
 
 



 
 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

Hlavním cílem této práce je návrh ústředního klimatizačního systému sloužícího k zajištění 

požadovaného vnitřního mikroklimatu kancelářských prostor a zasedacích místností ve 

2. nadzemním podlaží administrativní budovy, nacházející se na území města Brna. V první 

části práce je uveden přehled klimatizačních systémů a je vybrán vhodný ústřední 

klimatizační systém. V další části je proveden samotný návrh a dimenzování zařízení pro 

klimatizaci podle dispozice objektu, vlastností stavebních konstrukcí, vybavení a obsazení 

kancelářských prostor. Součástí práce je i zpracovaná výkresová dokumentace, technická 

zpráva a rozpis použitého materiálu. 

The main goal of the submitted thesis is the design of central conditioning system used 

to ensure the required internal microclimate of office space and meeting rooms on the 

2nd floor of office building, located in the city of Brno. The first part provides an overview 

of air conditioning systems and the appropriate central air conditioning system is selected. In 

the next part is designed the devices for air conditioning by building layout, properties of 

building structures, equipment and office space occupied. The work also submits drawing 

documentation, technical report and specification of materials used. 
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ÚVOD 

Parametry vnitřního prostředí jsou popsány vybranými fyzikálními a chemickými veličinami, 

jejichž udržení v definovaných mezích je základní podmínkou k vytvořením zdravého 

prostředí pro člověka. Vhodné mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí staveb mají 

příznivý vliv na množství a kvalitu odvedené práce a zejména pak na zdraví osob, které 

v daném prostředí pobývají. Proto jsou požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov 

popsány v platné legislativě a je nutné je dodržovat. Základním opatřením k zajištění 

vhodných mikroklimatických podmínek je dostatečné větrání a právě pro přívod a další 

úpravy vzduchu slouží klimatizační zařízení. 

Diplomová práce řeší klimatizaci jednoho podlaží administrativní budovy nacházející se 

na území města Brna. V první části práce je uveden přehled klimatizačních systémů a je 

vybrán vhodný ústřední klimatizační systém pro řešené prostory kanceláří a zasedacích 

místností. V další části je proveden samotný návrh a dimenzování zařízení pro klimatizaci 

podle dispozice objektu, vlastností stavebních konstrukcí, vybavení a obsazení kancelářských 

prostor. Součástí práce je i zpracovaná výkresová dokumentace, technická zpráva a rozpis 

použitého materiálu. 
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1 PŘEHLED KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Klimatizace slouží k tvorbě interního mikroklimatu budov úpravou vzduchu (k zajištění 

požadované čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostoru budov) souborem 

technických prvků vytvářejících klimatizační zařízení. Klimatizační zařízení zajistí podle svého 

provedení následující funkce: 

- výměnu vzduchu v místnosti za vzduch venkovní (řízené větrání), 

- filtraci vzduchu a jeho další úpravy z hlediska čistoty (např. ionizace, sterilizace), 

- ohřev nebo ochlazení vzduchu v místnosti, 

- úpravu vlhkosti vzduchu v místnosti (zvlhčování, odvlhčování). 

Podle účelu lze klimatizační zařízení dělit na komfortní a průmyslová. Komfortní 

klimatizační zařízení slouží k tvorbě mikroklimatu s ohledem na osoby pobývající 

v klimatizovaném prostoru. Průmyslová klimatizační zařízení slouží k vytváření vhodných 

podmínek k průběhu technologických procesů. 

Přehled klimatizačních systémů byl vytvořen za použití literatury [2], [3] a [4]. 

ROZDĚLENÍ KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE DRUHU TEPLONOSNÉ LÁTKY 

Podle technického provedení a teplonosných látek, které mají hlavní podíl na tvorbě 

interního mikroklimatu, lze klimatizační systémy rozdělit na: 

- vzduchové klimatizační systémy, 

- vodní klimatizační systémy, 

- kombinované klimatizační systémy (vzduch − voda), 

- chladivové klimatizační systémy. 

Vzduchové klimatizační systémy 

Teplonosnou látkou, která zajišťuje přenos tepla a chladu mezi jejich zdroji a klimatizovaným 

prostorem, je vzduch vedený vzduchovody. Vzhledem k malé tepelné kapacitě vzduchu jsou 

k přenosu tepelné energie nutné relativně velké průtoky vzduchu, tzn. rozměrná potrubí 

vedená mezi místem úpravy vzduchu (strojovnou) a klimatizovaným prostorem. K zajištění 

požadovaného vnitřního prostředí v klimatizovaných místnostech jsou zapotřebí větší 

výměny vzduchu, s nimi jsou pak spojené vyšší rychlosti proudění vzduchu v místnosti. Pro 

snížení energetických nároků na chlazení (ohřev) přívodního vzduchu je u těchto systémů 

využíván oběhový (cirkulační) vzduch. Podle rychlosti proudění vzduchu ve vzduchovodech 

se rozlišují systémy na nízkotlaké (do 12 m/s) a vysokotlaké (25 m/s). 

Vodní klimatizační systémy 

Vodní klimatizační systémy používají jako teplonosnou látku výhradně vodu. Na rozvody 

topné a chladící vody jsou napojeny ventilátorové jednotky − klimakonvektory (fan-coily) 

umístěné v klimatizovaných místnostech. Tyto jednotky jsou konstruované jako parapetní 

nebo podstropní a obsahují filtr, ventilátor a výměník. Vyskytují se dvoutrubkové systémy 
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s jedním výměníkem nebo komfortnější čtyřtrubkové systémy se dvěma výměníky. Jednotky 

pracují buď s cirkulačním vzduchem, kdy je přívod venkovního vzduchu zajištěn jiným 

způsobem (okny, z centrálního kanálu, samostatným nízkotlakým větracím systémem) nebo 

je venkovní vzduch přiváděn do jednotky, kde je směšován se vzduchem cirkulačním. 

Výhodou vodních klimatizačních systémů je nižší pořizovací cena (odpadá potřeba 

vzduchovodů) a dobrá regulovatelnost, nevýhodou je hlučnost ventilátorů umístěných 

v klimatizovaných místnostech. 

 

Obr. 1.1 Parapetní klimakonvektor od společnosti IVAR CS [28] 

Kombinované klimatizační systémy (vzduch − voda) 

Přenos tepla a chladu k pokrytí tepelné zátěže a ztrát klimatizovaného prostoru 

zprostředkovává vzduch a zejména voda. Rozvádí se jen tolik vzduchu, kolik je ho třeba 

z hygienických důvodů. Tato koncepce umožňuje, aby průřezy vzduchovodů byly výrazně 

menší než u vzduchových systémů. Topná a chladící voda je dopravována potrubní sítí ze 

zdroje tepla a chladu do koncových prvků, kterými jsou indukční jednotky. Rozvod je 

proveden jako dvoutrubkový nebo čtyřtrubkový. Do centrální klimatizační jednotky se 

přivádí venkovní vzduch, který je upravován na stav primárního vzduchu (na potřebnou 

měrnou vlhkost a teplotu). Takto upravený primární vzduch je přiveden do indukční jednotky 

umístěné v klimatizované místnosti, kde je pomocí ejekčního účinku směšován se vzduchem 

sekundárním. Vzduch sekundární je nasáván z klimatizovaného prostoru a ještě před 

smíšením ochlazován (ohříván) v chladiči (ohřívači) indukční jednotky. Vzniklá směs 

primárního a sekundárního vzduchu proudí do klimatizované místnosti. Výhodou tohoto 

systému je tichý provoz, minimalizace průřezu vzduchovodů a schopnost splnění 

individuálních požadavků na interní mikroklima jednotlivých místností. 

Chladivové klimatizační systémy 

Chladivové klimatizační systémy používají jako teplonosnou látku chladivo, které umožňuje 

přenos tepla pomocí skupenských změn. Tyto systémy se používají ke klimatizaci 

jednotlivých místností a pracují s cirkulačním vzduchem. Proto je zapotřebí zajistit přívod 

venkovního vzduchu do klimatizovaného prostoru samostatným vzduchotechnickým 

systémem. V základním chladicím režimu provozu probíhá vypařování chladiva ve vnitřní 

jednotce (odnímá teplo z klimatizované místnosti) a kondenzace chladiva ve vnější 

kondenzátorové jednotce (kondenzační teplo se předává venkovnímu vzduchu). Dokonalejší 
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varianty chladivových systémů lze provozovat i v režimu vytápění, v tomto případě probíhají 

děje spojené s přenosem tepla opačně. Mezi základní chladivové klimatizační systémy patří: 

okenní klimatizátory, mobilní klimatizační jednotky a dělená klimatizační zařízení (split 

systémy, multisplit systémy, zařízení s proměnlivým množstvím chladiva: VRV systémy). 

 
Obr. 1.2 Dělené chladivové klimatizační zařízení − split systém od společnosti LG [28] 

1.1 VOLBA VHODNÉHO ÚSTŘEDNÍHO KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU 

Při volbě vhodného ústředního klimatizačního systému je zapotřebí zohlednit 

architektonicko − stavební řešení zadané budovy. Řešený klimatizovaný prostor kanceláří 

a zasedacích místností se nachází v 2. nadzemním podlaží administrativní budovy (objekt má 

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží). Světlá výška klimatizovaných místností je 3,2 m, 

lze však předpokládat, že bude snížena a vzniklý prostor bude využit pro vedení vzduchovodů 

a umístění distribučních prvků přívodu a odvodu vzduchu. Dle normy ČSN 73 5305: 2005. 

Administrativní budovy a prostory [13], je stanovena minimální světlá výška kancelářských 

pracovišť 2700 mm a doporučená světlá výška kancelářských pracovišť 3000 mm. Při 

uvažované světlé výšce 2,8 m v řešeném prostoru zbývá tedy na instalaci zavěšeného 

podhledu, vzduchovodů (včetně jejich izolace), distribučních prvků přívodu a odvodu 

vzduchu a ostatních instalací (např. osvětlení) pouze výška 400 mm. 

Jako vhodný ústřední systém byl zvolen kombinovaný klimatizační systém 

vzduch − voda za použití horizontálních podstropních indukčních jednotek (aktivních 

chladicích trámců). Tento systém se vyznačuje tím, že hlavním nositelem tepla a chladu pro 

tvorbu interního mikroklimatu je voda. Rozvádí se jen tolik vzduchu, kolik je ho třeba 

z hygienických důvodů. Tato koncepce umožňuje, aby průřezy vzduchovodů byly výrazně 

menší než u vzduchových systémů. Další výhodou zvoleného systému je tichý provoz 

a schopnost splnění individuálních požadavků na interní mikroklima jednotlivých místností. 

Do centrální klimatizační jednotky se přivádí venkovní vzduch, který je upravován na 

stav primárního vzduchu (na potřebnou měrnou vlhkost a teplotu). Takto upravený primární 

vzduch je přiveden do horizontální podstropní indukční jednotky umístěné v klimatizované 
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místnosti, kde je pomocí ejekčního účinku směšován se vzduchem sekundárním. Vzduch 

sekundární je nasáván z klimatizovaného prostoru a ještě před smíšením ochlazován 

(ohříván) v chladiči (ohřívači) indukční jednotky. Vzniklá směs primárního a sekundárního 

vzduchu proudí do klimatizované místnosti. Schéma proudění vzduchu aktivním chladicím 

trámcem je znázorněno na obrázku 1.4. Rozvod topné a chladící vody k aktivním chladicím 

trámcům se provádí jako dvoutrubkový nebo čtyřtrubkový (samostatný přívod a odvod 

chladící a topné vody). U čtyřtrubkového systému je možné podle potřeby současně využívat 

některé indukční jednotky pro chlazení a jiné pro ohřev sekundárního vzduchu v rámci 

řešeného klimatizovaného prostoru. 

 

Obr. 1.3 Aktivní chladicí trámec od společnosti Halton [14] 

Poměr hmotnostního toku sekundárního a primárního vzduchu je označován jako 

indukční poměr (bývá v rozmezí 2 až 8): 

� � �� ����� �	
�    ��, (1.1) 

kde: �  je indukční poměr [-] 

 �� �	
� je hmotnostní tok primárního vzduchu [kg/s] 

 �� ��� je hmotnostní tok sekundárního vzduchu [kg/s]. 

 

Obr. 1.4 Schéma proudění vzduchu v aktivním chladicím trámci  
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2 STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO MNOŽSTVÍ VENKOVNÍHO VĚTRACÍHO 
VZDUCHU 

Objemový průtok venkovního větracího vzduchu v klimatizovaném prostoru může být určen: 

- z bilance škodlivin v klimatizovaném prostoru, 

- z dávek vzduchu na osobu, 

- z intenzity výměny vzduchu, 

- z dávek vzduchu na 1 m2 podlahové plochy. 

Při řešení kancelářských prostor je nutné dodržovat platné právní předpisy. V Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [6], je stanoveno 

minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště tak, aby splňovalo 

hygienicky potřebné minimum pro zaměstnance. 

Množství venkovního přiváděného vzduchu je stanoveno s ohledem na vykonávanou 

práci a její fyzickou náročnost. Kancelářská administrativní práce (práce vsedě s minimální 

celotělovou pohybovou aktivitou, práce s počítačem) je podle [6] zařazena do třídy práce I 

(průměrný energetický výdaj je menší než 80 W/m2). Tomu odpovídá 50 m3/h venkovního 

vzduchu přiváděného na pracoviště na jednoho pracovníka. Jelikož v řešených kancelářských 

prostorech nebude povoleno kouření, není už tato hodnota dále navyšována. 

Minimální množství venkovního větracího vzduchu v kancelářích se pak stanoví 

z rovnice: 

��� � � · ���,��   m� h⁄ �, (2.1) 

kde: ��� je množství venkovního větracího vzduchu [m3/h] 

 � je počet pracovníků [-] 

 ���,�� je množství venkovního vzduchu na jednoho pracovníka [m3/h]. 

V klimatizovaném prostoru se dále nachází chodby, kde je množství venkovního 

větracího vzduchu určeno na základě intenzity výměny vzduchu. Pro chodby byla hodnota 

intenzity výměny vzduchu zvolena n = 1 h-1. Množství venkovního vzduchu je pak určeno 

z rovnice: 

��� � � · �   m� h⁄ �, (2.2) 

kde: ��� je množství venkovního větracího vzduchu [m3/h] 

 � je intenzita výměny vzduchu [h-1] 

 � je objem místnosti [m3]. 

V tabulce 2.1 je uvedeno požadované množství venkovního větracího vzduchu 

v jednotlivých místnostech a také pro celý klimatizovaný prostor. 
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Tab. 2.1 Požadované množství venkovního větracího vzduchu 

 

  

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Chodba Recepce Kancelář Kancelář Kancelář Kancelář Kancelář
Zasedací 

místnost
Chodba

Zasedací 

místnost

Počet pracovníků i [-] 0 1 14 1 1 1 1 12 0 14 45

Množství venkovního vzduchu na pracovníka V e,os [m3.h-1]

Doporučená intenzita výměny vzduchu n [h-1] 1 - - - - - - - 1 -

Objem místnosti O [m3] 24,13 77,62 410,54 63,41 55,88 55,88 63,14 69,86 29,90 88,88 939,24

Minimální množství venkovního vzduchu V e [m3.h-1] 24 50 700 50 50 50 50 600 30 700 2304

Označení místnosti

Účel místnosti
Celkem

50
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3 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Řešený klimatizovaný prostor kanceláří a zasedacích místností se nachází v 2. nadzemním 

podlaží administrativní budovy. Výstavba tohoto objektu probíhala postupně, budova byla 

nejprve pouze o jednom nadzemním podlaží, řešené 2. nadzemní podlaží bylo dostavěno nad 

původní střešní konstrukcí v roce 1990. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí vyhovovaly předpisům v době 

realizace, dnešním stavebním normám již nevyhovují. Proto byly v rámci této práce navrženy 

úpravy řešeného objektu tak, aby stavební konstrukce vyhovovaly v současné době platným 

stavebním normám. 

Při výpočtu součinitelů prostupu tepla stavebních konstrukcí bylo využito těchto 

Českých technických norem: 

- ČSN 73 0540-2: 2011. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. [8] 

- ČSN 73 0540-3: 2005. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. [9] 

- ČSN 73 0540-4: 2005. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. [10] 

Součinitel prostupu tepla závisí na tloušťce vrstvy stavební konstrukce, na součiniteli 

tepelné vodivosti vrstvy stavební konstrukce a na odporech při přestupu tepla na vnitřní 

a vnější straně stavební konstrukce. Vypočítá se podle rovnice: 

� � 1
��
 � ∑ �
 
!
"# � ���

   W/&m' · K)�, (3.1) 

kde: U je součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/(m2∙K)] 

 d je tloušťka vrstvy stavební konstrukce [m] 

 λ je součinitel tepelné vodivosti vrstvy stavební konstrukce [W/(m∙K)] 

 Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2∙K)/W] 

 Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2∙K)/W]. 

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Nosné obvodové zdivo v řešeném 2. nadzemním podlaží je z pórobetonových tvárnic Poring 

tloušťky 300 mm. Ze stejného materiálu jsou i vnitřní nosné stěny tloušťky 300 mm, nosné 

pilíře 0,6 x 1 m a příčky tloušťky 150 a 100 mm. 

Nad 2. nadzemním podlažím je dvouplášťová střecha, spodní plášť je tvořen stropní 

konstrukcí z HURDIS desek uložených do ocelových nosníků, tepelné izolace z polystyrenu 

a betonovou mazaninou. Nosnou konstrukci horního pláště střechy tvoří dřevěné sbíjené 

vazníky, na kterých jsou natlučeny dřevěné desky a krytina z asfaltových pásů. 

Mezi 1. a 2. nadzemním podlažím je mezistropní prostor, vytvořený původním střešním 

pláštěm, nad ním stropní konstrukce z HURDIS desek uložených do ocelových nosníků, 

škvárového zásypu a betonové mazaniny. 



 

 

Výplně otvorů v obvodových konstrukcích (okna a dveře vedoucí k

jsou jednoduché dřevěné

Skladby jednotlivých stávajících konstrukcí jsou nakresleny a popsány na obrázcích 3.1 

až 3.4. 

Výpočet součinitelů prostupu tepla jedno

Výpočet součinitelů prostupu tepla byl proveden podle rovnice 

hodnoty součinitelů tepelné vodivosti 

přestupu tepla R byly odečteny z [

Vzorový výpočet součini

kde: USO1-S je součinitel prostupu tepla 

 dov je tloušťka 

 dpt je tloušťka pórobetonových tvárnic

 dovc je tloušťka omítky vápenocementové

 λov je součinitel tepelné vodivosti 

 λpt je součinitel tepelné vodivosti pórobetonových tvárnic

 λovc je součinitel tepelné vodivosti omítky vápenocementové

 Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce

  pro 

 Rse je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce

  pro 

Obr. 3.1 Skladba stávající vnější stěny SO1
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obvodových konstrukcích (okna a dveře vedoucí k

jsou jednoduché dřevěné s čirým dvojsklem. 

Skladby jednotlivých stávajících konstrukcí jsou nakresleny a popsány na obrázcích 3.1 

Výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivých stávajících stavebních konstrukcí

Výpočet součinitelů prostupu tepla byl proveden podle rovnice (3.1

hodnoty součinitelů tepelné vodivosti λ jednotlivých stavebních materiálů a odpory při 

byly odečteny z [9]. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v

Vzorový výpočet součinitele prostupu tepla vnější stěny SO1-S:

součinitel prostupu tepla vnější stěny SO1-S 

je tloušťka omítky vápenné 

je tloušťka pórobetonových tvárnic 

je tloušťka omítky vápenocementové 

je součinitel tepelné vodivosti omítky vápenné 

je součinitel tepelné vodivosti pórobetonových tvárnic

je součinitel tepelné vodivosti omítky vápenocementové

je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce

pro svislý povrch 

je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce

pro zimní klimatické období 

Skladba stávající vnější stěny SO1-S 

obvodových konstrukcích (okna a dveře vedoucí k požárnímu žebříku) 

Skladby jednotlivých stávajících konstrukcí jsou nakresleny a popsány na obrázcích 3.1 

tlivých stávajících stavebních konstrukcí 

3.1). Pro výpočet použité 

jednotlivých stavebních materiálů a odpory při 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

S: 

 

 [W/(m2∙K)] 

[m] 

[m] 

[m] 

 [W/(m∙K)] 

je součinitel tepelné vodivosti pórobetonových tvárnic [W/(m∙K)] 

je součinitel tepelné vodivosti omítky vápenocementové [W/(m∙K)] 

je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

[(m2∙K)/W] 

je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

[(m2∙K)/W]. 

 



 

 

Obr. 3.2 Skladba stávajícího stropu nad 2. nadzemním podlaží

Obr. 3.3 Skladba stávajícího stropu pod 2. nadzemním podlaží

Obr. 3.4 Skladba stávající vnitřní nosné stěny SV1
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ba stávajícího stropu nad 2. nadzemním podlažím STR1

Skladba stávajícího stropu pod 2. nadzemním podlažím STR2

Skladba stávající vnitřní nosné stěny SV1-S, příčky SV2-S a SV3

 

STR1-S 

 

STR2-S 

 

S a SV3-S 
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Tab. 3.1 Výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivých stávajících stavebních konstrukcí 

 

Tloušťka

Součinitel 

tepelné 

vodivosti

Tepelný odpor
Součinitel 

prostupu tepla

d  [m] λ [W.m-1.K-1] R [m2.K.W-1] U [W.m-2.K-1]

0,130

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,3 0,21 1,429

Omítka vápenocementová 0,02 0,99 0,020

0,040

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,335 1,636 0,611

0,100

Omítka vápenná 0,02 0,88 0,023

Tvarovky HURDIS 0,08 0,6 0,133

Cementový potěr 0,01 1,16 0,009

Polystyren pěnový EPS 0,12 0,044 2,727

Beton hutný 0,07 1,23 0,057

0,100

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,3 3,149 0,318

0,170

Zátěžový koberec 0,005 0,065 0,077

Beton hutný 0,05 1,23 0,041

Škvárový zásyp 0,125 0,27 0,463

Cementový potěr 0,01 1,16 0,009

Tvarovky HURDIS 0,08 0,6 0,133

0,170

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,27 1,062 0,941

Označení 

konstrukce

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

Odpor při přestupu tepla na vnější straně stavební konstrukce (zimní klimatické období)

SO1-S

Popis konstrukce

Vnější stěna z pórobetonových tvárnic - stávající stav

STR1-S

STR2-S

Strop pod 2.NP - stávající stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (vodorovný povrch, tep. tok shora dolů)

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (vodorovný povrch, tep. tok shora dolů)

Strop nad 2.NP - stávající stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (vodorovný povrch, tep. tok zdola nahoru)

Odpor vzduchové mezery a konstrukce střechy nad vzduchovou mezerou zanedbán - za odpor při přestupu tepla 

na vnější straně konstrukce použita hodnota jako pro vnitřní stranu téže konstrukce
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0,130

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,3 0,21 1,429

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

0,130

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,33 1,723 0,580

0,130

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,15 0,21 0,714

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

0,130

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,18 1,008 0,992

0,130

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,1 0,21 0,476

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

0,130

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,13 0,770 1,298

O1-S 2,5

D1-S 2,5

D2-S 2,0

D3-S 3,0Dřevěné vnitřní dveře zasklené jedním sklem ze 2/3

Jednoduché dřevěné okno s čirým dvojsklem

Dřevěné dveře s čirým dvojsklem

Dřevěné vnitřní dveře plné

SV3-S

Příčka tloušťky 100 [mm] z pórobetonových tvárnic - stávající stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

SV1-S

Vnitřní nosná stěna z pórobetonových tvárnic - stávající stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

SV2-S

Příčka tloušťky 150 [mm] z pórobetonových tvárnic - stávající stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)
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Porovnání vypočítaných hodnot součinitelů prostupu tepla s hodnotami v [8] 

V tabulce 3.2 je provedeno srovnání vypočítaných hodnot součinitelů prostupu tepla 

jednotlivých stavebních konstrukcí s hodnotami požadovanými a doporučenými v [8]. 

Tab. 3.2 Srovnání vypočítaných hodnot součinitelů prostupu tepla s hodnotami v [8] 

 

Z tabulky 3.2 vyplývá, že v současné době platné stavební normě v oblasti tepelné 

ochrany budov [8] nevyhovují konstrukce: vnější stěna (SO1-S), strop nad 2. nadzemním 

podlažím (STR1-S) a výplně otvorů ve vnější stěně: okno (O1-S), dveře k požárnímu schodišti 

(D1-S). 

3.2 NOVÝ STAV 

Pro vnější stěny je navrženo kontaktní zateplení fasádními deskami šedého polystyrenu 

tloušťky 100 mm, které budou lepeny a mechanicky kotveny ke stávajícímu podkladu. Před 

zateplením stěn bude provedena kontrola soudržnosti stávajících vrstev vnější stěny. Na 

fasádní desky bude natažena tenkovrstvá silikonová omítka. 

Strop nad 2. nadzemním podlažím bude zateplen z důvodu zachování stávajícího 

horního pláště střešní konstrukce ze strany interiéru a to deskami minerální izolace 

z kamenných vláken tloušťky 100 mm. Desky budou lepeny a kotveny ke stávajícímu 

podkladu. Pod tepelnou izolací se vytvoří prostor pro vzduchotechnické a elektro rozvody, 

pod kterými budou provedeny podhledy z akustických desek Rockfon, zavěšených na 

viditelném nosném rastru. 

Stávající dřevěná okna budou vyměněna za plastová s 5ti-komorovým profilem 

okenního rámu zasklená izolačním dvojsklem. Stejné konstrukce budou i nové dveře vedoucí 

z kanceláře 209 na venkovní požární schodiště. 

Vypočítané 

hodnoty

Požadované 

hodnoty 

Doporučené 

hodnoty

Stěna vnější SO1-S 0,611 0,30 0,25 nevyhoví

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 

45° včetně
STR1-S 0,318 0,24 0,16 nevyhoví

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem 

teplot do 5 [°C] včetně
STR2-S 0,941 2,20 1,45 vyhoví

SV1-S 0,580 vyhoví

SV2-S 0,992 vyhoví

SV3-S 1,298 vyhoví

Výplň otvoru ve vnější stěně, z 

vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí, kromě dveří

O1-S 2,5 1,5 1,2 nevyhoví

Dveřní výplň otvoru z vytápěného 

prostoru do venkovního prostředí 

(včetně rámu)

D1-S 2,5 1,7 1,2 nevyhoví

Součinitel prostupu tepla U  [W.m-2.K-1]Označení 

konstrukce
Popis konstrukce Hodnocení

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem 

teplot do 5 [°C] včetně
2,70 1,80



 

 

Nové skladby vnější stěny a stropu na 2. nadzemním podlaží jsou znázorněny na 

obrázcích 3.5 a 3.6. 

Obr. 3.5 Nová skladba vnější stěny po zateplení SO1

Obr. 3.6 Nová skladba stropu nad 2. nadzemním podlaží

Výpočet součinitelů prostupu tepla nových stavebních konstrukcí

V tabulce 3.3 je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla nových konstrukcí tak, aby 

vyhovovaly v současné době platné stavební

výpočet použité hodnoty součinitelů tepelné vodivosti 

a odpory při přestupu tepla 

z firemních podkladů. 
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skladby vnější stěny a stropu na 2. nadzemním podlaží jsou znázorněny na 

Nová skladba vnější stěny po zateplení SO1-N 

skladba stropu nad 2. nadzemním podlažím po zateplení

Výpočet součinitelů prostupu tepla nových stavebních konstrukcí

tabulce 3.3 je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla nových konstrukcí tak, aby 

současné době platné stavební normě v oblasti tepelné ochrany budov [

výpočet použité hodnoty součinitelů tepelné vodivosti λ jednotlivých stavebních materiálů 

odpory při přestupu tepla R byly odečteny z [9], u nových materiálů byly použity hodnoty 

 

skladby vnější stěny a stropu na 2. nadzemním podlaží jsou znázorněny na 

 

 

po zateplení STR1-N 

Výpočet součinitelů prostupu tepla nových stavebních konstrukcí 

tabulce 3.3 je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla nových konstrukcí tak, aby 

oblasti tepelné ochrany budov [8]. Pro 

otlivých stavebních materiálů 

ateriálů byly použity hodnoty 
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Tab. 3.3 Výpočet součinitelů prostupu tepla nových stavebních konstrukcí 

 

Tloušťka

Součinitel 

tepelné 

vodivosti

Tepelný odpor
Součinitel 

prostupu tepla

d  [m] λ [W.m-1.K-1] R [m2.K.W-1] U [W.m-2.K-1]

0,130

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,3 0,21 1,429

Omítka vápenocementová 0,02 0,99 0,020

Lepicí malta 0,003 0,8 0,004

Šedý polystyren 70 F fasádní 0,1 0,032 3,125

Lepicí stěrka 0,003 0,8 0,004

Silikonová omítka 0,004 0,7 0,006

0,040

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,445 4,774 0,209

0,100

Lepicí stěrka 0,003 0,8 0,004

Minerální izolace z kamenných vláken Isover UNI 0,1 0,035 2,857

Lepící malta 0,003 0,8 0,004

Omítka vápenná 0,02 0,88 0,023

Tvarovky HURDIS 0,08 0,6 0,133

Cementový potěr 0,01 1,16 0,009

Polystyren pěnový EPS 0,12 0,044 2,727

Beton hutný 0,07 1,23 0,057

0,100

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,406 6,014 0,166

O1-N 1,2

D1-N 1,2Plastové dveře s 5ti-komorovým profilem a izolačním dvojsklem

Plastové okno s 5ti-komorovým profilem a izolačním dvojsklem

STR1-N

Strop nad 2.NP - stávající stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (vodorovný povrch, tep. tok zdola nahoru)

Odpor vzduchové mezery a konstrukce střechy nad vzduchovou mezerou zanedbán - za odpor při přestupu tepla 

na vnější straně konstrukce použita hodnota jako pro vnitřní stranu téže konstrukce

SO1-N

Vnější stěna z pórobetonových tvárnic - nový stav

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně stavební konstrukce (svislý povrch)

Odpor při přestupu tepla na vnější straně stavební konstrukce (zimní klimatické období)

Označení 

konstrukce
Popis konstrukce



 

19 
 

4 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

Výpočet tepelných ztrát řešeného 2. nadzemního podlaží byl proveden v souladu s platnou 

českou technickou normou: 

- ČSN EN 12831: 2005. Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. [12] 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí byly řešeny v kapitole 

3. Výpočet byl proveden v aplikaci Microsoft Excel pro každou místnost zvlášť. Výpočtová 

venkovní teplota pro město Brno je podle tabulky NA.1 v národní příloze NA.1 normy [12]: *� = -12v °C, kde písmeno v značí větrnou oblast. Při použití klimatizace v zimním období se 

uvažuje pro výpočet tepelných ztrát prostoru s teplotou minimálně o 3 K nižší, jelikož 

nedochází ve větší míře k akumulaci tepla do stavebních konstrukcí. Hodnota výpočtové 

venkovní teploty je tedy uvažována: +,  = -15 °C. Výpočtová vnitřní teplota vytápěného 

prostoru je podle přílohy D.2 a tabulky D.2 normy [5] uvažována pro prostory kanceláří, 

velkoplošných kanceláří i zasedacích místností: +-./,- = 20 °C. 

Vzhledem ke značné komplikovanosti výpočtu a velkému počtu místností bude dále 

uveden vzorový výpočet tepelných ztrát jedné místnosti (kancelář 213) včetně všech 

použitých rovnic. Ostatní výsledky budou následně vyhodnoceny v tabulkách. 

4.1 VZOROVÝ VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT KANCELÁŘE 213 

Půdorys a řez příslušné kanceláře je znázorněn na obrázku 4.1. 

NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA 

Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla se pro řešené prostory v 2. nadzemním podlaží 

skládá z: 

- tepelných ztrát přímo do venkovního prostoru, 

- tepelných ztrát nevytápěným prostorem, 

- tepelných ztrát do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách. 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostoru – součinitel tepelné ztráty HT,ie 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostoru jsou v kanceláři 213 přes konstrukce: 

- vnější stěna SO1-N o ploše 10,836 m2 a součiniteli prostupu tepla 0,209 W/(m2∙K), 

- plastové okno O1-N o ploše 6,480 m2 a součiniteli prostupu tepla 1,2 W/(m2∙K), 

- strop (střecha) nad 2. nadzemním podlaží SO1-N o ploše 22,607 m2 a součiniteli 

prostupu tepla 0,166 W/(m2∙K). 

Lineární tepelné ztráty byly vypočítány zjednodušenou metodou, za použití 

korigovaného součinitele prostupu tepla, který zahrnuje lineární tepelné mosty: 

��0 � �� � ∆�23  W/&m' · K)�, (4.1) 
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kde: ��0 je korigovaný součinitel prostupu tepla stavební části k, 

  který zahrnuje lineární tepelné mosty [W/(m2∙K)] 

 �� je součinitel prostupu tepla stavební části k [W/(m2∙K)] 

 ∆�23 je korekční součinitel závisející na druhu stavební části [W/(m2∙K)]. 

 

Obr. 4.1 Půdorys a řez kanceláře 213 s hodnotami použitými pro výpočet tepelných ztrát 
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Hodnoty korekčního součinitele závisejícího na druhu stavební části ∆�23  byly 

odečteny pro příslušné konstrukce z přílohy D.4.1 a tabulek D.3a, D.3b a D.3c z normy [12]: 

- pro vnější stěnu SO1-N: ∆�23,45#67 � 0,2 W/&m' · K) (pro jeden „průnik“ stropní 

konstrukce, žádný „průnik“ stěn a objem prostoru menší než 100 m3), korigovaný 

součinitel prostupu tepla zahrnující lineární tepelné mosty je pak podle rovnice (4.1):  

��0,45#67 � 0,209 � 0,2 � ;, <;= W/&m' · K), 
- pro plastové okno O1-N: ∆�23,5#67 � 0,4 W/&m' · K) (pro plochu otvorové výplně 2 

až 4 m2), korigovaný součinitel prostupu tepla zahrnující lineární tepelné mosty:  

��0,5#67 � 1,2 � 0,4 � ?, @ W/&m' · K), 
- pro strop nad 2. nadzemním podlažím STR1-N: ∆�23,4AB#67 � 0,05 W/&m' · K) (pro 

těžkou stropní konstrukci a jednu stranu v kontaktu s venkovním prostředím), 

korigovaný součinitel prostupu tepla zahrnující lineární tepelné mosty:  

��0,4AB#67 � 0,166 � 0,05 � ;, E?@ W/&m' · K). 

Součinitel tepelné ztráty z vytápěného do vnějšího prostředí se při použití 

zjednodušené metody pro stanovení lineárních tepelných ztrát vypočítá podle rovnice: 

FA,
� � G&H� · ��0 · I�)
�

�
� &10,836 · 0,409) � &6,48 · 1,6) � &22,607 · 0,216)� · 1 �� ?=, @M W/K, 

(4.2) 

kde: H� je plocha stavební části [m2] 

 I� je korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům, podle 

  přílohy D.4.1 normy [12] se uvažuje hodnota I� � 1 [-]. 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem – součinitel tepelné ztráty HT,iue 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem jsou pro kancelář 213 uvažovány přes mezistropní 

prostor konstrukcí STR2-S (strop pod 2. nadzemním podlažím) o ploše 22,607 m2 a součiniteli 

prostupu tepla 0,941 W/(m2∙K). 

Lineární tepelné ztráty byly vypočítány opět zjednodušenou metodou, za použití 

hodnoty korekčního součinitele závisejícího na druhu stavební části: ∆�23,4AB'64 �0,05  W/&m' · K). Korigovaný součinitel prostupu tepla zahrnující lineární tepelné mosty: 

��0,4AB'64 � 0,941 � 0,05 � ;, ==? W/&m' · K). 
Při uvažované teplotě v mezistropním prostoru 15 °C, lze stanovit teplotní redukční 

činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou nevytápěného prostoru a venkovní výpočtové 

teploty jako: 

OP � *
!2,
 � *P*
!2,
 � *� � 20 � 1520 � &�15) � ;, ?<Q, (4.3) 
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kde: *
!2,
  je výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C] 

 *� je výpočtová venkovní teplota [°C] 

 *P je uvažovaná teplota nevytápěného prostoru [°C]. 

Součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem se při použití zjednodušené metody 

pro stanovení lineárních tepelných ztrát vypočítá podle rovnice: 

FA,
P� � G&H� · ��0 · OP)
�

� 22,607 · 0,991 · 0,143 � Q, E; W/K, (4.4) 

kde: OP je teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi  

  teplotou nevytápěného prostoru a venkovní výpočtovou  

  teplotou [-]. 

Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách – součinitel 
tepelné ztráty HT,ij 

Řešená kancelář 213 nesousedí s žádnou místností vytápěnou na odlišnou teplotu: 

FA,
R � ; W/K. 
Obecně lze součinitel tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých 

teplotách stanovit podle rovnice: 

FA,
R � GSH� · ��0 · T
RU
�

 W/K, (4.5) 

kde: T
R je redukční teplotní činitel korigující teplotní rozdíl mezi 

  teplotou sousedního prostoru a venkovní výpočtovou teplotou [-]. 

Redukční teplotní činitel korigující teplotní rozdíl mezi teplotou sousedního prostoru 

a venkovní výpočtovou teplotou se určí: 

T
R � *
!2,
 � *��P*
!2,
 � *�  ��, (4.6) 

kde: *��P je teplota sousedního vytápěného prostoru [°C]. 

Celková návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i 

Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla se pro kancelář 213 vypočítá z rovnice: 

VA,
 � SFA,
� � FA,
P� � FA,
RU · S*
!2,
 � *�U� &19,68 � 3,20 � 0) · S20 � &�15)U � M;? W. (4.7) 

NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 

Při uvažovaném rovnotlakém větrání se výměna vzduchu v prostoru ��
 určí jako množství 

vzduchu vyměňovaného infiltrací: 
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�� � � �� 
!W,
 � 2 · � · �XY · I
 · Z
 � 2 · 63,139 · 2 · 0,03 · 1,0 � [, @ m�/h, (4.8) 

kde: ��
!W,
 je množství vzduchu vyměňovaného infiltrací, způsobené 

  větrem a účinkem vztlaku na plášť budovy  [m3/h] 

 � je objem vytápěné místnosti, kancelář 213: � � 63,14 [m3] 

 �XY je intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi 

  vnitřkem a vnějškem budovy zahrnující účinky přívodu 

   vzduchu, podle přílohy D.5.2 a tabulky D.7 v [12] je  

  uvažováno �XY � 2 (pro jiné budovy a střední stupeň  

  těsnosti obvodového pláště budovy) [h-1] 

 I
 je stínicí činitel, podle přílohy D.5.3 a tabulky D.8 v [12] je 

   I
 � 0,03 (pro mírné zastínění a více než jednu 

  nechráněnou otvorovou výplň) [-] 

 Z
 je výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení 

  rychlosti proudění vzduchu s výškou prostoru nad 

  povrchem země, podle přílohy D.5.4 a tabulky D.8 v [12] 

   je Z
 � 1,0 (pro výšku vytápěného prostoru nad úrovní 

  země menší než 10 m). [-]. 

Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru se za předpokladu 

konstantní hustoty a měrné tepelné kapacity vzduchu vypočte: 

F\,
 � 0,34 · �� � � 0,34 · 7,6 � E, ]M W/K, (4.8) 

kde: �̂�  je výměna vzduchu v prostoru [m3/h]. 

Návrhová tepelná ztráta větráním se pro kancelář 213 vypočítá z rovnice: 

V_,
 � F\,
 · S*
!2,
 � *�U � 2,58 · S20 � &�15)U � =; W. (4.9) 

ZÁTOPOVÝ TEPLENÝ VÝKON 

V řešených kancelářských prostorech je uvažováno s přerušovaným vytápěním, proto je 

nutné stanovit zátopový tepelný výkon požadovaný pro nahrazení účinku přerušovaného 

vytápění VB`,
 (použita zjednodušené metoda pro stanovení tepelného zátopového výkonu): 

VB`,
 � H
 · TB` � 19,731 · 20 � Q=] W, (4.10) 

kde: H
  je podlahová plocha vytápěného prostoru, 

  pro kancelář 213: H
 � 19,731 [m2] 

 TB` je korekční součinitel závisející na době zátopu 

  a předpokládaném poklesu vnitřní teploty v útlumové době,  

  podle přílohy D.6 a tabulky D.10a v [12] je TB` � 20 

  (střední hmotnost budovy, uvažovaná doba zátopu 2 h, 

  předpokládaný pokles teploty během útlumu o 3 K) [W/m2]. 
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NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON VYTÁPĚNÉHO PROSTORU 

Návrhový tepelný výkon V`a,
 pro kancelář 213 se stanoví: 

V`a,
 � VA,
 � V_,
 � VB`,
 � 801 � 90 � 395 � ?EM@ W, (4.11) 

kde: VA,
 je tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W] 

 V_,
 je tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

 VB`,
 je zátopový tepelný výkon požadovaný pro vyrovnání 

  účinků přerušovaného vytápění vytápěného prostoru [W]. 

4.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TEPELNÝCH ZTRÁT 
KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU 

V tabulce 4.1 jsou rozepsány tepelné ztráty prostupem tepla, tepelné ztráty větráním, 

zátopový tepelný výkon a návrhový tepelný výkon pro jednotlivé místnosti.  

V ostatních místnostech 2. nadzemního podlaží sousedících s klimatizovaným 

prostorem byla uvažována teplota vzduchu 20 °C pro kuchyňku (místnost č. 206) a záchody 

(místnost č. 204 a 205), dále pak teplota 15 °C pro přístupové schodiště (místnost č. 201). 

Tab. 4.1 Tepelné ztráty a návrhový tepelný výkon pro jednotlivé místnosti 

 
  

Tepelná ztráta 

prostupem tepla

Tepelná ztráta 

větráním

Zátopový 

tepelný výkon

Návrhový 

tepelný výkon

Φ T,i Φ V,i Φ RH,i Φ HL,i

[W] [W] [W] [W]

207 Chodba 139 0 151 290

208 Recepce 684 74 485 1243

209 Kancelář 4009 594 2602 7205

210 Kancelář 1121 91 396 1608

211 Kancelář 641 80 349 1070

212 Kancelář 596 53 349 998

213 Kancelář 801 90 395 1286

214 Zasedací místnost 651 67 437 1155

215 Chodba 139 0 187 326

216 Zasedací místnost 1057 127 556 1740

9838 1176 5502 16516Celkem

Číslo 

místnosti
Popis místnosti
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5 VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 

Výpočet tepelné zátěže řešeného prostoru byl proveden v souladu s platnou českou 

technickou normou: 

- ČSN 73 0548: 1986. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. [11] 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí byly řešeny 

v kapitole 3. Použité návrhové hodnoty odporů při přestupu tepla na vnější a vnitřní straně 

konstrukce R byly uvažovány podle [9] pro zimní klimatické období. Pro výpočet tepelné 

zátěže je zapotřebí uvažovat hodnoty podle [9] pro letní klimatické období nebo použít 

normu pro výpočet tepelné zátěže [11], kde je využito součinitele přestupu tepla α. Výsledný 

součinitel prostupu tepla se vypočítá podle rovnice: 

� � 11b�
 � ∑ �
 
!
"# � 1b��
   c/&�' · d)�, (5.1) 

kde: U je součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/(m2∙K)] 

 d je tloušťka vrstvy stavební konstrukce [m] 

 λ je součinitel tepelné vodivosti vrstvy stavební konstrukce [W/(m∙K)] 

 αsi je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2∙K)] 

 αse je součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce [W/(m2∙K)]. 

Vypočítané hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí pro 

letní období podle rovnice (5.1) jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaného prostoru byl proveden v aplikaci Microsoft 

Excel pro měsíce duben až srpen (vždy pro 21. den v příslušném měsíci), pro každou místnost 

zvlášť a v časovém intervalu jedné hodiny pro uvažovanou pracovní dobu od 7 do 18 hodin 

letního času. Ve výpočtových vztazích je použita veličina slunečního času τ, která se pro celé 

území České republiky nahrazuje časem středoevropským (tzn. pracovní doba od 6 do 17 

hodin). V klimatizovaných místnostech bylo počítáno s vnitřní výpočtovou teplotou 26 °C 

v nejteplejších dnech s tolerancí ±1 K. Záporné tepelné zisky menší než 100 W nebyly 

uvažovány. 

Vzhledem ke značné komplikovanosti výpočtu a velkému počtu místností bude dále 

uveden vzorový výpočet tepelné zátěže jedné místnosti (kancelář 213) včetně všech 

použitých rovnic. Výsledky výpočtu ostatních místností klimatizovaného prostoru budou 

následně vyhodnoceny v tabulkách. 



 

26 
 

Tab. 5.1 Výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivých stávajících stavebních konstrukcí v letním období 

 

Tloušťka

Součinitel 

tepelné 

vodivosti

Součinitel 

přestupu tepla
Tepelný odpor

Součinitel 

prostupu tepla

d  [m] λ [W.m
-1

.K
-1

] α [W.m
-2

.K
-1

] R [m
2
.K.W

-1
] U [W.m

-2
.K

-1
]

8 0,125

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,3 0,21 1,429

Omítka vápenocementová 0,02 0,99 0,020

Lepicí malta 0,003 0,8 0,004

Šedý polystyren 70 F fasádní 0,1 0,032 3,125

Lepicí stěrka 0,003 0,8 0,004

Silikonová omítka 0,004 0,7 0,006

15 0,067

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,445 4,796 0,209

8 0,125

Lepicí stěrka 0,003 0,8 0,004

Minerální izolace z kamenných vláken Isover UNI 0,1 0,035 2,857

Lepící malta 0,003 0,8 0,004

Omítka vápenná 0,02 0,88 0,023

Tvarovky HURDIS 0,08 0,6 0,133

Cementový potěr 0,01 1,16 0,009

Polystyren pěnový EPS 0,12 0,044 2,727

Beton hutný 0,07 1,23 0,057

8 0,125

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,406 6,064 0,165

Součinitel přestupu tepla na vodorovné ploše v místnosti - plocha neomezuje volné proudění

Označení 

konstrukce
Popis konstrukce

Odpor vzduchové mezery a konstrukce střechy zanedbán - za součinitel přestupu tepla na vnější straně 

konstrukce použita hodnota jako pro vnitřní stranu téže konstrukce

SO1-N

Vnější stěna z pórobetonových tvárnic - nový stav

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny

Součinitel přestupu tepla na vnější straně stěny

STR1-N

Strop nad 2.NP - stávající stav
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8 0,125

Zátěžový koberec 0,005 0,065 0,077

Beton hutný 0,05 1,23 0,041

Škvárový zásyp 0,125 0,27 0,463

Cementový potěr 0,01 1,16 0,009

Tvarovky HURDIS 0,08 0,6 0,133

6 0,167
Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,27 1,060 0,943

8 0,125

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,3 0,21 1,429

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

8 0,125

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,33 1,713 0,584

8 0,125

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,15 0,21 0,714

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

8 0,125
Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,18 0,998 1,002

8 0,125

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Pórobetonové tvárnice (pórobeton na bázi písku) 0,1 0,21 0,476

Omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

8 0,125

Celková tloušťka a součinitel prostupu tepla konstrukce 0,13 0,760 1,315

SV3-S

Příčka tloušťky 100 [mm] z pórobetonových tvárnic - stávající stav

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny

SV1-S

Vnitřní nosná stěna z pórobetonových tvárnic - stávající stav

SV2-S

Příčka tloušťky 150 [mm] z pórobetonových tvárnic - stávající stav

STR2-S

Strop pod 2.NP - stávající stav

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny

Součinitel přestupu tepla na vodorovné ploše v místnosti - plocha neomezuje volné proudění

Součinitel přestupu tepla na vodorovné ploše v místnosti - plocha omezuje volné proudění

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně svislé stěny
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5.1 VZOROVÝ VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE KANCELÁŘE 213 

Vzorový výpočet je proveden pro 21. června v 8 hodin letního času (doba, pro kterou byly 

zjištěny nejvyšší tepelné zisky v řešené kanceláři, viz tabulka 5.5 na straně 42 a obrázek 5.2 

na straně 43). Orientace oken je na severovýchod až východ, azimutový úhel normály stěny 

je 69 °. Půdorys a řez kanceláře je znázorněn na obrázku 5.1. 

 
Obr. 5.1 Půdorys a řez kanceláře 213 s hodnotami použitými pro výpočet tepelné zátěže 
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VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ OD VNITŘNÍCH ZDROJŮ 

Produkce tepla lidí e� f 
Do této produkce se zahrnuje pouze teplo citelné. Produkce citelného tepla jednoho člověka, 

sedícího, mírně aktivního (kancelářská činnost), při vnitřní výpočtové teplotě ti,p = 27 °C 

(ti = 26 °C + 1 K jako přípustné překročení této požadované teploty): 

g�0&2h,i)  � g�0&'j°l) · 0,1 · S36 � m
,�U � 62 · 0,1 · &36 � 27) � 55,8 W, (5.1) 

kde: g�0&'j°l) je produkce citelného tepla jednoho člověka, sedícího, 

  mírně aktivního (kancelářská činnost), při teplotě 

  ti = 26 °C (hodnota z tabulky 6 v [11]) [m3/h]. 

Ekvivalentní počet lidí je pro počet mužů im = 1, počet žen iž = 0 a počet dětí id = 0: 

�n � 0,85 · �ž � 0,75 · �p � �� � 0,85 · 0 � 0,75 · 0 � 1 � 1 . (5.2) 

Produkce citelného tepla lidí v kanceláři 213: 

g� q � g�0&2h,i) · �n � 55,8 · 1 � ]@ W. (5.3) 

Produkce tepla svítidel e� rst 

S tepelnými zisky produkovanými svítidly se počítá u hlubších místností ve vzdálenostech 

větších než 5 m od oken. Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro 

různá pracoviště jsou uvedeny v tabulce 7 v [11]. Pro kanceláře je předepsaná intenzita 

osvětlení 500 lx a tomu odpovídá při použití zářivek produkce tepla 30 W/m2. Pro řešenou 

kancelář 213 není vyžadováno umělé osvětlení, hloubka místnosti je menší než 5 m. 

Produkce tepla svítidel v kanceláři 213: 

g� uvw � x��\ · y� · z# · z' � 0 · 30 · 1 · 0,7 � ; W, (5.4) 

kde: Sosv je plocha místnosti vyžadující umělé osvětlení [m2] 

 y�  je celkový příkon svítidel včetně ztráty v předřadníku [W] 

 c1 je součinitel současnosti používání svítidel [-] 

 c2 je zbytkový součinitel (pro odsávání vzduchu pod 

  stropem: c2 = 0,7) [-]. 

Produkce tepla elektronických zařízení e� , 

V kanceláři 213 je umístěn jeden počítač vybavený: 

- procesorem s příkonem 130 W a průměrným zatížením 90 %, 

- grafickou kartou s příkonem 34 W a průměrným zatížením 20 %, 

- LCD monitorem 19“ s příkonem 25 W a průměrným zatížením 100 %. 

Příkon ostatních elektronických zařízení umístěných v řešené kanceláři 213 je včetně 

součinitele současnosti a průměrného zatížení 40 W. 
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Produkce tepla elektronických zařízení v kanceláři 213: 

g� I � � · z# · {G z� · y� | � g� I,uvm � 1 · 0,9 · &0,9 · 130 � 0,2 · 34 � 1 · 25) � 40 �� ?[< W, 
(5.5) 

kde: n je počet počítačů v místnosti [-] 

 c1 je součinitel současnosti chodu počítačů [-] 

 y�  je příkon jednotlivých elektronických zařízení [W] 

 c3 je průměrné zatížení jednotlivých elektronických zařízení [-] 

 g��,��2 je příkon ostatních elektronických zařízení včetně c1 a c3 [W]. 

Produkce tepla ventilátoru e� t 

Pro budoucí návrh je uvažováno se sestavným klimatizačním zařízením, kde je v proudu 

vzduchu umístěn i elektromotor. Průtok venkovního vzduchu ventilátorem připadající na 

řešenou kancelář 213 je 50 m3/h (odečteno z kapitoly 2), celkový tlak ventilátoru je 

odhadnut na 400 Pa a účinnosti elektromotoru a ventilátoru jsou uvažovány 0,7. 

Produkce tepla ventilátoru připadající na kancelář 213: 

g� w � �� · ∆}~\ · ~� � 503600 · 4000,7 · 0,7 � ?? W, (5.6) 

kde: ��  je průtok vzduchu ventilátorem [m3/s] 

 Δp je celkový tlak ventilátoru [Pa] 

 ηv je účinnost ventilátoru [-] 

 ηe je účinnost elektromotoru [-]. 

Tepelné zisky ze sousedních místností e� s� 

Všechny místnosti ve 2. nadzemním podlaží sousedící s řešenou kanceláří 213 mají shodnou 

vnitřní výpočtovou teplotu 26 °C, a proto nejsou uvažovány z těchto místností žádné tepelné 

zisky. K prostupu tepla dochází pouze z mezistropního prostoru (není klimatizován) přes 

podlahu řešené kanceláře. Uvažovaná teplota v mezistropním prostoru je 30 °C. Plocha 

podlahy v kanceláři 213 je 19,73 m2 a součinitel prostupu tepla 0,943 W/(m2∙K). 

Tepelné zisky z místností sousedících s kanceláří 213: 

g� v� � � · x · Sm
,� � m
U � 0,943 · 19,73 · &30 � 26) � [< W, (5.7) 

kde: U je součinitel prostupu tepla příslušné konstrukce [W/(m2∙K)] 

 S je plocha příslušné stavební konstrukce [m2] 

 ti,s je teplota vzduchu v sousední místnosti [°C] 

 ti je teplota v klimatizované místnosti [°C]. 
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Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech e� t� 

Ohřátí vzduchu ve vzduchovodech je zanedbáno, jelikož na potrubí přívodního vzduchu bude 

navržena dostatečná tloušťka izolace. 

VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Tepelné zisky okny sluneční radiací e� r� 

Tepelné zisky okny sluneční radiací jsou vypočítány pro slunný den 21. června v 8 hodin 

letního času. 

Sluneční čas τ 

Pro výpočet se tato hodnota nahrazuje pro celé území České republiky časem 

středoevropským: τ = 7 h. 

Sluneční deklinace δ 

Sluneční deklinace pro měsíc červen (číslo měsíce: M = 6) se vypočítá podle rovnice: 

� �  �23,5 · zuv&30 · �) � �23,5 · zuv&30 · 6) � EQ, ] °. (5.8) 

Výška Slunce nad obzorem h 

Pro 50 ° severní šířky (vyhovuje celé České republice): 

� � arcsin &0,766 · v��� � 0,643 · zuv� · zuv&15 · �) �� ��zv��S0,766 · v��23,5 � 0,643 · zuv23,5 · zuv&15 · 7)U �� E[, E@ °. 
(5.9) 

Sluneční azimut α 

Určuje se od směru sever ve směru otáčení hodinových ručiček: 

� � ��zv�� �v��&15 · �) · zuv�zuv� � � ��zv�� �v��&15 · 7) · zuv23,5zuv27,26 � � M], E? °. (5.10) 

Azimutový úhel normály stěny (určuje se od směru sever ve směru otáčení hodinových 

ručiček): γ = 69 °. 

Úhel stěny s vodorovnou rovinou: α = 90 °. 

Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků *: 

* � ��zzuvSv��� · zuvb � zuv� · v��b · zuv&� � �)U �� ��zzuvSv��27,3 · zuv90 � zuv27,3 · v��90 · zuv&85,2 � 69)U �� Q?, Q= °. 
(5.11) 

Součinitel znečištění atmosféry: z = 5 (středně velká města bez významných zdrojů prachu, 

letní měsíce). 
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Nadmořská výška: H = 195 m. 

Intenzita přímé sluneční radiace dopadající na plochu kolmou ke směru slunečních 

paprsků ����: 

���d � 1350 · I�} ��0,1 · � · �16000 � F16000 � F v���� �Y,�� �
� 1350 · I�} ��0,1 · 5 · �16000 � 19516000 � 195 v��27,26� �Y,�� �
� ]<;, Q W m'⁄ . 

(5.12) 

Intenzita přímé sluneční radiace dopadající na plochu libovolně orientovanou ke směru 

slunečních paprsků ���: 

��� � ���d · zuv* � 540,3 · zuv31,39 � <@?, E W m'⁄ . (5.13) 

Intenzita difúzní sluneční radiace ��p: 

��� � �1350 � ���d � &1080 � 1,4 · ���d) · v��' b2� · v���3 �
� �1350 � 540,3 � &1080 � 1,4 · 540,3) · v��' 902   · v��27,263 �
� =M, = W m'⁄ . 

(5.14) 

Celková intenzita sluneční radiace ��: 
�� � ��� � ��� � 461,2 � 98,9 � ]@;, ? W m'⁄ . (5.15) 

Celková poměrná propustnost přímé sluneční radiace standardním jednoduchým sklem ¡�: 

¡� � 0,87 � 1,47 · { ¢#YY|X � 0,87 � 1,47 · {�#,�£#YY |X � ;, M[. 
(5.16) 

Celková propustnost difúzní sluneční radiace standardního skla: ¡p � ;, M]. 

Celková intenzita sluneční radiace procházející standardním jednoduchým zasklením ���: 

��u � ��� · ¡� � ��� · ¡p � 461,2 · 0,87 � 98,9 · 0,85 � <MQ, Q W m'⁄ . (5.17) 

Intenzita difúzní sluneční radiace procházející standardním jednoduchým zasklením ���p: 

��u� � ��� · ¡p � 98,9 · 0,85 � M<, ? W m'⁄ . (5.18) 

Hloubka zapuštění okna ve stěně: d = 0,18 m. 

Délka stínu ve vodorovném směru okenního otvoru e1: 

I# � � · m¤|� � �| � 0,18 · m¤|85,21 � 69| � ;, ;]E m. (5.19) 

Hloubka zapuštění okna pod horní stínící deskou: c = 0,18 m. 

Délka stínu ve svislém směru okenního otvoru e2: 

I' � z · m¤� zuv|� � �|⁄ � 0,18 · m¤27,26 zuv|85,21 � 69|⁄ � ;, ;=[ m. (5.20) 
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Šířka okna LA = 1,8 m, šířka svislé části rámu: f = 0,1 m, středový sloupek okna: 0,18 m. 

Výška okna LB = 1,8 m, šířka vodorovné části rámu: g = 0,1 m. 

Šířka zasklené části okna: q¦ � 1,8 � &2 · 0,1) � 0,18 � ?, <E m. 

Výška zasklené části okna: q§ � 1,8 � &2 · 0,1) � ?, @ m. 

Osluněný povrch zasklené části okna Sos: 

x�� � q¦ � &I# � T)� · q§ � &I' � ¤)�. (5.21) 

Vzhledem k tomu, že délky stínu ve vodorovném i svislém směru e1 a e2 jsou menší než šířka 

okenního rámu f a g, platí: 

x�� � &q¦ � 0) · &q§ � 0) � &1,42 � 0) · &1,6 � 0) � E, E[E m'. 

Povrch zasklené části okna So: 

x� � q¦ · q§ � 1,42 · 1,6 � E, E[E m'. (5.22) 

Korekce na čistotu atmosféry pro velká města: co = 1. 

Stínící součinitel pro dvojité zasklení a vnitřní svislé textilní žaluzie: s = 0,9 ∙ 0,7 = 0,63. 

Počet oken: n = 2. 

Tepelné zisky oken sluneční radiací g��	: 

g��	 � ¨x�� · ��� · z� � &x� � x��) · ���p© · v · � �� 2,272 · 483,3 · 1 � &2,272 � 2,272) · 84,1� · 0,63 · 2 �� ?QMQ W. 
(5.23) 

Snížení tepelných zisků radiací od osluněných oken 

Pro využití akumulace tepla připadá v úvahu částečná hmotnost konstrukcí: 

- vnitřní nosná stěna z pórobetonových tvárnic (SV1-S), 

- podlaha se zátěžovým kobercem (STR2-S), 

- strop nad 2. nadzemním podlažím (STR1-N), 

- hmotnost celoskleněných příček LIKO-S a kombinovaných příček sklo - sádrokarton 

LIKO-S není uvažována z důvodu jejich snadné přestavitelnosti. 

Vnitřní nosná stěna z pórobetonových tvárnic (SV1-S) 

Plocha stěny: x4_#64 � 4,280 · 3,200 � 13,70 m'. 

Uvažovaná tloušťka stěny: �4_#64 � 0,08 m podle [11] pro konstrukci o tloušťce větší než 

0,16 m, z toho 0,015 m omítky a 0,065 m pórobetonových tvárnic. 

Objemová hmotnost omítky: ª�� � 1600 kg m�⁄ . 

Objemová hmotnost pórobetonových tvárnic: ª�ó	 � 580 kg m�⁄ . 
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Hmotnost vnitřní nosné stěny (SV1-S) připadající v úvahu pro akumulaci: 

�4_#64 � 13,7 · &0,015 · 1600 � 0,065 · 580) � M<] kg. 
Podlaha se zátěžovým kobercem (STR2-S) 

Plocha podlahy: x4AB'64 � 4,610 · 4,280 � 19,73 m'. 

Uvažovaná tloušťka podlahy: �4AB'64 � 0,08 m podle [11] pro konstrukci o tloušťce větší 

než 0,16 m, z toho 0,050 m betonu a 0,030 m škvárového zásypu. 

Objemová hmotnost betonu: ª3�2 � 2100 kg m�⁄ . 

Objemová hmotnost ulehlé škváry: ª�ó	 � 750 kg m�⁄ . 

Na podlaze je položen koberec, proto je podle [11] uvažována pouze 1/4 hmotnosti podlahy. 

Hmotnost podlahy se zátěžovým kobercem (STR2-S) připadající v úvahu pro akumulaci: 

�4AB'64 � 19,73 · &0,05 · 2100 � 0,03 · 750)4 � @E= kg. 
Strop nad 2. nadzemním podlažím (STR1-N) 

Započítána je pouze hmotnost stropního podhledu, jelikož další vrstvou je minerální tepelná 

izolace z kamenných vláken. 

Plocha stropu: x4AB#67 � 4,610 · 4,280 � 19,73 m'. 

Uvažovaná tloušťka stropu: �4AB#67 � 0,02 m. 

Objemová hmotnost omítky: ª��p � 175 kg m�⁄ . 

Hmotnost stropu nad 2. nadzemním podlažím (STR1-N) připadající v úvahu pro akumulaci: 

�4AB#67 � 19,73 · 0,02 · 175 � @= kg. 
Celková hmotnost stavebních konstrukcí uvažovaných pro akumulaci tepla: 

� � �4_#64 � �4AB'64 � �4AB#67 � 845 � 629 � 69 � ?]<Q kg. 
Maximální přípustné překročení požadované teploty v klimatizovaném prostoru: ∆m � ? K. 
Snížení maximální hodnoty tepelných zisků sluneční radiací od osluněných oken ∆g� : 

∆g� � 0,05 · � · ∆m � 0,05 · 1543 · 1 � [[ W. (5.24) 

Hodnoty tepelných zisků radiací od osluněných oken během celé pracovní doby jsou 

uvedeny v tabulce 5.2 (hodnoty jsou převzaty z aplikace Microsoft Excel, ve které byl 

proveden výpočet pro celou pracovní dobu od 7 do 18 hodin letního času). 
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Tab. 5.2 Hodnoty tepelných zisků radiací od osluněných oken během pracovní doby 

 

Maximální hodnota tepelných zisků radiací od osluněných oken během pracovní doby je 

podle tabulky 5.2: g��	,�¯° � ?QMQ W. 
Průměrné tepelné zisky radiací od osluněných oken během celé pracovní doby se stanoví 

jako součet jednotlivých tepelných zisků radiací od osluněných oken pro každou hodinu 

pracovní doby podělený počtem hodin v pracovní době: 

g��	,� � 1070 � 1383 � 1366 � 1058 � 633 � 408 � 416 � 408 � 386 � 349 � 300 � 24112 �
� @@M W. 

Jestliže je g��	,�¯° � ∆g� menší než průměrné tepelné zisky během celé pracovní doby g��	,�, 

uvažuje se pro výpočet tato hodnota g��	,�. 

g��	,�¯° � ∆g� � 1383 � 77 � ?Q;@ W ± g��	,� � @@M W 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro výpočet se uvažuje zmenšená hodnota tepelných zisků 

radiací od osluněných oken:  

g��	,	 � g��	 � ∆g� � 1383 � 77 � ?Q;@ W. 
Tepelné zisky prostupem tepla okny e� r² 

V kanceláři 213 jsou 2 okna o rozměrech 1,8 × 1,8 m, plocha jednoho okna včetně rámu je 

3,24 m2 a součinitel prostupu tepla 1,2 W/(m2∙K). 

Teplota venkovního vzduchu v 8 hodin letního času: 

m� � m�,�¯° � H · 1 � v��&15 · � � 135)� � 30 � 7 · 1 � v��&15 · 7 � 135)� ��  ?=, ] °C, 

(5.25) 

kde: te,max je maximální teplota v příslušném dnu 

  (výpočtová teplota pro celou Českou republiku 30 °C) [°C] 

 A je amplituda kolísání teplot venkovního vzduchu 

  (pro letní měsíce 7 až 9) [K] 

 τ je sluneční čas (7 hodin) [h]. 

Tepelné zisky prostupem tepla okny v kanceláři 213: 

g��� � � · �0 · x0 · &mI � m�) � 2 · 1,2 · 3,24 · &19,5 � 26) � �]? W, (5.26) 

kde: n je počet oken [-] 

 Uo je součinitel prostupu tepla oknem [W/(m2∙K)] 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1070 1383 1366 1058 633 408 416 408 386 349 300 241

Tepelné zisky radiací od osluněných oken během pracovní doby Q or  [W]

Pracovní doba (letní čas) [h]
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 So je plocha okna včetně rámu [m2] 

 te - ti je rozdíl teplot na obou stranách okna [K]. 

Záporný tepelný zisk prostupem tepla okny je menší než 100 W a není proto uvažován, tzn. g��� � ; W. 

Tepelné zisky vnějšími konstrukcemi e� s 

Tepelné zisky vnější stěnou z pórobetonových tvárnic s tepelnou izolací SO1-N 

Vnější stěna z pórobetonových tvárnic s tepelnou izolací SO1-N se svojí tloušťkou 0,445 m 

řadí mezi středně těžké stěny, u nichž je třeba respektovat ovlivnění prostupu tepla 

kolísáním teplot. Součinitel prostupu tepla vnější stěnou SO1-N je 0,209 W/(m2∙K) a plocha 

této stěny 8,272 m2. 

Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu je definována: 

m	 � m� � Z · ��b�     °C�, (5.27) 

kde: te je teplota venkovního vzduchu v danou dobu [°C] 

 ε je součinitel poměrné tepelné pohltivosti pro sluneční 

  radiaci, ε = 0,6 pro světlou barvu [-] 

 αe součinitel přestupu tepla na vnější straně stěny, αe = 15 [W/(m2∙K)] 

 �� intenzita přímé a difúzní radiace dopadající na stěnu [W/m2]. 

Hodnoty rovnocenné sluneční teploty pro celý den v intervalu jedné hodiny tr a průměrná 

rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu za 24 hodin tr,m byly vypočteny v aplikaci 

Microsoft Excel podle rovnice (5.27) a jsou uvedeny v tabulce 5.3. 

Vzorový výpočet rovnocenné sluneční teploty venkovního vzduchu pro 8 hodin letního času 

(teplota venkovního vzduchu te,8 a intenzita přímé a difúzní sluneční radiace dopadající na 

stěnu ��� pro 8 hodin letního času je vypočtena výše): 

m	,� � m�,� � Z · ���b� � 19,5 � 0,6 · 560,115 � 41,9 °C. 
Součinitel zmenšení teplotního kolísání při prostupu tepla vnější stěnou: 

� � 1 � 7,6 · �2500´ � 1 � 7,6 · 0,4452500Y,µµX � ;, ?Q], (5.28) 

kde: δ je tloušťka vnější stěny SO1-N [m]. 

Časové zpoždění (zaokrouhleno na celé hodiny): 

¶ � 32 · � � 0,5 � 32 · 0,445 � 0,5 � ?< h. (5.29) 
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Tab. 5.3 Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu pro svislou stěnu a azimutový úhel 

normály stěny 69 °. 

 

Rovnocenná sluneční teplota v době o Ψ hodin dřívější je odečtena z tabulky 5.3: 

trΨ = 33,0 °C. 

Tepelné zisky vnější stěnou z pórobetonových tvárnic s tepelnou izolací SO1-N: 

g�4·¸¹º» � � · x · ¨Sm�,� � m�U � � · Sm�¶ � m�,�U© � 0,209 · 8,272 · &29,4 � 26) ��0,135 · &33,0 � 29,4)� � [ W, 
(5.30) 

kde: U je součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/(m2∙K)] 

 S  je plocha stavební konstrukce [m2]. 

Tepelné zisky stropem nad 2. nadzemním podlažím STR1-N 

Tloušťka stropní konstrukce (spodní plášť dvouplášťové střechy) je 0,406 m, součinitel 

prostupu tepla 0,165 W/(m2∙K) a plocha stropu 19,731 m2. Postup výpočtu je totožný jako 

u vnější stěny SO1-N. 

Hodnoty rovnocenné sluneční teploty pro celý den v intervalu jedné hodiny tr a průměrná 

rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu za 24 hodin tr,m byly opět vypočteny 

v aplikaci Microsoft Excel podle rovnice (5.27) a jsou uvedeny v tabulce 5.4. Při výpočtu byly 

použity odlišné hodnoty intenzit přímé a difúzní radiace a to pro vodorovný povrch. 

Součinitel zmenšení teplotního kolísání při prostupu tepla stropem podle rovnice (5.28): 

� � 1 � 7,6 · �2500´ � 1 � 7,6 · 0,4062500Y,µYj � ;, ?[;. 
Časové zpoždění (zaokrouhleno na celé hodiny) podle rovnice (5.29): 

¶ � 32 · � � 0,5 � 32 · 0,406 � 0,5 � ?E h. 
Rovnocenná sluneční teplota v době o Ψ hodin dřívější je odečtena z tabulky 5.4: 

trΨ = 29,9 °C.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18,1 16,9 16,2 16,0 16,2 24,4 35,3 41,9 44,4 43,6 40,3 35,4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

34,8 35,8 36,1 35,7 34,7 33,0 30,8 28,1 24,8 23,0 21,2 19,5

29,4

Pracovní doba (letní čas) [h]

Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu t r [°C]

Pracovní doba (letní čas) [h]

Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu t r [°C]

Průměrná rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu za 24 hodin t r,m [°C]
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Tab. 5.4 Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu pro vodorovný povrch. 

 

Tepelné zisky stropem nad 2. nadzemním podlažím STR1-N, dle rovnice (5.30): 

g�4·¼½¹º» � � · x · ¨Sm	,� � m
U � � · Sm	¾ � m	,�U© �� 0,165 · 19,731 · &36,1 � 26) � 0,170 · &29,9 � 36,1)� � Q; W. 
Celkové tepelné zisky vnějšími konstrukcemi v kanceláři 213: 

g�x � g�4·¸¹º» � g�4·¼½¹º» � 7 � 30 � Q[ W. 
SHRNUTÍ VÝSLEDNÝCH TEPELNÝCH ZISKŮ KANCELÁŘE 213 

Výsledné tepelné zisky citelným teplem e� -¿ 

Jednotlivé tepelné zisky od vnitřních zdrojů: 

- produkce tepla lidí g� q � 56 W, 

- produkce tepla svítidel g�vw � 0 W, 

- produkce tepla elektronických zařízení g�I � 174 W, 

- produkce tepla ventilátoru g�w � 11 W, 

- tepelné zisky ze sousedních místností g�v� � 74 W, 

- produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech g�w� � 0 W. 

Výsledné tepelné zisky od vnitřních zdrojů: 

g� �z,w�� � g� q � g�vw � g�I � g�w � g�v� � g�w� � 56 � 0 � 174 � 11 � 74 � 0 � Q?] W. 

Jednotlivé tepelné zisky z vnějšího prostředí: 

- tepelné zisky okny sluneční radiací g�u�,� � 1306 W, 

- tepelné zisky prostupem tepla okny g�uÀ � 0 W, 

- tepelné zisky vnějšími konstrukcemi g�v � 37 W. 

Výsledné tepelné zisky z vnějšího prostředí: 

g� 
0,\!� � g��	,	 � g��� � g�� � 1306 � 0 � 37 � ?Q<Q W. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18,1 16,9 16,2 16,0 16,2 20,3 26,6 34,3 42,3 49,8 56,0 60,5

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

62,9 63,1 61,0 56,8 50,9 43,9 36,5 29,9 24,8 23,0 21,2 19,5

Průměrná rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu za 24 hodin t r,m [°C]

36,1

Pracovní doba (letní čas) [h]

Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu t r [°C]

Pracovní doba (letní čas) [h]

Rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu t r [°C]
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Výsledné tepelné zisky citelným teplem v kanceláři 213: 

g� 
0 � g� 
0,\!
 � g� 
0,\!� � 315 � 1343 � ?@]M W. 

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem e� -t 

Na tvorbě vodních zisků v klimatizované kanceláři 213 se podílí pouze produkce páry 

člověkem. Produkce vodní páry jednoho člověka, sedícího, mírně aktivního (kancelářská 

činnost), při teplotě ti,p = 27 °C (ti = 26 °C + 1 K jako přípustné překročení této požadované 

teploty) je dle tabulky 6 v [11]: �� } � 125,5 g/h. Ekvivalentní počet lidí v kanceláři: �n � 1. 
Tepelné zisky vázaným teplem v kanceláři 213: 

g� 
\ � �� �3,6 · 10j · �n · q'� � 125,53,6 · 10j · 1 · 2,5 · 10j � M[ W, (5.31) 

kde: �� } je produkce vodní páry jedním člověkem [g/h] 

 il je ekvivalentní počet osob [-] 

 l23 je měrné výparné teplo vody, q'� � 2,5 · 10j [J/kg]. 

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru e� - 
Celková tepelná zátěž citelným i vázaným teplem kanceláře 213: 

g� 
 � g� 
0 � g� 
\ � 1658 � 87 � ?[<] W. 
Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem e� ¿ 

Pro zjištění tepelné zátěže klimatizačního zařízení je třeba k tepelné zátěži klimatizovaného 

prostoru připočítat tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního vzduchu. Množství 

přiváděného venkovního vzduchu připadající na kancelář 213 je 50 m3/h. 

Tepelné zisky kanceláře 213 plynoucí z přívodu venkovního vzduchu: 

g�a � �� Á · ªa · za · Sm� � m
,�U � 503600 · 1,2 · 1010 · &19,5 � 27) � �?E@ W, (5.32) 

kde: ��a je množství přiváděného venkovního vzduchu [m3/s] 

 ªa je hustota vzduchu, ªa � 1,2 [kg/m3] 

 za je měrná tepelná kapacita vzduchu, za � 1010 [J/(kg∙K)] 

 m� je teplota venkovního vzduchu v danou dobu [°C] 

 m
,� je výpočtová vnitřní teplota při uvažování přípustného 

  překročení o 1 K [°C]. 

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem připadající na kancelář 213: 

g�0 � g� 
0 � g�a � 1658 � 126 � ?]QE W. 
Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 213 během celé pracovní doby 

V tabulce 5.5 jsou uvedeny jednotlivé tepelné zisky kanceláře 213 během celé pracovní doby 

od 7 do 18 hodin letního času.  
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Tab. 5.5 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 213 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 1070 1383 1366 1058 633 408 416 408 386 349 300 241

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí Q or,r [W] 993 1306 1289 980 556 331 339 331 308 272 223 164

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 4 15 24 29 31 29 24

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 40 36 33 31 30 28 27 26 25 25 25 27

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 1034 1343 1322 1012 586 363 381 381 363 328 277 214

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic213 [W] 1349 1658 1638 1327 901 679 696 696 678 643 592 530

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv213 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i213 [W] 1436 1745 1725 1414 988 766 784 784 766 730 680 617

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -151 -126 -98 -67 -37 -8 16 35 46 51 46 35

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c213 [W] 1198 1532 1540 1260 864 670 712 731 725 694 639 565

74

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

56

0

174

11

Pracovní doba (letní čas)

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

315

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

668

1306

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

77

0

87

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru



 

41 
 

5.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÉHO 
PROSTORU 

Výpočet byl proveden v aplikaci Microsoft Excel pro měsíce duben až srpen (vždy pro 21. den 

v příslušném měsíci), pro každou místnost zvlášť a v časovém intervalu jedné hodiny pro 

uvažovanou pracovní dobu od 7 do 18 hodin (letní čas).  Z obrázku 5.2 je zřejmé, že největší 

tepelná zátěž klimatizovaného prostoru citelným teplem byla zjištěna pro měsíc červen. 

V místnostech, kde není navrhována klimatizace (schodiště, záchody, kuchyňka), byla 

uvažována teplota vzduchu 30 °C. 

 

Obr. 5.2 Závislost tepelné zátěže klimatizovaného prostoru citelným teplem na sledovaném 

měsíci 

V tabulce 5.7 jsou vypsány tepelné zisky citelným a vázaným teplem jednotlivých 

místností a celého klimatizovaného prostoru, v tabulce 5.8 je uvedena tepelná zátěž 

klimatizačního zařízení citelným teplem, vše během celé pracovní doby pro 21. června. 

Podrobnější shrnutí jednotlivých tepelných zisků pro každou místnost klimatizovaného 

prostoru je uvedeno v příloze P1. 

Z tabulky 5.7 je patrné, že tepelná zátěž klimatizovaného prostoru citelným teplem je 

nejvyšší ve dne 21. června v 9 hodin letního času a to 15 420 W. Pro přehlednost jsou 

v tabulce 5.6 uvedeny hodnoty tepelné zátěže klimatizovaného prostoru, které budou 

využity v psychrometrickém výpočtu letního provozu v následující kapitole. 

Tab. 5.6 Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru pro 21. června v 9 hodin letního času 
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Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru citelným teplem Q ic 15420 W

Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru vázaným teplem Q iv 3752 W

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru Q i 19172 W
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Tab. 5.7 Tepelná zátěž jednotlivých místností a celého klimatizovaného prostoru citelným a vázaným teplem během pracovní doby pro 21. června 

 

Tab. 5.8 Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q iv

[h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [W]

207 Chodba Q ic207 [W] 169 167 166 166 165 165 165 164 164 164 164 165

208 Recepce Q ic208 [W] 489 483 476 494 509 520 549 738 942 1060 1073 976

209 Kancelář Q ic209 [W] 4743 4973 5181 5439 5540 5617 5767 6654 7599 8125 8188 7888

210 Kancelář Q ic210 [W] 952 1138 1155 1021 823 724 741 740 722 686 667 722

211 Kancelář Q ic211 [W] 1067 1283 1268 1040 737 592 603 603 590 565 529 485

212 Kancelář Q ic212 [W] 849 1002 990 834 620 508 516 516 506 489 463 433

213 Kancelář Q ic213 [W] 1349 1658 1638 1327 901 679 696 696 678 643 592 530

214 Zasedací místnost Q ic214 [W] 1624 1776 1764 1608 1394 1282 1290 1289 1280 1262 1236 1220

215 Chodba Q ic215 [W] 146 144 142 142 141 141 141 140 140 140 140 141

216 Zasedací místnost Q ic216 [W] 2355 2662 2640 2328 1902 1678 1695 1695 1676 1641 1590 1528

Q ic [W] 13742 15287 15420 14399 12732 11905 12163 13235 14297 14775 14643 14089

Q iv [W]

Q i [W] 17494 19039 19172 18151 16484 15657 15915 16987 18049 18527 18395 17841

Sluneční čas (středoevropský čas)

Tepelné zisky vázaným 

teplem
3752

Výsledné tepelné zisky 

citelným a vázaným teplem

Tepelné zisky 

vázaným teplem

0

74

1168

87

87

87

87

994

0

1168

Pracovní doba (letní čas)

Tepelné zisky citelným 

teplem

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

[h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Q L [W] -6942 -5818 -4508 -3103 -1697 -388 737 1600 2142 2327 2142 1600

Q c [W] 6800 9469 10912 11296 11035 11517 12900 14835 16439 17102 16785 15689

Pracovní doba (letní čas)

Tepelné zisky plynoucí z 

přívodu venkovního vzduchu

Tepelná zátěž klimatizačního 

zařízení citelným teplem

Sluneční čas (středoevropský čas)
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6 PSYCHROMETRICKÉ VÝPOČTY 

Psychrometrické výpočty jsou spojené s dimenzováním klimatizačních zařízení, kde jsou 

graficko-početní metodou řešeny jednotlivé úpravy vzduchu. Pro znázorňování změn stavu 

vzduchu při izobarických dějích se využívá Mollierův h-x diagram. Výpočet je proveden 

pomocí obecně platných vztahů, uvedených například v [2]. Dimenzování klimatizačních 

zařízení se provádí podle letního provozu, stanovené velikosti zařízení se pak přizpůsobí 

provoz zimní. Pro výpočet jsou přijata následující zjednodušení: 

- je zanedbáno ohřátí vzduchu ve ventilátoru a ztráty tepla v rozvodných potrubích, 

- zvlhčování vzduchu vodou je uvažováno jako děj izoentalpický, 

- zvlhčování vzduchu párou je uvažováno jako děj izotermický. 

Pro klimatizaci řešeného prostotu byl v kapitole 1 vybrán kombinovaný systém 

vzduch – voda za použití horizontálních podstropních indukčních jednotek – aktivních 

chladicích trámců. Psychrometrický výpočet pak lze rozdělit na úpravu vzduchu v centrálním 

klimatizačním zařízení a úpravu vzduchu v horizontálních indukčních jednotkách. 

6.1 VÝPOČET LETNÍHO PROVOZU KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Při letním provozu je venkovní vzduch o stavu E ochlazen v centrální klimatizační jednotce na 

stav primárního vzduchu 2. Takto upravený primární vzduch je přiveden do horizontální 

indukční jednotky umístěné v klimatizované místnosti, kde je pomocí ejekčního účinku 

směšován se vzduchem sekundárním. Vzduch sekundární je nasáván z klimatizovaného 

prostoru a ještě před smíšením ochlazován v chladiči indukční jednotky (suché chlazení) ze 

stavu I na stav 3. Vzniklá směs o stavu P primárního a sekundárního vzduchu proudí do 

klimatizované místnosti. Úprava vzduchu při letním provozu klimatizačního zařízení je 

zakreslena do Mollierova h-x diagramu na obrázku 6.1. 

Vstupní údaje 

- Průměrný tlak vzduchu pro Brno dle [1]: p = 98 400 Pa. 

- Letní výpočtová teplota venkovního vzduchu pro Brno dle [1]: te = 32 °C. 

- Teplota mokrého teploměru venkovního vzduchu pro Brno dle [1]: tem = 20 °C. 

- Objemový průtok venkovního vzduchu pro celý klimatizovaný prostor (viz kapitola 2): ���= 2304 m3/h. 

- Vnitřní výpočtová teplota vzduchu v klimatizovaném prostoru (viz kapitola 5): ti = 26 °C. 

- Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru citelným teplem (viz kapitola 5): g� 
0 = 15 420 W. 

- Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru vázaným teplem (viz kapitola 5): 

 g� 
\ = 3752 W. 

- Teplota primární vzduchu na vstupu do indukční jednotky (zvolená hodnota): 

 tprim = 18 °C. 

- Obtokový součinitel chladiče centrální klimatizační jednotky (zvolená hodnota): F = 0,3. 

- Indukční poměr (dle výrobce horizontální indukční jednotky [14]): i = 4. 
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Úprava vzduchu v centrální klimatizační jednotce 

Stav E – venkovní vzduch 

Letní výpočtová teplota venkovního vzduchu: te = 32 °C. 

Teplota mokrého teploměru venkovního vzduchu: tem = 20 °C. 

Parciální tlak syté vodní páry se vypočítá pro teploty 0 až 80 °C podle rovnice: 

}�" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2   Pa�, (6.1) 

kde: t je teplota vzduchu [°C]. 

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě mokrého teploměru se vypočítá podle rovnice (6.1): 

}�,2ÅÆ" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2ÅÆ � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'Y � 2339 Pa. 
Parciální tlak syté vodní páry při teplotě venkovního vzduchu se vypočítá podle rovnice (6.1): 

}�,2Å" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2Å � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ�' � 4756 Pa. 
Parciální tlak vodních par venkovního vzduchu se stanoví podle rovnice: 

}�,2Å � }�,2ÅÆ" � H · } · &m� � m��) � 2339 � 662 · 106j · 98 400 · &32 � 20) �� 1558 Pa, (6.2) 

kde: A je psychrometrický součinitel (pro teplotu tem ≤ 30 °C je  

  A = 662∙10-6) [°C]. 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu je definována podle rovnice: 

Ç� È }�,2Å}�,2Å" · 100 È 15584756 · 100 È QQ, ? %. (6.3) 

Měrná vlhkost venkovního vzduchu, tj. vlhkého vzduchu nenasyceného vlhkostí, se určí dle 

rovnice: 

�� � 0,622 · }�,2Å} � }�,2Å
� 0,622 · Ç� · }�,2Å"

} � Ç� · }�,2Å" � 0,622 · 0,33 · 475698400 � 0,33 · 4756 �
� ?;, ? g/kgÊË. 

(6.4) 

Entalpie venkovního vzduchu, tj. vlhkého vzduchu nenasyceného vlhkostí, se určí dle rovnice: 

�� � 1,01 · m� � �� · &2500 � 1,84 · m�) �� 1,01 · 32 � 10,1 · 106� · &2500 � 1,84 · 32) � ]M, E kJ kgÊË⁄ , (6.5) 

kde: 1,01 je střední měrná tepelná kapacita suchého vzduchu při  

  konstantním tlaku cp,v (lze použít teplotním intervalu 

  -30 až 100 °C) [kJ/(kg∙K)] 

 1,84 je střední měrná tepelná kapacita vodní páry při konst. 

  tlaku cp,p (lze použít do teploty 100 °C a tlaku par 10 kPa) [kJ/(kg∙K)] 
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 2500 je měrné výparné teplo vody l23 při teplotě trojného bodu 

  vody [kJ/kg]. 

Stav R – rosný bod chladiče centrální klimatizační jednotky 

Teplotu rosného bodu chladiče centrální klimatizační jednotky tr lze zjistit z definice 

obtokového součinitele F (přibližná rovnost u teplot je dána skutečností, že izotermy nejsou 

v h-x diagramu rovnoběžkami): 

Í � �' � �	�� � �	 � �' � �	�� � �	 È m' � m	m� � m	    ��. (6.6) 

Úpravou rovnice (6.6) se dostane přibližný vztah pro teplotu rosného bodu chladiče: 

m	 � Í · m� � m'Í � 1 � 0,3 · 32 � 180,3 � 1 � ?E °C, (6.7) 

kde: t2  je zvolená teplota vzduchu po ochlazení v centrální klimatizační 

  jednotce t2 = tprim = 18 °C. 

Relativní vlhkost vzduchu o stavu R (rosný bod chladiče): Ç	 � ?;; %. 
Parciální tlak syté vodní páry při teplotě rosného bodu chladiče se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2Î" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2Î � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ#' � 1403 Pa. 
Měrná vlhkost vzduchu o stavu R se určí podle rovnice (6.4): 

�	 � 0,622 · Ç	 · }�,2Î"
} � Ç	 · }�,2Î" � 0,622 · 1 · 140398400 � 1 · 1403 � =, ; g/kgÊË. 

Entalpie vzduchu o stavu R se určí podle rovnice (6.5): 

�	 � 1,01 · m	 � �	 · &2500 � 1,84 · m	) � 1,01 · 12 � 9,0 · 106� · &2500 � 1,84 · 12) �� Q<, M kJ kgÊË⁄ . 
Stav 2 – vzduch na výstupu z centrální klimatizační jednotky (primární vzduch) 

Teplota vzduchu po ochlazení v chladiči centrální klimatizační jednotky: t2 = tprim = 18 °C. 

Měrnou vlhkost a entalpii vzduchu o stavu 2 lze určit z definice obtokového součinitele 

chladiče. Úpravou rovnice (6.6) se dostanou vztahy (6.8) pro měrnou vlhkost a (6.9) pro 

entalpii: 

�' � Í · &�� � �	) � �	 � 0,3 · &10,1 � 9,0) � 9,0 � =, Q g/kgÊË. (6.8) 
 �' � Í · &�� � �	) � �	 � 0,3 · &58,2 � 34,8) � 34,8 � <?, M kJ/kgÊË. (6.9) 

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu 2 se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2Ï" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2Ï � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ#� � 2065 Pa. 
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Úpravou rovnice (6.4) se dostane vztah pro relativní vlhkost: 

Ç' � } · �'}�,2Ï" · &0,622 � �') · 100 � 98400 · 9,3 · 106�
2065 · &0,622 � 9,3 · 106�) · 100 � [;, < %. (6.10) 

Úprava vzduchu v horizontální indukční jednotce 

Stav I – stav vzduchu v klimatizovaném prostoru 

Teplota vzduchu v klimatizovaném prostoru: ti = 26 °C. 

Pro hmotnostní tok vlhkosti produkované v klimatizovaném prostoru platí: 

�� Ð,
 � g� 
\q'� � �� \,� · &�
 � ��)   kg s⁄ �, (6.11) 

kde: �� Ð,
  je hmotnostní tok vlhkosti produkované v klimatizovaném 

    prostoru [kg/s] 

 l23 je měrné výparné teplo vody (při teplotě 0 °C), l23 = 2500 [kJ/kg] 

  �� \,�  je hmotnostní tok suché složky venkovního vzduchu [kg/s]. 

Ze zadaného objemového toku venkovního vzduchu se vypočítá hmotnostní tok suché složky 

venkovního vzduchu podle rovnice: 

�� \,� � } � Ç� · }�,2Å"
�\ · ¡� · �� � 98400 � 0,33 · 4756287,11 · &273,15 � 32) · 23043600 � ;, [;[ kg s⁄ , (6.12) 

kde: rv je plynová konstanta suchého vzduchu, rv = 287,11  [J/(kg∙K)]. 

Úpravou rovnice (6.11) lze zjistit měrnou vlhkost vzduchu v klimatizovaném prostoru: 

�
 � �� � g� 
\q'� · �� \,� � 10,1 � 37522500 · 10� · 0,707 · 1000 � ?E, E g/kgÊË. (6.13) 

Entalpie vzduchu v klimatizovaném prostoru se určí podle rovnice (6.5): 

�
 � 1,01 · m
 � �
 · &2500 � 1,84 · m
) � 1,01 · 26 � 12,2 · 106� · &2500 � 1,84 · 26) �� ][, ] kJ kgÊË⁄ . 
Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu I se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2h" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2h � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'j � 3364 Pa. 
Relativní vlhkost vzduchu v klimatizovaném prostoru se určí podle rovnice (6.10): 

Ç
 � } · �
}�,2h" · &0,622 � �
) · 100 � 98400 · 12,2 · 106�
3364 · &0,622 � 12,2 · 106�) · 100 � ]@, < %. 

Stav P – vzduch přiváděný do klimatizovaného prostoru 

Pro celkovou tepelnou zátěž klimatizovaného prostoru platí: 
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g� 
 � g� 
0 � g� 
\ � 15420 � 3752 � 19 172 W, (6.14) 
 g� 
 � �� \,� · S�
 � ��U   W�, (6.15) 

kde: �� \,� je hmotnostní tok suché složky přívodního vzduchu [kg/s]. 

Indukční poměr aktivního chladicího trámce je definován: 

� � �� \,����� \,�	
�    ��, (6.16) 

kde: �� \,�	
� je hmotnostní tok suché složky primárního vzduchu 

   (vzduch přiváděný do indukční jednotky po úpravě 

   v centrální klimatizační jednotce), �� \,�	
� � �� \,�  [kg/s] 

 �� \,��� je hmotnostní tok suché složky sekundárního vzduchu 

   (vzduch přisáván do indukční jednotky ejekčním účinkem 

   z klimatizovaného prostoru)  [kg/s]. 

Úpravou rovnice (6.15) a využitím definice indukčního poměru se dostane vztah pro entalpii 

vzduchu přiváděného do klimatizovaného prostoru: 

�� � �
 � g� 
�� \,� � �
 � g� 
�� \,�	
� � �� \,��� � �
 � g� 
�� \,� � � · �� \,� �
� �
 � g� 
�� \,� · &1 � �) � 57,4 · 10� � 191720,707 · &1 � 4) �
� ]E, ; kJ kgÊË⁄ . 

(6.17) 

Rovnice vlhkostní bilance míšení primárního a sekundárního vzduchu má tvar: 

�� \,� · �� � �� \,�	
� · �' � �� \,��� · ��, (6.18) 

kde: x3 je měrná vlhkost sekundárního vzduchu po úpravě 

   v chladiči indukční jednotky, x3 = xi (suché chlazení)  [g/kgsv]. 

Úpravou rovnice (6.18) a využitím definice indukčního poměru se dostane vztah pro měrnou 

vlhkost vzduchu přiváděného do klimatizovaného prostoru: 

�� � �� \,�	
� · �' � �� \,��� · ���� \,� � �� \,� · �' � � · �� \,� · ���� \,� · &1 � �) � �' � � · ��1 � � �
� 9,3 � 4 · 12,21 � 4 � ??, [ g kgÊË⁄ . 

(6.19) 

Teplota vzduchu přiváděného do klimatizovaného prostoru se získá úpravou rovnice (6.5): 

m� � �� � 2500 · ��1,01 � 1,84 · �� � 52,0 � 2500 · 11,7 · 106�
1,01 � 1,84 · 11,7 · 106� � EE, E °C. (6.20) 

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu P se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2i" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2i � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'',' � 2675 Pa. 
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Relativní vlhkost vzduchu o stavu P se určí dle rovnice (6.10): 

Ç� � } · ��}�,2i" · S0,622 � ��U · 100 � 98400 · 11,7 · 106�
2675 · &0,622 � 11,7 · 106�) · 100 � @[, [ %. 

Stav 3 – sekundární vzduch po úpravě v chladiči indukční jednotky 

Měrná vlhkost sekundárního vzduchu po úpravě v chladiči indukční jednotky je stejná jako 

v klimatizovaném prostoru (suché chlazení v indukční jednotce): x3 = xi = 12,2 g/kgsv. 

Rovnice tepelné bilance míšení primárního a sekundárního vzduchu má tvar: 

�� \,� · �� � �� \,�	
� · �' � �� \,��� · ��. (6.21) 

Úpravou rovnice (6.21) a využitím definice indukčního poměru se dostane vztah pro entalpii 

sekundárního vzduchu po úpravě v chladiči indukční jednotky: 

�� � �� \,� · �� � �� \,�	
� · �'�� \,��� � �� \,� · &1 � �) · �� � �� \,� · �'� · �� \,� � &1 � �) · �� � �'�
� &1 � 4) · 52,0 � 41,84 � ]<, @ kJ kgÊË⁄ . 

(6.22) 

Teplota sekundárního vzduchu po úpravě v chladiči indukční jednotky je dle rovnice (6.20): 

m� � �� � 2500 · ��1,01 � 1,84 · �� � 54,6 � 2500 · 12,2 · 106�
1,01 � 1,84 · 12,2 · 106� � EQ, E °C.  

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu 3 se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2Ñ" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2Ñ � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'�,' � 2850 Pa. 
Relativní vlhkost vzduchu o stavu 3 se určí dle rovnice (6.10): 

Ç� � } · ��}�,2Ñ" · &0,622 � ��) · 100 � 98400 · 12,2 · 106�
2850 · &0,622 � 12,2 · 106�) · 100 � @@, @ %. 

Výkon chladiče centrální klimatizační jednotky 

Výkon chladiče centrální klimatizační jednotky g�0Ò,�R se vypočítá podle rovnice: 

g�0Ò,�R � �� \,� · &�� � �') � 0,707 · &58,2 · 10� � 41,8 · 10�) � ?? ]=@ W. (6.23) 

Výkon chladičů všech indukčních jednotek 

Celkový výkon chladičů všech indukčních jednotek g�0Ò,
R se vypočítá podle rovnice: 

g�0Ò,
R � �� \,��� · &�
 � ��) � � · �� \,� · &�
 � ��) �� 4 · 0,707 · &57,5 · 10� � 54,6 · 10�) � M??] W. (6.24) 
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Obr. 6.1 Úprava vzduchu při letním provozu klimatizačního zařízení zakreslená 

v h-x diagramu [30] 
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6.2 VÝPOČET ZIMNÍHO PROVOZU KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Na rozdíl od letního provozu je při zimním psychrometrickém výpočtu uvažováno 

s předepsanou relativní vlhkostí vzduchu v klimatizovaném prostoru. Venkovní vzduch 

o stavu E se nejprve ohřeje v ohřívači na stav vzduchu 1 a dále je vlhčen v parním zvlhčovači 

na stav primárního vzduchu 2, obě popsané úpravy vzduchu jsou provedeny v centrální 

vzduchotechnické jednotce. Takto upravený primární vzduch je přiveden do horizontální 

indukční jednotky umístěné v klimatizované místnosti, kde je pomocí ejekčního účinku 

směšován se vzduchem sekundárním. Vzduch sekundární je nasáván z klimatizovaného 

prostoru a ještě před smíšením ohříván v ohřívači indukční jednotky ze stavu I na stav 3. 

Vzniklá směs o stavu P primárního a sekundárního vzduchu proudí do klimatizované 

místnosti. Úprava vzduchu při zimním provozu klimatizačního zařízení je zakreslena do 

Mollierova h-x diagramu na obrázku 6.2. 

Vstupní údaje 

- Zimní výpočtová teplota venkovního vzduchu pro Brno dle [1]: te = -12 °C. 

- Měrná vlhkost venkovního vzduchu (zvolená hodnota): xe = 1 g/kgsv. 

- Hmotnostní tok suché složky venkovního vzduchu (uvažována stejná hodnota jako pro 

letní provoz): �� \,� = 0,707 kg/s. 

- Vnitřní výpočtová teplota vzduchu v klimatizovaném prostoru (viz kapitola 4): ti = 20 °C. 

- Relativní vlhkost vzduchu v klimatizovaném prostoru (zvolená hodnota): Ç
 = 50 %. 

- Tepelná ztráta klimatizovaného prostoru (viz kapitola 4): g�Ó � g� 
0 = -16 516 W. 

- Teplota primární vzduchu na vstupu do indukční jednotky (zvolená hodnota): 

tprim = 22°C. 

Úprava vzduchu v centrální klimatizační jednotce 

Stav E – venkovní vzduch 

Teplota venkovního vzduchu: te = -12 °C. 

Měrná vlhkost venkovního vzduchu: xe = 1 g/kgsv. 

Entalpie venkovního vzduchu se určí podle rovnice (6.5): 

�� � 1,01 · m� � �� · &2500 � 1,84 · m�) �� 1,01 · &�12) � 1,0 · 106� · S2500 � 1,84 · &�12)U � �=, @ kJ kgÊË⁄ . 
Parciální tlak syté vodní páry lze vypočítat pro teploty -20 až 0 °C podle rovnice: 

}�,2Å" � I'�,£'j6 j#µ�'Ô#,#Ã2Å � I'�,£'j6 j#µ�'Ô#,#Ã&6#') � 217 Pa. (6.25) 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu se určí dle rovnice (6.10): 

Ç� � } · ��}�,2Å" · &0,622 � ��) · 100 � 98400 · 1,0 · 106�
217 · &0,622 � 1,0 · 106�) · 100 � [E, M %. 
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Stav I – vzduch v klimatizovaném prostoru 

Teplota vzduchu v klimatizovaném prostoru: ti = 20 °C. 

Relativní vlhkost vzduchu v klimatizovaném prostoru: Ç
 = 50 %. 

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu v klimatizovaném prostoru se vypočítá 

podle rovnice (6.1): 

}�,2h" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2h � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'Y � 2339 Pa. 
Měrná vlhkost vzduchu o stavu I se určí podle rovnice (6.4): 

�
 � 0,622 · Ç
 · }�,2h"
} � Ç
 · }�,2h" � 0,622 · 0,5 · 233998400 � 0,5 · 2339 � [, ] g/kgÊË. 

Entalpie vzduchu o stavu I se určí podle rovnice (6.5): 

�
 � 1,01 · m
 � �
 · &2500 � 1,84 · m
) � 1,01 · 20 � 7,5 · 106� · &2500 � 1,84 · 20) �� Q=, E kJ kgÊË⁄ . 
Stav 1 – vzduch na výstupu z ohřívače centrální klimatizační jednotky 

Teplota vzduchu o stavu 1: t1 = tprim = 22 °C. 

Měrná vlhkost vzduchu o stavu 1: x1 = xe = 1 g/kgsv. 

Entalpie vzduchu o stavu 1 se určí podle rovnice (6.5): 

�# � 1,01 · m# � �# · &2500 � 1,84 · m#) � 1,01 · 22 � 1,0 · 106� · &2500 � 1,84 · 22) �� E<, M kJ kgÊË⁄ . 
Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu 1 se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2¹" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2¹ � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'' � 2645 Pa. 
Relativní vlhkost vzduchu o stavu 1 se určí dle rovnice (6.10): 

Ç# � } · �#}�,2¹" · &0,622 � �#) · 100 � 98400 · 1,0 · 106�
2645 · &0,622 � 1,0 · 106�) · 100 � @, ; %. 

Stav 2 – vzduch po zvlhčení, na výstupu z centrální klimatizační jednotky (primární vzduch) 

Parní zvlhčování je zjednodušeně uvažováno jako děj izotermický, proto platí: 

t2 = t1 = tprim = 22 °C. 

Pro hmotnostní tok vlhkosti produkované v klimatizovaném prostoru v zimním období platí: 

�� Ð,
 � g� 
\q'� � �� \,� · &�
 � �')   kg s⁄ �. (6.26) 
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Úpravou rovnice (6.26) lze zjistit měrnou vlhkost vzduchu po zvlhčení v parním zvlhčovači: 

�' � �
 � g� 
\q'� · �� \,� � 7,5 � � 37522500 · 10� · 0,707� · 1000 � ], < g/kgÊË. (6.27) 

Entalpie vzduchu o stavu 2 se určí podle rovnice (6.5): 

�' � 1,01 · m' � �' · &2500 � 1,84 · m') � 1,01 · 22 � 5,4 · 106� · &2500 � 1,84 · 22) �� Q], M kJ kgÊË⁄ . 
Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu 2 se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2Ï" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2Ï � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'' � 2645 Pa. 
Relativní vlhkost vzduchu o stavu 2 se určí podle rovnice (6.10): 

Ç' � } · �'}�,2Ï" · &0,622 � �') · 100 � 98400 · 5,4 · 106�
2645 · &0,622 � 5,4 · 106�) · 100 � Q?, M %. 

Úprava vzduchu v horizontální indukční jednotce 

Stav P – vzduch přiváděný do klimatizovaného prostoru 

Pro celkovou tepelnou zátěž klimatizovaného prostoru podle rovnice (6.14) platí: 

g� 
 � g� 
0 � g� 
\ � �16 516 � 3752 � �12 764 W. 
Entalpie vzduchu přiváděného do klimatizovaného prostoru se získá podle rovnice (6.17): 

�� � �
 � g� 
�� \,� � �
 � g� 
�� \,� · &1 � �) � 39,2 · 10� � �12 7640,707 · &1 � 4) � <E, M kJ kgÊË⁄ . 
Rovnice tepelné zátěže klimatizovaného prostoru vázaným teplem: 

g� 
\ � �� Ð,
 · q'� � �� \,� · S�
 � ��U · q'�   W�. (6.28) 

Úpravou rovnice (6.28) se dostane vztah pro měrnou vlhkost vzduchu o stavu P: 

�� � �
 � g� 
\�� \,� · q'� � �
 � g� 
\�� \,� · &1 � �) · q'� �
� 7,5 · 106� � 37520,707 · &1 � 4) · 2500 · 10� � [, ? g kgÊË⁄ . 

(6.29) 

Teplota vzduchu přiváděného do klimatizovaného prostoru se získá podle rovnice (6.20): 

m� � �� � 2500 · ��1,01 � 1,84 · �� � 42,8 � 2500 · 7,1 · 106�
1,01 � 1,84 · 7,1 · 106� � E<, @ °C. 

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu P se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2i" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2i � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'µ,j � 3091 Pa. 
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Relativní vlhkost vzduchu o stavu P se určí podle rovnice (6.10): 

Ç� � } · ��}�,2i" · S0,622 � ��U · 100 � 98400 · 7,1 · 106�
3091 · &0,622 � 7,1 · 106�) · 100 � Q], [ %. 

Stav 3 – sekundární vzduch po úpravě v ohřívači indukční jednotky 

Měrná vlhkost sekundárního vzduchu po úpravě v ohřívači indukční jednotky je stejná jako 

v klimatizovaném prostoru: x3 = xi = 7,5 g/kgsv. 

Entalpie vzduchu o stavu 3 se vypočítá podle rovnice (6.22):  

�� � &1 � �) · �� � �'� � &1 � 4) · 42,8 � 35,84 � <<, ] kJ kgÊË⁄ . 
Teplota vzduchu o stavu 3 se získá dle rovnice (6.20): 

m� � �� � 2500 · ��1,01 � 1,84 · �� � 44,5 � 2500 · 7,5 · 106�
1,01 � 1,84 · 7,5 · 106� � E], E °C.  

Parciální tlak syté vodní páry při teplotě vzduchu o stavu 3 se vypočítá dle rovnice (6.1): 

}�,2Ñ" � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ2Ñ � I'�,X�6 µYµµ,''�X,jÃ'X,' � 3212 Pa. 
Relativní vlhkost vzduchu o stavu 3 se určí dle rovnice (6.10): 

Ç� � } · ��}�,2Ñ" · &0,622 � ��) · 100 � 98400 · 7,5 · 106�
3212 · &0,622 � 7,5 · 106�) · 100 � Q@, < %. 

Výkon ohřívače centrální klimatizační jednotky 

Výkon ohřívače centrální klimatizační jednotky g��,�R se vypočítá podle rovnice: 

g��,�R � �� \,� · &�# � ��) � 0,707 · S24,8 · 10� � &�9,6 · 10�)U � E< QQ] W. (6.30) 

Výkon parního zvlhčovače centrální klimatizační jednotky 

Výkon parního zvlhčovače centrální klimatizační jednotky g��Ó,�R se vypočítá podle rovnice: 

g��Ó,�R � �� \,� · &�' � �#) � 0,707 · &35,8 · 10� � 24,8 · 10�) � [M<? W. (6.31) 

Výkon ohřívačů všech indukčních jednotek 

Celkový výkon ohřívačů všech indukčních jednotek g��,
R se vypočítá podle rovnice: 

g��,
R � �� \,��� · &�� � �
) � � · �� \,� · &�� � �
) �� 4 · 0,707 · &44,5 · 10� � 39,2 · 10�) � ?] ?Q; W. (6.32) 
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Obr. 6.2 Úprava vzduchu při zimním provozu klimatizačního zařízení zakreslená 

 v h-x diagramu [30] 
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7 NÁVRH DISTRIBUCE VZDUCHU 

7.1 NÁVRH KONCOVÝCH PRVKŮ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ 

Pro klimatizaci řešeného prostotu v 2. nadzemním podlaží administrativní budovy byl 

v kapitole 1 vybrán kombinovaný systém vzduch – voda za použití horizontálních 

podstropních indukčních jednotek – aktivních chladicích trámců. Návrh horizontálních 

indukčních jednotek byl proveden na základě: 

- množství přiváděného venkovního (primárního) vzduchu do jednotlivých místností, 

stanoveného v kapitole 2, 

- výkonu chladičů a ohřívačů všech indukčních jednotek, vypočítaného 

v psychrometrickém výpočtu letního a zimního provozu v kapitole 6.1 a 6.2, 

- tepelné zátěže jednotlivých místností a celého klimatizovaného prostoru citelným 

teplem pro 21. června v 9 hodin letního času, vypočítané v kapitole 5, 

- návrhového tepelného výkonu jednotlivých místností a celého klimatizovaného 

prostoru, vypočítaného v kapitole 4. 

Výkony chladičů jednotlivých indukčních jednotek v konkrétních místnostech byly 

rozpočítány poměrově na základě tepelné zátěže citelným teplem jednotlivých místností při 

uvažování chladícího výkonu primárního vzduchu. Chladicí výkon primárního vzduchu byl 

uvažován pro jednotlivé místnosti podle rovnice: 

g��	
� � ���	
� · ª · z� · Sm
,n � m�	
�,nU   W�, (7.1) 

kde: g��	
� je uvažovaný chladicí výkon primárního vzduchu [W] 

 ���	
� je objemový průtok primárního vzduchu [m3/s] 

 ª je uvažovaná hustota primárního vzduchu, ª � 1,174 [kg/m3] 

 z� je uvažovaná měrná tepelná kapacita primárního vzduchu 

   z� � 1010 [J/(kg∙K)] 

 m
,n je letní výpočtová teplota vzduchu v klimatizovaném 

   prostoru, m
,n � 26 [°C] 

  m�	
�,n  je teplota přiváděného primárního vzduchu v letním období 

   m�	
�,n � 18 [°C]. 

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v jednotlivých místnostech 

klimatizovaného prostoru byl určen poměrově podle rovnice (7.2). Výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 7.1. 

g�0Ò,
R,
 � g�0Ò,
Rg� 
0,	 · g� 
0,	,
   W�, (7.2) 

kde: g�0Ò,
R,
 je požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek 

   v jednotlivých místnostech [W] 

 g�0Ò,
R je výkon chladičů všech indukčních jednotek [W] 

 g� 
0,	 je tepelná zátěž všech místností klimatizovaného 
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   prostoru citelným teplem zmenšená o chladicí výkon 

   primárního vzduchu [W] 

  g� 
0,	,
  je tepelná zátěž jednotlivých místností klimatizovaného 

   prostoru citelným teplem zmenšená o chladicí výkon 

   primárního vzduchu [W]. 

Výkony ohřívačů jednotlivých indukčních jednotek v konkrétních místnostech byly 

rozpočítány poměrově na základě návrhového tepelného výkonu jednotlivých místností 

podle rovnice (7.3). Topný výkon primárního vzduchu nebyl při rozpočítání výkonu ohřívačů 

indukčních jednotek uvažován, jelikož rozdíl teplot primárního vzduchu v zimním období 

(tprim,z = 22 °C) a zimní výpočtové teploty vzduchu v klimatizovaném prostoru (ti,z = 20 °C) činí 

pouze 2 K. Požadované výkony ohřívačů indukčních jednotek v jednotlivých místnostech jsou 

uvedeny v tabulce 7.2. 

g��,
R,
 � g��,
RV`a · V`a,
   W�, (7.3) 

kde: g��,
R,
  je požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek 

   v jednotlivých místnostech [W] 

 g��,
R je výkon ohřívačů všech indukčních jednotek [W] 

 V`a je návrhový tepelný výkon všech místností 

   klimatizovaného prostoru [W] 

  V`a,
   je návrhový tepelný výkon jednotlivých místností 

   klimatizovaného prostoru [W]. 

Pro řešený klimatizovaný prostor byly vybrány horizontální podstropní indukční 

jednotky (aktivní chladicí trámce) od společnosti Halton, typ CBC [15]. Zvolené jednotky jsou 

určené k instalaci do zavěšeného podhledu o jmenovité šířce 600 mm, zajišťují přívod 

venkovního (primárního) vzduchu a chlazení nebo ohřev sekundárního vzduchu. Podle 

požadovaného průtoku přiváděného primárního vzduchu mají k dispozici 4 různé varianty 

dýz. Systém přívodu chladící a topné vody je čtyřtrubkový (samostatný přívod a odvod 

chladící a topné vody), proto je možné podle potřeby současně využívat některé indukční 

jednotky pro chlazení a jiné pro ohřev sekundárního vzduchu v rámci řešeného 

klimatizovaného prostoru. Vybraný chladicí trámec od společnosti Halton, typ CBC, je 

vykreslen na obrázku 7.1, jeho rozměry pak na obrázku 7.2. 

Výběr aktivních chladicích trámců pro jednotlivé klimatizované místnosti byl proveden 

v návrhovém programu Halton HIT Design [16] od společnosti Halton, který na základě 

vstupních hodnot (rozměry místnosti, teplota vzduchu v místnosti, objemový průtok 

a teplota přiváděného primárního vzduchu, hmotnostní průtok a teplota přívodní chladící 

a topné vody) vypočítá výkon chladiče a ohřívače horizontální indukční jednotky, výstupní 

teplotu chladící a topné vody, tlakovou ztrátu jednotky na straně vzduchu, hladinu 

akustického tlaku, útlum hluku v chladicím trámci a rozložení rychlostí proudění vzduchu 

v místnosti.  



 

 

Tab. 7.1 Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v

Tab. 7.2 Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v

 
Obr. 7.1 Aktivní chladicí trámec od společnosti Halton,

typ CBC 

Tepelné zisky citelným teplem Q ic,i [W]

Výkon chladičů všech indukčních jednotek Q ch,ij [W]

Množství přiváděného primárního vzduchu V prim [m3

Uvažovaný chladicí výkon primárního vzduchu Q prim [W]

Tepelné zisky citelným teplem zmenšené o 

chladicí výkon primárního vzduchu
Q ic,r,i [W]

Požadovaný výkon chladičů indukčních 

jednotek v jednotlivých místnostech
Q ch,ij,i [W]

Označení místnosti

Účel místnosti

Návrhový tepelný výkon Φ HL,i [W]

Výkon ořívačů všech indukčních jednotek Q o,ij [W]

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních 
jednotek v jednotlivých místnostech

Q o,ij,i [W]

Označení místnosti

Účel místnosti
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Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v jednotlivých místnostech klimatizovaného prostoru 

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v jednotlivých místnostech klimatizovaného prostoru 

Aktivní chladicí trámec od společnosti Halton, Obr. 7.2 Rozměry aktivního chladicího trámce od společnosti Halton, typ CBC,
L je jmenovitá délka jednotky, ∅D je průměr přívodního potrubí

207 208 209 210 211 212 213

Chodba Recepce Kancelář Kancelář Kancelář Kancelář Kancelář
Zasedací 

místnost

[W] 166 476 5181 1155 1268 990 1638

[W]
3/h] 24 50 700 50 50 50 50

[W] 64 132 1845 132 132 132 132

[W] 102 345 3336 1023 1136 858 1506

[W] 89 299 2896 889 987 745 1307

8115

207 208 209 210 211 212 213

Chodba Recepce Kancelář Kancelář Kancelář Kancelář Kancelář
Zasedací 
místnost

[W] 290 1243 7205 1608 1070 998 1286

[W]

[W] 266 1139 6600 1473 981 914 1178

15130

 

 

 
ího trámce od společnosti Halton, typ CBC, 

D je průměr přívodního potrubí 

214 215 216

Zasedací 

místnost
Chodba

Zasedací 

místnost

1764 142 2640 15420

600 30 700 2304

1582 79 1845 6073

182 64 794 9347

158 55 690 8115

Celkem

214 215 216
Zasedací 
místnost

Chodba
Zasedací 
místnost

1155 326 1335 16516

1058 299 1223 15130

Celkem
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Vzhledem k velkému počtu místností bude dále proveden návrh horizontální indukční 

jednotky pro jednu místnost (kancelář 213). Navržené aktivní chladicí trámce v ostatních 

místnostech klimatizovaného prostoru jsou uvedeny v příloze P3. 

Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro kancelář 213 

Aktivní chladicí trámec navržený dle návrhového programu [16] je uveden v tabulce 7.3. 

Objemový průtok přiváděného primárního vzduchu musel být navýšen na 83 m3/h, aby bylo 

dosaženo požadovaného výkonu chladiče indukční jednotky, jelikož navýšení hmotnostního 

průtoku chladící vody nebylo již možné, hodnota 0,1 kg/s je maximální pro zvolený typ 

a velikost jednotky. 

Tab. 7.3 Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro kancelář 213 

 

Při návrhu přívodních distribučních prvků je zapotřebí dále ověřit rychlost proudění 

vzduchu v pobytové oblasti. Podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [6] je stanovena rychlost 

proudění vzduchu v pobytové oblasti pro třídu práce I maximálně 0,2 m/s. Za předpokladu 

sedících osob v kanceláři je uvažována výška pracovní oblasti 1,1 m nad podlahou. Na 

obrázku 7.3 je zobrazena rychlost proudění vzduchu v místnosti pro letní provoz o hodnotě 

va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblast (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěn. Z obrázku je patrné, že přípustná rychlost proudění vzduchu 

v místnosti 0,2 m/s je překročena u stěn, ale ve vzdálenosti 0,5 m od stěn se již pohybuje 

Místnost:

V prim 50 m3/h

Q ch,ij,i 1307 W

Q o,ij,i 1178 W

Počet 1 ks

83 m3/h

141 Pa

26 dB

18 °C

15 °C

0,100 kg/s

218 W

1307 W

1525 W

0,3 K

22 °C

50 °C

0,020 kg/s

56 W

1184 W

1240 W

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 1, nátrubek v 

čele ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3000 mm, délka výměníku 2600 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

213 Kancelář

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:



 

 

v přípustných hodnotách. Předpokládaná pozice pracovníka v

větší než 0,5 m od stěny, proto lze tento stav vyhodnotit jako vyhovující.

Obr. 7.3 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v ř

va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 1,1

podlahou a 0,5 

Na obrázku 7.4 je zobrazena rychlost proudění vzduchu v

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s. Z

proudění vzduchu větší než

Obr. 7.4 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro zimn

o hodnotě va ≥ 

1,1 m nad podlahou a
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přípustných hodnotách. Předpokládaná pozice pracovníka v kanceláři je ve vzdálenosti 

m od stěny, proto lze tento stav vyhodnotit jako vyhovující.

Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu

m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 1,1

 m od stěn 

Na obrázku 7.4 je zobrazena rychlost proudění vzduchu v místnosti pro zimní provoz 

m/s. Z obrázku je patrné, že na rozdíl od letního provozu, rychlosti 

proudění vzduchu větší než 0,2 m/s nezasahují do pracovní oblasti ani v blízkosti stěn.

Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro zimní provoz v řezu

 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

kanceláři je ve vzdálenosti 

m od stěny, proto lze tento stav vyhodnotit jako vyhovující. 

 

ezu místnosti 213 o hodnotě 

m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 1,1 m nad 

místnosti pro zimní provoz 

trné, že na rozdíl od letního provozu, rychlosti 

m/s nezasahují do pracovní oblasti ani v blízkosti stěn. 

 

í provoz v řezu místnosti 213 

oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 
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7.2 NÁVRH KONCOVÝCH PRVKŮ ODVODNÍHO POTRUBÍ 

Pro odvod vzduchu z klimatizovaných místností jsou navrženy štěrbinové vyústky od 

společnosti IMOS-Systemair, typ SV-K [17], umístěné do zavěšeného podhledu. V celém 

klimatizovaném prostoru je uvažováno s rovnotlakým větráním, proto objemový průtok 

odváděného vzduchu bude stejný jako objemový průtok přiváděného venkovního 

(primárního) vzduchu do jednotlivých místností klimatizovaného prostoru. 

 

Obr. 7.5 Štěrbinová vyústka od společnosti IMOS-Systemair, typ SV-K 

Vzhledem k velkému počtu místností bude dále proveden vzorový návrh odvodní 

štěrbinové vyústky pro jednu místnost (kancelář 213). Navržené odvodní štěrbinové vyústky 

v ostatních místnostech klimatizovaného prostoru jsou uvedeny v tabulce 7.4. 

Návrh odvodu vzduchu štěrbinovými vyústkami z kanceláře 213 

Podle objemového průtoku vzduchu odváděného z kanceláře 213, který činí 83 m3/h 

(viz kapitola 7.1), jsou navrženy dvě štěrbinové vyústky: 

 IMOS-SV-K-7,5-B-600-RAL9010, 2 ks 

- štěrbinové vyústky se vzduchovou komorou, vybavené regulační klapkou, 

- šířka štěrbiny 7,5 mm, 

- bílé lamely, 

- délka štěrbiny 600 mm, 

- barva pohledové lišty RAL9010 (čistě bílá).  

Základní rozměry navržených štěrbinových vyústek jsou uvedeny na obrázku 7.6, 

hmotnost jedné vyústky je 3,4 kg, volný průřez jedné štěrbiny je 0,0039 m2 a rychlost 

vzduchu ve volném průřezu jedné štěrbiny je 2,96 m/s. 

Hodnoty tlakové ztráty a hladiny akustického výkonu štěrbinových vyústek jsou 

odečteny z obrázku 7.7. Navržené vyústky jsou o délce 600 mm, objemový průtok 

odváděného vzduchu je přepočten z 83 m3/h na měrný objemový průtok 138 m3/(h×m), na 

každou vyústku tak připadá měrný objemový průtok 69 m3/(h×m). Odečtená tlaková ztráta 

jedné vyústky činí 10 Pa a hladina akustického výkonu A 21 dB. 



 

 

Obr. 7.6 Štěrbinová vyústka od společnosti IMOS

výška h3 = 200 

připojovacího potrubí 

Obr. 7.7 Diagram tlakové ztráty a hladiny akustického výkonu v

objemovém průtoku vzduchu štěrbinovou vyústkou IMOS
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Štěrbinová vyústka od společnosti IMOS-Systemair, typ SV

 mm, průměr připojovacího potrubí ∅d =98

připojovacího potrubí h4 = 135 mm 

Diagram tlakové ztráty a hladiny akustického výkonu v

objemovém průtoku vzduchu štěrbinovou vyústkou IMOS-SV

 

Systemair, typ SV-K, délka a1 = 600 mm, 

=98 mm, osová vzdálenost 

 

Diagram tlakové ztráty a hladiny akustického výkonu v závislosti na měrném 

SV-7,5 



 

62 
 

Návrh odvodu vzduchu štěrbinovými vyústkami z jednotlivých místností klimatizovaného prostoru 

Tab. 7.4 Návrh odvodních štěrbinových vyústek pro jednotlivé místnosti klimatizovaného prostoru 

 

  

Objemový 

průtok 

vzduchu

Počet 

kusů

Tlaková 

ztráta

Hladina 

akustického 

výkonu

Volný 

průřez

Rychlost vzduchu 

ve volném 

průřezu

Výška 

vyústky

Průměr 

připojovacího 

potrubí

V o n Δp z L wA S 0 w 0 h 3 d

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

208 Recepce

207 Chodba

215 Chodba

209 Kancelář 700 IMOS-SV-K-15-B-800-RAL9010 7 7 20 0,0104 2,7 250 158

210 Kancelář 79 IMOS-SV-K-7,5-B-600-RAL9010 2 9 20 0,0039 2,8 200 98

211 Kancelář 50 IMOS-SV-K-7,5-B-800-RAL9010 1 8 18 0,0052 2,7 200 98

212 Kancelář 50 IMOS-SV-K-7,5-B-800-RAL9010 1 8 18 0,0052 2,7 200 98

213 Kancelář 83 IMOS-SV-K-7,5-B-600-RAL9010 2 10 21 0,0039 3,0 200 98

214 Zasedací místnost 600 IMOS-SV-K-20,5-B-1500-RAL9010 2 8 26 0,02565 3,3 280 198

216 Zasedací místnost 700 IMOS-SV-K-20,5-B-1200-RAL9010 3 7 25 0,02052 3,2 280 198

Poznámka: tlaková ztráta, hladina akustického výkonu A , volný průřez a rychlost proudění vzduchu ve volném průřezu jsou vztaženy k jedné vyústce

98104 IMOS-SV-K-7,5-B-800-RAL9010 2 9 19 0,0052 2,8

Označení 

místnosti
Popis místnosti Typ štěrbinové vyústky

200
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8 NÁVRH POTRUBNÍ SÍTĚ 

Potrubní síť se rozděluje na jednotlivé větve a úseky spojené v uzlových bodech. Za hlavní 

větev je označena ta s největší tlakovou ztrátou, nejčastěji se jedná o větev vedenou od 

ventilátoru k nejvzdálenější vyústce. Cílem návrhu potrubní sítě je určení profilů 

vzduchovodů a stanovení tlakové ztráty potrubní sítě. Tlakovou ztrátu potrubí tvoří ztráty 

třením a místními odpory. Návrh je proveden metodou celkových tlaků, v uzlech potrubní 

sítě by měla být tlaková ztráta odbočky stejná jako tlaková ztráta hlavní větve. Toho se 

dosahuje optimálním dimenzováním jednotlivých úseků potrubní sítě nebo osazením 

a nastavením regulačních prvků do potrubí. Rychlost proudění vzduchu v potrubí se má 

postupně zvyšovat od konce hlavní větve směrem k ventilátoru, ale pouze mírně. 

Pro přívodní i odvodní vzduchovody je navrženo čtyřhranné potrubí z ocelového 

pozinkovaného plechu se standardní drsností ε = 0,15 mm. Aktivní chladicí trámce 

a štěrbinové vyústky jsou napojeny na čtyřhranné potrubí přes kruhové nástavce ohebnými 

hadicemi SONOFLEX® MO [18] od firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o. 

Strojovna vzduchotechniky bude umístěna na střeše objektu. Při průchodu 

vzduchovodů střešní konstrukcí jsou v přívodním i odvodním potrubí navrženy požární 

klapky, které budou zabetonovány do stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím tvořící 

spodní plášť dvouplášťové ploché střechy. Navržené požární klapky jsou od společnosti 

IMOS-Systemair, typ PK-I [19]: 

IMOS-PK-I-S-EI90S-630×250-DV7-P, 2 ks 

- součinitel místní ztráty požární klapky je ξ = 0,92, hodnota je započítána 

v tabulce 8.1 pro úsek 25 potrubní sítě a v tabulce 8.4 pro úsek 39 potrubní sítě 

- hmotnost požární klapky je 17,5 kg. 

Aby nedocházelo k ohřátí nebo k ochlazení primárního vzduchu při průchodu potrubní 

sítí, je nutné přívodní vzduchovody tepelně izolovat. Tím se také zabrání kondenzaci vodní 

páry z okolního vzduchu na chladném povrchu vzduchovodu. Na čtyřhranné přívodní potrubí 

je proto navržena izolace Larock 40 ALS [23] (rohož z kamenné vlny s hliníkovou fólií), od 

společnosti ROCKWOOL a.s., tloušťky 40 mm. Vzduchovody vedoucí ve venkovním prostředí 

(přívodní i odvodní) budou od průchodu horním pláštěm střechy izolovány stejným typem 

izolace o tloušťce 60 mm a budou oplechovány. Ohebné hadice SONOFLEX® MO jsou již 

z výroby izolovány minerální plstí tloušťky 25 mm s hliníkovou fólií. 

Při výpočtu tlakové ztráty potrubní sítě byly použity následující vztahy (8.1) až (8.5). 

Ekvivalentní průměr čtyřhranného potrubí podle rychlosti: 

���\ � 2 · � · O� � O    mm�, (8.1) 

kde: a je šířka čtyřhranného vzduchovodu [mm] 

 b je výška čtyřhranného vzduchovodu [mm]. 



 

 

Skutečná rychlost vzduchu v

kde:  je objemový průtok vzduchu v potrubí

Tlakový spád pro vzduchovod se standardní drsností 

vzduchu o hustotě ρ = 1,2

Tlakový spád pro ohebné Al

Tlaková ztráta třením vzduchu v potrubí:

kde: L je délka úseku potrubí

Tlaková ztráta místními odpory:

kde: ρ je hustota vzduchu, 

  je součet všech součinitelů místních odporů pro da

  úsek potrubí podle [

8.1 NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODŮ PRO PŘÍVOD VZDUCHU

Na obrázku 8.1 je znázorněno schéma trasy přívodního potrubí a v

návrh profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát přívodního potrubí.

Obr. 8.1 Schéma trasy přívodního potrubí
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Skutečná rychlost vzduchu v potrubí podle ekvivalentního průměru: 

 

je objemový průtok vzduchu v potrubí 

Tlakový spád pro vzduchovod se standardní drsností ε = 0,15 mm a průtok standardního 

1,2 kg/m3 podle [2]: 

 

Tlakový spád pro ohebné Al laminátové hadice SONOFLEX® MO se určí z

Tlaková ztráta třením vzduchu v potrubí: 

 

je délka úseku potrubí 

Tlaková ztráta místními odpory: 

 

je hustota vzduchu, ρ = 1,2 

je součet všech součinitelů místních odporů pro da

úsek potrubí podle [20] 

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODŮ PRO PŘÍVOD VZDUCHU

Na obrázku 8.1 je znázorněno schéma trasy přívodního potrubí a v

návrh profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát přívodního potrubí.

Schéma trasy přívodního potrubí 

 

(8.2) 

[m3/s]. 

mm a průtok standardního 

(8.3) 

MO se určí z katalogu [18]. 

(8.4) 

[m]. 

(8.5) 

[kg/m3] 

je součet všech součinitelů místních odporů pro daný 

[-]. 

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODŮ PRO PŘÍVOD VZDUCHU 

Na obrázku 8.1 je znázorněno schéma trasy přívodního potrubí a v tabulce 8.1 je proveden 

návrh profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát přívodního potrubí. 
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Tab. 8.1 Stanovení profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát přívodního potrubí 

 

Délka 

úseku

Průměr 

hadice

Ekvivalentní 

průměr 

potrubí

Rychlost 

proudění 

vzduchu

Tlakový 

spád

Součinitel 

místních 

ztrát

Tlaková 

ztráta 

třením

Tlaková ztráta 

místními 

odpory

Tlaková 

ztráta 

trámce

Celková 

tlaková 

ztráta

L A B D d ekv w R ξ Δp z,t Δp z,m Δp z,v Δp z,c

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

1 79 0,022 4,60 127 127 1,73 0,59 1,52 2,7 2,7 129 134,5

2 200 0,056 2,00 127 127 4,39 3,35 0,37 6,7 4,3 245 256,0

3 279 0,078 1,90 200 200 200 2,47 0,48 0,32 0,9 1,2 0 2,1

4 50 0,014 3,20 127 127 1,10 0,25 3,43 0,8 2,5 52 55,3

5 329 0,091 2,35 200 200 200 2,91 0,66 0,97 1,5 4,9 0 6,5

6 200 0,056 1,55 127 127 4,39 3,35 1,17 5,2 13,5 245 263,7

7 529 0,147 1,80 315 200 245 3,13 0,59 0,28 1,1 1,6 0 2,7

8 50 0,014 3,20 127 127 1,10 0,25 4,01 0,8 2,9 52 55,7

9 579 0,161 3,10 315 200 245 3,42 0,70 0,52 2,2 3,7 0 5,8

10 200 0,056 1,55 127 127 4,39 3,35 1,1 5,2 12,7 245 262,9

11 779 0,216 0,80 400 200 267 3,87 0,79 0,27 0,6 2,4 0 3,1

12 100 0,028 1,55 127 127 2,19 0,92 2,06 1,4 5,9 145 152,4

13 879 0,244 0,55 400 200 267 4,37 0,99 0,28 0,5 3,2 0 3,8

14 83 0,023 3,20 127 127 1,82 0,65 2,91 2,1 5,8 141 148,9

15 962 0,267 3,20 400 200 267 4,78 1,17 0,3 3,8 4,1 0 7,9

16 104 0,029 1,80 127 127 2,28 0,94 2,49 1,7 7,8 86 95,5

17 1066 0,296 3,30 400 200 267 5,30 1,42 0,26 4,7 4,4 0 9,1

18 300 0,083 3,10 127 127 6,58 7,60 0,3 23,6 7,8 241 272,3

19 300 0,083 0,50 127 127 6,58 7,60 0,75 3,8 19,5 241 264,3

20 600 0,167 2,45 250 200 222 4,30 1,20 1,03 2,9 11,4 0 14,4

21 1666 0,463 3,00 500 250 333 5,30 1,08 0,37 3,2 6,2 0 9,5

22 350 0,097 2,00 127 127 7,67 9,95 0,18 19,9 6,4 253 279,3

23 350 0,097 2,00 127 127 7,67 9,95 0,18 19,9 6,4 253 279,3

24 700 0,194 1,40 250 200 222 5,01 1,60 0,98 2,2 14,8 0 17,0

25 2366 0,657 8,30 630 250 358 6,53 1,46 1,82 12,1 46,6 0 58,7

Č
ís

lo
 ú

se
ku

Objemový 

průtok vzduchu

V

Rozměr potrubí
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Pro zajištění požadovaných průtoků v každé z větví je nutné vzduchovody zaregulovat 

tak, aby měly vedlejší větve stejný tlak vzhledem k magistrále v uvažovaném uzlu. Například 

pro uzly A a B z obrázku 8.1 mohou být použity následující rovnice: 

Uzel A 

- před zaregulováním: ∆}Ó# Ö ∆}Ó' (8.1) 
- po zaregulování: ∆}Ó# � ∆}Ó' (8.2) 

Uzel B 

- před zaregulováním: ∆}Óµ Ö ∆}Ó' � ∆}Ó� (8.3) 
- po zaregulování: ∆}Óµ � ∆}Ó' � ∆}Ó� (8.4) 

V tabulce 8.2 jsou uvedeny tlakové rozdíly v uzlových bodech přívodního potrubí pro 

každou vedlejší větev vůči magistrále a slouží k nastavení regulačních prvků potrubní sítě. 

Tab. 8.2 Tlakové poměry v uzlech trasy přívodního potrubí 

 

Menší tlakové rozdíly (uzly E, I, J, L) se vyrovnají pomocí regulační klapky, která je 

osazena na vstupu vzduchu do každé horizontální podstropní indukční jednotky. Pro velké 

tlakové rozdíly v uzlech A, B, D, F, G, H jsou navrženy regulační klapky do úseků 1, 4, 8, 12, 

14, 16 potrubní sítě. Navržené kruhové těsné regulační klapky jsou od společnosti MANDÍK 

a.s., typ RKKTM [21]: 

RKKTM 125 S-.57 TPM 031/03, 6 ks 

- regulační klapka o průměru 125 mm, 

- ovládání servopohonem s plynulou regulací polohy, 

- průtočná plocha regulační klapky 0,0117 m2, 

- hmotnost regulační klapky: 1,2 kg, 

- natočení listu regulační klapky je nastaveno podle obrázku 8.2, hodnoty natočení 

jsou uvedeny pro jednotlivé regulované úseky v tabulce 8.3.  

Uzel Úseky hlavní větve
Tlaková ztráta 

hlavní větve [Pa]
Odbočka

Tlaková ztráta 

odbočky [Pa]

Tlakový 

rozdíl [Pa]

A 2 256,0 1 134,5 121,5

B 2+3 258,1 4 55,3 202,8

C 2+3+5 264,5 6 263,7 0,8

D 2+3+5+7 267,2 8 55,7 211,5

E 2+3+5+7+9 273,0 10 262,9 10,1

F 2+3+5+7+9+11 276,1 12 152,4 123,7

G 2+3+5+7+9+11+13 279,9 14 148,9 131,0

H 2+3+5+7+9+11+13+15 287,7 16 95,5 192,3

I 18 272,3 19 264,3 8,1

J 2+3+5+7+9+11+13+15+17 296,8 18+20 286,7 10,1

K 22 279,3 23 279,3 0,0

L 2+3+5+7+9+11+13+15+17+21 306,3 22+24 296,3 10,0

2+3+5+7+9+11+13+15+17+21+25 365Tlaková ztráta hlavní větve potrubí



 

 

Tab. 8.3 Natočení listů regulačních klapek pro

Obr. 8.2 Určení hodnot natočení listů regulačních klapek pro

přívodního potrubí

[m3/h]

1 79

4 50

8 50

12 100

14 83

16 104

Č
ís

lo
 ú

se
ku

Objemový průtok 

vzduchu

V
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Natočení listů regulačních klapek pro jednotlivé regulované úseky přívodního potrubí

Určení hodnot natočení listů regulačních klapek pro jednotlivé regulované úseky 

přívodního potrubí 

Rychlost 

proudění 

vzduchu

Tlakový 

rozdíl

w Δp

[m3/s] [m/s] [Pa]

0,022 1,88 121,5

0,014 1,19 202,8

0,014 1,19 211,5

0,028 2,37 123,7

0,023 1,97 131

0,029 2,47 192,3

Objemový průtok 

vzduchu

Průtočná plocha 

regulační klapky

S 0

[m2]

0,0117

jednotlivé regulované úseky přívodního potrubí 

 

 

jednotlivé regulované úseky 

Tlakový 

rozdíl

Úhel natočení 

listu klapky

α

[Pa] [°]

121,5 65

202,8 75

211,5 76

123,7 62

65

192,3 64



 

 

8.2 NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ VZD

Na obrázku 8.3 je znázorněno schéma trasy odvodního potrubí a v

návrh profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát odvodního potrubí.

Z vypočítaných hodnot celkových tlakových ztrát jednotlivých úseků jso

obdobně jako v přívodním vzduchovodu, tlakové poměry v

Zjištěné tlakové rozdíly jsou uvedeny v

potrubní sítě. Tlakové rozdíly ve všech uzlech potrubní sítě (krom

pomocí regulačních klapek, které jsou součástí všech navržených štěrbinových vyústek pro 

odvod vzduchu. 

Obr. 8.3 Schéma trasy odvodního potrubí

K vyrovnání tlakových poměrů v

čtyřhranná regulační klapka od společnosti MANDÍK a.s., typ

RKM 250×200-.57

- rozměry 250×200

- průtočná plocha regulační klapky 0,045

- pro rychlost proudění vzduchu klapkou 

Δp = 27,5 Pa je podle obrázku 8.4 stanoven úhel natočení listů klapky 
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NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODŮ PRO ODVOD VZDUCHU

Na obrázku 8.3 je znázorněno schéma trasy odvodního potrubí a v

návrh profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát odvodního potrubí.

vypočítaných hodnot celkových tlakových ztrát jednotlivých úseků jso

přívodním vzduchovodu, tlakové poměry v uzlových bodech potrubní sítě. 

Zjištěné tlakové rozdíly jsou uvedeny v tabulce 8.5 a slouží k nastavení regulačních prvků 

potrubní sítě. Tlakové rozdíly ve všech uzlech potrubní sítě (kromě uzlu 

pomocí regulačních klapek, které jsou součástí všech navržených štěrbinových vyústek pro 

Schéma trasy odvodního potrubí 

vyrovnání tlakových poměrů v uzlu S je navržena do úseku 

ná regulační klapka od společnosti MANDÍK a.s., typ RKM [22

.57 TPM 009/00 

rozměry 250×200 mm, ovládání servopohonem s plynulou regulací polohy,

průtočná plocha regulační klapky 0,045 m2, hmotnost regulační klapky: 3,3

proudění vzduchu klapkou w = 4,96 m/s a regulovaný tlakový rozdíl 

Pa je podle obrázku 8.4 stanoven úhel natočení listů klapky 

UCHOVODŮ PRO ODVOD VZDUCHU 

Na obrázku 8.3 je znázorněno schéma trasy odvodního potrubí a v tabulce 8.4 je proveden 

návrh profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát odvodního potrubí. 

vypočítaných hodnot celkových tlakových ztrát jednotlivých úseků jsou stanoveny, 

uzlových bodech potrubní sítě. 

nastavení regulačních prvků 

ě uzlu S) budou vyrovnány 

pomocí regulačních klapek, které jsou součástí všech navržených štěrbinových vyústek pro 

 

je navržena do úseku 38 potrubní sítě 

22]: 

plynulou regulací polohy, 

, hmotnost regulační klapky: 3,3 kg, 

m/s a regulovaný tlakový rozdíl 

Pa je podle obrázku 8.4 stanoven úhel natočení listů klapky α = 19°. 
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Tab. 8.4 Stanovení profilů vzduchovodů a výpočet tlakových ztrát odvodního potrubí 

 

Délka 

úseku

Průměr 

hadice 

(nástavce)

Ekvivalentní 

průměr 

potrubí

Rychlost 

proudění 

vzduchu

Tlakový 

spád

Součinitel 

místních 

ztrát

Tlaková 

ztráta 

třením

Tlaková ztráta 

místními 

odpory

Tlaková 

ztráta 

vyústky

Celková 

tlaková 

ztráta

L A B D d ekv w R ξ Δp z,t Δp z,m Δp z,v Δp z,c

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

1 39,5 0,011 2,80 102 102 1,34 0,44 0,39 1,2 0,4 9 10,7

2 39,5 0,011 0,10 100 100 1,40 0,44 1,33 0,0 1,6 9 10,6

3 79 0,022 3,32 125 200 154 1,18 0,17 0,85 0,6 0,7 0 1,3

4 50 0,014 0,10 100 100 1,77 0,67 1,45 0,1 2,7 8 10,8

5 129 0,036 4,18 125 200 154 1,93 0,42 0,4 1,8 0,9 0 2,7

6 50 0,014 0,10 100 100 1,77 0,67 1,5 0,1 2,8 8 10,9

7 179 0,050 3,14 125 200 154 2,67 0,78 0,3 2,4 1,3 0 3,7

8 41,5 0,012 0,10 100 100 1,47 0,45 1,09 0,0 1,4 10 11,5

9 220,5 0,061 2,61 125 200 154 3,29 1,15 0,36 3,0 2,3 0 5,3

10 41,5 0,012 0,10 100 100 1,47 0,45 1,39 0,0 1,8 10 11,8

11 262 0,073 2,25 125 250 167 3,34 1,07 0,49 2,4 3,3 0 5,7

12 300 0,083 0,10 200 200 2,65 0,81 2,29 0,1 9,7 8 17,7

13 562 0,156 1,80 200 250 222 4,03 1,06 0,48 1,9 4,7 0 6,6

14 300 0,083 0,10 200 200 2,65 0,81 2,34 0,1 9,9 8 18,0

15 862 0,239 2,25 250 250 250 4,88 1,32 0,41 3,0 5,9 0 8,8

16 233,3 0,065 0,10 200 200 2,06 0,47 1,56 0,0 4,0 7 11,0

17 1095,3 0,304 2,00 315 250 279 4,99 1,20 0,43 2,4 6,4 0 8,8

18 233,3 0,065 0,10 200 200 2,06 0,47 1,78 0,0 4,5 7 11,6

19 1328,7 0,369 2,00 315 250 279 6,05 1,72 0,59 3,4 12,9 0 16,4

Č
ís

lo
 ú

se
ku

Objemový 

průtok vzduchu
Rozměr potrubí

V
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Délka 

úseku

Průměr 

hadice 

(nástavce)

Ekvivalentní 

průměr 

potrubí

Rychlost 

proudění 

vzduchu

Tlakový 

spád

Součinitel 

místních 

ztrát

Tlaková 

ztráta 

třením

Tlaková ztráta 

místními 

odpory

Tlaková 

ztráta 

vyústky

Celková 

tlaková 

ztráta

L A B D d ekv w R ξ Δp z,t Δp z,m Δp z,v Δp z,c

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

20 233,3 0,065 0,10 200 200 2,06 0,47 1,74 0,0 4,4 7 11,5

21 1562 0,434 6,70 400 250 308 5,84 1,43 2,23 9,6 45,6 0 55,1

22 100 0,028 2,50 160 160 1,38 0,25 0,33 0,6 0,4 7 8,0

23 100 0,028 0,10 160 160 1,38 0,25 1,33 0,0 1,5 7 8,5

24 200 0,056 2,85 200 200 200 1,77 0,26 0,58 0,7 1,1 0 1,8

25 100 0,028 0,10 160 160 1,38 0,25 1,86 0,0 2,1 7 9,2

26 300 0,083 2,20 200 200 200 2,65 0,55 0,36 1,2 1,5 0 2,7

27 100 0,028 0,10 160 160 1,38 0,25 1,56 0,0 1,8 7 8,8

28 400 0,111 2,71 200 200 200 3,54 0,95 0,24 2,6 1,8 0 4,4

29 100 0,028 0,10 160 160 1,38 0,25 1,63 0,0 1,9 7 8,9

30 500 0,139 2,20 250 200 222 3,58 0,85 0,28 1,9 2,2 0 4,0

31 100 0,028 0,10 160 160 1,38 0,25 1,86 0,0 2,1 7 9,2

32 600 0,167 2,54 250 200 222 4,30 1,20 0,26 3,1 2,9 0 5,9

33 100 0,028 0,10 160 160 1,38 0,25 2,43 0,0 2,8 7 9,8

34 700 0,194 3,00 250 200 222 5,01 1,34 0,21 4,0 3,2 0 7,2

35 52 0,014 0,10 100 100 1,84 0,68 1,63 0,1 3,3 9 12,4

36 752 0,209 2,40 250 200 222 5,39 1,43 0,2 3,4 3,5 0 6,9

37 52 0,014 0,10 100 100 1,84 0,68 1,86 0,1 3,8 9 12,8

38 804 0,223 15,34 250 200 222 5,76 2,08 1,21 31,9 24,1 0 56,0

39 2366 0,657 4,34 630 250 358 6,53 1,46 0,59 6,3 15,1 0 21,4

Č
ís

lo
 ú

se
ku

Objemový 

průtok vzduchu
Rozměr potrubí

V



 

 

Tab. 8.5 Tlakové poměry v

Obr. 8.4 Natočení listů regulační klapky osazené do úseku 38 odvodního potrubí

Uzel Úseky hlavní větve

A 1

B 1+3

C 1+3+5

D 1+3+5+7

E 1+3+5+7+9

F 1+3+5+7+9+11

G 1+3+5+7+9+11+13

H 1+3+5+7+9+11+13+15

I 1+3+5+7+9+11+13+15+17

J 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19

K 23

L 23+24

M 23+24+26

N 23+24+26+28

O 23+24+26+28+30

P 23+24+26+28+30+32

Q 23+24+26+28+30+32+34

R 23+24+26+28+30+32+34+36

S 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21

1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+39
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y v uzlech trasy odvodního potrubí 

Natočení listů regulační klapky osazené do úseku 38 odvodního potrubí

Úseky hlavní větve
Tlaková ztráta 

hlavní větve [Pa]
Odbočka

10,7 2

11,9 4

14,6 6

1+3+5+7 18,3 8

1+3+5+7+9 23,6 10

1+3+5+7+9+11 29,3 12

1+3+5+7+9+11+13 35,9 14

1+3+5+7+9+11+13+15 44,7 16

1+3+5+7+9+11+13+15+17 53,5 18

1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 69,9 20

8,5 22

10,4 25

23+24+26 13,1 27

23+24+26+28 17,5 29

23+24+26+28+30 21,5 31

23+24+26+28+30+32 27,4 33

23+24+26+28+30+32+34 34,6 35

23+24+26+28+30+32+34+36 41,5 37

1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21 125,0
23+24+26+28+30+

32+34+36+38

Tlaková ztráta hlavní větve potrubí1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+39  

 

Natočení listů regulační klapky osazené do úseku 38 odvodního potrubí 

Tlaková ztráta 

odbočky [Pa]

Tlakový 

rozdíl [Pa]

10,6 0,1

10,8 1,1

10,9 3,7

11,5 6,8

11,8 11,8

17,7 11,6

18,0 17,9

11,0 33,7

11,6 41,9

11,5 58,4

8,0 0,5

9,2 1,2

8,8 4,3

8,9 8,6

9,2 12,4

9,8 17,6

12,4 22,3

12,8 28,7

97,5 27,5

146Tlaková ztráta hlavní větve potrubí
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9 NÁVRH CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Centrální klimatizační jednotka bude umístěna ve strojovně na střeše objektu. Na 

obvodovém a nosném vnitřním zdivu bude vynesena plošina z

pororoštem. Prostor strojovny bude ohraničený protihlukovou stěnou tvořenou plechem 

a akustickými deskami. 

Návrh klimatizační jednotky byl proveden na základě množství přiváděného 

venkovního vzduchu do jednotlivých místností, stanoveného v

úpravu vzduchu, řešených v

v kapitole 6 (v kancelářích 210 a 213 bylo množství venkovního vzduchu následně navýšeno, 

viz kapitola 7.1). 

Navržená centrální klimatizační jednotka je od společnosti C.I.C.

řada H [24] a byla vybrána pomocí programu pro navrhování vzduchotechnických jednotek 

AHU Select [25]. 

Parametry navržené vzduchotechnické jednotky

- Velikost: H3.15. 

- Objemový průtok vzduchu: 2366

- Průřezová rychlost: 2,17 m/s.

- Vlastní rozměry jednotky: délka 3000

- Obrysové rozměry jednotky: délka 3235

rotačního výměníku), výška 

- Hmotnost: 435 kg.

- Tloušťka stěny: 50 mm, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m

- Venkovní provedení, jednotka opatřena stříškou.

-  Na obrázku 9.1 je znázorněna navržená jednotka při pohledu z

obrázcích 9.2 a 9.3 jsou rozměry je

a shora. 

Obr. 9.1 Zobrazení navržené centrální klimatizační jednotky při pohledu z
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NÁVRH CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY 

Centrální klimatizační jednotka bude umístěna ve strojovně na střeše objektu. Na 

ném vnitřním zdivu bude vynesena plošina z ocelových profilů pokrytá 

pororoštem. Prostor strojovny bude ohraničený protihlukovou stěnou tvořenou plechem 

 

Návrh klimatizační jednotky byl proveden na základě množství přiváděného 

ího vzduchu do jednotlivých místností, stanoveného v kapitole 2 a z

úpravu vzduchu, řešených v psychrometrickém výpočtu letního a zimního provozu 

6 (v kancelářích 210 a 213 bylo množství venkovního vzduchu následně navýšeno, 

Navržená centrální klimatizační jednotka je od společnosti C.I.C.

[24] a byla vybrána pomocí programu pro navrhování vzduchotechnických jednotek 

Parametry navržené vzduchotechnické jednotky 

Objemový průtok vzduchu: 2366 m3/h. 

Průřezová rychlost: 2,17 m/s. 

Vlastní rozměry jednotky: délka 3000 mm, šířka 650 mm, výška 1400

Obrysové rozměry jednotky: délka 3235 mm, šířka 1000 mm (šířka regeneračního 

rotačního výměníku), výška 1400 mm. 

Hmotnost: 435 kg. 

Tloušťka stěny: 50 mm, objemová hmotnost izolace: 50 kg/m3.

Venkovní provedení, jednotka opatřena stříškou. 

Na obrázku 9.1 je znázorněna navržená jednotka při pohledu z

9.3 jsou rozměry jednotlivých komor jednotky při pohledu zepředu 

Zobrazení navržené centrální klimatizační jednotky při pohledu z

Centrální klimatizační jednotka bude umístěna ve strojovně na střeše objektu. Na 

ocelových profilů pokrytá 

pororoštem. Prostor strojovny bude ohraničený protihlukovou stěnou tvořenou plechem 

Návrh klimatizační jednotky byl proveden na základě množství přiváděného 

kapitole 2 a z požadavků na 

psychrometrickém výpočtu letního a zimního provozu 

6 (v kancelářích 210 a 213 bylo množství venkovního vzduchu následně navýšeno, 

Navržená centrální klimatizační jednotka je od společnosti C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., 

[24] a byla vybrána pomocí programu pro navrhování vzduchotechnických jednotek 

mm, výška 1400 mm. 

mm (šířka regeneračního 

. 

Na obrázku 9.1 je znázorněna navržená jednotka při pohledu z perspektivy, na 

dnotlivých komor jednotky při pohledu zepředu 

 

Zobrazení navržené centrální klimatizační jednotky při pohledu z perspektivy 
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Obr. 9.2 Rozměry jednotlivých komor navržené klimatizační jednotky při pohledu zepředu 

 
Obr. 9.3 Rozměry jednotlivých komor navržené klimatizační jednotky při pohledu shora 

Přívodní část 

Koncový panel 

- S protidešťovou žaluzií a regulační klapkou, rozměr otvoru: 550 × 550 mm. 

- Tlaková ztráta komory: 4 Pa. 

Filtrační komora 

- Kapsový filtr F5 délky 500 mm. 

- Tlaková ztráta komory: 51 Pa, tlaková rezerva na zanesení filtru 50 Pa. 

ZZT − regenerační komora rotační 

- Přívodní vzduch na vstupu do komory: teplota -12 °C, měrná vlhkost 1 g/kgsv. 

- Přívodní vzduch na výstupu z komory: teplota 12 °C, měrná vlhkost 5,6 g/kgsv. 

- Tepelný výkon regeneračního výměníku: 25,4 kW, účinnost 75 %. 

- Výkon motoru: 40 W, proud: 0,39 A. 

- Tlaková ztráta komory: 134 Pa. 

Volná komora 

- Délka 200 mm. 

Ohřívací komora vodní 

- Jednořadá, výkon 7,9 kW. 

- Hmotností průtok topné vody: 0,457 kg/h, teplotní spád 70/55 °C. 

- Tlaková ztráta komory: 36 Pa. 
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Chladicí komora vodní 

- Sedmiřadá, výkon 12,7 kW. 

- Hmotností průtok chladící vody: 1,825 kg/h, teplotní spád 6/12 °C. 

- Eliminátor kapek za výměníkem, odvod kondenzátu DN 32. 

- Tlaková ztráta komory (včetně eliminátoru kapek): 231 Pa. 

Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, manžeta 

- Celková tlaková ztráta pro návrh ventilátoru pro přívod vzduchu: 

- tlaková ztráta hlavní větve přívodního potrubí (viz tabulka 8.2): 365 Pa, 

- tlaková ztráta tlumiče hluku navrženého v přívodním potrubí (viz tabulka 9.3): 15 Pa, 

- tlaková ztráta jednotlivých komor přívodní části klimatizační jednotky: 

 4 + 101 + 134 + 36 + 231 = 506 Pa, 

- dynamický tlak přívodního ventilátoru: 42 Pa, 

- celkový tlak přívodního ventilátoru: 365 + 15 + 506 + 42 = 928 Pa. 

- Ventilátor: RH28C Stahl, 3139 ot/min, účinnost 78 %, výkon 0,78 kW. 

- Motor: 2P080M2, napětí 230/400 V, 2880 ot/min, proud 4/2,3 A, výkon 0,76 kW. 

Tab. 9.1 Hladiny akustických výkonů přívodního ventilátoru 

Pásmo [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB (A)] 

Hluk do okolí 62 55 54 45 39 27 21 18 48 

Hluk do sání 72 75 73 68 65 61 52 39 70 

Hluk do výtlaku 76 81 84 83 80 76 70 65 84 

Odvodní část 

Koncový panel 

- S regulační klapkou, rozměr otvoru: 550 × 550 mm. 

- Tlaková ztráta komory: 2 Pa. 

Filtrační komora 

- Kapsový filtr G4 délky 360 mm. 

- Tlaková ztráta komory: 34 Pa, tlaková rezerva na zanesení filtru 50 Pa. 

Regenerační komora rotační 

- Viz přívodní část 

- Tlaková ztráta komory: 154 Pa. 

Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, manžeta 

- Celková tlaková ztráta pro návrh ventilátoru pro odvod vzduchu: 

- tlaková ztráta hlavní větve odvodního potrubí (viz tabulka 8.5): 146 Pa, 

- tlaková ztráta potrubí pro odvod vzduchu z klimatizační jednotky (viz níže): 28 Pa, 

- tlaková ztráta jednotlivých komor odvodní části klimatizační jednotky: 

 2 + 84 + 154 = 240 Pa, 

- dynamický tlak odvodního ventilátoru: 42 Pa, 

- celkový tlak odvodního ventilátoru: 146 + 28 + 240 + 42 = 456 Pa.  
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- Ventilátor: RH28C Stahl, 2513 ot/min, účinnost 78 %, výkon 0,39 kW. 

- Motor: 2P080S2, napětí 230/400 V, 2865 ot/min, proud 2,9/1,7 A, výkon 0,75 kW. 

Tab. 9.2 Hladiny akustických výkonů odvodního ventilátoru 

Pásmo [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB (A)] 

Hluk do okolí 58 50 49 40 33 21 16 12 43 

Hluk do sání 69 72 72 68 65 61 54 44 70 

Hluk do výtlaku 72 76 79 78 74 70 65 59 79 

Poznámky k navržené centrální klimatizační jednotce 

Při zařazení regenerační rotační komory do centrální klimatizační jednotky odpadá potřeba 

parní zvlhčovací komory. Měrná vlhkost přívodního vzduchu se po průchodu regenerační 

komorou zvýší z 1 g/kgsv. (venkovní vzduch v zimním období) na hodnotu 5,6 g/kgsv. Tato 

hodnota je již dostatečná, v psychrometrickém výpočtu zimního provozu v kapitole 6.2 vyšla 

měrná vlhkost vzduchu po zvlhčení v parním zvlhčovači 5,4 g/kgsv. 

Při navrženém uspořádání centrální klimatizační jednotky je zapotřebí vyřešit 

vzájemnou polohu sání venkovního vzduchu a výfuku odpadního vzduchu tak, aby 

nedocházelo k ovlivnění kvality nasávaného vzduchu. Proto je navrženo potrubí pro odvod 

odpadního vzduchu z jednotky, vedené do dostatečné vzdálenosti od sání venkovního 

vzduchu. Navržené potrubí má rozměry 400 × 400 mm, izolaci tloušťky 6 mm s oplechováním 

a je zakončeno protidešťovou žaluzií umístěnou v protihlukové stěně strojovny. Tlaková 

ztráta celého potrubí je 28 Pa (stanoveno dle postupu z kapitoly 8). 

Útlum hluku klimatizačního zařízení 

Hlavním zdrojem hluku navrženého klimatizačního systému je přívodní a odvodní ventilátor 

s elektromotorem. Jejich hluk se šíří do interiéru i exteriéru budovy, přičemž se uplatní šíření 

hluku ve volném i uzavřeném prostoru. 

Pro hodnocení akustického mikroklimatu se využívá zákonný předpis: Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [7], který stanoví 

hygienické limity a časovou expozici pro ustálený a proměnný hluk pomocí ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A. Pro kancelářskou činnost (duševní práce náročná na pozornost 

a soustředění, tvůrčí činnost) je stanovena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 

A: LAeq,8h =50 dB. Pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor je 

hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A: LAeq,T =50 dB, platí pro denní dobu 

(v noční době se neuvažuje s provozem klimatizační jednotky). 

Výpočet hluku ventilátorů ústřední klimatizační jednotky je proveden pro šíření hluku 

do klimatizovaných místností a do venkovního prostoru. Ve vnitřním klimatizovaném 

prostoru je posouzena hladina akustického tlaku v místě posluchače v zasedací místnosti 216 

(nejbližší distribuční prvek). Hluk ve venkovním prostoru je posouzen ve vzdálenosti 7,5 m od 



 

77 
 

klimatizační jednotky (vzdálenost k chodníku vedeného kolem řešené budovy). Šíření hluku 

z klimatizační jednotky do místností řešené budovy venkovním prostředím není uvažováno, 

místnosti jsou klimatizovány, a proto se nepočítá s otevřenými okny. 

Posouzení útlumu hluku do sání, výtlaku a okolí přívodního a odvodního ventilátoru je 

uvedeno v tabulkách 9.3 až 9.8. Při výpočtu bylo využito vztahů 9.1 až 9.9 dle [5]. 

Přehled výpočtových vztahů použitých v tabulkách 9.3 až 9.8 

- U běžných spekter, která se vyznačují poklesem hladiny akustického tlaku s rostoucím 

kmitočtem, lze odhadnout odpovídající číslo třídy hluku pomocí přibližného vzorce: 

× È Á¦�Ø � 5 � 50 � 5 � 45, (9.1) 

v klimatizovaném prostoru i ve venkovním chráněném prostoru se tedy dále uvažuje 

s přípustnou třídou hluku N 45. 

- Útlum hluku v potrubí Dt, kolenec Dk, odbočkách a rozbočkách Do je určen pomocí 

doplňku Akustika [26] aplikace Microsoft Excel. 

- Útlum hluku rozdělením na ostatní vyústky (trámce) v místnosti je vypočítán podle 

rovnice: 

�! � 10 · qu¤ �   dB�, (9.2) 

kde: n je celkový počet vyústek (trámců) v klimatizované místnosti [-]. 

- Útlum koncovým odrazem při vyústění do volného prostoru: 

�\� � 10 · qu¤
ÛÜ
ÜÝ1 �

Þ
ß z

à · T · á4 · Hà â
ã

#,��

äå
åæ   dB�, 

(9.3) 

kde: c je rychlost zvuku, c = 344 [m/s] 

 f je frekvence [Hz] 

 A je plocha otvoru, chladicí trámec A = 0,36, štěrbinová 

  vyústka A = 0,025 [m2]. 

- Celkový přirozený útlum hluku je vypočítán podle rovnice: 

�� � �2 � �� � �� � �! � �\�   dB�. (9.4) 

- Hladina akustického tlaku v první vyústce (trámci): 

Á�,# � 10 · qu¤S10Y,#·Saç,èé6�iU � 10Y,#·aç,êU   dB�, (9.5) 

kde: ÁÐ,Y¦ je hladina akustického výkonu ventilátoru s filtrem A [dB] 

 ÁÐ,\ je hladina akustického výkonu vyústky (trámce) [dB]. 
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- Hladina akustického tlaku v poli přímých vln: 

Á�,	 � Á�,# � 10 · qu¤ g4 · à · �'    dB�, (9.6) 

kde: g je směrový činitel, pro poloprostor (strop) Q = 2, 

  čtvrt kruh (roh stěna strop) Q = 4 [-] 

 r je vzdálenost vyústky (trámce) od pracovní oblasti, r = 1,7 [m]. 

- Korekce na počet zdrojů hluku: 

Á� � 10 · qu¤ �   dB�, (9.7) 

kde: n je celkový počet vyústek (trámců) v klimatizované místnosti [dB]. 

- Hodnota pro určení akustického tlaku v poli odražených vln: 

Áë � 10 · qu¤ 4 · &1 � b)x · b    dB�, (9.8) 

kde: b je součinitel zvukové pohltivosti, kanceláře b � 0,2 [-] 

 x je plocha stěn, podlahy a stropu místnosti [m2]. 

- Hladina akustického tlaku v poli odražených vln: 

Á�,�\ � Á�,# � Á� � Áë   dB�. (9.9) 

- Hladina akustického tlaku v místě posluchače: 

Á�,�� � 10 · qu¤&10Y,#·ai,Î � 10Y,#·ai,ìê)   dB�. (9.10) 

- Útlum hluku vzdáleností ve venkovním prostoru: 

�	 � 10 · qu¤ g4 · à · �'    dB�, (9.11) 

kde: g je směrový činitel, pro poloprostor (střecha) Q = 2 [-] 

 r je vzdálenost kontrolního bodu od zdroje hluku, r = 1,7 [m]. 

- Součtová hladina akustického tlaku v kontrolním bodě ve venkovním prostoru: 

Á�,' � 10 · qu¤ G 10Y,#·ai,íî,h    dB�, (9.12) 

kde: Á�,�3,
 je hladina akustického tlaku v kontrolním bodě 

  v jednotlivých pásmech 63 až 8000 Hz [dB]. 
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Tab. 9.3 Útlum hluku do výtlaku z přívodního ventilátoru k místu posluchače v zasedací místnosti 216 (nejbližší distribuční prvek) 

 

  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Hladina akustického výkonu přívodního ventilátoru - hluk do výtlaku dle tab. 9.1 76 81 84 83 80 76 70 65

2 Korekce váhového filtru A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

3 Hladina akustického výkonu přívodního ventilátoru s filtrem A  - hluk do výtlaku 49,8 64,9 75,4 79,8 80 77,2 71 63,9

4 Čtyřhranné potrubí rovné dle [26]: 9,7 m 3,6 2,7 1,9 1,1 0,3 0 0 0

5 Oblouk čtyřhranný dle [26]: 3 ks 0 1,2 4,2 7,2 10,2 13,2 16,2 19,2

6 Útlum v odbočkách a rozbočkách dle [26]: 2 ks 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 13,8 15,3 16,6

7 Útlum rozdělením na všechny trámce dle rovnice (9.1), n = 2 ks 3 3 3 3 3 3 3 3

8 Útlum koncovým odrazem (chladicí trámec) dle rovnice (9.3), A = 0,36 m2
8,4 4,2 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0

9 Celkový přirozený útlum hluku dle rovnice (9.4) 24,2 20,3 19,9 21,0 22,8 30,0 34,5 38,8

10 Hladina akustického výkonu trámce dle [16] 43 44 44 43 44 43 44 26

11 Hladina akustického tlaku v chladicím trámci dle rovnice (9.5) 43,1 47,3 55,8 58,9 57,4 48,6 44,7 28,6

12 Hladina akustického tlaku v poli přímých vln dle rovnice (9.6), Q  = 2, r  = 1,7 m 30,5 34,7 43,2 46,3 44,8 36,0 32,1 16,0

13 Korekce na počet zdrojů hluku dle rovnice (9.7), n  = 2 ks 3 3 3 3 3 3 3 3

14 Hodnota pro určení akustického tlaku odražených vln dle (9.8), S  = 115,7 m2, α = 0,2 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

15 Hladina akustického tlaku v poli odražených vln dle rovnice (9.9) 37,5 41,7 50,2 53,3 51,8 43,0 39,1 23,0

16 Hladina akustického tlaku v místě posluchače dle rovnice (9.10) 38,3 42,5 51,0 54,1 52,6 43,8 39,9 23,8

17 Třída hluku: N 45 71,0 61,1 53,8 48,6 45,0 42,2 40,0 38,3

18 Porovnání třídy hluku a hladiny akustického tlaku v místě posluchače 32,7 18,6 2,8 -5,5 -7,6 -1,6 0,1 14,5

19 Vyhodnocení
20 Tlumič hluku dle [27]: IMOS-THP-20-1200x250-500-3 1 3 6 6 8 7 6 5

č. Popis prvků a jejich parametrů
Hladiny akustického výkonu (tlaku) a útlumy [dB] v oktávových pásmech [Hz]

Nutný návrh tlumiče hluku
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Tab. 9.4 Útlum hluku do sání z odvodního ventilátoru k místu posluchače v zasedací místnosti 216 (nejbližší distribuční prvek) 

 

  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru - hluk do sání dle tab. 9.2 69 72 72 68 65 61 54 44

2 Korekce váhového filtru A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

3 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru s filtrem A  - hluk do sání 42,8 55,9 63,4 64,8 65 62,2 55 42,9

4 Čtyřhranné potrubí rovné dle [26]: 7,9 m 2,9 2,3 1,7 1 0,5 0 0 0

5 Oblouk čtyřhranný dle [26]: 4 ks 0 1,2 4,2 7,2 10,2 13,2 15,2 17,2

6 Útlum v odbočkách a rozbočkách dle [26]: 2 ks 1,8 1,8 1,8 2,9 8,3 7,1 7,8 8,6

7 Útlum rozdělením na všechny štěrbinové vyústky dle rovnice (9.1), n  = 3 ks 5 5 5 5 5 5 5 5

8 Útlum koncovým odrazem (štěrbinová vyústka) dle rovnice (9.3), A  = 0,025 m2
18,6 13,2 8,1 3,9 1,5 0,4 0,1 0,0

9 Celkový přirozený útlum hluku dle rovnice (9.4) 28,1 23,3 20,5 19,8 25,2 25,5 27,9 30,6

10 Hladina akustického výkonu štěrbinové vyústky dle [17] 13,2 16,2 16,7 16,7 16,2 13,2 6,2 0

11 Hladina akustického tlaku ve štěrbinové vyústce dle rovnice (9.5) 17,0 32,7 42,9 45,0 39,8 36,7 27,1 12,5

12 Hladina akustického tlaku v poli přímých vln dle rovnice (9.6), Q = 4, r  = 1,7 m 7,4 23,1 33,3 35,4 30,2 27,1 17,6 3,0

13 Korekce na počet zdrojů hluku dle rovnice (9.7), n  = 3 ks 5 5 5 5 5 5 5 5

14 Hodnota pro určení akustického tlaku odražených vln dle (9.8), S  = 115,7 m2, α = 0,2 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

15 Hladina akustického tlaku v poli odražených vln dle rovnice (9.9) 13,2 28,9 39,0 41,2 36,0 32,9 23,3 8,7

16 Hladina akustického tlaku v místě posluchače dle rovnice (9.10) 14,2 29,9 40,1 42,2 37,0 33,9 24,3 9,7

17 Třída hluku: N 45 71,0 61,1 53,8 48,6 45,0 42,2 40,0 38,3

18 Porovnání třídy hluku a hladiny akustického tlaku v místě posluchače 56,8 31,2 13,7 6,4 8,0 8,3 15,7 28,6

č. Popis prvků a jejich parametrů
Hladiny akustického výkonu (tlaku) a útlumy [dB] v oktávových pásmech [Hz]

Útlum hluku je dostatečný
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Tab. 9.5 Útlum hluku do sání z přívodního ventilátoru ke kontrolnímu bodu ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 7,5 m od jednotky 

 

Tab. 9.6 Útlum hluku do výtlaku z odvodního ventilátoru ke kontrolnímu bodu ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 7,5 m od jednotky 

 

  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Hladina akustického výkonu přívodního ventilátoru - hluk do sání dle tab. 9.1 72 75 73 68 65 61 52 39

2 Korekce váhového filtru A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

3 Hladina akustického výkonu přívodního ventilátoru s filtrem A  - hluk do sání 45,8 58,9 64,4 64,8 65 62,2 53 37,9

5 Útlum hluku vzdáleností dle rovnice (9.11): r = 7,5 m, Q = 2 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

6 Celkový přirozený útlum hluku 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

7 Hladina akustického tlaku v kontrolním bodě ve vzdálenosti 7,5 m 20,3 33,4 38,9 39,3 39,5 36,7 27,5 12,4

8
Součtová hladina akustického tlaku v kontrolním bodě  ve vzdálenosti 7,5 m dle 

rovnice (9.12)
9 Posouzení, přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 50 dB

č. Popis prvků a jejich parametrů
Hladiny akustického výkonu (tlaku) a útlumy [dB] v oktávových pásmech [Hz]

45,2

45,2 < 50 → vyhoví

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru - hluk do výtlaku dle tab. 9.2 72 76 79 78 74 70 65 59

2 Korekce váhového filtru A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

3 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru s filtrem A  - hluk do výtlaku 45,8 59,9 70,4 74,8 74 71,2 66 57,9

4 Oblouk čtyřhranný dle [26]: 2 ks 0 0 1,6 3,6 5,6 7,6 9,6 11,6

5 Čtyřhranné potrubí rovné dle [26]: 4,2 m 2,1 1,8 1,2 0,7 0,2 0 0 0

6 Útlum hluku vzdáleností dle rovnice (9.11): r = 7,5 m, Q  = 2 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

7 Celkový přirozený útlum hluku 27,6 27,3 28,3 29,8 31,3 33,1 35,1 37,1

8 Hladina akustického tlaku v kontrolním bodě ve vzdálenosti 7,5 m 18,2 32,6 42,1 45 42,7 38,1 30,9 20,8

9
Součtová hladina akustického tlaku v kontrolním bodě  ve vzdálenosti 7,5 m dle 

rovnice (9.12)
10 Posouzení, přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 50 dB

č. Popis prvků a jejich parametrů
Hladiny akustického výkonu (tlaku) a útlumy [dB] v oktávových pásmech [Hz]

48,8

48,8 < 50 → vyhoví
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Tab. 9.7 Útlum hluku do okolí z přívodního ventilátoru ke kontrolnímu bodu ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 7,5 m od jednotky 

 

Tab. 9.8 Útlum hluku do okolí z odvodního ventilátoru ke kontrolnímu bodu ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 7,5 m od jednotky 

 

  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Hladina akustického výkonu přívodního ventilátoru - hluk do okolí dle tab. 9.1 62 55 54 45 39 27 21 18

2 Korekce váhového filtru A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

3 Hladina akustického výkonu přívodního ventilátoru s filtrem A  - hluk do okolí 35,8 38,9 45,4 41,8 39 28,2 22 16,9

4 Útlum hluku vzdálenostídle rovnice (9.11): r = 7,5 m, Q  = 2 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

5 Celkový přirozený útlum hluku 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

6 Hladina akustického tlaku v kontrolním bodě ve vzdálenosti 7,5 m 10,3 13,4 19,9 16,3 13,5 2,7 0 0

7
Součtová hladina akustického tlaku v kontrolním bodě  ve vzdálenosti 7,5 m dle 

rovnice (9.12)
8 Posouzení, přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 50 dB

č. Popis prvků a jejich parametrů
Hladiny akustického výkonu (tlaku) a útlumy [dB] v oktávových pásmech [Hz]

23,0

23 < 50 → vyhoví

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru - hluk do okolí dle tab. 9.2 58 50 49 40 33 21 16 12

2 Korekce váhového filtru A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

3 Hladina akustického výkonu odvodního ventilátoru s filtrem A  - hluk do okolí 31,8 33,9 40,4 36,8 33 22,2 17 10,9

4 Útlum hluku vzdáleností dle rovnice (9.11): r  = 7,5 m, Q  = 2 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

5 Celkový přirozený útlum hluku 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

6 Hladina akustického tlaku v kontrolním bodě ve vzdálenosti 7,5 m 6,3 8,4 14,9 11,3 7,5 0 0 0

7
Součtová hladina akustického tlaku v kontrolním bodě  ve vzdálenosti 7,5 m dle 

rovnice (9.12)
8 Posouzení, přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 50 dB

č. Popis prvků a jejich parametrů
Hladiny akustického výkonu (tlaku) a útlumy [dB] v oktávových pásmech [Hz]

18,1

18,1 < 50 → vyhoví
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10 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Úvod 

Projekt řeší návrh kombinovaného klimatizačního systému vzduch − voda za použití 

horizontálních podstropních indukčních jednotek (aktivních chladicích trámců) pro 

klimatizaci kancelářských prostor a zasedacích místností ve 2. nadzemním podlaží 

administrativní budovy nacházející se na území města Brna. 

Charakteristika budovy 

Řešená budova se nachází v průmyslovém areálu městské části Brno-jih statutárního města 

Brna a slouží jako administrativní zázemí strojírenského podniku. Výstavba objektu probíhala 

postupně, budova byla nejprve pouze o jednom nadzemním podlaží, řešené 2. nadzemní 

podlaží bylo dostavěno nad původní střešní konstrukcí v roce 1990. 

Podklady pro vypracování projektu 

- stavební dokumentace stávajícího stavu objektu 
- příslušné předpisy a normy ČSN 
- projekční podklady společnosti C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. 
- projekční podklady společnosti Halton  
- projekční podklady společnosti IMOS – Systemair 
- projekční podklady společnosti MANDÍK a.s. 
- projekční podklady společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o. 
- projekční podklady společnosti ROCKWOOL a.s. 

Výpočtové hodnoty 

Klimatická data pro město Brno 

- nadmořská výška H = 195 m n.m. 
- průměrný tlak vzduchu p = 98 400 Pa 

Parametry venkovního vzduchu v letním období 
- výpočtová teplota venkovního vzduchu te = 32 °C 
- teplota mokrého teploměru venkovního vzduchu tem = 20 °C 

Parametry venkovního vzduchu v zimním období    
- výpočtová teplota venkovního vzduchu te = -12v °C  
- měrná vlhkost venkovního vzduchu xe = 1 g/kgsv. 

Parametry vnitřního vzduchu v letním období 
- vnitřní výpočtová teplota vzduchu ti = 26 °C 

Parametry vnitřního vzduchu v zimním období 
- vnitřní výpočtová teplota vzduchu ti = 20 °C 

- relativní vlhkost vzduchu Ç
 = 50 % 

Parametry přívodního (primárního) vzduchu 
- teplota primárního vzduchu v letním období tprim = 18 °C 
- teplota primárního vzduchu v zimním období tprim = 22 °C 
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Popis technického řešení 

Pro řešené 2. nadzemní podlaží administrativní budovy je navržen kombinovaný klimatizační 

systému vzduch − voda za použití horizontálních podstropních indukčních jednotek 

(aktivních chladicích trámců). Centrální klimatizační jednotka je umístěna ve strojovně na 

střeše objektu. Celý klimatizační systém je navržený jako rovnotlaký, ventilátory (přívodní 

i odvodní) jsou nízkotlaké. 

Do centrální klimatizační jednotky je nasáván venkovní vzduch přes protidešťovu žaluzii 

a je upravován na stav primárního vzduchu (ohříván, ochlazován, vlhčen při průchodu 

regeneračním výměníkem pro ZZT). Takto upravený primární vzduch je přiveden do 

horizontální indukční jednotky umístěné v klimatizované místnosti, kde je pomocí ejekčního 

účinku směšován se vzduchem sekundárním. Vzduch sekundární je nasáván 

z klimatizovaného prostoru a ještě před smíšením ochlazován (ohříván) v chladiči (ohřívači) 

indukční jednotky. Vzniklá směs primárního a sekundárního vzduchu proudí do klimatizované 

místnosti. 

Znehodnocený vzduch je odváděn z klimatizovaného prostoru štěrbinovými vyústkami. 

V centrální klimatizační jednotce prochází přes rotační regenerační výměník pro ZZT a je 

vyfukován do venkovního prostředí v dostatečné vzdálenosti od sání venkovního vzduchu 

tak, aby nedocházelo k ovlivnění kvality nasávaného vzduchu. 

Dimenzování zařízení 

Objemový průtok venkovního větracího vzduchu v klimatizovaném prostoru je určen podle 

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

stanoveno minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště tak, aby 

splňovalo hygienicky potřebné minimum pro zaměstnance. Kancelářská administrativní 

práce (práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, práce s počítačem) je 

zařazena do třídy práce I (průměrný energetický výdaj je menší než 80 W/m2). Tomu 

odpovídá 50 m3/h venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště na jednoho pracovníka. 

Celkový objemový průtok venkovního vzduchu přiváděného do klimatizovaného prostoru tak 

činí 2366 m3/h. 

Návrhový tepelný výkon klimatizovaného prostoru je stanoven dle ČSN EN 12831: 

2005. Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu a činí 16 516 W. Nejvyšší 

tepelná zátěž klimatizovaného prostoru citelným teplem je stanoven dle ČSN 73 0548: 1986. 

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, pro 21. červen v 9 hodin letního času a činí 

15 420 W. 

Vzduchotechnická jednotka 

Úpravu venkovního vzduchu na vzduch primární zajišťuje sestavná klimatizační jednotka 
řady H, velikost H3.15 od společnosti C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. umístěná ve strojovně na střeše 
objektu: 

- objemový průtok vzduchu: 2366 m3/h, 
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- vlastní rozměry jednotky: délka 3000 mm, šířka 650 mm, výška 1400 mm, 
- obrysové rozměry jednotky: délka 3235 mm, šířka 1000 mm (šířka regeneračního 

rotačního výměníku), výška 1400 mm, 
- hmotnost jednotky: 434 kg. 

Přívodní část jednotky se skládá z: 

- koncového panelu s protidešťovou žaluzií a regulační klapkou, 
- filtrační komory s kapsovým filtrem třídy F5, 
- regenerační rotační komory − výkon 25,4 kW, účinnost 75 %, 
- volné komory délky 200 mm, 
- vodní ohřívací komory jednořadé − výkon 7,9 kW, 
- vodní chladicí komory sedmiřadé − výkon 12,7 kW, 
- ventilátorové komory s volným oběžným kolem a manžetou, ventilátor RH28C Stahl 

(3139 ot/min, účinnost 78 %, výkon 0,78 kW, dynamický tlak 42 Pa, celkový tlak 
928 Pa), motor 2P080M2 (napětí 230/400 V, 2880 ot/min, proud 4/2,3 A, výkon 
0,76 kW). 

Odvodní část jednotky se skládá z: 

- koncového panelu s regulační klapkou, 
- filtrační komory s kapsovým filtrem třídy G4, 
- regenerační rotační komory − viz přívodní část, 
- ventilátorové komory s volným oběžným kolem a manžetou, ventilátor RH28C Stahl 

(2513 ot/min, účinnost 78 %, výkon 0,39 kW, dynamický tlak 42 Pa, celkový tlak 
457 Pa), motor 2P080S2 (napětí 230/400 V, 2865 ot/min, proud 2,9/1,7 A, výkon 
0,75 kW). 

Zdroj tepelné energie 

Jako zdroj tepelné energie pro ohřev venkovního vzduchu (předehřátého v rotačním 

regeneračním výměníku) ve vodním ohřívači centrální klimatizační jednotky a k ohřevu 

sekundárního vzduchu v aktivních chladicích trámcích bude sloužit stávající kotelna. Teplotní 

spád topné vody pro centrální klimatizační jednotku je 70/55 °C a pro aktivní chladicí trámce 

50/40 °C. Maximální potřebný tepelný výkon pro všechna vzduchotechnická zařízení je 

23,1 kW. Napojení centrální klimatizační jednotky a aktivních chladicích trámců na rozvody 

topné vody není součástí této práce a vyžaduje zpracování samostatného projektu. 

Zdroj chladu 

Centrální klimatizační jednotka a aktivní chladicí trámce jsou napojeny na stávající zdroj 

chladící vody. Teplotní spád chladící vody pro centrální klimatizační jednotku je 6/12 °C a pro 

aktivní chladicí trámce 15/18 °C. Maximální potřebný chladicí výkon pro všechna 

vzduchotechnická zařízení je 20,8 kW. 

Rozvody vzduchu 

Venkovního vzduch je do centrální klimatizační jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii. 

Upravený primární vzduch z klimatizační jednotky je dále dopravován pomocí čtyřhranného 
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potrubí do klimatizovaného prostoru. Jednotlivé horizontální podstropní indukční jednotky 

jsou napojeny na čtyřhranné potrubí přes kruhové nástavce ohebnými hadicemi a jsou 

osazeny do podhledu. Při průchodu vzduchovodu střešní konstrukcí je v přívodním potrubí 

navržena požární klapka, která bude zabetonována do stropní konstrukce nad 2. nadzemním 

podlažím tvořící spodní plášť dvouplášťové ploché střechy. Ještě před odbočkou k první 

indukční jednotce je do čtyřhranného potrubí umístěn tlumič hluku o délce 0,5 m.  

Pro odvod vzduchu z klimatizovaného prostoru jsou navrženy štěrbinové vyústky 

osazené do podhledu a napojené na čtyřhranné potrubí přes kruhové nástavce (případně 

ohebné hadice). Při průchodu vzduchovodu střešní konstrukcí je v odvodním potrubí 

navržena požární klapka, která bude zabetonována do stropní konstrukce nad 2. nadzemním 

podlažím tvořící spodní plášť dvouplášťové ploché střechy. Znehodnocený vzduch je odváděn 

do centrální klimatizační jednotky, po průchodu rotačním regeneračním výměníkem je dále 

veden čtyřhranným potrubím do dostatečné vzdálenosti od sání venkovního vzduchu a je 

vyfukován do venkovního prostředí přes protidešťovou žaluzii umístěnou v protihlukové 

stěně. 

Na čtyřhranné přívodní potrubí je navržena tepelná izolace (rohož z kamenné vlny 

s hliníkovou fólií) tloušťky 40 mm. Vzduchovody vedoucí ve venkovním prostředí (přívodní 

i odvodní) budou od průchodu horním pláštěm střechy izolovány stejným typem izolace 

o tloušťce 60 mm a budou oplechovány. Ohebné hadice jsou již z výroby izolovány minerální 

plstí tloušťky 25 mm s hliníkovou fólií. 

Protihluková opatření 

Akustické mikroklima je vyhodnoceno dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje pro kancelářskou činnost i chráněný 
venkovní prostor staveb (pro denní dobu) ekvivalentní hladinu akustického tlaku A: 
LAeq =50 dB. Jsou navržena opatření, která zabrání šíření hluku do klimatizovaných místností 
i venkovního prostoru: 

- klimatizační jednotka je od potrubních rozvodů dělena pružnou manžetou, 
- jednotka je umístěna na pružném uložení, 
- kolem strojovny klimatizační jednotky umístěné na střeše objektu jsou navrženy 

protihlukové stěny tvořené plechem a akustickými deskami,  
- potrubí vedené na závěsech budou podloženy gumovou podložkou, 
- tvarové rozlišnosti způsobí přirozený útlum hluku, 
- navržen tlumič hluku v přívodním vzduchotechnickém potrubí. 

Protipožární opatření 

Mezi jednotlivé požární úseky bude instalována požární klapka, která při zvýšení teploty nad 

stanovenou mez uzavře vzduchotechnické potrubí. Tím se zabrání šíření požáru do dalších 

požárních úseků po dobu nezbytně nutnou pro opuštění objektu případně uhašení požáru. 

Požární klapka musí odolávat požáru minimálně stejně dlouho jako požárně dělící 

konstrukce, ve které je umístěna. V řešeném objektu se jedná o prostup vzduchovodů střešní 
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konstrukcí z venkovního do vnitřního prostředí. Požární klapky budou zabetonovány do 

stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím tvořící spodní plášť dvouplášťové ploché 

střechy. 

Montáž, provoz, údržba 

Montáž vzduchotechnických zařízení bude prováděna jen odbornými pracovníky a při 

dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Práce ve výškách nad 1,8 m budou 

prováděny v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Použití dopravních 

a zvedacích zařízení bude prováděno pouze osobami zaškolenými a pro tyto práce 

povolanými. Při práci s hořlavými látkami, zejména při svařování, budou dodržovány 

předpisy protipožární ochrany. 

Veškerá zařízení budou po montáži vyzkoušena, zaregulována a obsluhovatel bude 

seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení podle provozních předpisů. Údržbu by měla 

provádět zaučená osoba. Součástí údržby je kontrola stavu celého zařízení, případně měnění 

filtračních vložek. Ostatní kontrola dle provozních předpisů jednotlivých vzduchotechnických 

elementů. 

Požadavky na ostatní profese 

Zdravotechnika 

Odtok kondenzátu z chladiče centrální klimatizační jednotky musí být připojen do kanalizace 

přes sifon. Sifon je umístěn přímo u jednotky. Jedná se o volné napojení, proto je nutný sifon 

i na připojovacím potrubí kanalizace jako zápachová uzávěrka. 

Vytápění a chlazení 

Napojení centrální klimatizační jednotky a aktivních chladicích trámců na rozvody topné 

a chladící vody. 

Stavební úpravy 

Návrh plošiny pro strojovnu centrální klimatizační jednotku z ocelových profilů a pororoštu, 
která bude vynesena na obvodovém a nosném vnitřním zdivu na střeše objektu. Stěny 
strojovny budou tvořit protihlukové zábrany tvořené plechem a akustickými deskami. 
Prostupy stěn pro provedení vzduchotechnických potrubí. Instalace akustických podhledů 

Elektroinstalace, měření a regulace 

Připojení centrální klimatizační jednotky na elektrickou síť. Zařízení pro regulaci aktivních 
chladicích trámců jsou součástí jejich dodávky. 

Závěr 

Po skončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se budou měřit 

výkonové parametry, a provede se správné nastavení regulačních elementů pro 

požadovanou distribuci vzduchu.  
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ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce je návrh ústředního klimatizačního systému sloužícího 

k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu kancelářských prostor a zasedacích 

místností ve 2. nadzemním podlaží administrativní budovy, nacházející se na území města 

Brna. 

Jako vhodný ústřední systém byl vybrán kombinovaný klimatizační systém 

vzduch − voda za použití horizontálních podstropních indukčních jednotek (aktivních 

chladicích trámců). Výhodou zvoleného systému je tichý provoz aktivních chladicích trámců, 

schopnost splnění individuálních požadavků na interní mikroklima jednotlivých místností 

a také možnost použití v prostorech s malou světlou výškou místností. 

V práci bylo postupně stanoveno potřebné množství přiváděného venkovního vzduchu 

do klimatizovaného prostoru, navrženy úpravy řešeného objektu tak, aby tepelně technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí vyhovovaly v současné době platným stavebním normám, 

vypočítán návrhový tepelný výkon a tepelná zátěž citelným teplem klimatizovaného prostoru 

a provedeny psychrometrické výpočty letního a zimního provozu klimatizačního zařízení. 

Výše uvedené výpočty následně vedly k návrhu horizontálních podstropních indukčních 

jednotek a štěrbinových vyústek pro odvod vzduchu z klimatizovaného prostoru, potrubní 

sítě a centrální klimatizační jednotky, umístěné na střeše objektu. Pro navržený systém byla 

zpracována příslušná výkresová dokumentace, zjednodušená technická zpráva a rozpis 

použitého materiálu. 

Výpočtové postupy a hodnoty použité v diplomové práci odpovídají v současné době 

platným právním předpisům a technickým normám. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

A [K] amplituda kolísání teplot venkovního vzduchu 

A [-] psychrometrický součinitel 

Ai [m2] podlahová plocha vytápěného prostoru 

Ak [m2] plocha stavební části 

bu [-] teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

   nevytápěného prostoru a venkovní výpočtovou teplotou 

c [J/(kg∙K)] měrná tepelná kapacita 

c [m] hloubka zapuštění okna pod horní stínící deskou 

co [-] korekce na čistotu atmosféry 

c1 [-] součinitel současnosti 

c2 [-] zbytkový součinitel 

c3 [-] průměrné zatížení 

d [m] tloušťka 

d [m] hloubka zapuštění okna ve stěně 

D [dB] útlum hluku 

dekv [m] ekvivalentní průměr potrubí 

ei [-] stínicí činitel 

ek [-] korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 

e1 [m] délka stínu ve vodorovném směru okenního otvoru 

e2 [m] délka stínu ve svislém směru okenního otvoru 

f [m] šířka svislé části rámu okna 

F [-] obtokový součinitel 

fij [-] redukční teplotní činitel korigující teplotní rozdíl mezi 

  teplotou sousedního prostoru a venkovní výpočtovou teplotou 

fRH [W/m2] korekční součinitel závisející na době zátopu a předpokládaném 

  poklesu vnitřní teploty v útlumové době 

g [m] šířka vodorovné části rámu okna 

h [°] výška Slunce nad obzorem 

h [kJ/kgsv] měrná entalpie 

H [m] nadmořská výška 
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HT,ie [W/K] součinitel tepelné ztráty z vytápěného do vnějšího prostředí 

HT,ij [W/K] součinitel tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých 

   teplotách 

HT,iue [W/K] součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

HT,vi [W/K] součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

i [-] indukční poměr 

i [-] počet osob 

�� [W] celková intenzita sluneční radiace 

��p [W] intenzita difúzní sluneční radiace 

��� [W] intenzita přímé sluneční radiace dopadající na plochu libovolně 

  orientovanou ke směru slunečních paprsků  

���� [W] intenzita přímé sluneční radiace dopadající na plochu kolmou ke  

  směru slunečních paprsků 

��� [W] celková intenzita sluneční radiace procházející standardním 

  jednoduchým zasklením 

���p [W] intenzita difúzní sluneční radiace procházející standardním 

  jednoduchým zasklením 

L [m] délka 

lA [m] šířka zasklené části okna 

lB [m] výška zasklené části okna 

LA [m] šířka okna 

LAeq [dB] ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LB [m] výška okna 

Lp [dB] hladina akustického tlaku 

Lw [dB] hladina akustického výkonu 

l23 [J/kg] měrné výparné teplo vody 

m [-] součinitel zmenšení teplotního kolísání při prostupu tepla 

M [kg] hmotnost 

�� } [g/h] produkce vodní páry 

�� �	
� [kg/s] hmotnostní tok primárního vzduchu 

�� ��� [kg/s] hmotnostní tok sekundárního vzduchu 

�� \ [kg/s] hmotnostní tok suché složky vzduchu 
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�� Ð,
 [kg/s] hmotnostní tok vlhkosti produkované v klimatizovaném prostoru 

n [h-1] intenzita výměny vzduchu 

n [-] počet 

n50 [h-1] intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem 

  a vnějškem budovy 

O [m3] objem místnosti 

p [Pa] tlak 

y�  [W] příkon 

}� [Pa] parciální tlak vodních par 

}�"  [Pa] parciální tlak syté vodní páry 

g�0 [W] tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem 

g�� [W] produkce tepla elektronických zařízení 

g�0Ò,�R [W] výkon chladiče centrální klimatizační jednotky 

g�0Ò,
R [W] celkový výkon chladičů všech indukčních jednotek 

g� 
 [W] celková tepelná zátěž citelným i vázaným teplem 

g� �z [W] tepelné zisky citelným teplem 

g� �w [W] tepelné zisky vázaným teplem 

g� n [W] produkce tepla lidí 

g�a [W] tepelná zisky plynoucí z přívodu venkovního vzduchu 

g��� [W] tepelné zisky prostupem tepla okny 

g��,�R [W] výkon ohřívače centrální klimatizační jednotky 

g��,
R [W] celkový výkon ohřívačů všech indukčních jednotek 

g��	 [W] tepelné zisky okny sluneční radiací 

g��	,� [W] průměrné tepelné zisky radiací od osluněných oken během celé 

  pracovní doby 

g��	,�¯° [W] maximální hodnota tepelných zisků radiací od osluněných oken 

  během pracovní doby 

g��	,	 [W] zmenšená hodnota tepelných zisků radiací od osluněných oken 

g���\ [W] produkce tepla svítidel 

g��Ó,�R [W] výkon parního zvlhčovače centrální klimatizační jednotky 
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g�� [W] tepelné zisky vnějšími konstrukcemi 

g��� [W] tepelné zisky ze sousedních místností 

g�\ [W] produkce tepla ventilátorů 

g�\Ó [W] produkce tepla ohřátím ve vzduchovodech 

R [Pa/m] tlakový spád 

Rse [(m2∙K)/W] odpor při přestupu tepla na vnější straně 

Rsi [(m2∙K)/W] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

s [-] stínící součinitel 

S [m2] plocha 

So [m2] povrch zasklené části okna 

Sos [m2] osluněný povrch zasklené části okna 

Sosv [m2] plocha místnosti vyžadující umělé osvětlení 

Td [-] celková propustnost difúzní sluneční radiace standardního skla 

TD [-] celková poměrná propustnost přímé sluneční radiace standardním 

  jednoduchým sklem 

te [°C] venkovní výpočtová teplota 

te,m [°C] teplota mokrého teploměru 

te,max [°C] maximální venkovní teplota 

ti [°C] vnitřní výpočtová teplota 

tprim [°C] teplota primárního vzduchu 

tr [°C] rovnocenná sluneční teplota venkovního vzduchu 

tr [°C] teplota rosného bodu 

U [W/(m2∙K)] součinitel prostupu tepla 

Uk [W/(m2∙K)] součinitel prostupu tepla stavební části k 

Ukc [W/(m2∙K)] korigovaný součinitel prostupu tepla stavební části k 

v [m/s] rychlost 

V [m3] objem místnosti 

��  [m3/h] objemový průtok vzduchu 

��� [m3/h] objemový průtok venkovního vzduchu 

���,�� [m3/h] objemový průtok venkovního vzduchu na jednoho pracovníka 

��
 [m3/h] výměna vzduchu v prostoru 
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��
!W,
 [m3/h] množství vzduchu vyměňovaného infiltrací 

���	
� [m3/h] objemový průtok primárního vzduchu 

w [m/s] rychlost 

x [g/kgsv] měrná vlhkost 

z [-] součinitel znečištění atmosféry 

α [°] sluneční azimut 

α [°] úhel stěny s vodorovnou rovinou 

αse [W/(m2∙K)] součinitel přestupu tepla na vnější straně 

αsi [W/(m2∙K)] součinitel přestupu tepla na vnitřní straně 

γ [°] azimutový úhel normály stěny 

δ [m] tloušťka 

� [°] sluneční deklinace 

Δp [Pa] celkový tlak ventilátoru 

∆}Ó [Pa] tlaková ztráta 

∆}Ó,� [Pa] tlaková ztráta místními odpory 

∆}Ó,2 [Pa] tlaková ztráta třením 

∆g�  [W] snížení maximální hodnoty tepelných zisků sluneční radiací od 

  osluněných oken 

Δt [K] teplotní rozdíl 

ΔUtb [W/(m2∙K)] korekční součinitel závisející na druhu stavební části 

ε [-] součinitel poměrné tepelné pohltivosti pro sluneční radiaci 

Z
 [-] výškový korekční činitel 

ηe [-] účinnost elektromotoru 

ηv [-] účinnost ventilátoru 

* [°] úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků 

*� [°C] výpočtová venkovní teplota 

*
!2,
 [°C] výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru 

*��P [°C] teplota sousedního vytápěného prostoru 

*P [°C] uvažovaná teplota nevytápěného prostoru 

λ [W/(m∙K)] součinitel tepelné vodivosti 

ρ [kg/m3] objemová hmotnost 
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τ [h] sluneční čas 

Ç [%] relativní vlhkost 

V`a,
 [W] návrhový tepelný výkon vytápěného prostoru 

VB`,
 [W] zátopový tepelný výkon 

VA,
 [W] návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 

V_,
 [W] návrhová tepelná ztráta větráním 

ξ  [-] součinitel místní ztráty 

¶ [h] časové zpoždění 
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SEZNAM PŘÍLOH 

P1 Návrhový tepelný výkon jednotlivých místností klimatizovaného prostoru 

P2 Tepelná zátěž jednotlivých místností klimatizovaného prostoru 

P3 Návrh aktivních chladicích trámců v jednotlivých místnostech klimatizovaného 

prostoru 

P4 Rozpis materiálu 

SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

V1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ − PŮDORYS 2.NP, ŘEZ A-A 

V2 VZDUCHOTECHNIKA − PŮDORYSY, ŘEZY  



 

 

  



 

 

P1 NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ 
KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU 

Tab. P1.1 Návrhový tepelný výkon chodby 207 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR1-N Strop nad 2.NP 8,921 0,166 0,000 0,166 1,00 1,48

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 1,48

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 8,921 0,941 0 0,941 0,143 1,20

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 1,20

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m
2

W/m
2.

K W/K

SV1-S Stěna vnitřní tloušťky 300 [mm] 0,14 2,36 0,580 0,20

D3-S Dřevěné vnitřní dveře zasklené jedním sklem ze 2/3 0,14 2,52 3,000 1,08

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 1,28

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 3,96

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 139

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 24,13

n 50 e i ε i

h
-1 - -

2 0 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 0,0

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 0,00

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 0

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 7,54

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 151

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 290

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.2 Návrhový tepelný výkon chodby 208 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 14,220 0,209 0,1 0,309 1,00 4,39

O1-N Plastové okno 3,240 1,200 0,400 1,600 1,00 5,18

STR1-N Strop nad 2.NP 27,880 0,166 0,050 0,216 1,00 6,02

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 15,60

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 27,880 0,941 0,05 0,991 0,143 3,95

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 3,95

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 19,55

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 684

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 77,62

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0,02 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 6,2

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 2,11

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 74

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 24,26

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 485

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 1243

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.3 Návrhový tepelný výkon chodby 209 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 72,720 0,209 0,1 0,309 1,00 22,47

O1-N Plastové okno 20,880 1,200 0,400 1,600 1,00 33,41

STR1-N Strop nad 2.NP 141,438 0,166 0,100 0,266 1,00 37,62

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 93,50

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 141,438 0,941 0,1 1,041 0,143 21,05

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 21,05

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 114,56

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 4009

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 416,30

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0,03 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 50,0

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 16,99

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 594

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 130,10

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 2602

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 7205

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.4 Návrhový tepelný výkon chodby 210 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 28,728 0,209 0,2 0,409 1,00 11,75

O1-N Plastové okno 6,480 1,200 0,400 1,600 1,00 10,37

STR1-N Strop nad 2.NP 23,876 0,166 0,100 0,266 1,00 6,35

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 28,47

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 23,876 0,941 0,1 1,041 0,143 3,55

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 3,55

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 32,02

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 1121

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 63,41

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0,03 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 7,6

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 2,59

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 91

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 19,82

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 396

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 1608

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.5 Návrhový tepelný výkon chodby 211 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 10,728 0,209 0,2 0,409 1,00 4,39

O1-N Plastové okno 4,320 1,200 0,400 1,600 1,00 6,91

STR1-N Strop nad 2.NP 19,646 0,166 0,050 0,216 1,00 4,24

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 15,54

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 19,646 0,941 0,05 0,991 0,143 2,78

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 2,78

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 18,33

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 641

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 55,88

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0,03 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 6,7

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 2,28

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 80

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 17,46

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 349

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 1070

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.6 Návrhový tepelný výkon chodby 212 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 11,808 0,209 0,2 0,409 1,00 4,83

O1-N Plastové okno 3,240 1,200 0,400 1,600 1,00 5,18

STR1-N Strop nad 2.NP 19,646 0,166 0,050 0,216 1,00 4,24

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 14,26

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 19,646 0,941 0,05 0,991 0,143 2,78

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 2,78

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 17,04

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 596

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 55,88

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0,02 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 4,5

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 1,52

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 53

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 17,46

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 349

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 998

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.7 Návrhový tepelný výkon chodby 213 

 

  

θ e [°C] -15,0

θ int,I [°C] 20

θ int,I -θ e [°C] 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

[m2] [W/m2.K] [W/m2.K] [W/m2.K] [-] [W/K]

SO1-N Vnější stěna 10,836 0,209 0,2 0,409 1,00 4,43

O1-N Plastové okno 6,480 1,200 0,400 1,600 1,00 10,37

STR1-N Strop nad 2.NP 22,607 0,166 0,050 0,216 1,00 4,88

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí [W/K] 19,68

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

[m2] [W/m2.K] [W/m2.K] [W/m2.K] [-] [W/K]

STR2-S Strop pod 2.NP 22,607 0,941 0,05 0,991 0,143 3,20

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 3,20

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

[-] [m2] [W/m2.K] [W/K]

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk [W/K] 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij [W/K] 22,89

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) [W] 801

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 63,14

n 50 e i ε i

[h-1] [-] [-]

2 0,03 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi [m3/h] 7,6

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi [W/K] 2,58

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) [W] 90

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 19,73

Zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 395

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 1286

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

Kód Stavební část

Kód 

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.8 Návrhový tepelný výkon chodby 214 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 10,800 0,209 0,2 0,409 1,00 4,42

O1-N Plastové okno 3,240 1,200 0,400 1,600 1,00 5,18

STR1-N Strop nad 2.NP 25,155 0,166 0,050 0,216 1,00 5,43

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 15,03

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 25,155 0,941 0,05 0,991 0,143 3,56

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 3,56

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

- - - - - -

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,00

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 18,60

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 651

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 69,86

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0,02 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 5,6

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 1,90

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 67

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 21,83

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 437

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 1155

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.9 Návrhový tepelný výkon chodby 215 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20

θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí

A k U k ∆U tb U kc e k A k
 .

 U kc  
.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR1-N Strop nad 2.NP 10,956 0,166 0,000 0,166 1,00 1,82

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 1,82

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory

A k U k ∆U tb U kc b u A k
 .

 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 10,956 0,941 0 0,941 0,143 1,47

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 1,47

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty

f ij A k U k f ij
 .

 A k  
.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

SV1-S Stěna vnitřní tloušťky 300 [mm] 0,14 8,19 0,580 0,68

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 0,68

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 3,97

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 139

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3 29,90

n 50 e i ε i

h-1 - -

2 0 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 0,0

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 0,00

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 0

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2 9,34

zátopový součinitel f RH W/m2 20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 187

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 326

Teplotní údaje

Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

Tab. P1.10 Návrhový tepelný výkon chodby 216 

 

  

θ e °C -15,0

θ int,I °C 20
θ int,I -θ e °C 35,0

Tepelné ztáty přímo do venkovního prostředí
A k U k ∆U tb U kc e k A k

 .
 U kc  

.
e k

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

SO1-N Vnější stěna 18,000 0,209 0,2 0,409 1,00 7,36

O1-N Plastové okno 6,480 1,200 0,400 1,600 1,00 10,37
STR1-N Strop nad 2.NP 31,614 0,166 0,050 0,216 1,00 6,83
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí W/K 24,56

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory
A k U k ∆U tb U kc b u A k

 .
 U kc  .b u

m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K na jednot. W/K

STR2-S Strop pod 2.NP 31,614 0,941 0,05 0,991 0,143 4,48
Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue=∑kAk.Ukc.bu W/K 4,48

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
f ij A k U k f ij

 .
 A k  

.
U k

na jedn. m2 W/m2.K W/K

SV1-S Stěna vnitřní tloušťky 300 [mm] 0,14 14,05 0,580 1,17
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami HT,ig=∑kfij.Ak.Uk W/K 1,17

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij W/K 30,20

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,I-θe) W 1057

TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Vnitřní objem V m3
88,88

n 50 e i ε i

h-1
- -

2 0,03 1

Množstí vzduchu infiltrací Vinf,i=2.Vi.n50.ei.εi m3/h 10,7

Celkový součinitel tepelné ztráty větráním HV,i=0,34.Vi W/K 3,63

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i=HV,i.(θint,I-θe) W 127

Zátopový tepelný výkon

Podlahová plocha A i m2
27,78

zátopový součinitel f RH W/m2
20

Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W 556

Návrhový tepelný výkon ΦHL,i=ΦT,i+ΦV,i+ΦRH,i W 1740

Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota

Vnitřní výpočtová teplota

Výpočtový rozdíl teplot

TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM

Kód Stavební část

HT,ie=∑kAk.Ukc.ek

Kód Stavební část

Kód Stavební část



 

 

P2 TEPELNÁ ZÁTĚŽ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU 

Tab. P2.1 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků chodby 207 během pracovní doby pro 21. června 

 
  

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 13 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 9

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 13 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 9

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic207 [W] 169 167 166 166 165 165 165 164 164 164 164 165

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv207 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i207 [W] 169 167 166 166 165 165 165 164 164 164 164 165

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -73 -61 -47 -32 -18 -4 8 17 22 24 22 17

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c207 [W] 96 106 119 133 147 161 172 181 187 189 187 182

98

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

0

53

0

5

Pracovní doba (letní čas)

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

0

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

156

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

0



 

 

Tab. P2.2 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků recepce 208 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 86 120 150 174 193 204 229 415 617 735 749 652

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]
Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W] 0 0 0 22 41 52 77 263 465 583 596 500

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 2 8 12 15 16 15 12

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 59 53 47 42 39 37 35 34 33 33 32 35

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 59 53 47 65 79 91 120 309 513 631 644 547

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic208 [W] 489 483 476 494 509 520 549 738 942 1060 1073 976

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv208 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i208 [W] 563 557 551 568 583 594 623 812 1016 1135 1147 1050

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -151 -126 -98 -67 -37 -8 16 35 46 51 46 35

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c208 [W] 338 356 379 427 472 512 565 773 988 1111 1119 1011

0

429

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

360

596

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

152

140

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

47

37

194

11

Pracovní doba (letní čas)

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

74

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem



 

 

Tab. P2.3 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 209 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 564 787 981 1141 1261 1335 1457 2324 3256 3779 3848 3551

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W] 198 421 615 775 895 969 1091 1957 2890 3413 3482 3185

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] -199 -163 -121 0 0 13 49 77 94 100 94 77

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 293 263 234 212 193 183 175 168 163 160 160 175

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 291 521 729 987 1088 1165 1315 2202 3147 3673 3736 3436

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic209 [W] 4743 4973 5181 5439 5540 5617 5767 6654 7599 8125 8188 7888

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv209 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i209 [W] 5911 6141 6349 6607 6707 6785 6935 7822 8767 9293 9356 9056

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -2109 -1768 -1370 -943 -516 -118 224 486 651 707 651 486

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c209 [W] 2634 3206 3811 4496 5024 5499 5991 7140 8250 8832 8839 8374

0

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

1168

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

3482

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

159

484

4452

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

1012

Pracovní doba (letní čas)

2435

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

748

627

366



 

 

Tab. P2.4 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 210 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 621 812 833 703 510 408 416 408 386 349 332 391

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W] 586 777 798 668 474 373 381 373 351 314 297 356

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 4 15 24 29 31 29 24

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 49 45 41 37 33 31 29 27 26 25 25 27

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 636 823 839 705 507 408 425 424 406 370 351 406

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic210 [W] 952 1138 1155 1021 823 724 741 740 722 686 667 722

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv210 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i210 [W] 1039 1226 1242 1108 910 811 828 827 809 773 754 809

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -151 -126 -98 -67 -37 -8 16 35 46 51 46 35

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c210 [W] 801 1012 1057 954 786 715 757 775 768 736 713 757

316

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

257

798

0

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

56

0

174

Pracovní doba (letní čas)

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

87

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

11

75

35



 

 

Tab. P2.5 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 211 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 754 974 962 736 435 288 293 288 272 246 211 170

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W] 723 943 931 705 404 257 262 257 241 215 180 139

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 3 10 16 19 21 19 16

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 37 33 30 28 27 25 24 23 22 22 22 24

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 760 976 961 733 430 285 296 296 283 258 222 179

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic211 [W] 1067 1283 1268 1040 737 592 603 603 590 565 529 485

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv211 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i211 [W] 1154 1371 1355 1127 824 679 690 690 677 652 616 573

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -151 -126 -98 -67 -37 -8 16 35 46 51 46 35

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c211 [W] 916 1157 1170 973 700 583 619 637 636 615 575 520

87

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

307

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

469

943

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

31

0

66

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

56

0

174

11

Pracovní doba (letní čas)



 

 

Tab. P2.6 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 212 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 535 692 683 529 317 204 208 204 193 174 150 120

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W] 504 661 652 498 286 173 177 173 162 144 119 89

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 2 8 12 15 16 15 12

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 38 34 31 29 27 26 25 24 23 22 22 24

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 542 695 683 527 313 201 209 209 199 182 156 126

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic212 [W] 849 1002 990 834 620 508 516 516 506 489 463 433

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv212 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i212 [W] 936 1089 1077 921 707 595 603 603 594 576 550 520

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -151 -126 -98 -67 -37 -8 16 35 46 51 46 35

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c212 [W] 698 876 892 767 583 500 532 550 553 539 510 467

66

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

56

0

174

11

Pracovní doba (letní čas)

87

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

307

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

334

661

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

31

0



 

 

Tab. P2.7 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků kanceláře 213 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 1070 1383 1366 1058 633 408 416 408 386 349 300 241

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W] 993 1306 1289 980 556 331 339 331 308 272 223 164

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 4 15 24 29 31 29 24

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 40 36 33 31 30 28 27 26 25 25 25 27

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 1034 1343 1322 1012 586 363 381 381 363 328 277 214

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic213 [W] 1349 1658 1638 1327 901 679 696 696 678 643 592 530

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv213 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i213 [W] 1436 1745 1725 1414 988 766 784 784 766 730 680 617

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -151 -126 -98 -67 -37 -8 16 35 46 51 46 35

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c213 [W] 1198 1532 1540 1260 864 670 712 731 725 694 639 565

174

11

Pracovní doba (letní čas)

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

315

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

668

1306

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

77

74

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

56

0

0

87

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru



 

 

Tab. P2.8 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků zasedací místnosti 214 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 535 692 683 529 317 204 208 204 193 174 150 120

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W]

402 558 550 395 183 71 75 71 59 41 17 0

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 2 8 12 15 16 15 12

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 44 39 36 34 32 30 29 28 27 27 27 29

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 446 598 585 429 215 103 111 111 101 83 58 41

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic214 [W] 1624 1776 1764 1608 1394 1282 1290 1289 1280 1262 1236 1220

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv214 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i214 [W] 2618 2770 2757 2601 2387 2275 2283 2283 2273 2255 2230 2213

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -1808 -1515 -1174 -808 -442 -101 192 417 558 606 558 417

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c214 [W] -183 261 590 800 952 1181 1482 1706 1837 1868 1794 1636

558

1178

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

334

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

Pracovní doba (letní čas)

994

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

636

70

254

136

82

133

0



 

 

Tab. P2.9 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků chodby 215 během pracovní doby pro 21. června 

 
  

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 16 14 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 16 14 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic215 [W] 146 144 142 142 141 141 141 140 140 140 140 141

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv215 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i215 [W] 146 144 142 142 141 141 141 140 140 140 140 141

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -90 -75 -59 -40 -22 -5 10 21 28 30 28 21

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c215 [W] 56 68 84 102 119 136 150 161 168 170 168 162

0

Pracovní doba (letní čas)

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

0

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

65

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

0

7

58

130

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

0



 

 

Tab. P2.10 Shrnutí jednotlivých tepelných zisků zasedací místnosti 216 během pracovní doby pro 21. června 

 

[h] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sluneční čas (středoevropský čas) τ [h] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Produkce tepla lidí Q l [W]

Produkce tepla svítidel Q osv [W]

Produkce tepla elektronických zařízení Q e [W]

Produkce tepla ventilátorů Q v [W]

Tepelné zisky ze sousedních místností Q sm [W]

Produkce tepla ohřátím vzduchu ve vzduchovodech Q vz [W]

Součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů Q vni [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací Q or [W] 1070 1383 1366 1058 633 408 416 408 386 349 300 241

Průměrné tepelné zisky okny sluneční radiací během celé pracovní doby Q or,m [W]

Snížení tepelných zisků od osluněných oken ΔQ [W]

Maximální hodnota tepelných zisků okny sluneční radiací zmenšená o ΔQ Q or,max -ΔQ [W]

Tepelné zisky okny sluneční radiací snížené o složku akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí
Q or,r [W]

978 1291 1274 966 541 316 324 316 294 257 208 149

Tepelné zisky prostupem tepla okny (záporné zisky započítány až od -100 W) Q ok [W] 0 0 0 0 0 4 15 24 29 31 29 24

Tepelné zisky venkovními stěnami Q s [W] 59 53 48 45 42 40 39 37 36 35 35 38

Součet tepelných zisků z vnějšího prostředí Q vne [W] 1037 1344 1322 1011 584 361 378 377 359 323 272 211

Výsledná tepelná zátěž citelným teplem Q ic216 [W] 2355 2662 2640 2328 1902 1678 1695 1695 1676 1641 1590 1528

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem Q iv216 [W]

Výsledné tepelné zisky citelným a vázaným teplem Q i216 [W] 3523 3830 3807 3496 3069 2846 2863 2863 2844 2809 2758 2696

Tepelné zisky plynoucí z přívodu venkovního větracího vzduchu Q L [W] -2109 -1768 -1370 -943 -516 -118 224 486 651 707 651 486

Výsledná tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem Q c216 [W] 246 894 1270 1386 1386 1560 1919 2181 2327 2348 2241 2014

157

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů

748

0

254

159

Pracovní doba (letní čas)

1168

Celková tepelná zátěž klimatizovaného prostoru

Tepelná zátěž klimatizačního zařízení citelným teplem

Výsledné tepelné zisky vázaným teplem

1318

Tepelné zisky z vnějšího prostředí

668

1291

Výsledné tepelné zisky citelným teplem

92

0



 

 

P3 NÁVRH AKTIVNÍCH CHLADICÍCH TRÁMCŮ V JEDNOTLIVÝCH 
MÍSTNOSTECH KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU 

Na obrázcích P3.1 až P3.9 jsou zobrazeny již pouze rychlosti proudění vzduchu pro letní 

provoz v jednotlivých místnostech klimatizovaného prostoru, jelikož při zimním provozu 

dosahují rychlosti proudění vzduchu v pracovní oblasti nižších hodnot. 

Tab. P3.1 Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro recepci 208, chodbu 207 a 215 

 

 
Obr. P3.1 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 208 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

Místnost:

V prim 104 m3/h

Q ch,ij,i 443 W

Q o,ij,i 1704 W

Počet 1 ks

104 m3/h

86 Pa

23 dB

18 °C

18,7 °C

0,020 kg/s

275 W

445 W

720 W

0,2 K

22 °C

50 °C

0,040 kg/s

70 W

1705 W

1775 W

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

208 Recepce, 207 Chodba, 215 Chodba

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 2, nátrubek 

vlevo ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3600 mm, délka výměníku 3300 mm



 

 

Tab. P3.2 Návrh horizontálních podstropních indukčních jednotek pro kancelář 209 

 

Místnost:

V prim 700 m3/h

Q ch,ij,i 2896 W

Q o,ij,i 6600 W

Počet 3 ks

600 m3/h

245 Pa

40 dB

18 °C

15 °C

0,087 kg/s

1585 W

2463 W

4048 W

0,2 K

22 °C

50 °C

0,110 kg/s

472 W

5773 W

6245 W

Počet 1 ks

100 m3/h

145 Pa

28 dB

18 °C

15 °C

0,029 kg/s

266 W

433 W

699 W

0,5 K

22 °C

50 °C

0,040 kg/s

70 W

828 W

898 W

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 1-směrný výfuk, varianta dýz 4, nátrubek 

vlevo ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 2700 mm, délka výměníku 2400 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A
Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 3, nátrubek 

vpravo ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3600 mm, délka výměníku 3300 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

209 Kancelář



 

 

 

Obr. P3.2 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 209 (pro 

chladicí trámce s 2-směrným výfukem) o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti 

(znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

 

Obr. P3.3 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 209 (pro 

chladicí trámec s 1-směrným výfukem) o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti 

(znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

  



 

 

Tab. P3.3 Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro kancelář 210 

 

 

Obr. P3.4 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 210 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

  

Místnost:

V prim 50 m3/h

Q ch,ij,i 889 W

Q o,ij,i 1473 W

Počet 1 ks

79 m3/h

129 Pa

25 dB

18 °C

15 °C

0,040 kg/s

209 W

896 W

1105 W

0,3 K

22 °C

50 °C

0,040 kg/s

53 W

1466 W

1519 W

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 1, nátrubek v 

čele ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3000 mm, délka výměníku 2600 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

210 Kancelář

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu



 

 

Tab. P3.4 Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro kancelář 211 

 

 

Obr. P3.5 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 211 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

  

Místnost:

V prim 50 m3/h

Q ch,ij,i 987 W

Q o,ij,i 981 W

Počet 1 ks

50 m3/h

52 Pa

< 20 dB

18 °C

15 °C

0,100 kg/s

133 W

982 W

1115 W

0,2 K

22 °C

50 °C

0,021 kg/s

34 W

991 W

1025 W

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 1, nátrubek v 

čele ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3000 mm, délka výměníku 2600 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

211 Kancelář

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti



 

 

Tab. P3.5 Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro kancelář 212 

 

 

Obr. P3.6 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 212 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

  

Místnost:

V prim 50 m3/h

Q ch,ij,i 745 W

Q o,ij,i 914 W

Počet 1 ks

50 m3/h

52 Pa

< 20 dB

18 °C

15 °C

0,045 kg/s

133 W

743 W

876 W

0,2 K

22 °C

50 °C

0,017 kg/s

34 W

921 W

955 WCelkový topný výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 1, nátrubek v 

čele ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3000 mm, délka výměníku 2600 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

212 Kancelář

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti



 

 

Tab. P3.6 Návrh horizontální podstropní indukční jednotky pro kancelář 213 

 

 

Obr. P3.7 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 213 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

  

Místnost:

V prim 50 m3/h

Q ch,ij,i 1307 W

Q o,ij,i 1178 W

Počet 1 ks

83 m3/h

141 Pa

26 dB

18 °C

15 °C

0,100 kg/s

218 W

1307 W

1525 W

0,3 K

22 °C

50 °C

0,020 kg/s

56 W

1184 W

1240 W

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk, varianta dýz 1, nátrubek v 

čele ∅∅∅∅125 s klapkou, délka jednotky 3000 mm, délka výměníku 2600 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

213 Kancelář

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:



 

 

Tab. P3.7 Návrh horizontálních podstropních indukčních jednotek pro zasedací místnost 214 

 

 

Obr. P3.8 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 214 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

Místnost:

V prim 600 m3/h

Q ch,ij,i 158 W

Q o,ij,i 1058 W

Počet 2 ks

600 m
3
/h

241 Pa

44 dB

18 °C

24,4 °C

0,040 kg/s

1585 W

161 W

1746 W

0,1 K

0,5 K

22 °C

40,3 °C

0,020 kg/s

404 W

1061 W

1465 W

Teplota vstupní topné vody

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Hmotnostní průtok chladící vody

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu mezi jednotkami ve výšce 1,1 

m nad podlahou

Objemový průtok primárního vzduchu

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

214 Zasedací místnost

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk (nastavení klapek HVC na 

straně k vedlejší jednotce do polohy MID), varianta dýz 4, nátrubek v čele ∅∅∅∅125 s 

klapkou, délka jednotky 3300 mm, délka výměníku 3000 mm



 

 

Tab. P3.8 Návrh horizontálních podstropních indukčních jednotek pro zasedací místnost 216 

 

 

Obr. P3.9 Zobrazení rychlosti proudění vzduchu pro letní provoz v řezu místnosti 216 

o hodnotě va ≥ 0,2 m/s a pracovní oblasti (znázorněna čárkovanou čarou) ve výšce 

1,1 m nad podlahou a 0,5 m od stěn 

Místnost:

V prim 700 m3/h

Q ch,ij,i 690 W

Q o,ij,i 1223 W

Počet 2 ks

684 m
3
/h

253 Pa

46 dB

18 °C

19,8 °C

0,040 kg/s

1803 W

691 W

2494 W

0,2 K

0,5 K

22 °C

43,5 °C

0,020 kg/s

334 W

1228 W

1562 W

Hmotnostní průtok topné vody

Topný výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon ohřívače indukční jednotky

Celkový topný výkon indukční jednotky

Chladicí výkon dodaný primárním vzduchem

Výkon chladiče indukční jednotky

Celkový chladicí výkon indukční jednotky

Zimní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní topné vody

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a ve vzdálenosti 0,5 m od stěny

Rozdíl teploty vzduchu v místnosti a teploty přiváděného vzduchu mezi jednotkami ve výšce 1,1 

m nad podlahou

Tlaková ztráta indukční jednotky na straně vzduchu

Hladina akustického výkonu A

Letní provoz

Teplota primárního vzduchu

Teplota vstupní chladící vody

Hmotnostní průtok chladící vody

Požadovaný objemový průtok primárního vzduchu

Požadovaný výkon chladičů indukčních jednotek v místosti

Požadovaný výkon ohřívačů indukčních jednotek v místosti

Navržené horizontální podstropní indukční jednotky:

Aktivní chladicí trámec Halton, typ CBC, 2-směrný výfuk (nastavení klapek HVC na 

straně k vedlejší jednotce do polohy MID), varianta dýz 4, nátrubek v čele ∅∅∅∅125 s 

klapkou, délka jednotky 3600 mm, délka výměníku 3300 mm

Objemový průtok primárního vzduchu

216 Zasedací místnost



 

 

  



 

 

P4 ROZPIS MATERIÁLU 

V tabulce P4.1 je uveden rozpis materiálu použitého pro přívod vzduchu do klimatizovaného 

prostoru, v tabulce P4.2 pro odvod vzduchu z klimatizovaného prostoru a pro odvod vzduchu 

z centrální klimatizační jednotky. 

Tab. P4.1 Rozpis materiálu pro přívod vzduchu do klimatizovaného prostoru 

POZICE POPIS  

1 PŘÍVOD VZDUCHU DO KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU  

1.1 Sestavná klimatizační jednotka řady H, velikost H3.15 od společnosti 

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. 

Přívodní část jednotky se sestává z: 

- koncového panelu s protidešťovou žaluzií a regulační klapkou, 
- filtrační komory s kapsovým filtrem třídy F5, 
- regenerační rotační komory − výkon 25,4 kW, účinnost 75 %, 
- volné komory délky 200 mm, 
- vodní ohřívací komory jednořadé − výkon 7,9 kW, 
- vodní chladicí komory sedmiřadé − výkon 12,7 kW, 
- ventilátorové komory s volným oběžným kolem a manžetou, 

ventilátor RH28C Stahl (3139 ot/min, účinnost 78 %, výkon 0,78 
kW, dynamický tlak 42 Pa, celkový tlak 928 Pa), motor 2P080M2 
(napětí 230/400 V, 2880 ot/min, proud 4/2,3 A, výkon 0,76 kW). 

 

1 soubor 

1.2 Horizontální podstropní indukční jednotka (aktivní chladicí trámec), 

typ CBC od společnosti Halton: 

- 2-směrný výfuk, 
- varianta dýz 2, 
- nátrubek vlevo ∅ 125 s klapkou, 
- délka jednotky 3600 mm, délka výměníku 3300 mm. 

 

1 ks 

1.3 Horizontální podstropní indukční jednotka (aktivní chladicí trámec), 

typ CBC od společnosti Halton: 

- 2-směrný výfuk, 
- varianta dýz 3, 
- nátrubek vpravo ∅ 125 s klapkou, 
- délka jednotky 3600 mm, délka výměníku 3300 mm. 

 

3 ks 

1.4 Horizontální podstropní indukční jednotka (aktivní chladicí trámec), 

typ CBC od společnosti Halton: 

- 1-směrný výfuk, 
- varianta dýz 4, 
- nátrubek vlevo ∅ 125 s klapkou, 
- délka jednotky 2700 mm, délka výměníku 2400 mm. 

 

1 ks 



 

 

1.5 Horizontální podstropní indukční jednotka (aktivní chladicí trámec), 

typ CBC od společnosti Halton: 

- 2-směrný výfuk, 
- varianta dýz 1, 
- nátrubek v čele ∅ 125 s klapkou, 
- délka jednotky 3000 mm, délka výměníku 2600 mm. 

 

4 ks 

1.6 Horizontální podstropní indukční jednotka (aktivní chladicí trámec), 

typ CBC od společnosti Halton: 

- 2-směrný výfuk, 
- varianta dýz 4, 
- nátrubek v čele ∅ 125 s klapkou, 
- délka jednotky 3300 mm, délka výměníku 3000 mm. 

 

2 ks 

1.7 Horizontální podstropní indukční jednotka (aktivní chladicí trámec), 

typ CBC od společnosti Halton: 

- 2-směrný výfuk, 
- varianta dýz 4, 
- nátrubek v čele ∅ 125 s klapkou, 
- délka jednotky 3600 mm, délka výměníku 3300 mm. 

 

2 ks 

1.8 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 

IMOS-PK-I-S-EI90S-630×250-DV7-P 

rozměry 630 × 250 mm, požární odolnost EI90S 

 

1 ks 

1.9 Regulační klapka těsná pro kruhové potrubí ∅ 125 

MANDÍK − RKKTM 125 S-.57 TPM 031/03 

ovládání servopohonem 

 

6 ks 

1.10 Tlumič hluku 

IMOS-THP-20-1200x250-500-3 

rozměry 1200 × 250 mm, délka 500 mm, 3 vložky o šířce 200 mm 

 

1 ks 

1.11 Potrubí čtyřhranné 

přechod symetrický 550 × 550 − 630 × 250 − 500 

 

1 ks 

1.12 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 250 × 630, R=150, 90o 

 

2 ks 

1.13 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 630 × 250 

 

3,43 m 



 

 

1.14 Potrubí čtyřhranné 

přechod symetrický 630 × 250 − 1200 × 250 − 500 

 

2 ks 

1.15 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 630 × 250, R=150, 90o 

 

1 ks 

1.16 Potrubí čtyřhranné 

odbočka 630 × 250 − 500 × 250 − 250 × 200 − 500, R=150, 90o 

 

1 ks 

1.17 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 500 × 250 

 

2,5 m 

1.18 Potrubí čtyřhranné 

odbočka 500 × 250 − 400 × 200 − 250 × 200 − 500, R=150, 90o  

 

1 ks 

1.19 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 400 × 200 

 

7,5 m 

1.20 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 400 × 200 − 315 × 200 − 500 

 

1 ks 

1.21 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 315 × 200 

 

4,4 m 

1.22 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 315 × 200 − 200 × 200 − 500 

 

1 ks 

1.23 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 200 × 200 

 

4 m 

1.24 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 250 × 200 

 

2,3 m 



 

 

1.25 Potrubí čtyřhranné 

rozbočka symetrická 250 × 200 − 200 × 200 − 200 × 200 − 500, 60o 

 

1 ks 

1.26 Potrubí čtyřhranné 

záslepka 200 × 200 

 

3 ks 

1.27 Potrubí čtyřhranné 

záslepka 250 × 200 

 

1 ks 

1.28 Nástavec kruhový ∅ 125 

délka 100 mm 

 

13 ks 

1.29 Ohebná hadice SONOFLEX® MO 

průměr 127 mm 

 

30 m 

1.30 Rohož z kamenné vlny s hliníkovou fólií Larock 40 ALS 

tloušťka izolace 40 mm 

 

36 m2 

1.31 Rohož z kamenné vlny s hliníkovou fólií Larock 40 ALS 

tloušťka izolace 60 mm 

povrchová úprava oplechováním pozinkovaným plechem 

 

4 m2 

Tab. P4.2 Rozpis materiálu pro odvod vzduchu z klimatizovaného prostoru 

POZICE POPIS  

2 ODVOD VZDUCHU Z KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU  

2.1 Sestavná klimatizační jednotka řady H, velikost H3.15 od společnosti 

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. 

Odvodní část jednotky se sestává z: 

- koncového panelu s regulační klapkou, 
- filtrační komory s kapsovým filtrem třídy G4, 
- regenerační rotační komory − viz přívodní část, 
- ventilátorové komory s volným oběžným kolem a manžetou, 

ventilátor RH28C Stahl (2513 ot/min, účinnost 78 %, výkon 0,39 
kW, dynamický tlak 42 Pa, celkový tlak 457 Pa), motor 2P080S2 
(napětí 230/400 V, 2865 ot/min, proud 2,9/1,7 A, výkon 0,75 kW). 

 

1 soubor 



 

 

2.2 Štěrbinová vyústka 

IMOS-SV-K-7,5-B-800-RAL9010 

šířka štěrbiny 7,5 mm, délka 800 mm 
průměr připojovacího potrubí 98 mm 

 

4 ks 

2.3 Štěrbinová vyústka 

IMOS-SV-K-15-B-800-RAL9010 

šířka štěrbiny 15 mm, délka 800 mm 
průměr připojovacího potrubí 158 mm 

 

7 ks 

2.4 Štěrbinová vyústka 

IMOS-SV-K-7,5-B-600-RAL9010 

šířka štěrbiny 7,5 mm, délka 600 mm 
průměr připojovacího potrubí 98 mm 

 

4 ks 

2.5 Štěrbinová vyústka 

IMOS-SV-K-20,5-B-1500-RAL9010 

šířka štěrbiny 20,5 mm, délka 1500 mm 
průměr připojovacího potrubí 198 mm 

 

2 ks 

2.6 Štěrbinová vyústka 

IMOS-SV-K-20,5-B-1200-RAL9010 

šířka štěrbiny 20,5 mm, délka 1200 mm 
průměr připojovacího potrubí 198 mm 

 

3 ks 

2.7 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 

IMOS-PK-I-S-EI90S-630×250-DV7-P 

rozměry 630 × 250 mm, požární odolnost EI90S 

 

1 ks 

2.8 Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 

MANDÍK − RKM 250×200-.57 TPM 009/00 

rozměry 250 × 200 mm, ovládání servopohonem 

 

1 ks 

2.9 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 

IMOS-PZ-ZN-400×400-R2-S 

rozměry 400 × 400 mm, vybavená sítem proti vnikání hmyzu 

 

1 ks 

2.10 Potrubí čtyřhranné 

přechod symetrický 550 × 550 − 630 × 250 − 500 

 

1 ks 

2.11 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 630 × 250, R=150, 90o 

 

2 ks 



 

 

2.12 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 630 × 250 

 

1,94 m 

2.13 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 250 × 630, R=150, 90o 

 

1 ks 

2.14 Potrubí čtyřhranné 

rozbočka nesymetrická 630 × 250 − 630 × 250 − 630 × 200 − 500, 90o 

 

1 ks 

2.15 Potrubí čtyřhranné 

přechod symetrický 630 × 250 − 400 × 250 − 500 

 

1 ks 

2.16 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 400 × 250 

 

5,38 m 

2.17 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 400 × 250, R=150, 90o 

 

1 ks 

2.18 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 400 × 250 − 315 × 250 − 500 

 

1 ks 

2.19 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 315 × 250 

 

3,5 m 

2.20 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 315 × 250 − 250 × 250 − 500 

 

1 ks 

2.21 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 250 × 250 

 

1,75 m 

2.22 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 250 × 250 − 200 × 250 − 500 

 

1 ks 



 

 

2.23 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 200 × 250 

 

1,3 m 

2.24 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 200 × 250 − 125 × 250 − 500 

 

1 ks 

2.25 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 125 × 250 

 

1,75 m 

2.26 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 125 × 250 − 125 × 200 − 500 

 

1 ks 

2.27 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 125 × 200 

 

13 m 

2.28 Potrubí čtyřhranné 

záslepka 125 × 200 

 

1 ks 

2.29 Potrubí čtyřhranné 

přechod symetrický 630 × 200 − 250 × 200 − 500 

 

1 ks 

2.30 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 250 × 200 

 

22,97 m 

2.31 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 250 × 200, R=150, 90o 

 

3 ks 

2.32 Potrubí čtyřhranné 

přechod nesymetrický 250 × 200 − 200 × 200 − 500 

 

1 ks 

2.33 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 200 × 200 

 

7,51 m 



 

 

2.34 Potrubí čtyřhranné 

záslepka 200 × 200 

 

1 ks 

2.35 Nástavec kruhový ∅ 100 

délka 100 mm 

 

8 ks 

2.36 Nástavec kruhový ∅ 160 

délka 100 mm 

 

7 ks 

2.37 Nástavec kruhový ∅ 200 

délka 100 mm 

 

5 ks 

2.38 Ohebná hadice SONOFLEX® MO 

průměr 102 mm 

 

2,8 m 

2.39 Ohebná hadice SONOFLEX® MO 

průměr 160 mm 

 

2,5 m 

2.40 Potrubí čtyřhranné 

oblouk přechodový 550 × 550 − 400 × 550, R=150, 90o 

 

1 ks 

2.41 Potrubí čtyřhranné 

oblouk 400 × 550, R=150, 90o 

 

1 ks 

2.42 Potrubí čtyřhranné 

přechod symetrický 400 × 550 − 400 × 400 − 500 

 

1 ks 

2.43 Potrubí čtyřhranné 

trouba rovná 400 × 400 

 

4,2 m 

2.44 Rohož z kamenné vlny s hliníkovou fólií Larock 40 ALS 

tloušťka izolace 60 mm 

povrchová úprava oplechováním pozinkovaným plechem 

 

30 m2 

 


