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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému rodinného 
domu. Návrh obsahuje stávající stav, ve kterém je navržena centrální jednotka  
s regulátory variabilních průtoků vzduchu a úpravou přiváděného vzduchu. První 
optimalizační varianta nabízí zjednodušené řešení centrálního větrání, v druhé 
variantě je navrženo decentrální větrání daného objektu. Tyto varianty byly 
následně porovnány z hlediska jejich pořizovací ceny a vnitřní pohody prostředí. 
Další částí bylo dlouhodobé měření rekuperační jednotky a zpracování dat.  
V závěrečné části práce bylo provedeno vyhodnocení a porovnání účinností  
s účinnostmi udávaných výrobcem. 

PREFACE 

The subject of this dissertation is the design of an air conditioning system for  
a family house. The design contains the actual state, in which a central unit  
with variable air volume regulators and air supply adjustment is designed. The 
first version of optimisation offers a simple central ventilation, and in the second 
version a decentral ventilation for the object. These options were compared based 
on their purchasing price and additionally from the interior comfort feel point  
of view. In the next part a long-term measurement of an energy recovery 
ventilation was performer, and data was processed to evaluate and compare the 
efficiency with efficiency promised by producer. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Větrání rodinného domu, rekuperační jednotka, entalpický výměník, zpětné 
získávání tepla, účinnost zpětného získávání tepla 

KEY WORDS 

Ventilation of a Family house, Energy Recovery Ventilation, Enthalpy Heat 
Exchanger, Heat Recovery System, Heat Exchange Efficiency 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vzduchotechniky v rodinném 
domě. Diplomovou práci tvoří tři hlavní části – teoretická, aplikace tématu  
na zadané budově a část experimentální. 
 
V teoretické části práce jsou důkladně rozebrány možnosti získávání zpětného 
tepla, které jsou následně aplikovány ve všech částech práce.  
 
V druhé části je zpracována aplikace tématu na zadané budově. Zde je řešen 
stávající stav vzduchotechnického systému pro větrání rodinného domu a jeho 
následné dvě optimalizace. Stávající stav v sobě zahrnuje centrální větrání  
s kompletní úpravou přiváděného vzduchu v zimním i v letním období a jeho 
distribuce je řízena regulátory variabilních průtoků vzduchu. Následující 
optimalizací je zjednodušení celého systému a snaha o dosažení stejně 
komfortního vnitřního prostředí. Druhá optimalizační varianta využívá 
decentrálního větrání rodinného domu. Část aplikace tématu na zadané budově 
je uzavřena dílčím vyhodnocením všech variant z hlediska pořizovacích nákladů  
a vnitřního komfortu. 
 
Experimentální část tvoří dlouhodobé měření podstropní rekuperační jednotky  
s entalpickým výměníkem. Následně byla zpracována data a vyhodnoceny 
účinnosti, které byly porovnány s účinnostmi daných výrobcem.  
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A TEORETICKÁ ČÁST 

A.1 ÚVOD 

Cílem teoretické části je seznámení s obsáhlým tématem zpětného získávání tepla 
(ZZT), které je stěžejní pro celou diplomovou práci. 
 
Vzduchotechnika jako obor, se začal objevovat už ve starověkém Římě. Do dnešní 
doby urazil dlouhou cestu plnou inovací a stal se nedílnou součástí stavebnictví. 
 
Důvodem, proč se lidé začali více zajímat o možnosti využití ZZT z odpadních 
spalin, vod nebo vzduchu, byla snaha o zefektivnění procesů a uvědomění si 
možnosti snížení energetických zdrojů. ZZT se dříve používalo zejména v oblasti 
průmyslu. Dnes jej navrhujeme do občanských a rezidenčních staveb, kde 
předchází tepelným ztrátám vlivem větrání. 
 
K většímu využití ZZT ve vzduchotechnice vede snižování energetické náročnosti 
budov. Nelze si už představit nízkoenergetickou stavbu bez nuceného větrání. 
Nucené větrání zde představuje vzduchotechnický systém se ZZT. Bez ZZT 
bychom nevyužili energii, kterou obsahuje odváděný vzduch z objektu. 
 

A.2 PRINCIP ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Existuje několik definic ZZT. Princip však nejvíce vystihuje následující definice: 
"ZZT je opatření pro využití entalpie objemového proudění opouštějícího budovu 
nebo proces." [1] Pro zjednodušení můžeme říct, že se jedná o cílené využití 
energie z odpadního vzduchu do objektu. [2] Princip je dále patrný z následujícího 
obrázku. 

 

 
Obrázek 1 Princip zpětného získávání tepla [3] 
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A.3 ROZDĚLENÍ SYSTÉMŮ ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Jednotlivé způsoby ZZT lze kategorizovat podle několika kritérií, nejen konstrukce 
nebo mechanismu předání energie, ale také účinnosti. Základní dělení výměníků 
na rekuperační a regenerační můžeme dále konkretizovat zahrnutím vlivu  
na vnitřní mikroklima – na systémy ZZT s přenosem a bez přenosu vlhkosti. 
Rekuperační výměníky lze dále rozlišit na ty, u kterých se přenáší tepelná energie 
přímo nebo pomocí teplonosné látky. [4] 
 
S ohledem na použitelnost v čistých prostorech můžeme rozlišovat systémy, které 
mají oddělené nebo neoddělené proudy, u takových část odváděného vzduchu 
infiltruje vzduch přiváděný. [1] Dále by se zařízení dala rozdělit na aktivní, která 
mohou teoreticky dosáhnout účinnosti vyšší než 100 % (tepelná čerpadla – využití 
dalšího zdroje energie), a pasivní. 
 
A.3.1 Systémy rekuperační 

Podstatou rekuperačních výměníků je předávání tepla z jednoho média (obvykle 
odsávaného znečištěného vzduchu) do druhého média (obvykle přiváděného 
čerstvého vzduchu) pomocí některého zařízení pro ZZT: 
 
• Zařízení ZZT pomocí výměníků s pohonem teplonosného média (nejčastěji 

nemrznoucí směs) - kapalinové okruhy 
• Zařízení ZZT pomocí výměníků bez pohonu teplonosného média – tepelné 

trubice 
• Zařízení pomocí nuceného pohonu chladiva – tepelná čerpadla 
• Zařízení s přímou výměnou tepla – deskové rekuperátory. [5] 

 
Obrázek 2 Schéma zařízení ZZT s kapalinovým okruhem [6] 
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V rámci rekuperačního systému dochází k přenosu citelné tepelné energie mezi 
znečištěným odpadním vzduchem a přiváděným čerstvým vzduchem přes pevnou 
stěnu výměníku. V případě, že není systém nijak poškozen, nedochází tedy  
k přenosu hmoty mezi odpadním a přiváděným vzduchem. Obecně jsou tedy tyto 
výměníky vhodné např. pro provoz se znečištěným odpadním vzduchem nebo  
v případech, kdy jsou kladeny vyšší požadavky na čistotu prostředí. Nevýhodou je 
jejich relativně malý povrch, a tedy nízká účinnost, která dosahuje 20-40 %. 
Vyšších účinností obvykle 40-70 % dosahují deskové křížové rekuperátory. [2] 
 

 
Obrázek 3 Schéma zařízení ZZT s tepelnou trubicí [6] 

A.3.2 Systémy regenerační 

Význam slova „regenerace“ je všeobecně chápán jako proces obnovy. 
V souvislosti se vzduchotechnikou se jedná o proces uvedení do původního stavu 
– dochází k uložení energie a jejímu následnému vydání, přičemž se tento proces 
cyklicky opakuje. [7] 
 
Regenerační systémy ZZT jsou založeny na předávání tepla z jednoho média  
do druhého prostřednictvím akumulační hmoty. Zahrnují zařízení: 
 
• Zařízení ZZT, kde akumulační hmota periodicky mění polohu a směr vzduchu 

je stálý – rotační výměníky 
• Zařízení ZZT, kde akumulační hmota je stálá a směr vzduchu se periodicky 

mění – přepínací výměníky. [5] 
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Regenerační systém ZZT využívá hmoty výměníku k akumulaci tepelné energie 
(případně i vlhkosti). Teplo se střídavě předává z odpadního vzduchu do hmoty  
a odevzdává do přívodního vzduchu – teplosměnný povrch hmoty je omýván 
střídavě odpadním i přívodním vzduchem. Účinnost může být podobně jako  
u rekuperace až 100 %, avšak reálně se pohybuje mezi 60-80 %. V závislosti  
na konstrukčním řešení výměníku není obvykle u regeneračních výměníků 
zajištěna 100% těsnost, proto se tento typ zařízení hodí většinou pro jiné aplikace 
než rekuperátory. [2] 

 
Obrázek 4 Rotační regenerační výměník [8] 

 
A.3.3 Entalpický výměník 

Jedná se prakticky o speciální druh deskového výměníku, který slouží nejen  
k přenosu tepla, ale také vlhkosti, což jiné přímé výměníky neumožňují. 
 
Standardní deskové výměníky jsou vyráběny nejčastěji z kovových materiálů. Tyto 
materiály mají dobré mechanické vlastnosti, avšak protože jsou nepropustné, 
neumožňují přenos vlhkosti. Entalpické výměníky jsou vyráběny z pórovitých 
materiálů, jako např. papír nebo speciální umělé hmoty. [1] Membránová 
konstrukce entalpického výměníku, umožní přenos molekul vody, ale zamezí 
přenosu nežádoucích plynů a agencií, které mají větší kinematický rozměr 
molekul než molekula vodní páry. Přenos vlhkosti se řídí zákonem difúze – z místa 
s vyšší vlhkostí se předává do místa s nižší. [9] 
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Obrázek 5 Princip funkce entalpického výměníku [10] 
 

Entalpická účinnost, zahrnující přenos citelné a vázané energie ve vlhkosti, 
dosahuje více než 80 %. Tyto výměníky tedy obecně dosahují výborných 
tepelných účinností (i více než 90 %). Vyrábějí se v provedení křížovém, 
čtvercovém a protiproudém šestistranném. 
 
Vlastností entalpických výměníků lze dobře využít zejména v zimním období. 
V případě, že klesá relativní vlhkost vzduchu v exteriéru pod 20 % a klesá tedy 
vlhkost přiváděného vzduchu, dokážou entalpické výměníky dosáhnout vlhkostní 
účinnosti v rozmezí 60-70 %. Další výhodou je, že tyto výměníky dokážou  
na většině území České republiky pracovat na plný výkon, bez nutnosti proti-
mrazové ochrany (až do -10 °C). 
 
Důležité je také zmínit nevhodné umístění výměníku – tam, kde dochází  
ke zvýšené prašnosti, kouření nebo výskytu mastnoty. Takovéto umístění vede  
ke zvýšenému zanášení, které snižuje účinnost výměníku a je ho tedy nutné častěji 
čistit nebo vyměnit. [11] 

 
Obrázek 6 Šestistranný entalpický výměník [12] 
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A.3.4 Tepelné čerpadlo 

Tepelná čerpadla, nebo také ventilační tepelná čerpadla, patří k investičně 
náročnějším typům zařízení pro ZZT. Tepelný přenos zde probíhá při využití 
kondenzačního a výparného tepla chladivové náplně za práce kompresoru. 

Obrázek 7 Schéma funkce tepelného čerpadla [13] 

 
Základní dělení tepelných čerpadel v provedení: 
 
• Vzduch-vzduch 
• Vzduch-voda 
• Vzduch-pevné části. [14] 
 
Existují systémy splitové, s technicky oddělenými výměníky výparníku  
a kondenzátoru, nebo oba výměníky mohou být umístěny v jednom zařízení. 
Setkáváme se také s aplikacemi, kdy výměníky tepelného čerpadla jsou umístěny 
ve vzduchotechnických jednotkách s deskovými rekuperátory – ještě více 
vychlazují odpadní vzduch za rekuperátorem, než dokáže např. deskový výměník, 
a dohřívají přívodní vzduch za rekuperátorem (tím lze nahradit jiný typ dohřívače 
za rekuperací). U tohoto aktivního způsobu ZZT je možné dosáhnout vyšší 
účinnosti než 100 %, avšak pouze za dodání dalšího zdroje energie (pro práci 
kompresoru). Tento způsob je vhodný např. pro teplovzdušné systémy pasivních 
domů. [5] 
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Funkce vzduchotechnické jednotky s využitím tepelného čerpadla se liší také 
z hlediska letního, nebo zimního provozu. Toto je schématicky znázorněno  
na obrázku 8 a 9. 
 

 

Obrázek 8 Schéma letního provozu vzduchotechnické jednotky s tepelným čerpadlem [15] 

 

 
Obrázek 9 Schéma zimního provozu vzduchotechnické jednotky s tepelným čerpadlem [15] 

 
Velmi častá je aplikace tepelných čerpadel vzduch-vzduch při známých splitových 
(multisplitových) systémech pro chlazení či ohřev vnitřního vzduchu. Případně 
využití třítrubkových systémů s proměnným průtokem chladiva, kdy předávání 
tepla se děje nejen vůči venkovnímu prostředí, ale také navzájem mezi rozdílnými 
teplotními zónami uvnitř budovy. Tyto systémy však neodebírají teplo  
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z odváděného vzduchu, většinou také nepracují s výměnou vzduchu v prostorách, 
a proto se principiálně nejedná o ZZT – odebírání tepla z odváděného vzduchu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že při zavedení těchto systémů je nutnost dbát také 
na větrání z hlediska technologického či hygienického. [5] 
 

A.4 HODNOCENÍ SYSTÉMU ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Už během návrhu systému ZZT bychom měli zvážit všechny dopady na provoz  
a konstrukci vzduchotechnického zařízení. Je nutné si uvědomit, že prakticky 
navrhujeme a ovlivňujeme budoucí provoz, do kterého může zasáhnout mnoho 
faktorů. Některé z těchto faktorů jsme navíc schopni identifikovat až po samotné 
realizaci systému, např. ověřit, zda se shodují s předpokládanými údaji. Mezi 
základní kritéria pro hodnocení systémů ZZT patří ekonomický aspekt  
a problematika účinnosti. 
 
A.4.1 Ekonomie 

Přestože je ekonomický aspekt jedním z hlavních kritérií návrhu zařízení ZZT, 
správné ekonomické posouzení je poměrně velmi náročný úkol s často nejistým 
výsledkem. Do výpočtů lze zahrnout mnoho parametrů, z nichž určitá část má 
velký rozsah možných hodnot a tyto hodnoty můžeme ověřit až skutečnou 
realizací. Z těchto důvodů se nelze při výběru řídit pouze číselnými výsledky 
ekonomických parametrů – je nutné provést také další analýzy. [2] 
 
Hlavním ekonomickým aspektem návrhu systému ZZT je reálná doba návratnosti 
investic, proto se při ekonomickém hodnocení zabýváme zejména: 
 
• Cenami energií (elektřina) 
• Dobou a možnými režimy provozu vzduchotechniky 
• Pořizovacími investicemi 
• Průtokem vzduchu, který je závislý na tepelných a hmotnostních tocích. [4] 
 
K hodnocení ekonomického přínosu ZZT lze obecně užít následující vzorec  
pro výpočet průměrného porovnávacího efektu: [4] 
 

Ep = K1-K2-K3-K4-K5-K6 
 

K1 – průměrné roční zisky z ušetřeného tepla, K2 – průměrné roční zisky z ušetřeného tepla 
produkovaného ventilátory, K3 – průměrné roční zisky z ušetřeného tepla produkovaného 
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čerpadly, K4 – vícenáklady na provoz ventilátorů, K5 – rovnost tepelných kapacit přívodního a 
odvodního vzduchu, K6 – roční amortizace systému ZZT 

  

Ekonomicky výhodná varianta systému ZZT je taková, kdy je hodnota Ep  
za daných podmínek provozu a pořizovacích nákladů z uvažovaných provedení 
co nejvyšší. [4] 
 
Poznatky ze současné praxe naznačují, že se systémy ZZT vyplatí pouze  
pro zařízení s delší provozní dobou. Pro zařízení s krátkodobým, nebo občasným 
provozem se jejich instalace obvykle nevyplatí, není-li nutná z jiného důvodu 
(např. nedostatek energetických zdrojů). [2] 
 
A.4.2 Účinnost 

Účinnost ZZT lze definovat jako poměr rekuperovaného/teoreticky získatelného 
tepla. Podle druhů tepla, můžeme rozlišovat účinnost teplotní (vycházející z tepla 
citelného), vlhkostní (z tepla vázaného) a entalpickou (z tepla celkového). 

 

Obrázek 10 Druhy tepla v Mollierově diagramu [16] 

 
Výrobci systémů ZZT často uvádějí hodnotu její účinnosti. Tato termická účinnost 
vztažená k vnějšímu vzduchu vyjadřuje poměr rozdílu teplot přiváděného 
vzduchu a rozdílu teploty odváděného vzduchu a přiváděného vzduchu před 
výměníkem. [2] 
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� pří����í = [�e2 – �e1] / [�i1 – �e2] 
 

� o�����í = [�i1 – �i2] / [�i1 – �e2] 
 

� – účinnost, te2 – teplota přiváděného vzduchu za výměníkem (°C), te1 – teplota přiváděného 
vzduchu před výměníkem, ti1 – teplota odváděného vzduchu před výměníkem, ti2 – teplota 

odváděného vzduchu za výměníkem 

 
Obrázek 11 H-x diagram – teplotní účinnost [17] 

 
Výše uvedené hodnocení je velmi jednoduché, zároveň však nejednoznačné. 
Vzhledem k tomu, že skutečné teploty během ZZT závisí na mnoha dalších 
parametrech, také účinnost není stálá a závisí na reálných podmínkách použití. 
Někteří výrobci tohoto záměrně využívají – ukazují maximální účinnost svých 
výrobků, která ovšem většinou nebude dosažena, nebo bude dosažena pouze 
krátkodobě za specifických podmínek. [2] 
 
U pasivních výměníků může účinnost teoreticky nabývat až 100 %. Skutečné 
aplikace zařízení ZZT obvykle dosahují 50-90 %. Zařízení s nižší účinnosti  
se obecně nevyplatí z důvodů nízké návratnosti – investice jsou vyšší než náklady 
vzniklé úsporou energií, avšak při výběru řešení mohou být důležitá také jiná 
hlediska (např. čistitelnost pro průmyslové prostory). Za ekonomicky nevýhodné 
jsou považovány výměníky s účinností nižší než 50 %. 
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Snaha o dosažení maximální účinnosti systému ZZT by neměla být nejdůležitější. 
Cílem je za určitých podmínek navrhnout optimální řešení pro dané použití. 
Výměníky ZZT ve vzduchotechnice mají také další vlastnosti – tlakové ztráty, 
hmotnost, velikost atd. Proto je při návrhu výměníku jako součásti celého systému 
řešení vzduchotechniky nutné tyto další parametry zohlednit. [2] 
 
Podobně jako termickou účinnost lze definovat účinnost přenosu vlhkosti nebo 
přenosu entalpie. 
 

A.5 NAMRZÁNÍ VÝMĚNÍKŮ 

Jedním z problémů, spojených s provozem zařízení ZZT, je namrzání výměníků.  
K jevu dochází, pokud se venkovní teplota dostane pod bod mrazu a zároveň je 
zvýšená vlhkost vzduchu. Tento jev negativně ovlivňuje funkci zařízení – námraza 
na stěnách snižuje průtok vzduchu a zvyšuje odpor při přestupu lamelou 
výměníku – omezení přenosu tepla. V krajním případě může dokonce dojít  
k poškození výměníku důsledkem rozpínání ledu. Z tohoto důvodu je zejména  
u rekuperačních výměníků nutné se problémem zamrzání zabývat. Proti-mrazová 
opatření obecně snižují účinnost ZZT – proto může mít správná volba zařízení 
nezanedbatelný vliv na celkové energetické úspory. [2] 
 
Námraze lze předcházet dvěma základními způsoby: 
 
• Cyklickým rozmrazováním – změna průtoku, ohřívání nebo cirkulace vzduchu 
• Stálým zajištěním podmínek zabraňujících namrzání – obtok, předehřev, 

směšování, případně vhodné umístěným lokálního ohřívače (např. topné 
kabely) 

 

 
Obrázek 12 Deskový výměník s obtokem [15] 

 
Trvalá úprava, např. obtok nebo předehřev, jsou stabilním řešením, ale jejich 
negativní vliv na účinnost ZZT je vyšší. Cyklické rozmrazování je naopak příznivější 
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z hlediska změny průměrné účinnosti, ale teplotní a průtoková stabilita systému 
je nižší. 

Obrázek 13 Schéma zapojení elektrického ohřívače [18] 

 
V případě regeneračních výměníků, kde je přestup tepla řešen v opakujících  
se cyklech, je riziko negativních následků zamrznutí při běžných podmínkách 
minimální – u rotačních výměníků se při otočení zamrzlá část odmrazí,  
u přepínacích výměníků dojde ke změně průtoku přiváděného proudu za teplejší 
odváděný. Z těchto důvodů se u zmíněných výměníků většinou proti-mrazová 
ochrana neřeší. [2] 
 

A.6 TĚSNOST VÝMĚNÍKŮ 

Z hlediska zamezení přenosu látek mezi proudem odváděného (znečištěného)  
a přiváděného vzduchu jsou obecně vhodnější rekuperační výměníky – přenos 
energie je řešen pevnou překážkou. U kapalinových okruhů je zamezení 
kontaminace z principu 100 %. U ostatních výměníků, kde jsou vzduchové kanály 
vedeny v bezprostřední blízkosti, významně závisí jejich těsnost na kvalitě 
konstrukce a provedení. [2] 
 
Při standardní aplikaci (např. deskového výměníku) za působení běžných tlaků, 
kdy nedochází k porušení vlivem velkého náporu vzduchu, je výměník považován 
za vzduchotěsný. Při speciální aplikaci, např. pokud jsou v odpadním vzduchu 
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nebezpečné škodliviny, je potřeba těsnost ověřit a zařízení navrhnout tak, aby 
tlakové poměry ve výměníku byly nastaveny s přetlakem na čisté straně. [2] 
 
Vzhledem k odlišnému principu regeneračních výměníků může, v případě jejich 
aplikace, kdykoli dojít ke znečištění přiváděného vzduchu. Pokud je cílem řešení 
ZZT také přenos vlhkosti, mohou se zároveň přenášet další látky (včetně 
škodlivin). U rotačních výměníků může, v závislosti na konstrukčním řešení, 
dokonce docházet k trvalému průtoku vzduchu mezi kanály. Tento průtok bývá 
obvykle do 5 %, je si však třeba uvědomit, že je tento údaj spíše orientační a do 
značné míry závisí na tlakových poměrech. Z tohoto důvodu je také u rotačních 
regeneračních výměníků vhodné zajistit přetlak mezi čistou a znečištěnou 
stranou. [2] 
 
U deskových entalpických výměníků nastává taktéž speciální případ – přes 
membránovou stěnu dochází k transportu molekul vodní páry, ale k přestupu 
molekul oxidu uhličitého dochází pouze v omezené míře. 
 

A.7 REGULACE 

Dalším důležitým kritériem pro výběr vhodného systému ZZT je také jeho 
regulovatelnost. Regulovatelnost je významně propojena s efektivitou provozu, 
přičemž složité a konstrukčně propracované systémy dokážou správně a včas 
reagovat na vzniklou změnu podmínek. Různé druhy zařízení pro ZZT nabízejí 
odlišné způsoby regulace. [2] 
 
Jednoduchý pasivní prvek ZZT, jako např. deskový výměník má řadu předností, 
avšak regulovatelnost mezi ně rozhodně nepatří. Regulaci takového výměníku  
(i dalších, které jsou řešeny kompaktně v jednotce) je možné provést obtokem  
s řízenými klapkami. Naopak výborně regulovatelný je např. rotační výměník,  
u kterého lze pomocí změny otáček akumulačního kola ovlivnit požadovaný 
přenos tepelné energie (a vlhkosti). Dobrou úroveň regulovatelnosti mají taktéž 
kapalinové okruhy, kdy je možné řídit průtok kapaliny pomocí oběhového 
čerpadla (nebo jiných prvků vodního okruhu) s plynulou regulací otáček.  
U entalpického výměníku, podobně jako u deskového, je regulovatelnost 
náročnější a méně přesná. [2,19] 
 
Regulace se týká i ventilátorů – ekodesign podle směrnice 1253/2014/ES 
vyžaduje, aby vzduchotechnické jednotky pro obytné (i jiné) budovy byly  
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od 1.1.2016 vybaveny regulací otáček, tedy pohonem s frekvenčním měničem  
a signalizací upozorňující na nutnost výměny filtru. [20] 
 

A.8 EKODESIGN 

Obecně můžeme ekodesign definovat jako soubor parametrů, týkajících se 
především energetické účinnosti výrobků. Tyto parametry jsou podrobně 
popsány konkrétními směrnicemi, přičemž musí být dodrženy u výrobků 
(spojených se spotřebou energie) uvedených na trh Evropské unie, a zejména při 
jejich uvedení do provozu. Hlavním cílem legislativních požadavků je snížení 
spotřeby energie. [21,22] 
 
Požadavky na ekodesign se týkají také systémů pro ZZT – od 1. 1. 2018 musí být 
vzduchotechnické jednotky, určené pro jiné než obytné budovy, vybaveny 
systémem ZZT o tepelné účinnosti min. 73 % (pro uzavřené systémy 68 %).  
 

 
Obrázek 14 Požadavky na ekodesign vzduchotechnických jednotek pro jiné než obytné budovy 

podle čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 4 směrnice 1253/2014/ES [20] 

 
Předpisy však neuvažují latentní energii vázanou ve vlhkosti, proto musí být 
tepelná účinnost měřena za sucha bez kondenzace v systému ZZT – hodnoty  
s kondenzací jsou vyšší. 
 

A.9 NÁVRH ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

Návrh systémů ZZT je ovlivněn několika, zejména ekonomickými a fyzikálními 
faktory. Fyzikální faktory obsahují problematiku nestacionárního sdílení tepla  
a látek při proměnných okrajových podmínkách, problematiku časových režimů 
provozu vzduchotechnického zařízení a čistoty teplosměnných povrchů. Nikdy 
nenajdeme jedno, správné řešení. Jde o to vybrat, za daných podmínek, to 
nejoptimálnější. 
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Při návrhu zohledňujeme co nejvíce okrajových podmínek – např. teplota, vlhkost 
(interiér/exteriér) nebo hydraulické poměry. Samotný návrh, výpočet účinnosti, 
ekonomické návratnosti, a tedy funkčnosti, vyžaduje jistou míru idealizace. Dále 
určujeme předpokládané průtoky přiváděného a odváděného vzduchu  
ve výměníku. Veličiny vzduchu podstatné při návrhu jsou – tepelný výkon  
a teplota vzduchu (na vstupu a výstupu výměníku). V praxi se řídíme zejména 
hodnotami, které udává výrobce nebo programovými simulacemi při různých 
okrajových podmínkách. [4] 
 
Obecný postup návrhu systému ZZT: 
 
1) Kritéria použití 

• Povinné při zřizování nuceného větrání 

2) Specifikace okrajových podmínek 

• Teplota vzduchu 
• Vlhkost vzduchu 
• Průtok vzduchu 
• Doba provozu vzduchotechniky a režimy provozu 
• Ceny tepla a elektrické energie 
• Počáteční investice a doba návratnosti 
• Náklady na opravy a údržbu 

3) Volba reálných variant 
4) Návrh tepelných prvků 

• Typ výměníku 
• Teploty na vstupu a výstupu 
• Tlakové ztráty 

5) Ekonomické hodnocení 
6) Zvolení optimální varianty 

• Dle ekonomických a stavebních podmínek 

7) Podrobný návrh 

• Technické řešení celého zařízení 

8) Řešení regulace 

• Ovládání 
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• Provoz 
• Proti-mrazová ochrana. [4] 

 

A.10 ZÁVĚR 

V současné době by nucené větrání se ZZT mělo být součástí každé novostavby 
nebo zásadní rekonstrukce. Důvodem je zejména to, že tyto systémy mohou 
zaručit kvalitnější prostředí uvnitř budov a šetří tepelnou energii, jejíž ceny 
neustále rostou. 
 
Jakákoli investice do větracího systému je finanční zátěž – má delší dobu 
návratnosti než jakákoli další opatření, která se provádí z hlediska úspor energií. 
[5] Nesprávně se však podmiňuje čistě ekonomickým hodnocením návratnosti 
investic vůči úsporám energie. Mnohem více by se mělo poukazovat  
např. na zlepšené podmínky v budově, ať už pracovní nebo v rámci bydlení. 
 
Větrání s rekuperací má vliv také na snížení vyprodukovaného oxidu uhličitého. 
Stále více do popředí se tedy dostává jeho ekonomicko-ekologický vliv na naši 
planetu. Tento fakt se již začal promítat do výpočtu energetické náročnosti budov 
a splnění požadavků NZEB („nearly zero energy building“). [23] Systémy ZZT mají 
tedy mnohem širší význam než pouze ekonomický, který je svým způsobem 
deformovaný, a ne vždy zcela objektivní. 
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B APLIKACE TÉMATU NA ZADANÉ BUDOVĚ 

B.1 ANALÝZA OBJEKTU 

 

Obrázek 15 Vizualizace objektu 

B.1.1 Základní informace o budově 

Předmětem projektové části je rodinný dům, který se nachází v obci Čeladná. Dům 
má nepravidelný půdorys o jednom nadzemním podlaží. Je usazen do mírně 
svažitého terénu. Dispozičně je řešen jako jedna bytová jednotka a je rozdělen  
do funkčních celků tvořících vždy jedno křídlo objektu. Jednotlivé části: technická 
část, obytná část, klidová část a část hostů.  
 
B.1.2 Konstrukční řešení 

Objekt bude založen pomocí základových pásů pod obvodovými stěnami. 
Obvodové stěny budou sendvičové, ze dvou železobetonových desek 
s mezilehlou tepelnou izolací. Pohledová vrstva bude jak z interiéru, tak 
z exteriéru tvořena pohledovým betonem. Stropy budou taktéž ze železobetonu. 
Střecha je plochá s tepelnou izolací a mechanicky kotvenou hydroizolací.  
 
Výplně otvorů jsou navrženy s rámy z hliníkových systémových profilů. Výplň 
otvorů budou tvořit tepelně-izolační trojskla.
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   Obrázek 16 Půdorys 1.NP 
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B.1.3 Popis variant řešení 

Pro větrání objektu bude navrženo stávající řešení a dvě možné optimalizace, 
které na konci mezi sebou porovnám. 
 
Stávající řešení je rovnotlaké větrání pomocí rekuperační jednotky Topwex  
a regulátorů průtoků vzduchu, které budou osazeny na dílčích větvích 
jednotlivých funkčních celků. Vzduchotechnický systém bude dále obsahovat 
vodní chladič pro eliminování vysoké teploty přiváděného vzduchu v letním 
období a vyvíječ páry pro zvlhčování vzduchu v zimě. Chlazení vybraných 
místností bude provedeno pomocí nástěnných fancoil jednotek umístěných  
pod stropem místností. Tento systém bude u všech variant stejný. Návrh dále 
zahrnuje podtlakové větrání garáže, aby se spaliny z motorů aut nešířily do zbytku 
domu. 
 
Druhou variantou je použití rekuperační jednotky ERV od výrobce Samsung, jejíž 
účinnosti ZZT je v experimentální části změřena.  
 
Poslední variantou je použití malých rekuperačních jednotek TwinFresh, které jsou 
nejčastěji ve dvojici osazeny do jednotlivých místností. Dále bude pro místnosti 
s nárazovým odvodem vzduchu využito malých radiálních ventilátorů. Chlazení 
vzduchu bude řešeno stejně jako v předešlých variantách. 
 

B.2 VÝPOČTOVÁ ČÁST – NÁVRH SYSTÉMU VĚTRÁNÍ 

B.2.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

Konstrukce 
U 

[W/m2K] 
UN,20 

[W/m2K] 
Urec,20 

[W/m2K] 

Posouzení 

U ≤ UN,20 U ≤ Urec,20 

Obvodová stěna 0,2 0,3 0,25 Vyhovuje Vyhovuje 
Podlaha 1.NP 0,3 0,45 0,3 Vyhovuje Vyhovuje 
Plochá střecha 0,16 0,24 0,16 Vyhovuje Vyhovuje 
Garážová vrata 1,7 3,5 2,3 Vyhovuje Vyhovuje 
Okna 1 1,5 1,2 Vyhovuje Vyhovuje 

Tabulka 1 Porovnání součinitelů tepla 
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B.2.2 Tepelné ztráty místností 

Tepelné ztráty jednotlivých místností byly stanoveny v programu TV v.4.8.6 
PROTECH spol. s r.o. o. dle ČSN EN 12831.  
 
V tabulce 2 jsou uvedeny výsledné hodnoty tepelných ztrát prostupem. Tepelné 
ztráty větráním zde nejsou zaznamenány, neboť výměna vzduchu je zajištěna 
vzduchotechnickým systémem. 
 

Číslo 
místnosti 

Název místnosti 
Teplota v 

interiéru [°C] 
Tepelná ztráta 
prostupem [W] 

1.02 Zádveří 20 877 
1.03 Hala 22 2844 
1.05 Obývací pokoj 22 1961 
1.06 Jídelna + kuchyň 22 2624 
1.07 Domácí práce 22 571 
1.08 Spíž 20 63 
1.10 Sklad 20 592 
1.11 Šatna 22 639 
1.12 Garáž 15 1 646 
1.13 Technické zázemí 18 500 

1.13B Koupelna 24 734 
1.14 Kuchyňský kout hosté 22 642 
1.15 Koupelna 24 572 
1.16 Ložnice hosté 22 556 
1.17 Ložnice hosté 22 459 
1.18 Ateliér 22 508 
1.19 Tělocvična 20 77 
1.20 Koupelna 24 424 
1.23 Ložnice 22 859 
1.24 Šatna 22 33 
1.25 Koupelna 24 597 
1.26 Ložnice 22 1 585 
1.27 Pracovna 22 782 
1.28 Šatna 22 198 

Tabulka 2 Tepelné ztráty prostupem 
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B.2.3 Tepelná zátěž místností 

Pro výpočet tepelné zátěže bylo využito programu TERUNA. Tepelná zátěž je 
spočítána pro místnost obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Tento prostor je 
zvolen z toho důvodu, že jeho orientace ke světovým stranám hraje výraznou roli 
při výpočtu tepelných zisků od oslunění. Dále je při výpočtu je bráno v potaz, že 
jednotlivé prostory nejsou zcela odděleny. Do výpočtu bylo zahrnuto stínění  
v podobě venkovních žaluzií. 
 

Místnost 1.05 + 1.06 
Objem místnosti:   341,1 m3 
Teplota vnitřního vzduchu:  22 °C 
Teplota venkovního vzduchu: 32 °C 
Osvětlení:    6:00 – 8:00 h – 702 W 
     19:00 – 23:00 h – 702 W 
Biologická produkce:  6:00 – 8:00 h – 75 kg (4 osoby) 
     19:00 – 23:00 h – 75 kg (4 osoby) 
 
  Tepelná zátěž [W] 
  Tepelný tok radiace všemi okny [W] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 Výstup z programu TERUNA 

 
Největší citelné teplo nastává v místnosti v 19 hodin a nabývá hodnoty 6365,6 W.  
 
Ve všech navržených variantách bylo navrženo lokální chlazení pomocí 
nástěnných FCU jednotek. 
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B.2.4 Stanovení průtoků vzduchu 

Průtoky vzduchu jsou stanoveny podle požadavků z ČSN EN 15665/Z1. 
 

 Trvalé větrání 
 (průtok venkovního vzduchu) 

Nárazové větrání 
 (průtok odsávaného vzduchu) 

Požadavek 
Intenzita 
větrání 

[h-1] 

Dávka venkovního 
vzduchu na osobu 

[m3h-1os-1] 

Kuchyně 
[m3h-1] 

Koupelny 
[m3h-1] 

WC 
[m3h-1] 

Minimální hodnota 0,3 15 100 50 25 
Doporučená hodnota 0,5 25 150 90 50 

Tabulka 3 Požadavky na větrání obytných budov podle ČSN EN 15665/Z1 
 

Podlaží Název místnosti 
Plocha Sv. výška Objem Přívod Odvod 

A (m2)   H (m)  V (m3) m3/h m3/h 

Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání obytné části domu 

1. zóna – regulátor vzduchu ovládaný (proměnný průtok) 
1.05 Obývací pokoj 48,0 3,00 144,0 100 0 

1.06 Jídelna + kuchyň 65,7 3,00 197,1 100 200 

2. zóna – regulátor vzduchu ovládaný (proměnlivý průtok) 
1.23 Ložnice 7,9 3,00 23,7 60 0 

1.24 Šatna 11,8 3,00 35,4 0 30 

1.24a Šatna      0 30 

1.25 Koupelna 33,0 3,00 99,0 0 90 

1.26 Ložnice 16,3 3,00 48,9 60 0 

1.27 Pracovna 9,8 3,00 29,4 60 0 

3. zóna – regulátor vzduchu ovládaný (proměnlivý průtok) 
1.19 Tělocvična 21,3 3,00  63,9  100 60 

1.20 Koupelna 6,6 2,40 15,8 0 60 

4. zóna – regulátor vzduchu ovládaný (proměnlivý průtok) 
1.14 Kuchyňský kout hosté 22,7 3,00 68,1 0 60 

1.15 Koupelna hosté 9,4 3,00 28,2 0 90 

1.16 Ložnice hosté 16,8 3,00 50,4 60 0 

1.17 Ložnice hosté 16,2 3,00 48,6 60 0 

1.18 Ateliér 15,8 3,00 47,4 60 0 

Ostatní místnosti – regulátory konstantního průtoku 
1.03 Hala 53,4 3,00 160,2 60 0 

1.07 Domácí práce 13,8 3,00 41,4 70 70 

1.08 Spíž 6,9 3,00 20,7 0 60 

1.10 Sklad 11,1 3,00 33,3 50 0 

1.28 Komora 14,8 3,00 44,4 0 50 

1.11 Šatna 20,5 2,40 49,2 0 30 

1.13 Technické zázemí 20,5 3,00 61,5 50 0 

1.13b Toaleta       0 60 

     890 890 
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Zařízení č.2 - Odvětrání garáže      
1.12 Garáž  106,1 3,00  318,3 0 150 

     0 150 

Tabulka 4 Stanovení průtoků vzduchu  

B.3 Transport a distribuce vzduchu 

B.3.1 Potrubní rozvody  

Pro transport vzduchu do jednotlivých místností bude využito převážně 
čtyřhranné pozinkované potrubí uložené v tepelné izolaci podlahy. 
V místnostech, kde bude potrubí vedeno pod stropem, je použito kruhové SPIRO 
potrubí, které před koncovými elementy přechází na zvukově-izolační potrubí 
Sonoflex. 
 
Podstropní trasy přívodního potrubí budou izolovány tepelnou izolací s tloušťkou 
40 mm. U odvodního potrubí použijeme tepelnou izolaci s minimální tloušťkou 
v místnostech s přiznaným potrubím pouze z estetického hlediska. 
 
Hlukovou izolaci, která zároveň plní funkci tepelné izolace, použijeme u potrubí 
vedeného v technickém zázemí a garáži. 
 
Výpočet tlakových ztrát potrubí je uveden v tabulkách na další straně. Podrobný 
výpočet je realizován pro nejdelší přívodní a odvodní větev, na jejichž základě byla 
navržena vzduchotechnická jednotka.
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Výpočet tlakové ztráty přívodní větve 

u V V L v' S d' AxB d v R R*L ξ Z Z+R*L 

[-] [m3/h] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m] [m] [m] [m/s] [Pa/m] [Pa] [-] [Pa] [Pa] 

Ložnice 60 0,02 11,6 1,67 0,010 0,113 0,200 0,050 0,080 1,67 0,82 9,51 2,4 4,00 13,51 
Pracovna 120 0,03 3,3 3,33 0,010 0,113 0,200 0,050 0,080 3,33 1,86 6,14 1,2 8,00 14,14 
Ložnice 180 0,05 17,2 2,5 0,020 0,160 0,200 0,080 0,114 3,13 1,17 20,12 3,3 19,34 39,46 
Šatna 180 0,05 3,13 4,07 0,012 0,125     0,125 4,07 1,97 6,17 1,2 11,93 18,09 

Tělocvična 280 0,08 1,54 3,87 0,020 0,160     0,160 3,87 1,21 1,86 0,6 5,39 7,26 
Hosté 460 0,13 3,73 4,07 0,031 0,200     0,200 4,07 1,03 3,84 1,1 10,93 14,77 

Strojovna 890 0,25 8 3,17 0,078 0,315     0,315 3,17 0,39 3,12 1,2 7,24 10,36 

Tlaková ztráta vyústky                         25,00 
Tlaková ztráta tlumiče             2,00 
Tlaková ztráta chladiče             50,00 
Tlaková ztráta síta                           5,00 

              Σ= 199,59 

Výpočet tlakové ztráty odvodní větve             
u V V L v' S d' AxB d v R R*L ξ Z Z+R*L 

[-] [m3/h] [m3/s] [m] [m/s] [m2] [m] [m] [m] [m/s] [Pa/m] [Pa] [-] [Pa] [Pa] 

Koupelna 90 0,03 11,4 2,5 0,010 0,113 0,200 0,050 0,080 2,50 1 11,40 3 11,25 22,65 
Šatna 1 120 0,03 6,44 3,33 0,010 0,113 0,200 0,050 0,080 3,33 1,86 11,98 0,9 6,00 17,98 
Šatna 2 150 0,04 11,5 2,6 0,016 0,143 0,200 0,080 0,114 2,60 0,86 9,89 2,1 8,54 18,43 
Šatna 3 150 0,04 3,42 3,4 0,012 0,125     0,125 3,40 1,34 4,58 0,9 6,24 10,83 

Tělocvična 270 0,08 2,5 3,73 0,020 0,160     0,160 3,73 1,13 2,83 0,9 7,51 10,34 
Hosté 420 0,12 0,7 3,71 0,031 0,200     0,200 3,40 0,74 0,52 0,9 6,24 6,76 

Kuchyně 800 0,22 0,5 3,61 0,062 0,280     0,280 3,61 0,57 0,29 0,6 4,69 4,98 
Šatna 4 830 0,23 3,4 3,74 0,062 0,280     0,280 3,74 0,61 2,07 1,5 12,59 14,66 

Strojovna 890 0,25 6,5 3,17 0,078 0,315     0,315 3,17 0,39 2,54 2 12,06 14,59 

Tlaková ztráta vyústky                         25,00 
Tlaková ztráta tlumiče             2,00 
Tlaková ztráta síta                           5,00 

              Σ= 153,22 
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Obrázek 17 Schéma tras stávajícího stavu 
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B.3.2 Distribuční elementy  

V obsluhovaných prostorách jsou použity jednořadé obdélníkové vyústky 
s nastavitelnými lamelami pro možnou úpravu směru proudu vzduchu. Dalším 
distribučním elementem je odvodní talířový ventil. 

Obrázek 18 Ukázka obdélníkové vyústky [24] 

Obrázek 19 Ukázka talířového ventilu [25] 

B.3.3 Tlumiče hluku  

Aby bylo zamezeno šíření hluku do obytných místností od VZT jednotky  
a od regulátorů průtoků vzduchu, byly navrženy kruhové tlumiče hluku MAA  
od výrobce Elektrodesign.  

 

Obrázek 20 Tlumič hluku pro kruhové potrubí [26] 
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B.3.4 Regulátory průtoků vzduchu 

Dle funkčních celků byl objekt rozdělen na 4 hlavní zóny, do kterých budou 
umístěny regulátory variabilního průtoků vzduchu OPTIMA-LV. Do ostatních 
místností bude umístěn tentýž regulátor, ale bude sloužit pouze k regulaci 
konstantního průtoku vzduchu. Ovládání regulátorů bude pomocí čidel CO2. 
 

 

Obsluhované místnosti Regulátor Přívod  Odvod  
 

Zóna 1   200 m3/h 200 m3/h  

1.06, 1.05 
OPTIMA-LV-R-125 ø140    

OPTIMA-LV-R-125   ø140  

Zóna 2   180 m3/h 150 m3/h  

1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 
1.28 

OPTIMA-LV-R-125 ø125    

OPTIMA-LV-R-100   ø125  

Zóna 3   100 m3/h 120 m3/h  

1.19, 1.20 
OPTIMA-LV-R-100 ø100    

OPTIMA-LV-R-100   ø100  

Zóna 4   180 m3/h 150 m3/h  

1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 
OPTIMA-LV-R-125 ø125    

OPTIMA-LV-R-100   ø125  

Hala   60 m3/h    

1.03 OPTIMA-LV-R-100 ø100    

Spíž     60 m3/h  

1.08 OPTIMA-LV-R-100   ø100  

Domácí práce   70 m3/h 70 m3/h  

1.07 
OPTIMA-LV-R-100 ø100    

OPTIMA-LV-R-100   ø100  

Sklad + zahradní technika   50 m3/h 50 m3/h  

1.10, 1.28 
OPTIMA-LV-R-100 ø100    

OPTIMA-LV-R-100   ø100  

Šatna     30 m3/h  

1.11 OPTIMA-LV-R-100   ø100  

Technické zázemí   50 m3/h    

1.13 OPTIMA-LV-R-100 ø100    

Toaleta     60 m3/h  

1.13b OPTIMA-LV-R-100   ø100  

Tabulka 5 Regulátory průtoku vzduchu 
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Obrázek 21 Zóny pro umístění regulátorů variabilního průtoku vzduchu  

Obrázek 22 OPTIMA-LV [27] 

 

B.4 KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

B.4.1.1 Vzduchotechnická rekuperační jednotka Topvex  

Byla zvolena rekuperační jednotka Topvex TX/C03 HWL-R od výrobce Systemair 
pro její schopnost komunikace s regulátory průtoků vzduchu od téhož výrobce.  
 
Jednotka obsahuje deskový rekuperátor s účinností 81 % a nízkoenergetické EC 
motory, které umožňují plynulý pokles výkonu. Jednotka bude pracovat  
za konstantního tlaku. Na základě změny průtoku vzduchu přes regulátory 
průtoku vzduchu se sníží otáčky EC motorů.  
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Obrázek 23 Řízení jednotky Topvex [27] 
 
Základní údaje 

 
Hlukové parametry 
 

 
Grafické zobrazení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 24 Rekuperační jednotka Topwex  
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B.4.1.2 Elektrický odporový vyvíječ páry 

Aby nedocházelo k přívodu suchého vzduchu v zimním období, byl navržen 
elektrický odporový vyvíječ páry, který při teplotě přiváděného vzduchu 22 °C 
zvýší relativní vlhkost vzduchu na 35 %. 

 

 
Obrázek 25 Elektrický odporový vyvíječ páry [28] 

B.4.1.3 Vlhčící komora 

Parní vlhčení bude probíhat ve vlhčící komoře, jež byla navržena na průtok 
vzduchu 890 m3/h.  

 
Obrázek 26 Vlhčící komora  
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B.4.1.4 Vodní chladič 

V potrubní trase bude dále za jednotkou umístěn vodní chladič, který bude sloužit 
k chlazení vzduchu v letním období a zajistí nám stálou teplotu přiváděného 
vzduchu. 

 

 
 

 
Obrázek 27 Vodní chladič vzduchu [29] 
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B.5 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.5.1 Úvod 

Předmětem této PD je návrh systému rovnotlakého větrání s rekuperací tepla 
objektu novostavby RD tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických 
výměn vzduchu a pohoda prostředí ve vybraných místnostech objektu. 

B.5.1.1 Podklady pro zpracování 

Podkladem pro zpracování byla projektová dokumentace architektonicko-
stavebního řešení. Součástí podkladů jsou také příslušné zákony a prováděcí 
vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických 
zařízení, zejména: 

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení 
vlády č. 217/2016 Sb. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 

• Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády 
č. 68/2010 Sb. 

• Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění Vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 

• Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky  
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek: č. 
324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.  
a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb. 

• Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a související předpisy. 
• Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie  
a chladu 
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• Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 
230/2015 Sb. 

• ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
• ČSN EN 15255 - Tepelné chování budov Výpočet chladícího výkonu  

pro odvod citelného tepla z místnosti – obecná kritéria a validační postupy 
(2008) 

• ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (2014) 
• ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (2009) + Z1 (2013) + Z2 (2015) 
• Nařízení vlády č. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární 

ochrany staveb ve znění vyhlášky č, 268/2011 Sb. 
• ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením (1996) 

B.5.1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

místo     Čeladná 
nadmořská výška   430 m.n.m. 
normální tlak vzduchu   98,4 kPa 
výpočtová teplota vzduchu   léto: +32 °C, zima: - 15 °C  
entalpie     léto: 64 kJ/kg s. v. 
 

B.5.1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 

V souladu se současnými zvyklostmi je uvažována výsledná teplota v pobytových 
místnostech 22 °C, v koupelnách 24 °C. V zimním období je přívodní vzduch 
ohříván pomocí ZZT a vodního ohřívače s parním vlhčením. V letním období je 
vzduch chlazen vodním chladičem pro omezení vnášení tepelných zisků větráním. 
Hluk od VZT jednotky po aplikaci protihlukových opatření nezpůsobí  
v jednotlivých místnostech vyšší hladinu akustického tlaku jak 35 dB/A. 

B.5.2 Základní koncepční řešení 

B.5.2.1 Nucené větrání objektu 

Větrání objektu je uvažováno pomocí kompaktní rekuperační jednotky umístěné 
na podlaze technické místnosti. Větrání je rozděleno do několika zón dle 
výkresové dokumentace. Každá zóna je ovládána samostatně regulátorem 
průtoku vzduchu – OPTIMA-LV. Distribuce vzduchu bude řízena těmito regulátory 
se servopohony. 
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Větrání celého objektu je navrženo jako nucené rovnotlaké se ZZT pomocí 
deskového rekuperátoru s ohřevem pomocí teplovodního ohřívače a chlazením 
pomocí vodního chladiče umístěného mimo jednotku.  
VZT jednotka bude do větraných prostor přivádět vzduch upravený na komfortní 
teplotu – teplota přiváděného vzduchu v zimě: 22°C, teplota přiváděného 
vzduchu v létě: 20°C. Vzduchotechnická jednotka bude pokrývat tepelné ztráty 
větráním – tepelné ztráty prostupem pokrývá profese ÚT.  
 
VZT jednotka bude umístěna na podlaze technické místnosti a připojena  
na vzduchotechnické rozvody přes ohebné hadice délky min. 2 m, které budou 
zároveň plnit funkci tlumičů hluku a budou bránit přenosu nepříznivého hluku 
a vibrací do obsluhovaných prostor. Dále budou jednotky vybaveny filtrací 
vzduchu na sání čerstvého i na výfuku znehodnoceného vzduchu, a to filtry třídy 
filtrace min. ePM10 60% (M5). 
 
Přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu bude převážně 
řešen čtyřhranným pozinkovaným potrubím uloženým v tepelné izolaci podlahy 
– v jednotlivých křídlech objektu. V centrální části objektu bude vzduchotechnické 
potrubí vedeno pod stropem – kruhové SPIRO potrubí zavěšené 50 mm  
pod stropem, pokud nebude ve výkrese uvedeno jinak. Potrubí je vedeno buď 
viditelně, nebo zakryto podhledem nebo jinou konstrukcí, např. SDK.  
Jako distribuční koncové elementy jsou uvažovány jednořadé obdélníkové 
vyústky a talířové ventily pro odvod vzduchu a dvouřadé obdélníkové vyústky  
pro přívod vzduchu. 
 
V technické místnosti bude potrubí protihlukově izolováno kaučukovou 
akustickou izolací tl. 50 mm. Dále bude veškeré přívodní potrubí, vyjma potrubí 
vedeného v tepelné izolaci podlahy, izolováno tepelnou kaučukovou izolací tl. 40 
mm. Sání a výfuk vzduchu z a do exteriéru bude izolován kaučukovou izolací s Al 
polepem tl. 50 mm tak, aby bylo v maximální míře zamezeno vzniku a zámrzu 
kondenzátu. Z estetických důvodů je uvažováno s izolací všech pohledových 
odvodních potrubí kaučukovou izolací tl. 10 mm. Z důvodu přiznaného vedení 
VZT potrubí musí být pohledová izolace prováděna ve finální části výstavby 
objektu tak, aby stavební práce nepoškodili izolaci. Montáž izolace je nutno 
uvažovat s vysokou mírou preciznosti a časové náročnosti na provedení.  
 
Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyvedeno na střeše 
objektu. Tyto otvory budou zakryty sítí proti ptactvu a drobným živočichům. 
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Umístění sání a výfuku je koncipováno tak, aby nedocházelo ke zpětnému 
nasávání znehodnoceného vzduchu. 
 
Pro zaregulování na projektované průtoky vzduchu bude před skupinou elementů 
nebo jednotlivými koncovými elementy vřazen regulátor variabilního průtoku. 
 
Princip zaregulování všech systémů je následující: 

1) První stupeň regulace je celkové nastavení vzduchového výkonu daného 
systému pomocí EC motorů 

2) Druhý stupeň regulace – regulátory variabilního průtoku vzduchu regulují 
množství přiváděného a odváděného vzduchu dle požadavků investora    

3) Třetí stupeň regulace – koncové elementy jsou vybaveny vlastní regulací 
pro jemné nastavení požadovaných průtoků vzduchu. Všechny koncové 
elementy, které mají kruhové připojení, budou dopojeny zvukově izolační 
hadicí. Délka hadice min. 1,5 m, není-li na výkrese uvedeno jinak. 

Ovládání systému větrání bude zajištěno pomocí vlastního systému měření  
a regulace s vestavěným řídícím systémem Access a ovladačem NaviPad. Ovládání 
bude pracovat s konstantním tlakem v potrubí – regulace VAV. Systém řízení bude 
napojen vhodným rozhraním na systém centrální regulace domu. Uživatel bude 
mít možnost potřebné změny parametrů systému VZT upravovat v rámci 
ovládacího rozhraní centrálního řízení domu. 

B.5.2.2 Hygienické větrání 

Hygienické větrání je navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu 
obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového 
řešení jsou přijaty následující podmínky: 
 

• přívod větracího vzduchu je situován do obytných místností  
• odvod odpadního vzduchu je navržen v místnostech hygienického 

vybavení objektu (WC, sprcha apod.) a dalších místnostech s vývinem 
odérů a škodlivin 

• proudění vzduchu mezi místnostmi bude realizováno štěrbinami  
pod bezprahovými dveřmi o šířce dveřního křídla a min. výšky 5 mm 

• okna aj. výplně otvorů budou provedena jako těsná 
• množství vzduchu pro jednotlivé obsluhované místnosti je navrženo  

z uvažovaných celkových výměn a dávek vzduchu, které jsou minimálně 
následující: 
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  dávka čerstvého vzduchu /os. 20–50 m3/h 
  WC      30–50 m3/h 
  hygienické zázemí   60 m3/h 
  kuchyň     100 m3/h 
 
Průtoky vzduchu pro zaregulování jsou uvedeny ve výkresu podlaží a v tabulkách 
místností. 

B.5.2.3 Energetické zdroje 

Elektrická energie  
Je uvažována pro pohon elektromotorů vzduchotechnické jednotky, pro výrobu 
páry, pohon ventilátoru a regulátorů. Parametry jsou: 

• napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V TN-S 

Tepelná energie 
Pro ohřev a chlazení vzduchu bude sloužit ostrá topná a studená voda s rozsahem 
pracovních teplot tw1/tw2 = 40/30 °C respektive tw1/tw2 = 16/19 °C. Rozvody 
topné a studené vody zajistí profese ÚT a chlazení. 

B.5.3 Popis technického řešení 

B.5.3.1 Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání obytné části domu 

Systém větrání vychází z běžného hygienického standardu větrání, který je  
v souladu s koncepcí Systemair, který je výrobcem rekuperační VZT jednotky. 
Systém větrání je řešen kompaktní rekuperační jednotkou Topvex TX/C03 HWL-R 
umístěnou na podlaze technické místnosti č. 1.13. Systém obsluhuje celý objekt, 
kromě garáže, která bude odvětrávána pomoci ventilátoru MIXVENT.  
 
Pro distribuci vzduchu v odvodní a přívodní větvi slouží dva ventilátory s EC 
motory. K filtraci vzduchu jsou v jednotce osazeny filtry ePM1 60 % (F7) na sání 
čerstvého vzduchu a ePM10 60 % (M5) na odvodu znehodnoceného vzduchu. 
K rekuperaci tepla z odpadního vzduchu slouží deskový rekuperátor s účinností 
až 81 %. Jednotka je vybavena obtokem rekuperátoru. 
 
Za jednotkou je osazen odporový vyvíječ páry dimenzovaný na 35 % relativní 
vlhkosti přiváděného vzduchu při tp=22 °C. Odporový vyvíječ páry je zvolen  
na základě nízké tvrdosti (vodivosti) vody, se kterou by levnější elektrodový 
vyvíječ páry neodkázal pracovat. Vlhčení se skládá z vyvíječe páry, čidla vlhkosti, 
čidla tlakové diference, hygrostatu, parní hadice, kondenzační hadice, relé  



49 
 

a distribuční trubice, která bude vsazena do vlhčící komory. Ocelová konstrukce 
pro instalaci parního vyvíječe (min 600 mm nad podlahu) – dodávka VZT. Silové 
napojení zvlhčovače přes samostatně jištění přívod zajistí profese silnoproud 3 x 
400 V, silové napojení regulace 1 x 230 V zajistí silnoproud, napojení vyvíječe  
na rozvod pitné vody přes filtraci 5mikronů zajistí profese ZTI, odvod horkého 
kondenzátu (cca 65 °C) od primárního odvodu kondenzátu na těle vyvíječe zajistí 
ZTI. Parní vyvíječ bude vybaven integrovaným vychlazování horkého kondenzátu. 
Odvod kondenzátu od sifonu komory parního vlhčení nad podlahovou vpust 
bude dodávkou profese ZTI. Spouštění a ovládání včetně snímání chodu, poruchy 
apod. zajistí profese MaR pomocí napětí 0 až 10 V – regulace výkonu,  
on/off – bezpotencionální kontakt, chybové hlášení – bezpotencionální kontakt. 
 
Následuje vodní chladič, kterým bude realizováno chlazení vzduchu v letním 
období. Od chladiče je nutné zajistit odvod kondenzátu. Směšovací uzel pro vodní 
chladič je dodávkou VZT. Napojení směšovacího uzlu na rozvody chladící vody 
zajistí profese ÚT/CHL. 
 
Sání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu je řešeno na střechu budovy 
prostřednictvím tvarovky oblouku s ochrannou sítí proti ptactvu a hmyzu. Sání  
a výfuk jsou řešeny tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasátí znehodnoceného 
vzduchu. Jednotka TOPVEX je připojena přes zvukově izolační ohebné hadice 
Sonoflex (hadice slouží jako tlumiče hluku). Na každé hrdlo VZT jednotky bude 
osazeno toto ohebné potrubí v délce min. 2 m. Přívod čerstvého vzduchu a odvod 
znehodnoceného vzduchu bude převážně řešen čtyřhranným pozinkovaným 
potrubím uloženým v tepelné izolaci podlahy. Jako další řešení bylo vybráno 
SPIRO potrubí umístěné cca 50 mm pod stropem. Jako distribuční koncové 
elementy jsou uvažovány jednořadé obdélníkové vyústky a talířový ventil.  
 
VZT potrubí bude izolováno tepelnou izolací ze syntetického kaučuku. Přívodní 
potrubí zavěšené pod stropem bude izolováno izolací s tloušťkou 40 mm. Izolace 
potrubí nezakryté podhledem bude provedena v pohledové. V otevřených 
částech bude zaizolováno i odvodní potrubí izolací s tloušťkou 10 mm. Veškeré 
potrubí v technické místnosti bude izolováno hlukovou izolací ze syntetického 
kaučuku tl. 50 mm. Veškeré VZT komponenty (chladič, aj.) budou celoplošně 
izolovány lepenou izolací tak, aby nemohla vzniknout místa chladných povrchů, 
kde by vznikala kondenzace. 
 
Nucené větrání objektu je rozděleno do několika zón podle výkresové 
dokumentace. Jednotlivé zóny jsou řízeny pomocí regulátorů variabilního průtoku 
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vzduchu – OPTIMA-LV, které jsou napojeny na SPIRO potrubí umístěném cca 50 
mm pod stropem. V zónách s vysokou hladinou akustického výkonu byly navrženy 
tlumiče hluku MAA pro kruhové potrubí. Řízení regulátorů bude zajišťovat systém 
regulace domu. Profese Si zajistí silové napojení a napojení a centrální řízení. 
  
Nad varnou deskou bude osazena cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem 
zachycujícím tuky. V objektech s řízeným větráním se nedoporučuje instalovat 
klasické kuchyňské digestoře. Nárazové podtlakové odvětrání pomocí klasické 
digestoře změní po dobu chodu tlakové poměry v rámci objektu. Při chodu 
digestoře nedochází také k využití ZZT. Pokud by nebyla instalovaná cirkulační 
digestoř, tak by docházelo k nepřiměřenému zanášení odvodního potrubí, filtrů 
odpadního vzduchu a rekuperátoru, což při nedbalé údržbě může vést k poruše 
a znehodnocení zařízení.  
 
Zapojení a propojení jednotky včetně potřebné kabeláže, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy a nastavení požadovaných parametrů (vzduchový výkon, 
externí tlak aj.) provede montážní firma dodávající VZT.  
 
VZT jednotka bude pomocí komunikačního rozhraní ModBus napojena na systém 
centrálního řízení. Řízení bude umožňovat správu veškerého nastavení včetně 
zobrazení chybových hlášek. Centrální řízení je dodávkou samostatné profese 
MaR. 

B.5.3.2 Zařízení č. 2 – Větrání garáže 

Větrání garáže bude zajištěno pomocí potrubního ventilátoru. Ventilátor bude 
spínán na základě signálu z čidla CO, umístěného v garáži nebo tlačítkem. Přívod 
vzduchu je spřažen s chodem ventilátoru. V čase vypnutého ventilátoru se zavře 
uzavírací klapka na přívodu čerstvého vzduchu. 
 
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí bude umístěn pod stropem, 
kde bude pružně zavěšen na závěsech a ukotven ke stropu tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému přenosu hluku a vibrací do přilehlých konstrukcí. Ventilátor bude 
napojen na kruhové tlumiče. Odvod vzduchu bude zajištěn potrubním rozvodem 
z pozinkovaného SPIRO potrubí. Jako koncové elementy budou použity 
jednořadé komfortní vyústky do kruhového potrubí. Znehodnocený vzduch bude 
vyfukován na střechu prostřednictvím tvarovky oblouku s ochrannou sítí proti 
ptactvu a hmyzu. Na patě stoupacího potrubí bude zajištěn odvod kondenzátu – 
profese ZTI. Přívod vzduchu je uvažován z fasády objektu přes protidešťovou 
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žaluzii. Na hranici s interiérem je osazena uzavírací těsná klapka  
se servopohonem, která zajistí, aby v době nečinnosti ventilátoru byl systém 
uzavřen a nedocházelo k nechtěným tepelným ztrátám. 

B.5.3.3 Zařízení č. 3 – Přívod vzduchu pro krb 

Pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu pro spalování krbového tělesa 
umístěného v obývacím pokoji je vytvořen vzduchový kanál veden podlahou  
a ústící pod převisem domu. Volná plocha koncového elementu je navržena  
tak, aby byl splněn požadavek na přívodní potrubí výrobce krbového tělesa.  
 
Sání čerstvého vzduchu pro spalování bude řešeno koncovým kusem s ochrannou 
sítí proti ptactvu a hmyzu pod převisem objektu. Trasa VZT potrubí v podlaze 
bude izolována tepelnou nenasákavou izolací tl. 40 mm. Na trase VZT potrubí 
bude na hranici venkovní části osazena kruhová uzavírací těsná klapka. 

B.5.3.4 Zařízení č. 4 – Dochlazování místností 

Pro individuální dochlazení vybraných místností v objektu v letním období jsou 
navrhnuté vnitřní jednotky v nástěnném provedení. Tyto jednotky pracují  
s oběhovým vzduchem v předmětných místnostech.  
 
FCU jednotky se budou spouštět a řídit individuálně podle potřeby  
z obsluhovaného prostoru pomocí infra ovladače. Propojovací modul  
v jednotlivých FCU bude přímo součástí jednotek. 
  
Nástěnné jednotky budou přednostně napojeny na odvod kondenzátu 
gravitačně. V případě, kdy nelze toto odvedení provést bude jednotka vybavena 
čerpadlem kondenzátu. Silové napojení každé vnitřní jednotky bude dodávkou 
profese silnoproud. Gravitační odvod kondenzátu od každé jednotky (od čerpadla 
kondenzátu) přes zápachový uzávěr zabezpečí profese ZTI. Osazení infra ovládače 
bude dodávkou profese VZT. Rozvody chladu včetně vyvažovacích armatur, 
ohebných hadic apod. a napojení každé FCU jednotky na rozvody chladu budou 
dodávkou profese chlazení. Profese silnoproud provede zatrubkování kabeláže 
mezi nástěnným ovládačem a vnitřní jednotkou. 

B.5.4 Nároky na energie 

Pro navrženou vzduchotechnickou jednotku se doporučuje zajistit samostatně 
jištěný přívod 230 V/50 Hz. Další zdroje energií: Viz nedílná příloha technické 
zprávy: Přehled výkonů po zařízeních 



52 
 

B.5.5 Měření a regulace, protimrazová ochrana 

• VZT systémy jsou ovládány vlastním systémem měření a regulace. 
Možné externí komunikace jednotky: 
Modbus / Exoline přes RS485, Modbus / Exoline / 

• Vestavěný WEB přes TCP/IP, BACnet přes IP 
• Osazení čidel CO2 – místnosti č. 1.05/1.06, 1.19 
• Snímání a řízení regulátorů průtoků dle tabulek výkonů 
• Zajištění útlumových režimů v místnostech bez trvalého pobytu osob  

+ časové režimy 
• Možné externí komunikace elektrického odporového vyvíječe páry: 

protokoly Modbus a BACnet 
• Napojení PK na systém řízení domu s návazností na požární poplach.  

V případě sepnutí kontaktu na PK je nutné vyhlásit požární poplach. 

B.5.6 Nároky na související profese 

B.5.6.1 Stavební úpravy 

• Otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě 
• Obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými 

hmotami v rámci zapravení 
• Zajištění případných nátěrů VZT potrubí, koncových elementů nebo VZT 

prvků umístěných na fasádě, či střeše objetu (architektonické ztvárnění) 
• Zřízení prostorů strojoven VZT včetně povrchové úpravy podlahy  

pro bezprašný provoz a vyspádování podlahy k instalovaným vpustím 
• Stavební, výpomocné práce 
• Zřízení revizních otvorů pro přístup k VZT prvkům v nerozebíratelných 

částech podhledu 

B.5.6.2 Silnoproud 

• Silové napojení a spouštění zařízení dle tabulek výkonů 
• Osazení servisních vypínačů na silově napájená zařízení 
• Vypnutí VZT v případě vyhlášení požárního poplachu 
• Uzemnění VZT potrubí 
• Opatření el. zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864 
• Elektrická zařízení budou připojena dle ČSN 332180, 332190, 332000-1, 

332000-4-46, 332000-5-537 
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B.5.6.3 ÚT 

• Napojení vodního ohřívače na topnou vodu 
• Napojení vodního chladiče na chladící vodu 
• Napojení jednotek FCU na chladící vodu 
• Pokrytí tepelných ztrát prostupem 

B.5.6.4 ZTI 

• Napojení odvodu kondenzátu od vodního chladiče 
• Napojení odvodu kondenzátu od zvlhčovací komory 
• Napojení odvodu kondenzátu od parního vyvíječe – horký kondenzát  

(cca 65 °C) 
• Napojení pitné vody do parního vyvíječe přes filtr 5mikronů  
• Napojení odvodu kondenzátu od paty výfukového potrubí 
• Napojení odvodu kondenzátu od FCU jednotek 
• Osazení vpusti do místnosti č.113 

B.5.7 Protihluková a protiotřesová opatření 

Vzduchovody pro sání a výfuk vzduchu směrem z/do interiéru budou napojeny 
přes flexibilní tlumič hluku. Pro eliminaci hluku od VZT jednotky směrem  
z/do interiéru bude realizován ohebnou hadicí Sonoflex. Potrubní rozvody budou 
na závěsech podloženy tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními 
konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. Koncové 
elementy ve střední části domu budou dopojeny ohebnou zvukově-izolační 
hadicí Sonoflex - min. délka 3 metry. 

B.5.8 Izolace a nátěry 

Jsou navrženy izolace tepelné a hlukové. Ve výkresové části PD jsou uvažované 
izolace zobrazeny na výkresech. Tepelná izolace bude zároveň plnit funkci 
hlukové. Sací a výfukové potrubí bude v celé délce izolováno tepelně-hlukovou 
izolací tl. 60 mm. Přívodní vzduchovody vedeny pod stropem budou izolovány 
tepelnou izolací z kaučuku tl. 40 mm. Odvodní vzduchovody vedeny pod stropem 
nezakrytým podhledem budou izolovány tepelnou izolací tl. 10 mm z kaučuku.  
 

Parametry uvažovaných izolací: 

Tvrzená tepelně-hluková izolace - tl. 60 mm koef. zvukové pohltivosti 0,81 
Tepelná izolace - tl. 40 mm  souč. tepelné vodivosti  0,038 W/m2K  
Tepelná izolace z kaučuku - tl. 40 mm souč. tepelné vodivosti  0,034 W/m2K  
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Tepelná izolace z kaučuku - tl. 10 mm souč. tepelné vodivosti  0,034 W/m2K  
V případě použití jiného druhu izolací je nutné se řídit uvedenými parametry. 
Nátěry jsou uvažovány na části VZT potrubí v chodbě před garáží. 

B.5.9 Protipožární opatření 

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární 
úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém 
požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. Vzduchovody 
do průřezu 40000 mm2 nemusí být osazeny požární klapkou. Požární prostupy 
budou řešeny dle montážních návodů PK a u prostupů bez PK bude potrubí 
dotěsněno požární ucpávkou uvnitř požárně dělící konstrukce. V případě 
požárního poplachu dojde k vypnutí vzduchotechnických systémů. Od požárně 
dělících konstrukcí bude do vzdálenosti 500 mm izolace tvořena z nesnadno 
hořlavých materiálů. (možné použití minerální izolace, kaučuk použít nelze!) 
Požární poplach bude ovládat VZT následujícím způsobem: 

• Na signál požárního poplachu bude vypnuta veškerá provozní VZT  
• Požární poplach bude vyhlášen v případě sepnutí koncového spínače 

požární klapky 

Podle 23/2008 Sb. $9 Technická zařízení: 

• Na vzduchovodech bude viditelně vyznačen směr proudění vzduchu, a zda 
potrubí slouží k výfuku nebo sání. 

• V případě požadavku na požární odolnost prostupu musí být tento prostup 
zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o: požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě adrese a jméně 
zhotovitele a označení výrobce systému. 

B.5.10 Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení 

Povinnosti investora: 

• Zajistit technický dozor, nejlépe s autorizací v oboru a odbornými 
zkušenostmi. 

• Zajistit autorský dozor na stavbě. 
• Realizační firma musí počítat s doplňkovou koordinační činností  

a s úpravami VZT potrubí a posuny koncových elementů VZT na základě 
těchto koordinací s ostatními profesemi.  

• Realizační firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro 
výrobní a montážní účely (rozdělení vzduchovodů na jednotlivé tvarovky  
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a roury včetně potřebných „doměrů“) včetně ověření skutečných rozměrů 
a úhlů stěnových konstrukcí v objektu. 

• Osazení VZT jednotky bude provedeno na podložky z rýhované gumy. 
• Při zaregulování systémů VZT s EC je nutné nastavení požadovaných 

vzduchových výkonů – např. pomocí prandtlové trubice. 
• VZT rozvody budou montovány jako první před ostatními profesemi  

– opětovná koordinace. 
• Montáž všech VZT zařízení bude provedena odbornou montážní firmou. 

Navržená VZT zařízení budou montována podle montážních předpisů 
jednotlivých VZT prvků. Trasy vzduchovodů budou provedeny ve třídě 
těsnosti B. 

• Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle 
platných předpisů. Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena  
a zaregulována. Uživatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem  
a údržbou zařízení. 

• VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále  
v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné 
pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. Vizuálně bude 
hygienická účinnost provozu (filtrační části) jednotlivých VZT zařízení 
kontrolována nejméně jednou týdně, v rámci vlastního systému MaR bude 
kontrolováno zanášení jednotlivých stupňů filtrace (prostřednictvím 
měření tlakové diference filtru). O kontrolách a údržbě musí být veden 
záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řádu – zajistí 
dodavatel. 

• Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání  
s nimi (likvidace filtrů apod.) bude prováděna podle předpisů jednotlivých 
výrobců. 

• Navržená VZT zařízení budou řízena a regulována samostatným systémem 
měření a regulace. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení budou 
zajišťovat pověření techničtí pracovníci uživatele, kteří musí být pro tuto 
činnost zaškoleni.  

B.5.11 Závěr 

Navržené VZT zařízení se zpětným získáváním tepla celoročně zabezpečuje min. 
hygienický standard větrání pobytových místností podle platných předpisů  
s důrazem na úsporu energie a požadavky investora. 
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B.5.12 Přílohy technické zprávy 

B.5.12.1 Tabulka výkonů  

      Ventilátor Elektrická energie Ohřev Chlazení     
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      m3/h Pa ks kW A kW V / Hz kW l/s kPa kW l/s kPa kg/h l/min 

Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání obytné části domu                                 

1.01 Rekuperační jednotka Topvex TX/C03 HWL-R, m=286 kg P/O 890 300 1 0,56 2,43 0,56 230/50         

 uzavírací klapka se servopohonem P   1             

 1.stupeň filtrace, filtrační vložka ePM1 60 % (F7) P   1             

 výměník ZZT P/O   1           5  

 přívodní ventilátor s EC motory P 890 300 1             

 vodní ohřívač, tp= 22 °C, připojení 3/8" P   1     4,2 0,2 5,0      

 1.stupeň filtrace, filtrační vložka ePM10 60 % (M5) O   1             

 odvodní ventilátor s EC motory O 890 300 1             

 uzavírací klapka se servopohonem O   1             

1.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (5 kg/h páry) P   1 3,8 5,5 3,8 3x400/50       5 0,90 
 včetně relé, kondez. hadice, parní hadice, trubice, m=41 kg                 

 čidlo vlhkosti – kanálové, 0-10 V                 

 čidlo tlakové diference                 

 hygrostat                 

 Regulace vyvíječe, včetně soupravy pro vychlazení 
kondenzátu 

       1x230/50         
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1.03 Zvlhčovací komora P 890  1           5  

1.04 Vodní chladič PGK, tp = 20 °C, připojení 3/4´´ P 890  1    1x230/50    3,2 0,29 8,9 3  

1.05 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 P 100  1    24 V         

1.06 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 O 120  1    24 V         

1.07 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 P 60  1    24 V         

1.08 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 O 60  1    24 V         

1.09 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 P 70  1    24 V         

1.10 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 O 70  1    24 V         

1.11 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 P 50  1    24 V         

1.12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 O 50  1    24 V         

1.13 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 O 30  1    24 V         

1.14 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 P 50  1    24 V         

1.15 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 O 60  1    24 V         

1.16 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 P 180  1    24 V         

1.17 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 O 150  1    24 V         

1.18 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 P 180  1    24 V         

1.19 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 O 150  1    24 V         

1.20 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-140 P 200  1    24 V         

1.21 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-140 O 200  1    24 V         

1.37 Vnitřní zátka do trouby s odvodněním  O   1             

1.100 Požární klapka kruhová d 315 mm FDMR 315.11 O   1             

  ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)                 

1.101 Požární klapka kruhová d 280 mm FDMR 280.11 O   1             

  ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)                 
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Zařízení č. 2 - Větrání garáže                 

2.01 
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, 
tříotáčkový 

O 150 190 1 0,053 0,21 0,05 230/50         

 včetně tepelné ochrany a 2 ks spojovacích manžet                 

 provoz na nejvyšší stupeň otáček                 

2.02 Uzavírací klapka ovládaná servopohonem 230 V P   1    230/50         

2.09 Vnitřní zátka do trouby s odvodněním  O   1             

              l/h    

Zařízení č. 4 – Dochlazování místností 

4.01 Fancoil Qch=0,807kW, nástěnné provedení C  - 6 0,027  0,162 230/50    1,4 199,8 9   

 provoz na I.st.otáček Qch=0,807 kW, ak. výkon 42 dB(A)                 

 připojení 1/2", ventilové vybavení součástí FCU                 

4.02 Fancoil Qch=1,063kW, nástěnné provedení C  - 2 0,027  0,054 230/50    1,4 199,8 9   

 provoz na II.st.otáček Qch=1,063 kW, ak. výkon 48 dB(A)                 

 připojení 1/2", ventilové vybavení součástí FCU                 

4.03 Fancoil Qch=2,933kW, nástěnné provedení C  - 2 0,075  0,150 230/50    5,1 735,9 12   

 provoz na I.st.otáček Qch=2,93 3kW, ak. výkon 44 dB(A)                 

 připojení 1/2", ventilové vybavení součástí FCU                 

4.04 Fancoil Qch=4,400kW, nástěnné provedení C  - 1 0,155  0,155 230/50    7,8 1124,5 24   

 provoz na III.st.otáček Qch=6,123 kW, ak. výkon 48,1 dB(A)                 

 připojení 3/4", ventilové vybavení součástí FCU                 
         4,92  4,21   32,4     

                  

 C e l k e m    p ř i   s o u č a s n o s t i  0,9         4,4  3,8   27,2         

 

Tabulka 6 Tabulka výkonů
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B.5.12.2 Specifikace 

Pozice Popis položky MJ Množství 

  Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání obytné části domu     

1.01 Rekuperační jednotka Topvex TX/C03 HWL-R ks 1 

1.02 Elektrický odporový vyvíječ páry (5 kg/h páry) ks 1 

1.03 Komora vlhčení 50-30/1000 mm ks 1 

1.04 Vodní chladič PGK 50-25-4-2,0 do čtyřhranného potrubí 500x250  ks 1 

1.05 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.06 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.07 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.08 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.09 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 
1.10 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.11 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.13 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.14 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.15 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-100 ks 1 

1.16 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 ks 1 

1.17 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 ks 1 

1.18 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 ks 1 

1.19 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-125 ks 1 

1.20 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-140 ks 1 

1.21 Regulátor variabilního průtoku vzduchu OPTIMA-LV-R-140 ks 1 

1.22 Střešní hlavice se sítí, d=315 mm, pozink. ks 2 

1.23 Tlumič hluku MAA 100/900 do kruhového potrubí, délky 1 m ks 2 

1.24 Tlumič hluku MAA 125/900 do kruhového potrubí, délky 1 m ks 2 

1.25 Vyústka jednořadá přívodní TROX AH 225x125 ks 6 
 Regulační ústrojí se svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami.   

1.26 Vyústka jednořadá přívodní TROX AH 325x125 ks 3 
 Regulační ústrojí se svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami.   

1.27 Vyústka jednořadá odvodní TROX AH 225x125 ks 5 
 Regulační ústrojí se svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami.   

1.28 Vyústka jednořadá odvodní TROX AH 325x125 ks 2 
 Regulační ústrojí se svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami.   

1.29 Vyústka jednořadá přívodní TROX AH 225x125 ks 1 
 Regulační ústrojí se svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami.   

1.30 Vyústka dvouřadá přívodní do kruhového potrubí NOVA-C 325x75-bez regulace ks 1 

1.31 Vyústka jednořadá odvodní NOVA-A-1-1-225x75-bez regulace ks 1 

1.32 Vyústka jednořadá odvodní do kruhového potrubí NOVA-C 325x75-bez regulace ks 1 

1.33 Vyústka jednořadá odvodní NOVA-A-1-1-300x150-bez regulace ks 1 

1.34 Vyústka dvouřadá přívodní do kruhového potrubí NOVA-C 225x75-bez regulace ks 2 

1.35 Vyústka jednořadá odvodní do kruhového potrubí NOVA-C 225x75-bez regulace ks 2 

1.36 Talířový ventil plastový přívodní SR-E d=125 mm ks 1 

1.37 Vnitřní zátka do trouby s odvodněním d=315 mm ks 1 

1.38 Ohebná hadice Sonoflex MI - 315, včetně nástřiku černou barvou bm 12 

1.39 Ohebná hadice Sonoflex MI - 160, včetně nástřiku černou barvou bm 3 

1.40 Ohebná hadice Sonoflex MI - 127, včetně nástřiku černou barvou bm 6 
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1.41 Ohebná hadice Sonoflex MI - 102, včetně nástřiku černou barvou bm 24 

1.42 Kruhové ocel. potrubí sk. I  m2 57 

1.43 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 4 

1.44 Čtyřhranné pozink. potrubí, systém WRL – podlahový kanál bm 292 

1.45 Nátěr / nástřik VZT potrubí, RAL dle arch stav řešní – nutno vyvzorkovat m2 5 

1.46 Tepelně a zvukově izolační pás Kailfex ST ze syntetického kaučuku, tl.10 mm m2 10 
 včetně lepícího materiálu   

1.47 Tepelně a zvukově izolační pás Kailfex ST ze syntetického kaučuku, tl.40 mm m2 19 
 včetně lepícího materiálu   

1.48 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm – iz. deskami nebo pásy m2 45 
 s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou   

1.49 
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm s oplechováním – iz. deskami nebo 
pásy 

m2 4 

1.50 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm – iz. deskami nebo pásy m2 10 
 s Al. polepem přip. na trny, celoplošné přelepení černou Al. páskou   

1.51 Folie AMS-Tecsound tl. 4 mm, měrná hmotnost 1850 kg/m3 m2 2 
 vylepení do potrubí před instalací do podlahy   

1.52 PUR N 10 - molitan standartní, tl. 10 mm m2 2 
 vylepení do potrubí před instalací do podlahy   

1.53-
1.99 

Neobsazeno   

1.100 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 60 min, d=315, Mandík FDMR ks 1 
 ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)   

 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce 

  

1.101 Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 60 min, d=280, Mandík FDMR ks 1 
 ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)   

 včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu 
výrobce 

  

1.102 Kamenná vlna min 120 g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 2 
    

  Zařízení č. 2 - Větrání garáže     

2.01 
Radiální ventilátor do kruhového potrubí MIXVENT TD 500/160 3 V IP44, d=160 
mm, průtok 150 m3/h při 190 Pa 

ks 1 

 včetně tep. ochrany a 2 ks spojovacích manžet   

2.02 
Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 325x125 – atyp. rozměr, včetně 
servopohonu 230 V 

ks 1 

2.03 
Protidešťová žaluzie PZZN-S – 325x125 – atyp. rozměr, konstrukce z pozinkovného 
plechu včetně síta proti vnikání drobného ptactva 

ks 1 

2.04 Střešní hlavice se sítí, d=160 mm, pozink. ks 1 

2.05 Tlumič hluku MAA 160/900 do kruhového potrubí ks 2 

2.06 Vyústka jednořadá odvodní do kruhového potrubí NOVA – C-1 325x75-R1 ks 2 

2.07 Regulační klapka těsná d=160, ovládání ruční  ks 1 

2.08 RSK zpětná klapka do kruhového potrubí d=160 ks 1 

2.09 Vnitřní zátka do trouby s odvodněním d=160 mm ks 1 

2.10 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B m2 1 

2.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I  m2 8 

2.12 Tepelně a zvukově izolační pás Kailfex ST ze syntetického kaučuku, tl.10 mm m2 5 
 včetně lepícího materiálu   

 v pohledovém provedení   
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2.13 
Tepelně a zvukově izolační pás K-FONIK Open Cell ze syntetického kaučuku o 
objemové hmotnosti 240 kg/m3, tl.50 mm 

m2 8 

 včetně lepícího materiálu   

 v pohledovém provedení   

2.14 
Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm s oplechováním – iz. deskami nebo 
pásy, D+M 

m2 6 

    

  Zařízení č. 3 - Přívod vzduchu pro krb     

3.01 Uzavírací klapka těsná do kruhového porubí d=100 mm ks 1 

3.02 Koncový kus se sítí A, d=100 mm, pozink. ks 1 

3.03 Kruhové ocel. potrubí sk. I  m2 3 

3.04 Tepelně a zvukově izolační pás Mirelon s Al folií, tl.40 mm m2 12 
 včetně lepícího materiálu   

    

  Zařízení č. 4 – Dochlazování místností   

4.01 Nástěnný fancoil Qch=0,807kW Aermec FCW222V, D+M ks 6 

4.02 Nástěnný fancoil Qch=1,063kW Aermec FCW222V, D+M ks 2 

4.03 Nástěnný fancoil Qch=2,933kW Aermec FCW522V, D+M ks 2 

4.04 Nástěnný fancoil Qch=4,400kW Aermec FCW522V, D+M ks 1 

Tabulka 7 Specifikace 
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B.6 OPTIMALIZAČNÍ VARIANTA 1 

V první optimalizační variantě je zvolena rekuperační jednotka ERV typ 
AN100JSKLKN umístěná pod stropem technické místnosti. Pro distribuci vzduchu 
slouží v odvodní a přívodní větvi dva ventilátory. K rekuperaci tepla z odpadního 
vzduchu je jednotka vybavena tepelným výměníkem s účinností okolo 70 %. Dále 
je jednotka vybavena obtokem rekuperátoru. Za jednotkou je osazen elektrický 
ohřívač, kterým bude realizován dohřev vzduchu v zimním období. Potrubní 
rozvody zůstanou stejné jako ve stávajícím řešení.  

 

 
Obrázek 28 Rekuperační jednotka ERV [30] 

 

 
Obrázek 29 Elektrický ohřívač vzduchu [31] 

 
Pokoje budou vybaveny nástěnnými FCU jednotkami pro udržení tepelné pohody 
prostředí v letním období.  Každá vnitřní jednotka bude napojena na odvod 
kondenzátu.  

 
Obrázek 30 Nástěnná FCU jednotka [32] 
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Obrázek 31 Schéma tras optimalizační varianty 1 
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B.7 OPTIMALIZAČNÍ VARIANTA 2 

Další variantou optimalizace stávající stavu je zjednodušení celého systému 
nuceného větrání. Je využito decentrálních rekuperačních jednotek TwinFresh, 
které jsou umístěny na stěny obytných místností a nástěnných radiálních 
ventilátorů pro odvod vzduchu v koupelnách, tělocvičně a ve spíži. Aby bylo 
možné použít tyto decentrální rekuperační jednotky, bylo nutné snížit objem 
větracího vzduchu v objektu. 
 
Decentrální jednotky zajišťují rekuperaci vzduchu pomocí cyklického nahřívání  
a chlazení keramického výměníku pomocí reverzního chodu větrání. U této 
jednotky se střídá chod odvodu a přívodu vzduchu každých 75 sekund. Při výfuku 
vzduchu z interiéru se nahřívá keramický výměník, který naopak při přívodu 
vzduchu z exteriéru přiváděný vzduch ohřívá. Tento způsob provozu zajišťuje 
zpětný zisk tepla při nuceném větrání místností. V případě, že je jedna místnost 
obsluhována dvěma decentrálními jednotkami, je chod zařízení spřažen. Tento 
způsob zapojení umožňuje, aby první z jednotek v místnosti v jeden okamžik 
přiváděla vzduch a druhá odváděla. Tím je zajištěno, že místnost je větrána 
rovnotlakým způsobem a nevzniká zde podtlak ani přetlak. 
 
V této variantě je přiváděný vzduch upravován pouze přes keramický výměník, 
který by měl dle technických parametrů uvedených výrobcem zajistit účinnost  
až 88 %. Zbylou ztrátu větráním musí zajistit profese ÚT. VZT jednotka neupravuje 
vlhkostní podmínky v interiéru a může tak dojít ke stavu vzduchu mimo limity 
vyhlášky pro vnitřní prostředí pobytových místností (tj. relativní vlhkost pod 30 % 
v zimním období, nebo nad 65 % v letím období). 
 
Jednotka je osazena do prostupu fasádou. Potrubí je vyspádováno směrem  
do exteriéru. Na fasádě je potrubí zakončeno koncovým kusem, který je součástí 
decentrální jednotky. Potrubí musí být řádně doizolováno a obklopeno tepelnou 
izolací tak, aby zde nevznikal výrazný tepelný most. VZT jednotka tvoří akustický 
most mezi interiérem a exteriérem. VZT jednotka disponuje vlastní 
neprůzvučností, ale nedosahuje stejných parametrů jako obvodová konstrukce.  
 
Stejně jako v předešlých variantách bude součástí chlazení vybraných místností 
pomocí nástěnných FCU jednotek. 
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Obrázek 32 TwinFresh Comfo  
 
 

 
 

Obrázek 33 Radiální ventilátor [33] 
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 Obrázek 34 Schéma tras optimalizační varianty 2 
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B.8 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ VARIANT 

Stávající varianta v sobě zahrnuje úpravy vzduchu jako je ohřev, vlhčení i chlazení 
přiváděného vzduchu doplněné o lokální chlazení vybraných místností. Celkové 
pořizovací náklady tudíž vychází okolo 1,1 milionu korun. Cenově významné jsou 
i regulátory variabilního průtoku vzduchu, díky kterým je vzduchotechnický 
systém optimálně využitý. 
 
Snahou první optimalizační varianty bylo dosáhnutí podobného vnitřního 
komfortu za nižší pořizovací náklady. Náklady na tuto variantu dosáhly 600 tisíc 
korun. Přiváděný vzduch bude v zimním období ohříván na požadovanou teplotu 
a za letních dní bude vzduch chlazen pomocí lokálních FCU jednotek.  
 
Poslední zvolenou variantou je decentrální systém větrání. V letních měsících je 
opět navrženo chlazení vzduchu stejné jako v předešlých variantách. Celkové 
počáteční náklady činí stejnou sumu jako první optimalizační varianta  
a to 600 tisíc korun, avšak nedosahuje stejných komfortních parametrů kvůli 
menšímu objemu větracího vzduchu. 
 

 Topný 
výkon [kW] 

Chladící výkon 
[kW] 

El. energie 
[kW] 

Stávající stav 4,2 32,4 4,92 
Optimalizační varianta 1 3 29,2 0,89 
Optimalizační varianta 2 5,8 29,2 0,94 

Tabulka 8 Porovnání variant návrhu VZT systému 

 
Graf 2 Porovnání variant návrhu VZT systému 
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C EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

C.1 ÚVOD 

Stejně jako má teoretická část pojednávala o tématu zpětného získávání tepla, tak 
i experimentální část se mu věnuje. Podstatou mého experimentu bylo měření  
a následné vyhodnocení účinnosti zpětného získávání tepla rekuperační jednotky 
ERV od výrobce Samsung.  
 
Data pro vyhodnocení byla získávána pomocí čtyř dataloggerů, které 
zaznamenávaly datum, čas, teplotu, vlhkost a teplotu rosného bodu  
na přívodu/odvodu vzduchu do/z místnosti, a také na sání čerstvého vzduchu  
a výfuku odpadního vzduchu. 
 
Měření probíhalo od 17. 6. 2019 do 7. 2. 2020 v brněnské kanceláři, kde  
je jednotka umístěna.  

C.2 POPIS ZAŘÍZENÍ 

C.2.1 Rekuperační jednotka  

K měření byla využila rekuperační jednotka AN035HSKDEN/EU od firmy 
Samsung. Jednotka je vybavena tepelným entalpickým výměníkem 
kosočtvercového typu, který přenáší nejen citelné teplo ale i teplo vázané. 

 
Obrázek 35 Rekuperace jednotky ERV [34] 
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Obrázek 36 Tepelný výměník [30] 

Obrázek 37 Parametry jednotky ERV [34] 

C.2.2 Umístění a zapojení 

Jednotka je umístěna pod stropem místnosti skladu, odkud odvádí vzduch.  
Je napojena přes kruhové SPIRO potrubí, jež je v místnosti zaizolováno 60 mm 
tlustou hlukovou izolací a na přívodní větvi je osazen kruhový tlumič hluku.  
Dále je veškeré přívodní potrubí zaizolováno tepelnou izolací o tloušťce 40 mm.  
 
Sání čerstvého vzduchu je na fasádě a výfuk znehodnocené vzduchu je vyústěn 
do skladu, kde zajišťuje přetlakové větrání. Jednotka přivádí vzduch do zasedací 
místnosti a kanceláře. Odvod vzduchu je pouze ze skladu, kde je jednotka 
umístěna. Veškeré potrubní rozvody jsou z kruhového SPIRO potrubí. 
Distribučním elementem pro odvod vzduchu je talířový ventil a pro přívod 
vzduchu to jsou textilní vyústky.  
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Obrázek 38 Podstropní rekuperační jednotka  

 

C.3 STANOVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU 

Průtoky vzduchu byly stanoveny na přívodu a odvodu pomocí přístroje  
pro měření klimatu testa 440 a sondou se žhaveným drátkem včetně snímače 
teploty. 

 
Obrázek 39 Testo 440 a sonda se žhaveným drátkem [35] 
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Měření bylo provedeno v potrubí o průměru 160 mm na celkem osmi místech, 
které byly souměrně rozprostřeny po průřezu. Z naměřených hodnot  
je zaznamenán průtok a rychlost vzduchu a následně je stanoven aritmetický 
průměr. 

 
Obrázek 40 Body měření v průřezu potrubí 

 

 Přívod Odvod 
Průtok 
[m3/h] 

Rychlost 
[m/s] 

Průtok 
[m3/h] 

Rychlost 
[m/s] 

Bod 1 356 4,92 390 5,30 
Bod 2 306 4,23 370 5,12 
Bod 3 312 4,31 377 5,21 
Bod 4 342 4,72 380 5,26 
Bod 5 348 4,81 387 5,27 
Bod 6 317 4,38 372 5,15 
Bod 7 322 4,45 374 5,19 
Bod 8 340 4,70 392 5,31 

 330 4,57 380 5,23 

Tabulka 9 Průtoky vzduchu 

Z naměřených hodnot vyplývá, že jednotka je v podtlaku, a tudíž by celkové 
vyhodnocení účinností ZZT mělo vyjít lépe, než kdyby byla jednotka v rovnotlaku. 
 

C.4 MĚŘENÍ TEPLOTY, VLHKOSTI A TEPLOTY ROSNÉHO BODU 

Pro měření teplot, vlhkosti a teploty rosného bodu bylo využito čtyř dataloggerů. 
Dataloggery zaznamenávající vlastnosti vzduchu přívodního, odvodního  
a odpadního byly vloženy do potrubní trasy. Data z venkovního vzduchu sbíral 
přístroj umístěný pod střechou v těsné blízkosti sacího potrubí.  
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Obrázek 41 Datalogger Comet S 3120 [36] 

 
C.4.1 Výpočet účinností výměníku 

Pro výpočet účinností výměníku bylo zapotřebí nejprve dopočítat hodnoty 
parciálního tlaku syté vodní páry, parciálního tlaku vodní páry, měrné vlhkosti  
a entalpie podle následujících vzorců. 

• Parciální tlak syté vodní páry pD“ 

��" =  �
(��,���

����,�

���,� !
)  [Pa]   t – teplota vzduchu 

 
• parciálního tlaku vodní páry pD 

�� =  # ∙ ��"  [Pa]    φ – relativní vlhkost vzduchu 
 

• Měrná vlhkost x 

% = 0,622 ∙
(∙)*"

)�(∙)*"
  [g/kg]   p – atmosférický tlak 

 
• Entalpie h 

ℎ = 1,01 ∙ � + (2500 + 1,872 ∙ �) ∙ % [kJ/kg]  
        

Výpočty účinností, kde je zohledněn mírný podtlak v jednotce: 

• Teplotní účinnost η 

�0 =
01�02

03�02
∙

45

46
   [%]  

ti – teplota vzduchu na sání  Vo – objem odvodního vzduchu 
t1 – teplota vzduchu na přívodu  Vp – objem přívodního vzduchu 
te – teplota vzduchu na odvodu 
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• Vlhkostní účinnost ηx 

�7 =
71�72

73�72
∙

45

46
   [%]  

 xi´– měrná vlhkost vzduchu na sání 
x1 – měrná vlhkost vzduchu na přívodu 
xe – měrná vlhkost vzduchu na odvodu 

• Entalpická účinnost ηh 

�8 =
81�82

83�82
∙

45

46
   [%]     

hi– entalpie vzduchu na sání 
h1 – entalpie vzduchu na přívodu 
he– entalpie vzduchu na odvodu 
 

Obrázek 42 Schéma proudění vzduchu 
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C.5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

C.5.1 Grafické ukázky naměřených veličin 

Následující grafy zobrazují průběhy teplot, vlhkostí, entalpií a měrných vlhkostí 
vzduchu na jednotlivých měřených úsecích po dobu celého měření. 
 

 

Graf 3 Průběhy vlastností vzduchu na sání 

 

 

Graf 4 Průběhy vlastností vzduchu na přívodu 
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Graf 5 Průběhy vlastností vzduchu na odvodu 

 

 

Graf 6 Průběhy vlastností vzduchu na výfuku 
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V dalším grafu jsou znázorněny průběhy měrných vlhkostí v exteriéru a interiéru. 
Z grafu je patrné, že v letních měsících měrná vlhkost nabývá vyšších hodnot než 
v měsících zimních.  
 

 

Graf 7 Průběh měrných vlhkostí v exteriéru a interiéru 

 
C.5.2 Účinnosti vzduchu 

Pro grafické zobrazení průběhů účinností vzduchu v závislosti na teplotě 
venkovního vzduchu je zvolen krabicový graf.  
 
Tento graf je zobrazen pomocí tzv. krabice a fousků.  

• Horní a dolní fousek ukazují na nejmenší a největší hodnotu z dat. 
• Horní a dolní okraj krabice ukazují na spodní a horní kvartil. 
• Nenápadný křížek označuje průměrnou hodnotu. 
• Čára v "krabici" označuje medián. [37] 
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Graf 8 Průběh entalpické účinnosti v závislosti na venkovní teplotě 
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Graf 9 Průběh teplotní účinnosti v závislosti na venkovní teplotě 
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Graf 10 Průběh vlhkostní účinnosti v závislosti na venkovní teplotě 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



81 
 

Pro přiblížení výsledných hodnot jsou realizovány grafy pro určité venkovní 
teploty.  

Graf 11 Průběh entalpické účinnosti v závislosti na dané venkovní teplotě 

 

 Graf 12 Průběh teplotní účinnosti v závislosti na dané venkovní teplotě 
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Graf 13 Průběh vlhkostní účinnosti v závislosti na dané venkovní teplotě 

 

 
Dle naměřených hodnot 

Deklarované 
výrobcem 

Venkovní teploty [°C] 
-3 0 5 10 15 20 25 30 

Teplotní 
účinnost 

[%] 

Chlazení      77 45 59 70 

Topení 74 71 67 61 58    74 

Vlhkostní 
účinnost 

[%] 

Chlazení      59 85 65 70 

Topení 70 55 44 33 50    50 

Tabulka 10 Porovnání účinností  

Z grafů a tabulky je patrné, že hodnoty jednotlivých účinností nejsou pro všechny 
venkovní teploty stejné. Často se od hodnot výrobce liší. Nesmíme při 
porovnávání opomínat, že měřená jednotka nebyla v rovnotlakém režimu, kdy 
přiváděné množství vzduchu nebylo stejné jako množství odváděného vzduchu. 
Toto bylo při výpočtech zohledněno zavedením nerovnotlakého režimu  
do výpočtu účinnosti VZT jednotky. 
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C.6 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ 

Bylo velice zajímavé měřit pro tak dlouhé období vlastnosti jednotky a následně 
zpracovaná data porovnat s informacemi, které o výrobku uvádí výrobce. 
 
Vyhodnocení účinností dané jednotky ukázalo: 
 
Entalpická účinnost nabývá průměrných hodnot okolo 50 až 80 %. Nejpřesnějšího 
měření bylo dosaženo při nižších teplotách, zatímco u teplot pohybujících se nad 
20 °C jsou mezi jednotlivými výsledky velké rozptyly, které jsou dány 
matematickou formulací vztahu pro účinnost a tím, že chyba měřících přístrojů  
se u stavu vzduchu, které jsou si podobné mnohonásobně zvýší. 
 
Teplotní účinnost dosahuje hodnot 40 až 80 %. Největší rozptyly jsou u vyšších 
teplot. Při dosažení stejných teplot v exteriéru a interiéru nastává ke stejnému 
efektu jako u měření entalpické účinnosti, a to vysokému rozptylu výsledných 
účinností. Tento rozptyl však v rámci reálných úspor nebude hrát významnou roli, 
protože se jedná o stav, kdy je stav vzduchu za výměníkem velmi blízko stavu 
vzduchu exteriérovému.       
 
Vlhkostní účinnost je větší při nízkých a vysokých venkovních teplotách, a naopak 
nejnižší účinnost je během venkovní teploty kolem 10 °C. Celkové průměrné 
hodnoty vlhkostní účinnosti se pohybují mezi 35 až 85 %. Od teplot nad 10 °C 
dosahujeme velkých rozptylů.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce velmi podrobně řeší problematiku zpětného získávání tepla  
od jeho teoretického popisu, rozdělení přes návrh až k jeho měření. 
 
V první částí byly získány potřebné teoretické znalosti a principy fungování ZZT, 
které byly využity v dalších částech diplomové práce. 
 
Ve druhé části byly řešeny tři různé rekuperační jednotky, které byly navrženy pro 
větrání rodinného domu. Každá jednotka byla vybavena jinými výměníky ZZT.  
Ve stávajícím stavu je jednotka s deskovým výměníkem, následně byl navržen 
entalpický výměník a v poslední variantě keramický výměník malé decentrální 
jednotky. Všechny navržené varianty mají své pozitivní a negativní vlastnosti.  
Za nejlepší možnou variantu, lze prohlásit variantu stávajícího stavu. I přes vysoké 
pořizovací náklady přivede do interiéru vzduch o nejlepších parametrech. 
 
Experimentálním měřením bylo dosaženo závěru, že pro výběr rekuperačních 
jednotek by bylo vhodnější udávat výrobcem účinnosti výměníků v závislostech 
na určitých teplotách venkovního vzduchu. Pro uživatele z celého světa by to bylo 
přínosnější. Zařízení se instalují do míst s různými klimatickými podmínkami  
a uživatel by v takovém případě měl vědět, zda je jednotku vhodné použít v jeho 
klimatických podmínkách či je lepší se porozhlédnout po jiné výrobku. Mnohem 
objektivnějším popisem by bylo zavést sezónní účinnost jako je tomu v případě 
tepelných čerpadel. 
 
Na základě dosažených teoretických poznatků bylo možné úspěšně realizovat 
praktické části diplomové práce a splnit tak stanovené cíle diplomové práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZZT  Zpětné získávání tepla 
NZEB  Nearly zero energy building  
VZT  Vzduchotechnika 
NP  Nadzemní podlaží 
ERV   Energy recovery ventilator 
EC  Electronic commutation 
PD  Projektová dokumentace 
RD  Rodinný dům 
ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 
ČSN  Česká technická norma 
EN  Evropská norma 
SDK  Sádrokarton 
VAV  Variable air volume 
ZTI  Zdravotechnika 
MaR  Měření a regulace 
ÚT  Vytápění 
CHL  Chlazení 
CO  Oxid uhelnatý 
CO2  Oxid uhličitý 
PK  Požární klapka 
FCU  Fancoil 
 
U  Součinitel prostupu tepla    W/m2K 
UN,20  Požadovaný součinitel prostupu tepla   W/m2K 
Urec,20  Doporučený součinitel prostupu tepla   W/m2K 
u  Pořadové číslo úseku    -  
V  Objem vzduchu     m3/h 
L  Délka úseku      m 
v, v´  Rychlost      m/s 
S  Průtočná plocha     m2 
d, d´  Průměr      m 
R  Měrná tlaková ztráta    Pa/m 
ξ   Součinitel vřazených odporů   - 
Z  Tlaková ztráta místními odpory   Pa 
tp  Teplota přiváděného vzduchu   °C  
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