
 
 

 

  



  



 
 

  



  



 
 

Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a přímého chlazení v objektu motorestu. 

Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Ve 

vybraných místnostech je navrženo přímé chlazení, které slouží k odvodu tepelné zátěže a za-
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The bachelor thesis deals with the design of ventilation and direct cooling in the roadhouse. 

The ventilation system provides supply of fresh air and delivery of exhausted air. In selected 

rooms is resigned direct cooling to remove the heat load and provide a suitable microclimate 

in the summer. 
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ÚVOD 
 Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického a klimatizačního zařízení 

pro budovu motorestu, tak aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na 

vnitřní mikroklima dané budovy. V dnešní době jsou obě odvětví TZB velmi žádané a neustále 

se rozvíjející. Nenavrhují se už jen pro větší průmyslové objekty, ale i například pro budovu 

menšího motorestu, kde plní svoji funkci a zajišťují lidem příjemné vnitřní prostředí.  

 V teoretické části bakalářské práce se zaměřím na problematiku přímého chlazení. 

Mým cílem je vysvětlit principy fungování, skladbu, výhody a nevýhody přímého chlazení a 

princip návrhu klimatizačních jednotek. 

 Ve výpočtové části bakalářské práce se budu zabývat návrhem vzduchotechnických 

zařízení a návrhem klimatizačních jednotek. Objekt motorestu se skládá z restaurace, kuchyně 

a pokojů pro ubytování. Tyto části jsou dispozičně odděleny, z tohoto důvodu bude každá 

z částí obsluhována vlastním vzduchotechnickým zařízením nebo systémem klimatizace. Klima-

tizační jednotky budou navrženy v prostoru restaurace a pokojů pro ubytování.   
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Historie a užití klimatizace 
Prvky klimatizace se objevují v životě lidí už mnoho let, jejich počátky se datují až do dob 

starověkých civilizací, kdy bohatí Římané ochlazovali své domy pomocí zdi přilehlé k akvaduktu. 

Za otce principu klimatizace v moderním pojetí je považován britský vědec Michael Faraday, 

který v první polovině 19. století zjistil, že stlačené amonium (NH3) v kapalném stavu dokáže 

chladit. První klimatizační systém byl instalován americkým inženýrem na počátku 20. století. 

Od té doby klimatizace prošla významným vývojem, dosahuje stále větší efektivity a chladiva 

stále lepších termodynamických vlastností.  

Klimatizační technika postupně zasahuje do nejširšího spektra lidské činnosti. Vývoj úpra-

vy vzduchu, který začínal jednoduchými úpravami pro zpříjemnění života či pro zdokonalení 

výrobních procesů, dospěl do stavu, kdy požadavek na ideální stav prostředí je nedílnou sou-

částí většiny nových objektů. Tepelný a vlhkostní stav prostředí, proudění vzduchu, jeho čistota 

a větrání patří k nejsledovanějším parametrům, neboť bezprostředně ovlivňují fyzický i psy-

chický stav člověka a funkci technologií.  

Klimatizace je nezbytná v budovách s velkým podílem zasklených ploch nebo ve výrobních 

budovách, kde to vyžadují technologické procesy. Se zvyšujícím se komfortem života 

v posledních letech roste i oblíbenost instalace klimatizačních zařízení v rodinných domech, 

bytových domech a v kancelářích. 

1.2 Charakteristika klimatizačních systémů 
Klimatizací se pro účely tvorby vnitřního prostředí rozumí úprava vzduchu k zajištění po-

žadované čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu. Z fyzikálního hlediska je klimatizační zařízení sys-

tém plnící čtyři termodynamické funkce úprav vzduchu, jsou to chlazení, ohřev, vlhčení a od-

vlhčování.  

Klimatizace může být dílčí nebo plná. Dílčí klimatizace plní funkci chlazení, ohřevu nebo 

vlhčení. Plná klimatizace plní všechny tyto funkce dohromady a umí i odvlhčovat přiváděný 

vzduch. Jelikož v jednotce dochází ke kondenzaci, je třeba odvádět kondenzát do kanalizace. 

Dle provedení a druhu teplonosných látek lze klimatizační systémy rozdělit na vzduchové, 

kombinované a chladivové. U vzduchových systémů je teplonosnou látkou vzduch, ten je ve-

den vzduchovody. Tento typ klimatizace je většinou centrální. Kombinované systémy jsou na-

příklad fancoily, indukční jednotky a chladicí stropy. Chladivové systémy jsou systémy s přímým 

chlazením a druhy této klimatizace jsou například split, multisplit a VRV.   
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1.3 Přímé chlazení 
Chladivové systémy, kterým se budu dále věnovat, fungují na principu přímého chlazení a 

kompresorového oběhu. Tepelná energie se přenáší rovnou do chladiva pomocí skupenských 

změn, které je rozvedeno od venkovní jednotky až do vnitřní jednotky, která upravuje mikro-

klima v místnosti. Teplonosnou látkou je tedy chladivo. Tyto jednotky zpravidla pracují 

s cirkulačním vzduchem. 

Přímé chlazení je strojní chlazení založeno na II. termodynamickém zákonu, který říká, že 

teplo může samovolně přecházet pouze z vyšší teploty na nižší, nikoliv naopak. Z toho plyne že 

látkám nepřivádíme chlad, nýbrž odebíráme teplo, a z toho důvodu je zdrojem tepla látka, 

kterou chceme chladit.  K dosažení požadovaných výsledků se využívá výparné teplo chladiv.  

1.3.1 Obrácený Carnotův cyklus 

Ideální chladicí oběh prezentuje obrácený Carnotův cyklus, který přečerpává teplo z nižší 

teploty na vyšší. Pracuje s ideálním plynem, a proto je idealizovaný a nerealizovatelný, avšak 

má nejvyšší účinnost a slouží ke srovnání účinností reálných cyklů.  

Obrácený Carnotův cyklus může být rozdělen do čtyř fází: 

• Izoentropická komprese (bod 1 až 2) 

• Izotermická komprese (bod 2 až 3) 

• Izoentropická expanze (bod 3 až 4) 

• Izotermická expanze (bod 4 až 1) 

 

Obrázek 1.1 – Obrácený Carnotův cyklus 
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1.3.2 Clausius - Rankinův cyklus 

Clausius – Rankinův cyklus je teoretickým, idealizovaným, uzavřeným, parním kompreso-

rovým oběhem, kde jsou využívány změny pracovní látky, která v průběhu cyklu mění své sku-

penství.  

Základní Clausius – Rankinův cyklus může být rozdělen do čtyř fází: 

• Komprese při konstantní entropii (bod 1 až2) 

• Kondenzace při konstantním tlaku (bod 2 až 3) 

• Izoentalpické škrcení (bod 3 až 4) 

• Odpařování při konstantním tlaku (bod 4 až 1) 

 

Obrázek 1.2 – Clausius – Rankinův cyklus 

1.3.3 Skutečný chladicí cyklus 

Ve skutečných chladicích cyklech dochází vlivem tlakových ztrát k poklesu tlaků ve výpar-

níku, kondenzátoru a potrubí. Pokles tlaku ve výparníku je znázorněn mezi body 1 a 2 a vlevo 

od bodu 1. Pokles tlaku v kondenzátoru je znázorněn mezi body 3 a 6. Pokles tlaku v sacím 

potrubí je znázorněn mezi body 2 a A. Pokles tlaku ve výtlačném potrubí je znázorněn mezi 3 a 

C, D. Z důvodu tlakových ztrát ve skutečném chladicím cyklu je v reálném případě nutné insta-

lovat kompresory vyšších příkonů. 
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Obrázek 1.3 – Skutečný chladicí cyklus 

1.3.4 Princip chladivového okruhu 

Pro chlazení se nejčastěji využívají uzavřené oběhy založené na vypařování pracovní látky 

– chladiva. Chladicí zařízení se dělí na kompresorová a absorpční. Dále bude popsán princip 

kompresorového chladicího zařízení. 

 

Obrázek 1.4 – Kompresorový chladicí okruh 

 Chladicí okruh obsahuje čtyři základní části a to výparník, kompresor, kondenzátor, 

expanzní (škrticí) ventil, které jsou propojeny chladivovým potrubím, viz. Obrázek 1.4.   
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 V chladicím zařízení cirkuluje za pomoci kompresoru stále určité množství chladiva, 

které přenáší teplo z ochlazované látky do kapalného chladiva, a to přijetím tepla mění své 

skupenství na plynné. Přívodem další energie do chladiva se jeho páry stlačí a převedou na 

ještě vyšší teplotu. Chladivo musí být stlačené na takový tlak, aby páry chladiva zkondenzovaly 

a odvedly teplo do okolního prostředí. Po snížení tlaku a teploty se vrací už zase kapalné chla-

divo do výchozího stavu.  

 Chladivo musí být do výparníku přivedeno v kapalném stavu, protože kapalina při od-

pařování odebírá teplo z okolí. Z toho důvodu chladivo poté opouští výparník jako pára, která 

je nasávána kompresorem. Teplota okolního prostředí při kondenzaci musí být nižší, než je 

kondenzační teplota chladiva.  

 

Obrázek 1.5 – Parní kompresorový chladicí cyklus 

1.3.5 Prvky chladivového okruhu 
Chladicí okruh obsahuje čtyři základní části a to výparník, kompresor, kondenzátor, ex-

panzní (škrticí) ventil, které jsou propojeny chladivovým potrubím.  

Chladivový systém klimatizace je rozdělen na vnitřní a venkovní jednotky. Vnější jednotka 

s kompresorem a chlazeným kondenzátorem tvoří jeden celek, který je nutno umístit ve ven-

kovním prostředí na vhodném místě, např. na střeše, na venkovní stěně nebo na upraveném 

terénu. Vnitřní jednotka, jejíž součástí je výparník a ventilátor, je vyráběna v nejrůznějším pro-

vedení, např. stropní, parapetní, nástěnné.   
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1.3.6 Výhody a nevýhody přímého chlazení 

Výhody 

• hospodárnější než nepřímé chlazení – nižší investiční i provozní náklady 

• možnost individuálního teplotního a provozního režimu v jednotlivých místnostech 

• vyšší účinnost – vyšší chladicí faktor 

• pouze jedna teplonosná látka (chladivo) 

• velká variabilita systému 

• prostorově nenáročné ve srovnání s jinými systémy 

• často umožňují i vytápění  

Nevýhody 

• zpravidla nezajišťuje větrání, pracuje s oběhovým vzduchem 

• riziko úniku chladiva do vzduchu 

• případná ztráta chladiva je drahá a může zapříčinit poruchu 

• omezená maximální délka rozvodů a maximální převýšení 

• použití spíše pro menší počet klimatizovaných prostor 

1.4 Chladiva 
Chladivo je pracovní látka v chladicím zařízení, která zprostředkovává přenos tepelné 

energie a mění své skupenství. Chladiva dělíme podle jejich tepelných, fyzikálních a chemic-

kých vlastností, fyziologického působení na lidský organismus (jedovatost), vlivu na kvalitu 

životního prostředí, ceny a dodacích možností. Mezi tepelné vlastnosti patří tlaky, objemová 

chladivost, termodynamická dokonalost a látkové vlastnosti. Fyzikálními vlastnostmi jsou elek-

trické vlastnosti a rozpustnost s vodou a oleji. Hořlavost, výbušnost, stabilita a působení na 

konstrukční materiály jsou chemické vlastnosti. Do vlivů na životní prostředí se zahrnuje ODP – 

potenciál vyčerpání ozonu (všechna chladiva musí mít ODP=0), GWP – potenciál způsobování 

globálního oteplování a TEWI – celkový ekvivalentní dopad na globální oteplování. 

1.4.1 Označování chladiv 

Chladiva jsou označována dle normy ISO písmenem R a číselným označením podle da-

ného systému. 

Halogenované uhlovodíky: 

 

Obrázek 1.6 – Značení halogenovaných uhlovodíků  
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Binární směsi: 

• Azeotropní – R 5xx – roztok se chová jako jednosložkový 

• Zeotropní – R 4xx – roztok se nechová jako jednosložkový 

Ostatní chladiva: 

• R 7xx – na místě xx je zaokrouhlená molová hmotnost 

1.4.2 Dělení chladiv 

V minulosti byly používány nejrůznější druhy chladiv, především ale ty na bázi uhlovo-

díků. Ve druhé polovině 20. století byly zjištěny jejich negativní vlivy na kvalitu životního pro-

středí, především na oteplování vzduchu, vytváření tzn. skleníkových plynů a ubývání ozónu. 

Z tohoto důvodu bylo používání plně halogenovaných uhlovodíků zakázáno. Později bylo Mon-

trealským protokolem zakázáno i používání částečně halogenované uhlovodíky, ve kterých byl 

pouze jeden uhlíkový atom a všechny vodíkové byly nahrazeny chlorem a fluorem. Pro tyto 

uhlovodíky se vžil název freony, patří mezi ně R 12, R 11 a směs R 502. Stejným protokolem 

bylo zakázáno i používání přechodných chladiv, tzn. měkkých freonů, jejichž hlavním představi-

telem je R 22. 

V dnešní době se nejčastěji používají chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků a jejich 

směsí. Dnešní chladiva neobsahují chlor ani brom, a proto nenarušují ozónovou vrstvu. Jejich 

hlavními představiteli je jednosložkové chladivo R134a a směsi R404A a R407C. 

Mezi další se řadí čpavek (NH3), voda, oxid uhličitý (CO2) a uhlovodíky (např. metan, 

etan a propan). Použití těchto chladiv ale není moc rozšířené a nese s sebou řadu problémů. 

Čpavek je prudce jedovatý, výbušný a hořlavý. Oxid uhličitý se dnes používá hlavně jako suchý 

led. Uhlovodíky se vyznačují vysokou hořlavostí a výbušností a jsou používány hlavně 

v chemickém a petrochemickém průmyslu.  

1.4.3 Diagramy chladiv 

Tepelné diagramy chladiv nám ukazují vzájemnou závislost veličin, které charakterizují 

konkrétní chladivo. V diagramu se nachází křivka, která odděluje různé skupenské fáze chladi-

va. Křivka je rozdělena kritickým bodem na dvě části, na dolní a horní mezní křivku, které cha-

rakterizují sytou kapalinu a sytou páru.  

Diagramy mohou mít různé hlavní osy, podle kterých rozlišujeme: 

• p – V (měrný objem – tlak) 

• T – s (teplota – měrná entropie) 

• Log p – h (tlak – měrná entalpie) 

• H - s (měrná entalpie – měrná entropie)   
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Tvar křivky je pro každé chladivo jiný. S druhem chladiva se mění hodnota měrné entalpie, 

měrného objemu a chladicího faktoru při stejné teplotě vypařování a kondenzace. 

 

Obrázek 1.7 – p - V diagram 

1.5 Chladivové klimatizační systémy 
Teplonosnou látkou v systému je chladivo, které přenáší teplo pomocí skupenských změn. 

Systémy běžně pracují v režimu chlazení, avšak některé z nich mohou sloužit i k vytápění, kdy 

fungují v režimu tepelného čerpadla.  

Chladivové klimatizační systémy lze podle provedení rozdělit do čtyř základních skupin: 

• Chladivový systém split 

• Chladivový systém multisplit 

• Chladivový systém multisplit s proměnným průtokem chladiva  

• Chladivový systém multisplit s proměnným průtokem a přečerpáváním tepla 

 

Chladivový systém split 

Split systém se skládá z jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky. Kompresor 

s kondenzátorem chlazeným vzduchem je umístěn ve venkovním prostředí a výparník je sou-

částí vnitřní jednotky. Délka chladivového potrubí je limitována, a proto bývají venkovní jed-

notky většinou umístěny co nejblíže těm vnitřním.  
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Obrázek 1.8 – Systém split 

Chladivový systém multisplit 

Multisplit je systém, který obsahuje více vnitřních jednotek (až 8) napojených na jednu 

venkovní jednotku. Každá z vnitřních jednotek je napojena samostatným chladivovým po-

trubím přímo na venkovní jednotku. Díky tomu lze ovládat každou vnitřní jednotku nezávisle 

na sobě.  

 

Obrázek 1.9 – Systém multisplit 
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Chladivový systém multisplit s proměnným průtokem chladiva 

Systém multisplit s proměnným průtokem chladiva může tvořit velké množství vnitř-

ních jednotek (cca do 40) napojených na jednu venkovní kondenzační jednotku. V systému je 

možné regulovat chladicí výkon změnou průtoku chladiva. Obchodní označení těchto systémů 

je VRV (Variable Refrigerant Volume) nebo VRF (Variable Refrigerant Flow). Uvedený systém 

umožňuje chlazení i vytápění, avšak všechny jednotky pracují ve stejném režimu.  

 

Obrázek 1.10 – VRV Systém 

 

Chladivový systém multisplit s proměnným průtokem a přečerpáním tepla 

Systém je svým zapojením shodný s předchozím systémem, ale umožňuje individuální 

provoz jednotek v režimu chlazení či vytápění. Inteligentní regulace systému umožňuje i pře-

čerpávání tepla mezi místnostmi s různými vnitřními teplotami.  
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Obrázek 1.11 – Dělení systémů chladivové klimatizace 

1.5.1 Vnitřní jednotky 

V klimatizovaných místnostech jsou instalovány vnitřní jednotky, které obsahují výpar-

ník a zpravidla také expanzní ventil. Součástí jednotek je i ventilátor k zajištění cirkulace po-

třebného vzduchu a vzduchový filtr. Jednotky většinou pracují pouze s oběhovým vzduchem. 

Chladicí výkony vnitřních jednotek se pohybují v rozmezí od 2 do 20 kW.  

Vnitřní jednotky se vyrábí v mnoha provedeních a většina má částečně nastavitelný 

směr výfuku pomocí pohyblivých lamel. Nejběžnějšími typy jsou: 

• Nástěnná jednotka s výfukem šikmo před sebe nebo vodorovně 

• Podstropní jednotka s vodorovným výfukem 

• Parapetní jednotka s výfukem nahoru 

• Kazetová jednotka určená k zabudování do podhledu s výfuky po stranách ka-

zety s možností nastavení úhlu 

• Potrubní (kanálová) jednotka určená k zabudování do potrubí 

 

 

Obrázek 1.12 – Nástěnná vnitřní jednotka  
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Obrázek 1.13 – Podstropní vnitřní jednotka 

 

Obrázek 1.14 – Parapetní vnitřní jednotka 

 

Obrázek 1.15 – Kazetová vnitřní jednotka  
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Obrázek 1.16 – Potrubní vnitřní jednotka 

 Jelikož na výparníku kondenzuje vodní pára je nutno vznikající kondenzát odvádět do 

kanalizace. Kondenzátní potrubí musí být od kanalizačního odděleno zápachovou uzávěrkou. 

Při teplotě interiéru 26 °C a relativní vlhkosti vzduchu 40 % běžně vzniká 1 až 5 litrů kondenzá-

tu. Kondenzát může být odvádět z jednotky gravitačně nebo pomocí čerpadel kondenzátu.  

1.5.2 Venkovní jednotky 

Vnější jednotky s kompresorem a většinou vzduchem chlazeným kondenzátorem tvoří je-

den celek, který je přizpůsoben umístění ve venkovním prostředí. Jednotky se umisťují na 

vhodném místě objektu, a to například na střeše, na venkovní stěně nebo na upraveném teré-

nu, vždy je však třeba dbát pokynům výrobce. Kompresor je zdrojem hluku a z toho důvodu je 

třeba jednotky umisťovat i s ohledem na hlukové limity, případně použít akustické zástěny.  

 

Obrázek 1.17 – Venkovní jednotka na střeše objektu 
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Obrázek 1.18 – Venkovní jednotka na obvodové stěně 

1.5.3 Chladivové potrubí 

Vnitřní a venkovní jednotky spojuje měděné chladivové potrubí, jehož velikost je dána 

chladicím výkonem jednotek. Chladivo proudí potrubím v různém stavu, za různých teplot a 

tlaků. Průměr potrubí, kterým prochází chladivo v plynném stavu je větší než u potrubí s chla-

divem v kapalném stavu. Aby bylo zaručeno dodržení správných teplot a tlaků, musí být potru-

bí izolováno tepelnou izolací a minimální tloušťce 10 mm. K urychlení montáže je dnes použí-

váno předizolované potrubí.  

Maximální délka a převýšení potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou jsou omezeny vý-

robcem a je snaha, aby byly co nejmenší.  
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2 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

2.1 Analýza objektu 

2.1.1 Popis objektu 

 Jedná se budovu motorestu, která se nachází v jihomoravské obci Čeložnice na parcele 

o výměře 1883 m2. Celková zastavěná plocha je 322,2 m2. Motorest slouží jako restaurační 

provoz s kuchyní a ubytovaní. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance. Na pozemku se 

nachází i prostorné parkoviště a zachován byl původní prodejní kiosek, který přiléhá 

k motorestu. Zařízení vzduchotechniky bude řešeno jen pro budovu motorestu bez uvážení 

kiosku.  

2.1.2  Konstrukční řešení 

 Objekt půdorysu ve tvaru lichoběžníku je dvoupodlažní po celé své ploše, nepodskle-

pený, zastřešen je plochou jednoplášťovou střechou se sklonem 2 %. Svislé obvodové zdivo 

tvoří zděný systém Porotherm. Stropní konstrukce jsou realizovány pomocí stropních panelů 

Spiroll. Z důvodu zakrytí vzduchotechniky jsou všechny místnosti opatřeny podhledem. 

 Motorest je přístupný čtyřmi vchody, z nichž dva jsou pro veřejnost, jeden ze strany 

jihozápadní do restaurace a druhý ze strany jihovýchodní pro ubytované hosty do vstupní haly 

s recepcí, a dva pro zaměstnance ze strany severovýchodní.  

V 1NP se nachází restaurační část s posezením asi pro 40 osob, bar, kuchyně, sklady, hygienické 

zázemí pro návštěvníky i zaměstnance, strojovna VZT a vstupní hala s recepcí. Ve 2NP se na-

chází 6 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým zařízením a jeden pokoj trojlůžkový, tak-

též s vlastním hygienickým zařízením. Chodba procházející středem patra je ukončena malou 

terasou. 

2.1.3 Rozdělení na funkční celky 

 Pro návrh vzduchotechniky bude objekt motorestu rozdělen do tří funkčních celků. 

Prvním celkem bude restaurace s hygienickým zázemím (v obrázku označeno fialovou barvou). 

Druhým celkem bude prostor kuchyně a její zázemí (v obrázku označeno zelenou barvou). Kaž-

dý z těchto celků bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve strojovně, která 

se nachází v prvním nadzemním podlaží. Třetím celkem budou pokoje motorestu (v obrázku 

označeno žlutou barvou), které budou obsluhovány pouze klimatizačními jednotkami pro do-

sažení potřebné teploty v místnosti. Hygienické zařízení pokojů bude odvětráno potrubním 

ventilátorem s vývodem na obvodové stěně motorestu. 

 Ve všech místnostech mimo strojovnu bude počítáno s vnitřní výpočtovou teplotou 

21 °C pro zimní období a pro letní období to bude 24 °C, mimo kuchyni, kde bude uvažováno s 

teplotou 27 °C. 
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Obrázek 2.1 – Rozdělení na funkční celky 
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2.2 Tepelná bilance 
 Výpočet tepelné bilance byl proveden pro restauraci a všechny pokoje ve 2NP určené 

k ubytování hostů. Tepelná bilance představuje číselné vyjádření tepelných toků z a do sledo-

vané místnosti. Výsledkem jsou tepelné ztráty, tepelná zátěž a vodní zisky. Tepelné ztráty jsou 

počítány pro zimní období, zátěž naopak pro období letní.  

2.2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla 

Tepelný odpor každé vrstvy konstrukce: 

 R = Ʃ dj / λj       [m2*K*W-1] 

  d tloušťka konstrukce     [m] 

 λ součinitel tepelné vodivosti   [W*m-1*K-1] 

 RT = Rse + R + Rsi      [m2*K*W-1] 

  Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2*K*W-1] 

  Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2*K*W-1]  

  RT tepelný odpor při prostupu tepla  [m2*K*W-1] 

 

U = 1 / RT       [W*m-2*K-1] 

  U součinitel prostupu tepla  
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Tabulka 2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla 

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

2 Porotherm 50T Profi 0,500 0,076 6,579

3 Minerální omítka Weber 0,015 0,470 0,032

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

2 Porotherm 30 Profi 0,300 0,175 1,714

3 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

2 Porotherm 17,5 0,175 0,270 0,648

3 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

2 Porotherm 24 Profi 0,240 0,280 0,857

3 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

2 Porotherm 11,5 0,115 0,260 0,442

3 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 SDK deska (2*12,5mm) 0,025 0,210 0,119

2 Izolace Akustik board 0,100 0,037 2,703

3 SDK deska (2*12,5mm) 0,025 0,210 0,119

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 Keramická dlažba 0,010 1,300 0,008

2 Cementová malta 0,010 1,160 0,009

3 Betonová roznášecí deska 0,040 1,230 0,033

3 TI Isover EPS 100S 0,150 0,037 4,054

4 Podkladní ŽB 0,150 1,430 0,105

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 Dřevěná podlaha 0,009 0,051 0,176

2 2 x 15mm OSB deska 0,030 0,130 0,231

3 TI Isover EPS 100S 0,050 0,037 1,351

4 Panely Spiroll 0,200 1,053 0,190

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 TI minerální vlna 0,180 0,041 4,390

2 Polystyrenbeton - spád 0,060 0,100 0,600

3 Panely Spiroll 0,200 1,053 0,190

d λ R Rsi RT Rse U

[m] [W/mK] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/m2K]

1 VPC omítka 0,015 0,990 0,015

2 Porotherm 30T Profi 0,300 0,074 4,054

3 Minerální omítka Weber 0,015 0,470 0,032

Konstrukce J

Vnější obvodová stěna tl. 300 mm

0,000 4,101 0,000 0,244

Konstrukce I

Plochá střecha

0,000 5,180 0,000 0,193

0,569

Konstrukce G

Podlaha na zemině

0,000 4,208 0,000 0,238

Konstrukce H

Podlaha

0,000 1,759 0,000

0,340

Konstrukce E

Vnitřní příčka tl. 115 mm

0,000 0,473 0,000 2,116

Konstrukce F

Vnitřní příčka - SDK

0,000 2,941 0,000

1,127

Konstrukce C

Vnitřní příčka tl. 175 mm

0,000 0,678 0,000 1,474

Konstrukce D

Vnitřní stěna tl. 240 mm

0,000 0,887 0,000

0,573

Konstrukce A

Vnější obvodová stěna

0,000 6,626 0,000 0,151

Konstrukce B

Vnitřní nosná stěna tl. 300 mm

0,000 1,745 0,000

 



 
  31 
 

2.2.2 Výpočet tepelných ztrát  

 Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle vztahů uvedených v normě ČSN EN 12831 

– Tepelné soustavy v budovách. Vzhledem k tomu, že se celý objekt nachází nad úrovní okolní-

ho terénu, nebyl uvažován přestup tepla s účinky působení přilehlé zeminy na obvodové kon-

strukce. Ve všech místnostech v objektu, uvažovaných při výpočtu, je vnitřní výpočtová teplota 

v zimě 21°C v případě obsazených pokojů. V případě neobsazených pokojů je to 18°C. 

Výpočtové hodnoty klimatických veličin města Hodonín: 
 

Nadmořská výška (m.n.m.) 
Teplota venkovního 

vzduchu tez (°C) 
Počet otopných 

dnů d 
Teplota v otop. obd. 

tes (°C) pro 12°C  

  162 -12 215 4,2 
 

  

       Návrhová vnitřní teplota tiz Teplota exteriéru tez 

     
21 -12 

      

Tabulka 2.2 Výpočet tepelných ztrát v pokoji pro ubytování 

Č. kce A k  [m
2] U k [W/(m2ˑK)] ΔU [W/(m2ˑK)] U kce  [W/(m2K)] e k AˑU kce ˑe k

S01 15,11 0,147 0,05 0,197 1 2,98

SO2 8,98 0,147 0,05 0,197 1 1,77

OZ 5,63 0,737 0 0,737 1 4,15

STR 25,65 0,188 0,05 0,238 1 6,10

15,00

Č. kce A k  [m
2
] U kce [W/(m

2
K)] f ij AˑU kce ˑe k

SN01 31,34 1,066 0,063 2,09 t iz= 18

DN1 1,82 2,000 0,063 0,23 t iz= 18

PDL 25,65 0,477 0,063 0,76 t iz= 18

3,08

18,08

Q int,i [°C] Q e [°C] Q int,I-Q e H T,i  [W/K]

21 -12 33 18,08

Venkovní s těna jihozápadní

Okno zdvojené

Strop - s třecha

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí H T,ie  [W/K]:

Místnost 207. - Pokoj 4

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí

Popis

Venkovní s těna jihovýchodní

Stavební konstrukce

Celková měrná tep. ztráta do/z prostorů vytápěných na odl. teploty H T,ij  [W/K]:

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + H T,ij   [W/K]:

Návrhová ztráta  prostupem 

Q T,i  [W]

596,5

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:

Stavební konstrukce

Popis

Vnitřní s těna - tl . 175 mm

Dveře - chodba

Podlaha 
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Tabulka 2.3 Výpočet tepelných ztrát restaurace 

Č. kce A k  [m
2] U k [W/(m2ˑK)] ΔU [W/(m2ˑK)] U kce  [W/(m2K)] e k AˑU kce ˑe k

S01 10,01 0,147 0,05 0,197 1 1,97

S02 41,80 0,147 0,05 0,197 1 8,24

S03 30,03 0,147 0,05 0,197 1 5,92

DO 1,82 0,710 0 0,710 1 1,29

OZ 11,40 0,737 0 0,737 1 8,40

25,83

Č. kce A k  [m
2
] U kce [W/(m

2
K)] f ij AˑU kce ˑe k

SN01 18,89 0,499 -0,125 -1,18 t iz= 24

SN02 7,61 1,066 -0,125 -1,01 t iz= 24

SN03 8,75 1,066 0,063 0,58 t iz= 18

DN1 5,15 0,866 0,063 0,28 t iz= 18

DN2 4,65 2,000 -0,125 -1,16 t iz= 24

STR 100,41 0,477 0,063 2,99 t iz= 18

-2,49

Č. kce Ak [m2] Uequiv,k [W/(m2K)] Akˑ Uequiv,k fg1 fg2 GW fg1ˑfg2ˑGW

PDL 100,41 0,477 47,846 1,45 0,469 1 0,680

32,52

55,86

Q int,i [°C] Q e [°C] Q int,I-Q e H T,i  [W/K]

21 -12 33 55,86

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí

Stavební konstrukce

Popis

Venkovní s těna jihozápadní

Venkovní s těna západní

Dveře - WC

Venkovní s těna jihovýchodní

Dveře ochlazované

Okno zdvojené

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí H T,ie  [W/K]:

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty:

Stavební konstrukce

Celková měrná tep. ztráta zeminou H T,ig  [W/K]:

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + H T,ij  + HT,ig  [W/K]:

Místnost 113. - Restaurace motorestu

Návrhová ztráta  prostupem Q T,i  [W]

1843,2

Strop

Celková měrná tep. ztráta do/z prostorů vytápěných na odl. teploty H T,ij  [W/K]:

Tepelné ztráty zeminou:

Stavební konstrukce

Popis

Podlaha

Popis

Vnitřní s těna - WC

Vnitřní s těna - WC muži

Vnitřní s těna - sklad

Dveře - vs tupní ha la

 

2.2.3 Tepelná zátěž 

 Tepelná zátěž je celkový tok tepla do klimatizovaného prostoru, který musí pokrýt kli-

matizační zařízení. Je to v podstatě část tepelných zisků zmenšená o složku akumulace.  

• Tepelné zisky okny 

• Tepelné zisky stěn 

• Tepelné zisky od vnitřních zdrojů 

Tepelné zisky okny: 

Osluněná část okna: 

 SOS = [la – (e1-f)] * [lb – (e2-g)]      [m2] 

  la Výška zasklení      [m] 
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  lb šířka zasklení      [m] 

  f odstup od svislé stínící překážky   [m] 

  g odstup od vodorovné stínící překážky   [m] 

 Vodorovný stín: 

 e1 = c * tan |α - γ|       [m]  

 Svislý stín:  

 e2 = d * 
𝐭𝐚𝐧 𝒉 

𝐜𝐨𝐬  |𝜶−𝜸|
       [m] 

  c hloubka okna od okraje svislého slunolamu  [m] 

  d hloubka okna od okraje vodorovného slunolamu [m] 

  h výška slunce      [°] 

  α sluneční azimut      [°] 

  λ azimut stěny      [°] 

Pozn.: Je-li délka stínu e1 (e2) menší než f (g), se stínem nepočítáme, protože nedopadá na sklo 

okna. Pokud je rozdíl azimutů stěny a slunce |α-λ|> 90°, znamená to, že okno je celé ve stínu a 

počítat délky stínů je zbytečné, protože SOS = 0. 

Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno:  

Qor = [SOS * Io * co + (So – SOS) * Iodif] * s     [W]  

 co korekce na čistotu atmosféry    [ - ] 

 Io celková intenzita radiace procházející oknem  [W*m-2] 

 Iodif intenzita difuzní radiace procházející oknem  [W*m-2] 

 s  stínicí součinitel     [ - ] 

 So plocha zasklení jednoho okna    [m2] 

Tepelné zisky oken konvekcí: 

 Qok = Sok * Uo * (te – ti)       [W] 

  te teplota exteriéru     [°C] 

  ti teplota interiéru     [°C] 

  Uo tepelný součinitel prostupem okna   [W*m-2*K-1] 

  Sok plocha okna      [m2] 
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Celková tepelná zátěž okny: 

 Qo = Qor + Qok        [W] 

 

Tepelné zisky stěn: 

Stěna vnější lehká: 

 Qs = Us * S * (tr – ti)       [W] 

  tr rovnocenná sluneční teplota pro určenou hodinu [°C] 

  Us tepelný součinitel prostupem stěny   [W*m-2*K-1] 

  S plocha stěny s odečtenými otvory   [m2] 

Stěna vnější středně těžká: 

 Qs = Us * S * [( trm – ti) + m * (trψ – trm)]     [W] 

  trm prům. rovnocenná sluneční teplota vnějšího  [°C] 

 vzduchu za 24 hod 

  trψ rovnocenná sluneční teplota v době o ψ hodin dřív [°C] 

  Us tepelný součinitel prostupem stěny   [W*m-2*K-1] 

Součinitel zmenšení teplotního kolísání: 

m = 
𝟏+𝟕,𝟔∗ 𝜹

𝟐𝟓𝟎𝟎𝜹
        [ - ]  

 δ tloušťka stěny      [m] 

Fázové posunutí teplotních kmitů ψ: 

 Ψ = 32 * δ – 0,5       [h] 

Stěna vnější těžká: 

 Qs = Us * S * (trm – ti)       [W] 

  trm prům. rovnocenná sluneční teplota vnějšího  [°C] 

 vzduchu za 24 hod 

  Us tepelný součinitel prostupem stěny   [W*m-2*K-1] 

Stěna vnitřní: 

 Osi = Us * S * (tio – ti)       [W] 
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  tio teplota na druhé straně stěny    [°C] 

  Us tepelný součinitel prostupem stěny   [W*m-2*K-1] 

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů: 

Produkce tepla od lidí: 

 Ql = nl * 6,2 * (36 – ti)       [W] 

  nl počet lidí      [ - ] 

Produkce tepla od pokrmů: 

  5Wh  jeden pokrm 

  1 jídlo/h na 1 místo v restauraci  

Produkce tepla od svítidel: 

 Qsv = Ss * PS * c1 * c2       [W] 

  Ps výkon osvětlení      [W*m-2] 

  c1 součinitel současnosti používání svítidel  [ - ] 

  c2 zbytkový součinitel     [ - ] 

  Ss podlahová plocha zmenšená o přirozeně   [m2] 

osvětlenou plochu u oken 

Vodní zisky: 

Produkce vodní páry od lidí: 

 Ql = nl * ml        [ g/h ]  

  nl počet osob      [ - ] 

  ml produkce vodní páry na jednu osobu   [ g/h ] 

Produkce vodní páry od pokrmů: 

  10 g/h na 1 jídlo 
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Tabulka 2.4 Výpočet tepelných zisků sluneční radiací v restauraci 

čas Ak [m
2
] 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jihovýchodní fasáda Idjv = Ajvˑ Iojv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Západní fasáda Idj = Azˑ Ioj 6,15 719,55 799,5 854,85 867,15 1426,8 2392,35 3105,75 3314,85 2958,15

Jihozápadní fasáda Idjz = Ajzˑ Iojz 10,63 1243,71 1381,9 1966,55 3359,08 4645,31 5378,78 5431,93 4804,76 3561,05

Ʃ I 1963,26 2181,4 2821,4 4226,23 6072,11 7771,13 8537,68 8119,61 6519,2

Popis α h γ l a l b c d e 1 e 2 f g S os

Západní fasáda OK1 246 44 270 1,4 1,55 0,15 0,15 0,32 0,006 0,115 0,115 1,983

Západní fasáda OK2 246 44 270 0,9 0,8 0,15 0,15 0,32 0,006 0,115 0,115 0,632

Jihozápadní fasáda OK 246 44 225 1,4 1,55 0,15 0,15 0,058 0,155 0,115 0,115 2,200

Jihozápadní fasáda DV 246 44 225 1,95 2,1 0,15 0,15 0,058 0,155 0,115 0,115 4,134

Popis S os S o I o c 0 I dif s n Q r

Západní fasáda OK1 1,983 2,625 505 1,15 117 0,504 2 1236,32

Západní fasáda OK2 0,632 0,9 505 1,15 117 0,504 1 200,73

Jihozápadní fasáda OK 2,200 2,625 511 1,15 117 0,504 2 1353,33

Jihozápadní fasáda DV 4,134 5,375 511 1,15 117 0,504 1 1297,67

2651,0

ke dni  21.7.

Celkové tepelné zisky oken s luneční radiací Q r  [W]:

Místnost 113. - Restaurace motorestu Výpočet pro 15 hod

Tepelné zisky oken sluneční radiací

Osluněná část okna S os

Tepelné zisky s luneční radiací
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Tabulka 2.5 Výpočet tepelných zisků sluneční radiací v pokoji pro ubytování 

čas Ak [m2] 12 13 14 15 16

Jihovýchodní fasáda Idjv = Ajvˑ Iojv 0,375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výpočet pro 15 hod

Jihozápadní fasáda Idjz = Ajzˑ Iojz 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ʃ I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Popis α h γ l a l b c d e 1 e 2 f g S os

Jihozápadní fasáda OK1 246 44 225 1,4 1,55 0,15 0,15 0,229 0,005 0,115 0,115 2,135

Jihozápadní fasáda OK2 246 44 225 1,4 1,55 0,15 0,15 0,229 0,005 0,115 0,115 2,135

Jihovýchodní fasáda OK 246 44 135 0,27 0,52 0,15 0,15 - - 0,115 0,115 0,000

Popis S os S o I o c 0 I dif s n Q r

Jihozápadní fasáda OK1 2,135 2,625 511 1,15 117 0,504 1 661,17

Jihozápadní fasáda OK2 2,135 2,625 511 1,15 117 0,504 1 661,17

Jihovýchodní fasáda OK 0,000 0,375 117 1,15 117 0,504 1 22,11

1344,5

ke dni  21.7.

Místnost 207. - Pokoj 4

Tepelné zisky oken sluneční radiací

Osluněná část okna S os

Tepelné zisky s luneční radiací

Celkové tepelné zisky oken s luneční radiací Q r  [W]:
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Tabulka 2.6 Výpočet tepelných zisků konvekcí restaurace 

Místnost 113. - Restaurace motorestu

Tepelné zisky oken konvekcí

Popis S ok  [m
2] U o  [W/Km-2] Δt Q ok  [W/K] n Q o

Západní fasáda OK1 2,625 0,737 6 11,61 2 23,22

Západní fasáda OK2 0,900 0,737 6 3,98 1 3,98

Jihozápadní fasáda OK 2,625 0,737 6 11,61 2 23,22

Jihozápadní fasáda DV 5,375 0,866 6 27,93 1 27,93

Celkové teplené zisky oken konvekcí Q o  [W]: 78,4

 

Tabulka 2.7 Výpočet tepelných zisků konvekcí pokoje pro ubytování 

Místnost 207. - Pokoj 4 

Tepelné zisky oken konvekcí

Popis S ok  [m
2] U o  [W/Km-2] Δt Q ok  [W/K] n Q o

Jihovýchodní fasáda OK 0,375 0,737 6 1,66 1 1,66

Jihozápadní fasáda OK 2,625 0,737 6 11,61 2 23,22

Celkové teplené zisky oken konvekcí Q o  [W]: 24,9  

Tabulka 2.8 Výpočet tepelné zátěže vnějších a vnitřních stěn restaurace 

Popis S  [m
2] U  [W/(Kˑm2)] t rm t i Q s

Jihovýchodní s těna 30,032 0,147 30,2 24 27,398

Západní s těna 41,8 0,147 29,7 24 35,059

Jihozápadní s těna 10,01 0,147 30,2 24 9,132

71,6

Popis S  [m
2] U  [W/(Kˑm2)] t io t i Q s

Vnitřní s těna - s trop 100,41 0,477 28 24 191,386

Vnitřní s těna - WC 18,894 0,499 24 24 0,000

Vnitřní s těna - WC muži 7,6125 1,066 24 24 0,000

Vnitřní s těna - sklad 8,75 1,066 28 24 37,295

228,7Tepelná zátěž vnitřních s těn  Qs  [W]:

Místnost 113. - Restaurace motorestu

Tepelná zátěž vnějších stěn

Těžká stěna tloušťky d = 0,5 m

Tepelná zátěž těžkých s těn  Qs  [W]:

Tepelná zátěž vnitřních stěn

Vnitřní stěna

  



 
  39 
 

Tabulka 2.9 Výpočet tepelné zátěže vnějších a vnitřních stěn pokoje pro ubytování 

Popis S  [m
2
] U  [W/(Kˑm

2
)] t rm t i Q s

Jihozápadní s těna 8,98 0,147 30,2 24 8,192

Jihovýchodní s těna 15,11 0,147 30,2 24 13,785

22,0

Popis S  [m
2
] U  [W/Km

-2
] t rm t i t rΨ m Q s Ψ (hod)

Plochá s třecha 25,650 0,188 30,2 24 16,9 0,131 21,510 13,9

21,5

43,5

Popis S  [m
2
] U  [W/(Kˑm

2
)] t io t i Q s

Vnitřní s těna - podlaha 25,65 0,477 28 24 48,890

Vnitřní s těna - tl . 175 mm 31,34 1,066 28 24 133,582

182,5

Celková tepelná zátěž vnějších stěn Q s  [W]: 

Tepelná zátěž vnitřních stěn

Vnitřní s těna

Tepelná zátěž vnitřních s těn  Qs  [W]:

Místnost 207. - Pokoj 4

Tepelná zátěž vnějších stěn

Těžká stěna tloušťky d = 0,5 m

Tepelná zátěž těžkých s těn  Qs  [W]:

Středně těžká stěna (střecha) d = 0,45 m

Tepelná zátěž s tředně těžkých s těn  Qs  [W]:

 

Tabulka 2.10 Výpočet produkce tepla a vodních zisků od lidí v restauraci 

Počet osob Činnost t i q m  [W] Q l

40
sedící, 

odpočíva jící
24 74 2960

2
Chodící 

přecházející
24 77 154

3114

Počet osob Činnost t i m m [g/h] M wl  [g/h]

40
sedící, 

odpočíva jící
24 60 2400

2
Chodící 

přecházející
24 124 248

0,7

Místnost 113. - Restaurace motorestu

Produkce tepla od lidí

Celková produkce ci telného tepla  od l idí Q l [W]:

Vodní zisky od lidí

Celková produkce vodních par od l idí M wl  [g/s ]:  
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Tabulka 2.11 Výpočet produkce tepla a vodních zisků od lidí v pokojích pro ubytování 

Počet osob Činnost t i q m  [W] Q l

2
Sedící, 

odpočíva jící
24 74 148

148

Počet osob Činnost t i m m [g/h] M wl  [g/h]

2
Sedící, 

odpočíva jící
24 60 120

0,033

Místnost 201.-213. - Pokoje motorestu

Produkce tepla od lidí

Celková produkce ci telného tepla  od l idí Q l [W]:

Vodní zisky od lidí

Celková produkce vodních par od l idí M wl  [g/s ]:  

Tabulka 2.12 Výpočet produkce tepla a vodních zisků od pokrmů v restauraci 

Počet pokrmů za  hodinu Pokrm [Wh] Q p

40 5 200

200

Počet pokrmů za  hodinu Pokrm [g] M wl  [g/h]

40 10 400

0,1

Produkce tepla od pokrmů

Celková produkce tepla  od pokrmů Q p [W]:

Vodní zisky od pokrmů

Celková produkce vodních par od l idí M wl  [g/s ]:  

Tabulka 2.13 Výpočet tepelné produkce svítidel 

Popis Sos [m
2] Ps [W/m2] c1 [-] c2 [-] Q sv

Zářivka  36,04 15 1 0,7 378,42

378,42

Popis Sos [m
2
] Ps [W/m

2
] c1 [-] c2 [-] Q sv

Zářivka  13,77 15 1 0,7 144,59

144,59Celkové tepelné zisky z vnitřních zdrojů Q sv  [W]:

Místnost 113. - Restaurace motorestu

Tepelná produkce svítidel

Celkové tepelné zisky z vnitřních zdrojů Q sv  [W]:

Místnost 201.-213. - Pokoje motorestu

Tepelná produkce svítidel
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2.2.4 Shrnutí tepelné bilance budovy 

 
Tabulka 2.14 Shrnutí tepelné bilance budovy 

Q r = 2651,0 W

Q o= 78,4 W

Q s= 71,6 W

Q si = 228,7 W

Q l = 3314,0 W

Q sv = 378,4 W

Q t= 6722,0 W

Q z= 1843,2 W

M wl = 648,0 g/s

Q r = 661,2 W

Q o= -1,9 W

Q s= 63,8 W

Q si = 248,2 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 1263,8 W

Q z= 614,4 W

M wl = 0,033 g/s

Q r = 706,6 W

Q o= -2,2 W

Q s= 32,6 W

Q si = 154,8 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 1184,4 W

Q z= 392,6 W

M wl = 0,033 g/s

Místnost 201. - Pokoj 1

Místnost 113. - Restaurace motorestu

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vni třních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vni třních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Místnost 203. - Pokoj 2

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vni třních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :
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Q r = 706,6 W

Q o= -2,2 W

Q s= 40,9 W

Q si = 211,2 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 1249,1 W

Q z= 480,9 W

M wl = 0,033 g/s

Q r = 1344,5 W

Q o= 24,9 W

Q s= 43,5 W

Q si = 182,5 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 1887,9 W

Q z= 596,5 W

M wl = 0,033 g/s

Q r = 1474,5 W

Q o= 27,2 W

Q s= 51,5 W

Q si = 232,3 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 2078,1 W

Q z= 732,9 W

M wl = 0,033 g/s

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vnitřních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vnitřních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Místnost 209. - Pokoj 5

Místnost 207. - Pokoj 4

Místnost 205. - Pokoj 3

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vnitřních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:
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Q r = 946,9 W

Q o= 15,1 W

Q s= 32,9 W

Q si = 211,9 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 1499,4 W

Q z= 508,8 W

M wl = 0,033 g/s

Q r = 713,3 W

Q o= 11,2 W

Q s= 34,8 W

Q si = 166,7 W

Q l = 148,0 W

Q sv = 144,6 W

Q t= 1218,6 W

Q z= 445,2 W

M wl = 0,033 g/s

Místnost 213. - Pokoj 7

Místnost 211. - Pokoj 6

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vnitřních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

Tepelná  produkce svítidel :

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Tepelná  produkce svítidel :

Celková tepelná zátěž:

Tepelné ztráty:

Vodní zisky:

Vypočtené hodnoty tepelných zátěží, tepelných ztrát a vodních zisků

Tepelné zisky oken radiací:

Tepelné zisky oken konvekcí:

Tepelná  zátěž vnějš ích s těn:

Tepelná  zátěž vnitřních s těn:

Tepelná  produkce od l idí a  pokrmů:

 

 

2.3 Průtoky vzduchu 
 Budova byla rozdělena do tří funkčních celků, které budou obsluhovat dvě vzducho-

technické jednotky. Jedna jednotka bude určena pro restauraci a hygienické zařízení a druhá 

pro kuchyni a její zázemí. V restauraci a pokojích pro ubytování budou navrženy klimatizační 

zařízení pro pokrytí tepelné zátěže v letním období. Vzduchotechnická jednotka č.1 určená pro 

restauraci bude fungovat v mírném podtlakovém systému, a to z důvodu odvodu 100 m3/h 

vzduchu z úklidové místnosti, do které bude ale daných 100 m3/h přiváděno vzduchotechnic-

kou jednotkou č.2. Vzduchotechnická jednotka č.2 tedy bude pracovat v mírně přetlakovém 

systému. Pro stanovení průtoků vzduchu byly použity následující dávky vzduchu, vyplývající 

z vyhlášky č.410/2005 Sb., které je nutné dodržet. 
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Tabulka 2.15 Potřebná dávka vzduchu 

Dávka 

[m3/h]

30 - 100

100

30

50

25

Popis

Lidé, dle fyzické aktivity

Sprcha

Umyvadlo

WC, záchodová mísa

Pisoár, šatní místo  

 

2.3.1 Výpočet průtoku vzduchu pro zařízení č.1 (restaurace + hygie-

nické zařízení) 

 

Tabulka 2.16 Průtoky vzduchu pro zařízení č.1 

č.m. 
Název 

místnosti m
2 m m

3 - - m
3
.h

-1
n.h

-1
m

3
.h

-1
m

3
.h

-1
m

3
.h

-1
m

3
.h

-1

113 Restaurace 84,28 3,00 252,84
Sedící, 

nekuřáci
40 30 4,75 1200 1200 1700 600

112 Bar 9,95 3,00 29,85
obs luhující

, s tojící
2 70 4,69 140 140 - 600

115 Chodba 6,21 3,00 18,63 - - - - - - - -

116 Předs íň muži 3,19 3,00 9,57 umyvadlo 1 30 3,13 30 30 - 75

117 WC muži 3,66 3,00 10,98
WC + 

pisoár
1 75 6,83 75 75 - 100

118 Předs íň ženy 3,38 3,00 10,14 umyvadlo 1 30 2,96 30 30 - 75

119 WC ženy 5,31 3,00 15,93 WC 2 50 6,28 100 100 - 150

120 WC imobi lní 4,08 3,00 12,24
umyvadlo + 

WC
1 80 6,54 80 80 - 100

107
Úkl idová 

míst.
3,66 2,06 7,54 výlevka 1 55 7,29 55 55 - 100

1655 1655 1700 1800
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Zařízení č. 1

Tabulka  místností

Údaje o místnosti Parametry větrání

Pl
oc

ha

Sv
ět

lá
 v

ýš
ka

O
bj

em

m
.j.

Po
če

t 
os

ob

D
áv

ka
 v

zd
uc

hu

 

Průtok vzduchu pro zařízení č.1 byl vypočten podle počtu osob a byl zvolen dostatečný 

průtok zajišťující přívod čerstvého vzduchu do místnosti. K odvedení tepelné zátěže budou 

v místnosti instalovány podstropní kazetové klimatizační jednotky, které odvedou 6,72 kW 

tepelné zátěže.  
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2.3.2 Výpočet průtoku vzduchu pro zařízení č.2 (kuchyně + zázemí  

kuchyně) 

 

Tabulka 2.17 Průtoky vzduchu pro zařízení č.2 

č.m. 
Název 

místnosti
m2 m m3 - - m3.h-1 n.h-1 m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1

111 Sklad 5,43 3,00 16,29 - - - 4,00 65 65 - 150

110 Kuchyně 32,86 3,00 98,58 - - - 20,00 1972 1972 2400 2400

109 Sklad 9,94 3,00 29,82 - - - 8,00 239 239 250 250

108 Hrubá zelenina 5,85 3,00 17,55 - - - 6,00 105 105 150 150

102 Chodba 23,46 3,00 70,38 - - - 3,00 211 211 250 -

2592 2592 3050 2950
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Zařízení č. 2

Tabulka  místností

Údaje o místnosti Parametry větrání
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2.4 Návrh distribučních prvků 
 V restauračním zařízení motorestu budou použity převážně lamelové čtvercové ane-

mostaty ALCM v základním provedení, umístěné v podhledu restaurace a určené jak pro přívod 

čerstvého vzduchu, tak pro odvod znehodnoceného vzduchu. Při menších průtocích vzduchu 

než 300 m3/h budou navrženy talířové ventily TVOM a TVPM. Veškeré tyhle koncové elementy 

budou od společnosti Mandík a ke vzduchotechnickému potrubí budou připojeny pomocí 

ohebných kusů kruhového potrubí. 

 Speciálně řešena bude kuchyně motorestu, ve které bude navržena digestoř VARIANT 

od firmy Atrea. Tato digestoř zajišťuje účinný odtah s filtrací odpadního vzduchu a současně 

přívod upraveného čerstvého vzduchu. Pro odtah vzduchu budou v kuchyni instalovány i dva 

lapače tuků IMOS.  
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Tabulka 2.18 Návrh distribučních prvků přívodu a odvodu vzduchu 
Č.

 Z
ař

íz
en

í

Č.
 M

ís
tn

os
ti

Pl
oc

ha
 (

m
2 )

O
bj

em
 (

m
3 )

Př
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od
/ 

O
dv

od

Ty
p 

vý
us

tk
y

Po
če

t 
(k

s)

Pr
ůt

ok
 n

a 
1 
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em
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t 

(m
3 /h

)

Ef
ek

ti
vn

í p
lo

ch
a 

(m
2 )

N
as

ta
ve

ní
 v

en
ti

lu
 s

Δ
pc

 (
pa

)

Lw
a 

(d
B

)

113 84,28 252,84 P ALCM 400 4 425 0,554 - 26 37

O ALCM 300 2 300 0,0154 - 24 38

112 9,95 29,85 O ALCM 300 2 300 0,0154 - 24 38

116 3,19 9,57 O TVOM 100 1 75 - 5 60 23

117 3,66 10,98 O TVOM 125 1 100 - -3 68 27

118 3,38 10,14 O TVOM 100 1 75 - 5 60 23

119 5,31 15,93 O TVOM 100 2 75 - 5 60 23

120 4,08 12,24 O TVOM 125 1 100 - -3 68 27

107 3,66 7,54 O TVOM 125 1 100 - -3 68 27

111 5,43 16,29 O TVOM 150 1 150 - 0 60 26

110 32,86 98,58 P, O
Atrea VARIANT-S 

2000x1800 mm 1

P TVPM 200 1 200 - 6 60 25

O
IMOS - OTH 

325x225 mm 2

109 9,94 29,82 P TVPM 200 1 250 - 9 58 26

O TVOM 200 1 250 - 10 58 26

108 5,85 17,55 P TVPM 150 1 150 - 3 62 30

O TVOM 150 1 150 - 0 60 26

102 23,46 70,38 P TVPM 200 1 250 - 9 58 26

1

2

P - 2200 m
3
/h ; O - 2000 m

3
/h

O - 200 m3/h

 

2.4.1 Přehled distribučních prvků 

2.4.1.1 Lamelový anemostat ALCM 

 Lamelový anemostat je koncový vzduchotechnický element vhodný pro přívod i odvod 

vzduchu. Anemostat má čelní výtokové plochy z pevných profilových lamel, které jsou vodo-

rovně uspořádány. Při návrhu bude uvažováno s lamelami v základním (čtvercovém) provedení 

uspořádání. Připojení bude provedeno vodorovně kruhovým hrdlem přes připojovací skříň.  
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Obrázek 2.2 – Lamelový čtvercový anemostat 

Ukázka návrhu přívodních anemostatů v místnosti 113 – Restaurace motorestu, poža-

dovaný průtok vzduchu 1700 m3/h, zvoleny 4 kusy anemostatů o objemovém průtoku 

425 m3/h. Velikost prvku určím z průtoku vzduchu v závislosti na počtu navržených kusů ane-

mostatu. Z grafu určím tlakovou ztrátu a hladinu akustického výkonu dané vyústky. 

 

Obrázek 2.3 – Návrh rozměru anemostatu 

 

Obrázek 2.4 – Parametry anemostatu 
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 Do místnosti č. 113 – Restaurace motorestu budou navrženy čtyři kusy přívodních 

anemostatů o jmenovitém rozměru 400 mm. Tlaková ztráta anemostatu bude 26 Pa, hladina 

akustického výkonu bude 37 dB(A). 

 

Obrázek 2.5 - Rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně 

 Rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně dle grafu se pohybuje v rozmezí 0,15-

0,2 m/s. Tato rychlost zajišťuje dostatečné provětrávání, ale nedochází k nepříjemnému prou-

dění (průvanu), které by způsobily vyšší rychlosti proudění vzduchu. 

2.4.1.2 Talířový ventil TVOM a TVPM  

 Ventily jsou koncové vzduchotechnické elementy určené pro distribuci vzduchu. Plynu-

lá regulace množství přiváděného vzduchu u přívodních ventilů TVPM a odváděného vzduchu u 

odvodních ventilů TVOM na požadovanou hodnotu dávky vzduchu se provádí otáčením talířů 

ventilů.  

 

Obrázek 2.6 – Talířový ventil 
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 Ukázka návrhu odvodního talířového ventilu v místnosti 120 – WC imobilní, požadova-

ný průtok vzduchu 100 m3/h. Jmenovitý rozměr prvku určím z tabulky podle maximálního 

možného průtoku ve vyústce. Z grafu poté odečtu tlakovou ztrátu a hladinu akustického výko-

nu talířového ventilu. 

 

Obrázek 2.7 - Rozměr talířového ventilu 

 

Obrázek 2.8 – Parametry talířového ventilu 

 Do místnosti č. 120 – WC imobilní bude navržen odvodní talířový ventil TVOM 125, 

jmenovitého rozměru 125 mm. Nastavení tohoto ventilu od nulové polohy bude -3 mm. Tlako-

vá ztráta talířového ventilu bude 68 Pa, hladina akustického výkonu bude 27 dB(A). 

2.4.1.3 Lapač tuků 

 Lapače tuků jsou koncové elementy určené pro odvod znečištěného vzduchu 

v provozech, kde vzduch obsahuje páru, tuk a další mastnoty. Funkčnost spočívá v zachycení 

jemnějších mastných částeček z odsávaného vzduchu, které se díky tomu nedostávají dále do 

potrubních rozvodů. Tyto částečky jsou zachytávány v záchytné misce umístěné pod lapačem 

tuků.  
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Obrázek 2.9 - Lapač tuků horizontální se záchytnou miskou 

 Do místnosti č. 110 – kuchyně budou navrženy dva lapače tuku o rozměrech 325 x 225 

mm, které budou umístěny nad umývacím pultem z důvodu zvýšeného výskytu znečištěné 

páry. Průtok vzduchu lapačem bude 200 m3/h, což při daných rozměrech znamená rychlost 

0,76 m/s, která dle grafu leží v doporučené oblasti.  

 

Obrázek 2.10 - Tlaková ztráta lapače tuků 

2.4.1.4 Kuchyňská digestoř 

 Do místnosti č. 110 – kuchyně byla navržena středová kuchyňská digestoř Variant – 

S od společnosti Atrea, která zajišťuje účinný odtah 2000 m3/h odpadního vzduchu a současně 

přívod 2200 m3/h upraveného čerstvého vzduchu. Digestoře jsou standardně osazeny vestavě-

nými zářivkovým osvětlením. V čele digestoře je umístěno šest kruhových, otočných nastavi-

telných přívodních vyústek ∅ 200 mm pro tryskový přívod upraveného čerstvého vzduchu. 

Odvod vzduchu je středem digestoře za pomoci čtyř tukových filtrů o rozměru 400 x 400 mm. 

Odsávací i přívodní hrdla jsou umístěna výhradně shora. Tlaková ztráta digestoře na přívodu je 

83 Pa, na odtahu 70 Pa. 
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Obrázek 2.11 - Digestoř Variant 

Návrh tukových filtrů digestoře: 

 Pro odsávání znehodnoceného vzduchu z prostoru nad kuchyňským ostrůvkem jsou 

digestoře vybaveny tukovými filtry typu Variant o rozměru 400 x 400 mm. Průtok filtrem bude 

500 m3/h, což při daných rozměrech znamená rychlost 0,87 m/s, která leží v doporučené oblas-

ti. Tlaková ztráta tukového filtru je 16 Pa. 

 

Obrázek 2.12 - Graf pro určení tlakové ztráty tukového filtru 

2.5 Dimenzování potrubí  
 Potrubí pro hlavní rozvody vzduchu bude čtyřhranné z důvodu úspory místa 

v podhledu. Rozvody vzduchu od hlavních rozvodů k jednotlivým vyústkám budou z flexi po-

trubí. 

 u číslo úseku      [-] 

 V průtok vzduchu v úseku     [m3/h] 

 L délka úseku      [m] 

 v´ předběžná rychlost     [m/s] 

Předběžná průtočná plocha: 

 S´ =  
𝑉

v´∙ 3600  
       [m2] 

 



 
52 
 

Průměr kruhového potrubí:  

 d´ = 2 ∙ √
𝑆´

𝜋
       [m] 

 A x B rozměr stran čtyřhranného potrubí    [mm]  

 d průměr kruhového potrubí     [m] 

odpovídající čtyřhrannému průřezu  

Skutečná průtočná plocha: 

 S´ =  𝜋 ∙  (
𝑑

2
)

2
         [m2]  

Skutečná rychlost:  

 𝑣 =
𝑣

𝑆 ∙ 3600
       [m/s] 

 R měrná tlaková ztráta      [Pa/m] 

 ξ součet součinitelů vřazených odporů tvarovek  [-] 

Tlaková ztráta místními odpory: 

 𝑍 = 0,5 ∙ 𝜉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2      [Pa] 

Celková tlaková ztráta úseku: 

 ∆𝑝 = 𝑅 ∙ 𝐿 + 𝑍       [Pa] 

 

 
Obrázek 2.13 – Schéma úseků pro dimenzování 
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Tabulka 2.19 Dimenzování potrubí zařízení č.1 

Přívodní potrubí

V V L v' S d' A x B d v R ξ Z  ∆p

m3/h m3/s m m/s m
2 m mm m m/s Pa/m - Pa Pa

1 425 0,118 3 2 0,059 0,274 Ø 280 0,280 1,917 0,2 0,3 0,66 1,26

2 850 0,236 5,1 2,5 0,094 0,347 315 x 400 0,352 2,426 0,2 1,2 4,24 5,26

3 1275 0,354 1,3 3,5 0,101 0,359 315 x 450 0,371 3,276 0,31 0,6 3,86 4,27

4 1700 0,472 12,3 4,5 0,105 0,366 315 x 450 0,371 4,368 0,45 2,1 24,04 29,57

2a 425 0,118 4,1 2,5 0,047 0,245 Ø 250 0,250 2,405 0,2 0,3 1,04 1,86

20

52

42

16

172,22Celková tlaková ztráta

Tlaková ztráta  koncového elementu

Tlaková ztráta  tlumiče hluku

Tlaková ztráta  protidešťové ža luzie

OZN

HLAVNÍ VĚTEV

VEDLEJŠÍ VĚTEV

Tlaková ztráta  požární klapky

Odvodní potrubí

V V L v' S d' A x B d v R ξ Z  ∆p

m3/h m3/s m m/s m
2 m mm m m/s Pa/m - Pa Pa

1 300 0,083 1,8 2 0,042 0,230 Ø 250 0,250 1,697 0,2 0,3 0,52 0,88

2 600 0,167 1,6 2,3 0,072 0,304 Ø 315 0,315 2,138 0,2 0,9 2,47 2,79

3 975 0,271 2,4 2,7 0,100 0,357 315 x 450 0,371 2,505 0,21 0,9 3,39 3,89

4 1050 0,292 2,4 3 0,097 0,352 315 x 450 0,371 2,698 0,21 0,6 2,62 3,12

5 1150 0,319 0,45 3,2 0,100 0,356 315 x 450 0,371 2,955 0,21 0,6 3,14 3,24

6 1450 0,403 2,3 3,5 0,115 0,383 315 x 500 0,387 3,424 0,31 0,9 6,33 7,04

7 1800 0,500 5,8 4,5 0,111 0,376 315 x 500 0,387 4,250 0,45 2,7 29,26 31,87

2a 300 0,083 1,9 2 0,042 0,230 Ø 250 0,250 1,697 0,2 0,3 0,52 0,90

2b 375 0,104 0,5 2,2 0,047 0,246 Ø 250 0,250 2,122 0,21 0,6 1,62 1,73

5a 300 0,083 7,7 2,5 0,033 0,206 Ø 225 0,225 2,096 0,31 0,3 0,79 3,18

6a 100 0,028 1,65 2,2 0,013 0,127 Ø 125 0,125 2,263 0,31 0,6 1,84 2,36

6b 200 0,056 1,1 2,5 0,022 0,168 Ø 160 0,160 2,763 0,45 0,9 4,12 4,62

6c 275 0,076 1,2 2,9 0,026 0,183 Ø 180 0,180 3,002 0,67 0,9 4,86 5,67

6d 350 0,097 1,5 3,2 0,030 0,197 Ø 200 0,200 3,094 0,67 0,9 5,17 6,18

20

24

42

17

Tlaková ztráta  koncového elementu

Tlaková ztráta  tlumiče hluku

Tlaková ztráta  výfukové hlavice

OZN

HLAVNÍ VĚTEV

VEDLEJŠÍ VĚTEV

Tlaková ztráta  požární klapky
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Tabulka 2.20 Dimenzování potrubí zařízení č.2 

Přívodní potrubí

V V L v' S d' A x B d v R ξ Z  ∆p

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

1 1100 0,306 2,2 3,5 0,087 0,333 355 x 315 0,334 3,487 0,31 1,2 8,75 9,44

2 2200 0,611 2,8 3,7 0,165 0,459 400 x 560 0,467 3,567 0,31 1,5 11,45 12,32

3 2400 0,667 3,1 3,9 0,171 0,466 400 x 560 0,467 3,892 0,31 1,5 13,63 14,59

4 2650 0,736 4,1 4,1 0,180 0,478 400 x 630 0,489 3,919 0,31 0,6 5,53 6,80

5 2800 0,778 2,8 4,3 0,181 0,480 400 x 630 0,489 4,141 0,31 1,2 12,35 13,21

6 3050 0,847 3,4 4,5 0,188 0,490 400 x 630 0,489 4,511 0,45 2,4 29,30 30,83

2a 1100 0,306 0,75 3,5 0,087 0,333 355 x 315 0,334 3,487 0,31 0,6 4,38 4,61

20

83

42

16

252,80

Odvodní potrubí

V V L v' S d' A x B d v R ξ Z  ∆p

m3/h m3/s m m/s m
2 m mm m m/s Pa/m - Pa Pa

1 2000 0,556 1,6 3,5 0,159 0,450 400 x 500 0,444 3,588 0,31 1,2 9,27 9,76

2 2150 0,597 2,5 4 0,149 0,436 400 x 500 0,444 3,857 0,31 0,6 5,35 6,13

3 2950 0,819 7 4,5 0,182 0,481 400 x 630 0,489 4,363 0,31 2,6 29,69 31,86

1a 150 0,042 4,8 2 0,021 0,163 Ø 160 0,160 2,072 0,45 1,2 3,09 5,25

2a 250 0,069 1,6 2,5 0,028 0,188 Ø 200 0,200 2,210 0,45 0,6 1,76 2,48

2b 400 0,111 2,4 3 0,037 0,217 Ø 225 0,225 2,794 0,45 1,2 5,62 6,70

2c 800 0,222 0,9 3,5 0,063 0,284 280 x 315 0,296 3,229 0,45 1,2 7,51 7,91

20

70

42

17

219,10

Tlaková ztráta  výfukové hlavice

Celková tlaková ztráta

Tlaková ztráta  požární klapky

Tlaková ztráta  koncového elementu

Tlaková ztráta  tlumiče hluku

Celková tlaková ztráta

OZN

HLAVNÍ VĚTEV

VEDLEJŠÍ VĚTEV

Tlaková ztráta  koncového elementu

Tlaková ztráta  tlumiče hluku

Tlaková ztráta  protidešťové ža luzie

OZN

HLAVNÍ VĚTEV

VEDLEJŠÍ VĚTEV

Tlaková ztráta  požární klapky

 

2.5.1 Izolace potrubí  

 Přívodní potrubí je třeba izolovat z důvodu zamezení tepelných ztrát při rozvodu vzdu-

chu v případě obou zařízení. V případě potrubí od zařízení č. 2 bude izolováno jak přívodní, tak 

odvodní potrubí, a to z důvodu zamezení kondenzace par na potrubí. Navržena bude izolace 

lehkým lamelovým skružovaným pásem Isover Orstech LSP 40 tloušťky 30 mm, který je vyro-

ben z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny k nosnému podkladu z hliníkové 

fólie vyztužené skelnou mřížkou. Izolace je vhodná na kruhové i čtyřhranné potrubí.  

 Část potrubí, nacházející se ve strojovně vzduchotechniky, bude izolována protipožár-

ním systémem izolace Isover Orstech LSP PYRO tloušťky 50 mm.  
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2.5.2 Návrh protidešťové žaluzie 

 Sání venkovního vzduchu do VZT jednotek je přes protidešťovou žaluzii z fasády. Deš-

ťová žaluzie bude zvolena jen jedna z důvodu spojení přívodního potrubí obou jednotek do 

jednoho sacího potrubí, které vyúsťuje na fasádě a je ukončeno žaluzií. Velikost žaluzie byla 

určena z maximální rychlosti vzduchu vztažené k obrysu potrubí, kterou volím 2,5 m/s.  

𝑆 =
𝑉

𝑣
=

4750
3600

2,5
= 0,53 𝑚2 

Navrhuji žaluzii 630 x 1120 mm. 

 

Obrázek 2.14 – Návrh protidešťové žaluzie 

 
Obrázek 2.15 - Protidešťová žaluzie a její tlaková ztráta 

Tlaková ztráta protidešťové žaluzie je při sání venkovního vzduchu 16 Pa.  
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2.5.3 Návrh výfukové hlavice 

 Výfuková hlavice je koncový prvek určený pro odvod vzduchu ve venkovním prostředí. 

Je důležité, aby prvek pro sání a výfuk vzduchu byly dostatečně vzdáleny a aby nedocházelo ke 

zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu, minimální vzdálenost činí 4 m. Jelikož pro navrho-

vaný případ není možné umístit dvě žaluzie na fasádu při dodržení minimálních odstupů, výfuk 

bude realizován výfukovou hlavicí nad střechu budovy.  

 

Obrázek 2.16 – Výfuková hlavice 

 

Obrázek 2.17 – Návrh výfukové hlavice 
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2.6 Návrh vzduchotechnických jednotek   

2.6.1 Zařízení č. 1 – restaurace + hygienické zázemí  

 Vzduchotechnické zařízení č.1 bylo navrženo v programu AeroCAD od společnosti 

Remak. Navrženou jednotkou je AeroMaster XP 04, která sestává z přívodního a odvodního 

ventilátoru, deskového rekuperátoru a elektrického ohřívače. Třída filtrace na přívodu i odvodu 

je G3. Bližší specifikace viz. příloha VZT jednotka – restaurace. 

 

Obrázek 2.18 - Schéma VZT jednotky pro restauraci vytvořené programem AeroCAD 

 

2.6.2 Zařízení č.2 – kuchyně + zázemí kuchyně  

 Vzduchotechnické zařízení č.2 bylo navrženo v programu AeroCAD od společnosti 

Remak. Navrženou jednotkou je AeroMaster XP 06, která sestává z přívodního a odvodního 

ventilátoru, deskového rekuperátoru, elektrického ohřívače, chladiče, přímého výparníku a 

eliminátoru kapek. Třída filtrace na přívodu i odvodu je G3. Bližší specifikace viz. příloha VZT 

jednotka – kuchyně. 
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Obrázek 2.19 - Schéma VZT jednotky pro kuchyni vytvořené programem AeroCAD 

2.6.3 Návrh kondenzační jednotky  

 Za účelem zajištění tepelné pohody v letních měsících bude pro chlazení vzduchu navr-

žena kondenzační jednotka od společnosti Sinclair. Dle příloh, které ukazují návrh VZT jednotek 

vidíme, že přímý výparník je navržen pouze v jedné VZT jednotce, a to v zařízení č.2. Pro tohle 

zařízení bude tady navržena kondenzační jednotka. Chlazení restaurace a pokojů pro ubytování 

bude zajištěno samostatnými chladivovými systémy multisplit.  

Kondenzační jednotka se používá jako zdroj chladu v kombinaci se vzduchotechnickou jednot-

kou s přímým výparníkem. Součástí jednotky je kompresor a vzduchem chlazený kondenzátor. 

Proudění vzduchu přes kondenzátor zajišťuje ventilátor, propojení s výparníkem je provedeno 

měděným potrubím. Použitým chladivem je R410A. Zařízení bude umístěno na terénu při fasá-

dě a bude instalováno na betonovém podstavci výšky 100 mm ve vzdálenosti 500 mm od ob-

vodového zdiva dle pokynů výrobce.  

 

Obrázek 2.20 - Kondenzační jednotka Sinclair ASE-36A 
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 Výpočtem požadovaného výkonu kondenzační jednotky na základě teploty za chladi-

čem ve VZT jednotce a průtoku vzduchu bylo zjištěno, že k pokrytí tepelné zátěže je nutný vý-

kon 6,5 kW. Navržena byla tedy jednotka SINCLAIR ASE-36A s chladicím výkonem 10,5 kW. 

 

2.7 Návrh systému klimatizace 
 Pro dosažení tepelné pohody v letním období bude v pokojích pro ubytování a 

v prostoru restaurace navržena chladivová klimatizace. Klimatizace pokryje tepelné zátěže 

v daných místnostech a zajistí ideální mikroklima v místnostech.  

 Do všech místností navrhuji vnitřní jednotky od společnosti Sinclair. V pokojích pro 

ubytování budou navrženy nástěnné vnitřní klimatizační jednotky, které budou mít jednu spo-

lečnou venkovní kondenzační jednotku, v restauraci to budou kazetové vnitřní klimatizační 

jednotky, které budou připojeny ke druhé venkovní kondenzační jednotce. Přehled vnitřních 

jednotek a jejich bližší specifikace je v tabulkách níže.  

QL tepelná zátěž v místnosti     [W] 

MW vodní zisky v místnosti     [g/h] 

Q výkon zvolené vnitřní jednotky     [W] 

V průtok vzduchu ve vnitřní jednotce    [m3/h] 

 Jelikož vzduchotechnická jednotka, která obsluhuje restauraci neobsahuje chladič, je 

přívodní teplota vzduchu do místnosti stejná jako venkovní výpočtová teplota, tzn. 30°C. 

V pokojích pro ubytování je pro výpočet klimatizace uvažováno se stejnou teplotou.  

Tabulka 2.21 Přehled vnitřních klimatizačních jednotek 
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Obrázek 2.21 - Vnitřní kazetová klimatizační jednotka 

 

Obrázek 2.22 - Technické parametry vnitřní kazetové klimatizační jednotky Sinclair 

Všechny vnitřní kazetové jednotky, které jsou určeny pro chlazení restaurace, budou pro-

pojeny s jednou venkovní kondenzační jednotkou Sinclair MS-E36AI o chladicím výkonu 10,5 

kW. Tato jednotka bude umístěna při fasádě motorestu v rohu za kioskem a bude instalována 

na betonovém podstavci výšky 100 mm ve vzdálenosti 500 mm od obvodového zdiva. 

 

Obrázek 2.23 - Venkovní kondenzační jednotka MS-E36AI 
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Obrázek 2.24 - Technické parametry venkovní kondenzační jednotky MS-E36AI 

 

Obrázek 2.25 - Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka 

 

Obrázek 2.26 - Technické parametry vnitřní nástěnné klimatizační jednotky Sinclair 

Všechny nástěnné vnitřní jednotky, které jsou určeny pro chlazení pokojů, budou propo-

jeny s jednou venkovní kondenzační jednotkou Sinclair MS-E56AIN o chladicím výkonu 16kW, 

která bude umístěna na terénu při fasádě a bude instalována na betonovém podstavci výšky 

100 mm ve vzdálenosti 500 mm od obvodového zdiva. Jedná se o systém multisplit. Chladivo 

z venkovní jednotky bude rozděleno pomocí rozbočovače MS-01BI do dvou chladivových po-

trubí, které budou zaústěny do rozdělovačů BD3-19BS a DB5-16AF. Každá vnitřní nástěnná 

jednotka bude připojena k jednomu z rozdělovačů pomocí vlastního chladivového potrubí. 
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Obrázek 2.27 - Venkovní kondenzační jednotka MS-E56AIN 

 

Obrázek 2.28 - Technické parametry venkovní kondenzační jednotky MS-E56AIN 
 

 

Obrázek 2.29 – Potrubní rozbočovač 
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Obrázek 2.30 - Rozdělovače a jejich technické parametry 

 

Obrázek 2.31 – Příklad zapojení klimatizace s rozdělovači 

2.8 Návrh odvětrání koupelen  
 Ve druhém nadzemním podlaží motorestu nebylo navrženo větrání vzduchotechnickou 

jednotkou, byly zde navrženy pouze nástěnné klimatizační jednotky. Z toho důvodu bylo nutné 

vyřešit odvětrání koupelny, přiléhající ke každému z pokojů. Pro odvětrání odpadního vzduchu 

z koupelny byl navržen tichý potrubní ventilátor TD Silent ECOWATT 350/125, instalovaný 

v podhledu místnosti, a k němu pomocí potrubí sonoflex připojeny dva talířové ventily TVOM, 

umístěné na nejdůležitějších místech koupelny – nad toaletou a ve sprše. Výfuk je řešen žaluzií 

na fasádě.  
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Tabulka 2.22 Návrh prvků pro větrání koupelny 
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210 4,32 10,8 O TVOM 80 1 50 - 3 45 25

TVOM 125 1 130 - 0 70 27

Potrubní venti látor TD Si lent 350/125 ECOWATT, Δpc = 74 pa, Lwa = 32 dB  

 

Obrázek 2.32 - Potrubní ventilátor TD Silent 350/125 ECOWATT 

2.9 Úprava vzduchu 

2.9.1 Úprava vzduchu klimatizací 

QL tepelná zátěž v místnosti     [W] 

MW vodní zisky v místnosti     [g/h] 

Qj výkon zvolené vnitřní jednotky     [W] 

Vj průtok vzduchu ve vnitřní jednotce    [m3/h] 

 Δh změna entalpie vzduchu    [kJ/kg] 

  ∆ℎ =  
𝑄

𝑉

3600
∙𝜌

 

Δt změna teploty (z h-x diagramu)    [°C] 

Δx změna množství vodní páry (z h-x diagramu)  [g/kg] 

Q tepelná zátěž, kterou pokryje vnitřní jednotka  [W] 

 𝑄 =  
𝑉

3600
 ∙  𝜌 ∙ 𝑐 ∙  ∆𝑡 
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M vodní zisky, které pokryje vnitřní jednotka  [g/h] 

 𝑀 = 𝑉 ∙  𝜌 ∙  ∆𝑥 

 

Tabulka 2.23 Tepelné bilance a vodní zisky v klimatizovaných místnostech 

Místnost QL [W] MW [g/h] Qj [kW] Vj [m
3
/h] Δh [kJ/kg] Δt [°C] Δx [g/kg] Q [W] M [g/h]

201 - Pokoj 1 1264 119 2,1 550 10 8 0,8 1566 442

203 - Pokoj 2 1184 119 2,1 550 10 8 0,8 1566 442

205 - Pokoj 3 1249 119 2,1 550 10 8 0,8 1566 442

207 - Pokoj 4 1888 119 2,1 550 12,5 10 1,2 2086 663

209 - Pokoj 5 2078 119 2,1 550 12,5 10 1,2 2086 663

211 - Pokoj 6 1499 119 2,1 550 10 8 0,8 1566 442

213 - Pokoj 7 1219 119 2,1 550 10 8 0,8 1566 442

  

Pro návrh platí:  Q > QL [W] 

   M > MW [g/h] 

Ve všech pokojích jsou stejné parametry vzduchu: ti = 24 °C, ϕ = 40 % 

Teplota rosného bodu je 6 °C. 
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Obrázek 2.33 - Úprava vzduchu klimatizací v místnostech 201, 203, 205, 211 a 213 
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Obrázek 2.34 - Úprava vzduchu klimatizací v místnostech 207, 209 
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2.9.2 Úprava vzduchu VZT jednotkami 

H-x diagramy znázorňující úpravy vzduchu vzduchotechnickými jednotkami jsou součástí 

bližší specifikace jednotek viz. přílohy VZT jednotka – restaurace a VZT jednotka – kuchyně. 

 

2.10    Útlum hluku 
Útlum hluku je velmi důležitou součástí projektu. Přílišné překročení hladiny akustického 

výkonu vede ke snižování pohody v interiéru a při delším výskytu v místnostech se zvýšenou 

hlučností také ke zdravotním problémům. Hluk se šíří od ventilátoru ve vzduchotechnické jed-

notce až do místnosti. Z hlediska šíření hluku od ventilátoru je nejkritičtější vyústka, která je 

ventilátoru nejblíže. Hlučnost je poté dle výpočtu omezena tlumiči instalovanými na potrubí ve 

strojovně. 

Tabulka 2.24 Útlum hluku – zařízení č. 1 - přívod 

 

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI - PŘÍVOD

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu zdroje 40,0 49,0 64,0 69,0 75,0 73,0 70,0 62,0 78,7

Přirozený útlum

Rovné potrubí….13,8 m 8,3 6,2 4,1 2,8 2,8 2,8 2,8

Oblouky, rozbočky….7 ks 0 0 7 14 21 21 21

Útlum koncovým odrazem 12,3 7,3 3,4 1,2 0,4 0,1 0,0 0,0

útlum tlumiče hluku GREIF GKK 100 

(L=1000mm, s=50mm)
4,0 8,0 17,0 26,0 41,0 46,0 37,0 29,0

Hladina akustického výkonu ve vyústce 23,7 25,4 37,4 30,7 16,9 3,1 9,2 9,2 38,5

Hladina akustického výkonu vyústky 37,0

Korekce na počet vyústek počet vyústek: 4 6

Hladina akustického výkonu všech vyústek 46,8

směrový činitel 2

vzdálenost od vyústky k posluchači 1

pohltivá plocha místnosti 300,0 0,3 90,0
Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
39,9

Předepsaná hodnota hladiny akustického 

tlaku v místnosti
45,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech

plocha  povrchů místnosti (m2) pohltivost (-)
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Tabulka 2.25 Útlum hluku – zařízení č. 1 - odvod 

 

Tabulka 2.26 Útlum hluku – zařízení č. 2 - přívod 

 

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI - ODVOD

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu zdroje 40,0 46,0 56,0 59,0 56,0 54,0 53,0 46,0 63,3

Přirozený útlum

Rovné potrubí….11,3 m 6,8 5,1 3,39 2,26 2,26 2,26 2,26

Oblouky, rozbočky….4 ks 0 0 4 8 12 12 12

Útlum koncovým odrazem 23,3 17,8 12,4 7,3 3,4 1,2 0,4 0,1

útlum tlumiče hluku IMOS-THP 10 

(L=500mm, s=50mm)
1,0 4,0 9,0 13,0 19,0 19,0 15,0 13,0

Hladina akustického výkonu ve vyústce 15,7 17,4 29,5 31,3 23,3 19,5 23,3 18,6 34,5

Hladina akustického výkonu vyústky 23,0

Korekce na počet vyústek počet vyústek: 2 3

Hladina akustického výkonu všech vyústek 37,8

směrový činitel 2

vzdálenost od vyústky k posluchači 1

pohltivá plocha místnosti 40,1 0,3 12,0
Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
34,7

Předepsaná hodnota hladiny akustického 

tlaku v místnosti
45,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech

plocha  povrchů místnosti (m2) pohltivost (-)

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI - PŘÍVOD

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu zdroje 43,0 52,0 69,0 73,0 82,0 78,0 73,0 65,0 84,4

Přirozený útlum

Rovné potrubí…3,5 m 2,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Oblouky, rozbočky….4 ks 0,0 4,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0

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

útlum tlumiče hluku GREIF GKDH hyg. 

provedení (L=1000mm, s=50mm)
4,0 8,0 17,0 26,0 41,0 46,0 37,0 29,0

Hladina akustického výkonu ve vyústce 30,8 37,9 45,5 38,0 28,4 19,5 23,5 23,5 46,9

Hladina akustického výkonu vyústky 26,0

Korekce na počet vyústek počet vyústek: 1 0

Hladina akustického výkonu všech vyústek 46,9

směrový činitel 2

vzdálenost od vyústky k posluchači 1

pohltivá plocha místnosti 129,9 0,3 39,0
Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
41,1

Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 

v místnosti
45,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech

plocha  povrchů místnosti (m2) pohltivost (-)
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Tabulka 2.27 Útlum hluku – zařízení č. 2 - odvod 

 

Tabulka 2.28 Útlum hluku – společné sání 

 

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO MÍSTNOSTI - ODVOD

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu zdroje 33,0 39,0 53,0 55,0 53,0 51,0 46,0 37,0 59,5

Přirozený útlum

Rovné potrubí….5,1 m 3,1 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Oblouky, rozbočky….4 ks 0,0 4,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Útlum koncovým odrazem 14,5 9,3 4,8 1,9 1,3 0,2 0,0 0,0

útlum tlumiče hluku GREIF GKDH hyg. 

provedení (L=1000mm, s=100mm)
4,0 4,0 9,0 19,0 33,0 35,0 25,0 18,0

Hladina akustického výkonu ve vyústce 14,5 22,6 33,7 25,3 5,9 3,0 8,2 6,2 34,6

Hladina akustického výkonu vyústky 27,0

Korekce na počet vyústek počet vyústek: 6 8

Hladina akustického výkonu všech vyústek 43,1

směrový činitel 2

vzdálenost od vyústky k posluchači 1

pohltivá plocha místnosti 156,6 0,3 47,0
Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
36,9

Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 

v místnosti
45,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech

plocha  povrchů místnosti (m2) pohltivost (-)

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO EXTERIÉRU - PŘÍVOD

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu zdroje 1 39,0 45,0 54,0 57,0 55,0 51,0 49,0 43,0 61,2

Hladina akustického výkonu zdroje 2 35,0 40,0 54,0 53,0 51,0 48,0 42,0 33,0 58,3

součet 40,5 46,2 57,0 58,5 56,5 52,8 49,8 43,4 63,0

Přirozený útlum

Rovné potrubí….3,6 m 2,2 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Oblouky, rozbočky….6 ks 0,0 6,0 12,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Útlum koncovým odrazem 6,1 2,7 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0

útlum tlumiče hluku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hladina akustického výkonu ve vyústce 34,3 41,3 49,0 45,6 37,9 34,3 31,3 24,9 51,5

Hladina akustického výkonu vyústky 30,0

Korekce na počet vyústek počet vyústek: 1,0 0,0

Hladina akustického výkonu všech vyústek 51,5

směrový činitel 2,0

vzdálenost od vyústky k posluchači 2,0

Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
37,5

Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 

v exteriéru
40,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech



 
  71 
 

Tabulka 2.29 Útlum hluku – společný výfuk 

 

Tabulka 2.30 Útlum hluku – součtová hodnota pro restauraci a kuchyni 

 

 

  

ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU

DO EXTERIÉRU - ODVOD

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu zdroje 1 41,0 50,0 63,0 70,0 76,0 75,0 72,0 63,0 80,1

Hladina akustického výkonu zdroje 2 40,0 50,0 67,0 72,0 80,0 76,0 71,0 63,0 82,4

součet 43,5 53,0 68,5 74,1 81,5 78,5 74,5 66,0 84,4

Přirozený útlum

Rovné potrubí….14,2 m 8,5 4,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Oblouky, rozbočky…. 3 ks 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Útlum koncovým odrazem 8,0 4,0 1,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0

útlum tlumiče hluku GREIF GKK 100 

(L=1000mm, s=100mm)
4,0 4,0 9,0 19,0 33,0 35,0 25,0 18,0

Hladina akustického výkonu ve vyústce 31,6 36,5 50,7 46,5 37,3 32,4 38,4 36,9 52,6

Hladina akustického výkonu vyústky 50,0

Korekce na počet vyústek počet vyústek: 1,0 0,0

Hladina akustického výkonu všech vyústek 54,5

směrový činitel 2,0

vzdálenost od vyústky k posluchači 5,0

Hladina akustického tlaku v místě 

posluchače
32,5

Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 

v exteriéru
40,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech

ŠÍŘENÍ HLUKU V RESTAURACI

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu přívod. vyústky 39,9

Hladina akustického výkonu odvod. vyústky 34,7

Hladina akustického výkonu klimatizace 42,0

součet 44,6

Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 

v exteriéru
45,0

ŠÍŘENÍ HLUKU V KUCHYNI

frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
součtová

hladina

Hluk ventilátoru

Hladina akustického výkonu přívod. vyústky 41,1

Hladina akustického výkonu odvod. vyústky 36,9

součet 42,5

Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 

v exteriéru
45,0

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
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2.10.1 Přehled navržených tlumičů 

Tabulka 2.31 Přehled navržených tlumičů 
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3 PROJEKT 

3.1 Úvod 
Předmětem této projektové dokumentace je návrh vzduchotechnického zařízení pro bu-

dovu motorestu, konkrétně pro restauraci a kuchyni. V části objektu je navrženo i přímé chla-

zení a odvětrání koupelen pomocí potrubního ventilátoru. Návrhem zařízení je zajištěn poža-

davek na kvalitu vnitřního prostředí v řešených prostorech. Je nutné, aby při montáži bylo po-

stupováno nejen podle výkresů, ale i dle technické zprávy.  

3.1.1 Podklady pro zpracování 

Podkladem pro zpracování byly výkresy půdorysů, řezů a pohledů objektu.  

Součástí podkladů jsou i příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy  

a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

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

logických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

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

změně 93/2012 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 0540–3 - Tepelná ochrana budov - návrhové hodnoty veličin (2005) 

• ČSN 73 0540–4 - Tepelná ochrana budov - výpočtové metody (2005) 

• ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 

• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 

• ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

• ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1968) 

• Podklady výrobců 

o Mandík  

o Atrea 

o Remak 

o Isover 

o Imos 

o Sinclair 

o Greif-akustika, s.r.o. 

o Elektrodesign, Ventilátory s.r.o. 

o Systemair 
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3.1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

Objekt se nachází v jihomoravské obci Čeložnice v nadmořské výšce 162 m n. m. Výpo-

čtová teplota vzduchu pro léto je + 30 ˚C s entalpií 59,1 kJ/kg s. v. a pro zimu -12 ˚C. 

3.1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 

Vzduchotechnika zajišťuje větrání prostoru restaurace s hygienickým zázemí pro ná-

vštěvníky a prostoru kuchyně se sklady. Zařízení č.1 obsluhuje restauraci a přivádí vzduch do 

pobytové zóny a odvádí částečně z téhož prostoru, ale převážně z hygienického zázemí. Zaříze-

ní č.2 přivádí i odvádí vzduch z prostoru kuchyně a skladů. Vzduchotechnické jednotky slouží 

k nucenému větrání. Pro odstranění tepelné zátěže v restauraci a pokojích pro ubytování je 

navržen systém klimatizace.  

Místnost Výsledná teplota [°C] Relativní vlhkost [%] Hladina akustického 

tlaku [dB/A] Zima Léto Zima Léto 

Restaurace 21 24 30 40 45 

Kuchyně 21 27 50 55 45 

Pokoje 21 24 30 40 40 

 

3.2 Základní koncepční řešení 
 

Vzduchotechnické jednotky jsou navrženy pro první nadzemní podlaží motorestu. Byly 

navrženy dvě vzduchotechnické jednotky, obě se nachází ve strojovně v prvním nadzemním 

podlaží. Zařízení č. 1 obsluhuje restauraci a její hygienické zázemí pro hosty. Zařízení č. 2 ob-

sluhuje kuchyni a sklady k ní přilehlé. Pro odvedení tepelné zátěže v pokojích ve druhém nad-

zemním podlaží a v restauraci byl navržen systém přímého chlazení. Tři kondenzační jednotky 

budou umístěny na terénu při fasádě na vybetonovaném podkladu. Vlhčení vzduchu není uva-

žováno u žádné z jednotek. Vzduchotechnické jednotky jsou navrženy pro zimní i letní provoz. 

Regulace vzduchotechniky bude zajištěna systémy MaR.  

3.2.1 Hygienické požadavky 

Větrání prostor bude navrženo dle normou daných minimálních dávek vzduchu násle-

dovně: 

o Dávka vzduchu na osobu sedící v restauraci – 30 m3/h 

o Dávka vzduchu na osobu pracující v restauraci – 70 m3/h 

o Dávka vzduchu na zařizovací předměty: 

WC – 50 m3/h 

Umývadlo – 30 m3/h 

Sprcha – 100 m3/h 

Pisoár - 25 m3/h 
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Vzduchotechnická jednotka č.1 určená pro restauraci funguje v mírném podtlakovém 

systému, a to z důvodu odvodu 100 m3/h vzduchu z úklidové místnosti, do které je ale daných 

100 m3/h přiváděno vzduchotechnickou jednotkou č.2. Vzduchotechnická jednotka č.2 tedy 

pracuje v mírně přetlakovém systému. 

Obě zařízení jsou opatřena filtrací G3 na přívodu i odvodu.  

3.2.2 Energetické zdroje 

Elektrická energie 

Elektrická energie je uvažována pro pohon ventilátorů vzduchotechnických jednotek, 

venkovních kondenzačních jednotek a systému měření a regulace. 

Tepelná energie 

Tepelná energie nutná pro ohřev vzduchu v tepelných výměnících vzduchotechnických 

jednotek a ohřívačů bude sloužit topná voda s teplotním spádem 70/50 ˚C.  

 Chlazení vzduchu bude zajištěno přímým výparníkem umístěným ve VZT jednotce pro 

kuchyni, v restauraci a pokojích systémem multisplit. Vše bude napojeno na vlastní konden-

zační jednotky umístěné v exteriéru.  

3.3 Popis technického řešení 

3.3.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 

Všechny navržené systémy VZT budou nízkotlaké. Centrální VZT jednotky budou navrže-

ny ve vnitřním provedení a budou vybaveny vstupními a výstupními filtry, ventilátory, ohřívači, 

chladičem a deskovými výměníky pro ZZT. Jednotky budou umístěny ve strojovně VZT v 1NP. 

Doprava vzduchu bude realizována čtyřhranným nebo kruhovým z pozinkovaného plechu. Při-

pojení distribučních elementů bude provedeno potrubím Sonoflex. Přívodní potrubí bude te-

pelně izolováno v celém objektu, odvodní potrubí bude izolováno u zařízení č. 2. Tepelně izolo-

váno bude také potrubí vedoucí od vzduchotechnických jednotek do vnějšího prostředí. Distri-

buční prvky pro přívod a odvod v restauraci budou lamelové anemostaty, v hygienickém záze-

mí to budou talířové ventily. Distribuce vzduchu pro kuchyni a sklady bude zajištěna digestoří, 

talířovými ventily a lapači tuků.  

3.3.2 Zařízení č. 1 – Větrání restaurace a hygienického zázemí 

Zařízení č. 1 slouží k nucenému větrání restaurace a hygienického zázemí. Jedná se o se-

stavnou vertikální jednotku, která přivádí vzduch do restaurace a odvádí znehodnocený vzduch 

z restaurace, baru, hygienického zázemí. V případě potřeby bude jednotka dohřívat vzduch 

elektrickým ohřívačem. Rozvody vzduchu z VZT jednotky budou řešeny čtyřhranným potrubím, 

které bude směrem k distribučním elementům přecházet v potrubí kruhové. Potrubí bude ve-

deno pod stropem, uchyceno závitovými tyčemi navlečených na závěsy. 

Jednotka bude na přívodu složena z filtru třídy G3, deskového rekuperátoru, elektrické-

ho ohřívače a ventilátoru. Na odvodu obsahuje filtr třídy G3, deskový rekuperátor a ventilátor. 

Dále bude jednotka vybavena uzavíracími klapkami a pružnými tlumicími vložkami. Jednotka 
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bude postavena na ocelovém základovém rámu s nastavitelnými nohami výšky 300 mm. Vzdu-

chotechnická jednotka bude umístěna ve strojovně s obslužným prostorem na servisní straně.   

Sání a výfuk jednotky bude společný pro obě zařízení. Sání na straně exteriéru bude 

umístěno na fasádě a bude zakončeno protidešťovou žaluzií. Výfuk bude vyveden nad střechu 

budovy a zakončen výfukovou hlavicí.   

Objemový průtok přiváděného vzduchu bude 1700 m3/h a odváděného vzduchu bude 

1800 m3/h. Odvětrání strojovny bude přirozeně oknem. Distribuce vzduchu do restaurace bude 

řešena čtyřhranným potrubím a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu. Distribuční ele-

menty pro přívodní vzduch budou lamelové anemostaty. Distribuční elementy pro odváděný 

vzduch budou také lamelové anemostaty a talířové ventily.   

Přívodní a odvodní potrubí ve strojovně bude vybaveno tepelnou izolací tloušťky  

30 mm pro vyloučení kondenzace vodních par, stejnou izolací bude opatřeno i přívodní potrubí 

do restaurace. Ve strojovně bude část přívodního a odvodního potrubí (od stěny po požární 

klapku) vybaveno protipožární izolací tloušťky 50 mm.  

3.3.3 Zařízení č.2 – Kuchyně a sklady 

Zařízení č. 2 slouží k nucenému větrání kuchyně a skladů. Jedná se o sestavnou vertikální 

jednotku, která přivádí vzduch do kuchyně, skladů, přípravny zeleniny, chodby a odvádí zne-

hodnocený vzduch z kuchyně, skladů a přípravny zeleniny.  

V případě potřeby bude jednotka dohřívat vzduch elektrickým ohřívačem nebo chladit 

přímým výparníkem. K němu bude napojena venkovní, vzduchem chlazená kondenzační jed-

notka, která bude umístěna na terénu při fasádě na vybetonovaném podkladu. Potrubí pro 

proudění chladiva a kondenzátu bude vyrobeno z mědi.  

Jednotka bude na přívodu složena z filtru třídy G3, deskového rekuperátoru, elektrické-

ho ohřívače, přímého výparníku, eliminátoru kapek a ventilátoru. Na odvodu obsahuje filtr 

třídy G3, deskový rekuperátor a ventilátor. Dále bude jednotka vybavena uzavíracími klapkami 

a pružnými tlumicími vložkami. Jednotka bude postavena na ocelovém základovém rámu s 

nastavitelnými nohami výšky 300 mm. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve strojovně 

s obslužným prostorem na servisní straně.   

Sání a výfuk jednotky bude společný pro obě zařízení. Sání na straně exteriéru bude 

umístěno na fasádě a bude zakončeno protidešťovou žaluzií. Výfuk bude vyveden nad střechu 

budovy a zakončen výfukovou hlavicí.  

Objemový průtok přiváděného vzduchu bude 3050 m3/h a odváděného vzduchu bude 

2950 m3/h. Distribuce vzduchu je vedena čtyřhranným a kruhovým potrubím s pozinkovaným 

plechem. Distribuční elementy pro přívodní vzduch budou kuchyňská digestoř a talířové venti-

ly. Distribuční elementy pro odváděný vzduch budou také talířové ventily, digestoř s tukovými 

filtry a samostatné lapače tuků.  
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Přívodní a odvodní potrubí bude vybaveno tepelnou izolací tloušťky  

30 mm pro vyloučení kondenzace vodních par. Ve strojovně bude část přívodního a odvodního 

potrubí (od stěny po požární klapku) vybaveno protipožární izolací tloušťky 50 mm.  

3.3.4 Klimatizace  

Na pokrytí tepelné zátěže v pokojích pro ubytování a v restauraci bude sloužit přímé 

chlazení s vnitřními výparníkovými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami. Vnitř-

ní jednotky v pokojích budou nástěnné, v restauraci to budou stropní kazetové jednotky. Od-

vod kondenzátu a vedení chladiva bude podél stěn nebo v podhledu místností.  

Chlazení restaurace obstarávají tři stropní kazetové klimatizační jednotky napojené na 

jednu venkovní kondenzační jednotku. Chlazení pokojů zajišťují vnitřní nástěnné jednotky, 

napojené pomocí rozdělovačů a rozbočovače na jednu venkovní kondenzační jednotku. Obě 

venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny za kioskem na terénu při fasádě. Vedle těchto 

jednotek je umístěna i venkovní kondenzační jednotka, která zajišťuje přívod chladu do přímé-

ho výparníku ve vzduchotechnické jednotce.  

3.4  Nároky na energie 
K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení je třeba zabezpečit následující 

zdroje energií, viz. Tabulka zařízení.  

3.5 Měření a regulace 
Navržené systémy vzduchotechniky budou řízeny a regulovány samostatným  

systémem měření a regulace (MaR). Systém MaR zajišťuje:  

o Ovládání chodu ventilátoru a silové napájení ovládacích prvků 

o Umístění teplotních a vlhkostních čidel dle požadavku 

o Řízení protimrazové ochrany deskového výměníku nastavováním obtokové klapky 

o Protimrazová ochrana teplovodního výměníku (měření na straně vody i vzduchu) 

o Ovládání uzavíracích klapek v jednotce  

o Signalizace chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 

o Plynulá regulace výkonů ventilátoru frekvenčními měniči na přívodu i odvodu vzhle-

dem k zanesení filtrů a možnosti nastavení vzduchového výkonu zařízení podle potřeby 

provozu a časového rozvrhu 

o Snímání a signalizace zanesení filtrů 

o Poruchová signalizace 

o Kvantitativní regulace (škrcení) teploty vzduchu řízením výkonu chladiče v letním ob-

dobí 

o Kvalitativní regulace (směšování) teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohříva-

če v zimním období 

o Signalizace požárních klapek 

o Vypnutí zařízení, když je budova mimo provoz 
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3.6 Nároky na související profese 

3.6.1 Stavební úpravy 

o Nutné v projektu uvažovat se zvýšeným zatížením od VZT jednotky 

o Vyspádování podlahy strojovny směrem k podlahové vpusti 

o Zřízení revizních otvorů pro přístup k regulačním a požárním klapkám 

o Otvory pro vstupy vzduchovodů včetně zapravení, obložení a dotěsnění 

o Zřízení prostupů pro VZT potrubí o alespoň 50 mm větším rozměru, než je jmenovitý 

rozměr potrubí z důvodu utěsnění a izolace prostupů 

o Osazení ocelové konstrukce pro venkovní kondenzační jednotky 

3.6.2 Silnoproud 

o Připojení a spínání VZT, kondenzačních jednotek a MaR 

o Uzemnit zařízení a zajistit ochranu před zásahem elektrickým proudem 

3.6.3 Vytápění 

o Připojení ohřívačů VZT jednotek na topnou vodu (včetně příslušných  

regulačních armatur) 

3.6.4 Chlazení 

o Připojení chladičů na výrobník studené vody (včetně regulačních armatur) 

3.6.5 Zdravotní technika 

o Odvod kondenzátu z deskových výměníků VZT jednotek a vnitřních jednotek klimatiza-

ce přes zápachovou uzávěrku do kanalizace 

o Umístění podlahové vpusti ve strojovně  
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3.7 Protihluková a protiotřesová opatření  
Proti šíření hluku od ventilátorů vzduchotechnickým potrubím směrem do obsluhova-

ných místností jsou osazeny tlumiče hluku. Tyto tlumiče budou osazeny v přívodních i odvod-

ních trasách vzduchotechnického potrubí tam, kde by bez tlumiče nevyhověla hladina akustic-

kého hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 (viz útlum hluku). Veškeré točivé stroje (jednotky, 

ventilátory) pružně uloženy pro zmenšení účinku vibrací přenášejících se do stavebních kon-

strukcí. Potrubí je k jednotkám připojeno pomocí tlumících vložek. Veškeré prostupy VZT po-

trubí budou utěsněny a odizolovány od okolních konstrukcí, aby nedošlo k přenosu hluku do 

stavebních konstrukcí.  

3.8 Izolace a nátěry 
Tepelná izolace potrubí je navržena tak, aby nedocházelo k tepelným ztrátám  

a k povrchové kondenzaci všech potrubí. Jsou navrženy izolace tepelné a protipožární. Tepel-

nou izolací bude opatřeno přívodní potrubí u obou zařízení a odvodní potrubí u zařízení č.2. 

Umístění protipožární izolace je zobrazeno ve výkresové části. Veškeré izolace potrubních roz-

vodů jsou zakresleny ve výkresech. Potrubí bude uchyceno na ocelových závěsech ukotvených 

do nosné konstrukce stropu s maximální vzdáleností mezi jednotlivými závěsy 2 m. Vnitřní 

potrubí není potřeba opatřit nátěrem.  

3.9 Protipožární opatření 
Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek bu-

dou vřazeny protipožární klapky. Ty brání šíření požáru vzduchotechnickým potrubím z jedno-

ho požárního úseku do jiného. Jde o prostupy mezi strojovnou a okolními místnostmi. 

V případech, kdy není možné požární klapku umístit v prostupu mezi strojovnou a okolními 

místnostmi, bude zbytek potrubí mezí požární klapkou a tímhle prostupem izolován protipo-

žární izolací. Strojovna vzduchotechniky tvoří samostatný požární úsek. K požárním klapkám 

bude zajištěn servisní přístup z důvodů údržby.  

3.10   Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení 
Montáž vzduchotechnických zařízení bude provedena odbornou firmou podle návodu 

výrobce. Zařízení budou po montáži odzkoušena a zregulována. Vzduchotechnické jednotky 

musí být pravidelně kontrolovány, čištěny a udržovány v zásadách od dodavatele. Provozní řád 

údržby bude umístěn ve strojovně VZT. Montáž jednotek klimatizace a rozvodů chladiva bude 

provedena odbornou firmou podle návodu výrobce. 

3.11     Závěr  
Navržené vzduchotechnické jednotky a klimatizační zařízení splňují nároky na provoz 

budovy daného typu a charakteru. V daných místnostech objektu zabezpečí optimální mikro-

klimatické podmínky pro pohyb osob a účel objektu.  Před zprovozněním jednotek bude celé 

zařízení odzkoušeno, seřízeno a připraveno na provoz, obsluha bude řádně proškolena.
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3.12      Tabulka místností  

Tabulka 3.1 Tabulka místností 

Zařízení  Místnost Účel místnosti S [m2] V [m3]
Požadovaná výměna 

vzduchu [m3/h]
Počet

Průtok 

[m3/h]

Přívod 

[m3/h]

Odvod 

[m3/h]

Výměna 

vzduchu [x/h] 

1 113 Restaurace 84,28 252,84 30/sedící host 40 1200 1700 600 6,7

1 112 Bar 9,95 29,85 70/personál 2 140 - 600 20,1

1 116 Předsíň muži 3,19 9,57 30/umývadlo 1 30 - 75 7,8

1 117 WC muži 3,66 10,98 50/WC + 25/pisoár 1 75 - 100 9,1

1 118 Předsíň ženy 3,38 10,14 30/umývadlo 1 30 - 75 7,4

1 119 WC ženy 5,31 15,93 50/WC  2 100 - 150 9,4

1 120 WC imobilní 4,08 12,24 50/WC + 30/umývadlo 1 80 - 100 8,2

1 107 Úklidová míst. 3,66 7,54 55/výlevka 1 55 - 100 13,3

1700 1800

Zařízení  Místnost Účel místnosti S [m2] V [m3]
Požadovaná výměna 

vzduchu [x/h]
Počet

Průtok 

[m3/h]

Přívod 

[m3/h]

Odvod 

[m3/h]

Výměna 

vzduchu [x/h] 

2 111 Sklad 5,43 16,29 4 x/h - 65 - 150 9,2

2 110 Kuchyně 32,86 98,58 20 x/h - 1972 2400 2400 24,3

2 109 Sklad 9,94 29,82 8 x/h - 239 250 250 8,4

2 108 Hrubá zelenina 5,85 17,55 6 x/h - 105 150 150 8,5

2 102 Chodba 23,46 70,38 3 x/h - 211 250 - 3,6

3050 2950

ZAŘÍZENÍ Č. 1 - VĚTRÁNÍ RESTAURACE A HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Celkem 

ZAŘÍZENÍ Č. 2 - VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ KUCHYNĚ

Celkem 



 
  81 
 

3.13      Funkční schéma 

 

Obrázek 3.1 – Funkční schéma zařízení č. 1 
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Obrázek 3.2 – Funkční schéma zařízení č. 2 
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3.14      Tabulka zařízení 

Tabulka 3.2 Tabulka zařízení 
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m3/h Pa ks kW A V/Hz kW kPa kW kPa kg/h

1 Restaurace

1.01 AeroMaster XP 04

Přívodní ventilátor P 1700 338 1 0,46 1,69 400/50 - - - - -

Odvodní ventilátor O 1800 348 1 0,5 1,69 400/50 - - - - -

Elektrický ohřívač P 1700 - - - 17,4 400/50 12 6 - - -

Rekuperátor P/O 1800 98 1 - - - - - - - -

2 Kuchyně

2.01 AeroMaster XP 06

Přívodní ventilátor P 3050 500 1 1,19 2,4 400/50 - - - - -

Odvodní ventilátor O 2950 432 1 0,98 2,4 400/50 - - - - -

Elektrický ohřívač P 3050 - - - 21,7 400/50 15 7 - - -

Přímý výparník P 3050 - - - - - - - 9,4 3,7 2

Rekuperátor P/O 3050 206 1 - - - - - - - -

3 Větrání koupelen

4 Klimatizace

4.01 Vnitřní j. Sinclair MC-C12AI 600 - 3 - - 230/50 - - 3,5 - -

4.02 Vnitřní j. Sinclair MS-H07AIZ 420 - 7 - - 230/50 - - 2,1 - -

4.03 Vnější kondenz.j. Sinclair MS-E36AI - - 1 3,5 15,42 230/50 - - 10,5 - -

4.04 Vnější kondenz.j. Sinclair MS-E56AIN - - 1 6,5 12 400/50 - - 16,0 - -

CHLAZENÍ

Potrubní ventilátor TD Silent 350/125 

ECOWATT
3.01 O 180 74 7 0,025

ZA
Ř

ÍZ
EN

Í

MOTOREST

P
ří

vo
d

/o
d

vo
d

VENTILÁTOR ELEKTRICKÁ ENERGIE OHŘEV

-0,1 230 - - - -
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3.15      Technická specifikace 

Tabulka 3.3 Technická specifikace zařízení č. 1 

 

  

OZN. VÝROBCE POPIS m.j. MNOŽSTVÍ

1.01 REMAK

VZT jednotka AeroMaster XP 04, jejíž součástí jsou přívodní a odvodní 

ventilátoy, deskový rekuperátor, filtry G3 na odvodu i přívodu, 

elektrický ohřívač, pružné tlumicí manžety

ks 1

1.02 GREIF Tlumič hluku kulisový, l = 1000 mm, s = 50 mm, 500 x 450 ks 1

1.03 IMOS Tlumič hluku kulisový, l = 500 mm, s = 50 mm, 500 x 450 ks 1

1.04 MANDÍK Požární klapka PKTM 30-C, se servopohonem BFL 230-T, 500 x 450 mm ks 1

1.05 MANDÍK Požární klapka PKTM 30-C, se servopohonem BFL 230-T, 500 x 315 mm ks 1

1.06 MANDÍK Anemostat lamelový čtvercový ALCM 400 ks 4

1.07 MANDÍK Anemostat lamelový čtvercový ALCM 300 ks 4

1.08 MANDÍK Talířový ventil TVOM 100 ks 4

1.09 MANDÍK Talířový ventil TVOM 125 ks 3

1.10 MANDÍK Regulační klapka RKM se servopohonem, 200 x 200 mm ks 2

1.11 MANDÍK Regulační klapka RKKM se servopohonem, Ø 280 mm ks 1

1.12 MANDÍK Regulační klapka RKKM se servopohonem, Ø 250 mm ks 3

1.13 MANDÍK Regulační klapka RKKM se servopohonem, Ø 225 mm ks 1

1.14 MANDÍK Regulační klapka RKKM se servopohonem, Ø 200 mm ks 2

1.15 MANDÍK Regulační klapka RKM se servopohonem, 225 x 225 mm ks 1

1.16 MANDÍK Regulační klapka RKM se servopohonem, 450 x 315 mm ks 1

MART Čtyřhranné potrubí - do obvodu 1500 mm/ 30 % tvarovek bm 7,3

MART Čtyřhranné potrubí - do obvodu 1890 mm/ 15 % tvarovek bm 30,6

MART Kruhové potrubí - Ø 125/ 40 % tvarovek bm 1,8

MART Kruhové potrubí - Ø 160/ 40 % tvarovek bm 0,9

MART Kruhové potrubí - Ø 200/ 30 % tvarovek bm 2,8

MART Kruhové potrubí - Ø 225/ 10 % tvarovek bm 6,9

MART Kruhové potrubí - Ø 250/ 30 % tvarovek bm 5,2

MART Kruhové potrubí - Ø 280/ 10 % tvarovek bm 2,2

MART Kruhové potrubí - Ø 315/ 30 % tvarovek bm 2,1

Ohebná hadice SONOFLEX Ø 125 bm 8,4

Ohebná hadice SONOFLEX Ø 200 bm 12

ISOVER Tepelná izolace  Isover Orstech LSP 40 - lamelové skružované pásy m2 45,8

ISOVER Tepelná izolace  Isover Orstech LSP PYRO - protipožární m2 1,9

ZAŘÍZENÍ Č. 1 - VĚTRÁNÍ RESTAURACE A HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Položková specifikace

MOTOREST
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Tabulka 3.4 Technická specifikace zařízení č. 2 a společného sání a výfuku 

 

 

  



 
86 
 

Tabulka 3.5 Technická specifikace větrání koupelen a klimatizace 

 

  

OZN. VÝROBCE POPIS m.j. MNOŽSTVÍ

3.01 ELEKTRODESIGN Potrubní ventilátor TD Silent 350/125 ECOWATT ks 7

3.02 ELEKTRODESIGN Žaluziová klapka PER 125, Ø 125 mm ks 7

3.03 ELEKTRODESIGN Zpětná klapka RSK 125, Ø 125 mm ks 7

3.04 ELEKTRODESIGN Pružná sponka KAA 125, Ø 125 mm ks 14

3.05 MANDÍK Regulační klapka RKKM, Ø 125 mm ks 7

3.06 MANDÍK Talířový ventil TVOM 80 ks 7

3.07 MANDÍK Talířový ventil TVOM 125 ks 7

Mart Kruhové potrubí - Ø 125/ 100 % tvarovek bm 10,5

Ohebná hadice SONOFLEX Ø 80 bm 10,5

Ohebná hadice SONOFLEX Ø 125 bm 15,6

OZN. VÝROBCE POPIS m.j. MNOŽSTVÍ

4.01 SINCLAIR Vnitřní jednotka Sinclair MC-C12AI ks 3

4.02 SINCLAIR Vnitřní jednotka Sinclair MS-H07AIZ ks 7

4.03 SINCLAIR Vnější kondenzační jednotka Sinclair MS-E36AI ks 1

4.04 SINCLAIR Vnější kondenzační jednotka Sinclair MS-E56AIN ks 1

4.05 SINCLAIR Rozbočovač MS-01BI ks 1

4.06 SINCLAIR Rozdělovač BD3-19BS ks 1

4.07 SINCLAIR Rozdělovač DB5-16AF ks 1

Měděné potrubí včetně izolace

Ø 6,4 - kapalina bm 68,1

Ø 9,5 - plyn bm 68,8

Ø 12,7 bm 4,1

Ø 19,1 bm 4,8

Ochranné průchodky ks 4

Chladivo R410A kg 9,25

Kabeláž pro připojení jednotek

ZAŘÍZENÍ Č. 4 - KLIMATIZACE

ZAŘÍZENÍ Č. 3 - VĚTRÁNÍ KOUPELEN
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3.16      Závěr 
Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout nucené větrání a klimatizaci do objektu mo-

torestu, ve kterém se nachází restaurace s kuchyní a pokoje pro ubytování. Pro tento účel jsem 

navrhla dvě vzduchotechnické jednotky pro obsluhu restaurace a kuchyně, a přímé chlazení do 

pokojů a restaurace.  

 Obě vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve strojovně v 1NP. Zařízení č. 1 přivádí 

a odvádí vzduch z restaurace s hygienickým zázemím. Zařízení č. 2 obsluhuje prostory kuchyně 

a zázemí kuchyně. Kuchyně je navržena jako rovnotlaká, ve zbytku objektu je znehodnocený 

vzduch odváděn převážně z hygienických místností nebo míst se zvýšenou koncentrací škodli-

vin. Vzduch je po objektu rozváděn čtyřhranným i kruhovým potrubím. 

 V pokojích a restauraci je navrženo přímé chlazení pomocí nástěnných nebo kazeto-

vých vnitřních klimatizačních jednotek. Vnitřní kazetové jednotky jsou připojeny přímo do jed-

né venkovní kondenzační jednotky. Vnitřní nástěnné klimatizační jednotky jsou připojeny po-

mocí rozbočovače a rozdělovačů do druhé venkovní kondenzační jednotky.  

Práce byla zpracována dle příslušných zákonů, vyhlášek, norem a podkladů výrobce. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 
VZT   - vzduchotechnika 

ZZT  - zpětné získávání tepla 

MaR  - měření a regulace 

Obr.   - obrázek 

NP  - nadzemní podlaží 

OZN  - označení 

Č.  - číslo 

COP  - chladicí faktor 

 
Fyzikální veličiny 
 
A  - plocha    [m2] 

d  - průměr    [m] 

L  - délka      [m] 

R  - tlaková ztráta    [Pa/m] 

  - tepelný odpor    [m2*K*W-1] 

S  - plocha    [m2] 

t    - teplota     [°C] 

U    - součinitel prostupu tepla  [W*m-1*K-1] 

v    - rychlost    [m/s] 

V    - průtok vzduchu   [m3/h] 

Z    - tlaková ztráta    [Pa/m] 

ξ     -  součinitel vřazeného odporu  [-] 

λ    - součinitel tepelné vodivosti  [W.m-1.K-1] 

ρ    - hustota vzduchu   [kg/m3] 

ϕ    - relativní vlhkost   [%] 

x    - měrná vlhkost    [g/kg] 
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