
 
 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

Předmětem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro 

zadaný objekt výstavního prostoru - archeoparku. Zařízení jsou navržena tak, aby 

splňovala provozní, funkční a hygienické požadavky na vnitřní prostředí. Úkolem 

vzduchotechnických zařízení je výměna vzduchu, pokrytí tepelných ztrát, odvedení 

tepelné zátěže, zvlhčování a odvlhčování vzduchu. Teoretická část se zabývá inter-

ním mikroklimatem a jeho vlivem na kvalitu života a dále zahrnuje pojmy jako SBS, 

BRI, PMV a PPD.  

Vzduchotechnika, tepelná zátěž, tepelné ztráty, odvlhčování, vlhčení, interní mikro-

klima, klimatizace, výstavní prostor.  

The point of this bachelor thesis is to design two air-conditioning units specifically 

made for assigned facility with exhibition purposes - archeopark. The units are de-

signed in a way to accomplish operational, functional and hygienical requiere-

ments of indoor microclimate. The purpose of these units is to ventilate, cover the 

heat loss, elimination of heat load, humidification and dehumidification of air. Teo-

retical part of this thesis deals with indoor microclimate and its influence on 

a quality of life and also covers terms such as SBS, BRI, PMV and PPD.  

Air conditioning, heat load, heat loss, dehumidification, humidification, indoor 

microclimate, climatization, exposition.  
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ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení výstavního prostoru - 

archeoparku. Jedná se o jednopodlažní objekt, který je částečně zapuštěn do terénu. V objektu 

jsou situovány prostory vstupní haly, pokladny, promítacího sálu, výstavního prostoru, hygie-

nického zázemí a technického zázemí, sklady, kanceláře, umývárny a šatny. Prostor je situován 

v jednopodlažním objektu a vzhledem ke svému charakteru nebude větrán přirozeně.  

Samotná práce se dělí na tři části. Teoretická část se zabývá interním mikroklimatem, jeho 

vlivem na kvalitu života. Popisuje jednotlivé složky mikroklimatu. Na závěr se zabývá ukazateli 

PMV (předpověď středního tepelného pocitu) a PPD (předpověď procentuálního podílu nespo-

kojených). 

Výpočtová část zahrnuje veškeré výpočty a posouzení potřebné k návrhu kompletního vzdu-

chotechnického zařízení. Objekt byl rozdělen do dvou funkčních celků a jsou tudíž navržena 

dvě vzduchotechnická zařízení. Zařízení č. 1 je navrženo pro obsluhování výstavního prostoru a 

zařízení č. 2 pro hygienické zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance.  

Projektová část obsahuje podrobné výkresy – půdorys objektu, řezy strojovnou a objektem. 

Dále obsahuje technickou zprávu s přílohami.  
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ÚVOD 
Interní mikroklima budov se skládá z několika složek – z tepelně-vlhkostního, akustického, svě-

telného, toxického, odérového a aerosolového mikroklimatu. Zdroje těchto složek se nachází 

jak ve venkovním prostředí, tak ve vnitřním prostředí budov. Mikroklima může mít na člověka 

příznivý vliv, ale může také negativně ovlivňovat jeho psychiku, pracovní výkonnost a dokonce 

může ohrožovat zdraví. Proto je zapotřebí se tomuto tématu věnovat, aby pobyt v budovách, 

kde člověk tráví většinu svého života, byl co nejvíce komfortní a bezpečný. 
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1 VLIV VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU BUDOV NA KVALITU 

ŽIVOTA 
Člověk tráví v budovách až 90 % času, a jelikož je hlavní funkcí budovy chránit před nepřízni-

vými vlivy vnějšího prostředí, je důležité zajistit kvalitní vnitřní mikroklima, aby negativně neo-

vlivňovalo zdraví člověka a jeho výkonnost při jednotlivých činnostech. Kvalita vnitřního mikro-

klimatu je základní uživatelský parametr stavby určené pro dlouhodobý pobyt osob. 

Obecně je vnitřní prostředí staveb utvořeno toky energie a hmoty. 

 
Obr. 1 Složky interního mikroklimatu [4] 

1.1 Složky interního mikroklimatu 

1.1.1 Tepelně-vlhkostní mikroklima 

Tepelně-vlhkostní mikroklima ovlivňuje vnitřní prostředí z největší části. Je tvořeno tepelnými a 

vlhkostními toky – teplem a vodní párou. Tato složka mikroklimatu působí na organismus a 

utváří tak jeho celkový stav. Toto mikroklima vytváří především vzduchotechnické zařízení a 

vytápění. Tepelně-vlhkostní mikroklima můžeme rozdělit na dva druhy: 

 rovnoměrné (uniformní), 

 nerovnoměrné (neuniformní).  

Rovnoměrné tepelně-vlhkostní mikroklima – je charakterizováno rozložením tepelných a vlh-

kostních toků rovnoměrně v prostoru a čase. Nedochází k rychlým změnám zátěže organismu 

(fyzické a psychické). 

Nerovnoměrné tepelně-vlhkostní mikroklima – část povrchu organismu je vystavena tepel-

nému toku jinak, než zbytek povrchu (způsobené např. špatným teplovzdušným vytápěním, 

různým tepelným odporem oděvu, atd.). 

[1] 
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1.1.1.1 Zdroje tepla 

Pro vnitřek budovy je hlavním zdrojem tepla a chladu venkovní klimatická situace a prostupuje 

do budovy vnější obálkou, především okny. Vnitřními zdroji tepla jsou lidské činnosti jako vaře-

ní, sprchování, ale i samotná přítomnost člověka. S tělesnou aktivitou člověka vzrůstá tepelná 

produkce – metabolické teplo qm, net.  

Tab. 1 Metabolické teplo při různých aktivitách – příklady 

Činnost qm, net [W/m
2
] 

Odpočinek 
spánek 0 

klidné sezení 18 

Chůze po rovině 
0,89 m/s 76 

1,79 m/s 181 

Domácí práce 
vaření 52 – 76 

mytí rukou a žehlení 76 – 169 

Sport 
společenský tanec 99 – 215 

tenis 169 – 227 

[1] 

1.1.1.2 Zdroje vodní páry 

Obsah vodních par v interiéru je ovlivněn vlhkostí vzduchu v exteriéru a zdroji uvnitř budovy. 

V zimním období je obsah vodních par nižší v důsledku nízkých teplot, které způsobují konden-

zaci páry nebo její zmrznutí, která pak padá k zemi. Po ohřátí je vzduch v interiéru tak suchý, že 

jeho relativní vlhkost klesá i pod 20 %. Naopak v létě je objem vodních par ve vzduchu vyšší 

vlivem vysokých teplot. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím větší je jeho schopnost pohltit vodní 

páry. 

Tab. 2 Zdroj vodní páry v interiéru v gramech za hodinu 

Člověk 

při lehké činnosti 30 - 60 g/h 

při středně těžké práci 120 - 200 g/h 

při těžké práci 200 - 300 g/h 

Koupelna 
s vanou 700 g/h 

se sprchou 2600 g/h 

Kuchyně 
při vaření 600 - 1500 g/h 

průměrně denně 100 g/h 

Bazény 40 g/m
2
h 

Pokojové rostliny 
fialky 5 - 10 g/h 

fíkus (střední velikosti) 10 - 20 g/h 

[1] 

1.1.1.3 Působení tepelných toků na člověka 

Pro udržení konstantní tělesné teploty je základní podmínkou tepelná rovnováha mezi orga-

nismem člověka a okolím. Pokud je do okolního prostředí odvedeno tepla vyrobeného člově-

kem více v důsledku chladného prostředí, nastává pocit chladu. Je-li odvedeno do okolního 

prostředí tepla méně v důsledku teplého prostředí, dochází k pocitu tepla. Člověk je schopen 

v teplém prostředí obnovit tepelnou rovnováhu pocením, které ochlazuje tělo o skupenské 
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teplo výparné. V příliš horkém a vlhkém prostředí ztrácí organismus schopnost dostatečného 

vylučování potu, nebo nedochází k jeho odpařování a poté dochází k přehřívání organismu. 

Proti chladu nemá lidský organismus způsob ochrany, proto je v chladném prostředí potřeba 

zvýšit teplotu vzduchu, tepelně-izolační schopnosti oděvu nebo tělesnou aktivitu, aby nedošlo 

k podchlazení.           [1] 

 
Obr.2 Modifikovaný diagram vlhkého vzduchu (dle normy ASHRAE55-1992) – znázorněna 

oblast tepelného komfortu [4] 

1.1.1.4  Působení vlhkosti na člověka 

Vlhkost vzduchu působí na člověka nejen pocitově, ale má také přímý vliv na zdraví. Nízká vlh-

kost vzduchu vysušuje sliznice, které jsou náchylnější k onemocnění. Nízký obsah vodních par 

ve vzduchu též podporuje větší šíření částic, které mohou způsobovat alergie a další dýchací 

potíže. Naopak příliš vysoká vlhkost vzduchu (nad 70 % relativní vlhkosti) v kombinaci s vyso-

kými teplotami vzduchu vyvolává nepříjemný pocit dusna, neschopnost odpařování potu 

z povrchu těla a tím jeho přehřívání, ale způsobuje i zdravotní potíže kvůli šíření plísní a mi-

krobů.            [1] 

 
Obr. 3 Komfort prostředí v závislosti na vlhkosti vzduchu [2]  
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1.1.2 Světelné mikroklima 

Vnitřní prostředí může být osvětleno dvěma způsoby – denním (přirozeným) světlem a umělým 

osvětlením. Zvláště v obytných budovách se klade důraz na dostatečné proslunění prostoru 

přirozeným slunečním zářením, protože ovlivňuje psychiku a zdraví člověka. Nedostatek přiro-

zeného světla může způsobovat únavu a deprese.  

V případě umělého osvětlení je potřeba správně zvolit zdroj světla, jeho správné rozmístění, 

směr a intenzitu osvětlení, teplotu chromatičnosti, apod. Jedním z nejdůležitějších parametrů 

osvětlení je tzv. index podání barev – číslo vyjadřující schopnost světelného zdroje reproduko-

vat barvy osvětleného objektu v porovnání s přirozeným slunečním osvětlením. 

Tab. 3 Index podání barev 

Světelný zdroj 
Skupina po-
dání barev 

Index podání 
barev 

Barevné po-
dání 

Typická aplikace 

Halogenová žárovka 1A 90 - 100 Velmi dobré Galerie, lékařské vyšet-
řovny, míchání barev 

Zářivka (denní) 1B 80 - 90 Velmi dobré Byty, hotely, kanceláře, 
školy 

Zářivka, směsová výbojka 2 60 - 80 Dobré 
Průmysl, kanceláře, školy 

Hg - výbojka 3 40 - 60 Vyhovující Průmysl, sportovní haly 

Na - výbojka 4 20 - 40 Nevyhovující Dopravní osvětlení 

[5] 

1.1.3 Akustické mikroklima 

Akustické mikroklima je tvořeno akustickými toky, působí na jedince a spoluvytvářejí jeho cel-

kový stav. Akustické toky vznikají rozkmitáním molekul tekutiny (vzduchu nebo vody) nebo 

molekul pevných látek (šíření zvuku stavebními konstrukcemi) zdrojem zvuku – vznik akustic-

kých vln o různé vlnové délce λ. Zvuk se šíří od zdroje vzduchem (nebo konstrukcí a potom 

vzduchem) k lidskému sluchovému aparátu. Zvuk je podélné mechanické vlnění. 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 [𝑚] 

c rychlost šíření zvuku (ve vzduchu 340 m/s) 

f frekvence vlnění [s-1] 

Zvuk, který nepříznivě ovlivňuje člověka, jeho zdraví a narušuje psychickou pohodu, označuje-

me jako hluk. Hluk se z hlediska časového průběhu dělí na 

 ustálený hluk – jeho hladina se v daném místě nemění více než o 5 dB(A) v závislosti na 

čase, 

 proměnný hluk – jeho hladina se v daném místě mění více než o 5 dB(A) v závislosti na 

čase, 
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 přerušovaný hluk – proměnný hluk měnící náhle hladinu akustického hluku nebo tlaku, 

 impulsní hluk – tvořen jednotlivými impulsy (do 200 ms) nebo sledem zvukových impulsů 

(v intervalech delších než 10 ms). 

[1] 

1.1.3.1 Zdroje hluku 

Zdroje hluku se nacházejí jak v exteriéru, tak v interiéru. Hlavním zdrojem hluku v exteriéru je 

doprava, poté meteorologické jevy (vichřice, bouřky) a lidé. Do interiéru vstupuje hluk ze zdro-

jů, jako je doprava, průmysl, restaurační a zábavní podniky, sousedi a technická zařízení budov. 

Ve vnitřním prostředí je zdrojem hluku především člověk (při různých činnostech, provozování 

zařízení) a vibrující části různých mechanismů. Dalším zdrojem hluku v interiéru bývá vzduch 

proudící do místností z výústek vzduchotechniky. Odstraňování hluku v interiéru se může pro-

vádět například vhodnou skladbou konstrukcí (kročejová izolace), provést pružné uložení tech-

nických vibrujících zařízení, instalací zvukotěsných oken a přepážek, instalací tlumičů do vzdu-

chotechnického potrubí nebo zvýšením pohltivosti a snížením odrazivosti stěn místností volbou 

vhodného materiálu (akustické obklady). 

[1] 

1.1.3.2 Působení hluku na člověka 

Lidské ucho vnímá frekvence zvukových vln a jejich intenzitu. Lidský sluch je schopen snášet 

akustické tlaky v řádech až desítek milionů Pa, proto se v praxi řeší odvozená akustická veličina, 

tzv. hladina akustického tlaku Lp. 

𝐿𝑝 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝0
 

p akustický tlak (efektivní hodnota) [μPa] 

p0 akustický tlak na prahu slyšitelnosti [pro vzduch p0=20 μPa]  

[1] 
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Obr. 4 Jednotlivé kmitočty zvuku vnímané lidským uchem – sluchové pole člověka[1] 

 

Působení hluku na lidský organismus se projevuje: 

 zvyšováním tepové frekvence a krevního tlaku, 

 změnou hladiny inzulínu v krvi, 

 narušením pohybové koordinace, 

 snížením koncentrace zraku, 

 ovlivňuje mentální činnost člověka, 

 zvýšením únavy a podrážděnosti, 

 snížením citlivosti sluchu. 

[1] 

1.1.4 Toxické mikroklima 

1.1.4.1 Zdroje toxických látek 

Toxické plyny vnikají do interiéru z venkovního prostředí nebo vznikají uvnitř budovy činností 

člověka či uvolňováním ze stavebních materiálů. Z exteriéru se dostávají do vnitřního prostředí 

škodliviny jako oxid uhelnatý (benzínové spalovací motory), oxidy síry a dusíku (tepelné elek-

trárny), uhlovodíky (výfukové plyny), smog. Mezi vnitřní toxických látek patří kotle ústředního 

vytápění, plynové spotřebiče, plastické hmoty, laky, čisticí prostředky. Tyto jsou nejčastějším 

zdrojem CO, NO2, formaldehydu, benzenu a toluenu.  

Jedním z opatření jak odstranit toxické látky z interiéru je zásah do ovzduší. Jedná se o omezení 

šíření toxických plynů v budově, dostatečnou výměnou vzduchu, filtrací vzduchu nebo ionizací 

vzduchu. 
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Potřebné množství čerstvého vzduchu přiváděného do interiéru s nejvýše přípustnou koncen-

trací škodlivých látek: 

𝑉 =
𝑚

𝑁𝑃𝐾 − 𝜌0

[𝑚3/ℎ] 

 

m množství vnikajícího toxického plynu [g/h] 

NPK nejvýše přípustná předepsaná koncentrace [g/m3] 

ρ0 koncentrace toxického plynu v přiváděném čerstvém vzduchu [g/m3] 

[1] 

1.1.4.2 Působení toxických látek na člověka 

Nejčastější škodlivinou je oxid uhelnatý, který se váže na hemoglobin místo kyslíku a způsobuje 

dušení organismu. Toxicky poškozuje buňky a vede k otravě. 

 Výfukové plyny obsahují karcinogenní látky. Formaldehyd snižuje imunitu organismu, je karci-

nogenní, snižuje porodní váhu, kožní alergické reakce a dráždění očí a horních cest dýchacích. 

[1] 

1.1.5 Odérové mikroklima 

Odérové látky jsou plynné složky ovzduší organického nebo anorganického původu, které jsou 

vnímány jako pachy (příjemné – vůně, nepříjemné – zápachy). Nejčastěji jsou produkovány 

lidskou činností, ale uvolňují se i ze zařízení interiéru.  

Existuje Zwaardermakerova stupnice, která rozděluje 5 základních typů odérů: 

1. éterický (lidské pachy), 

2. aromatický (pachy rozkládajícího se zralého ovoce), 

3. izovalerický (pachy zvířecího potu, pachy z tabákového kouře), 

4. zažluklý (mlékárenské produkty), 

5. narkotický (pachy rozkládajících se proteinů). 

[1] 
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1.1.5.1 Zdroje odérů 

 
Obr. 5 Zdroje nepříjemných odérů [1] 

 
Obr. 6 Zdroje příjemných odérů [1] 

 

 

1.1.5.2 Působení odérů na člověka 

Odéry přímo neohrožují zdraví člověka, ale při vyšší koncentraci negativně ovlivňují psychiku, 

ztrátu soustředění, způsobují pocit nevolnosti a bolesti hlavy. Někdy mohou vyvolat pocity 

úzkosti a deprese. Příjemné pachy naopak mohou pozitivně ovlivnit náladu a koncentraci myš-

lení.  

K optimalizaci odérového mikroklimatu slouží omezení nebo zabránění šíření odérů v budově, 

větráním a filtrací vzduchu, deodorizací nebo ionizací vzduchu. 

[1] 
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1.1.6 Aerosolové mikroklima 

Aerosolové mikroklima vytváří pevné (prachy) a kapalné aerosoly. Aerosoly jsou pevné nebo 

kapalné částice rozptýlené ve vzduchu. Aerosoly patří k nejvíce zdraví ohrožujícím činitelům 

v ovzduší. 

 
Obr. 7 Druh a velikost aerosolů [1] 

1.1.6.1 Zdroje aerosolů 

Do interiéru se dostávají jak z venkovního ovzduší, tak uvolňováním uvnitř budovy. Ve venkov-

ním prostředí je to například popílek, vznikající při nedokonalém spalování. Mezi zdroje prachu 

patří doprava, větrná eroze. Zvýšení koncentrace aerosolů způsobuje například nedostatečné 

množství venkovní vegetace. 

[1] 

1.1.6.2 Působení aerosolů na člověka 

Nejnebezpečnější jsou částice o velikosti 1 μm – 2,5 μm, protože můžou pronikat až do plicních 

sklípků. Jedná se o tzv. respirační aerosol. Může způsobovat alergie, je nositelem mikroorga-

nismů, aerosoly mohou mít také karcinogenní účinky (zvláště u dýchacích cest).  

Pro odstraňování aerosolů z ovzduší máme možnosti jako omezení šíření aerosolů v budově, 

přivádění dostatečného množství čerstvého vzduchu (výpočet množství čerstvého vzduchu viz 
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kapitola 1.1.4.1), filtraci a ionizaci vzduchu, koagulace aerosolových částic, nanášení adheziv-

ních filtrů nebo použití čističky vzduchu. 

[1] 

1.2 Sick Building Syndrome (Syndrom nezdravé budovy) 
V dnešní době se čím dál více potýkáme s SBS neboli syndromem nezdravé budovy. Jedná se o 

souhrn symptomů a chorob, kterými trpí osoby vystavené dlouhodobému pobytu ve špatně 

navržených budovách. V umělém a utěsněném vnitřním prostředí může být vzduch toxičtější 

než venku na ulici v důsledku kumulace škodlivin kvůli nedostatečnému větrání.  

Škodliviny se mohou uvolňovat ze stavebních konstrukcí, nábytku, elektroniky, čisticích pro-

středků, činnosti osob, apod. Zdrojů škodlivin je v budovách celá řada. Například kopírky a tis-

kárny produkují částice aerosolu, nedostatečně udržovaná kamna mohou produkovat oxid 

uhličitý, oxid uhelnatý, aerosol, těkavé látky. V kobercích se zadržují roztoči a prach. Mezi hlav-

ní škodlivé látky ve vnitřním prostředí patří: 

 Aerosol a tabákový kouř, 

 oxid uhelnatý a oxid dusičitý, 

 radon, 

 mikrobi, plísně, roztoči, 

 formaldehyd, 

 benzen a naftalen. 

Důležitou roli hraje vlhkost vzduchu. Optimální rozmezí relativní vlhkosti je mezi 40 a 60 %. Při 

vyšší vlhkosti dochází k šíření plísní a bakterií. Při nižší vlhkosti, která nastává zpravidla 

v zimním období ve vytápěných prostorech, dochází k vysoušení sliznic a dýchacích cest, které 

jsou náchylnější k infekcím. 

 Dalším ukazatelem kvality ovzduší je množství záporně nabitých (lehkých) iontů. Venkovní 

otevřený prostor je obohacován ionizovanými částicemi díky působení elektrického pole mezi 

zemským povrchem a ionosférou. Novodobé stavební konstrukce však vytváří Faradayovu klec, 

která odstiňuje přirozené elektrické pole a nedochází k ionizaci vnitřního vzduchu. Přítomnost 

lehkých iontů je ale pro pocit komfortu nezbytná.  Optimální množství záporných lehkých iontů 

je 1000-1500 na cm3 vzduchu. Kladně nabité ionty produkují například televizní obrazovky, 

monitory, smog a tabákový kouř. Kladné ionty mohou negativně ovlivnit vyplavování hormonu 

serotoninu a histaminu, což může mít za následek migrénu, křeče nebo nevolnost. Tento pro-

blém lze vyřešit například čističkou vzduchu s plasmovým ionizátorem. 
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Tab. 4 Množství lehkých iontů na cm3 vzduchu 

Klimatizované místnosti 0 – 100 

Místnosti městských bytů 50 – 100 

Městské ulice 100 – 500 

Moře a les 1 000 – 5 000 

Hory 5 000 – 30 000 

Jeskynní prostory 5 000 – 50 000 

Vodopády 10 000 –  50 000 

Po bouřce 50 000 a více 

 

Při SBS si uživatelé budovy stěžují na nespecifikované stavy nepohodlí, nejsou známy přesné 

příčiny symptomů. V důsledku vysoké koncentrace škodlivin, aerosolů, plísní nebo vysušeného 

vzduchu trpí osoby symptomy SBS jako 

 únava, bolest hlavy, 

 ucpaný nos, sucho v krku, 

 podráždění očí 

 alergie, ekzémy, 

 dýchací potíže. 

Tyto symptomy obvykle odezní po opuštění budovy nebo pobytem na venkově.  

[6],[7] 

1.3 Building Related Illnes (Nemoc vázaná na určitý typ budovy) 
Oproti SBS mohou být u syndromu BRI symptomy klinicky zjistitelné, jsou měřitelné a mají 

jasně definovatelné příčiny. Faktory BRI zahrnují vyšší teplotu prostředí, vyšší vlhkost, špatnou 

ventilaci vzduchu, cirkulační systémy klimatizací s nedostatečným přívodem čerstvého vzdu-

chu. Tento problém se nejčastěji vyskytuje v kancelářských budovách, může se ale vyskytnout i 

ve školách nebo bytových či rodinných domech. BRI se může vyskytnout u jedinců, kteří jsou 

vystavení působení například formaldehydu nebo mykotoxinům. Především plísně, které vzni-

kají kvůli nedostatečnému odvodu vlhkosti, způsobují vážné zdravotní problémy. Mykotoxiny 

mohou vést k toxickým reakcím, mykotickým onemocněním a mohou mít i karcinogenní efekt. 

[6], [7] 
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Obr. 8 Růst mikroorganismů v závislosti na relativní vlhkosti [2] 

Mezi projevy BRI patří 

 kašel a bolest na hrudi, 

 horečka, zimnice, 

 alergie, 

 astma, 

 nachlazení a bolesti svalů způsobené průvanem. 

Na rozdíl od SBS jsou nemoci BRI přetrvávající a neodezní po opuštění budovy. V těchto přípa-

dech se volí podpůrná léčba. 

[6], [7] 

2 STANOVENÍ A KRITÉRIA TEPELNÉHO KOMFORTU 
Pro hodnocení tepelného stavu v mírném prostředí se používají parametry PMV (predicted 

mean vote) a PPD (predicted percentage of dissatisfied). Platí pro ustálené podmínky – rozkmit 

teplot menší než 1 K a rychlost změn teplot do 2 K/h. Tyto parametry umožňují analyticky sta-

novit a interpretovat tepelný komfort.  

[3] 

2.1 Předpověď středního tepelného pocitu – PMV 
Na základě parametru PMV se předpovídá střední tepelný pocit velké skupiny osob, která hod-

notí svůj tepelný komfort prostřednictvím sedmistupňové stupnice. Tepelné pocity vychází 

z tepelné rovnováhy těla.  

Tepelná rovnováha – vnitřní tepelná produkce těla se rovná tepelné ztrátě do okolního pro-

středí. 
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Tab. 5 Sedmibodová stupnice tepelných pocitů 

+3 Horko 

+2 Teplo 

+1 Mírné teplo 

0 Neutrální 

-1 Mírné chladno 

-2 Chladno 

-3 Zima 

[3] 

2.1.1 Stanovení PMV 

𝑃𝑀𝑉 = [0,303 ∙ 𝑒(−0,036∙𝑀) + 0,028] ∙ 

{

(𝑀 − 𝑊) − 3,05 ∙ 10−3 ∙ [5733 − 6,99 ∙ (𝑀 − 𝑊) − 𝑝𝑎] − 0,42[(𝑀 − 𝑊) − 58,15]

−1,7 ∙ 10−5 ∙ 𝑀(5867 − 𝑝𝑎) − 0,0014𝑀 ∙ (34 − 𝑡𝑎)

−3,96 ∙ 10−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙[(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)

} 

 

𝑡𝑐𝑙 = 35,7 − 0,028(𝑀 − 𝑊)

− 𝑙𝑐𝑙{3,69 ∙ 10−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙[(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] + 𝑓𝑐𝑙ℎ𝑐𝑙(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)} 

ℎ𝑐 = {
2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|0,25 𝑝𝑟𝑜 2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|0,25 > 12,1√𝑣𝑎𝑟

12,1√𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜 2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|0,25 < 12,1√𝑣𝑎𝑟

 

𝑓𝑐𝑙 = {
1,00 + 1,290𝑙𝑐𝑙 𝑝𝑟𝑜 𝑙𝑐𝑙 ≤ 0,078 𝑚2 ∙ 𝐾/𝑊

1,05 + 0,645𝑙𝑐𝑙 𝑝𝑟𝑜 𝑙𝑐𝑙 ≥ 0,078 𝑚2 ∙ 𝐾/𝑊
 

 

kde 

M metabolismus [W/m2] 

W užitečný mechanický výkon [W/m2] 

lcl tepelný odpor oděvu [m2·K/W] 

fcl povrchový faktor oděvu definován jako poměr povrchu oděného člověka k povrchu 

nahého člověka 

ta teplota vzduchu [°C] 

tr střední radiační teplota [°C] 

var relativní rychlost proudění vzduchu [m/s] 

pa parciální tlak vodní páry [Pa] 

hc součinitel přestupu tepla [W/(m2·K)] 

tcl teplota povrchu oděvu[°C] 

Pomocí této rovnice lze vypočítat PMV na základě různých kombinací vstupních parametrů 

jako je teplota vzduchu, střední radiační teplota, rychlost proudění a vlhkost vzduchu, izolace 

oděvu a metabolismus.  



 

27 
 

Dosazení rovnice PMV=0 lze předpovědět kombinaci činnosti, oděvu a parametrů okolního 

prostředí, které vytvoří tepelně neutrální pocit. 

Podle normy ČSN EN ISO 7730 se má parametr PMV používat jen pro hodnoty -2 a +2 a to teh-

dy, jsou-li hlavní parametry v rozmezí: 

M 46 až 232 W/m2 

lcl 0 až 0,310 m2·K/W 

ta 10 až 30 °C 

tr 10 až 40°C 

var 0 až 1 m/s 

pa 0 až 2700 Pa 

PMV se může použít k ověření, že dané tepelné prostředí odpovídá požadavkům tepelného 

komfortu a pro stanovení požadavků přijatelnosti. 

[3] 

2.2 Předpověď procentuálního podílu nespokojených – PPD 
PMV předpovídá střední hodnotu tepelného pocitu velké skupiny lidí, ale jednotlivé hlasy jsou 

různě rozloženy kolem této střední hodnoty, proto se předpovídá konkrétní počet osob, které 

se pravděpodobně budou cítit nekomfortně. Parametr PPD stanovuje kvantitativní předpověď 

procenta nespokojených osob, které budou hodnotit tepelné prostředí stupni horko, teplo, 

chladno a zima. PPD se vypočítá pomocí rovnice 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∙ exp (−0,03353 ∙ 𝑃𝑀𝑉4 − 0,2179 ∙ 𝑃𝑀𝑉2) 

 

Obr.9 Závislost předpověď % podílu nespokojených (PPD) na předpovědi středního tepelného 

pocitu (PMV)                                            [3] 
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2.3 Místní tepelný diskomfort 
Ukazatelé PMV a PPD hodnotí působení tepla a chladu na tělo obecně. Tepelný diskomfort 

může vzniknout nežádoucím ohříváním nebo ochlazováním jednotlivých částí těla. Tepelný 

diskomfort může vzniknout, i když se člověk cítí tepelně neutrálně. Nejčastější příčinou bývá 

průvan, ale důvodů může být více.  

2.3.1 Vertikální rozdíl teploty vzduchu 

Je to rozdíl teplot mezi hlavou a nohama. Na teplotu vzrůstající směrem nahoru jsou lidé větši-

nou citlivější, než na teplo od nohou.  

 
Obr. 10 Místní tepelný diskomfort způsobený vertikálním rozdílem teplot 

PD procento nespokojených [%] 

Δta,v vertikální rozdíl teplot mezi hlavou a oblastí pod kotníky [°C] 

[3] 

2.3.2 Teplé a studené podlahy 

Teplota podlahy je ovlivněna materiálem (studená – dlažba, teplá – koberec), ale také napří-

klad podlahovým vytápěním. Příliš teplá nebo příliš studená podlaha může vyvolat tepelný 

diskomfort. Obzvláště citliví na teplotu podlahy jsou lidé v obytných prostorech chodící bosí 

nebo v domácí obuvi. 
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Obr. 11 Tepelný diskomfort závislý na nízké nebo vysoké teplotě podlahy 

PD procento nespokojených [%] 

tf teplota podlahy [°C] 

[3] 

2.3.3 Průvan 

Předpověď procenta osob obtěžovaných průvanem vyjadřuje tepelný diskomfort v důsledku 

působení průvanu. Citliví na průvan jsou zvláště lidé při lehké práci vsedě. Pocit průvanu je 

nižší při vyšších teplotách.  

Stupeň obtěžování průvanem DR: 

𝐷𝑅 = (34 − 𝑡𝑎,𝑙) ∙ (𝑣𝑎,𝑙 − 0,05)
0,62

∙ (0,37 ∙ 𝑣𝑎,𝑙 ∙ 𝑇𝑢 + 3,14) 

kde 

ta,l místní teplota vzduchu [°C] (20 až 26°C) 

va,l místní střední rychlost proudění vzduchu [m/s] (<0,5 m/s) 

Tu místní intenzita turbulence [%] 

[3] 
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ZÁVĚR 
Z výše uvedeného základního přehledu problematiky vnitřního prostředí budov je zřejmé, že 

dominantní technologií, která dokáže dané toky energie a hmoty řídit či utvářet, je vždy a je-

nom vzduchotechnika. Proto se moje bakalářská práce právě touto profesí zabývá. 
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1 ANALÝZA OBJEKTU 
Zařízení č. 1 – Klimatizace s regulovaným odvlhčováním výstavního prostoru 

Zařízení č. 2 – Klimatizace hygienického zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance 

 
Obr. 12 Rozdělení objektu na funkční celky 

 

Zařízení č. 1 obsluhuje výstavní prostor, který zahrnuje vstup s pokladnou, promítací sál a sa-

motnou expozici. Všechny tyto části jsou otevřené a navzájem propojené. 

Zařízení č. 2 obsluhuje chodbu a hygienické zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance, 

ve kterém se nachází kanceláře, sklady a hygienické zázemí pro zaměstnance.  
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2 VÝPOČET SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA 
 

Tab. 6 Výpočet součinitelů prostupu tepla 
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3 TABULKA MÍSTNOSTÍ 
Tab. 7 Tabulka místností 
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4 VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE A TEPELNÝCH ZTRÁT 
K výpočtu byl použit softwaru Teruna v1.5b. Výpočet byl proveden pro dvě situace – léto a 

zima. Tepelná zátěž a tepelné zisky byly spočítány pro 2 referenční místnosti – kancelář (m.č. 

20) a expozici (m.č. 01,02,03). 

 
Obr.13 Referenční místnosti 

4.1 Referenční místnost č. 1 – kancelář 

4.1.1 Tepelná zátěž pro letní období 

************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 

  

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 

Časový krok: 300s 

Objem místnosti : 75.12m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok:NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 



 

36 
 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení[1]: 16 - 17h, 40W 

Větrání[1]: 0 - 24h, 20m3/h 

Ostatní tepelné zdroje[1]: 9 - 17h, 250W 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce[1]: 9 - 17h, 75kg, počet osob: 3 

Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

21.7.  13.67h:  Citelné teplo Max= 367.92W 

21.7.  3.75h:  Citelné teplo Min= -826.46W 

21.7.  13.67h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 2.54W/K 

21.7.  13.67h:  Potřeba chladu = 2.15kWh   Potřeba tepla = 10.98kWh 

              

Suma potřeby chladu = 2.15kWh 

Suma potřeby tepla = 10.98kWh 

 

 
Obr.14 Tepelná zátěž pro ref.m. č. 1  
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4.1.2 Tepelné ztráty pro zimní období  

************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 

Výpočet proveden pro období od 1.1. do 1.1. 

Časový krok: 300s 

Objem místnosti : 75.12m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok:NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení: NE 

Větrání[1]: 0 - 24h, 20m3/h 

Ostatní tepelné zdroje: NE 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce: NE 

Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

1.1.  13h:  Citelné teplo Max= -1048.16W 

1.1.  2.83h:  Citelné teplo Min= -1390.07W 

1.1.  13h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1.17W/K 

1.1.  13h:  Potřeba chladu = 0kWh   Potřeba tepla = 30.37kWh 

              

Suma potřeby chladu = 0kWh 

Suma potřeby tepla = 30.37kWh 
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4.2 Referenční místnost č. 2 – expozice 

4.2.1 Tepelná zátěž pro letní období 

************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 

Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 

Časový krok: 300s 

Objem místnosti : 2275m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok:NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení[1]: 16 - 17h, 200W 

Osvětlení[2]: 9 - 17h, 100W 

Větrání[1]: 0 - 24h, 500m3/h 

Ostatní tepelné zdroje: NE 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce[1]: 9 - 17h, 75kg, počet osob: 100 

Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

21.7.  16.92h:  Citelné teplo Max= 24772.12W 

21.7.  3.75h:  Citelné teplo Min= -6192.03W 

21.7.  16.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = 2.7W/K 

21.7.  16.92h:  Potřeba chladu = 187.48kWh   Potřeba tepla = 53.03kWh 
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Suma potřeby chladu = 187.48kWh 

Suma potřeby tepla = 53.03kWh 

 
Obr.15 Tepelná zátěž pro ref.m. č.2 

 

 

4.2.2 Tepelné ztráty pro zimní období 

************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 

Výpočet proveden pro období od 1.1. do 1.1. 

Časový krok: 300s 

Objem místnosti : 2275m3 

    

Ve výpočtu bylo zavedeno: 

Simulace oblačnosti: NE 

Referenční rok:NE 

Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 

Načtená klimatická data: NE 

Osvětlení[1]: 9 - 17h, 100W 

Větrání[1]: 0 - 24h, 500m3/h 
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Ostatní tepelné zdroje: NE 

Odpar vody: NE 

Biologická produkce: NE 

Sálavé plochy: NE 

       

************ VÝSLEDKY ************ 

Maxima tepelné zátěže: 

1.1.  13.83h:  Citelné teplo Max= -17268.89W 

1.1.  3.25h:  Citelné teplo Min= -30144.11W 

1.1.  13.83h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1.26W/K 

1.1.  13.83h:  Potřeba chladu = 0kWh   Potřeba tepla = 621.68kWh 

              

Suma potřeby chladu = 0kWh 

Suma potřeby tepla = 621.68kWh 
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5 TLAKOVÉ POMĚRY A PRŮTOKY VZDUCHU 

5.1 Tlakové poměry 

 
Obr. 16 Tlakové poměry 
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5.2 Návrh průtoků vzduchu 
Tab.8 Průtoky vzduchu 
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6 NÁVRH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ 
Návrh koncových elementů byl proveden pomocí programu Halton HIT Design.  

Pro výstavní prostor jsou navrženy vířivé anemostaty na přívod i na odvod kvůli rovnoměrné 

distribuci vzduchu. Anemostaty jsou taktéž navrženy na chodby a do kanceláří. Do skladů, 

technických místností a hygienického zázemí budou umístěny talířové ventily. 

   
Obr. 17 Vířivý anemostat JTH [8] 

 

  
Obr. 18 Talířový ventil ULC [8]  
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6.1 Distribuce vzduchu 

Obr.19 Model distribuce vzduchu – expozice 
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Obr.20 Model distribuce vzduchu – kancelář 
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Obr.21 Model distribuce vzduchu – technická místnost 
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6.2 Koncové elementy 
Tab.9 Koncové elementy 
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7 AXONOMETRIE POTRUBÍ, DIMENZOVÁNÍ A TLAKOVÉ 

ZTRÁTY 

7.1 Axonometrie 

 
Obr.22 Axonometrie přívodního potrubí 
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Obr.23 Axonometrie odvodního potrubí 
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7.2 Dimenzování 

7.2.1 Zařízení č. 1 
Tab.10 Dimenzování potrubí pro přívod a odvod zařízení č.1 
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7.2.2 Zařízení č. 2 
Tab.11 Dimenzování potrubí přívod zař.č. 2 
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Tab.12 Dimenzování potrubí odvod zař.č. 2 
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8 ÚPRAVA VZDUCHU A NÁVRH VZT JEDNOTEK 

 Zařízení č. 1 – Expozice 

Jednotka VZT je navržena tak, aby byla schopna řízeně odvlhčovat. Na přívodní části jednotky 

navrhuji jednostupňovou filtraci vzduchu, ventilátor ovládaný frekvenčním měničem, ohřívač, 

zvlhčovač a chladič s dohřevem. Dále je u jednotky navržena směšovací komora se 70% cirkula-

cí.  

 Zařízení č. 2 – Hygienické zázemí a zázemí zaměstnanců  

Na přívodní části jednotky je navržen ventilátor ovládaný frekvenčním měničem, ohřívač, zvlh-

čovač a chladič. Je navržena jednostupňová filtrace. 

U obou jednotek je navrženo zpětné získávání tepla zajištěné deskovým rekuperátorem. 

Pro kompletní návrh VZT  jednotek byl použit program AeroCAD společnosti REMAK.  
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8.1 Návrh VZT jednotky pro zařízení č. 1 
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Obr.24 H-x diagram pro zař. č. 1 
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8.2 Návrh VZT jednotky pro zařízení č. 2 
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Obr. 25 H-x diagram pro zař.č. 2 
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9 NÁVRH TLUMIČŮ 
Jsou navrženy tlumiče pro zař. č. 1 na přívod do interiéru a odvod z interiéru, pro zař. č. 2 na 

přívod do interiéru a odvod z interiéru. Na přívodu z exteriéru a odvodu do exteriéru jsou navr-

ženy společné tlumiče pro obě zařízení. 

9.1  Tlumiče pro zařízení č. 1 
Tab.13 Přívod – výtlak  

 
Tab.14 Odvod – sání 

 



 

61 
 

9.2  Tlumiče pro zařízení č. 2 
Tab.15 Přívod – výtlak 

 
Tab.16 Odvod – sání 
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9.3  Tlumiče pro zařízení č. 1 a č. 2 
Tab.17 Přívod – sání 

 
Tab.18 Odvod – výtlak 
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9.3.1 Výpočet hladiny akustického tlaku ve volném prostoru 

 

Obr. 26 Schéma šíření zvuku do exteriéru 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 + 10 log (
𝑄

4𝜋𝑟2
) 

Kde 

Lp hladina akustického tlaku ve volném prostoru 

Lw hladina akustického výkonu ve výustce 

Q směrový součinitel 

r vzdálenost od zdroje 

 Přívod – sání 

Pro vzdálenost 2 m: 𝐿𝑝 = 49 + 10𝑙𝑜𝑔 (
2

4𝜋∙22) = 35 𝑑𝐵 

Pro vzdálenost 5 m: 𝐿𝑝 = 49 + 10𝑙𝑜𝑔 (
2

4𝜋∙52) = 27 𝑑𝐵 

 Odvod – výtlak 
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Pro vzdálenost 2 m: 𝐿𝑝 = 53 + 10𝑙𝑜𝑔 (
2

4𝜋∙22) = 39 𝑑𝐵 

Pro vzdálenost 5 m: 𝐿𝑝 = 53 + 10𝑙𝑜𝑔 (
2

4𝜋∙22) = 31 𝑑𝐵 

Vzduchotechnická zařízení budou zdrojem hluku pouze v denní době, kdy bude archeopark 

v provozu, protože v noci bude zařízení č. 2 vypnuté a zařízená č. 1 pojede v režimu 100% cirku-

lace. Vzduchotechnická zařízení s tlumiči splňují stanovené limity hluku do 50 dB. 
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10 POSOUZENÍ KONDENZACE A NÁVRH IZOLACÍ POTRUBÍ 

10.1  Strojovna – přívod z exteriéru a odvod do exteriéru 
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10.2  Zařízení č. 1 
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10.3  Zařízení č. 2 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA S PŘÍLOHAMI 
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1 ÚVOD 
Předmětem této PD pro povolení stavby a realizaci stavby je návrh koncepce klimatizace 

s řízeným odvlhčováním objektu vnitřní expozice a klimatizace hygienického zázemí a zázemí 

zaměstnanců, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu a pohody 

prostředí objektu. Úkolem technické zprávy je doplnit výkresy o potřebné údaje, které se na 

výkrese neudávají, proto je nutné při montáži postupovat nejen podle výkresů, ale také podle 

údajů v technické zprávě. 

1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování byla PD stavební části ve stupni pro povolení stavby a následující 

vyhlášky, české normy a podklady výrobců jednotlivých zařízení: 

ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie 

ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky  

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 730548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů  

ČSN EN 14644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – část 1: klasifikace čistoty vzduchu  

ČSN EN 1886 Větrání budov – Potrubní prvky – mechanické vlastnosti, těsnost VZT jednotek  

ČSN EN 1505 Větrání budov – Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu – 

rozměry 

ČSN EN 1507 Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – požadavky na 

pevnost a těsnost  

ČSN EN 15780 Větrání budov – Vzduchovody, čistota vzduchotechnických zařízení  

Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve změně  

Vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby  

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

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  

Nařízení vlády 272/20011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

změně 217/2016 Sb.  

Nařízení vlády 361/2007 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Sborník technických řešení – Vzduchotechnika 
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1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

 místo  Pasohlávky 

 nadmořská výška   280 m n m 

 normální tlak vzduchu  97,8kPa 

 výpočtová teplota vzduchu  léto :+ 35°C,  zima: - 12°C  

 entalpie    léto  62,7 kJ/kg s.v. 

1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
V souladu s vyhláškou 361/2007 Sb. je uvažována teplota výsledná v uzavřených prostorách 

výstavních místností a pobytových místnostech osob v zimním období max.20°C, v letním ob-

dobí cca 26 °C. Vlhkost je řízena na 50±5 %. Hladina akustického tlaku ve výstavních prostorách 

max. 50 dB(A) – kulturní středisko. V exteriéru přes den 50dB(A) v noci 40 dB(A). 

2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ  
Vstupní objekt má jedno podlaží částečně zapuštěné do zeminy. Zde jsou situovány prostory 

vstupní haly, promítacího sálu, pokladny, výstavního prostoru, hygienického zázemí a technic-

kého zázemí, sklady, kanceláře, umývárny a šatny. Prostor je situován v jednopodlažním objek-

tu a vzhledem ke svému charakteru nebude větrán přirozeně. Ve vybrané části bude místnost 

TZB a strojovna VZT. 

V zásadě se jedná o nucené větrání prostorů, které nelze větrat přirozeně okny a u kterých to 

vyžaduje charakter prostoru. Celý prostor expozice (pokladna, výstavní sál, promítací sál) bude 

v zimě teplovzdušně vytápěn a vlhčen, v létě chlazen s řízeným odvlhčováním. Hygienické zá-

zemí, kanceláře a sklady budou teplovzdušně větrány a v letním období budou sklady dochla-

zovány fancoily (jejich návrh není předmětem této PD). 

Součástí centrální jednotky bude i systém zpětného získávání tepla tvořeného pomocí desko-

vého rekuperátoru s min. účinností 50%. U systému je z důvodu úspory tepla uvažováno i smě-

šování (přivádění 30 % čerstvého vzduchu pro zajištění hygienického minima). Ve stavu bez 

osob mimo provoz archeoparku pojede jednotka v režimu 100% cirkulace vzduchu.  

Zanášení filtrů a případné plynulé nastavení průtoku vzduchu bude ošetřeno motory přívodní-

ho a odvodního ventilátoru spolu s frekvenčními měniči (měniče – dodávka MaR). Jednotky 

budou ve vnitřním provedení. Filtrovaný, tepelně a vlhkostně upravený vzduch bude do obslu-

hovaných prostorů transportován čtyřhranným potrubím a kruhovým SPIRO potrubím 

z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou použity přívodní stavitelné anemostaty 

a talířové ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu bude taktéž potrubním rozvodem 

s osazenými koncovými elementy – odvodními anemostaty a talířovými ventily.  

Systém větrání a klimatizace bude navržen jako rovnotlaký vzhledem k ostatním prostorům. 

Příslušná hygienická zázemí budou odvětrána podtlakově z přetlakově větrané chodby.  
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Profese ÚT zajistí dodávku podlahových konvektorů, které budou umístěné pod okny proskle-

né fasády – zabránění kondenzace vodní páry v zimním období. 

Sání a výfuk budou tvořeny na fasádě objektu v betonovém světlíku, dispozičně budou situo-

vány tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu. Součástí centrál-

ních jednotek VZT bude základový rám, sifony pro odvod kondenzátů a tlumící manžety.  

2.1 Hygienické větrání 
Hygienické větrání je navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu obecně zá-

vazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty násle-

dující podmínky: 

 Podtlakový odvod odpadního vzduchu je navržen v místnostech hygienického vybavení 

objektu (WC, úklid, apod.) 

 úhrada odsávaného vzduchu z předmětných místností bude tvořena přes netěsnosti ve 

stavebních konstrukcích z okolních prostorů 

 Množství vzduchu pro jednotlivé obsluhované místnosti je navrženo z uvažovaných cel-

kových výměn a dávek vzduchu, které jsou minimálně následující: 

 technická místnost 2x/h 

 kancelář   50 m3/os. 

 WC   50 m3/h 

 pisoár, umyvadlo  30 m3/h  

2.2 Energetické zdroje  

2.2.1 Elektrická energie 

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů přívodní jednotky, odvodních venti-

látorů. Parametry jsou : napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V, 230V TN-S 

2.2.2 Tepelná energie 

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku vzduchotechnické jednotky bude sloužit topná voda 

s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 70/50 °C, výrobu teplé vody zajistí profese ÚT. Chlazení 

vzduchu je řešeno studenou vodou vyrobenou ve zdroji chladu. 

3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 Zařízení č.1 – Klimatizace s řízeným odvlhčováním expozice 
Pro teplovzdušné vytápění a klimatizaci prostoru expozice, dále pro prostory pokladny a promí-

tacího sálu, je navržena samostatná centrální jednotka, která zajistí jednostupňovou filtraci 

čerstvého vzduchu (F7), rekuperaci tepla (pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním), 

ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období, chlazení přiváděného 
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vzduchu v letním období, s řízenou úpravou relativní vlhkosti vzduchu. Zařízení pracuje se 30 % 

čerstvého vzduchu. Motory ventilátorů jsou řízené frekvenčními měniči (měniče – dodávka 

MaR). Nastavení potřebného množství vzduchu bude provedeno při zaregulování systému 

pomocí ověření např. Prandtlovou trubicí – zajistí profese VZT. Zařízení bude vybaveno směšo-

vací komorou, která zajistí podle potřeby cirkulaci oběhového vzduchu. 

Jednotka bude ve vnitřním provedení umístěna ve strojovně VZT. Součástí vybavení jednotky 

budou tlumící manžety, zápachové uzávěry pro odvod kondenzátu na rekuperátoru a zvlhčova-

či jednotky. Jednotka bude v provedení s rámem na nožičkách, tyto budou podloženy rýhova-

nou gumou. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaného prostoru transportován čtyř-

hranným potrubím z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou sloužit anemosta-

ty. Odvod znehodnoceného vzduchu bude řešen potrubním rozvodem obdobně jako přívod 

s osazenými koncovými elementy – anemostaty. 

Distribuce vzduchu je řešena přívodem vzduchu v prostoru expozice (rovnotlakově) po obvodu 

výstavního sálu. Odvod je řešen ze středu expozice a promítacího sálu 

Sání a výfuk vzduchu centrální jednotky je řešen z anglického dvorku při fasádě strojovny přes 

protidešťové žaluzie opatřené ochranným pletivem. 

Izolace na centrálním VZT systému : přívodní potrubní rozvod bude ve směru od jednotky do 

vnitřních prostorů tepelně izolován tvrzenou tepelnou izolací tl.40mm – zabránění kondenzace 

vodní páry na potrubí v letním a přechodném období, v celé strojovně VZT bude jak přívodní, 

tak odvodní vzduchovod izolován tvrzenou tepelnou protihlukovou izolací tl. 60mm (případně 

až po konce tlumičů hluku, přesahují-li strojovnu). 

Jednotka bude napojena na systém rozvodů tepla – dodávka profese ÚT, odvod kondenzátu od 

sifonů jednotky nad podlahové vpusti bude dodávkou profese ZTI.  

Systém nízkotlakého větrání jako celek je navržen jako rovnotlaký vzhledem k ostatním prosto-

rům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR. Jako referenční místnost je uvažován vnitřní pro-

stor expozice. Profese MaR umístí čidlo teploty taktéž do společného potrubí na straně odpad-

ního vzduchu z místnosti – společná kontrolní teplota. 

Transport jednotky do strojovny VZT bude proveden po jednotlivých dílech vstupními dveřmi 

přes výstavní halu. 

3.2 Zařízení č.2 – Klimatizace  zázemí 
Pro teplovzdušné větrání a klimatizaci hygienického zázemí a zázemí zaměstnanců (kanceláře a 

sklady) je navržena samostatná centrální jednotka, která zajistí jednostupňovou filtraci čer-

stvého vzduchu (M5), rekuperaci tepla (pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním), 

ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období, chlazení přiváděného 

vzduchu v letním období, s řízenou úpravou relativní vlhkosti vzduchu. Motory ventilátorů jsou 

řízené frekvenčními měniči (měniče – dodávka MaR). Nastavení potřebného množství vzduchu 
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bude provedeno při zaregulování systému pomocí ověření např. Prandtlovou trubicí – zajistí 

profese VZT.  

Jednotka bude ve vnitřním provedení umístěna ve strojovně VZT. Součástí vybavení jednotky 

budou tlumící manžety, zápachové uzávěry pro odvod kondenzátu na rekuperátoru a zvlhčova-

či jednotky. Jednotka bude v provedení s rámem na nožičkách, tyto budou podloženy rýhova-

nou gumou. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaného prostoru transportován čtyř-

hranným potrubím z pozinkovaného plechu a kruhovým potrubím SPIRO. Jako přívodní konco-

vé elementy budou sloužit anemostaty a talířové ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu 

bude řešen potrubním rozvodem obdobně jako přívod s osazenými koncovými elementy – 

anemostaty a talířovými ventily. 

Distribuce vzduchu je řešena v hygienickém zázemí pro návštěvníky přívodem vzduchu 

v prostoru chodby – přetlakově. Odvod je řešen z chodby a prostorů toalet – podtlakově.  

U zázemí zaměstnanců (kanceláře a sklady) bude distribuce vzduchu řešena jako rovnotlaká.  

Sání a výfuk vzduchu centrální jednotky je řešen z anglického dvorku při fasádě strojovny přes 

protidešťové žaluzie opatřené ochranným pletivem. 

Izolace na centrálním VZT systému : přívodní potrubní rozvod bude ve směru od jednotky do 

vnitřních prostorů tepelně izolován tvrzenou tepelnou izolací tl.40mm – zabránění kondenzace 

vodní páry na potrubí v letním a přechodném období, v celé strojovně VZT bude jak přívodní, 

tak odvodní vzduchovod izolován tvrzenou tepelnou protihlukovou izolací tl. 60mm (případně 

až po konce tlumičů hluku. 

Jednotka bude napojena na systém rozvodů tepla – dodávka profese ÚT, odvod kondenzátu od 

sifonů jednotky nad podlahové vpusti bude dodávkou profese ZTI.  

Systém nízkotlakého větrání jako celek je navržen jako rovnotlaký vzhledem k ostatním prosto-

rům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR. Jako referenční místnost je uvažován vnitřní pro-

stor expozice. Profese MaR umístí čidlo teploty taktéž do společného potrubí na straně odpad-

ního vzduchu z místnosti – společná kontrolní teplota. 

Transport jednotky do strojovny VZT bude proveden po jednotlivých dílech vstupními dveřmi 

přes výstavní halu. 

4 MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
Navržené vzduchotechnické systémy nejsou vybaveny vlastními prvky měření a regulace ani 

protimrazové ochrany. Požadavky na MaR jsou specifikovány: 

 ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 

 regulace teploty vzduchu řízením výkonu  teplovodního ohřívače 

 umístění teplotních čidel podle požadavku (refer. Místnosti apod.) 
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 řízení účinnosti deskového výměníku nastavováním obtokové klapky 

 řízení cirkulační klapky, respektive směšovacího poměru na obtoku rekuperátoru 

 ovládání  uzavíracích  klapek na jednotce včetně dodání servopohonů 

 protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody, při po-

klesnutí teploty :   

  1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.-spuštění 

čerpadla 

 signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 

 plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu (frekvenční měniče) 

 poruchová signalizace, připojení regulace a signalizace zařízení, popř. na velící centralizo-

vané stanoviště  

5 NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 

5.1 Stavební úpravy: 

 otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě 

 SDK kryty, podhledy 

 stavební, výpomocné práce 

 zřízení revizních otvorů pro přístup k ventilátorům, regulačním a požár. Klapkám 

v nerozebíratelných částech podhledu 

 úpravy výšky podhledů dle koordinace potrubních tras, svítidel apod. v jednotlivých 

místnostech 

 zřízení temperované odhlučněné strojovny VZT s bezprašnou vyspádovanou a odvodně-

nou podlahou  

 anglický dvorek pro nasávání a výfuk vzduchu 

5.2 Silnoproud: 

 silové napojení VZT zařízení  

 silové napojení rozvaděčů MaR 

 napojení servopohonů požárních klapek a uzavírání požárních klapek na základě signálu 

EPS 

 opatření el. Zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864 

 elektrická zařízení budou připojena dle ČSN 332180, 332190, 332000-1, 332000-4-46, 

332000-5-537 

5.3 ZTI: 

 odvod kondenzátu od parního zvlhčovače a výměníku ZZT centrální VZT jednotky ve stro-

jovně VZT – svod od sifonů nad podlahové vpustě (sifony součást dodávky VZT jednotky) 

 umístění podlahových vpustí ve strojovně VZT 
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5.4 ÚT: 

 připojení ohřívače centrálních VZT jednotky na topnou vodu (včetně příslušného směšo-

vacího okruhu) spád 70/50 °C 

 zřízení kompletních rozvodů tepla do strojovny VZT 

 dodávka a zapojení podlahových konvektorů u prosklené fasády 

6 PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření 

hluku od  ventilátorů do větraných místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, 

tak odvodních trasách všech vzduchovodů – horizontální i vertikální rozvody. Vzduchovody 

budou protihlukově izolovány od zdroje hluku po jednotlivé tlumiče jak na sání, tak výtlaku. 

Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací 

přenášejících se stavebními konstrukcemi – podložení rýhovanou gumou. Veškeré vzduchovo-

dy budou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky nebo ohebné potrubí. Potrubí bude na 

závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi 

budou obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. 

7 IZOLACE A NÁTĚRY 
Jsou předpokládány izolace protihlukové a tepelné. Hlukově budou izolovány vzduchovody od 

zdroje po tlumiče hluku na „obě strany“. Tepelně budou izolována přívodní vzduchotechnická 

potrubí od sání čerstvého vzduchu k VZT jednotce – izolace tl. 60mm. Veškeré přívodní čtyř-

hranné potrubní rozvody upraveného vzduchu v prostoru – tvrzená tepelná izolace tl. 40mm.  

Nátěry nejsou uvažovány – případné nátěry budou dodávkou stavby. Parametry materiálů 

izolací : 

tvrzená, nenasákavá tepelná  šířka izolace 40a 60mm  

souč.tepelné vodivosti    0,04W/m2K 

tvrzená izolace – materiál izolace neumožní zmenšení tloušťky izolace při montáži 

nenasákavá izolace – materiál je tvořen nenasákavým, hydrofobizovaným materiálem 

8 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující požární úsek budou umístěny 

protipožární klapky zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do 

dalších úseků nebo na celý objekt.  

Protipožární klapky budou s automatickým spouštěním na signál z EPS. V případě požárního 

poplachu dojde k vypnutí vzduchotechnické jednotky a uzavření požární klapky. Všechny otvo-

ry po osazení PK budou požárně dotěsněny. 



 

82 
 

9 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ  

 Realizační firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a montážní 

účely ( rozdělení vzduchovodů na jednotlivé tvarovky a roury včetně potřebných „domě-

rů“ )  

 Rozvody VZT budou instalovány před ostatními profesemi – prostorové nároky 

 Osazení centrální VZT jednotky a kondenzační jednotky bude provedeno na podložky 

z rýhované gumy 

 Při zaregulování systémů VZT s motory ovládanými frekvenčními měniči na frekvenci dle 

výrobce je nutné provést nastavení požadovaných vzduchových výkonů – pomocí Prandt-

lovy trubice na centrálním vzduchovodu a následně v jednotlivých místnostech 

 Spodní hrana vzduchovodů uvedená na výkresech je uvažována od čisté podlahy míst-

ností   

 Všechny odbočky, rozbočky a nástavce na čtyřhranných potrubních rozvodech budou vy-

baveny náběhovými plechy – třetí stupeň regulace 

 Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Při zaregulování vzdu-

chotechnických systémů bude postupováno v součinnosti s profesí MaR. Uživatel musí 

být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení 

 VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řád-

ně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů vzduchotechnických 

zařízení, pokud není v PD uvedeno jinak. Při provozu odpovídá za bezpečnost práce pro-

vozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu. 

Vypracování provozního řádu včetně zaškolení obsluhy zajistí dodavatel 

 VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále 

v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou 

kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. V rámci profese MaR bude kontrolováno za-

nášení jednotlivých stupňů filtrace (prostřednictvím měření tlakové diference filtru). O 

kontrolách a údržbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním 

řádu – zajistí dodavatel 

 Navržená VZT a KLM zařízení budou řízena a regulována samostatným systémem měření 

a regulace – profese MaR. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení budou zajišťovat tech-

ničtí pracovníci, kteří musí být pro tuto činnost zaškoleni.  

 Kvalita prostorů bude před uvedením do provozu prokázána protokolárním měřením – 

případné testy vyžádané hygienickou stanicí uvedené v podmínkách KHS pro kolaudaci 

stavby. O provedených měřeních bude vypracován protokol a vystaveno osvědčení. 

10 ZÁVĚR 
Navržené zařízení větrání a klimatizace celoročně zabezpečí pohodu prostředí danou hygienic-

kými předpisy při zabezpečení max. hospodárnosti provozu těchto zařízení.  
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2 PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY 

 Funkční schémata 

 Specifikace prvků 
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2.1Funkční schémata 
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2.2 Specifikace prvků 
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ZÁVĚR 
Výpočtová a projektová část bakalářské práce je zpracována pro objekt výstavního prostoru – 

podzemního archeoparku. Řešený objekt je rozdělen do dvou funkčních celků, pro každý je 

navrhnuto samostatné vzduchotechnické zařízení. Zařízení č. 1 obsluhuje výstavní prostor a 

zařízení č. 2 hygienické zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance. Vzduchotechnika je 

navržena s ohledem na veškeré právní předpisy a splňuje provozní, hygienické a funkční poža-

davky. 
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