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SOUHRN 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úplného klimatizačního systému 

zámeckého depozitáře v Jaroměřicích nad Rokytnou. V úvodní části je seznámení 

s problematikou a popis a dispozice budovy. V další části je práce věnovaná výpočtům, 

ze kterých vychází návrh klimatizačního systému. Jedná se o výpočty součinitele 

prostupu tepla konstrukcí, výpočet tepelných ztrát, výpočet tepelných zisků a výpočet 

množství přiváděného vzduchu. Zároveň práce obsahuje návrh a dimenzování 

vzduchotechnických rozvodů vzduchu, výpočet tlakových ztrát vzduchovodu, a 

výkresovou dokumentaci. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Klimatizace, tepelné zisky, tepelné ztráty, depozitář, chlazení, vytápění, kontrola vlhkosti 

 

SUMMARY 

 This bachelor thesis deals with a design of a complete air conditioning system in 

Jaroměřice nad Rokytnou Chateau depository. The opening part of the thesis deals with 

an introduction to a problematics and a description and a layout of a building. In the 

following part the thesis is devoted to the desing of an air conditioning system based on 

the calculations. These are the calculations of heat transfer coefficient of structures, heat 

losses, heat gains, and the calculation of the supply air quantity. The thesis also contains 

a design and dimensioning of air conditioning systems, calculation of air duct pressure 

losses, and drawing documentation. 

 

KEYWORDS 

Air conditioning, heat gains, heat losses, depository, air-cooling, heating, humidity 

control 
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1 SOUPIS POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

označení název veličiny       jednotka 

AV  volný průřez vyústky      [m2] 

B  charakteristické číslo budovy     [Pa0,67]  

H  nadmořská výška      [m] 

Idif  intenzita difuzní sluneční radiace    [W.m-2] 

I  celková intenzita sluneční radiace standardním oknem [W.m-2] 

L  dosah proudu z vyústky     [m] 

                       délka spárové otevíratelné části okna               [m] 

M  charakteristické číslo místnosti    [-] 

QC  celková tepelná ztráta      [W] 

QO  základní tepelná ztráta prostupem tepla   [W] 

Qok  prostup tepla oknem konvekcí    [W] 

Qor  prostup tepla oknem sluneční radiací    [W] 

QP  tepelná ztráta prostupem tepla    [W] 

QS  tepelné zisky stěnami      [W] 

QV  tepelné ztráty větráním     [W] 

Qvent  produkce tepla ventilátory     [W] 

QZ  trvalé tepelné zisky      [W] 

Qzis  celkové tepelné zisky      [W] 

Qztr  celkové tepelné ztráty      [W] 

Sj  plocha ochlazované části konstrukce    [m2] 

So  plocha okna včetně rámu     [m2] 

SOk  povrch okna snížený o zakrytí rámu    [m2] 

Sos  osluněný povrch okna     [m2] 

Rsi  tepelný odpor přestupu tepla na vnitřní straně  [m2.K.W-1] 

Rse  tepelný odpor přestupu tepla na vnější straně  [m2.K.W-1] 

V  objem místnosti      [m3] 

Ve  hygienický průtok větracího vzduchu   [m3.h-1] 

VV  objemový tok větracího vzduchu    [m3.h-1] 

VVP  průtok vzduchu infiltrací     [m3.h-1] 

VA  rychlost ve volné ploše     [m.s-1] 

VI  maximální rychlost v místě pobytu    [m.s-1] 
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a  azimut slunce       [°] 

c  hloubka zapuštění okna v horní části    [m] 

cp  měrná tepelná kapacita vzduchu    [J.kg-1.K-1] 

co  korekce na čistotu atmosféry     [-] 

c1  součinitel současnosti      [-] 

c2  zbytkový součinitel      [-] 

d  hloubka zapuštění okna     [m] 

e1  délka svislého stínu v okenním otvoru   [m] 

e2  délka vodorovného stínu v okenním otvoru   [m] 

f  odstup svislé části okna od zakrytí rámu   [m] 

g  odstup vodorovné části okna od zakrytí rámu  [m] 

h  výška slunce nad obzorem     [m] 

n  intenzita výměny vzduchu     [h-1] 

iLV  součinitel spárové průvzudšnosti          [m3.s-1.m-1.Pa0,67] 

k  součinitel prostupu tepla     [W.m-2.K-1] 

ko  součinitel prostupu tepla oknem    [W.m-2.K-1] 

lA  šířka zasklené části okna     [m] 

lB  výška zasklené části okna     [m] 

l  dosah proudu vzduchu     [m] 

p1  přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí  [-] 

p2  přirážka na urychlení zátopu     [-] 

p3  přirážka na světovou stranu     [-] 

s  stínící součinitel      [-] 

te  venkovní výpočtová teplota     [°C] 

ti  vnitřní výpočtová teplota     [°C] 

tp  teplota přiváděného vzduchu     [°C] 

trm  průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu za 24 h [°C] 

q  průtok přiváděného vzduchu z vyústky   [m3.h-1] 
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γ  azimut slunce k normále     [°] 

δ  tloušťka stěny       [°] 

ηv  účinnost ventilátoru      [-] 

λ  součinitel přestupu tepla     [W.m-1.K-1] 

ξ  součinitel místního odporu     [-] 

ρ  hustota vzduchu      [kg.m-3] 

 

Δp  celkový tlak ventilátoru     [Pa] 

Δpm  ztráta místními odpory     [Pa] 

Δpt  tlaková ztráta třením      [Pa] 

Δpv  tlaková ztráta vyústky      [Pa] 

Δpz  celková tlaková ztráta      [Pa] 

Δtp  pracovní rozdíl teplot      [°C] 

 

∑ (iLV . L) součet průvzdušností krát délka spáry  [m3.s-1.m-1.Pa-0,67] 

∑ k . S  suma součinů součinitelů prostupu tepla a daných ploch [W.K-1] 
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2 ÚVOD 

Téma bakalářské práce jsem si vybral ze svého dlouhodobého zájmu o tuto 

problematiku. Na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou jsem prožil své dětství  

a vždy mě okouzlovala krása starožitností, které jsou v prostorách zámku uložené. Již 

jako chlapce mě trápila otázka uchování těchto předmětů i pro budoucí generace. 

Uvědomoval jsem si, že fyzikální zákony o přeměně hmoty jsou neúprosné a člověk 

s nimi svádí nerovný boj. Během svého studia na vysoké škole využívám svůj 

prázdninový čas prací v depozitářích státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

Každoročně pracuji jako dokumentátor sbírkových předmětů. Zajištění kvalitní 

dokumentace zámeckých mobilií je také jedním ze způsobů jejich ochrany pro 

budoucnost. Při svojí práci se dotýkám nejrůznějších předmětů a vychutnávám si jejich 

jedinečnost a historickou hodnotu. Zároveň se mě dotýká také špatný stav některých 

cenných předmětů. Pozoruji, že i během jednoho roku, během střídání ročních období se 

na některých předmětech objeví například plíseň nebo bobtnání. Cílem mé práce je 

nastínit možnost i zvýšení kvality a zajištění kontroly klimatických podmínek. 

Požadavky jsou kladeny na minimální výkyvy teplot a zajištění optimální relativní 

vlhkosti. 

V úvodu mé bakalářské práce je krátký teoretický popis současných 

klimatických podmínek vhodných pro depozitáře. V další části práce se věnuji 

konkrétnímu dispozičnímu popisu řešených depozitářů. Po seznámení s požadavky 

řešených depozitářů následují výpočty. Jedná se o výpočty stanovení tepelných ztrát, 

tepelné zátěže a objemových toků vzduchu. Ze získaných vypočtených hodnot je zvolen 

návrh celého systému pro udržování požadovaných parametrů. Po úvodní rešerši byl 

zvolen systém vzduchotechniky. 
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3 POPIS BUDOVY 

3.1 Historie budovy  

Zámecký komplex je zasazen na severní straně do hmoty města a na jižní straně 

sousedí se zámeckým parkem. Panské sídlo zde s největší pravděpodobností bylo 

vybudováno kolem poloviny 16. století, starší středověká budova zde nebyla doložená. 

V druhé polovině 16. století byla zdejší tvrz přebudována a rozšířená v renesančním 

slohu. Nynější barokní podobu získal zámek během přestavby v letech 1699 až 1730, 

přestavbu inicioval hrabě Jan Adam z Questenbergu (*23.2. 1678 Vídeň - +11.5.1752 

Jaroměřice nad Rokytnou), který v 90tých letech 17. století podnikl kavalírskou cestu 

na zkušenou po západní Evropě. Během své cesty poznal a obdivoval západní barokní 

architekturu a rozhodnul se přestavět v tomto slohu také svoje sídlo. Projektantem 

barokní přestavby byl rakouský architekt Jakub Prandtauer. Jaroměřický barokní zámek, 

který pojal do svého zdiva renesanční stavbu, přestavěnou a rozšířenou v 17. století, je 

koncipován s neobvyklou velkorysostí a patří k nejrozsáhlejším zámeckým stavbám 

střední Evropy. Zámecká budova má půdorys písmene H, na tříposchoďovou střední 

část zámku navazují boční křídla. Vzniklý čestný dvůr je proti městu uzavřen ohradní 

zdí s centrální bránou na ose k poloze vstupní brány do zámku. Boční křídla na jižní 

straně situované směrem do parku mezi sebou uzavírají parter zámecké zahrady. Boční 

severní dvory vzniklé výstavbou divadelní budovy a služebnickým křídlem, byly 

uzavřeny kočárovými bránami. Zámek je poschoďový s horním polopatrem pod 

mansardovými střechami, pouze na východě si výškový rozdíl vynutil zřízení suterénu. 

Dvorní křídla jsou jednotraktová s oběžnou chodbou na vnitřní straně. Dvoutraktové 

ústřední obytné křídlo dělí uprostřed obslužná chodba zaklenutá hřebínkovou klenbou. 

Ústí do příčně situovaného vestibulu. Obslužná chodba zprostředkovává spojení i do 

dvorních a zahradních křídel. Schodiště přistavěné k ústřednímu obytnému křídlu na 

západě zaujalo pozici někdejší renesanční schodišťové věže. Do zahrady se zámek 

obrací dvoupatrovým blokem ústřední obytné budovy, ze které vybíhají dvě úzká 

zahradní křídla. V zahradních křídlech vznikly novým rozčleněním dlouhé, ze tří stran 

osvětlené sály. Zaujímají vždy celou šíři svého traktu. Východní křídlo zahrady bylo 

později rozděleno příčkami na menší prostory. V přízemí sloužily sály jako sala terreny, 

v horním patře se ve východním traktu nacházel sál s hraběcí knihovnou, v západním 

traktu pak taneční sál hraběnky. Oba sály byly přístupné z místností ústředního 
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obytného traktu vždy ve dvou osách, na jedné straně vždy ze soukromých kabinetů 

hraběte nebo hraběnky, na druhé straně přímo z dvorních traktů pro hosty. [1] 

 

Obr. 3.1 Letecký pohled na areál zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou (foto V. Skálová)  

3.2 Historie depozitáře  

Kulturní památka je definována jako statek, jako doklad vývoje společnosti, jako 

projev tvůrčích schopností člověka nebo jako výraz vztahu k důležitým osobám či 

událostem dějin a kultury má takový význam, že uplatnění jeho kulturní funkce a jeho 

zachování budoucím generacím se stalo celospolečenským zájmem. Památky jsou 

rozdělené na hmotné a památky, které nemají vlastní hmotnou podstatu. Hmotné 

památky se dělí na kulturní památky přírodní a kulturní památky, které jsou hmotným 

výtvorem člověka. Dále se třídí na movité – nepřenosné a nemovité – přenosné. Movité 

kulturní památky byly ukládány v nově vznikajících depozitářích svozových 

zpřístupněných památkových objektech kategorie I. [2] 

Zámecké interiéry byly zařízené pro hraběte Jana Adama z Questenbergu 

dostupnými uměleckořemeslnými předměty – nábytkem, sklem, keramikou, 

porcelánem, kovovými předměty, grafickými listy, textilními závěsy, tapetami a obrazy. 

Zámecký mobiliář byl během století nejrůznějším způsobem doplňován a obnovován. 

Obdobná situace byla také v dalších šlechtických sídlech v českých zemích, šlechta se 

obklopovala krásnými předměty, které se po staletí hromadily v jejich zámeckých 

sídlech. Po konci 2. světové války byly v důsledku pozemkových reforem na základě 
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zákona č. 137/46 prohlášeny za státní kulturní majetek a velké mobiliární fondy  

a památkové objekty byly svěřeny do správy Národních kulturních komisí. Národní 

kulturní komise byly určeny jako správní orgán státního kulturního majetku, který 

tvořily hrady, zámky, zříceniny, paláce a mobiliáře těchto budov a jejich zahrady  

a parky. Hlavním cílem a úkolem byla záchrana a odborná péče o tyto památky a jejich 

využití. Pro zpřístupnění pro návštěvnickou veřejnost a zřízení muzejních instalací 

v těchto objektech byly vybírány památkové objekty z různých slohových období, 

různých slohových typů a také památníků spjatých s osobnostmi nebo historickými 

událostmi. Po zrušení Národní kulturní komise byl vytvořen pro správu státního 

kulturního majetku nový orgán, Státní památková správa. Z činnosti těchto organizací 

vyšlo rozdělení objektů do několika kategorií. V kategorii I. byly vybrané zpřístupněné 

hrady a zámky. V II. kategorii byly zařazeny nezpřístupněné památkové objekty, které 

byly určeny k opravě pro využití jinými institucemi. Dále sem byly zařazeny rezervace 

lidové architektury, které mělo napomáhat uchovávání rychle mizících objektů lidové 

venkovské architektury. [2] 

Sbírky uměleckořemeslných předmětů z nepřístupných objektů byly sváženy do 

sběren a odtud rozdělovány do svozových památkových zpřístupněných objektů. 

Tříděním těchto věcí se zabývali členové speciálních komisí, které se skládaly ze 

zástupců jednotlivých ministerstev a odborníků. [2] 

 Státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou byl určen jako zámek svozový a do 

zámku byl svezen movitý kulturní mobiliář z 58 moravských zámků. Depozitáře, 

v nichž je uložen mobiliární fond se nachází v bočních křídlech v I. a II. patře zámku. 

Ústřední zámecký obytný trakt a přízemí zámku je využité pro návštěvnický provoz 

zámku. Jsou zde instalované zámecké expozice, pokladna, šatna průvodců a ostrahy 

zámku a sociální zařízení. V depozitářích je uloženo 39 931 inventárních jednotek1. [2] 

                                                

1 Toto číslo bylo vyhodnoceno v programu „Castis“ (elektronická evidence mobiliárních 

fondů). 
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Obr. 3.2 Pohled do depozitáře místnost č. 4 

3.3 Provoz depozitáře 

Provoz depozitáře je vymezen specifickými pravidly. Uchování a skladování 

různých uměleckých předmětů je velice důležitým prvkem péče o památky. Tato péče 

vyžaduje opatření, která se liší dle povahy konkrétního předmětu. Zvláštnosti uložení 

různých deponovaných předmětů, zejména s ohledem na mikroklima, tj. teplotu  

a vlhkost (sleduje se u ní absolutní vlhkost, relativní vlhkost, nasycení a kondenzace), 

jsou rozdílné a nelze stanovit jednotné ideální hodnoty pro všechny skladované 

předměty. Optimální hodnota je obecně 13 až 22 °C (teplota pod 5 °C a nad 25 °C je 

nebezpečná, dochází při ní ke změně objemu materiálů, kondenzaci vodních par atd.). 

Je potřeba kontrolovat světlo, čistotu prostředí, exhaláty (oxid siřičitý, sirovodík, 

uhlovodík, oxidy dusíku, ozón), prašnost prostředí a biologické škůdce. [3] 

Důležitými faktory pro skladování předmětů jsou manipulace, ošetření, údržba  

a další možné faktory ohrožení. Nejčastěji deponované mobiliární předměty jsou: 

1. dřevo (nábytek, umělecké a dekorativní předměty) 

2. závěsné obrazy (malba na plátně, dřevěné desce, grafika, fotografie  

a daguerotipie) 

3. sklo, porcelán a keramika 
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4. kov 

5. textil 

6. kůže 

7. knihovní a archívní fondy 

8. herbáře 

9. organické přírodniny, anorganické přírodniny, podlahy a dlažby [3] 

Jedna ze základních a reálně daných východisek péče o zachování kulturních 

památek je především technický stav památky v době uvažovaných opatření. Je účelné 

si uvědomit povahu jednotlivých příčin a následků poškozování hmotných objektů, 

které mají pro společnost hodnotu a význam jako kulturní památky a které proto ze 

společenského a kulturního zájmu chceme zachovat. Přesné poznání faktorů, které  

v každém jednotlivém případě poškození kulturní památky hrály úlohu a jejich přesná 

analýza, je vždy nezbytností pro skutečně vědecky podložené řešení nápravy. [3] 

 Depozitáře jsou opatřené elektronickým bezpečnostním systémem (PZTS), 

zvenku jsou zabezpečeny kamerami (CCTV), na zámku působí bezpečnostní agentura. 

Zámecká budova nemá zásadní problémy s vlhkostí, podlahy v depozitářích jsou 

bezprašné. Zámek se nevytápí, budova postupně chladne a otepluje se podle venkovního 

prostředí. Depozitáře jsou pravidelně větrány, okna jsou opatřena roletami chránící proti 

přímému slunečnímu záření. Původně byl mobiliář v depozitářích uložen podle 

jednotlivých svozů (regionálně), tento způsob ukládání byl náročný na ochranu 

nejrůznějších materiálů, ze kterých byly předměty vyrobené. Pracovníci v památkovém 

objektu jsou si vědomi, že teplota a vlhkost vzduchu určují měrnou vlhkost 

hygroskopického materiálu, který po dostatečné době kontaktu s vlhkým vzduchem 

dosáhne rovnovážné měrné vlhkosti. Jako příklad lze uvést, že každé dvojici hodnot 

teploty a relativní vlhkosti vzduchu odpovídá určitá rovnovážná měrná vlhkost dřeva. 

Při stejné dvojici teploty a relativní vlhkosti vzduchu mohou mít různé hygroskopické 

materiály podstatně odlišnou rovnovážnou měrnou vlhkost. Například při určitém stavu 

vlhkého vzduchu je rovnovážná měrná vlhkost dřeva kolem 10 %, ale rovnovážná 

vlhkost omítky ve vzduchu o stejné teplotě a vlhkosti je mnohem nižší, pouze 1 %. Z 

tohoto důvodu je dnes mobiliář rozčleněn podle jednotlivých materiálů. Sklo, porcelán  

a keramika je uložena v zavřených bezprašných skříních, fotografie jsou uložené  

v papírových krabicích, vyrobených z nekyselého papíru. Nábytek je překryt plátěnými 
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přehozy proti prachu a špíně, grafické listy jsou uložené v speciálních skříních. 

Depozitáře obrazů jsou opatřené železnými klecemi, na něž se obrazy zavěšují. [3] 

Provoz depozitáře je vymezen specifickými pravidly. Správce depozitáře je 

osoba, která zodpovídá ze hodnoty, které jsou v něm soustředěny. Správce dodržuje 

bezpečnostní předpisy a chrání svěřené předměty před: 

1. nebezpečným působením vody 

2. požárem 

3. statickými destrukcemi 

4. před poškozováním škůdci (bakterie, houby, plíseň, hmyz apod.) 

Správce depozitáře vede knihu vstupů do depozitáře, sleduje hodnoty mikroklimatu, 

výskyt škodlivin a škůdců, vede evidenci předmětů s kulturní hodnotou. [3] 

3.4 Mikroklimatické podmínky pro depozitáře 

Dochovaná autentičnost antických památek ve Středomoří nebo starověkých 

památek v Egyptě je pro Střední Evropu nedosažitelná, nemá pro uchování historických 

památek stejně příznivé klimatické podmínky. S většími a častějšími výkyvy teploty  

a s průměrnou relativní vlhkostí vzduchu kolem 70 – 80 %, při průměrné roční teplotě 

cca 10°C, představuje toto podnebí zvýšené riziko ohrožení a zejména povrchového 

narušení památkových předmětů. Ohrožení je pak mimořádně vysoké v obdobích, kdy 

se vnitřní prostředí nevytápěných objektů dostává do stavu blízkého rosnému bodu. Je 

tedy nutné uplatňovat opatření k jejímu snížení. Historické objekty určené pro 

uchovávání uměleckých a historických sbírek a zpřístupněné veřejnosti, nejsou 

v zimních měsících vytápěny. Vytápění tak velkých a žádným způsobem 

nezaizolovaných budov by představovalo obrovské finanční náklady. Jejich vnitřní 

prostředí je pod spontánním vlivem velmi proměnného středoevropského klimatu. To 

znamená, že v létě mohou být vysoké teploty a přes zimu klesají hluboko pod bod 

mrazu. Nízká teplota sama o sobě stav sbírek a interiérů neohrožuje. V poškozování 

památkově a historicky cenných interiérech a jejich zařízení se dominantně uplatňuje 

relativní vlhkost vzduchu. Samotná relativní vlhkost vzduchu, jejíž působení je spojeno 

s jeho teplotou, není plně rozhodující. Při stejné relativní vlhkosti a při nižší teplotě 

vzduchu přijmou hygroskopické materiály více vlhkosti než při teplotě vyšší, kdy 

navlhají podstatně méně. V památkově chráněných objektech, které nejsou vybaveny 

klimatizačním zařízením k teplotní a vlhkostní úpravě vzduchu, je nutné vystačit pouze 
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se vzduchem, jehož parametry závisí na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu. Během 

pronikání venkovního vzduchu do budovy se mění jak teplota, tak i vlhkost ve větraném 

prostoru. Tuto skutečnost je nutné si uvědomit, zvláště v souvislosti s větráním, jímž se 

může v interiérech, které nejsou klimatizovány a vybaveny automatickou regulací, 

podpořit a udržovat přibližně rovnovážný teplotní a vlhkostní režim, který bude co 

nejméně zámecké interiéry a mobiliář poškozovat. V jarním období, kdy se vychladlý 

interiér začíná ohřívat a hrozí kondenzace vlhkosti, je nutné přistoupit k odvlhčování 

vzduchu, do něhož proniká velké množství vlhkosti ze vzduchu vstupujícího zvenku. 

V období pozdního podzimu, kdy naopak vlhkost vzduchu klesá, je nutné vzduch 

zvlhčovat, a to v případě, že je interiér vytápěn. [4] 

Správce sbírek by měl mít znalosti, jak důležité je měření vnitřní a venkovní 

teploty a vlhkosti vzduchu, jaké jsou vztahy těchto dvou veličin, jak je má správně 

vyhodnotit. Bohužel tento stav není vždy v památkových objektech zaručen. Správce 

sbírek by měl zohlednit následující fakta: 

1. teplota a vlhkost venkovního vzduchu ovlivňují svým průnikem do budovy stav 

vzduchu v interiérech 

2. přestup tepla a vlhkosti ze vzduchu do předmětů, které obklopuje 

3. vztah mezi teplotou a vlhkostí vzduchu a měrnou vlhkostí materiálů, se kterými je 

tento vzduch v kontaktu 

4. vysoká vlhkost vzduchu přispívá k degradaci materiálů (růst plísní, hub a dalších 

mikroorganismů) [4] 
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4 PŮSOBENÍ VLHKOSTI V INTERIÉRECH 

Zajištění vlhkostní rovnováhy v prostorách památkového objektu je úkol, jehož 

splnění závisí na výměně vzduchu s venkovním prostředím. Jedná se nejenom  

o působení vlhkosti jako takové, ale i o jejím ovlivnění dalšími fyzikálními jevy, jako je 

rozdíl teplot a rozložení vlhkosti v prostoru, proudění vzduchu, teplo získané z různých 

zdrojů, tepelné sálání a různorodost přítomných materiálů. Teplota, která ovlivňuje 

působení vlhkosti vzduchu na předměty, je výsledkem tepelného toku. Důležitý je směr 

tepelného toku. Je to směr, kterým se v materiálu šíří teplo a postupuje vlhkost. 

V chladném období naakumulované teplo z letního období mezi teplejším vnitřním  

a chladnějším venkovním povrchem odchází zdmi ven. V teplém období roku je tomu 

právě naopak. Teplo zvenku vlivem rozdílu teploty mezi ohřátou fasádou budovy  

a vnitřní zdí v interiéru prochází opačným směrem do chladnější místnosti. [4] 

Na vědomí je třeba brát rozdíl mezi péčí o prostředí v expozičních  

a depozitárních prostorách památkových objektů a o prostředí v obývaných prostorách, 

kde je třeba k vlivu venkovního vzduchu přičíst také vliv vlhkosti vydávané osobami. 

V památkových interiérech musí být řešený kompromis mezi technikou regulace 

vlhkosti temperováním a větráním. Je třeba dbát na to, aby měrná vlhkost 

hygroskopického materiálu zůstávala konstantní. [5] 

V žádné místnosti se nevyhneme rozdílům teplot vzduchu, ty souvisí s rozdíly 

teplot mezi vzduchem a stěnami a jsou příčinou pohybu vzduchu. Povrchy s odlišnou 

teplotou si s obvodovou stěnou i mezi sebou vyměňují teplo také tepelným sáláním.  

Vytváří další příspěvek k sdílení tepla. Proudění vzduchu má významný vliv na výměnu 

a přenos tepla a vlhkosti. [4] 
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5 MOŽNOSTI PRO UDRŽENÍ STABILNÍCH KLIMATICKÝCH 

PODMÍNEK V BUDOVÁCH 

Větrání je výměna vzduchu v uzavřených prostorách za venkovní vzduch. 

Větrání může být trvalé nebo přerušované a opakuje se v různých časových intervalech. 

To znamená, že se v extrémních klimatických podmínkách (mráz, vlhkost, teplo) průtok 

venkovního vzduchu snižuje. Tohoto zlepšení provozu lze docílit v systémech se spojitě 

proměnným průtokem vzduchu. Výměny vzduchu se dosahuje samočinně při větrání 

přirozeným účinkem rozdílu měrných tíh vzduchu venkovního oproti vnitřnímu a 

působením větru. [6] 

Při nuceném větrání se vzduch přivádí a odvádí ventilátory. Za pomocí nuceného 

větrání je možné upravovat větrací vzduch a řídit tlakové poměry v budově. Potřebný 

systém nuceného větrání se vybírá podle požadavků na přenos škodlivin (nadměrného 

tepla) se sousedními prostory přirozeným prouděním. Přetlakové větrání se užívá pro 

větraný prostor obklopený místnostmi s nižšími požadavky na čistotu vzduchu. 

Podtlakovým větráním se zabraňuje unikání nebezpečných škodlivin z větraného 

prostoru do okolí. [6] 

5.1 Přirozené větrání 

K přirozenému větrání se využívá tlakových rozdílů, které jsou zapříčiněné 

rozdílem tíh vnitřního a venkovního vzduchu a také dynamickým působením větru na 

budovu. K navrhování přirozeného větrání budov je potřeba poznat rozložení tlaku 

v budově. V případě, že je rozdíl hustot způsoben rozdílem teplot, pak při změně teplot 

s výškou je účinný vztlak Δph. [6] 

 Infiltrace 

Infiltrací rozumíme průtok vzduchu spárami oken a dveří.2 Infiltrace je největší 

během mrazivých a větrných dnů a působí velké tepelné ztráty u budov, které nejsou 

dostatečně izolovány. Infiltrace se omezuje zdokonalením těsnění spár. Při tomto 

utěsnění je nutno současně vyřešit větrání prostor regulovatelnými větracími otvory 

nebo nuceným větráním, protože při nedostatečné výměně vzduchu dochází 

k hygienickým závadám. [6] 

                                                

2 ČSN 06 0210 
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 Provětrávání 

K provětrávání místností dochází otevíráním oken. K otevírání oken dochází pouze 

občas a je energeticky nejvýhodnější krátkodobým větráním co největšími otvory. [6] 

 Aerace 

Aerace je přirozené větrání regulovatelnými větracími otvory ve stěnách a střeše. 

Konvekční proud nad zdrojem tepla se při něm odvádí pouze zčásti. Část proudu 

vzduchu se vrací cirkulací a účinkem ochlazování na obvodových stěnách do pracovní 

oblasti a zde se mísí s přiváděným venkovním vzduchem a proudí ke zdroji tepla. Užívá 

se především v provozech s velkou tepelnou zátěží (sklárny, hutní výroba). [6] 

 Šachtové větrání 

Od stabilního zdroje s velkou produkcí tepla je možné odvádět škodliviny za 

pomoci šachtového větrání. Tah šachty se spotřebuje na překonání tlakových ztrát při 

průtoku vzduchu šachtou, včetně vytvoření dynamického tlaku ve výstupu 

a k překonání rozdílu tlaků vně a uvnitř budovy. [6] 

5.2 Nucené větrání 

Nucená výměna vzduchu se navrhuje v prostorách, kde se nedosáhne potřebné 

kvality vzduchu přirozeným větráním. Takové jsou například místnosti s rovnoměrně 

v prostoru rozmístěnými zdroji škodlivin, např. místnosti v nichž se shromažďují 

předměty z nejrůznějších materiálů – depozitáře. Nestálost venkovních podmínek, 

vnitřního tepelného zatížení a vlhkosti vede k používání automatické regulace úpravy 

vzduchu schopné flexibilně reagovat na změněné vnitřní poměry. [6] 

 Nucené větrání kombinované s přirozeným 

Jednoduchými větracími zařízeními, která se skládají pouze z ventilátoru, 

odsávacího vzduchovodu s vyústkami a odpadního vzduchovodu s výfukovou hlavicí, 

se vzduch do prostor pouze odvádí případně přivádí. Větrání jen s nuceným přívodem 

vzduchu může sloužit ke kompenzaci místně odsávaného vzduchu. Přebytek 

přiváděného vzduchu nad odváděným vytváří přetlak vůči okolí a uniká spárami 

v oknech a dveřích. V zimě je nutné přiváděný vzduch ohřívat a celoročně filtrovat. 

Velkým nedostatkem těchto zařízení je, že nelze využívat teplo z odpadního vzduchu. 

Jednoduchá větrací zařízení s nuceným odvodem nebo přívodem, která jsou doplněná 



10-BS-2018  Matyáš Petr 

21 

 

přirozeným přívodem nebo odvodem vzduchu, vytvářejí větrání kombinované. 

V letních měsících je třeba větráním odvádět tepelnou zátěž způsobenou osluněním a je 

účelné zavést zvýšené větrání přirozeným způsobem. V zimě je potřeba nuceně větrat 

vzhledem k potřebě ohřívat přiváděný vzduch. [6] 

 Větrání s nuceným přívodem a odvodem 

V prostorách se zdrojem škodlivin je nezbytné navrhnout celkové větrání 

s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Systémy pouze s nuceným odvodem 

a přívodem vzduchu nejsou použitelné, protože během velkých výměn vzduchu tento 

vstupuje nekontrolovatelně spárami do místnosti vyvolává průvan a umožňuje vnikání 

prachu. Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu se stále 

více uplatňují i přes větší pořizovací investice. Dvojice ventilátorů napomáhá trvale 

udržovat požadované průtoky na odvodu a přívodu vzduchu. V kompaktním provedení 

s rotačními, přepínacími nebo deskovými výměníky pro zpětné získávání tepla se 

vyrábějí i jednotky o větších výkonech. [6] 

5.3 Klimatizační systémy 

Klimatizační systém je systém, který zajištuje úpravu a výměnu 

znehodnoceného vzduchu pomocí přívodního vzduchu, který je ohříván, ochlazován, 

vlhčen nebo odvlhčován. Klimatizace zajištuje veškeré parametry vnitřního prostředí 

jako je teplota, vlhkost a čistota na požadovanou hodnotu za různých stavů budovy 

nebo místnosti. Základním výkonovým parametrem vzduchotechnického zařízení je 

objemový průtok vzduchu. Hlavním prvkem zařízení je ventilátor, který zajišťuje 

odvod vzduchu. Odebraný vzduch z místnosti musí být nahrazen vzduchem přívodním 

nebo z okolních místností a prostorů. Klimatizován nemusí být celý prostor budovy, 

ale jen určité místnosti. Tímto se výrazně liší od větrání, které se vyskytuje 

rovnoměrně. [6] 

Základní kategorie klimatizací lze dělit na: 

1. klimatizace komfortní – upravuje vzduch z hygienického hlediska. Patří sem 

zařízení pro divadla, byty, administrativní budovy, hotely apod. 

2.  klimatizace technologické – upravuje vzduch z hlediska požadavků 

technologických procesů pro správnou funkčnost strojů 
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Klimatizace se dále dělí na: 

1. úplné klimatizace – provádí veškeré úpravy teploty, vlhkosti a filtrace 

vzduchu během celého roku na požadované parametry 

2. dílčí klimatizace –  slouží jen k úpravě části parametrů, např. chlazení 

v letním období. Může být kombinována s vytápěním, kdy klimatizace 

zajišťuje úpravu vzduchu v letním období a doplňuje systém vytápění v zimě 

[6] 

 Klimatizace samostatnými jednotkami 

V každé místnosti je klimatizace zajišťována samostatnou jednotkou, která je 

umístěná přímo v prostoru nebo v jeho blízkém sousedství a tvoří samostatný 

klimatizovaný prostor. Tyto jednotky jsou konstruovány jednoduše a potřebují připojení 

na zdroj elektrického proudu, případně chladící vodu pro kondenzátory a topnou vodu 

pro vytápění. Patří sem například okenní klimatizátory nebo klimatizační skříně. [6] 

Tento systém je projekčně a instalačně nejjednodušší a úpravy vzduchu 

v místnostech jsou na sobě zcela nezávislé. Okenní klimatizátory se dávají do oken 

nebo otvorů ve venkovních stěnách. Je v nich umístěno kompletní chladící zařízení se 

vzduchem chlazeným kondenzátorem. Existují některé typy, které pracují také jako 

tepelné čerpadlo. Otáčky ventilátoru a podíl čerstvého vzduchu jsou ručně 

regulovatelné. Klimatizační skříně mají vestavěné chladící zařízení, které má vodou 

nebo vzduchem chlazený kondenzátor. Některé mají také zvlhčovací zařízení. Jsou 

konstruovány s vydechováním vzduchu nahoru. Jednotky slouží především 

k doplňujícímu způsobu úpravy vnitřních parametrů. Výhodou je nízká pořizovací cena, 

minimální zásahy do konstrukce budovy a snadná instalace. Nevýhodou je nízký výkon 

a jednoúčelovost mobilní jednotky, která neumožňuje odvlhčování, zvlhčování 

a vytápění. Je potřeba pro jednotlivé úpravy stavů samostatné mobilní jednotky v každé 

místnosti. To zvyšuje nároky na příkon elektrické energie a obsluhu. [6] 

 Nástěnné klimatizace 

U většiny místností je jako jedna z možných způsobů použita nástěnná 

klimatizace. Nástěnné klimatizace v principu fungují obdobně jako ostatní klimatizační 

jednotky, ale mají oproti nim jednoduchý způsob instalace v zavěšení na stěnu. Jejich 

údržba je snadnější a provoz je nenáročný. Nástěnná klimatizace se využívá k chlazení  
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a vytápění. Klimatizační zařízení nasává teplý vzduch zevnitř místnosti, pomocí 

chladiva se ochladí a přebytečné teplo je odváděno ven. [6] 

 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 

Tepelné čerpadlo pracující na principu vzduch/vzduch odebírá teplo 

z venkovního vzduchu. Z nasávaného vzduchu je ve venkovní jednotce tepelného 

čerpadla získáváno teplo, které je následně využíváno k vytápění. Tepelné čerpadlo 

může zároveň v letním období pracovat v opačném režimu, kdy teplo předává do 

venkovního prostředí. Tepelné čerpadlo topí, ale také zastává funkci klimatizace 

a odvlhčovače. Má vestavěný filtr a ionizátor vzduchu a je ho možné využívat jako 

čističku vzduchu.  Zároveň lze využít pro odvlhčování pouze s cirkulačním vzduchem, 

kdy je cirkulační vzduch ochlazován pod teplotu rosného bodu kdy dojde ke kondenzaci 

vlhkosti a následně jej ohřát na požadovanou teplotu pomocí kondenzačního tepla. [6] 
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6 MĚŘENÍ A POSUZOVÁNÍ VNITŘNÍHO STAVU 

MIKROKLIMATU 

V současné době se v zámeckém depozitáři měří vnitřní teplota a relativní 

vlhkost pomocí čidel datalogger MicroLog dodané firmou Tecra. Měření probíhá každé 

dvě hodiny a naměřené hodnoty datalogger následně odesílá přes Wi-Fi do počítače, 

kde z hodnot sestavuje křivku průběhu teplot a relativní vlhkosti. Zároveň systém 

měření posílá na mobilní telefon správci depozitáře upozornění v případě překročení 

nastavených kritických hodnot relativní vlhkosti nebo teploty. Teplota se nedá bohužel 

v současné době příliš regulovat, pouze se pomocí odvlhčovačů snižuje případná 

překročená hodnota relativní vlhkosti (kritická hodnota relativní vlhkosti je 60 %). 

Tento systém se bude rozšiřovat v budoucnu o měření venkovních podmínek, aby bylo 

možné porovnávat vnitřní a vnější podmínky prostředí a kvalifikovaně rozhodnout, zda 

je vhodné větrat. Systém měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti lze využít pro 

vzduchotechnickou jednotku, která na základě naměřených vnitřních parametrů 

klimatizovaného prostoru reguluje parametry přiváděného klimatizačního vzduchu. 

K současnému systému měření bude nutno přidat měření teploty a relativní vlhkosti do 

přívodního potrubí vzduchotechnické jednotky, aby regulace vzduchotechnické 

jednotky probíhala správně.  

 

Obr. 6.1 Fotografie dataloggeru MicroLog z depozitáře Jaroměřického zámku 
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Naměřené hodnoty z místností depozitáře napomohly k ověření předpokladu,  

že zámecká budova je těžká konstrukce a akumuluje teplo (viz příloha 1). Z vynesených 

hodnot do grafu lze pozorovat, že se budova pozvolna ochlazuje a následně ohřívá 

a nedochází k rychlým změnám jako u lehkých konstrukcí, které minimálně akumulují 

teplo. Konkrétní kolísání teplot mezi letním a zimním obdobím v řešeném zámeckém 

depozitáři je patrné na grafu obr. 6.3. Naměřené hodnoty jsou z období od 15. května 

2015 do 28. července 2016. Hodnoty byly naměřeny v místnosti č. 4 (viz obr. 6.2). 

Z naměřených hodnot je zároveň patrné, že i těžká konstrukce zámecké budovy si 

nedokáže bez vytápění a chlazení udržet stabilní teplotní podmínky. Rozdíl extrémních 

teplot mezi letním a zimním obdobím je značný. V zimním období však neklesla 

minimální teplota pod -3 °C a v letním obdobím nad 27,6 °C. Relativní vlhkost 

nedosahuje velkých rozdílů jako teplota, z důvodu používání mobilních odvlhčovačů. 

Minimální hodnota relativní vlhkosti dosáhla hodnoty 39,5 % a maximální 78,5 %.  

         Obr. 6.2 Schéma rozmístění místností v depozitáři Jaroměřického zámku 
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7 SKLADBA KONSTRUKCE 

U některých konstrukčních materiálů bylo nutné využití empirických zkušeností  

(okna, parkety) nebo vyčtení z původních stavebních plánů a bližšího prozkoumání 

materiálů osobně. Následně z určených jednotlivých konstrukčních materiálů  

a skladby jednotlivých konstrukčních prvků byl vypočítán součinitel přestupu tepla 

k. Nejsložitější určení skladby konstrukce bylo pro povalovou podlahu a strop, kdy 

nebylo možné z plánů budovy přesně určit tloušťku jednotlivých použitých 

materiálů. Tento problém byl vyřešen tak, že v jednom z křídel zámku je odkrytá 

konstrukce povalové podlahy z důvodu dřívějšího zatékání vody z prasklého 

vodovodního potrubí, a tudíž bylo možné odměřit jednotlivé tloušťky použitých 

materiálů. Na obr. 7.1 je příklad řezu konstrukcí povalové podlahy. 

7.1  Součinitele prostupu tepla a spárová průvzdušnost  

 V tab. 7.1 jsou vypsané jednotlivé materiály stavebních konstrukcí, jejich 

součinitele přestupu tepla a spárová průvzdušnost oken. Jednotlivé hodnoty součinitele 

prostupu tepla materiálů byly určeny podle normy ČSN 73 0540-03. [7] 

      Tab. 7.1 Součinitele prostupu tepla a spárové průvzdušnosti jednotlivých konstrukcí 

 

Vztah pro výpočet součinitele prostupu tepla: 

𝑘 =
1

𝑅si+∑
j=1
j=n sj

 λj
+𝑅se

                                             (7.1) 

 

                                           Popis stavební konstrukce         λ        i LV

[W.m-1.K-1]      [m
3
.s

-1
.m

-1
.Pa

0,67
]

Plná pálená cihla 0,8

Omítka vápená-vnitřní 0,88
Omítka vápená-venkovní 0,95

Povaly-dubové trámy, tepelný tok kolmo k vláknům 0,22

Prkna-dubová, tepelný tok kolmo k vláknům 0,22

Parkety-smrkové, tepelný tok kolmo k vláknům 0,41

Rákos 0,06

Sutiný zásyp-škvára 0,27

Půdovky 0,85

Keramická dlažba 1,01

Okno-kastlové s gumovým těsněním a izolací v rámu (výroba 2004) 2               1,2x10
-4

Dvěře-masivní dubové dveře (původní) 2,6               1,8x10-4
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Kde: 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2.K . W-1] (viz příloha 2) 

Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2.K . W-1] (viz příloha 2) 

sj tloušťka vrstvy [m] 

λ tepelná vodivost vrstvy [W.m-1.K-1] 

 V tabulce 7.2 jsou vypočítané přestupy tepla dle vzorce (7.1). 

 Tab. 7.2 Vypočtené přestupy tepla konstrukce zámecké budovy 

 

 

Obr. 7.1 Příkladná ukázka povalové konstrukce: 1 - dřevěné povaly, 2 - spojovací 

skoby, 3 -  násyp, 4 - konstrukce podlahy, 5 -  rákosová omítka [8] 

 

 

 

 

        k

[W.m-2.K-1]

Cihlová stěna s vápenou omítkou 0,78

Povalová podlaha 0,48

Povalový strop 0,46

                                                        Název

                                                           [-]
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8  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

Výpočet byl proveden podle normy ČSN 060210 Výpočet tepelných ztrát budov 

při ústředním vytápění [9], která je v dnešní době už nepoužívaná. Pro výpočet 

tepelných ztrát zámeckého depozitáře je její použití relevantnější než podle současné 

normy ČSN EN 12831, která je více zaměřená na moderní konstrukce zaizolovaných 

pasivních a nízkoenergetických domů. Zároveň norma ČSN 060210 zohledňuje do 

výpočtů akumulování teploty budovou. Venkovní výpočtová teplota je -15 °C při 

relativní vlhkosti 100 % dle ČSN 060210 [9]. Vnitřní podmínky pro zimní období 18 °C 

a relativní vlhkosti 55 % byly zvoleny v rozmezí (dle přílohy 3). V depozitáři se 

nenachází zdroje trvalých tepelných zisků a výskyt osob je ojedinělý. 

8.1  Výpočet celkové tepelné ztráty 

 Celková tepelná ztráta �̇�𝑪  

 Celková tepelná ztráta se rovná součtu tepelné ztráty prostupem tepla konstrukcí 

a tepelné ztráty větráním, snížená o případné tepelné zisky. 

Vztah pro výpočet celkové tepelné ztráty: 

�̇�C = �̇�P + �̇�V − �̇�Z                             (8.1) 

Kde: 

�̇�𝑃 tepelná ztráta prostupem tepla [W] 

�̇�𝑉 tepelná ztráta větráním [W] 

�̇�𝑍 trvalé tepelné zisky [W] 

 Tepelná ztráta prostupem tepla �̇�𝑷 

 Vztah pro výpočet tepelné ztráty prostupem tepla: 

�̇�P = �̇�O . (1 + 𝑝1 + p2 + 𝑝3)                             (8.2) 

Kde: 

�̇�𝑂  základní tepelná ztráta prostupem tepla [W] 

𝑝1 přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí [-] 

𝑝2 přirážka na urychlení zátopu [-] 

𝑝3 přirážka na světovou stranu [-] 
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 Základní tepelná ztráta prostupem tepla �̇�𝑶 

 Základní tepelná ztráta se rovná součtu tepelných toků prostupem tepla 

v ustáleném stavu jednotlivými konstrukcemi ohraničujícími vytápěnou místnost do 

venkovního prostředí nebo do sousedních místností. 

                                                                  �̇�O = ∑j=1
j=n

  𝑘j . 𝑆j . (𝑡i − 𝑡ej)                                  (8.3) 

Kde: 

𝑘𝑗 součinitel prostupu tepla [W . m-2 . K-1]  

𝑆𝑗 plocha ochlazované části konstrukce [m2] 

𝑡𝑖 vnitřní výpočtová teplota [°C] 

𝑡𝑒 venkovní výpočtová teplot [°C] 

 Přirážka na vyrovnáni vlivu chladných stavebních konstrukcí p1 

 Přirážka na vyrovnání vlivu chladných stavebních konstrukcí závisí na 

průměrném součiniteli prostupu tepla všech konstrukcí místnosti 𝑘𝑐 který se stanoví ze 

vztahu: 

                                                                   𝑘c =
�̇�o

∑  𝑆 .(𝑡i−𝑡e)
                                                         (8.4) 

Kde: 

∑ S  je celková plocha všech konstrukcí ohraničujících vytápěnou místnost [m2] 

𝑡𝑖 výpočtová vnitřní teplota [°C] 

𝑡𝑒 výpočtová venkovní teplota [°C]  

Přirážka p1 se následovně stanoví ze vztahu: 

𝑝1 = 0,15 . 𝑘c                    (8.5) 

S přirážkou p2 se uvažuje jen v případech, kde ani při nejnižších venkovních 

teplotách nelze zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. Za normálních podmínek se 

s přirážkou p2 nepočítá – p2 = 0 
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Přirážka p3 se volí podle světové strany dle tab. 8.1. 

Tab. 8.1 Přirážka na světovou stranu p3 

 

 Tepelná ztráta prostoru větráním �̇�𝑽 

 Tepelná ztráta větráním se stanoví podle následující rovnice: 

           �̇�𝑉 = 1300 . �̇�V . (𝑡i −  𝑡e)                   (8.6) 

Kde: 

1300 objemová tepelná kapacita vzduchu při 0 °C [J . m-3 . K-1] 

�̇�V objemový tok větracího vzduchu [m3 . s-1], dosadí se vetší z hodnot 

�̇�e          Hygienický průtok větracího vzduchu nebo �̇�𝑉𝑃 průtok vzduchu infiltrací [m3 . h-1] 

𝑡i vnitřní výpočtová teplota [°C] 

𝑡e venkovní výpočtová teplota [°C] 

Hygienický průtok vzduchu: 

�̇�e =  
𝑛 .  𝑉

3600
                                      (8.7) 

n intenzita výměny vzduchu volena 0,2 [-] dle [10]  

V         objem místnosti [m3] 

Průtok vzduchu infiltrací 

                                                             �̇�VP = ∑  . (iLV . L) . B . M                              (8.8) 

Kde: 

∑(𝑖𝐿V . L) součet průvzdušnosti oken a venkovních dveří dané místnosti [m3 . s-1 . Pa-0,67] 

𝑖𝐿𝑉 součinitel spárové průvzdušnosti [m3 . s-1 . m-1 . Pa-0,67] 

L délka spár otevíratelné části okna a dveří [m] 

B charakteristické číslo budovy [Pa-0,67] 

M charakteristické číslo místnosti [-] 

 

 

Světová strana         J        JZ         Z        SZ         S        SV         V        JV

Přirážka p3 -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0
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8.2  Vypočtené tepelné ztráty depozitáře 

 Ukázka výpočtu tepelné ztráty v místnosti č. 1 je v tab. 8.2. 

Tab. 8.2 Výpočet tepelných ztrát v místnosti č. 1. (viz obr. 6.2) 

 

Výsledné hodnoty tepelných ztrát všech místností depozitáře jsou v tab. 8.3. 

Tab. 8.3 Tepelná ztráta všech místností depozitáře 

                Tepelná ztráta   Celková  

          Místnost      Prostup tepla   Větrání   tepelná  

    QP      QV   ztráta Qc 

                  [W]     [W]       [W] 

1 1925 288 2213 

2 1563 296 1859 

3 1498 303 1801 

4 1598 373 1971 

5 1467 364 1831 

6 955 306 1261 

7 857 222 1079 

8 1040 253 1293 

9 1838 399 2237 

10 1328 284 1612 

            Celkem 14069 2782 17157 

 

Celkový výsledek tepelné ztráty depozitáře v Jaroměřicích nad Rokytnou byl 

zaokrouhlen na 17200 W. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                      Plocha stěny            Základní tepelná ztráta                   Přirážky
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]      [-]        [m

2
]     [m

2
] [W.m

-2
.K

-1
]       Δt      [W]         p 1        p 2        p 3          -      [W]

0,0794 0 0,05 1,1294

1 0,8 6,9 3 18,61 2 2,09 16,52 0,78 32 616

2 0,8 5,44 3 15,28 1 1,05 14,23 0,78 32 462

3 0,8 6,25 3 16,22 1 2,53 13,69 0,78 11 212

Podlaha 0,48 0 0 31,1 0 0 31,1 0,48 11 179 kc=0,529 W.m-2.K-1

Strop 0,46 0 0 31,1 0 0 31,1 0,46 23 343

S 106,64 Celkem 1812 p 1=0,15.kc     

p 1=0,0794

Qp 2012

L  =6,27 Qv 233

t i= 18 °C M =0,5 [-] nH=0,2 Q v = [1300.(nH .d.š.h / 3600) +  iLV . L  . B  . M ] . ( ti - te )=233 W Qz 0
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9  VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE  

Výpočet tepelné zátěže je proveden podle normy ČSN 73 0548 [11]. Na letní 

extrémní klimatické podmínky je zvolena teplota 32 °C při relativní vlhkosti 40 % pro 

venkovní prostředí dle [11] a vnitřní výpočtová teplota je 22 °C a relativní vlhkosti 55 % 

dle přílohy 3. Výpočet je proveden pro 21. červenec podle [11]. Místnosti depozitáře 

jsou severovýchodně a severozápadně orientované, tudíž se největší tepelné zisky 

vypočítají v časovém intervalu pro 7 hodin ráno. Teplota v sousedící chodbě byla 

stanovena na 29 °C podle naměřených ročních hodnot v prostorách depozitáře (dle 

přílohy 1). 

9.1  Výpočet tepelných zisků depozitáře 

Ukázkový výpočet tepelných zisků je proveden pro místnost č. 1 (viz obr. 6.2). 

Do vzorců jsou dosazovány výpočtové hodnoty pro čas 7:00. Kdy v místnosti 

orientované na severozápad je největší hodnota sluneční radiace I = 361 [W.m-2] (dle 

přílohy 4).  

  Tepelné zisky od vnitřních zdrojů 

a) Produkce tepla lidí 

 Produkce tepla od lidí je zanedbána z důvodu krátkodobého výskytu správce 

v depozitáři, kde obvykle jen žádaný předmět vezme a přenáší jej do své kanceláře pro 

bližší zkoumání. 

b) Produkce tepla svítidel 

 Produkce tepla od svítidel je taktéž zanedbána z důvodu krátkodobého 

používání. 

c) Tepelné zisky od technologie 

 Produkce tepla od technologie je uvažována nulová, protože se v depozitáři 

žádné nevyskytují.  

d) Produkce tepla ventilátory: 

                                                       �̇�Vent =
�̇�V .  𝛥P

ηm .ηv
                                                       (9.1) 
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  �̇�Vent =
0,216 .  134

0,77 .  0,64
 = 62 W  

Produkce tepla ventilátory je zanedbávána z důvodu malého tepelného zisku. 

Kde:  

�̇�V = 0,216 m3 . s-1  jedná se o objemový tok přívodního vzduchu pro nejvzdálenější 

místnost s největší tlakovou ztrátou  

𝛥P = 134   celkový tlak ventilátoru [Pa] (viz příloha 5) 

𝜂m = 0,77  účinnost elektromotoru [%] (viz příloha 5)  

𝜂v = 0,64  účinnost ventilátoru [%] (viz příloha 5)  

 

  Tepelné zisky z vnějšího prostředí 

a) Tepelné zisky okny konvekcí: 

                                                       �̇�ok =  𝛼 . 𝑆o . (𝑡e − 𝑡i)                                         (9.2) 

Kde: 

α  součinitel prostupu tepla oknem [W . m2 . K-1] (viz tab. 7.1) 

𝑆𝑜  plocha celého okna [m2] 

𝑡𝑒  teplota venkovního vzduchu v 7:00 dle [°C] (viz příloha 4) 

𝑡𝑖  teplota vnitřního vzduchu v [°C]  

b) prostup tepla oknem sluneční radiací: 

                                                      �̇�or= [Sos . 𝐼. co + (𝑆o −  𝑆os) . 𝐼odif ] . s                (9.3) 

Kde: 

𝑆os = [𝑙A − (𝑒1 − 𝑓)] . [𝑙B − (𝑒2 − 𝑔)] 

𝑒1 = [𝑑 − 𝑡g . (𝛼 − 𝛾)]    

𝑒2 = [𝑐 − 𝑡g . ℎ/𝑐𝑜𝑠 . (𝛼 − 𝛾)] 

𝑒1  délka svislého stínu v okenním otvoru [m] – vychází nulová hodnota 

𝑒2  délka vodorovného stínu v okenním otvoru [m] – vychází nulová hodnota 

𝑆os  osluněný povrch okna [m2] 

I  celková intenzita sluneční radiace, procházející jednoduchým zasklením 

[W . m-2] (dle přílohy 4) 
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𝑐o  korekce na čistotu atmosféry [-] 

𝐼odif  intenzita difuzní sluneční radiace za stejných podmínek [W . m-2] (dle 

přílohy 4) 

s   stínící součinitel [-] (dle přílohy 4) 

𝑙A  šířka zasklené části okna [m] 

𝑙B  výška zasklené části okna [m] 

f  odstup svislé části okna od zakrytí rámu [m] 

g  odstup vodorovné části okna od zakryti rámu [m] 

d  hloubka okna [m] 

c  hloubka okna vzhledem k horní stínící desce [m] 

α  azimut slunce [°] (dle přílohy 4) 

γ  azimut slunce vzhledem k světové straně [°] (dle přílohy 4) 

h  výška slunce nad obzorem [°] (dle přílohy 4) 

 

Výpočet tepelných zisků okny konvekcí a sluneční radiací pro místnost č. 1 (viz 

obr. 6.2) v následující tab. 9.1. 

Tab. 9.1 Tepelné zisky okny konvekcí a sluneční radiací místnost č. 1  

 

c) Tepelné zisky stěnami  

Venkovní stěny lze pro zjednodušení výpočtů rozdělit na tři kategorie: stěny 

lehké, stěny středně těžké a těžké.  Tloušťka vnějších stěn depozitáře je rovna 0,8 m, a 

proto byl zvolen výpočet podle kategorie stěny těžké. U stěn těžkých lze zanedbávat 

kolísání teplot na jejich povrchu. 

                                                          Okna v místnosti č. 1

Prostup tepla konvekcí Prostup tepla radiací

        k 0         a         b         n        t i        t e        S O        Q ok        S OS      e 1,e 2        l o       l o dif         c o          s     Q or okna       Q or

       [-] [W/m
2
K]       [m]       [m]       [m]       [°C]       [°C]       [m

2
]       [W]       [m

2
]       [W]   [W/m

-2
]   [W/m

-2
]         [-]        [-]       [W]       [W]

SZ 2 1,1 0,95 1 22 32 1,045 -5 0,906 0 78 80 1,15 0,5 83 83

SV 2 1,1 0,95 2 22 32 2,09 -10 0,906 0 361 80 1,15 0,5 349 698

Dveře 2 1,24 2,04 1 22 29 2,53 35

Součet 20 Součet 781
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Stěny těžké: 

                                                       �̇� = 𝑘 . 𝑆 . (𝑡rm −  𝑡i)                                            (9.4) 

Kde: 

k  součinitel prostupu tepla stěnou [W . m-2 . K-1] 

S  plocha stěny [m2] 

𝑡rm  průměrná rovnocenná sluneční teplota [°C] (dle přílohy 4) 

𝑡i  vnitřní výpočtová teplota [°C] 

 

Výpočet tepelných zisků vnějšími a vnitřními stěnami pro místnost č. 1 (viz obr. 

6.2) je uveden v tab. 9.2. 

Tab. 9.2 Tepelný zisky vnějšími a vnitřními stěnami pro místnost č. 1  

 

 

 

 

           Místnost č. 1                          

                 Tepelná zátěž vnějších stěn
        -         d         l         h        k         S        t rm        t i        Q s

       [-]       [m]      [m]       [m]  [W/m2K]       [m2]      [°C]      [°C]       [W]

SZ 0,8 8 3 0,78 24 29,1 22 133

SV 0,8 6,8 3 0,78 20,4 29,1 22 113

Celkem 246

                Tepelná zátěž vnitřních stěn

        -         d         l         h        k       S       t ved        t i        Q s

      [-]      [m]      [m]      [m]  [W/m
2
K]       [m

2
]       [°C]      [°C]       [W]

Stěna ch. 0,8 6,25 3 0,78 18,75 29 22 102

Strop 0,46 0 3 0,46 31,1 32 22 143

Podlaha 0,48 0 3 0,48 31,1 29 22 104

Celkem 349
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Celková vypočtená tepelná zátěž jednotlivých místností depozitáře je uvedena 

v tab. 9.3. 

Tab. 9.3 Tepelná zátěž všech místností depozitáře  

 

Celkový výsledek tepelných zisků depozitáře byl zaokrouhlen na 9100 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tepelná zisky od oslunění

                                     okny               stěnami   Celkové 

            Místnost    Prostup tepla konvekcí   Prostup tepla radiací            stěny těžké   tepelné 

                    Qs   zisky Qc

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

1396

1253

1234

1136

1076

517

405

466

863

686

            Celkem 9032

5

4

3

2

1

9

10

8

7

6

51827

27

25

25

20

27

23

31

31

34

270 3682 5080

             Qok                QV

483

306

368

642

520

596

531

591

512

531

0

68

67

198

139

780

697

697

518
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10 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO A ODVODNÍHO VZDUCHU 

 Množství přiváděného a odváděného vzduchu bylo stanoveno na základě 

vypočtu hodnot tepelných ztrát a tepelných zisků pláště budovy. Uvedené vypočtené 

hodnoty jsou dimenzovány podle extrémních podmínek, které nastanou pouze 

v krátkodobých intervalech. Teplota přiváděného vzduchu je stanovena podle 

pracovního rozdílu teplot Δ𝑡p obdélníkové vyústky, která se volí do 6 K. [12] Navržení 

vyústek je v kapitole 12.2. Pro návrh vzduchotechnické jednotky bylo zvoleno množství 

přiváděného vzduchu 8500 m3 . h-1 podle tab. 10.1. Toto množství bylo zvoleno 

z důvodu potřeby pokrytí extrémních podmínek, které jsou nejvyšší pro zimní období. 

V tab. 10.2 je množství přívodního vzduchu pro potřebu pokrytí letního extrémního 

tepelného zisku. Z porovnání vypočtených průtoku z tab. 10.1 a 10.2 vyplývá, že zimní 

extrémní potřeba přívodního vzduchu je o 4000 m3 . h-1 vyšší než pro letní extrémní 

přívod. Tudíž se potvrzuje zvolení množství přívodního vzduchu pro 

vzduchotechnickou jednotku dle zimního přívodního vzduchu. Množství odvodního 

vzduchu bylo zvoleno nižší z důvodu využití přetlakového systému větrání, aby se 

zamezilo nežádoucímu přisávání vzduchu netěsnostmi v oknech a dveřích. Toto 

množství nebylo stanoveno výpočtem, ale bylo odhadnuto a odečteno z množství 

přívodního vzduchu, a to na hodnotu 8000 m3 . h-1. 

10.1        Množství přívodního vzduchu: 

𝑉P =  
𝑄z,zis

𝜌p . 𝑐p  .  (𝑡p −  𝑡i)
 

Kde:  

𝑄z,zis  tepelná ztráta nebo tepelný zisk [W] 

𝜌p  hustota přiváděného vzduchu [kg . m-3] 

𝑐p    měrná tepelná kapacita přiváděného vzduchu [J . kg-1 . K-1] 

𝑡p  teplota přiváděného vzduchu [°C] 

𝑡i  vnitřní výpočtová teplota [°C] 
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    Tab. 10.1 Množství přiváděného a odváděného vzduchu v zimním období 

 

       Celkový průtok vzduchu pro letní období byl zvolen podle tab. 10.1a zaokrouhlen 

na 8500 m3 . h-1. 

              Tab. 10.2 Množství přiváděného a odváděného vzduchu v letním období 

 

Celkový průtok vzduchu pro letní období byl zvolen podle tab. 10.2 a zaokrouhlen 

na 4500 m3 . h-1. 

  Množství přiváděného vzduchu

              Tepelné ztráty

      t i       t e       ϱ        c p      Q zis        V

      [-]      [°C]      [°C]   [kg/m
-3

] [J·kg
-1

·K
-1

]      [W]  [m
3 

. h
-1

]

1 18 24 1,2 1010 2213 1096

2 18 24 1,2 1010 1859 920

3 18 24 1,2 1010 1801 892

4 18 24 1,2 1010 1971 976

5 18 24 1,2 1010 1831 906

6 18 24 1,2 1010 1261 624

7 18 24 1,2 1010 1079 534

8 18 24 1,2 1010 1293 640

9 18 24 1,2 1010 2237 1107

10 18 24 1,2 1010 1612 798

17157

Celkem 8494
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  Množství přiváděného vzduchu

              Tepelné zisky

      t i       t e        ϱ        c p    Q zis         V

      [-]      [°C]      [°C]   [kg/m
-3

] [J·kg
-1

·K
-1

]     [W]    [m
3
. h

-1
]

1 22 16 1,2 1010 1396 691

2 22 16 1,2 1010 1253 620

3 22 16 1,2 1010 1234 611

4 22 16 1,2 1010 1136 562

5 22 16 1,2 1010 1076 533

6 22 16 1,2 1010 517 256

7 22 16 1,2 1010 405 200

8 22 16 1,2 1010 466 231

9 22 16 1,2 1010 863 427

10 22 16 1,2 1010 686 340

9032
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11 NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÉHO SYSTÉMU 

11.1 Součásti a funkce vzduchotechnické jednotky 

Pro místnosti depozitáře má nejlepší využití vzduchotechnická jednotka s funkcí 

úplné klimatizace, protože od jednotky se vyžaduje schopnost udržení stabilních 

vnitřních podmínek teploty a vlhkosti v každém ročním období.  

 Vzduchotechnické zařízení využívá směšování v poměru 90 % oběhového 

vzduchu a 10 % čerstvého vzduchu pro snížení energetických nákladů. Vzhledem 

k tomu, že depozitář je minimálně využíván zaměstnanci, není kladen vysoký nárok na 

hygienické požadavky výměny čerstvého vzduchu. Alespoň minimální zajištění přívodu 

čerstvého vzduchu je zajištěno z důvodu minimalizování účinků škodlivých exhalátů 

uvolňujících se z uložených předmětů.  Systém je navržen jako přetlakový, aby se 

zamezilo nežádoucímu přisávání netěstnostmi v oknech a dveřích. Systém rekuperace 

není pro jednotku vhodný, a to z důvodu malého průtoku a nízké teploty odvodního 

vzduchu. Největší nevýhodou by bylo znemožnění využití upraveného odvodního 

vzduchu, který by nebylo možné cirkulovat a odcházel by po rekuperaci do exteriéru. 

Zároveň v extrémních podmínkách by byl kladen větší požadavek na úpravu většího 

množství čerstvého přívodního vzduchu. Protože při směšování se upravuje pouze část 

čerstvého vzduchu a cirkulačního vzduchu jen o část tepelných zisků a ztrát z místnosti. 

Dále musí být vzduchotechnická jednotka osazená systémem ohřívače, chladiče  

a zvlhčovačem. V zimním období je nutné smíšený cirkulační vzduch ohřívat pomocí 

vodního ohřívače a zároveň zvlhčovat z důvodu nízké relativní vlhkosti vzduchu, ke 

kterému dochází během ohřívání. V letním období je naopak potřeba smíšený cirkulační 

vzduch ochlazovat pomocí přímého výparníku a zároveň odvlhčovat z důvodu vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu. Odvlhčování se dosáhne tak, že upravovaný cirkulační 

vzduch je ochlazen na nižší teplotu, než je požadovaná teplota přívodního vzduchu do 

místnosti a následně dohřát na požadovanou teplotu. Díky ohřevu se vzduch odvlhčí 

(vysuší) na požadovanou hodnotu vlhkosti. V neposlední řadě je důležité systém osadit 

filtrací, aby nedocházelo k zanášení jednotlivých dílů vzduchotechnické jednotky 

prachem a nečistotami [6]  

Na obr. 11.1 a 11.2 jsou uvedený Mollierovy diagramy s úpravou vzduchu v zimním  

a letním období pro vzduchotechnickou jednotku navrženou do zámeckého depozitáře. 

Na obr. 11.3 jsou stručné specifické hodnoty vzduchotechnické jednotky a na obr. 11.4 
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grafické znázornění vzduchotechnické jednotky. Zbývající detailní parametry 

vzduchotechnického zařízení jsou uvedeny v příloze 5. Vzduchotechnická jednotka byla 

navržena pomocí návrhového programu AeroCAD od firmy Remak. 

11.2 Regulace vzduchotechnického systému  

Udržení teploty a vlhkosti v klimatizovaném prostoru na žádaných hodnotách 

lze dosáhnout pouze pomocí automatické úpravy vzduchu, kdy změny vnějšího 

klimatu a změny vnitřního prostředí jsou poruchami, které se musí korigovat změnou 

úpravy vzduchu. Klimatizace je navržená na extrémní zimní a letní podmínky, proto 

není výkon jednotky stále využíván naplno. Zátěže se během roku a během dne 

průběžně mění a zařízení se v ustáleném stavu nachází pouze nahodile. Regulování 

probíhá v regulačním obvodu klimatizační jednotky, vzduchovodu, klimatizované 

místnosti a vzduchové uzavíratelné klapky. [6] 

K měření a regulaci vzduchotechnické jednotky je použit systém, který je 

součástí návrhu pomocí programu AeroCAD (viz příloha 5). Řídící systém je 

součástí elektrického rozvodu vzduchotechnické jednotky, která je opatřena HMI 

DM ovladačem s displejem pro nastavení a doregulování systému. Zároveň je 

součástí vzdálený ovladač přes LAN/internet s mobilní aplikací, která umožňuje sběr 

dat a případné regulační změny na dálku. Na rozvaděč jsou napojená jednotlivá čidla  

a spínací relé.  
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             Obr. 11.1 Mollierův diagram pro zimní období  
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          Obr. 11.2 Millierův diagram pro letní období 
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Obr. 11.3 Stručná specifikace vzduchotechnické jednotky zámeckého depozitáře 
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Obr. 11.4 Grafické pohledy na vzduchotechnickou jednotku zámeckého depozitáře 
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12 NÁVRH VZDUCHOVÝCH ROZVODŮ 

12.1 Popis a výpočet tlakových ztrát vzduchotechnického potrubí 

Průřezy vzduchovodů se stanoví z aerodynamických výpočtů. Kdy je vhodné si síť 

rozdělit na hlavní a vedlejší větve, ve kterých se rychlost a průtok nemění. Hlavní větev 

je sled úseků od ventilátoru až k nejvzdálenějšímu koncovému prvku. Nejdříve je 

vhodné stanovit průřezy úseků hlavní větve, a to dle rychlosti, polohy návrhového 

úseku, velikost průtoku a účelu zařízení. Rychlost v síti vždy klesá od ventilátoru ke 

konci sítě. Při velkých tlakových spádech a průtocích se volí větší rychlost v síti.  [6] 

Přívodní a odvodní vzduchové rozvody jsou vedeny ze vzduchotechnické jednotky, 

která je umístěna na půdě zámecké budovy, do druhého patra severozápadního křídla 

skrz betonový strop moderní přístavby, která byla k zámecké budově přistavěna ve 

dvacátých letech dvacátého století. Tato možnost je konstrukčně výhodnější nežli vést 

vzduchovody skrz povalové stropy zámecké budovy, kde by došlo k narušení celistvosti 

povalových trámů a tím i narušení statiky stropu. Z přístavby hlavní větev vzduchovodů 

ústí do chodby depozitáře, kde se vzduchovody větví do dvou směrů a přivádí a odvádí 

vzduch k místnosti č. 1 až č. 10 (dle obr. 6.2). Přívodní a odvodní vzduchové potrubí 

vždy vstupuje z hlavní větve do klimatizovaného prostoru nad dveřní konstrukcí. Toto 

opatření je provedeno z požadavku na minimální zásahy do původní celistvosti 

zámeckých prostor. Na stěnách chodby jsou pověšená zrcadla a uvnitř konstrukce stěn 

se nepravidelně vyskytují komínové sopouchy a větrací šachty. Přechody 

vzduchotechnické sítě do jiných požárních úseků jsou opatřeny protipožárními 

klapkami dle ČSN 73 0872 [13]. Přívodní vzduchové potrubí uvnitř klimatizované 

místnosti je opatřeno dvouřadými vyústkami NOVA-B do čtyřhranného potrubí, které 

zajištují přívod upraveného vzduchu. Odvodní potrubí je osazeno jednořadými 

vyústkami NOVA-B. Rozvržení vzduchotechnické sítě v prostorách depozitáře je ve 

výkresové dokumentaci na výkresech 001, 002 a 003. V tab. 12.1 a tab. 12.2 jsou 

uvedeny jednotlivé průřezy, délky, rychlosti proudění a tlakové ztráty přívodní a 

odvodní potrubní sítě nejvzdálenějšího úseku hlavní větve. 
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Tab. 12.1 Výpočet tlakových ztrát přívodní větve vzduchotechnického potrubí 

 

Tab. 12.2 Výpočet tlakových ztrát odvodní větve vzduchotechnického potrubí 

Kruhový průřez

Rozměr 1 Rozměr 2 Průměr

a b d Q l A w U de Re Lambda Ptř Ksí Pksí Ptř

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ m3/hod ] [ mm ] [ m2 ] [ m/s ] [ m ] [ m ] [ - ] [ - ] [ Pa ] [ - ] [ Pa ] [ Pa ]

1 H 630 630 0 Vpořádku 8500 5 500 0,397 5,9 2,520 0,630 249 853 0,0181 3,52 1,1 24,52 28,04

2 H 450 500 0 Vpořádku 4559 5 300 0,225 5,6 1,900 0,474 177 739 0,0195 4,34 0,5 9,98 14,32

3 H 400 450 0 Vpořádku 3641 4 150 0,180 5,6 1,700 0,424 158 649 0,0200 3,89 0,5 9,94 13,84

4 H 355 450 0 Vpořádku 3087 13 800 0,160 5,4 1,610 0,397 142 029 0,0204 12,88 0,7 12,71 25,58

5 H 315 400 0 Vpořádku 2559 4 480 0,126 5,6 1,430 0,352 132 556 0,0208 5,31 0,5 10,03 15,34

6 H 280 355 0 Vpořádku 1920 4 100 0,099 5,4 1,270 0,313 111 986 0,0216 5,12 0,5 9,07 14,19

7 H 225 250 0 Vpořádku 793 16 100 0,056 3,9 0,950 0,237 61 832 0,0240 15,74 0,6 5,80 21,53

S = 132,8

Součinitel 

vřazeného 

odporu

Tlakové ztráty 

míst- ními 

odpory

Celková 

tlak.ztráta 

úseku

Ekviva- 

lentní 

průměr

Reynold- 

sovo číslo

Součinitel 

tření

Tlakové ztráty 

třením
Úsek

Obdélníkový průřez
Kontrola 

zadání 

rozměrů

Průtok Délka úseku
Plocha 

potrubí

Rychlost 

proudění

Obvod 

průtočného 

průřezu

Parm [ Pa ]

2

3

4

5

6

7

S = 22,5

3,9Distribuční prvek

2,6Distribuční prvek

4Distribuční prvek

4Distribuční prvek

3,2Distribuční prvek

Číslo úseku Název prvku
Tlaková ztráta prvku

Distribuční prvek 4,8

Tlakové ztráty konkrétních prvků

Pa

Pa

PaCelkem 155,3

Celkové tlakové ztráty

Rozvody 132,8

Prvky 22,5

Kruhový průřez

Rozměr 1 Rozměr 2 Průměr

a b d Q l A w U de Re Lambda Ptř Ksí Pksí Ptř

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ m3/hod ] [ mm ] [ m2 ] [ m/s ] [ m ] [ m ] [ - ] [ - ] [ Pa ] [ - ] [ Pa ] [ Pa ]

1 H 225 250 0 Vpořádku 743 19 600 0,056 3,7 0,950 0,237 57 934 0,0242 16,95 0,6 5,09 22,04

2 H 450 500 0 Vpořádku 1820 2 380 0,225 2,2 1,900 0,474 70 955 0,0218 0,35 0,5 1,59 1,94

3 H 315 400 0 Vpořádku 2409 4 480 0,126 5,3 1,430 0,352 124 786 0,0210 4,74 0,5 8,88 13,63

4 H 355 450 0 Vpořádku 2887 15 100 0,160 5,0 1,610 0,397 132 827 0,0206 12,43 0,7 11,11 23,54

5 H 400 450 0 Vpořádku 3391 4 100 0,180 5,2 1,700 0,424 147 756 0,0202 3,37 0,5 8,63 11,99

6 H 450 500 0 Vpořádku 4259 4 950 0,225 5,3 1,900 0,474 166 043 0,0196 3,57 0,5 8,71 12,28

7 H 630 630 0 Vpořádku 8000 6 000 0,397 5,6 2,520 0,630 235 156 0,0182 3,42 1,0 19,75 23,17

S = 108,6

Úsek

Obdélníkový průřez
Kontrola 

zadání 

rozměrů

Průtok Délka úseku
Plocha 

potrubí

Rychlost 

proudění

Obvod 

průtočného 

průřezu

Tlakové ztráty 

míst- ními 

odpory

Celková 

tlak.ztráta 

úseku

Ekviva- 

lentní 

průměr

Reynold- 

sovo číslo

Součinitel 

tření

Tlakové ztráty 

třením

Součinitel 

vřazeného 

odporu

Parm [ Pa ]

7

6

5

4

3

2

S = 13,2

2,2Distribuční prvek

2,2Distribuční prvek

2,2Distribuční prvek

2,2Distribuční prvek

2,2Distribuční prvek

Tlakové ztráty konkrétních prvků

Číslo úseku Název prvku
Tlaková ztráta prvku

Distribuční prvek 2,2

Pa

Pa

PaCelkem 121,8

Celkové tlakové ztráty

Rozvody 108,6

Prvky 13,2
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12.2 Návrh vzduchových vyústek  

Rychlost vzduchu vytékající z přívodních otvorů vzduchotechnického systému 

se vzdáleností od nich klesá. Čím vyšší je počáteční rychlost vytékání vzduchu z potrubí 

tím dále proud vzduchu zasahuje do prostoru a proud postupně strhává okolní vzduch 

v daném prostoru. Během proudění do prostoru se proud rozšiřuje a jeho rychlost se 

snižuje, ale nesníží se na nulu. Končí jako pomalá cirkulace, která postupně zaplní celý 

prostor. Cirkulace je způsobena principem zachování hmoty, kdy vzduch odebíraný 

musí být nahrazen jiným vzduchem přitékajícím. [6] 

 Přívodní mřížkové dvouřadé vyústky a mřížkové jednořadé odvodní vyústky 

byly navrženy pomocí katalogu od firmy Systemair (viz příloha 6). Celkově byly 

navrženy tři rozměry pro přívodní a odvodní vyústky, a to podle požadovaných průtoků 

vzduchu v jednotlivých místnostech depozitáře. Je přívodní a odvodní potrubí nutné 

osadit více než jednou vyústkou, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozprostření toku 

vzduchu a průtok vzduchu je zároveň limitovaný pouze jednou vyústkou. Pro místnosti 

depozitáři byly navrženy vyústky s průtokem 370 m3 . h-1, 330 m3 . h-1, 270 m3 . h-1 

s rozměry 800 x 200 mm, 600 x 200 mm a 500 x 200 mm. Na obr. 12.1 je uvedený 

příklad návrhu vyústky s průtokem 370 m3 . h-1 a rozměrem 800 x 200 mm, zbývající 

návrhy přívodních a odvodních vyústek jsou v příloze 7. Návrh podle grafu dle obr. 

12.1 funguje na principu dosazení známých veličin, a to požadovaném průtoku vyústky 

q [m3 . h-1], maximální rychlosti v místě pobytu VI [m/s] a dosahu proudu vzduchu  

L [m]. Následovně je z určených bodů vyneseme přímky a v bodě jejich střetu se vynese 

kolmice na přímku s hodnotou AV2 [m
2], která udává volnou plochu dvouřadé vyústky a 

z které se z katalogu vybere požadovaný rozměr. Dále se podobným způsobem určí Δpt 

[Pa] a rychlost ve volné ploše VA [m/s]. 
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Obr. 12.1 Návrh velikosti, rychlosti a průtoku dvouřadé mřížky NOVA-B 
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13 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1 Úvod 

2 Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

3 Vstupní údaje 

4 Popis vzduchotechnické jednotky a rozvodu 

5 Požadavky na energie 

6 Požadavky na ostatní profese 

7 Izolace a nátěry 

8 Protihluková a protidešťová ochrana 

9 Měření a regulace 

10 Protipožární ochrana 

11 Servis, údržba, obsluha a bezpečnost 

12 Závěr 

 

1 Úvod 

Úkolem projektové dokumentace je návrh klimatizace do prostor zámeckého 

depozitáře v Jaroměřicích nad Rokytnou. Návrh je proveden s ohledem na dlouhodobé 

skladování depozitárních předmětů a vhodné mikroklima k jejich skladování. Navržení 

vzduchotechnického zařízení je provedeno podle stavební dispozice objektu, zadaného 

využití prostor v souladu s předpisy a normami. Některá potrubní a vzduchotechnické 

díly mohou být z tohoto důvodu nestandardní. Při realizaci nesmí požadavky interiéru 

ovlivnit vzduchotechnické zařízení. 

2 Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

ČSN 06 0210. Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. 

ČSN 73 0548. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.  

ČSN 73 0872. Požární bezpečnost staveb. 

Systemair. Katalog pro návrh přívodních a odvodních vyústek. 

Jiří Planička. Výpočet tlakových ztrát vzduchotechnického potrubí. 
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Jan Hřebec. H-X diagram. 

AeroCAD. Program pro návrh vzduchotechnické jednotky.  

AutoCAD. 

3 Vstupní údaje 

3.1 Vnější prostředí 

Místo: Jaroměřice nad Rokytnou 

Oblast: okres Třebíč 

Nadmořská výška: H = 422 m n. m. 

Výpočtová teplota venkovního vzduchu v zimě: te = -15 °C 

Výpočtová teplota venkovního vzduchu v létě: ti = 32 °C 

3.2 Vnitřní prostředí 

Vnitřní prostředí je navrženo v rozmezí 20 °C +- 2 K 

Relativní vlhkost v rozmezí 50 – 55 % 

4 Popis vzduchotechnické jednotky a rozvodu  

Pro klimatizaci depozitáře je navržená samostatná přetlaková jednotka s cirkulací 10 

% čerstvého vzduchu, který je filtrován přes jednostupňový kapsový filtr M5 a odvodní 

vzduch je filtrován také filtrem M5. Směs přívodního vzduchu do klimatizovaných 

prostor se skládá z 10 % (850 m3 . h-1) a z 90 % cirkulačního vzduchu (7650 m3 . h-1). 

V zimním období zajišťuje jednotka ohřev směsi na požadovanou hodnotu přívodního 

vzduchu do interiéru pomocí vodního ohřívače, který je navržen podle tepelné ztráty 

prostupem tepla a větráním.  Vodní ohřívač je napojen na teplou vodu se spádem 70 / 40 

°C. Teplou vodu zajistí plynový kondenzační kotel. Zároveň zajištuje pomocí parního 

zvlhčování a odvlhčování požadovanou hodnotu vlhkosti. V letním období zajištuje 

jednotka chlazení přívodního vzduchu na požadovanou hodnotu pomocí přímého 

výparníku, který zároveň zajišťuje případné odvlhčování. Přímý výparník pracuje 

s chladící kapalinou R 407 C.  
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 Vzduchotechnická jednotka je umístěna ve vnitřním prostředí zámecké půdy. Je 

pružně uložená na vlastním nosném rámu, aby nedocházelo k otřesům a vibracím. 

Součástí jednotky jsou dále tlumící manžety.  

 Upravený vzduch je z jednotky dopravován do klimatizovaných místností 

pomocí čtyřhranného vzduchotechnického potrubí, které je v klimatizovaných 

prostorách osazené čtyřhrannými dvouřadými vyústkami pro přívodní větev  

a jednořadými vyústkami pro odvodní větev.  

5 Požadavky na energii 

Objekt je napojen na elektrickou síť 400 / 230 V / 50 Hz 

Výkon přívodního ventilátoru: 3,07 kW / 400 V / 50 Hz 

Výkon odvodního ventilátoru: 1,96 kW / 400 V / 50 Hz 

Výkon vodního ohřívače: 25,8 kW 

Výkon přímého výparníku: 50,6 kW 

Výkon parního zvlhčování: 33,8 kW / 400 V / 50 Hz 

Servopohon klapek: 230 V / 50 Hz 

6 Požadavky na ostatní profese 

6.1 Stavební požadavky 

Před montáží vzduchotechnického potrubí je třeba vytvořit průchody ve stěnách 

do jednotlivých klimatizováních místností nad konstrukcí dveří. Průřezy je třeba 

vytvořit ve větším rozměru, než je rozměr potrubí pro snadnou instalaci vzduchovodů. 

Dále je třeba probourat otvor pro vzduchotechnické rozvody v konstrukci betonového 

stropu v moderním přístavbě budovy pro spojení druhého patra s patrem půdy, kde se 

nachází vzduchotechnická jednotka. Na půdě je třeba připravit otvory ve střešní krytině 

pro přívodní a odvodní troubu vzduchu.  

6.2 Elektroinstalace   

Z hlediska elektroinstalace je třeba ji vytvořit ke všem elektrickým zařízením 

vzduchotechnické jednotky s jistícími prvky. Je třeba napojit servopohony požárních 

klapek a pokud je vyslán signál EPS, klapky uzavřít. 
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6.3 Vytápění  

Pro vytápění je nutné vytvořit hlavní uzávěr plynu, přivést ke kondenzačnímu 

plynovému kotli přívod plynu a napojit kotle na komín. Také je třeba zajistit přívod 

požadované teplé vody k vodnímu ohřívači. 

6.4 Chlazení  

Z hlediska chlazení je úkolem nainstalovat čilery na střechu požadovaného 

výkonu na chlazení a spojení potrubím s přímým výparníkem ve vzduchotechnické 

jednotce.  

6.5 ZTI 

Je požadováno zajistit odvod kondenzátu do kanalizačního potrubí a sifonů 

z parní zvlhčovací komory a přímého výparníku a napojení parního vyvíječe na 

neupravenou vodu přes filtr.  

7 Izolace a nátěry 

Části procházející neklimatizovanými prostory budou opatřeny tepelnou  

a protipožární izolací. Pozinkované potrubí v klimatizovaných prostorách nevyžaduje 

dodatečné povrchové úpravy. 

8 Protihluková a protidešťová ochrana 

V rozvodném potrubí budou umístěny protihlukové tlumiče, které zabrání 

nadměrnému šíření hluku od vzduchotechnické jednotky. Tlumiče budou osazeny 

v přívodním i odvodním potrubí. Vzduchotechnické potrubí bude na závěsech  

a podloženo tlumicí vložkou. Všechny prostupy konstrukcí budou dotěsněny  

a izolovány. 

 Přívodní a odvodní trouba vzduchotechnického potrubí bude opatřena 

protidešťovou mřížkou zbraňující průniku vody do rozvodů potrubí. 

9 Měření a regulace  

Způsobilá osoba zajišťující měření a regulace zajistí připojení navrhovaných 

zařízení na navržený systém regulace a provede potřebné nastavení systému. Zároveň 

odborně způsobilá osoba zajistí sběr dat a jejich vyhodnocení po každých třiceti dnech 
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poskytne výstupy pro doregulování a nastavení vzduchotechnické jednotky. Měření 

bude probíhat po dobu dvanácti měsíců.  

10 Protipožární ochrana 

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí do jiných požárních úseků 

budou nainstalovány protipožární klapky, které zabraňují šíření případného požáru 

z jednoho požárního úseku do druhého. Požární klapky se spouští automaticky po 

překroční teploty tepelného čidla nebo v případě spuštěného signálu EPS. V případě 

signálu EPS dojde k vypnutí provozu vzduchotechnické jednotky. 

11 Servis, údržba, obsluha a bezpečnost 

Odborný servis bude prováděn pravidelně dvakrát až čtyřikrát do roka a během 

kontroly budou vyměněny filtry a zkontrolovány jednotlivé díly vzduchotechnické 

jednotky. Zároveň budou zkontrolovány požární klapky a veškerá měřící čidla.  

 Zařízení může obsluhovat a udržovat pouze řádně odborně proškolená obsluha. 

Zaškolení obsluhy provede během předání zařízení dodavatelská firma. Během údržby 

bude veden servisní a revizní deník vzduchotechnického systému. 

 Při obsluze je nutno se řídit normami bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ). 

Případné opravy elektroinstalace bude provádět pracovník s odbornou způsobilostí. 

12 Závěr 

Navržené zařízení zabezpečuje celoroční provoz klimatizovaných prostoru a splňuje 

požadavky na provoz, hospodárnost a bezpečnost provozu. Vypracováno dle vzoru (viz 

příloha 8). 
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14 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navržení vhodných podmínek pro udržení 

stabilního mikroklimatu v zámeckém depozitáři v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

Z práce vyplývá, že k udržení stabilních mikroklimatických podmínek je nutné 

použít zařízení s úplnou klimatizací prostor, protože je kladen důraz na teplotu, 

vlhkost a čistotu přiváděného vzduchu do klimatizováních prostor. Nejdříve se 

práce zabývá všeobecnými mikroklimatickými a klimatickými podmínkami 

v zámeckém areálu. K navržení vzduchotechnické jednotky bylo třeba zjistit 

hodnoty extrémních ročních teplotních ztrát a zisků, skladby konstrukcí budovy, 

určit vnitřní ideální podmínky mikroklimatu pro skladování archiválií, a provoz 

depozitáře. Z těchto hodnot byly vypočteny tepelné ztráty depozitáře v zimním 

období na 17 200 W a letní tepelné zisky na 9 100 W. Z vypočtených tepelných 

ztrát a zisků byl vypočítán požadovaný průtok vzduchu k pokrytí tepelné ztráty 

prostupem a větráním, a to v zimním období na 8 500 m3 . h-1, v letním období na 

4 500 m3 . h-1. Pro vzduchotechnickou jednotku byl zvolen větší průtok vzduchu, 

aby byla schopná pokrýt nejvyšší extrémní hodnotu. Vzduchotechnická jednotka 

byla navržena pomocí program AeroCAD, tento návrh zahrnuje veškeré jednotlivé 

součásti jednotky a zároveň obsahuje i návrh regulace a měření. Poslední částí 

práce bylo navržení vzduchotechnických rozvodů do klimatizovaných místností a 

technický výstup celého vzduchotechnického systému. Výsledkem práce je 

navržená úplná přetlaková vzduchotechnická jednotka využívající směšování 

čerstvého přívodního vzduchu s odvodním. Zároveň vzduchotechnická jednotka 

zajišťuje zvlhčování a odvlhčování vzduchu. Součástí výstupu práce je výkresová 

dokumentace vzduchotechnických rozvodů a vzduchotechnické jednotky. 
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