  2,68  4,3

65  3,20  6,1

24  3,41  6,9

24  3,72  8,3

24  4,09  10,

24  4,15  10,

82  5,13  15,

    

potrubí kruh
99  2,13  2,7

96  2,15  2,7

83  2,24  3,0

12  2,71  4,4

96  2,67  4,2

96  3,20  6,1

03  2,94  5,1

03  3,36  6,7

03  3,78  8,5

03  4,20  10,

36  3,65  7,9

36  3,98  9,5

36  4,31  11,

36  4,65  12,

36  5,31  16,

    

plikace téma

ENÉ 

(Z)  R1  ξ

a  Pa.m‐1
 

    

kové ‐ hlavní
77  0,36  1

12  0,184  1

99  0,194  1

32  0,209  1

16  0,255  1

98  0,235  1

31  0,275  1

,05  0,33  1

,36  0,337  2

,76  0,374  1

     Σ

   Σ

  

  

  

  

  
Σ

hové ‐ hlavn
73  0,15  0

77  0,11  0

01  0,1  0

40  0,13  0

26  0,12  0

14  0,18  0

19  0,13  0

77  0,14  0

57  0,17  0

,58  0,21  0

99  0,14  0

51  0,17  0

,17  0,19  0

,95  0,29  0

,89  0,29  0

     Σ

   Σ

  

  

  

  

  
Σ

atu na zadané
Bc. Radek

TLAK.
ZTRÁTA

ξ  R1 . l  ξ . 

‐  Pa  P

     

í větev H1 
,2  1,44  3,

,5  0,20  4,

,5  0,66  5,

,2  0,69  5,

,5  0,69  9,

,5  0,28  10

,2  0,63  9,

,2  0,30  12

,1  0,34  21

,5  0,75  23

Σ  5,98  106

Σ  112,29 P

   19,00 P

   13,00 P

   1,87 Pa

   80,00 P

   91,00 P

Σ  317,16 P

ní větev H2 
0,9  0,31  2,

0,9  0,23  2,

0,9  0,21  2,

0,9  0,27  3,

0,9  0,25  3,

0,6  0,37  3,

0,9  0,27  4,

0,6  0,29  4,

0,6  0,35  5,

0,6  0,43  6,

0,9  0,29  7,

0,6  0,35  5,

0,6  0,39  6,

0,6  0,59  7,

0,6  3,05  10

Σ  7,62  76

Σ  84,50 P

   17,00 P

   13,00 P

   3,70 Pa

   80,00 P

   74,00 P

Σ  272,20 P
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. 
A 

POZNÁPd 

Pa 

     

33    

68    

99    

18    

24    

,47    

97    

,06    

,75    

,65    

6,31    

Pa    

Pa  VÝUSŤ 

Pa  KLAPKY

a  VÝTLAK

Pa  ŽALUZIE

Pa  TLUMIČ H

Pa    

46    

50    

71    

96    

84    

68    

67    

06    

14    

35    

20    

71    

70    

77    

,13    

,88    

Pa    

Pa  VÝUSŤ 

Pa  KLAPKY

a  VÝTLAK

Pa  ŽALUZIE

Pa  TLUMIČ H

Pa    

ÁMKA 

Y 

K 

E 

HLUKU 

Y 

K 

E 

HLUKU 



 

 

 

 
 
 

Č

Č

PŘ

Č.Ú.  V 

‐  m3/h

     

1  400

2  800

1  350

2  750

1  350

2  750

3  1060

4  1460

5  1770

6  2220

O

Č.Ú.  V 

‐  m3/h

     

1  100

2  400

3  800

4  900

5  1150

6  1850

1  50 

2  100

ŘÍVOD 

  

h  m3/s 

  

ZAŘÍ

0  0,11 

0  0,22 

ZAŘÍ

0  0,10 

0  0,21 

ZAŘÍ

0  0,10 

0  0,21 

0  0,29 

0  0,41 

0  0,49 

0  0,62 

ODVOD 

  

h  m3/s 

  

ZAŘÍZ

0  0,03 

0  0,11 

0  0,22 

0  0,25 

0  0,32 

0  0,51 

ZAŘÍZ

0,01 

0  0,03 

Tabulka 3.8

PŘE

l 

m 

  

ÍZENÍ č. 1 ‐ Př

1,7 

4,5 

ÍZENÍ č. 1 ‐ Př

3 

2 

ÍZENÍ č. 1 ‐ Př

4,2 

7,8 

1 

3,4 

2,5 

1 

PŘE

l 

m 

  

ZENÍ č. 1 ‐ O

14,5 

1,1 

1 

3 

4,8 

5,2 

ZENÍ č. 1 ‐ O

1 

2,6 

8 Dimenzován

EDBĚŽNÉ 

w'        

m/s 

  

řívodní potr

2 

2,5 

řívodní potr

2 

2,5 

řívodní potr

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

EDBĚŽNÉ 

w'        

m/s 

  

dvodní potr

2 

2,4 

2,8 

3,2 

3,6 

4 

dvodní potr

2 

2,4 
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ní ‐ vedlejší p

HOD

SKU

S' (d'r) 

m2 

  

ubí ‐ vedlejš

0,056 

0,089 

ubí ‐ vedlejš

0,049 

0,083 

ubí ‐ vedlejš

0,049 

0,083 

0,098 

0,116 

0,123 

0,137 

HOD

SKU

S' (d'r) 

m2 

  

ubí ‐ vedlejš

0,014 

0,046 

0,079 

0,078 

0,089 

0,128 

ubí ‐ vedlejš

0,007 

0,012 

plikace téma

potrubí 

DNOTY 

UTEČNÉ ‐ VYP

d         
a*b (Ø) 

mm  m

     

ší větev V1 

400  150  0

400  250  0

ší větev V2 

300  150  0

400  200  0

ší větev V3 

300  150  0

400  200  0

400  250  0

500  250  0

500  250  0

600  250  0

DNOTY 

UTEČNÉ ‐ VYP

d         
a*b (Ø) 

mm  m

     

ší větev V4 

200  100  0

400  150  0

400  250  0

400  250  0

400  250  0

400  300  0

ší větev V5 

200  100  0

200  100  0

atu na zadané
Bc. Radek

POČTENÉ 

dr  S 

mm  m2 

     

0,26  0,053

0,344  0,093

0,23  0,042

0,305  0,073

0,23  0,042

0,305  0,073

0,344  0,093

0,381  0,114

0,381  0,114

0,401  0,126

POČTENÉ 

dr  S 

mm  m2 

     

0,15  0,018

0,26  0,053

0,344  0,093

0,344  0,093

0,344  0,093

0,378  0,112

0,15  0,018

0,15  0,018
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w 

m/s 

  

2,09 

2,39 

2,34 

2,85 

2,34 

2,85 

3,17 

3,56 

4,31 

4,88 

w 

m/s 

  

1,57 

2,09 

2,39 

2,69 

3,44 

4,58 

0,79 

1,57 



 

 

 

 
 
 

 

C

 

 

1  100

2  200

3  250

1  100

2  200

3  250

4  400

1  300

2  600

3  850

1  300

2  600

1  50 

2  350

3  650

Celková tlako

Zařízení 

Zařízení č.

ZAŘÍZ

0  0,03 

0  0,06 

0  0,07 

ZAŘÍZ

0  0,03 

0  0,06 

0  0,07 

0  0,11 

ZAŘÍZ

0  0,08 

0  0,17 

0  0,24 

ZAŘÍZ

0  0,08 

0  0,17 

ZAŘÍZ

0,01 

0  0,10 

0  0,18 

ová ztráta po

č. 1 ‐ zázemí

. 2 ‐ tělocvičn

ZENÍ č. 1 ‐ O

1,6 

0,8 

2,1 

ZENÍ č. 1 ‐ O

1,6 

3 

3 

3 

ZENÍ č. 1 ‐ O

6 

1,1 

1 

ZENÍ č. 1 ‐ O

1,6 

1 

ZENÍ č. 1 ‐ Od

2,1 

1,6 

0,9 

otrubí 

í 

na 

 

dvodní potr

2 

2,4 

2,8 

dvodní potr

2 

2,4 

2,8 

3,2 

dvodní potr

2 

2,4 

2,8 

dvodní potr

2 

2,4 

dvodní potru

2 

2,4 

2,8 

Přívo

274,2

244,2
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ubí ‐ vedlejš

0,014 

0,023 

0,025 

ubí ‐ vedlejš

0,014 

0,023 

0,025 

0,035 

ubí ‐ vedlejš

0,042 

0,069 

0,084 

ubí ‐ vedlejš

0,042 

0,069 

ubí ‐ vedlejší

0,007 

0,041 

0,064 

od 

24 

22 

plikace téma

ší větev V6 

200  100  0

300  100  0

300  100  0

ší větev V7 

200  100  0

300  100  0

300  100  0

300  100  0

ší větev V8 

400  150  0

400  250  0

400  250  0

ší větev V9 

300  150  0

400  200  0

í větev V10 

200  100  0

300  150  0

400  200  0

atu na zadané
Bc. Radek

0,15  0,018

0,183  0,026

0,183  0,026

0,15  0,018

0,183  0,026

0,183  0,026

0,183  0,026

0,26  0,053

0,344  0,093

0,344  0,093

0,23  0,042

0,305  0,073

0,15  0,018

0,23  0,042

0,305  0,073

Odvod 

317,16 

272,20 
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1,57 

2,11 

2,64 

1,57 

2,11 

2,64 

4,22 

1,57 

1,79 

2,54 

2,01 

2,28 

0,79 

2,34 

2,47 
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Obrázek 3.7 Psychrome
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Tabulka 3

Ozn. 

Lw1 
Hladina a
ve vyústc

  
Útlum hl
G200x10

   Vlastní h

Lw1 
Hladina a
ve vyústc

Lwa 
Hladina a
vyústky 

K  Korekce n

Ls 
Hladina a
všech pří

Ozn. 

Lw1 
Hladina a
ve vyústc

  
Útlum hl
G200x10

   Vlastní h

Lw1 
Hladina a
ve vyústc

Lwa 
Hladina a
vyústky 

K  Korekce n

Ls 
Hladina a
všech od

Ls 
Hladina a
všech vyú

Q  Směrový 

r 
Vzdáleno
poslucha

A  Pohltivá 

Lso 
Hladina a
místě pos

Lp,A 
Předepsa
akustické

NAVRHUJI TLU

m	hluku	
výpočet  ve

y  poté  porov

miče hluku o

3.11 Výpočet

Veličina 

akustického výk
ce ‐ bez tlumiče

uku tlumičem G
00x2000.1 

luk tlumiče 

akustického výk
ce ‐ s tlumičem 

akustického výk

na počet vyúste

akustického výk
ívodních vyúste

Veličina 

akustického výk
ce ‐ bez tlumiče

uku tlumičem G
00x2000.1 

luk tlumiče 

akustického výk
ce ‐ s tlumičem 

akustického výk

na počet vyúste

akustického výk
vodních vyúste

akustického výk
ústek 

činitel 

ost od vyústky k
či 

plocha místnos

akustického tlak
sluchače 

aná hodnota hla
ého tlaku v míst

UMIČ HLUKU: 

likosti  hladin

vnány  s max

od firmy Grei

t útlumu hluk

Zařízení č. 1

63 

konu 
e 

42 

Greif ‐ 
9 

55 
konu 

46 

konu 
  

ek    
konu 
ek    

Zařízení č. 

63 

konu 
e 

38 

Greif ‐ 
9 

55 
konu 

46 

konu 
  

ek    
konu 
ek    

Posouze
konu 

  

  
k 

  

sti    

ku v 
  

adiny 
tnosti 

  

1x Greif ‐ G20

ny  akustické

ximálními  no

if (viz příloha

ku ‐ zařízení 

 ‐ přívodní p

Frekve

125  250 

51  72 

15  28 

49  44 

38  44 

     

     

     

1 ‐ odvodní p

Frekve

125  250 

48  64 

15  28 

49  44 

37  36 
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