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ABSTRAKT 
Tématem pro bakalářskou práci je návrh vzduchotechnických zařízení pro supermarket. Teore-

tická část práce se zabývá tématem Klimatizační systémy (vodní, vzduchové, kombinované) Prak-

tická část práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro obchodní prostory super-

marketu a zázemí pro zaměstnance. Zařízení jsou navržena, aby odpovídali hygienickým, provoz-

ním a bezpečnostním požadavkům.  

PREFACE 
The topic of this bachelor's thesis is the design of air conditioning equipment for a supermarket. 

The theoretical part of the thesis deals with the topic of air conditioning systems (water, air or 

the combination). The practical part of the thesis deals with the design of air conditioning equip-

ment for supermarket stores and facilities for employees. The devices are designed to meet hy-

giene, operational and safety requirements. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Vzduchotechnika, obchod, supermarket, klimatické systémy, zaměstnanci  

KEY WORDS 
Air conditioning, store, supermarket, air conditioning systems, employees  
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického vybavení prostor supermarketu. Su-

permarkety jsou prostory s velkou koncentrací lidi během celého dne. Budova supermarketu je 

rozdělena na tři funkční celky – prodejní hala, zázemí pro zaměstnance a sklady. Tato bakalářská 

práce řeší jen dva z nich, a to pro prodejní halu a zázemí pro zaměstnance.   

První kapitola se zabývá teorii systému klimatizace vzduchové, vodní a kombinované.  

Druha kapitola je výpočtová, jejímž výsledkem je návrh požadovaného interního mikroklimatu 

supermarketu a zázemí pro zaměstnance.  

Poslední kapitola je projektová část a sestává se z technické zprávy a výkresové dokumentace 

zázemí supermarketu provedené ve studentské verzi programu Autocad. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
 

Klimatizační systémy  

Člověk většinu svého života stráví zavřený v budovách, a proto se klade při navrhování budov 

důraz na vnitřní prostředí. Základním kritériem pro klimatizaci budov je vytvoření vyhovující te-

pelné pohody a zajištění kvalitního vzduchu.  Požadavky na prostory se liší podle využití daného 

prostoru. Klimatizace se stává nutností v budovách s velkým podílem zasklených ploch s vysokou 

teplenou zátěží, v místnostech s vysokými nároky na pohodu prostředí.  Nutná je také ve výrob-

ních budovách z důvodu technologických procesů.  Z toho vyplývají nároky na funkci klimatizace, 

jako jsou množství přívodu čerstvého vzduchu, odvod škodlivin, ohřev, chlazení a úprava vlhkosti 

vzduchu. Klimatizační systémy se dělí především podle látky, která zajišťuje přívod tepla nebo 

chladu do prostor. [4] [14] 

Rozdělení systému podle teplonosné látky 

• Vzduchové (teplonosná látka je vzduch)  

• Vodní (teplonosná látka je voda)  

• Kombinované (teplonosná látka je kombinace vody a vzduchu)  

• Chladivové (teplonosná látka je chladivo) 

Rozhodující faktory pro výběr vhodného klimatizačního systému závisí na: 

• Požadované úpravě vzduchu  

• Účinnosti 

• Délce potrubí a jejich trasování  

• Požadavcích na větrání  

• Hlučnosti  

• Prostorové náročnosti 

• Komfortu obsluhy  

• Pořizovacích nákladech 

• Servisu 

Prostory, kde všude můžeme klimatizaci použít  

• Místnosti sloužící k pobytu nebo odpočinku osob (obytné místnosti, hotelové pokoje,) 

• Pracovní místnosti (laboratoře, operační sály, prodejny,) 

• Výrobní prostory (haly, sklady) 

• Doprava (automobily, autobusy, lodě)   [13] [14] 
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Obrázek 1: Kritéria pro navrhování klimatizačních zařízení 

 

Návrh podle termodynamické úpravy vzduchu: 

 

Obrázek 2: Návrh podle termodynamické úpravy vzduchu 

1.1 Vzduchové systémy 

  
Vzduchové systémy jsou klasická technická řešení. Veškerou funkci klimatizace zajišťuje upra-

vený přiváděný vzduch do prostoru. Vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce a veden 

pro pokrytí teplených ztrát a zátěží vzduchovodem do místnosti. Vzduchovod je vždy zakončen 

výustí pro daný průtok vzduchu. [13] [14] 

Vzduch se vyznačuje malou teplenou kapacitou, proto jsou nutné k přenosu teplené energie 

větší objemové průtoky. Vyplývá tedy z uvedené skutečnosti, že k zajištění vnitřního prostředí 
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jsou nutné větší výměny vzduchu v místnostech, s tím je spojená vyšší rychlost proudění vzduchu 

a také rozměrná potrubí.    

Vzduchové systémy rozdělujeme  

• Nízkotlaké (ústřední, zónové, jednotkové a speciální)  

• Vysokotlaké (jednokanálové, dvoukanálové)  

V této době se můžeme setkat převážně jen s nízkotlakými systémy z důvodu komfortu.  

Výhodou vzduchotechnických systému je, že můžeme řešit kvalitu vnitřního vzduchu pomocí ří-

zeného větrání, můžeme řídit po zónách nebo centrální mikroklima [1] [13] [14] 

1.1.1 Vzduchové systémy ústřední klimatizace  

 

Úprava vzduchu probíhá ve strojovně pomocí vzduchotechnické jednotky. Velkoobjemové pro-

story, tj. kina, nákupní prostory. Jednotka obsahuje chladič, ohřívač, filtry a ventilátorové výmě-

níky. Jednotka je navržena na přívodní a odvodní průtok vzduchu. Prvky v jednotkách jsou závislé 

na požadavku mikroklimatu místnosti.[1] [13] 

 

Obrázek 3 :Systém ústřední klimatizace 

 

1.1.2 Vzduchové systémy zónové klimatizace  

Pro pokrytí tepelné zátěže je teplonosnou látkou vzduch. Klimatizační jednotka je ve strojovně, 

ze které se vzduch rozvádí potrubím do všech místnosti. Základní úpravu vzduchu zajišťuje vzdu-

chotechnická jednotka, která upraví přiváděných vzduchu na mikroklima. Úpravu na požadovaný 

vzduch upraví doplňkové zařízení. Znehodnocený vzduch se z jednotlivých zón odvádí samostat-

ným potrubím a před jeho výfukem dochází ke zpětnému získávání tepla v zimě z odváděného 

vzduchu. Tento systém je vhodný pro rozsáhlé budovy a provozy průmyslových objektů (ob-

chodní centra, operační komplexy). [1] [22] 
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Obrázek 4: Systém zónové klimatizace 

[9] 

1.1.3 Vysokotlaké vzduchové systémy  

Systém, ve kterém zpravidla přesahuje rychlost vzduchu 12 m/s.  

Dvoukanálový – princip tohoto systému je v přivádění vzduchu o rozdílných teplotách. Dopra-

vuje se dvěma vzduchovody a smíšení se děje bezprostředně před jeho vstupem do prostoru 

v závislosti na tepelné bilanci prostoru. 

Jednokanálový – klimatizační systém, v němž se upravený vzduch dopravuje do klimatizovaného 

prostoru jedním vzduchovodem. [13] 

 

 

Obrázek 5: Jednokanálová vysokotlaká klimatizace 
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Obrázek 6: Dvoutrubková vysokotlaká klimatizace 

1.1.4 Postup pro návrh vzduchového systému 

• Výpočet tepelné bilance (extrémy zimních a letních teplot)  

• Návrh průtoku vzduchu (počet osob) 

• Máme tepelné ztráty pro výpočet výkonu ohřevu vzduchu v zimě a tepelné zátěže pro 

výkon chladiče v létě a jeho vlhčení. 

 

Výpočet výkonu chladiče – neřízené odvlhčování 

𝑄 = 𝑉𝑝.𝜌(ℎ𝑠 − ℎ𝑝) 

 
(1.1)  

 

V  Průtok větracího vzduchu (m3/h) 

ρ Hustota vzduchu (kg.m-3) 

hs entalpie ve směšovací komoře (kJ/kg) 

hp entalpie přiváděného vzduchu (kJ/kg) 

 

Výkon zvlhčovače – Vzduchové ústřední  

Výkon zvlhčovače  
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𝑀 = 𝑉𝑝. 𝜌. (𝑥𝑝−𝑥𝑠) 

 
(1.2)  

 

Vp  Průtok větracího vzduchu (m3/h) 

ρ Hustota vzduchu (kg.m-3) 

xs entropie ve směšovací komoře (kJ/kg) 

xp entropie přiváděného vzduchu  

 

 

1.2 Vodní systémy  
Teplonosnou látkou u těchto systému je chladící nebo topná voda. Typickými koncovými prvky 

vodních systému jsou vzduchové cirkulační jednotky s ohřevem či chlazením (Fan-Coil, chladící 

stropy, podparapetní z podlahové jednotky). Významný faktor je jejich geometrie (jsou menší) a 

individuální (např. Místnosti v administrativní budově mají různé požadavky na mikroklima. Tyto 

systémy se používají do administrativních budov z důvodu individuálního návrhu. Různé geome-

trické podoby např kanálové, kazetové, parapetní. Princip je cirkulačního oběhového vzduchu 

v dané místnosti dochází k nasávání vzduchu a opět transportován do stejné místnosti. Tento 

systém je často v kombinaci s nasáváním vzduchu z exteriéru nebo vzduchových systémem. [13] 

[14] 

 

Obrázek 7: Rozmístění Fan-coilů 
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1.2.1 Fan-coil (FAN – VENTILÁROR, COIL- VÝMĚNÍK)  

Základní koncový prvek, jehož zdrojem pro pokrytí tepelné zátěže nebo ztráty je voda. Jedná se 

o jednotkové zařízení. Obsahuje ventilátor pro zajištění cirkulace oběhového vzduchu a dále ob-

sahuje výměníky (chladič, ohřívač). Může jen topit, chladit nebo kombinovat obě varianty. Pro-

vádí se ve dvou možnostech, kdy je připojen na čerstvý venkovní vzduch nebo jen cirkuluje vzdu-

chu z dané místnosti. Nevýhodou u těchto systému je akustický výkon ventilátorů, které jsou 

umístěny přímo v zařízení. Výhodou je univerzalita jednotek. [11] [13] [14] 

 

 

Obrázek 8: Stropní Fan-coil 

 

Obrázek 9: Proudění vzduchu Fan-coilů 

Pod parapetní Fan-coily jsou vhodné do ložnic, dětských pokojů, nemocnic a hotelů. [11] 
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Obrázek 10: Podparapetní jednotka Fan-coilů 

 

1.2.2 Návrh vodního klimatizačního systému  

Provede se výpočet tepelné bilance mistnosti. Určí se typ Fan-coilu a jeho tepelný spád. Jednotky 

se rozmístí po místnosti a navrhne se jejich počet. Jednotkové systémy se navrhují tak, aby byly 

schopné odvést citelnou složku tepla. 

Teplná bilance pro roční odbobí zima nebo léto  

𝑄 = 𝑉. 𝜌. 𝑐. (𝑡𝑝 − 𝑡𝑖) 

 
(1.4)  

 

 

V  Průtok větracího vzduchu (m3/h) 

ρ Hustota vzduchu (kg.m-3) 

c Měrná kapacita (kJ/kg) 

tp Teplota přiváděného vzduchu centrální VZT (°C) 

ti Teplota vnitřního vzduchu (°C) 

 

Výkon pro Fan-coily  

𝑄𝐹𝐶𝑈 = 𝑄𝑧 − 𝑄𝑉𝑍𝑇 (1.5)  

 

 Qz Tepelná zatěž  
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QVZT Chladící výkon VZT 

 

Z katalogu vybereme Fan-coil s daným průtokem a určíme kolik bude mít jeden Fan-coil výkon 

chlazení. 

Počet Fan-coilu  

 

𝑛 =
𝑄𝐿

𝑄𝐹𝐶𝑈1
 

 

(1.6)  

 

QL Nutný výkon FCU v létě 

QFCU1 Chladící výkon jendoho FCU 

Poté se určí teplota přiváděného vzduchu v zimě.  

[15] 

 

1.3 Kombinované systémy  
Indukční jednotka je koncovým prvkem klimatizace. Obsahuje výměník tepla a na rozdíl od  Fan-

coilu neobsahuje ventilátor a nádobu na kondenzátor. Zásadní výhodou je, že nemá akustický 

výkon jako Fan-coil. Nevýhoda jednotky spočívá v tom, že pokud není přítomen primární vzduch 

tak zařízení netopí ani nechladí.  [15] [14] [13] 

 

Princip indukce 

Aktivní chladící trámce jsou napojeny na rozvod externího upraveného vzduchu – primární vzdu-

chu. Primární vzduch je podkladem protlačen tryskami, za kterými je ejekčním účinkem strháván 

a nasáván sekundární vzduch místnosti. Toto nasávání sekundárního vzduchu z místnosti pro-

bíhá přes tepelný výměník, kde je vzduch ochlazován nebo ohříván. Uvnitř jednotky dochází ke 

smíšení sekundárního a primárního vzduchu, který je pak distribuován do místnosti. [16] 
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Obrázek 11: Děj v indukční jednotce 

 

Obrázek 12: Stropní indukční jednotka 

Chladící medium – voda je ochlazována v chileru. Chiler je zařízení podobné ledničce. Ochlazená 

voda je roznáčena čerpadly do výměníků.  

 

1.3.1 Podparapetní systémy 

Mohou být zapuštěny do podlahy i s kondenzační vanou. [5] 

 

Obrázek 13: Podparapetní indukční jednotka 
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Obrázek 14: Proudění vzduchu v parapetní jednotce 

 

1.3.2 Stropní trámy  

Sálavý topný systém je závislý na primárním vzduchu. Nesmí docházet k mokrému chlazení z dů-

vodu toho, že se v jednotce nenachází nádoba na kondenzát. Musí se provést dobrý systém re-

gulace vzduchu. Vyrábějí se v různých designový provedení. [16] [18] 

 

 

Obrázek 15: Stopní trámy 
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Obrázek 16: proudění vzduchu ve stropní jednotce 

1.3.3 Podlahové jednotky  

Ideální do prostorů s prosklenou fasádou. Provádí se v různých délkách a šířkách. Pod mřížkou 

je umístěna část pro ventily a oddělená část s výměníkem a tryskami. [19] 

 

Obrázek 17 podlahové proudění vzduchu v indukční jednotce 

 

Obrázek 18: Podlahová indukční jednotka 

1.3.4 Chladící stropy  

Podle konstrukce je možné rozdělit chladicí stropy na masivní a lehké. Masivní chladicí stropy 
jsou tvořeny potrubním systémem vloženým do betonové stropní konstrukce. Lehké chladicí 
stropy bývají zavěšené pod betonovou deskou zpravidla v podhledu, nebo samostatně. Lehké 
chladicí stropy lze dále rozdělit na otevřené a uzavřené. Otevřené chladicí stropy jsou charak-
teristické svými otvory či mezerami, které umožňují proudění vzduchu až ke stropu prvkem. 
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Výhody tohoto systému jsou: Kvalita tepelného komfortu, nízká spotřeba energie, přívod mini-
málního množství čerstvého vzduchu, menší nároky na rozvody vzduchu, hlukové parametry, 
odpadá nebezpečí vzniku průvanu, "samoregulovatelnost" systému. Nevýhody tohoto systému 
jsou: investiční náklady, nebezpečí orosování, nelze jimi odvádět teplo vázané ve vodní páře, 
omezení výkonu.[3] 

  

Obrázek 19: Chladící stropy-funkce 

1.4 Chladivové systémy  
Klimatizační systém k chlazení používá látky, které mají nízkou teplotu vypařování. Systém se 

skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka obsahuje výparník, expanzní ventil, filtr a 

ventilátor, vnější jednotka kompresor, kondenzátor a ventilátor. Typickou jednotkou je systém 

Split (dělený systém). Tyto systémy pracující pouze s oběhovým vzduchem tudíž nezajišťují vě-

trání.  Díky chladivu mají úspornější režim. Fungují na 3 principech chlazení, ohřívaní nebo kom-

binace obou. Využití toho systému se uplatní v hotelech, administrativních budovách. Systémy 

chladivové se vyznačují dvoutrubkovým systémem (Interneter - střídač) a třítrubkovým (Herec - 

návrat tepla).  [20][14] [13] 

ČSN EN 14825 (143011) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla 

s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení, proto – Zkoušení a klasifikace za 

podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení. 

Nominální podmínky – Definuje, jak efektivní je daný systém při nominálních podmínkách (no-

minální podmínky exteriéru: 35 °C – pro chlazení, 7 °C pro vytápění. 
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Sezonní podmínky – Definuje, jak efektivní je dany systém pracující při podmínkách cele chladící 

sezony.  

[17] 

 

Externí klimatizační jednotka  

Jejím hlavním rysem je výkon. Musí zajistit normální fungování všech vnitřních jednotek. Obsa-

huje kompresor a tepelný výměník, kterým odevzdává teplo do venkovního prostoru.   

Vnitřní klimatizační jednotka  

Klade se důraz na estetické parametry, výkon.  

Typy, které lze použit: připevněné na zdi, kazeta, parapetní, designová. Obsahuje výparník, kte-

rým odebírání teplo z místnosti.   

Nevýhody systému jsou vysoká cena a nemožnost současného provozu klimatizačního zařízení 

v různých režimech. [20] 

Základem klimatizačního zařízení je kompresorový chladicí okruh, ve kterém dochází ke změně 

stavu chladiva z kapalného skupenství na plynné a naopak. Chladicí cyklus v klimatizačním zaří-

zení je v principu stejný jako chladicí okruh v chladničce. 

• Kompresor stlačí chladivo v plynném skupenství. 

• kondenzátoru dochází ke zkapalnění chladiva. Uvolněné teplo se odvádí do venkovního 

prostoru. 

• Zkapalněné chladivo se přivádí do výparníku přes kapiláru čímž se sníží jeho tlak. 

• Ve výparníku dochází k odpařování chladiva a tím také k odebírání tepla z klimatizova-

ného prostoru [21] 

 

 

 

Obrázek 20: Zapojení chladivového systému 
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Split = dělená klimatizace 1:1 

Dělená klimatizace se skládá z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, propojené mezi sebou 

rozvodem chladiva. Jak jsme již předeslali, jedná se dnes o nejčastěji používaný typ klimatizace. 

Multisplit = dělená klimatizace 2:1, 3:1, 4:1,… 

Obdoba Split systému, jen s tím rozdílem, že na jednu společnou venkovní jednotku je připojeno 

více vnitřních jednotek. Výhodou je menší "ozdoba" na fasádě nebo balkoně objektu a možnost 

navíc menších rozměrů venkovní jednotky oproti použití standardní jednotky 1:1. [10] 

 

Obrázek 21: Split systém 

 

Obrázek 22: Multi-split systém 

 

 

 



 
20 
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2 VÝPOČTOVÁ ČÁST  

2.1 Analýza objektu  
Předmětem projektu je jednopodlažní budova supermarketu v Uherském Hradišti. Nachází se 

zde obchod s odpovídajícím zázemím, sklady a prostory pro zaměstnance.  

Jedná se o železobetonový skelet vyplněný pálenými tvárnicemi Porotherm. Stropní konstrukcí 

tvoří železobetonová deska. Objekt je zastřešen plochou střechou.   

Tato práce se zabývá návrhem vzduchotechnických jednotek pro prodejní halu a zázemí pro za-

městnance, kde se nachází šatny s hygienickými zařízením pro zaměstnance, kancelář a společná 

místnost. 

2.1.1 Parametry venkovního vzduchu  

 

Místo:     Uherské Hradiště  

Nadmořská výška:   179 m. n. m 

Výpočtová teplota:    léto +35 °C /zima -17,9 °C 

Entalpie vzduchu:   léto 70,4Kj/kg s.v.  

 

Tabulka A.3.29- Uherské hradiště  

(vztažná nadmořská výška 221 m; průměrný tlak vzduchu 99,0kPa) 

  teplé období roku 
chladné období 

roku  

percentil (procento výskytu) 99,60 % 99 % 98 % 0,40 % 1 % 

Teplota venkovního vzduchu (°C) 35 33,8 32,5 -17,9 -16 

Entalpie venkovního vzduchu (kJ/kg s.v.) 70,4 67,5 65,1 - - 

Absolutní extrémy  maximum minimum 

Teplota venkovního vzduchu (°C) 37,3 -24,6 

entalpie venkovního vzduchu (kJ/kg s.v.) 80,6 -23,9 
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2.1.2 Rozdělení objektu na funkční celky  

Objekt je rozdělen na 3 funkční celky, dle provozních požadavku  

Zařízení č.1- Supermarket   

Zařízení č.2 -Zázemí pro zaměstnance  

Zařízení č.3 – Sklady  

 

Obrázek 23:Rozdělení objektu na zóny 

1 - Klimatizace  

2 - Klimatizace  

3 - neřeší se 
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2.2 Skladby konstrukcí a výpočet součinitele prostupu tepla  
Stanovení odporu při prostupu tepla 

𝑅𝑖 =
𝑑𝑖

𝜆𝑖
   

 
(1.7)  

kde                                                                                                                                                         

Ri  odpor při prostupu tepla i-tou vrstvou [m2K/W] 

λi   součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy [W/mK]  

di  tloušťka i-té vrstvy [m]    

Celkové stanovení odporu  

𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
𝑛
𝑖=1    (1.8)  

 

kde 

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

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

Součinitel prostupu tepla  

𝑈 =
1

𝑅
   (1.9)  

 

kde 

 U   součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m2K] 
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Tabulka 1: Skladba podlahy 

Materiál d (m) 
λ [Wm-1K 

-1] R [m2KW-1] 

Samonivelační 
anhydrid. potěr tl. 

40 mm 0,04 1,2 0,033 

Beton C16/20 0,05 0,63 0,072 

PE folie tl. 0,2mm 0,002 0,35 5,71 

EPS 150 S stabili. 0,06 0,035 1,17 

Netkaná geotextilie 0,04 x x 

Folie z PVC 0,02 0,16 0,0125 

Netkaná geotextilie 0,004 x x 

Beton C16/20 0,15 0,69 0,217 

  Σ 7,752 

 

Rse = 0 m2K/W 

Rsi=0,17 m2K/W 

RT=0,17+0+7,752= 7,92 m2kw-1 (1.10)  

U=1/7,92= 0,13 W/m2K <0,24 W/m2K (1.11)  

 

Tabulka 2: Skladba stropní konstrukce 

Materiál d (m) 
λ [Wm-1K 

-1] R [m2KW-1] 

Štěrkový zásyp 0,08 0,09 0,89 

Drenážní vrstva 0,006 x x 

XPS polystyren 0,12 0,036 3,33 

Drenážní vrstva 0,006 x x 

Hlavní hydroizolace 0,0023 0,21 0,011 

Netkanána geotexti-
lie 0,0013 x x 

XPS polystyren 0,08 0,036 2,22 

Pojístná izolace 0,004 0,16 0,025 

Lehnčený betin 0,1 0,14 0,714 

Stropní konstrukce 0,25 0,69 0,36 

Omítka 0,015 0,88 0,017 

Σ 7,567 

 

Rsi=0,1 m2K/W  

Rse=0,04 m2K/W 
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RT=0,04+0,1+7,567=7,707 m2kw-1 

 
(1.12)  

U=1/7,707 =0,129 W/m2K <0,45 W/m2K 

 
(1.13)  

 

Tabulka 3: Skladba vnější stěnové konstrukce 

Materiál d (m) 
λ [Wm-1 K 

-1] R [m2KW-1] 

Vnější omítka 0,02 0,7 0,029 

EPS 100 0,1 0,037 2,7 

Porotherm 30 T 
Profi 0,3 0,2 1,5 

Vnitřní omítka 0,015 0,88 0,017 

Σ 4,246 

 

Rsi=0,13 m2K/W 

Rse= 0,04 m2K/W 

RT=0,13+0,04+4,246=4,416 m2K/W (1.14)  

 

U=1/4,416= 0,23 W/m2K <0,30 W/m2K (1.15)  

Tabulka 4: Skladba vnitřní stěny 

Materiál d (m) 
λ [Wm-1 K 

-1] R [m2KW-1] 

Vnitřní omítka 0,015 0,88 0,017 

Porotherm 24 T 
Profi 0,24 0,29 0,828 

Vnitřní omítka 0,015 0,88 0,017 

Σ 0,862 

 

Rsi =0,13 m2K/W 

RT=0,13+0,13+0,862=1,122 m2K/W (1.16)  

 

U=1/1,122=0,89 W/m2K 

 
(1.17)  
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2.3 Výpočet tepelných ztrát 
 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet 

tepelného výkonu.   

Tabulka 5:Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí – Supermarket 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí – Supermarket  

Popis Ak Uk Ub Uk+UB e Ak Ukc*1 

Obvodová stěna 142,96 0,23 0,02 0,25 1 35,65 

Obvodová stěna  57,44 0,23 0,02 0,25 1 14,36 

Okno1 2,25 1,3   1,3 1 2,925 

Okno2 2,25 1,3   1,3 1 2,925 

Dveře 4,2 1,3   1,3 1 5,46 

Okno3 3 1,3   1,3 1 3,9 

Okno4 6 1,3   1,3 1 7,8 

Obvodová stěna  45,15 0,23 0,02 0,25 1 11,29 

Střecha  683,7 0,13 0,02 0,15 1 102,56 

            186,87 W/k 

 

  

Tabulka 6:Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných místností – Supermarket 

Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných místností – Supermarket 

 

Popis  Ak Uk fij A.U.f 

Stěna2 72,48 0,8 0 0 

stěna3  21,78 0,8 0,4333 7,55 

stěna4  11,4 0,8 -0,067 -0,611 

Dveře1  2,1 3,5 0 0 

Dveře2  3,78 0,39 -0,067 -0,099 

        6,84W/k 

 

Tabulka 7:Tepelné ztráty nevytápěným prostorem – Supermarket 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem – Supermarket 

Popis  Ak  Uk U Ukc bu Ak.Ukc.bw 

Stěna  19,5 0,8 0,02 0,82 0,094 1,5 

            1,5 W/k 

Teplené ztráty se zeminou – Supermarket  

Popis  Ak Uk Uegui figk Fgek Htig 

Podlaha na zemině  683,7 0,13 0,273 0,428 1 115,84W/k  
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Tabulka 8:Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí – Denní místnosti 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí – Denní místnosti  

Popis  Ak Uk Ub Uk+UB e Ak Ukc*1 

Obvodová stěna 12,96 0,23 0,02 0,25 1 3,24 

Okno 1,5 1,3     1 1,95 

Střecha  15,08 0,13 0,02 0,15 1 2,26 

            7,45W/k 

 

Tabulka 9:Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných místností – Denní místnost 

Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných místností – Denní místnost 

Popis  Ak Uk fij A.U.f 

Stěna2 - Chodba 10,5 0,8 0 0 

Stěna3 - Kancelář 12,96 0,8 0 0 

Dveře do chodby 2 3,5 0 0 

        0W/k 

 

Tabulka 10:Tepelné ztráty nevytápěným prostorem – Denní místnost 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem – Denní místnost  

Popis  Ak  Uk U Ukc bu Ak.Ukc.bw 

Stěna  10,5 0,8 0,02 0,82 0,094 0,81 

          0,81 

Teplené ztráty se zeminou              

Popis  Ak Uk Uegui figk Fgek Htig 

Podlaha na zemině  15,08 0,13 0,378 0,428 1 3,54W/k  

 

Měrná ztráta supermarketu  Hti= 309,38 W/k  

 

2.4 Výpočet tepelné zátěže  
Výpočet tepelné zátěže byl proveden v softwaru Teruna. U ostatních místností byla tepelná zá-

těž určena přibližně dle podlahové plochy a charakteru využití s použitím vypočtených hodnot. 

 

SUPERMARKET  
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Obrázek 24: Tepelná zatěž pro supermarket 

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 

Časový krok: 300 s 

Objem místnosti: 2048 m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok: NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení [1]: 6 - 21h, 6870W 

Větrání[1]: 0 - 24h, 150m3/h 

Ostatní tepelné zdroje[1]: 0 - 24h, 1000W 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce[1]: 7 - 20h, 75kg, počet osob: 150 

Biologická produkce[2]: 6 - 21h, 75kg, počet osob: 1 
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Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

21.7.  14.67h:  Citelné teplo Max= 69931.57W 

21.7.  4.42h:  Citelné teplo Min= 25453.13W 

21.7.  14.67h:  Vázané teplo=2305.98W   Merna Tz = 0W/K 

21.7.  14.67h:  Potřeba chladu = 1199.24kWh   Potřeba tepla = 0kWh 

              

Suma potřeby chladu = 1199.24kWh 

Suma potřeby tepla = 0kWh 

 

DENNÍ MÍSTNOST 

 

 

Obrázek 25: Teplená zátěž pro denní místnost 

  

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
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Časový krok: 300s 

Objem místnosti: 28.71m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok: NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení[1]: 7 - 21h, 400W 

Větrání[1]: 7 - 21h, 20m3/h 

Ostatní tepelné zdroje: NE 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce[1]: 11 - 13h, 75kg, počet osob: 5 

Biologická produkce[2]: 15 - 17h, 75kg, počet osob: 5 

Biologická produkce[3]: 7 - 20h, 75kg, počet osob: 1 

Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

21. 7.  16.92h:  Citelné teplo Max= 840.22W 

21. 7.  7h:  Citelné teplo Min= 125.12W 

21. 7.  16.92h:  Vázané teplo=318.72W   Merna Tz = 2.16W/K 

21. 7.  16.92h:  Potřeba chladu = 10.08kWh   Potřeba tepla = 0kWh 

              

Suma potřeby chladu = 10.08kWh 

Suma potřeby tepla = 0kWh 
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2.5 Stanovení průtoků vzduchu 

 

Obrázek 26: Průtoky vzduchu 
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2.6 Tlakové poměry  
V zařízení číslo 1 se objem přiváděného vzduchu rovná objemu odváděného. V zařízení číslo 2 

jsou objemy navrhnuty v kombinaci rovnotlaku, přetlaku a podtlaku.  

 

Obrázek 27: Tlakové poměry 
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2.7 Návrh distribučních elementů 

2.7.1 Vířivé vyústky  

Pro návrh distribučních elementu do prostor supermarketu byly použity vířivé vyústky. Vířivé 

difuzory mají pevné lamely různých tvarů, přes které je zabezpečený rovnoměrný vířivý příchod 

vzduchu do pracovního prostoru. Lze použít pro odvod i přívod.[9] 

Přívod vzduchu pro supermarket  

𝑉𝑝𝑙 =
𝑉

𝑛
=

5000

12
= 417 𝑚3/ℎ 

 
(1.18)  

 

Odvod vzduchu pro supermarket  

𝑉𝑝𝑙 =
𝑉

𝑛
=

5000

8
= 625 𝑚3/ℎ 

 
(1.19)  

 

 

 

 

Obrázek 28. Vířivá výusť RS14-přívod 
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Obrázek 29: Funkce výustek přivodu -kouř 

 

Obrázek 30: Viřivá výusť RS15-odvod 

 

 

2.7.2 Talířové vyústky  

Jsou navrhnuty pro druhé klimatizační zařízení. Talířové vyústky jsou vhodné pro distribuci vzdu-

chu do hygienického zázemí. Ventil je tvořen vstupním kuželem a nastavitelným středovým dis-

kem, který umožnuje regulaci průtoku vzduchu. Z důvodu různých odvodu a přívodu vzduchu 

z místnosti jsou navrhnuty různé velikosti. [7] 



 
  35 
 

 

Obrázek 31: Talířová výustka KI-LINDAB -přívod 

 

Obrázek 32: Talířová výustka KSU-LINDAB-odvod 

 

 

Tabulka 11: Počet distribučních prvků 

Zařízení 1  

Číslo 
místnost  

Název míst-
nosti  

Označení  Název  Funkce  

Průtok 
jed-

noho 
prvku 

(m3/h) 

Tla-
ková 

ztráta 
(Pa) 

Akus-
tický vý-
kon (dB) 

Počet 
(ks) 

102 
Supermar-

ket  

RS14-H-S-2-
250 

Vířivá 
výusť 

přívod 
417 21 29   

RS15-R-E-
250 

Vířivá 
výusť odvod 625 49 39 8 
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Tabulka 12: Počet distribučních prvku pro zařízení číslo 2 

Zařízení 2  

Číslo 
místnost  

Název míst-
nosti  

Označení  Název  Funkce  

Průtok 
jednoho 

prvku 
(m3/h) 

Tlaková 
ztráta 
(Pa) 

Akustický 
výkon 
(dB) 

Počet 
(ks) 

108 Chodba 
KI-100 

Talířový 
ventil  Přívod  50 29 33 1 

109 Kancelář 
KI-100 

Talířový 
ventil Přívod  75 30 31 1 

KSU-100 
Talířový 
ventil  Odvod  75 29 23 1 

110 
Denní míst-

nost  
KI-100 

Talířový 
ventil  Přívod  75 30 31 1 

KSU-100 
Talířový 
ventil  Odvod  75 29 23 1 

112 Šatna žena  
KI-200 

Talířový 
ventil  Přívod  355 46 33 1 

113 WC + sprchy  
KSU-100 

Talířový 
ventil  Odvod  34 25 21 1 

KSU-200 
Talířový 
ventil  Odvod  275 59 29 1 

114 
Úklidová 
místnost  KI-100 

Talířový 
ventil  Odvod  50 29 33 1 

115 Šatna muži 
KI-200 

Talířový 
ventil  Přívod  355 46 33 1 

116 WC + sprchy  
KSU-100 

Talířový 
ventil  Odvod  80 34 25 1 

KSU-200 
Talířový 
ventil  Odvod  275 59 29 1 

 

2.8 Návrh stěnové mřížky 
Stěnové mřížky zajistí distribuci přiváděného vzduchu  

V [m3 /h]  objemový průtok vzduchu pro jednu mřížku 

 wef [m/s]  efektivní rychlost  

   ∆pc [Pa] celková tlaková ztráta při = 1,2 kg/m 

 

 Mřížka mezí šatnou a hygienickým zařízením (červená) 200x200mm. Mřížka mezi chodbou a 

úklidovou místnosti (modrá) 225x75mm.[8] 
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Obrázek 33: Stěnová mřížka mezi místnostmi 

 

2.9 Návrh střešní hlavice  
 

Pro venkovní vzduchu a odsávaný vzduchu je navrhnuta střešní hlavice typu HVR 5. Hlavice je 

čtyřhranná se zkosenou horní stranou. [18] 

 

Tabulka 13: Návrh střešní hlavice 
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Obrázek 34: Střešní hlavice od firmy Lindab 

 

 

Obrázek 35: Geometrie střešní hlavice 

 

2.10  Návrh dodatečného chlazení pro 1.zařízení  
 

Tepelná zátěž místnosti je 44 kW. Do místnosti se přivádí 5000 m3/h čerstvého vzduchu. Navrh-

neme čtyřcestné kazetové jednotky Fan-coil. Jsou vybaveny čerpadlem pro odvod kondenzátu. 

Výpočet chladícího výkonu vzduchotechniky  
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𝑄 = 𝑉. 𝜌. 𝐶. 𝛥𝑡 (1.20)  

 

V  Průtok větracího vzduchu (m3/h) 

ρ Hustota vzduchu (kg.m-3) 

c Měrná kapacita (kJ/kg) 

tp Teplota přiváděného vzduchu centrální VZT (°C) 

ti Teplota vnitřního vzduchu (°C) 

Výkon pro Fan-coily  

𝑄𝐹𝐶𝑈 = 𝑄𝑧 − 𝑄𝑉𝑍𝑇   (1.21)  

 

Qz Tepelná zatěž  

QVZT Chladící výkon VZT 

 

Z katalogu vybereme Fan-coil s daným průtokem a určíme kolim bude mít jeden Fan-coil výkon 

chlazení. 

Počet Fan-coilu  

𝑛 =
𝑄𝐿

𝑄𝐹𝐶𝑈1
 

  

(1.22)  

QL Nutný výkon FCU v létě 

QFCU1 Chladící výkon jendoho FCU 

Poté se určí teplota přiváděného vzduchu v zimě  

 

 

2.10.1 Výpočet  

 

𝑄 =
5000

3600
. 1300.7 = 12,6𝐾𝑤 (1.23)  
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Výkon pro Fan-coily  

44 − 12,6 = 31,4𝑘𝑊  (1.24)  

 

Vybrali jsme z katalogu Fan-coil SR-1200C4 s průtokem vzduchu 1768 m3/h 

𝑄 =
1768

3600
. (25 − 19) = 3,43 𝑘𝑊 

 
(1.25)  

 

Počet jednotek 

𝑛 =
31,4

3,43
= 9 𝑘𝑠  

 

(1.26)  

 

 

 

Obrázek 36: Stropní Fan-coil 

https://www.sinclair-solutions.com/cs/produkty/chillery-a-fan-coil-jednotky/ctyrcestnne-kaze-

tove-jednotky-4-trubkove/ 

 

Rozměry    840x300x840 mm 

Tlaková ztráta     33,9 kPa 
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Hladina akustického vzduchu   48 db (VYHOVUJE) 

2.11 Dimenzování potrubí  

 

Obrázek 37: Schéma na návrh potrubí 
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Tabulka 14 :Potrubí odvodní – supermarket 

 

 

Tabulka 15: Potrubí přívod – supermarket 
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Tabulka 16: Potrubí přívod – zázemí pro zaměstnance 

 

Tabulka 17: Potrubí odvod – zázemí pro zaměstnance 

 

 

2.12  Návrh vzduchotechnických jednotek  
Všechny vzduchotechnické jednotky byly navrženy v programu AeroCad od firmy Remak a.s.   

2.12.1 Supermarket 

Byla navržena vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 10, která bude umístěna v technické 

místnosti. Průtok vzduchu v jednotce je 5000 m3/h. Jednotka je složená z deskového výměníku, 

filtrací (M5,F9,G3), ohřívač a chladič, ventilátor.  
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Obrázek 38: Návrh vzduchotechnické jednotky – Supermarket 
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Obrázek 39: Vzhled vzduchotechnické jednotky - Supermarket 
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Obrázek 40: H-X diagram -supermarket 

2.12.2 Zázemí pro zaměstnance  

Druh vzduchotechnické jednotky Cake VZ-2. Jednotka je dimenzovaná na průtok vzduchu 885 

m3/h. Zařízení obsahuje filtry na přívodu a odvodu (F7,M5), ventilátory, ohřívač a chladič.   
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Obrázek 41: Návrh vzduchotechnické jednotky -zázemí pro  zaměstnance 
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Obrázek 42: Vzhled jednotky pro 2.zařízení 
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Obrázek 43: H-X diagram – zázemí pro zaměstnance 
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2.13  Útlum hluku  
 

Z důvodu šíření akustického hluku od ventilátoru bylo potřeba navrhnout tlumiče. Navržené tlu-

miče jsou od firmy Lindab. Pro navrhované místnosti byla maximální hladina akustického vzdu-

chu pro supermarket 50db a pro místnosti  

2.13.1 Supermarket  

Tabulka 18 - útlum hluku supermarket přívod 
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Tabulka 19: Odvod vzduchu ze supermarketu 
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Tabulka 20: Odvod vzduchu z jednotky supermarketu 
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Tabulka 21: Přívod vzduchu do jednotky supermarket 

 

Navržený tlumič na potrubí přívodní a odvodní od firmy Lindab model TUNE-PS 200-60-780-500-

550 

𝑣 =
5000

3600

0,78∗0,5
=3,6 m/s [10] 
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Obrázek 44: Kulisový tlumič 

 

 

 

Obrázek 45: Geometrie tlumiče 

B=100, S=60 mm, délka= 550 mm  

https://itsolution.lindab.com/LindabWebProduct-

sDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/TUNE-PS.pdf?t=1566345703 
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2.13.2 Zázemí pro zaměstnance  

Tabulka 22: Odvod vzduchu do místností 
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2.13.3 Přívod vzduchu do místností  

Tabulka 23: Přívod vzduchu do místností 
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2.13.4 Přívod vzduchu do jednotky  

Tabulka 24: Přívod vzduchu do jednotky 
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2.13.5 Odvod vzduchu z jednotky  

Tabulka 25: Odvod vzduchu z jednotky 

 

Navržený tlumič na potrubí přívodní a odvodní od firmy Lindab model TUNE-PS 200-60-780-225-

550 

𝑣 =
𝑉

𝐴
=

830

3600

0,78∗0,25
=1,18 m/s 

  

(1.27)  
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2.14  Návrh izolace potrubí  
 

Izolace je navrhována z důvodu vzniku kondenzátu, který vzniká z důvodu rozdílných teplot. 

Deska Orstech 65 je izolace vyrobena z kamenné vlny. Může být doplněna o povrchovou úpravu 

polepem hliníkovou fólií (Orstech 65 H) nebo netkanou textilií (Orstech 65 NT). 

https://www.e-isover.cz/data/files/isover-orstech-65-tl-cz-118.pdf 

 

Obrázek 46: Tepelná izolace na potrubí 

 

 

Obrázek 47: Program Terun výpočet kondenzace 
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Na zařízení 1 je navrhnuta tloušťka 50 mm. 

Na zařízení 2 je navrhnuta tloušťka 40 mm. 
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3 VÝPOČTOVÁ ČÁST  

3.1 Technická zpráva  

3.1.1 Úvod  

Předmětem technické dokumentace pro stavební povolení je návrh klimatizačního větracího za-

řízení pro supermarket v Uherském Hradišti. Návrh se zabývá prodejní halou a zázemím pro za-

městnance, kde se nachází šatny s hygienickým zařízením. Vzduchotechnická a klimatická zaří-

zení jsou navržena, aby splňovala mikroklimatické podmínky a požadovanou výměnu vzduchu. 

3.1.2 Podklady pro navrhování  

Podkladem pro projektovou dokumentaci byly slepé matrice daných půdorysů v elektronické 

podobě. 

Projektová dokumentace byla vypracována podle následujících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády 

a norem: 

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

stavby 

•  Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb 

• Vyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb 

• 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.  

• ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu (2005) • 

• ČSN 73 0540–2 - Tepelná ochrana budov – požadavky (2011 + Z1 2012) 

• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (2009 + Z1 2013) 

• Podklady výrobců:  

• Remak a.s. 

• Isover s.r.o. 

• Lindab s.r.o. 

• Mandík  
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Výpočtové hodnoty klimatických poměrů  

Místo:     Uherské Hradiště  

Nadmořská výška:   179 m. n. m 

Výpočtová teplota:    léto +35 °C /zima -17,9 °C 

Entalpie vzduchu:   léto 70,4Kj/kg s.v.  

3.1.3 Vnitřní výpočtové hodnoty  

Tabulka 26: Vnitřní výpočtové hodnoty 

 

3.1.4 Základní koncepční řešení  

Předmětem projektové dokumentace je supermarket s jeho zázemím v Uhersku Hradišti. Bu-

dova je rozdělená na tři zóny: Prodejní hala supermarketu, sklady, zázemí pro zaměstnance. Tato 

projektová dokumentace je zaměřena na prodejní halu supermarketu a zázemí pro zaměst-

nance.  

Zařízení číslo 1. je navrženo na potřebnou výměnu vzduchu. Funguje jako rovnotlaké. Uvažuje 

se pro 150 návštěvníků a 10 pracovníku supermarketu. Na pokrytí tepelné zátěže bude sloužit 

vodní systém klimatizace, konkrétně Fan-coily. Jednotka obsahuje ventilátory, deskový výměník, 

potřebné filtry, hladič a ohřívač.  

Zařízení číslo 2. je navrženo na potřebnou výměnu vzduchu. Mezi šatnami zaměstnanců a hygi-

enickým zařízením je pro zajištění přívodního vzduchu stěnová mřížka o velikosti 300x75 mm. 

Na chodbu je přiváděn vzduch a odváděn opět pomocí stěnové mřížky do úklidové místnosti, 

kde pak je odváděn talířovým ventilem zpět do jednotky.   
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Potrubí pro přívod a odvod vzduchu je navrženo obdélníkového tvaru a pozinkovaného ocelo-

vého plechu. 

Vzduch do jednotlivých prostor bude distribuován vnitřními prvky (talířové ventily a vířivé vý-

ustě)   

3.1.5  Hygienické větrání a klimatizace 

 

Obě vzduchotechnické jednotky jsou navrženy tak, aby odpovídaly hygienickým předpisům a 

normám. Maximální hodnota pro supermarkety může být 50db, v prostorech pro zaměstnance 

40db. V místnostech číslo 108, 112 a 115 fungují jako přetlaková zóna. Z těchto místností je od-

váděn vzduch pomocí mřížek do místnosti s podtlakem (místnosti č. 113,114 a 116)  

Supermarket byl navržen pro 150 návštěvníků a 10 zaměstnanců. V zázemí pro zaměstnance se 

nachází hygienické zařízení ( 2x sprcha, 2x WC, 2umyvadlo a výlevka)  

Potřebné dávky čerstvého vzduchu: 

Návštěvník   25 m3/h 

Pracující zaměstnanec  50 m3/h 

WC, výlevka  50 m3/h 

Sprcha   150 m3/h 

Umyvadlo   30 m3/h 

3.1.6 Nároky na energii  

Elektrická  

Klimatické zařízení jsou závislá na dodávce elektrické energie, proto je potřebné zajistit jejich 

dodávky. 

Tepelná  

Tepelná energie je využívána pro pohon vodních výměníku ve vzduchotechnických jednotkách. 

Topná voda o teplotním spádu 70/50 °C.  

3.1.7 Popis technického řešení  

Zařízení číslo 1 - supermarket  

Zařízení číslo 1 řeší prodejní halu supermarketu. Pro klimatizaci byla navržena pomocí programu 

AeroCAD vzduchotechnická jednotka Aero Master XP 10 od firmy Remak a.s.. Průtok vzduchu 

klimatizační jednotkou je 5000 m3/h. Počítá se s rovnotlakým systémem. Vzduchotechnická jed-

notka bude umístěna do strojovny.  
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Distribuční prvky zajišťují vířivé výustě od firmy Lindab. Pro přívod bylo navrženo 12 vyústek s 

průtokem vzduchu 417 m3/h a pro odvod 8 vyústek s průtokem 625 m3/h. Pro dochlazení míst-

nosti bude sloužit devět Fan-coilů. Připojeny budou zvukově izolační hadicí. 

Jednotka se skládá z deskového výměníku, teplovodního výměníku na ohřev přiváděného vzdu-

chu, vodního chladiče pro chlazení přiváděného vzduchu v letních měsících, filtry (M5,G7) 

Na přívodu a odvodu vzduchu z exteriéru do jednotky jsou navrženy tlumiče 800x450 s délkou 

550 mm. Potrubí z exteriéru je přiváděno a odváděno ze střechy. Je zakončeno střešní vyústkou. 

Potrubní rozvody budou provedeny z pozinkového čtyřhranného potrubí náležité těsnosti. Izo-

lace bude provedena na přívodu a odvodu z exteriéru do jednotky, a dále pak na přívodním po-

trubí v prodejní hale. Izolace bude mít tloušťku 50 mm od firmy Isover. Izolace bude sloužit za-

mezení kondenzace na potrubí. Potrubí je vedenou podhledem. 

 

Zařízení číslo 2 – Zázemí pro zaměstnance   

 

Zázemí pro zaměstnance řeší hygienické zařízení pro muže a ženy, šatny, úklidovou místnost, 

kancelář, chodbu a denní místnost. V místnostech s hygienickým zařízením (m.č. 113,114 a 116) 

je vytvořen podtlak. Do těchto místnosti je přiváděn vzduch pomocí nástěnných mřížek z míst-

nosti s podtlakem (108,112 a 115). Denní místnost a kancelář budou fungovat na rovnotlakém 

systému.  

Vzduchotechnika jednotka je navržena v programu AeroCAD od firmy Remak a.s.. Do tohoto za-

řízení je použita kompaktní jednotka CAKE VZ-2 pro průtok vzduchu 885 m3/h. Jednotka je v pro-

vedení s dekovým rekuperátorem. Chlazení je zajištěno vodním chladičem, ohřev vodním ohří-

vačem. Jednotka má dva filtry na přívodu (F7) a odvodu (M5). Klimatizační jednotka je umístěna 

spolu s jednotkou z 1. zařízení ve strojovně. 

Potrubí je obdobné jako u zařízení číslo 1. Je čtyřhranné z pozinkového plechu. Izolace bude jak 

na přívodním a odvodním potrubí z exteriéru do jednotky, a dále pak na přívodním potrubí do 

místností. Pro snížení akustického výkonu jsou navrženy tlumiče hluku o velikosti 800x250, délky 

550 mm od firmy Lindab.  

Distribuční prvky jsou připojený ohebným potrubím pro snížení akustického hluku. Vyústky jsou 

zde navrženy talířové ventily s různým průtokem vzduchu.  

3.1.8 Nároky na energii  

Elektrická  

Klimatické zařízení jsou závislá na dodávce elektrické energie, proto je potřebné zajistit jejich 

dodávky. 
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Tepelná  

Tepelná energie je využívána pro pohon vodních výměníku ve vzduchotechnických jednotkách. 

Topná voda o teplotním spádu 70/50 °C.  

 

3.1.9   Měření regulace a proti-mrazová ochrana  

Navržené systémy VZT jednotek budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a 

regulace – profese MaR. Systém MaR zajišťuje: 

• Ovládání chodu ventilátorů a silové napájení ovládacích prvků  

• Regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním období  

• Umístění teplotních a vlhkostních čidel dle požadavku  

• Proti mrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody 

• Ovládání uzavíracích klapek v jednotce 

• Signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 

• Snímání diferenčního tlaku na filtrech a signalizace zanesení filtračních složek 

• Poruchová signalizace 

• Signalizace požárních klapek 

3.1.10 Požadavky na ostatní profese  

3.1.10.1 Stavba  

V místech prostupu stavebními konstrukcemi je nutné zajistit otvory pro vzduchotechnické po-

trubí. Prostupy se zhotoví alespoň o 150 m větší na každou stranu, než je daný rozměr potrubí. 

Prostupy pro chlazení musí být větší alespoň o 10 mm větší než průměr potrubí. Po osazení roz-

vodu je nutné provést utěsnění otvoru. Podlahu ve strojovně je nutné vyspádovat k podlahové 

vpusti.  

3.1.10.2 Elektro  

Zajistit dodávku elektrické energie do vzduchotechnických jednotek. Provést uzemnění rozvodu 

a vzduchotechnických zařízení.  

3.1.10.3 Zdravotechnika  

Je nutné zajistit odvod kondenzátu. Ve strojovně musí být umístěna podlahová vpusť se zápa-

chovou uzávěrkou.  
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3.1.10.4 Chlazení  

Chladící jednotky budou správně upevněny na podklad. U chladících systému se provede tlaková 

zkouška. Jednotky budou osazeny podle projektové dokumentace. 

3.1.10.5 Vytápění  

Pro zajištění ohřevu přiváděného vzduchu je potřeba připojit vodní ohřívače rozvody otopné 

vody o spadů 70/50 °C a napojení na MaR VZT zařízení.  

3.1.11 Protihluková a proti-otřesová opatření  

 

Do vzduchovodu jsou vloženy tlumiče hluku, které zajištují utlum hluku od ventilátoru do exte-

riéru. Tlumiče jsou osazeny na potrubí, které vede z exteriéru do jednotky. Prostupy vzducho-

techniky budou utěsněny akusticky izolačním materiálem. Distribuční prvky jsou připojeny oheb-

ným potrubím, které braní k šíření akustického hluku. Všechny točivé stroje budou pružně ulo-

ženy za účelem zmenšení vibrací, které by přenášeli do stavebních konstrukcí.  

3.1.12 Izolace a nátěry  

Potrubí u výtlaku a saní na obou jednotkách a u přívodního potrubí do místnosti bude opatřeno 

teplenou izolací tloušťky 50 mm od firmy Isover typ Orstech 65 H. 

Potrubí není potřeba opatřit nátěrem.  

3.1.13 Protipožární opatření  

Strojovna vzduchotechniky bude tvoři samostatný požární úsek. Do potrubí, které bude prochá-

zet do jiného požárního úseku, budou vloženy protipožární klapky. Jedná se o prostupy mezi 

strojovnou a supermarketem a dále pak mezi strojovnou a zázemím pro zaměstnance. Tyto pro-

stupy budou utěsněny protipožární izolací.  

3.1.14 Montáž, údržba provoz a obloha zařízení  

 

Montáž celého vzduchotechnického vybavení je potřeba vykonávat podle pokynů uvedených v 

podkladech výrobce a dodavatele zařízení. Vzduchotechnické zařízení bude pravidelně kontro-

lováno a čištěno podle pokynů dodavatele výrobků.  
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3.2 Specifikace Prvků  
 

Tabulka 27- Specifikace prvků-Supermarket 

Zařízení číslo 1  

Označení  Název, specifikace  M.j Množství  

  Vzduchotechniké zařizení a jiná zařízení      

1.01. 

Remak Aeromaster XP 10 vzduchotechnická jednotka , vnitřního prove-
dení, prutok vzduchu = 5000m3/h externí tlaková rezerva přivod- 194 Pa 
odovd -244Pa  deskový výměník s vanou na kondenzat  Přivod : tlumicí 
manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, kapsový filtr 
M5, AC ventilátor s frekvenčním měničem, vodní ohřívač Δt = 70/50 °C, 
prázdná průběžná komora, tlumicí manžeta; 
Odvod: tlumicí manžeta, kapsový filtr M5, AC ventilátor s frekvenčním 
měničem, prázdná průběžná komora, uzavírací klapka se servopohonem, 
tlumicí 
manžeta  ks 1 

  Tlumiče hluku      

 1.05 kulisový tlumič TUNE-PS OD firmy Lindab 800x450 delky 550 mm ks 1 

 1.06 kulisový tlumič TUNE-PS OD firmy Lindab 800x450 delky 550 mm ks 1 

  Přivodní distribuční prvky      

 1.03 viřivý difuzor s fixnimi lamelami RS14-H-S-2-250 Lindab  ks 12 

  Odvodní distribuční prvky      

 1.02 viřivý difuzor s fixnimi lamelami RS15-H-E-2-250 Lindab  ks 8 

 Dochlazovací systém    

1.04 Fan coil SR-1200C4 Ks 9 

  Kocové elementy v exterieru      

 1.07 Střešní hlavice lindab HVR-5 ks 2 

 1.08 Mřížka proti ptactvu    2 

  Proti požarní klapky     

 1.09 Požarní klapky firmy Lindab WK25 650X400  ks 2 

  Ohebné a zuvkoé izolační hadice      

 1.10 Zvukově izolační hadice Sonoflex DN 250 bm 20 

  
Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk. I, třída těsnosti C, vč. 
tvarovek     

 1.11 Čtyřhranné potrubí do obvodu 1190 mm, 20 % tvarovky bm 33,17 

 1.12 Čtyřhranné potrubí do obvodu 1920 mm, 60 % tvarovky bm 70,2 

 1.13 Čtyřhranné potrubí do obvodu 2320 mm, 20 % tvarovky bm 38,1 

  Teplená izolace      

 1.14 Tepelná izolace Isover Orstech 65 H tl 50 mm  m2 262 
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Tabulka 28: Specifikace prvků – Zázemí pro zaměstnance 

Zařízení číslo 2 

Označení  Název, specifikace  M.j Množství  

  Vzduchotechniké zařizení a jiná zařízení      

2.01. 

Remak CAKE  VZ -2  vzduchotechnická jednotka , vnitřního provedení, 
prutok vzduchu = 885m3/h externí tlaková rezerva přivod- 191 Pa odovd -
222 Pa  deskový výměník s vanou na kondenzat  Přivod : kapsový filtr 
M5, AC ventilátor s frekvenčním měničem, vodní ohřívač Δt = 70/50 °C, 
Odvod:  kapsový filtr M5, AC ventilátor s frekvenčním měničem, ks 1 

  Tlumiče hluku      

 2.02 kulisový tlumič TUNE-PS OD firmy Lindab 800x450 delky 550 mm ks 1 

 2.03 kulisový tlumič TUNE-PS OD firmy Lindab 800x450 delky 550 mm ks 1 

  Přivodní distribuční prvky      

 2.04 Talířový ventil  Lindab KI-100 ks 3 

2.05  TalíŘový ventil  Lindab KI-200 KS 2 

  Odvodní distribuční prvky      

 2.06 Talířový ventil Lindab KSU-100 ks 5 

 2.07 Talířový ventil Lindab KSU-200 KS 2 

  Štěnové mžížky      

 2.08 stěnová mřížka mandík 225x75 ,rozteč lamel 12,5 mm ks 1 

 2.09 stěnová mřížka mandík 200x200 ,rozteč lamel 12,5 mm ks 2 

  Kocové elementy v exterieru      

 2.10 Střešní hlavice lindab HVR-3 ks 2 

 2.11 Mřížka proti ptactvu    2 

  Proti požarní klapky     

 2.12 Požarní klapky firmy Lindab WK25 200*200 ks 2 

  Ohebné a zuvkoé izolační hadice      

 2.13 Zvukově izolační hadice Sonoflex DN 250 bm 13,5 

  
Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk. I, třída těsnosti C, vč. 
tvarovek     

 2.14 Čtyřhranné potrubí do obvodu 450mm, 20 % tvarovky bm 28,2 

 2.15 Čtyřhranné potrubí do obvodu 950 mm, 60 % tvarovky bm 27,5 

  Teplená izolace      

 2.16 Tepelná izolace Isover Orstech 65 H tl 50 mm  m2 30,4 
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3.3 Funkční schémata  

 

Obrázek 48: Funkční schéma pro 1. zařízení 
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Obrázek 49: Funkční schéma 2. zařízení 
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4 ZÁVĚR 
Výsledkem bakalářské práce je návrh vzduchotechniky pro supermarket v měst+ Uherské Hra-

diště. Objekt byl rozdělen do 3 funkčních celkem z nichž dvě jsou předmětem této práce. Zařízení 

číslo 1 teplovzdušně vytápí prodejní halu supermarketu. Zařízení číslo 2 teplovzdušně vytápí 

šatny a hygienická zařízení pro zaměstnance, denní místnost, kancelář, chodbu a úklidovou míst-

nost.   Návrh byl proveden s platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy. Teoretická část 

se zabývá klimatizačními systémy.  
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5 POUŽITÉ ZDROJE 

Zákony, vyhlášky, normy směrnice 

ČSN 12 7010/Z1 – Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 

Všeobecná ustanovení Tabulka A.3.29 

Elektronické zdroje 

 

1. VZDUCHOVÉ SYSTÉMY[online].,URL: https://www.frostik.cz/blog/systemy-klimatizacnich-zarizeni-

vzduchova-technika 

2. Stěnová mřížka: katalog [online]. Dostupné z: https://www.mandik.cz/getatta-

chment/3d0f1aa9-2108-4a15-893f-9d67be956d0a/014_01_cz_SMM.aspx 

3. Sálavé chladící systémy [online]. Dostupné z: https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-

chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i 

4. Vzduchotechnická zařízení [online]. Dostupné z: https://vetrani.tzb-info.cz/vzducho-

technicka-zarizen 

5. Indukční jednotky: parapetní [online]. Dostupné z: http://indukcni-jednotky.cz/in-

dukcni/parapetni-hfv.htm 

6. Sálavé chladící systémy [online]. [Dostupné z: https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-

chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i 

7.  Distribuční elementy: talířové ventily [online]. Dostupné z: https://www.ventila-

tory.net/distribucni-elementy 

8. Distribuční elementy [online]. Dostupné z: https://www.mandik.cz/produktova-

rada/distribucni-elementy 

9. Vířívá výustka [online]. Dostupné z: https://www.lindqst.com/airborne/calculator/de-

fault.aspx?source=project&project=8258632&products=19054050_&sen-

der=0&room=8376790 

10. Split a Multisplit [online]. Dostupné z: http://www.klima-classic.cz/lp-klimapo-

radna/slovnicek-pojmu/split-a-multisplit.html 

11. Kazetové fancoily: video [online]. Dostupné z: https://www.hydronix.cz/kazetove-fan-

coily-skystar-jumbo/ 

12. VZT-KLIMATIZACE [online]. Ing. Vladimír Křenek]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~pa-

vlic91/VVK/12-Klimatizace.pdf 

13. HIRŠ, Jiří, Gunter GEBAUER a Olga RUBINOVÁ. TZB-VZDUCHOTECHNIKA: 

KLIMATIZACE [online]. 2005 Dostupné z: http://lences.cz/domains/len-

ces.cz/skola/subory/Skripta/BT02-TZB%20III/M08-Klimatizace.pdfhttps://www.tzb-

info.cz/3897-inspekce-klimatizacnich-zarizeni-ii-cast 

https://www.mandik.cz/getattachment/3d0f1aa9-2108-4a15-893f-9d67be956d0a/014_01_cz_SMM.aspx
https://www.mandik.cz/getattachment/3d0f1aa9-2108-4a15-893f-9d67be956d0a/014_01_cz_SMM.aspx
https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i
https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i
https://vetrani.tzb-info.cz/vzduchotechnicka-zarizen
https://vetrani.tzb-info.cz/vzduchotechnicka-zarizen
http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/parapetni-hfv.htm
http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/parapetni-hfv.htm
https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i
https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i
https://www.ventilatory.net/distribucni-elementy
https://www.ventilatory.net/distribucni-elementy
https://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy
https://www.mandik.cz/produktova-rada/distribucni-elementy
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19054050_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19054050_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19054050_&sender=0&room=8376790
http://www.klima-classic.cz/lp-klimaporadna/slovnicek-pojmu/split-a-multisplit.html
http://www.klima-classic.cz/lp-klimaporadna/slovnicek-pojmu/split-a-multisplit.html
https://www.hydronix.cz/kazetove-fancoily-skystar-jumbo/
https://www.hydronix.cz/kazetove-fancoily-skystar-jumbo/
http://home.zcu.cz/~pavlic91/VVK/12-Klimatizace.pdf
http://home.zcu.cz/~pavlic91/VVK/12-Klimatizace.pdf
https://www.tzb-info.cz/3897-inspekce-klimatizacnich-zarizeni-ii-cast
https://www.tzb-info.cz/3897-inspekce-klimatizacnich-zarizeni-ii-cast


 
  73 
 

14. Vodní chladivová klimatizace BT003- Doc.Ing. Aleš Rubina , Ph.D 

15. https://www.citacepro.com/dokument/Du65B5XK6H4tAnPa?kontrola=1 

16. Chladivové systémy split, Doc. Ing. Ondřej Šikula Ph. D  

17. Indukční jednotky: stropní jednotky [online]. [cit. 2021-5-29]. Dostupné z: http://in-

dukcni-jednotky.cz/indukcni/kategorie.html#stropni_jednotky 

18. Indukční jednotky [online]. Dostupné z: http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/katego-

rie.html# 

19. Split a Multisplit [online]. [Dostupné z: https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-

amulti-split.html 

20. Split [online]. Dostupné z: http://www.klimaservis-zlin.cz/split.ht 

21. nové větrání [onlineDostupné z: 21. https://www.wafe.eu/clanek/zonove-vetrani 

22. KŘENEK, Vladimír. Vzduchotechnika [online]. , 43]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~pa-

vlic91/VVK/11.Vzduchotechnika.pdf 

 

 

 

 

Obrazové zdroje 

23. KŘENEK, Vladimír. Vzduchotechnika [online]. , 43 Dostupné z: http://home.zcu.cz/~pa-

vlic91/VVK/11.Vzduchotechnika.pdf 

24. KOSTEČKA GROUP SPOL. s.r.o. Fan-coil jednotky [onlineDostupný na WWW: https://www.kos-

tecka.net/files/refredo/uploads/files/clanky/fan-coil-jednotky/fan-coil-modely.jpg 

25. FUJITSU GENERAL CZECH REPUBLIC. Multi Split Systémy [online]. Dostupný na WWW: 

https://www.fujitsu-general.com/cz/products/multi/8rooms/index.html 

26. SOKRA s.r.o.. Parapetní jednotky [online]. Dostupný na WWW: http://indukcni-jednotky.cz/in-

dukcni/kategorie.html# 

27. MEDNET ONLINE, s.r.o. Distribuční elementy [online]. Dostupný na WWW: https://www.ventila-

tory.net/distribucni-elementy 

28. INDUKČNÍ JEDNOTKY [online]. Dostupné z: http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/kate-

gorie. 

29.  ZMRHAL, PH.D, Ing. Vladimír. Sálavé chladící systémy [online]. 2006 Dostupné z: 

https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i  

30. Klimatizační systémy [online]. Dostupné z: https://docplayer.cz/16338038-Tzb-vzdu-

chotechnika.html 

https://www.citacepro.com/dokument/Du65B5XK6H4tAnPa?kontrola=1
http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/kategorie.html#stropni_jednotky
http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/kategorie.html#stropni_jednotky
http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/kategorie.html
http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/kategorie.html
https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-split.html
https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-split.html
http://www.klimaservis-zlin.cz/split.ht
https://www.wafe.eu/clanek/zonove-vetrani
https://www.kostecka.net/files/refredo/uploads/files/clanky/fan-coil-jednotky/fan-coil-modely.jpg
https://www.kostecka.net/files/refredo/uploads/files/clanky/fan-coil-jednotky/fan-coil-modely.jpg
https://www.fujitsu-general.com/cz/products/multi/8rooms/index.html
https://www.ventilatory.net/distribucni-elementy
https://www.ventilatory.net/distribucni-elementy
https://docplayer.cz/16338038-Tzb-vzduchotechnika.html
https://docplayer.cz/16338038-Tzb-vzduchotechnika.html


 
74 
 

31. ZMRHAL, PH.D, Ing. Vladimír. Sálavé chladící systémy [online]. 2006 Dostupné z: 

https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i  

32. Lindab-výustky [onlineDostupné z: https://itsolution.lindab.com/lindabwebproduct-

sdoc/pdf/documentation/ads/Lindab/technical/hvr.pdf?t=1597137296 

33. Zonové větrání [online]. 2018 [Dostupné z: https://www.wafe.eu/clanek/zonove-

vetrani 

34. Split a Multisplit [online]. Dostupné z: https://www.daikin.cz/cs_cz/reseni/pro-vas-do-

mov.html 

35. Split [onlineDostupné z: http://www.klimaservis-zlin.cz/split.htm 

36. Lindab a.s. Stropní difuzotory -výpočet [online]. Dostupný na WWW: https://www.lindqst.com/air-

borne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sen-

der=0&room=8376790 

37. Lindab a.s.: stropní jednotky [online]. Dostupné z: 37. https://www.lindqst.com/air-

borne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&produ-

cts=19020261_&sender=0&room=8376790 

38. Split [online]. Dostupné z: https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-

split.html 

39. INDUKČNÍ JEDNOTKY [online]. Dostupné z: http://indukcni-jednotky.cz/indukcni/kate-

gorie. 

40. Kazetové fancoily [online]. Dostupné z: https://www.hydronix.cz/kazetove-fancoily-

skystar-jumbo/ 

41. Teplená izolace Isover [online].. Dostupné z: https://www.isover.cz/produkty/orstech-

65-hh 

42. Tlumič Lindab a.s. [online]. Dostupné z: https://itsolution.lindab.com/LindabWebPro-

ducsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/TUNE-PS.pdf?t=1566345703 

43. Kazetová jednotka [onlineDostupné z: https://www.sinclair-solutions.com/cs/pro-

dukty/chillery-a-fan-coil-jednotky/ctyrcestnne-kazetove-jednotky-4-trubkove/ 

44. Split [online]. Dostupné z: https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-

split.html 

45. https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/Lindab/techni-

cal/hvr.pdf?t=1621315843 

46. Stěnová mřížka [online]. Dostupné z: https://www.mandik.cz/getatta-

chment/3d0f1aa9-2108-4a15-893f-9d67be956d0a/014_01_cz_SMM.asp 

47. Lindab a.s.-talířové výustky [online]. Dostupné z: 47. https://www.lindqst.com/airborne/calcula-

tor/default.aspx?source=project&project=10974915&products=20918986_&sen-

der=0&room=11105417 

https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/Lindab/technical/hvr.pdf?t=1597137296
https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/Lindab/technical/hvr.pdf?t=1597137296
https://www.wafe.eu/clanek/zonove-vetrani
https://www.wafe.eu/clanek/zonove-vetrani
https://www.daikin.cz/cs_cz/reseni/pro-vas-domov.html
https://www.daikin.cz/cs_cz/reseni/pro-vas-domov.html
http://www.klimaservis-zlin.cz/split.htm
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sender=0&room=8376790
https://www.lindqst.com/airborne/calculator/default.aspx?source=project&project=8258632&products=19020261_&sender=0&room=8376790
https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-split.html
https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-split.html
https://www.hydronix.cz/kazetove-fancoily-skystar-jumbo/
https://www.hydronix.cz/kazetove-fancoily-skystar-jumbo/
https://www.isover.cz/produkty/orstech-65-h
https://www.isover.cz/produkty/orstech-65-h
https://www.isover.cz/produkty/orstech-65-h
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProducsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/TUNE-PS.pdf?t=1566345703
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProducsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Technical/TUNE-PS.pdf?t=1566345703
https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-split.html
https://www.toshiba-aircondition.com/cz/split-amulti-split.html
https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/Lindab/technical/hvr.pdf?t=1621315843
https://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/documentation/ads/Lindab/technical/hvr.pdf?t=1621315843
https://www.mandik.cz/getattachment/3d0f1aa9-2108-4a15-893f-9d67be956d0a/014_01_cz_SMM.asp
https://www.mandik.cz/getattachment/3d0f1aa9-2108-4a15-893f-9d67be956d0a/014_01_cz_SMM.asp


 
  75 
 

48. Lindab a.s.-talířové výustky [online]. Dostupné z: https://www.lindqst.com/airborne/calculator/de-

fault.aspx?source=project&project=10974915&products=20919341_&sender=0&room=11105417 

49. Parapetní fancoil [online]. Dostupné z: https://www.hydronix.cz/parapetni-fancoily-

se-salavou-celni-deskou-slr/ 

50. Indukční jednotka [online].]. Dostupné z: https://www.minib.cz/cs/blogpost/inovo-

vana-indukcni-jednotka-4fYvCM 

 

 

  

https://www.hydronix.cz/parapetni-fancoily-se-salavou-celni-deskou-slr/
https://www.hydronix.cz/parapetni-fancoily-se-salavou-celni-deskou-slr/


 
76 
 

 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 

 CMYK – cyan, mangeta, yellow, black, neboli azurová, purpurová, žlutá, černá  

 DPI – dots per inch / bodů na palec 

 PPI – pixels per inch / pixelů na palec 

 PC – personal computer 

 RGB – red, green, blue neboli červená, zelená, modrá 

 SZZ – státní závěrečná zkouška 

 VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce 

Fyzikální veličiny 

 a – zrychlení [m/s2] 

 c – koncentrace [ppm] 

 F – síla [N] 

 h – výška [m] 

 m – hmotnost [kg] 

 n – násobnost výměny vzduchu [h-1] 

 S  – plocha [m2] 

 t – čas [s], teplota [°C] 

 v – rychlost [m/s] 

 V – objemový průtok [m3/h] 

 

 ε – efektivita [-] 

 Ρ – hustota [kg/m3] 

 ϕ – relativní vlhkost [%] 

Indexy 

 c – škodliviny 

 i – interiér 

 o – odvodní / odpadní 

 p – přívod / pracovní 

 pdl – podlaha 
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PŘÍLOHY 
Výkresy: 

• Půdorys VZT potrubí 

• Řezy A-A, B-B, 

• Řezy C-C,D-D  
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