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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá projektem vzduchotechniky v administrativní budově. 

Cílem práce je návrh konceptu větrání v administrativní budově podle stanovených 

parametrů. Pomocí výpočtů byla určena tepelná zátěž a množství větracího vzduchu. Dále 

byly navrženy ventilátorové konvektory, rozměry potrubí a vzduchotechnická jednotka pro 

centrální rovnotlaké větrání. V rozšiřující části je porovnán alternativní koncept návrhu 

vzduchotechniky s řešením v projektové části a jsou posouzeny výhody a nevýhody obou 

variant. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vzduchotechnika, klimatizace, ventilátorové konvektory, administrativní budova 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the air condition project in an administrative 

building. The aim of thesis is to propose the koncept of ventilation in an administrative 

building according to the specified parametrs. The calculations determined the heat load and 

the amount of ventilation air. In addition, fan coil unit, pipe dimensions and air handling unit 

for central equal ventilation were designed. The extension part compares the alternative 

concept of air-conditioning design with solution in the project part and the advantages and 

disadvantages of both options are assessed. 
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