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Anotace 

Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování studie na téma chlazení a 

vytápění administrativních budov. Ve variantách systému vytápění a chlazení jsou 

rozebrány možné zdroje, rozvody i koncové prvky. Dále jsou zde uvedeny možnosti 

vedoucí ke snížení energetické náročnosti administrativních budov. Praktická část 

zahrnuje vypracování projektu systému chlazení a vytápění konkrétní administrativní 

budovy.  
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The aim of the theoretical part of the master´s thesis is to make a study about 

cooling and heating in administrative buildings. In the variants of the heating and 

cooling system are analyzed possible sources, distributions and end elements. There are 

possibilities to reduce the energy performance of office buildings. Practical part 

involves a project documentation of cooling and heating system for a specific office 

building. 
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ÚVOD 

 Cílem této diplomové práce je navrhnout nejvhodnější způsob vytápění a 

chlazení v zadané administrativní budově. Diplomová práce je rozdělena na část 

teoretickou, která zahrnuje studii systému vytápění a chlazení v administrativních 

budovách, a na část praktickou, ve které je zpracován projekt chlazení a vytápění na 

konkrétní administrativní budově. 

 Teoretická část obsahuje celkem pět kapitol. V první kapitole je nastíněna krátká 

historie zabývající se systémem vytápění a chlazení v administrativních budovách. Je 

zde popsán jak vývoj těchto systémů, tak i změna nosných konstrukcí, či použití nových 

materiálů. Toto všechno má vliv na vývoj společnosti, objev nových stavebních 

materiálů i nového způsobu života. 

Druhá kapitola se zabývá tématem snížení energetické náročnosti 

administrativních budov, kde jsou například uvedeny možnosti stínění okenních 

konstrukcí a jaký vliv má stínění na prostup slunečních zisků. Dále je zde uvedeno, jak 

je v dnešní době důležité využívat energii z obnovitelných zdrojů. A v neposlední řadě 

se část kapitoly věnuje úsporným opatřením z hlediska šetření vody a její znovupoužití. 

Třetí a čtvrtá kapitola se zabývá studií na téma vytápění a chlazení 

v administrativních budovách. Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé systémy 

vytápění a chlazení od druhů zdroje, přes rozvody až ke koncovým prvkům. 

Poslední kapitola teoretické části, neboli pátá, obsahuje popis konkrétní 

administrativní budovy, na které je následně vypracován projekt chlazení a vytápění. 

Jako předmět projektu byla zvolena administrativní budova na Praze 5. Je zde popsána 

varianta, která se zdá být pro danou administrativní budovu nejoptimálnější. V této 

kapitole jsou uvedeny vstupní údaje, se kterými je následně počítáno v projektové části, 

dále popis systému větrání, tepelné ztráty a zisky. 

 Ve druhé, praktické části bude vypracován projekt systému chlazení a vytápění. 

Budou zde půdorysy jednotlivých podlaží, svislý řez, výkres půdorysu technické 

místnosti a schéma zapojení jednotlivých komponentů s důležitými armaturami. Dále 

tato část obsahuje energetické výpočty stanovení výkonu zdroje, či roční potřebu tepla 

na vytápění a ohřev teplé vody. Budou zároveň navrženy dimenze potrubí, oběhové 

čerpadlo, pojistné zařízení (expanzní nádoba) a zásobník pro ohřev teplé vody. 

K projektu bude zároveň přiložena technická zpráva. 
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1. HISTORIE VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 

ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV 

 V dobách starověku a středověku se stavěly převážně kamenné a cihelné 

budovy. Tento materiál dělal budovu masivní, což přineslo výhody z hlediska 

akumulace tepla. V tehdejších dobách se používal k vytápění budov otevřený oheň a 

v letních měsících nebyla potřeba budovu chladit. A to díky masivním konstrukcím 

budov, které v sobě udržely chlad i v parných letních dnech.  

Postupem času se měnily architektonické stavební slohy, ale materiál zůstával 

stejný. Přelom nastal v období průmyslové revoluce, kdy začaly vznikat velké výrobní 

průmyslové objekty se skeletovým systémem. Průmyslová revoluce neminula ani 

stavební materiály, dostupnější surovinou se stalo i železo. Ve stavebnictví začalo 

železo nahrazovat dřevěné nosné prvky. Nosné konstrukce tak umožňovaly použití 

s většími rozpony. S tímto rozvojem souvisí i změna stavebních materiálů budov, začaly 

se stavět budovy z ocelových konstrukcí. 

Dalším důležitým bodem je období funkcionalismu, kdy se do popředí dostal 

nový stavební materiál – železobeton. Podobně jako kámen a cihly má beton výhodu 

v akumulaci tepla, či chladu. Objev železobetonu umožnil použití větších a větších 

rozponů mezi nosnými prvky. Kombinace železobetonové skeletové nosné konstrukce a 

fasády z lehkého obvodového pláště způsobovala problémy s přehříváním budov. 

Začaly se proto používat různé stínící prvky, závěsy, žaluzie, ale i pevné slunolamy, 

jejichž velikost musela být spočítána podle pohybu slunce. Obvyklými materiály se 

stalo železo, sklo a ocel. Začaly se stavět velké a prostorné komerční a administrativní 

budovy. Tyto změny se týkají i dispozičního uspořádání v budovách.  Skeletové 

systémy umožňovaly využití otevřené dispozice kancelářských prostorů, tzv. openspace. 

Takto řešené budovy měli vyšší nároky nejen na vytápění a chlazení místností, ale i na 

větrání a přívod čerstvého vzduchu. 

Rozvojem lidské společnosti a kultury se měnil i venkovní prostor mezi budovami 

a jejich urbanistické uspořádání. V mnoha případech se zakládaly široké ulice s velkou 

betonovou plochou bez zeleně. To v létě způsobovalo větší přehřívání okolního 

vzduchu a následně vznikaly tepelné ostrovy ve velkých městech. K tomuto problému 

přispívá i vyšší hodnota používání automobilů ve městech a vyšší produkce výfukových 

plynů a CO2. S tímto problémem se váže další, více závažnější, jedná se o globální 

oteplování naší planety. V dnešní době se o tomto tématu hodně diskutuje. Na Zemi 

probíhá změna klimatu přirozeným procesem, který si sama příroda stanovila. V tuhle 

chvíli je ale otázka, jak velký vliv má změnu podnebí sám člověk. Celkem rychle rostou 

teploty na Zemi, vlivem vypouštění skleníkových plynů a spalováním fosilních paliv, či 

kácení lesů. To vše zesiluje skleníkový efekt, postupně se mění zemské klima a dochází 

tak k oteplování Země. Ke snížení škodlivin a emisí, vyprodukovaných člověkem, je 
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v dnešní době velký zájem o potlačení využívání neobnovitelných zdrojů a roste zájem 

o využití obnovitelných zdrojů energie. 

Neexistuje jednotný postup, jak navrhovat administrativní budovy. Návrh závisí 

hlavně na architektovi. Obecně lze však říci, že architekti upřednostňují spíše estetické a 

dispoziční řešení budovy, než celkovou energetickou koncepci. Výsledkem bývá velké 

množství prosklených ploch, které mají nedostatečné stínění. 

Budovy jsou samy o sobě velkým spotřebitelem energie a právě vytápění a 

chlazení staveb na tom má velký podíl. Upřednostňuje se využití obnovitelných zdrojů 

energie, ale faktem je, že společnost je stále závislá na ropě a dalších nerostných 

surovinách a většina vyrobené energie na Zemi je z neobnovitelných zdrojů. 

Vyčerpávají se tím nejen zdroje energie naší planety, ale spalováním fosilních paliv 

dochází k oteplování zemského povrchu a vzniká tak globální problém společnosti. 

Právě díky globální mu oteplování a dnešnímu použití lehkých obvodových plášťů u 

administrativních budov, mají právě tyto budovy vyšší požadavky na chladicí systémy a 

jejich energetický provoz se tak pořád zvyšuje. Abychom problém globálního 

oteplování naší planety zmenšili, je nutné využívat alternativní a obnovitelné zdroje 

energie. 

  

  



 

2. SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI 

ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV

2.1. Obálka budovy

Obálkou budovy se rozumí všechny obvodové konstrukce

lze snížit únik tepla. Vylepšením obvodových konstrukcí, jako nap . zateplení objektu i 

použití oken s nižším sou initelem prostupu tepla, lze snížit i úpln  vynulovat náklady 

na vytápění objektu.  

Tepelné ztráty budov

konstrukce, ale velký podíl na této položce má i

problému je použití v tracího systému s

v rekuperačním výměníku p edá své teplo erstvému p ivád

Přiváděný studený vzduch se tak p edeh eje na p ízniv jší teplotu. Zp tným získáváním 

tepla, jinými slovy ZZT,

Předehřátý vzduch v

je důležité mít utěsněná okna. Jednotka se

umisťuje do prostorů (st

jsou odhlučněny od obývaných místností

2.2. Stínění budov

Stínící prvky okenních otvor  jsou v

opatřením, které slouží hlavn  ke snížení tepelných zisk  ze slune

Z následujícího obrázku 

paprsků mají stínící prvky umíst né na vn jší stran  okenního otvoru.

 

 Bez stínění   

Obr. 1 Vliv slunečního zá ení na r zné stínící prvky
 
 
 

10 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI 

ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV 

Obálka budovy 

Obálkou budovy se rozumí všechny obvodové konstrukce. Těmito konstrukcemi 

lze snížit únik tepla. Vylepšením obvodových konstrukcí, jako např. zateplení objektu i 

nižším součinitelem prostupu tepla, lze snížit či úplně vynulovat náklady 

Tepelné ztráty budov nejsou způsobeny jen prostupem tepla p es obalové 

velký podíl na této položce má i větrání. Velmi efektivní ešení tohoto 

problému je použití větracího systému s rekuperací. Odváděný teplý vzduch 

rekupera ním výměníku předá své teplo čerstvému přiváděnému vzduchu zven í. 

ivád ný studený vzduch se tak předehřeje na příznivější teplotu. Zpětným získáváním 

, lze snížit náklady na vytápění objektu o cca 30

edeh átý vzduch v rekuperační jednotce je přiváděn a odváděn ventilátory, proto 

ěná okna. Jednotka se ZZT se kvůli hlučnosti ventilátor  obvykle 

(střecha, strojovna vzduchotechniky, technická místnost)

jsou odhlu ny od obývaných místností. 

tín ní budov 

okenních otvorů jsou v dnešní době užitečným a velmi žádaným 

opat ením, které slouží hlavně ke snížení tepelných zisků ze slune

následujícího obrázku (Obr. 1) je patrné, že největší vliv na zachycení slune ních 

paprsk  mají stínící prvky umístěné na vnější straně okenního otvoru.

  Vnitřní stínící prvek   Vnější stínící prvek

      
Vliv slune ního záření na různé stínící prvky [2]. 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

. Těmito konstrukcemi 

lze snížit únik tepla. Vylepšením obvodových konstrukcí, jako např. zateplení objektu či 

nižším sou initelem prostupu tepla, lze snížit i úplně vynulovat náklady 

jen prostupem tepla přes obalové 

trání. Velmi efektivní řešení tohoto 

rekuperací. Odváděný teplý vzduch 

nému vzduchu zvenčí. 

ivád ný studený vzduch se tak p edeh eje na p ízniv jší teplotu. Zpětným získáváním 

o cca 30 – 50 % [1]. 

rekupera ní jednotce je p ivád n a odváděn ventilátory, proto 

ZZT se kv li hlu nosti ventilátorů obvykle 

cha, strojovna vzduchotechniky, technická místnost), které 

dnešní dob  užite ným a velmi žádaným 

opat ením, které slouží hlavn  ke snížení tepelných zisk  ze slunečního záření. 

je patrné, že nejv tší vliv na zachycení slunečních 

paprsk  mají stínící prvky umíst né na vn jší stran  okenního otvoru. 

Vn jší stínící prvek 
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2.1.1. Exteriérové stínění 

Vnější žaluzie 

Mezi jedno z nejúčinnějších stínění patří venkovní žaluzie. Toto řešení je vhodné 

jak v létě, tak v zimě. Při použití venkovních žaluzií v letních měsících projde přes okno 

do místnosti méně slunečního záření, než kdybychom je nepoužily. Snižuje se tak 

teplota v interiéru. V zimním období mají také svůj praktický význam, kdy chrání okno 

před venkovními povětrnostními vlivy. Bez ohledu na použití v jakémkoliv ročním 

období zajišťují tlumení hluku z vnějšího prostředí, chrání samotná okna před prachem 

a do jisté míry přispívají také k vyšší bezpečnosti před vloupáním. 

Používanými materiály vnějších žaluzií je hliník a PVC. Kvalitnější provedení 

mají hliníkové lamely, díky vyšší pevnosti hliníku ve srovnání s PVC. Cenově se jedná 

samozřejmě také o dražší variantu než lamely z PVC nebo z recyklovaného PVC. 

K modernímu zastínění oken patří také snadné ovládání na motorový pohon. 

Často používaná sluneční a větrná čidla zajišťují regulaci pozvolného naklápění lamel. 

Sluneční čidla reagují na intenzitu slunečních paprsků tak, aby nedocházelo k přehřívání 

teploty v interiéru. Větrná čidla jsou opatřením pro samotné žaluzie v případě silného 

větru, aby nedošlo k jejich poškození. Jejich úkolem je vytáhnout žaluzii v případě 

výskytu silného větru.  

 

Předsazené konstrukce 

Stínění samotnou stavbou je v režii architekta. Jde o předsazené konstrukce jako 

lodžie či balkony, nebo objekt může být řešen odsazením jednotlivých pater. Toto 

řešení vidíme na Obr. 2, kdy 

dochází ke stínění spodních pater 

samotnou konstrukcí. 

Dalším fasádním prvkem, 

který zasahuje do konstrukce, může 

být římsa či konzolově vynesená 

konstrukce nad horním okrajem 

okenního otvoru.   

  

 

 

 Obr. 2 Administrativní budova Tetris, Praha 4 [3]. 
 

Slunolamy 

Fasádní prvek sloužící ke stínění konstrukce je slunolam. Slunolam je kotven 

k obvodové stěně a cloní přímému slunečnímu záření, chrání tak fasádu a okenní otvory 

před dopadajícími slunečními paprsky. Slunolamy mohou být orientovány buď 

vodorovně, nebo svisle, svislý slunolam může být i samostatně založen. Slunolam 
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zastává více funkcí, může zajistit úplné zastínění, nebo zastínění přímých slunečních 

paprsků. Svislé slunolamy mohou být velmi užitečné i v zimních měsících v noci, kdy 

zamezují teplenému vyzařování vytápěné budovy do chladného okolí. [4] 

Slunolamy nejsou jen stínící záležitost, ale zastávají i funkci architektonickou. 

Architekti jsou schopni pracovat s designem budovy, hrát si se stíny či světlem. Dobrým 

návrhem slunolamů můžeme řešit i regulaci oslunění fasády. Zejména v letních 

měsících, kdy hrozí dlouhodobá vedra, lze ovlivnit právě správnou regulací prohřívání 

obvodových stěn. [4] 

 

Posuvné stěny 

Posuvné stěny neboli posuvné „paravany“ mají stejnou funkci jako běžné 

slunolamy. Doplňkovou věcí je to, že se dají posouvat v horizontálním směru, jak je 

potřeba. Stíní vždy část okna, ne celou fasádu.  

 

 
        Obr. 3 Posuvné stěny [5]. 

 

Screenové rolety 

Zajímavým řešením jsou tzv. screenové rolety, které svým vzhledem tvoří síto. 

Zajišťují maximální ochranu proti slunečnímu záření a vniku tepla do interiéru. Tento 

typ zastínění je zvláštní tím, že zachovává výhled při pohledu do exteriéru, avšak 

ztěžuje pohled zvenčí do interiéru a zachovává tak soukromí osob. Interiér je tedy plně 

osvětlen, zároveň se nepřehřívá a světlo neoslňuje. 

Materiálové složení greenových rolet je skelné vlákno, PVC, polyester [6]. Díky 

těmto materiálům jsou odolné vůči větrným, sněhovým a dalším nepříznivým 

podmínkám počasí. Rolety se dají použít i v interiérech. Při venkovní instalaci musí být 

přítomno větrné čidlo, aby se při zvýšené rychlosti větru rolety samy vytáhly. 
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2.1.2. Interiérové stínění 

Vnitřní žaluzie 

Vnitřní žaluzie zabraňují hlavně slunečnímu oslnění, naopak nezabrání přehřívání 

vzduchu v místnosti. 

Použitím vnitřních žaluzií umožníme nerušený pohled na budovu z exteriéru. 

Nejpoužívanějším materiálem vnitřních žaluzií je hliník a PVC. Vnitřní žaluzie se 

využívali hojně v předešlých letech, v dnešní době dávají investoři přednost spíše 

vnějším žaluziím, a to hlavně díky vyšší odrazivé schopnosti vůči slunečnímu záření. 

Z cenového hlediska se jedná o levnější variantu než instalace žaluzií vnějších.  

 

Textilní rolety 

Stínění vnitřní strany oken pomocí látkových rolet slouží nejen k ochraně před 

slunečními paprsky, ale stávají se i vhodným doplňkem v interiéru. Na trhu se vyskytují 

rolety ve všech barvách a mohou být s různými potisky. Zastiňovací rolety slouží 

k praktickým účelům, a to k zastínění před sluncem. Naopak rolety zatemňující slouží 

k úplnému zatemnění, a jsou proto vhodné do ložnic a dětských pokojů. 

2.3. Použití obnovitelné energie 

Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme energii z okolního prostředí – voda, 

vzduch, půda, tu následně využijeme v tepelných čerpadlech pro výrobu tepla či chladu. 

Tepelná čerpadla slouží k přípravě teplé vody, k vytápění nebo chlazení budov, řadíme 

je proto do kategorie nízkopotencialních zdrojů energie. 

2.3.1. Sluneční energie 

Slunce je vysoce výkonným energetickým zdrojem tepla a předává Zemi svou 

energii ve formě záření. Sluneční záření je obnovitelným zdrojem energie a pomocí 

fotovoltaických a termických kolektorů lze přeměňovat sluneční energii na tepelnou 

energii nebo na elektřinu. 

Sluneční energie má celou řadu výhod, jednou z nejdůležitějších je, že tato 

energie je v podstatě nevyčerpatelná, čistá a neznečišťuje životní prostředí. Nevýhodou 

se stává to, že sluneční energie je závislá na rotaci Země kolem slunce a kolem své osy, 

což představuje střídání ročních období a střídání dne a noci. Nesmíme proto 

zapomenout, že v určitých ročních obdobích se liší množství slunečního záření, což 

výrazně ovlivňuje ekonomickou efektivitu solárního systému.  

2.3.2. Geotermální energie 

Zdrojem této energie je zbytkové teplo planety Země, teplo, které se uvolňuje při 

pohybu litosférických desek, což může doprovázet i vulkanická činnost nebo 

zemětřesení. Z tohoto důvodu řadíme geotermální energii mezi netradiční zdroje 
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obnovitelné energie. Nejčastěji se vyskytuje v zastoupení geotermálních podzemních 

vod, geotermální par či jejich směsí, samozřejmě sem patří i teplo suchých hornin. [7] 

Pro využití geotermální energie je potřeba zhotovit podzemní vrty nebo plošný 

výměník. Tepelné čerpadlo země – voda funguje na principu odebírání 

nízkopotenciálního tepla ze zemních kolektorů nebo z geotermálních vrtů. Zemní 

tepelné čerpadlo není závislé na venkovních klimatických podmínkách. Záleží však na 

lokálních podmínkách zeminy a jejím geologickém složení. Tento systém má minimální 

vliv na okolní životní prostředí. 

2.3.3. Biomasa 

Spalování biomasy je v historii lidstva jeden z nejstarších energetických zdrojů. 

Jde o organickou hmotu rostlinného nebo živočišného původu. Zahrnuje zejména dřevo 

ke spalování, štěpky, pelety, slámu, záměrně pěstované dřeviny a byliny, ale i odpady 

biologického původu jako např. kejdu z hospodářských zvířat, kaly z čističek odpadních 

vod apod. [7] 

V České republice se biomasa nejčastěji využívá ve formě palivového dřeva, či 

spalování pelet. Dle mého názoru se v naší zemi tento způsob vytápění u 

administrativních budov moc často nevyužívá. Jde poměrně o náročnou záležitost ze 

strany obsluhy systému vytápění, musí být přítomen kotelník, který má na starosti 

přísun paliva do kotle na spalování. Zároveň musí být v budově místnost o rozměrech 

s dostatečně velkým prostorem na uskladnění pelet či kusového dřeva. Dále je třeba, 

aby dodavatel biomasy byl v reálné blízkosti dané budovy. Použití biomasy se nejeví 

úplně dobrým řešením z hlediska vytápění velkých administrativních budov.  

2.4. Spotřeba elektrické energie 

2.4.1. Fotovoltaické panely 

Fotovoltaickými solárními panely lze přijímat sluneční záření, následně díky 

fotovoltaickému jevu dochází ke změně světla na elektřinu. Základním prvkem je 

fotovoltaický panel, ten generuje stejnosměrný proud a napětí. Díky střídači je 

stejnosměrný proud a napětí přeměněno na střídavý proud a napění. Elektřina je dále 

vedena pomocí kabelů ke spotřebičům, k bateriím, nebo je přeposílána do sítě. 

Fotovoltaické systémy jsou bezesporu nevyčerpatelným zdrojem elektrické 

energie. Slunce bude vyzařovat velké množství energie do kosmu ještě plno let. 

V České republice průměrně dopadne 1350 kWh sluneční energie na 1 m2 [8]. 

V našich podmínkách se nejčastěji využívají panely s monokrystalickými články, 

krystaly křemíku v těchto článcích jsou větší než 10 cm. Panely mají temný odstín 

někdy až černý. Jejich účinnost pohybuje v rozmezí 14 – 18 %. Vysoká účinnost je 

samozřejmá jen v místech s dobrými slunečními podmínkami. Dalším typem jsou 

polykrystalické panely, mají nižší účinnost než monokrystalické. Jednodušší výroba 
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byla v minulosti výrazným cenovým rozdílem. Dnes je cenový rozdíl minimální. 

Typickou povrchovou barvou je modrá a skládá se z většího počtu malých krystalků. [9] 

Fotovoltaické panely se dají umístit jak na šikmou střechu, tak na plochou střechu. 

Na ploché střeše se vybuduje konstrukce ve sklonu panelu, na kterou jsou pak 

jednotlivé panely umístěny a natočeny nejlépe na jižní a západní zeměpisnou stranu. 

V dnešní době se navrhuje ideální sklon 30° – 45° [8]. Dnešní technologie FV panelů 

jsou často kombinovány s lehkými obvodovými plášti, umožňují tak výrobu elektřiny a 

zároveň přispívají k architektonickému vzhledu budovy. Cenově by se toto řešení mělo 

v budoucnosti vyplatit. Investice na FV fasádu oproti klasické prosklené fasádě by se 

měly vrátit do deseti let [10]. Jestli se budou v budoucnu zvyšovat ceny energie, má tato 

investice opravdu významný efekt. Energie získaná z FV panelů může být 

spotřebovávána běžnými spotřebiči (počítače, tiskárny, lednice, atd.), také může pokrýt 

elektrickou spotřebu klimatizační jednotky, nebo může být ukládána do baterií a využita 

v době vyššího odběru elektřiny, může také sloužit jako záložní zdroj při výpadku 

proudu, a v poslední řadě bude přepouštěna do distribuční sítě. 

2.4.2. Osvětlení 

Zdroje osvětlení v budovách lze srovnávat z mnoha kritérií, např. teplota 

chromatičnosti (zabarvení), index podání barev (kvalita spektra), účinnost, životnost, 

nebo cena. Jedním z těchto parametrů je také minimální osvětlenost daných místností. 

Pro jednotlivé prostory se denní osvětlení liší, tyto hodnoty a další požadavky jsou 

uvedeny v ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – 

Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Důležitým faktorem je to, že při osvětlení nesmí 

docházet k oslňování. 

 

Tab. 1 Přehled udržované osvětlenosti v administrativních budovách [11]. 

Prostor (činnost) 
Udržovaná osvětlenost1) 

Ēm (lux) 

Komunikační prostory a chodby 100 
Administrativní prostory – zakládání dokumentů, kopírování 300 
Administrativní prostory – psaní, čtení, zpracování dat 500 
Administrativní prostory – recepce 300 
Šatny, toalety 200 

 

1) Za určitých okolností je třeba hodnotu udržované osvětlenosti zvýšit 

 

Klasická žárovka 

V roce 1879 byla patentována první žárovka s uhlíkovým vláknem (zuhelnatělý 

bambus) americkým vynálezcem Thomasem Alva Edisonem. Dnes se místo uhlíku 

používá wolfram, který lépe odolává vysokým teplotám. Aby vlákno neshořelo, bývá 

baňka vzduchoprázdná nebo u silnějších žárovek plněná směsí dusíku a argonu. 

Klasická žárovka vyzáří pouze 5 % dodané energie a zbytek energie se přemění na 

teplo. [12] 
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Nevýhodou je velmi nízká životnost a energetická náročnost, naopak mezi výhody 

patří nízká cena žárovky. V dnešní době jsou na základě nařízení 

Komise (ES) č. 244/2009 postupně stahovány z prodeje [13]. Dnes se klasické žárovky 

už téměř nepoužívají kvůli negativním dopadům na životní prostředí, ale někteří lidé si 

udělali tímto produktem zásoby a stále je využívají. 

 

Halogenové žárovky 

Halogenové žárovky fungují stejně jako klasická žárovka, světlo vzniká pomocí 

elektrického proudu, který následně rozžhaví jemný drátek. Tyto žárovky jsou plněné 

plynem s příměsí halogenů nebo jejich sloučenin. K probíhajícímu procesu, kdy se 

vypařuje wolframové vlákno, se přidává působení termochemické transportní reakce 

wolframu s halogenem. [14] 

U halogenových žárovek se jejich provoz o třetinu zmenší v porovnání s klasickou 

žárovkou a mají dvakrát delší životnost [15]. Při jejich zapnutí vzniká díky 

rozžhavenému drátku teplo, nehodí se tedy do sádrokartonových podhledů nebo 

k osvícení nábytku. Jsou vhodné ke krátkodobějšímu použití. Při zapnutí vypínače svítí 

okamžitě s maximálním světlem. V porovnání s úspornými žárovkami se jejich 

životnost pohybuje na nižší příčce a spotřeba proudu je naopak vyšší. Vhodné použití je 

např. v koupelně u zrcadel či do lampiček na čtení, ale i k plošnému osvětlení stěn. 

 

Úsporné žárovky (kompaktní zářivky) 

„Kompaktní zářivky se obvykle skládají z trubice plněné rtuťovými párami a 

elektronického předřadníku1. Elektrický proud teče z předřadníku a prochází trubicí, 

která je naplněná rtuťovými parami a inertním plynem (argonem). Rtuťové páry 

průchodem proudu vyzařují ultrafialové záření, které excituje luminofor2 nanesený na 

vnitřní straně trubice. Luminofor potom vyzařuje viditelné světlo.“ [13] 

Účinnost kompaktních zářivek je ve srovnání s klasickými zářivkami o 60 – 80 % 

vyšší. Velkou nevýhodou je pomalý start při rozsvěcení, v okamžiku stisknutí vypínače 

naběhnou na 50 % světelného toku. [16] Tento problém nastává v místech, kde 

potřebujeme využít krátkodobé svícení. Ekologický problém je spojen s nedostatečnou 

likvidací. S těmito zářivkami se musí zacházet opatrně kvůli obsahu rtuti. Abychom 

chránili životní prostředí, je nutné zářivky po ukončení životnosti odnést k recyklaci. 

 

LED žárovky (diody) 

Takzvané LED (Light Emitting Diode – diody vytvářející světlo) jsou 

polovodičové destičky, které mění elektrický proud na světlo. Jejich vysoká životnost se 

pohybuje okolo 50 000 a více hodin provozu, což odpovídá cca šesti hodinám svícení 

                                                 
1 Elektronický předřadník zajišťuje rozsvícení kompaktní zářivky a napájení střídavým proudem. [12] 
2 Luminofor je látka, která vydává světelné záření, nachází se na vnitřní straně zářivky a přeměňuje 
ultrafialové záření na viditelné světlo. [16] 



17 
 

po dobu 24 let [15]. Dalšími výhodami jsou malé rozměry, velmi nízká spotřeba a 

dostupnost v různých barvách. Jsou odolné na časté vypínání a zapínání, mají celkem 

nulovou spotřebu a jsou velmi odolné proti nárazům a podobným otřesům. Nevydávají 

téměř žádné teplo a hodí se tudíž do všech prostorů. Jedinou velkou nevýhodou je 

v dnešní době jejich vysoká pořizovací cena, především u velmi výkonných LED 

zdrojů. 

Dají se využívat jak k bodovému osvětlení, tak i k osvětlení lineárnímu. 

V kancelářích administrativních budov je tento typ osvětlení vhodný k použití, zejména 

díky nízké spotřebě elektrické energie a vysoké životnosti. 

 

 Tab. 2 Porovnání jednotlivých světelných zdrojů [15]. 
Orientační přepočet 

Orientační 
světelný tok 

(lm) 

Klasická 
žárovka 

(W) 

Halogenová 
žárovka 

(W) 

Úsporná 
žárovka 

(W) 

LED 
žárovka 

(W) 

 

     
500 40 35 11 7 
750 60 42 15 9 

1300 100 70 23 15 

 

2.4.3. Chytrá síť 

Inteligentní elektroinstalací docílíme vzájemným provázáním všech funkcí 

v objektu, systém by měl být ekonomicky a energeticky úsporným řešením. Jedná se o 

osvětlení budovy, klimatizaci, topení, vzduchotechniku, ovládání žaluzií či zajištění 

bezpečnosti, každá tato jednotka musí obsahovat integrované senzory, které snímají 

chování provozu. Systém šetří náklady energie zejména na provoz a to hlavně díky 

automatické regulaci a vzájemné komunikaci systémů. U velkých objektů jako jsou i 

administrativní budovy se toto řešení vyplatí. Podstatnou jednotkou je centrální řízení 

celé budovy z jednoho místa, jinými slovy jde o „mozek“ budovy. Díky přednastavení 

funkcí jednotlivých systémů funguje celá budova jako jeden celek. S připojením 

inteligentního systému k internetu lze objekt ovládat či kontrolovat i na dálku, např. i ze 

zahraničí. 

2.5. Hospodaření s vodou 

Lidská populace se stále rozrůstá, města a jejich předměstí se pořád rozšiřují, 

sucha a nedostatek vody se v posledních letech zvyšuje. Nyní se šetření vody v naší 

zemi zdá jako zbytečná záležitost, ale měli bychom si uvědomit, že se stále mění klima 

naší Země. To lze pozorovat v letním období na vysokých denních teplotách vzduchu, 

na častějším výskytu dlouhodobých such a nemalý vliv na úbytek vody má i globální 
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oteplování země. Měli bychom spět k úspoře pitné vody a chránit tak přírodu a životní 

prostředí.  

V administrativních budovách se nejvíce vody spotřebuje ke splachování toalet, 

což je znázorněno na Obr. 4. Počet lidí v administrativní budově je mnohokrát vyšší, 

než počet lidí v rodinném či bytovém domě, to vysvětluje odlišná spotřeba vody 

v budovách s jinými funkcemi. 

 
Obr. 4 Denní spotřeba vody v administrativních budovách. Přeloženo z [17]. 

 

2.5.1. Využití dešťových vod 

Dešťová voda není pitná, ale je nezávadná a hodí se pro užitkové účely mnohem 

víc, nežli pitná voda (zalévání zahrad, splachování toalet). Dešťová voda je oproti pitné 

velmi měkká, to přináší velká pozitiva, má dobré rozpouštěcí vlastnosti, je proto vhodná 

na praní, protože snižuje spotřebu pracích prostředků a jejich přísad. 

Dešťovou vodu lze snadno zachytávat na střechách objektů a následně ji uskladnit 

v nádržích k tomu vhodných. Čistění těchto vod probíhá buď filtrací, nebo sedimentací, 

i tak by vody, které spadnou z nebe, neměly být tak moc znečištěné. 

Tyto přefiltrované vody lze využít zejména na splachování toalet. 

V administrativních budovách by se splachování dešťovou vodou mohlo vyplatit, zvlášť 

když je polovina denní spotřeby vody (dle Obr. 4) spotřebována na splachování.  

2.5.2. Využití šedých vod 

Šedá voda je odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč. Vodu odtékající 

z umyvadel, sprch, praček, van a dřezů lze recyklovat a znovu ji použít např. pro 

splachování toalet, praní, na úklid, či zalévání zahrady. Stojí za zvážení, zda do šedých 

vod zahrnout i odpadní vody z kuchyní a praní, protože vyžadují vyšší proces čištění, 

což nám znatelně zvýší náklady. Recyklovanou šedou vodu pak využíváme jako vodu 

provozní (tzv. bílá voda). 

Zvýšená produkce šedé vody je převážně v hotelích, bazénech, saunách, nebo 

třeba v restauracích. Využití šedé vody se v administrativních budovách moc nevyplatí, 

není tam tolik odpadních vod, které bychom mohli následně recyklovat. 
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2.5.3. Úsporná zařízení 

Perlátory, šetřiče vody 

Běžně se používá úsporné zařízení v bateriích umyvadel a sprch, jedná se 

o omezovače průtoku, jinými slovy perlátory. Díky jejich instalaci se voda směšuje se 

vzduchem, na první pohled se zdá být průtok vody vyšší, ale spotřeba je naopak menší. 

Baterie s perlátorem je schopna ušetřit 50 – 60 % vody [18] ve srovnání s baterií bez 

tohoto vybavení. 

Ve sprše lze použít úsporné talířové sprchové hlavice. Pořízením pákové baterie je 

základním krokem k úspoře vody. Šetří vodu jak svou konstrukcí (Obr. 5), tak i tím, že 

se dá lehce ovládat jedním pohybem. Například v administrativních budovách je dobré 

použití bezdotykových baterií u umyvadel. Jde tady opravdu jen o rychlé umytí rukou, 

malé množství vody, které stačí k umytí rukou, zajistí senzor pohybu.  

 

  
Obr. 5 Úsporné baterie a sprchové hlavice se zabudovaným perlátorem (Hansgrohe 
EcoSmart) [19]. 

 

Úsporné splachování WC 

Při splachování toalet existuje plno možností, jak ušetřit vodu. Starší verze toalet 

mají jen jednu variantu splachování, dnešní nové toalety obsahují systém dvojího 

splachování s rozdílnými objemy (např. 9/6 litrů). Existuje i moderní úspornější 

zařízení, které splachuje s objemem 3 litrů. [18]  

Další variantou, jak ušetřit vodu, je např. WC stop splachovač, infračervený 

splachovač, nebo kombinace systému umyvadlo a WC, kde voda použitá v umyvadle 

slouží ke splachování přidružené toalety. 
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3. MOŽNOSTI CHLAZENÍ ADMINISTRATIVNÍCH 

BUDOV 

3.1. Druhy chlazení 

3.1.1. Noční chlazení 

Nejčastějším nočním chlazením budov je noční větrání. Tepelné zisky se během 

dne naakumulují do stavebních konstrukcí. V následující noci je provedeno noční 

větrání, kdy skrz celou budovu proudí noční studený vzduch, kterýa naakumulované 

teplo konstrukcím odebírá a odvádí ho mimo budovu do exteriéru. Zároveň jsou tyto 

konstrukce předchlazeny na další den. Systémy s nočním větráním umožňují efektivní 

snížení spotřeby energie na chlazení, v některých případech mohou dokonce zastoupit 

chladicí systémy. 

Základním předpokladem pro provoz systému nočního větrání je nutná hmotná 

konstrukce stavby. Konstrukce, do kterých se má chlad či teplo akumulovat, nesmí být 

nijak zakrytá, a to z toho důvodu, aby kolem ní bylo umožněno proudění chladného 

větracího vzduchu. Další z podmínek je vhodné klima. Jde především o správný průběh 

venkovních teplot. Důležitá je co největší amplituda kolísání denní teploty, běžně se 

amplituda kolísání vnitřní teploty pohybuje okolo 10 – 20 % amplitudy kolísání 

venkovní teploty [20]. Noční chlazení se dá skvěle využít v pouštních oblastech, kde 

jsou extrémní teploty ve dne i v noci. V podnebí České republiky se amplituda kolísání 

teplot za jasných slunečných dnů pohybuje kolem 7 – 9 K [20]. 

Noční výměna vzduchu může probíhat dvěma způsoby, a to přirozeně nebo 

nuceně.  

 

Přirozené noční větrání 

Velkou výhodou přirozeného větrání je v první řadě minimální spotřeba elektrické 

energie, protože k provozu nejsou zapotřebí žádné ventilátory. Přirozeného proudění je 

dosaženo otevřením otvorů (oken, světlíků, …). Důležitý je zde rozdíl teplot, díky 

kterému se vzduch dostává do pohybu a umožňuje tak přirozené provětrávání budovy. 

Dalším důležitým aspektem je, že abychom mohli danou budovu samovolně 

provětrávat, je nutné vhodné dispoziční uspořádání. Mezi nevýhody patří snížení 

bezpečnostního rizika, kdy jsou v budově otevřené otvory. Také není možno osadit na 

přívodní otvory filtry vzduchu. Polétavý prach se ve městech běžně vyskytuje, a je 

vnášen do budovy, kde se usazuje a obyvatelé ho následně vdechují. 

 

Nucené noční větrání 

U nuceného nočního větrání se využije ventilátorů, které napomáhají průtoku 

vzduchu skrz budovu. Oproti přirozenému větrání se zde jeví jasná nevýhoda, a to 
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spotřeba elektrické energie na provoz ventilátorů. Další nevýhodou jsou tepelné ztráty 

motoru ventilátoru, motory jsou chlazeny proudícím větracím vzduchem a vzduch se 

tak ohřívá. Tím se snižuje chladicí potenciál venkovním vzduchem. Mezi výhody patří 

osazení filtrace na sání vzduchu. Díky použití ventilátorů je možné noční chlazení 

aplikovat i na budovy, kde by přirozené noční větrání nestačilo.  

3.1.2. Kompresorové chlazení 

Kompresorové chlazení je nejčastější používaný způsob chladícího zařízení 

v budovách. Kompresorový chladicí okruh pracuje na změně skupenství chladiva a 

souvisejících tepelných jevech. V dnešní době jsou používána chladiva šetrnější 

k životnímu prostředí, jedná se o chladiva s nízkým bodem varu (viz kapitola 3.2.3). 

Kompresorový okruh se skládá ze čtyř hlavních prvků – kompresor, kondenzátor, škrtící 

ventil a výparník, tyto komponenty jsou vzájemně propojeny chladivovým okruhem. 

Kompresor – Páry chladiva jsou do kompresoru přiváděny z výparníku a jejich 

následným stlačováním jsou pak odvedeny do kondenzátoru. Stlačením par vzniká 

vysoký tlak. 

Kondenzátor – Kondenzace probíhá ve výměníku tepla, kdy stlačené páry 

chladiva zkondenzují (zkapalní). Teplo ze stlačených par je odvedeno do okolí.  

Expanzní (redukční) ventil - Vysrážené chladivo přechází do sběrače, odkud jej 

přepouštíme přes redukční ventil do výparníku. Expanzní ventil dělí celý okruh na dvě 

části, na vysokotlakou a nízkotlakou část. 

Výparník – Ve výparníku dochází k prudkému snížení teploty a přeměně 

z kapalné fáze na plynnou. Touto změnou skupenství vzniká chlad. Plynné chladivo 

následně putuje zpět do kompresoru a celý proces se mnohokrát za sebou opakuje.  

 

 
Obr. 6 Schéma kompresorového chladicího okruhu [21]. 

 

Chillery 

Chladící jednotky, neboli chillery, jsou zařízení, která ochlazují vodu nebo vodní 

směsi v uzavřeném okruhu. Jednotka se skládá ze dvou okruhů, primární okruh slouží 

ke chlazení kompresoru a je naplněn chladivem, zatímco sekundární okruh chladí vodní 
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okruh vodou. Tyto dva okruhy nikdy nepřijdou do přímého styku, vyměňují si tepelnou 

energii pomocí výparníku, kde kapalné chladivo při svém vypařování odebírá teplo 

oběhové vodě. 

Chladicí okruh se skládá ze čtyř částí, a těmi jsou: kompresor, kondenzátor, 

expanzní ventil a výparník. Vodní okruh se skládá z vodní zásobní nádrže a z čerpadla 

zajišťující oběh chladicí vody. 

Některé chillery mohou pracovat i v reverzním režimu jako tepelné čerpadlo a 

slouží tak k vytápění budov. 

3.1.3. Absorpční chlazení 

Absorpční chlazení je založeno na fyzikálním ději mezi dvěma látkami, jedná se o 

chladivo a absorbent. Celý proces závisí na jejich vzájemné absorpci. Na rozdíl od 

kompresorového okruhu, kde je kompresor poháněn elektrickou energií, využívá 

absorpční proces jako hnací energii nevyužité (odpadní) teplo z jiných technologických 

procesů. Teplo lze získat například z trigenerace, z kogenerace, elektráren nebo tepláren 

či instalací velkého slunečního kolektoru k tomu, aby se chladící médium absorbované 

na absorbent odpařovalo. 

Generátor (desorbér) – Do generátoru je přiváděno teplo, ohřívá se zde roztok, 

který obsahuje chladivo – nejčastěji se jedná o dvojici voda (chladivo) + LiBr, nebo 

amoniak (chladivo) + voda. Roztok s LiBr lze použít při teplotách vyšších než nula, 

protože chladivem je voda. Zařízením s roztokem amoniaku lze dosáhnout teplot, které 

jsou pod nulou. Zahřátý roztok vytváří páry a ty putují do kondenzátoru. Teploty varu 

jednotlivých látek musí mít odlišné hodnoty (Tab. 3 Teploty varu látek pro chladicí 

roztok , aby se mohly při zahřátí roztoku oddělit. 

 

Tab. 3 Teploty varu látek pro chladicí roztoky [22]. 

Látka 
Teplota varu 

(°C) 

Voda – H2O 100 
Amoniak – NH3 -33,34 
Bromid litný – LiBr 1 265 

 

Kondenzátor – Tyto páry chladiva jsou následně odvedeny do kondenzátoru, kde 

zkondenzují (zkapalní) při kontaktu s ochlazovaným povrchem. Chladivo v kapalné 

podobě dále postupuje přes škrtící ventil do výparníku. 

Výparník – Do výparníku vstupuje chladná voda z klimatizačního systému 

v budově. Přivedené zkapalněné chladivo je ve výparníku rozstřikováno, kde odebere 

chlazené teplo vodě a odpaří se. Ochlazená voda se právě využívá ke chlazení. Vzniklá 

pára se odpařuje do absorbéru, tam odevzdá teplo a zkapalní. 

Absorbér – Přivedené kapalné chladivo zředí roztok LiBr. Tento naředěný roztok 

je přečerpáván opět do generátoru a celý proces se takto opakuje. Absorbent 
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s rozpuštěnými parami chladiva, jinými slovy „bohatý“ roztok, je přečerpán do 

generátoru (desorbéru), kde jsou z něj vlivem přivedeného tepla vypuzeny páry 

chladiva. „Chudý“ roztok se následně vrací přes výměník tepla do absorbéru. 

 

 
Obr. 7 Schéma absorpčního chladicího okruhu [21]. 

 

Kompresorový a absorpční cyklus chlazení se od sebe odlišují zejména tím, že 

kompresorový cyklus stlačuje páry, k čemuž potřebuje vyšší výkon a energii. Naopak 

absorpčnímu cyklu stačí malá čerpadla k vyrovnání tlakových rozdílů. Tento fakt je 

kompenzován u kompresorových systémů tím, že mají vyšší účinnost než absorpční. 

V tomto ohledu je bráno v úvahu pouze výroba chladu. Do celkové účinnosti se však 

započítává i to, že absorpční chlazení má oproti kompresorovému nižší chladicí faktor, 

pokud je však k dispozici využití odpadního tepla, vychází absorpční cyklus velmi 

výhodně a levně. [21] 

3.1.4. Adsorpční chlazení 

Adsorpční proces chlazení funguje na podobném principu jako absorpční proces 

chlazení, jen s tím rozdílem, že u absorpčního chlazení je odebíráno okolní teplo 

rozpuštěním chladicího roztoku v absorbéru, u adsorpčního chlazení tento proces 

probíhá přilnutím chladícího média na povrch absorbentu.  

Adsorpční chlazení je proces na fázovém rozhraní tuhé látky (absorbent) 

a páry (adsorbát), přičemž molekuly páry se vážou na povrch tuhé fáze. Používají se 

absorbenty s vysokou pórovitostí, to zajistí potřebnou velkou plochu povrchu. Princip 

chlazení adsorpcí spočívá v tom, že dojde ke snížení tlaku vodní hladiny, což způsobuje 

to, že se voda začne vypařovat při nízkých teplotách. Vodní pára tak může začít 

vyplňovat prostor nad hladinou, aby došlo k vyrovnání tlaků. Molekuly páry se při tom 

zachytávají v pórech absorbentu, tímto procesem přestávají být součástí páry, to 

zabezpečí vypařování vody, dokud nebude dosaženo adsorpční rovnováhy. [23] 

Adsorpční oběh se cyklicky opakuje. Když je celý povrch adsorbátu obsazen 

molekulami adsorbentu, proces se jakoby zastaví. V tuto chvíli je nutné adsorbát z pórů 
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vypudit, a to uděláme pomocí dodáním tepelné energie, která poruší fyzikální síly 

vzniklé při adsorpci. Tento proces je nazýván desorpce. [23] 

Chlazení pomocí adsorpce dosahuje nižších hodnot energetické efektivity, proto je 

jejich použití výhodné jen pro technologie s menšími výkony. 

3.1.5. Trigenerace 

Systém trigenerace slouží k výrobě tepla, chladu a elektřiny. Technologicky jde o 

propojení systému kogenerace s absorpční chladicí jednotkou. Toto řešení je výhodné 

z pohledu propojení obou provozů, kdy absorpční jednotka využívá teplo pro svůj 

proces a zvýhodňuje tím roční provoz kogenerační jednotky v letním období. 

Trigeneraci lze využít např. v administrativních budovách, hotelových zařízeních, 

nemocnicích, ale i v bazénech a sportovních areálech. 

Použití trigenerační jednotky místo kogenerační se značně projeví v investičních 

nákladech v okamžiku pořízení technologie. K větším úsporám pak dochází v průběhu 

užívání. Při srovnání v době návratnosti těchto dvou technologií vyplývá, že při 

doplnění kogenerační jednotky o absorpční chladicí jednotku nijak zvlášť neovlivní 

dobu návratnosti, jen tato možnost investorovi poskytne využití větších zisků dosažných 

za dobu životnosti zařízení. [21] 

 

 
Obr. 8 Energetické toky v trigenerační jednotce. KJ = kogenerační jednotka. [21] 

 

Systém trigenerace je ideálním řešením pro administrativní budovy, výroba tepla, 

chladu a elektřiny zajišťuje její energetické potřeby v průběhu celého roku. V zimě je 

všechno teplo spotřebováno na vytápění prostorů a ohřev teplé vody. Naopak v létě, kdy 

je potřeba budovu chladit, dokáže tepelnou energii spotřebovat absorpční jednotka. 

3.1.6. Free cooling 

Free cooling, v překladu volné chlazení, využívá venkovní teploty pro výrobu 

chladu bez použití kompresorového chlazení. Z hlediska energetiky je provoz zcela 

nenáročný, v provozu jsou pouze ventilátory, které nasávají vzduch přes výměník 

s nemrznoucí kapalinou, ta odevzdává teplo do vzduchu a tím se ochlazuje. Systém 

Free cooling se vyplatí u budov, které je třeba chladit celoročně (např. chlazení 
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serveroven), chlad je tam do místností dodáván téměř zadarmo. Vhodná teplota bývá 

14/18 °C, naopak kompresorové chlazení má teplotu chladicí kapaliny 6/12 °C. [24] 

Tento typ chlazení lze využít za předpokladu, že teplota v interiéru je větší než 

exteriérová teplota. Systém volného chlazení doplňuje kompresorový cyklus, to je vidět 

z Obr. 9 Free cooling s kompresorovým cyklem 

 

 
Obr. 9 Free cooling s kompresorovým cyklem. Přeloženo z [25]. 

3.2. Přenos chladu 

Chlad se přenáší v budově pomocí vzduchovodů, vodního potrubí nebo 

chladivového potrubí. Na konci distribučního systému se nachází koncový prvek, který 

předává tepelnou energii do prostředí. U chlazení vzduchem se jedná o vyústky a 

anemostaty. U vodního systému jde o jednotky fan-coil, chladicí stopy či podlahy. 

Chlad může být přenášen pomocí systému vzduch/voda a koncovými jednotkami pro 

tuto variantu jsou indukční jednotky a chladicí trámce.   

3.2.1. Chlazení vzduchem 

Přenašečem chladu může být i vzduch. Jedná se o klasický vzduchový systém, 

který dopravuje chladný vzduch mezi zdrojem a klimatizovanou místností. Z důvodu 

malé tepelné kapacity vzduchu jsou potřeba k přenosu vzduchu větší průtoky. Z toho 

vyplývá, že k výměně vzduchu v klimatizované místnosti je potřeba velké množství 

vzduchu, s ní je spojená i větší rychlost přepravovaného vzduchu. 

3.2.2. Chlazení vodou 

Vodní systém centrální vzduchotechnické jednotky nebo fan-coilů obsahují vodní 

chladič. Pro jejich výměníky je nutné vyrábět studenou vodu. V kompresorovém okruhu 

je výparník ve funkci výměníku v provedení chladivo/voda. Vzhledem k tomu, že se na 

straně chladicí vody pracuje s vodou, je v zimním období nežádoucí, že může docházet 

k zamrznutí některých částí. Tento problém lze vyřešit odděleným kondenzátorem. 

Chladicí okruh se rozdělí na dvě části – výparník a kondenzátor. Výparník, který 
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pracuje s vodou, je umístěn v budově společně s kompresorem. Naopak kondenzátor, 

u kterého nehrozí zamrznutí vody, je umístěn na střeše. Toto uspořádání je výhodné 

z hlediska přenosu hluku do okolního prostředí. Hlučný kompresor je izolován ve 

strojovně či v technické místnosti uvnitř budovy. Ve složitějších případech může být 

celý kompresorový okruh umístěn v budově s vodou chlazeným kondenzátorem. Voda 

sloužící pro chlazení kondenzátoru musí být chlazena v exteriéru (např. v chladicí věži, 

v suchém chladiči). [26] 

Vodu jako přenosné médium chladu lze přivádět do chladících stropů, nebo do 

betonových konstrukcí, v němž je instalován systém potrubí určený ke chlazení. 

Zdrojem této vody může být studna, voda z vrtu či voda říční. Chladit lze i podlahovým 

vytápěním. 

3.2.3. Chladiva a chladicí směsi 

Princip chladících zařízení je využíván v celé řadě technických zařízení, mezi tato 

zařízení zařazujeme např. průmyslové stroje, ledničky, klimatizační a chladící zařízení, 

chillery, tepelná čerpadla apod. Chladivo takto cirkuluje mezi výparníkem (za nízké 

teploty) a kondenzátorem (za vysoké teploty). Touto cirkulací změní svoje skupenství 

ve výparníku z kapalného na plynného a v kondenzátoru se mění opět na kapalné. 

Chladící látka proudí skrz chlazené zařízení, aby ho ochránila před přehřátím. Tato látka 

slouží pro přenos tepla z jednoho zařízení do druhého, kde dochází k jeho využití nebo 

naopak rozptýlení.  

V posledních letech se společnost zabývá kvalitou životního prostředí. V této 

sféře je zahrnuta i chladicí technika, která dříve využívala pro své cykly chladiva 

s negativními účinky na životní prostředí. Unikající chladiva ničí ozónovou vrstvu 

v atmosféře podobně jako skleníkové plyny, a ovlivňují tak globální oteplování celé 

planety. Některá chladiva mohou být i hořlavá či výbušná. Bylo proto nutné začít 

vytvářet chladiva s pozitivnějším vztahem k ovzduší. 

Kvalita jednotlivých chladiv se odvíjí na jeho vlastnostech. Každé chladivo má 

své výhody i nevýhody, liší se např. bodem varu, provozními tlaky v okruhu, topném 

faktoru a v neposledním případě rozhoduje i cena. Mezi nejpoužívanější chladiva patří 

v této době např. R407C, R410A a či R134A. Mezi ekologická chladiva zahrnujeme 

vzduch, vodu, čpavek, CO2 a uhlovodíky (butan, propan). [27] 

Některými požadavky na určení kvality chladiv jsou: 

� chemická stabilita, 

� nízká cena, 

� nevýbušnost, 

� nejedovatost, 

� šetrné k životnímu prostředí. 
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Základním ukazatelem je hodnotící ukazatel GWP (Global Warming    

Potencial) – potenciál způsobovat klimatické změny [27] a ukazatel TEWI (Total 

Global Warming Impact) – celkový potenciál globálního oteplování [27]. 

 

GWP (Global Warming Potencial) 

Hodnota GWP vyjadřuje nebezpečnost chladiva k životnímu prostředí, čím je 

hodnota vyšší, tím je chladivo nebezpečnějším pro ovzduší. Tato hodnota určuje, 

kolikrát více daný plyn přispívá ke skleníkovému jevu než CO2. Hodnota je udávána 

radiačními vlastnostmi plynu a svou „životností“ v atmosféře [27]. K vypočtení hodnoty 

GWP se používá následující vztah: 
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Kde: 

GWPx – Global Warming Potencial (-) 

TH – délka počítaného časového intervalu (s) 

ax – radiační účinnost látky (W*m-2*kg-1) 

ar – radiační účinnost referenční látky - CO2 (W*m-2*kg-1) 

x(t) – časově závislý rozklad počítané látky (-) 

r(t) – časově závislý rozklad referenční látky (-) 

[27] 

 

Pokud je látka dána směsí, pak se její hodnota GWP přepočítává dle následujícího 

vztahu, kde jsou hodnoty X, Y, N vyjádřeny v procentech a zastupují hmotnostní podíl 

dané látky ve směsi. 

 

��� = ��á���	� ∗ ���� + 	�á���	� ∗ ���� +	… �á���	� ∗ ����� 

[27] 

 

TEWI (Total Global Warming Impact) 

Ukazatel TEWI slouží k posuzování přímého vlivu emisí chladiva a nepřímého 

vlivu CO2. Zahrnuje přímý účinek na globální oteplování vlivem úniků chladiva za 

životnost zařízení, včetně ztrát při konečné likvidaci a zpětné rekuperaci chladiv. 

Zároveň zahrnuje nepřímý účinek z emisí CO2 při spalování paliv pro výrobu energie 

použité k pohonu zařízení během celé životnosti zařízení. [27] 
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TEWI  =  vliv	ztrát	netěsnostmi	+	vliv	ztrát	rekuperací	+	vliv	spotřeby	energie 

9:�; = ���� ∗ <�=� ∗ >� + ?��� ∗ @ ∗ A1 − D�E�FGE��HEIJ + �> ∗ K�=� ∗ L� 

 

Kde: 

TEWI – Total Global Warming Potencial (kg ekv. CO2) 

GWP – Global Warming Potencial (-) 

Lrok – únik netěsnostmi (kg/rok) 

n – provozní doba zařízení (rok) 

m – náplň chladiva (kg) 

Drekuperace – faktor rekuperace (od 0 do1) 

Erok – spotřeba energie (kWh/rok) 

L – emisní faktor CO2 vztažený na jednotku použité energie (kg/kWh) 

[27] 

 

Tento ukazatel se tedy nevztahuje k samotnému chladivu, ale k účinnosti celého 

chladicího zařízení. Jediným problémem je, že právě důležité podklady k výpočtu se 

dají obtížně odhadnout. Jedná se o provozní dobu a životnost daného zařízení, o jeho 

reálnou efektivitu, která zahrnuje chladicí a topný faktor, a v neposlední řadě samotná 

účinnost celého zařízení (např. provozní účinnost celé klimatizační jednotky). Pomocí 

komplexního ukazatele TEWI dokážeme zohlednit, zda se vůbec vyplatí výměna 

staršího chladiva za nové. Protože nově zvolené chladivo sice může mít nižší hodnotu 

GWP, ale nemusí dosahovat takové provozní účinnosti, jako mělo staré zařízení. [27] 

3.3. Chladicí systémy přímé 

Jde o takový systém chlazení, kdy teplo z ochlazované látky přechází přímo do 

chladiva. Díky tomu se tyto systémy pohybují v nižších provozních i investičních 

nákladech. Chladícím médiem je chladivo, díky tomu lze tento systém využívat po celý 

rok i při nepříznivých exteriérových teplotách pod bodem mrazu. Při poruše je jednou z 

nevýhod únik chladiva do větrané místnosti. Proto je důležité při instalaci dodržet 

pokyny a pravidla od výrobců, zvláště u maximální délky chladivového potrubí. 

Systémy se skládají ze dvou jednotek (z anglického výrazu „split“ – rozdělit), kdy 

jedna je umístěna v interiéru a druhá jednotka je v exteriéru, obě tyto části jsou 

propojeny potrubím, ve kterém cirkuluje chladivo. Vnitřní jednotka obsahuje výparník, 

expanzní ventil, filtr a ventilátor. Ve venkovní jednotce se nachází kondenzátor, 

kompresor a ventilátor. 

3.3.1. Split systém 

Základ split systému tvoří jedna vnitřní a jedna venkovní jednotka, jedná se tak o 

nejmenší a nejběžnější klimatizační jednotku na trhu. Uplatnění najdeme tam, kde 



29 
 

potřebujeme uplatnit chlazení (nebo vytápění v provedení s tepelným čerpadlem) jedné 

zóny – kancelář, byt, místnost, obchod. 

3.3.2. Multi split systém 

Multi split systém funguje na stejném principu jako split systém, akorát s tou 

možností, že je připojeno více vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku. Každá 

vnitřní jednotka je v místnosti připojena na termostat, a tím je regulován průtok 

chladiva.  

Speciální varianta vícezónového provedení umožňuje v přechodném období 

současný provoz některých jednotek chladit a jiných vytápět místnosti. 

3.4. Chladicí systémy nepřímé 

3.4.1. Indukční jednotka 

Chladící výkon pro pokrytí tepelných zisků zajišťuje vodní výměník tepla 

v indukční jednotce, zároveň je přiváděn centrálně upravovaný vzduch ze 

vzduchotechnické jednotky. Může se jednat o parapetní jednotky, ty se umisťují 

k okenním otvorům, kvůli eliminaci tepelných zisků či ztrát. Dalším typem jsou 

podlahové jednotky, ty je vhodné umístit do podlahy k prosklené obvodové stěně. Jsou 

ideální i pro vytápění, v podlaze jsou schopné fungovat i bez přívodu primárního 

vzduchu. Nevýhodou této jednotky je její hlučnost. 

3.4.2. Fan-coil 

Jednotka fan-coil je dnes nejběžnějším koncovým spotřebičem přenosu chladu do 

místnosti. Jednotky existují ve dvoutrubkovém nebo čtyřtrubkovém provedení. 

Dvoutrubkové systémy mají možnost buď chladit, nebo jen vytápět. Naopak 

Čtyřtrubkové systémy umožňují chladit a vytápět v různých částech budovy současně. 

Hlavní částí fan-coilu je výměník s chladící nebo otopnou vodou. Dalším 

z důležitých prvků je ventilátor, často se používá radiální ventilátor. Vzduch z místnosti 

je nasáván přes filtr do výměníku, kde se vzduch ochladí (nebo ohřeje) a přes mřížku je 

posílán zpět do místnosti. Fan-coily pracují s teplotním spádem 6/12 °C, střední teplota 

je tudíž 9 °C, za těchto podmínek dochází ke kondenzaci. Proto je při režimu chlazení 

důležitou součástí kondenzační vana, která slouží pro zachytávání kondenzátu. 

Kondenzát je následně odváděn gravitačně nebo pomocí čerpadla kondenzátu do 

sběrných a odpadních míst. [28] 

Dříve se používaly obvykle jednotky parapetní, jejich výhodou je snížení 

tepelných ztrát a zisků u okenních konstrukcí. Tyto jednotky se mohou použít i jako 

podstropní systém. Dalším druhem jsou jednotky nástěnné, ty můžeme využít tam, kde 

není možno umístit parapetní nebo podstropní jednotku. Dnes nejpoužívanějším typem 

fan-coilů je umístění do podhledu. Jde o kazetové jednotky, kdy je celá konstrukce 

jednotky schovaná v podhledu a místnost je plně využitelná. 
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3.4.3. Chladicí trámy 

Systém s chladicími trámy (z anglického chilled beam – CB [28]) je určen pro 

větrání, chlazení či vytápění a v ojedinělých případech i osvětlení, všechny tyto funkce 

jsou zabudovány do jednoho modulu. Chladicí trámy se umisťují do podhledu nebo pod 

stropní konstrukci. Konkrétně jde o vodorovně umístěný lamelový výměník, který je 

napojen na přívod chladicí vody. Teplota přiváděné vody se pohybuje v rozmezí       

16 – 18 °C [29], a to proto, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na jeho povrchu. 

Způsob tohoto typu chlazení lze využít v administrativních budovách, hotelech, 

nemocnicích či obchodech.  

Chladicí trámy dělíme na pasivní (bez přívodu vzduchu) a aktivní (s přívodem 

upraveného vzduchu) 

 

Pasivní chladicí trámy 

Pasivní chladicí trám není připojen na přívod vzduchu. Jeho primární účel je 

chlazení. Teplý vzduch stoupá směrem ke stropu a tam je ochlazován výměníkem 

v chladicím trámu, kde je následně 

ochlazován a takto ochlazený vzduch je 

posílán zpět k podlaze. Princip nasávání 

a výfuku upraveného vzduchu je znázorněn 

na Obr. 10.Obr. 10 Princip pasivního trámu 

[27]. Tento systém upravuje pouze vzduch 

v místnosti, je ho třeba doplnit o systém 

větrání s přívodem čerstvého vzduchu. 

Pasivní trámy jsou často srovnávány se 

systémy chladicích stropů. U chladicích 

stropů se cca 50 % chladícího výkonu [29] šíří radiací, to zvyšuje úroveň tepelného 

komfortu v místnosti.  

 

Aktivní chladicí trámy 

Aktivní chladicí trámy slouží jak pro 

chlazení vzduchu v místnosti, tak pro přívod 

čerstvého vzduchu do místnosti. V tomto 

systému přivádíme čerstvý vzduch z hlavní 

vzduchotechnické jednotky přes trámec do 

dané místnosti. Z něj je vstřikován přes 

podélné štěrbiny do spodní části trámce, kde 

vzniká podtlak a zároveň je vtahován teplý 

vzduch z místnosti. Tento sekundární vzduch 

prochází přes tepelný výměník, kde je 

ochlazován a následně jsou tyto dva 

Obr. 10 Princip pasivního trámu [27]. 

Obr. 11 Princip aktivního trámu [27]. 
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smíchané vzduchy vpouštěny do místnosti v požadované teplotě. Aktivní chladicí trámy 

dále dělíme dle umístění nasávání vzduchu z místnosti na otevřené a uzavřené. 

Otevřený chladicí trám nasává vzduch z místnosti volně pod stropem, nebo 

z prostoru nad zavěšeným podhledem. Jeho nevýhodou je to, že vzduch nasávaný 

z prostoru nad podhledem může obsahovat prachové částice a nečistoty, protože v tomto 

prostoru se prach hromadí. Zato výkon otevřených chladicích trámů je vyšší, než výkon 

u uzavřených. [28] 

Uzavřený chladicí trám funguje na stejném principu jako otevřený chladicí trám, 

jen s tím rozdílem, že teplý nasávaný vzduch je nasáván do výměníku rovnou 

z chlazené místnosti. Nedochází tak k propojení prostoru v místnosti a prostoru nad 

podhledem. 

 

Rozdíly mezi použitím fan-coilů (FCU) a aktivních chladicích trámů (CB) 

� CB zajišťuje přívod a distribuci větracího vzduchu bez ohledu na to, zda 

právě chladí nebo ne.  

� Při chlazení je u CB přiváděn vzduch s vyšší teplotou než u FCU. To 

zajišťuje větší tepelnou pohodu lidí v místnosti. 

� CB využívá ke chlazení vyšší teplotu vody než FCU. Není třeba vyrábět 

chlazení pro odvlhčování. Na CB nedochází ke kondenzaci vody na povrchu, 

protože je využíváno teplot nad teplotou rosného bodu. Tudíž není třeba 

odvádět kondenzát. 

� CB je vhodnější z hlediska čistění, neobsahuje totiž vzduchový filtr. Ale je 

nutné dbát na čistotu přiváděného primárního vzduchu, nečistoty se mohou 

usazovat i v potrubí, kterým je primární vzduch přiváděn. 

� CB neobsahuje ventilátor, proto při jeho použití nevzniká tak velký hluk jako 

u použití FCU, který právě obsahuje ventilátor. 

� CB nepotřebuje připojení k elektrické energii. 

[28] 

3.4.4. Stropní chlazení 

Systém sálavého chlazení byl objeven v Anglii ve dvacátých letech v minulém 

století (byl navržen i pro vytápění). Zásluhu o objev mají dva Britové, Richard Godfrey 

Crittall (po R. G. Crittallovi byl systém pojmenován výrazem „Crittall“, který se 

využívá dodnes) a Josepf Leslie Musgrave, kteří zabudovali vodní potrubí do 

betonových sloupů budov. V následujících letech byly patentovány další podobné 

systémy a až do doby hospodářské krize byl systém sálavých stropů stále inovován a 

zdokonalován. Velkým nedostatkem byla zpočátku častá poruchovost ocelového 

svařovaného potrubí. Při opravě těchto problémů byl nutný zásah do stavební 

konstrukce. Dalším nedostatkem byla pak častá kondenzace vodní páry na samotném 

povrchu stropní konstrukce. [30] 
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V Českých zemích kolem 60. a 70. let bylo tímto systémem vybaveno mnoho 

budov, ale systém sloužil zejména pro vytápění budovy. Dnes se proto řeší, hlavně 

při rekonstrukcích, využití stávající potrubní sítě pro systém chlazení. Největší rozmach 

sálavých chladicích systémů měla 80. a 90. léta minulého století, a to hlavně 

v Německu, Rakousku, či Švýcarsku. V České republice se jedná například o budovu 

Národní technické knihovny v Praze na Dejvicích, či Fakultu strojní Českého vysokého 

učení technického v Praze, kde byl právě využit stávající systém trubek pro vytápění. 

[30] 

Postupem času se systém stále zdokonaloval a do dnešní doby se princip poněkud 

změnil. Potrubí je vyráběno převážně z plastu a někdy se umisťuje hned pod omítku, 

aby tak systém mohl rychleji reagovat. Často se také na trhu vyskytují lehké konstrukce 

a panely, které se dají umístit a připevnit do podhledu v místnosti. 

Z hlediska kvality tepelného komfortu jde o velmi účinný vysokoteplotní systém. 

Nedoprovázejí jej negativní účinky, jako je hluk, nebo průvan. Zároveň je teplota 

v místnosti rozložena rovnoměrně. Sálavé stropy odvádějí zejména citelné teplo 

velkoplošnými vodou chlazenými plochami, které mohou být umístěny jak ve stropě, 

tak v podlaze, či ve stěnách. Pro odvod tepla vázaného ve vodní páře tak slouží 

vzduchotechnický systém, který odvádí (a přivádí) jen potřebné množství vzduchu do 

místnosti. Tím je ušetřen i prostor v podhledech či šachtách, kde je vzduchotechnické 

potrubí uloženo. Nevýhodou je omezený výkon stropu (70 – 80 W/m2 [30]), kdy stropní 

chlazení nemusí dostatečně vychladit danou místnost. V tomto případě je dobré doplnit 

systém o ochlazený přiváděný větrací vzduch ze vzduchotechnické jednotky. 

Celkově jde o úsporný systém, což je jedna z největších výhod, sálavé chladicí 

systémy řadíme mezi nízkoenergetické. Dle tvrzení mnoha autorů, lze tvrdit, že spotřeba 

energie se pohybuje o 15 – 30 % níže [30] oproti běžným konvektivním systémům. 

Tento systém pracuje s poměrně vysokým teplotním spádem, to přispívá k tomu, že je 

vhodné využít zdroj chladu s vyšší vyprodukovanou teplotou (nižším potenciálem 

chlazení). Mezi takové zdroje řadíme především tepelná čerpadla se zemními výměníky, 

či chlazení pomocí podzemní vody nebo vodních toků. Vyšší pracovní teplota je nutná i 

z hlediska kondenzace vodní páry (sálavé chladicí systémy nedokážou odvádět teplo 

vyprodukované vodní párou), teplota rosného bodu musí být o 1 – 2 K nižší, než teplota 

povrchu chladicí plochy [30]. Teplotní rozdíl přiváděné a odváděné chladicí vody bývá 

v rozmezí 2 – 4 K [30]. A právě důsledkem vysoké teploty přiváděné vody, je omezen 

chladicí výkon systému. Důležitým omezením výkonu je také to, že sálavé panely není 

možné umístit na celou plochu stropní konstrukce (osazení světel, instalace systému). 

V praxi je možné počítat se 70 % půdorysné plochy stropu v místnosti [30]. 

Jednou z dalších vlastností sálavých systémů je „samoregulační“ jev. „Lze 

konstatovat, že čím větší je teplosměnná plocha systému, tím se zmenšuje rozdíl mezi 

teplotou vnitřního vzduchu a povrchovou teplotou a samoregulační schopnost je 

výraznější.“ [30] Ve chvíli, kdy se zvětšují tepelné zisky, ať už od osob, nebo od 



33 
 

slunečního záření, roste i teplota vzduchu v prostoru. Tímto jevem se zvětšuje rozdíl 

mezi povrchovou teplotou a teplotou vzduchu a zároveň máme i větší množství 

odebíraného tepla. Tento efekt nemůže nahradit automatickou regulaci, která má za úkol 

vést systém hospodárně a s ohledem na optimální teplotní podmínky v dané místnosti. 

 

Výhody a nevýhody stropního chlazení 

+ Tepelný komfort 

+ Bezhlučný provoz 

+ Nevzniká průvan 

+ Nízká spotřeba energie (vysokoteplotní chlazení) 

+ Přívod minimálního množství vzduchu 

+ Lze ho využít i pro systém vytápění  

+ „Neviditelnost“ (volná dispozice) 

+ Nevíří prachové částice 

 

− Velké investiční náklady 

− Možnost vzniku kondenzace 

− Omezený výkon 

− Neodvádí vázané teplo 

 

Typy sálavých chladicích systémů 

Podle provedení, lze sálavé chladicí systémy rozdělit na otevřené a uzavřené. 

Otevřené stropní chladící konstrukce umožňují proudění vzduchu až ke stropu. 

Převažuje zde konvektivní složka přenosu tepla (50 – 60 % [30]) mezi povrchem stropní 

konstrukce a okolním vzduchem. Nejčastějším řešením jsou lamelové konstrukce. 

Otevřené systémy mají vyšší chladící výkon, a to až 100 W/m2 [30], díky otevřené 

pozici k okolnímu vzduchu, ten může obtékat obě strany chladícího panelu. 

Uzavřené systémy naopak pracují se sálavou složkou tepelného toku 

(cca 60 % [30]). Z hlediska směru toku by měly být na horní straně izolovány, aby teplo 

zbytečně neunikalo do konstrukce. V některých případech je možné nahradit izolaci 

vzduchovou mezerou, která má tak stejnou funkci jako tepelná izolace. Uzavřené 

chladicí sálavé systémy dále dělíme dle konstrukce na masivní a lehké. Masivní sálavý 

stropní systém je zpravidla součástí stavební konstrukce, nebo je vložen pod omítku. 

Naopak lehké chladicí systémy jsou zavěšeny pod stropní konstrukcí v podhledu nebo 

samostatně. Mají výhodu v okamžité akumulační schopnosti, kdy reagují na změny 

teplot zcela okamžitě. U masivních systémů se naopak teplo nejdříve naakumuluje do 

konstrukce a pak z konstrukce sálá do místnosti. 

 

 

 



 

Na Obr. 12 jsou znázorn ny n které typy stropních konstrukcí s

chlazení.  

 

a) Masivní c

b) Chladící panel umíst n v

c) Lamelový

d) Lamelový otev ený chladící 

e) Kapilární stropní chlazení umíst né v

Obr. 12 Schematické ezy r znými konstrukcemi chladicích strop
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jsou znázorněny některé typy stropních konstrukcí s

 
Masivní chladicí strop součástí stropní konstrukce.

 

 
Chladící panel umístěn v podhledu. 

 

 
Lamelový chladící strop s vodním potrubím. 

 

 
Lamelový otevřený chladící strop. 

 
Kapilární stropní chlazení umístěné v omítce.

matické řezy různými konstrukcemi chladicích strop

 

jsou znázorn ny n které typy stropních konstrukcí s aplikací stropního 

hladicí strop sou ástí stropní konstrukce. 

omítce. 

matické ezy r znými konstrukcemi chladicích stropů [30]. 
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Hydraulické zapojení sálavých chladicích systémů 

Nejčastějším způsobem hydraulického zapojení je dvoutrubkový systém. Využívá 

se v případech, kdy je potřeba jen chladit nebo jen vytápět. Lze ho provozovat jako 

kombinovaný systém, kdy dochází k přepínání režimů. Často jsou systémy zapojeny 

pomocí Tichelmannova zapojení, jak je vidět na Obr. 13 Dvoutrubkový systém 

(Tichelmannovo zapojení) [30].. Rovněž se používá napojení panelů se směšovacím 

uzlem na větvi panelů (Obr. 14). Případně se, z důvodu ochrany proti korozi, okruhy 

oddělí deskovým výměníkem tepla. 

 

 
Obr. 13 Dvoutrubkový systém (Tichelmannovo zapojení) [30]. 

 
 
 

 
Obr. 14 Dvoutrubkový systém (se směšovacím uzlem) [30]. 
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Pro znázornění třítrubkového systému slouží Obr. 15. Ten se skládá ze dvou 

přívodních potrubí, jedno pro chladicí vodu a druhé pro topnou vodu, a z jednoho 

společného zpětného potrubí. Panely tak slouží buď pro vytápění, nebo pro chlazení. 

 
Obr. 15 Třítrubkový systém [30]. 

 

Klasické zapojení čtyřtrubkového systému je na Obr. 16. Toto zapojení je 

prakticky nevýhodné a doslova prakticky nereálné, protože pro dostatečné chlazení je 

potřeba využít co největší počet panelů a to se v tomto případě nedaří. Proto se raději 

využívá tzv. systém přepínací (Obr. 17), kdy dochází právě jen ke chlazení, nebo jen 

k vytápění. V mnoha případech je potřebná plocha panelů pro chlazení vyšší než pro 

vytápění. V tomto případě je vhodné zapojit systém podle Obr. 18, kdy jedna část 

panelů slouží jak pro vytápění, tak i pro chlazení. A v případě chlazení dochází ještě 

k přepnutí trojcestného ventilu (na Obr. 18 ventil V2) a oba panely mohou být využity 

pro systém chlazení. Toto zapojení je dosti složité na provedení, tak i velmi nákladné. 

 

 
Obr. 16 Klasický čtyřtrubkový systém [30]. 

 



37 
 

 
Obr. 17 Přepínací čtyřtrubkový systém [30]. 

 

   

Obr. 18 Přepínací čtyřtrubkový systém [30]. 

 

Využití chladicích stropních systémů v budovách 

Použití sálavých systémů je nutné volit tam, kde je potřeba odvádět citelné teplo, 

a zároveň je tento systém vyloučeno využívat v prostorách s vysokým obsahem 

vlhkosti. Nevhodné použití je také např. v koncertních sálech, v kině, či divadle. Osoby 

produkují teplo vázané ve vodní páře a při velkém množství lidí by v jednom prostoru 

vznikalo vázaného tepla až moc. V těchto prostorách je také důležitý přívod velkého 

množství čerstvého vzduchu a sálavý systém stropů by se v těchto místech moc 

nevyplatil. 

Nejvýhodnější a také nejčastější použití se jeví v administrativních budovách. 

Kanceláře mohou být rozděleny do několika zón, aby bylo možné individuálně 

regulovat prostředí v každé skupině místností. Např. kanceláře orientované na jižní 

stranu budou využívat jiných chladících teplot než kanceláře se severní orientací. Tento 

systém chladicích stropů musí být samozřejmě doplněn o klimatizační jednotku, která 

zajišťuje přívod požadovaného množství čerstvého vzduchu a odvod vázaného tepla. 
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Dalším častým využitím jsou v posledních letech nemocnice, konkrétně 

nemocniční pokoje. Systém díky své bezhlučnosti tak neruší pacienty, zajišťuje teplotně 

stálé prostředí, nevytváří v pokoji průvan. Umístěním v podhledu nezabírá místo 

v místnosti a umožňuje volnou dispozici nemocničního pokoje. 
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4. MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ ADMINISTRATIVNÍCH 

BUDOV 

4.1. Druhy vytápění 

4.1.1. Dálkové vytápění 

Dálkové vytápění je takový typ vytápění, kdy se z jednoho centrálního zdroje 

vytápí větší počet objektů. Častými zdroji tepla bývají teplárny, které jsou pro výrobu 

tepla určeny, dále je možné využívat odpadní teplo ze spaloven odpadu, nebo 

z elektráren. Pro odběratele tepla je tento typ vytápění výhodný hlavně z hlediska 

pohodlí. Není potřeba zřizovat kotelnu, odpadá velké množství komínů, budova není 

zatížena hlukem z kotelny. Tento typ vytápění se používá v místech s hustou zástavbou 

a zdroje dálkového vytápění se obvykle umisťují na okraj města do průmyslových zón. 

K hlavním nevýhodám patří velmi vysoké pořizovací náklady, je potřeba velký prostor 

pro kotelnu a palivo (v případě spalování uhlí) a v poslední řadě je potřeba zajistit 

dostatečné množství elektrické energie a vody k provozu. 

Celá soustava centrálního vytápění se skládá z několika hlavních částí (   Obr. 19). 

V první řadě se jedná o zásobování palivem (uhlí, mazut, LTO, zemní plyn). Palivo, 

kromě zemního plynu, vyžaduje velké prostory pro skladování. Další součástí je zdroj 

tepla, tím není nic jiného než samotný kotel s příslušným technickým zařízením. 

Vyrobené teplo je odváděno teplonosnou látkou, kterou bývá pára nebo voda. 

Teplonosná látka dopravuje teplo pomocí rozvodů potrubí ke konečným spotřebitelům. 

Každý objekt, který využívá dálkové vytápění, musí mít předávací stanici, kde 

teplonosná látka předá teplo přes výměník do sekundárního provozu. Takto získané 

teplo je dále vedeno do otopných soustav ve vytápěných budovách. 

 
   Obr. 19 Schéma dálkového vytápění [31]. 
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4.1.2. Plynový kondenzační kotel 

Vytápění pomocí zemního plynu je v dnešní době velice komfortní, nevýhodou je 

jeho cena, která se v posledních letech zvyšuje, ale i přes to je plynové vytápění v České 

republice nejrozšířenější. Má také velmi velkou účinnost a výhřevnost až 

34 MJ/m3 [32]. K místu odběru je dopravován plynovody, které dělíme: 

� NTL (nízkotlaké) – 2 až 5 kPa, domovní rozvody, 

� STL (středotlaké) – 5 až 400 kPa, uliční přípojky, 

� VTL (vysokotlaké) – 300 až 4 000 kPa, městské rozvody, 

� VVTL (velmi vysokotlaké) – 4 000 až 10 000 kPa, hlavní rozvodná síť. 

[32] 

 

Jedná se o kotel, který využívá princip tzv. kondenzace vodní páry obsažené ve 

spalinách. Kondenzační kotel využívá i teplo obsažené ve spalinách, které by jinak 

vyšlo ven komínem. Když snížíme teplotu spalin v kotli pod rosný bod, neboli pod bod 

kondenzace, začne se uvolňovat skupenské teplo kondenzace vodní páry. Jinými slovy 

řečeno, voda, která se vrací z vytápěcího systému (zpátečka) se při vstupu do kotle 

předehřívá od teplých spalin, čímž je logicky i ochlazuje. Při teplotě vratné vody do cca 

55 °C pracuje kotel v tzv. kondenzačním režimu. Voda předehřátá od spalin se dále 

v kotli dohřeje na požadovanou teplotu a celý proces se opakuje. 

4.1.3. Tepelné čerpadlo 

Jedná se o nízkopotenciální zdroj energie. Tepelné čerpadlo odebírá teplo s nízkou 

teplotou okolnímu vzduchu, vody či půdy a pomocí teplonosné látky slouží k vytápění 

objektu nebo k ohřevu teplé vody. V České republice jsou nejvíce používanými 

tepelnými čerpadly vzduch – voda a země – voda. 

 

Tepelná čerpadla vzduch – voda 

Tento systém lze snadno aplikovat téměř na každý typ stavby. Instalace tohoto 

čerpadla je nejjednodušší a jednou z nejlevnějších ze všech typů tepelných čerpadel. A 

to z toho důvodu, že není potřeba budovat umístění primárního okruhu v zemi. Tepelné 

čerpadlo vzduch – voda se skládá ze čtyř částí, a těmi jsou kompresor, výparník, 

kondenzátor a expanzní ventil. Právě výparník zastává funkci primárního okruhu, který 

přímo odebírá teplo venkovnímu vzduchu. Výkon tepelného čerpadla se mění s aktuální 

venkovní teplotou. Když venkovní teplota vzduchu roste, výkon čerpadla se zvyšuje. A 

naopak, když se teplota venkovního vzduchu snižuje, klesá právě i výkon. Z tohoto 

důvodu se zřizuje k provozu tepelného čerpadla doplňkový (bivalentní) zdroj tepla, 

nejčastěji elektrokotel. 

 
Tepelná čerpadla země – voda 

Nízkopotenciální teplo je odebíráno z geotermálních vrtů nebo ze zemních 

kolektorů. Zemní tepelné čerpadlo není závislé na venkovních klimatických teplotách a 
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teplota tok přijímaný ze země má stálou hodnotu. Je nutné brát v potaz, že právě 

primární okruh země – voda je část tepelného čerpadla, která se nedá opravit buď 

vůbec, nebo s velkými obtížemi. Proto je nutné provést kvalitní instalaci a montáž 

těchto součástí. Dalším faktorem pro efektivní provoz jsou co možná nejmenší 

hydraulické tlakové ztráty celého systému. Kvůli velkým ztrátám je pak zbytečně moc 

namáháno oběhové čerpadlo. 

Zemní kolektor (horizontální kolektor) je ve srovnání s geotermálními vrty méně 

náročný na realizaci a pořizovací cenu. Při instalaci jsou rozhodující nejen termické 

vlastnosti půdy, ale i umístění stavby a její okolí. Je nutné vlastnit velký pozemek u 

objektu, na kterém pak není možno provádět další velké úpravy (stavby, komunikace). 

Půda získává teplo ze svrchní vrstvy země, toto teplo se do zeminy dostává ze 

slunečního záření, nebo deště. Z tohoto důvodu není možné, aby byly kolektory, které 

jsou zabudované v zemi, něčím zakryty. Svazky trubek jsou uloženy v nezámrzné 

hloubce 1 – 1,5 m. Cca 35 m2 plochy je potřeba na výkon 1 kW tepelného čerpadla. [8] 

Geotermální vrty (vertikální kolektor), neboli potrubní sondy, jsou výhodné 

z hlediska malé prostorové náročnosti, pozemek tak není znehodnocen. Čím větší 

hloubka do středu Země, tím je teplota stálejší. Důležité je, stejně jako u plošných 

kolektorů, aby byl systém správně a relativně přesně nadimenzovaný. Poddimenzování 

systému vede při větším odběru tepla k silnému ochlazení okolní země. Toto může vést 

až do extrému, kdy může dojít k vymrznutí zeminy kolem vrtu. Tím se zmenšuje výkon 

tepelného čerpadla a v letních měsících se zemina v okolí vrtu nedokáže regenerovat, 

kvůli omezenému toku tepla. Špatně namontované vrty se nedají opravit a také kvůli 

vyšším pořizovacím nákladům je nutné, aby byl primární okruh instalován přesně a 

poctivě. Dalším důležitým bodem je vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými vrty, 

doporučuje se minimálně 10 m. Pro dimenzování vrtů v České republice se počítá 

s tepelným tokem 50 – 60 W/m, avšak záleží na geologickém podkladu. [8] 

Vrty lze provozovat v reverzibilním režimu, kdy tepelné čerpadlo dokáže objekt 

vytápět i chladit. Teplota vrtu se pohybuje okolo 8 – 12 °C, to se pozitivně projeví 

na vysokém topném faktoru (COP). Platí, že čím vyšší hodnota COP, tím vyšší chladící 

výkon má tepelné čerpadlo. Pro návrh zemních geotermálních sond jsou potřeba vyřídit 

zdlouhavé administrativní procesy. Je nutné doložit hydrogeologický posudek, projekt 

vrtaných prací a projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavební 

povolení. 

U instalací systémů s vyššími výkony nad 30 kW by se měl aplikovat zkušební 

vrt, kde budou změřeny teploty v různých hloubkách, bude stanovena tepelná vodivost 

podloží po celé délce sondy, tepelný odpor vrtu atd. U aplikací s tepelným výkonem 

nad 50 - 60 kW je vhodné a někdy i žádoucí provést Thermal Response Test (TRT)3. U 

TRT jsou naměřené informace přesnější. 

                                                 
3 Používá se u instalací s vyšším výkonem tepelného čerpadla pro zjištění celkového počtu a délky vrtů. 
Jde o správné určení tepelné vodivosti hornin, tzv. test teplotní odezvy vrtu. [33] 
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4.1.4. Solární panely 

Použitím solárních panelů je vyráběna přírodní energie ze Slunce. Solární 

vytápění je možno použít na jakémkoliv místě na zemském povrchu. Slunce bude 

vyzařovat velké množství energie do kosmu ještě plno let. V České republice průměrně 

dopadne 1350 kWh sluneční energie na 1 m2 [8]. Nejvýhodnější poloha je umístění na 

jižní či jihozápadní stranu odkud přichází nejvíce slunečních paprsků. V zimním období 

vyzařuje Slunce méně energie a svítí mnohem kratší dobu než v letních měsících. 

I přesto je tato sluneční energie úspěšně využívána. 

Sklon panelů by měl být takový, aby paprsky dopadaly kolmo na plochu. 

V ideálním případě, aby se panely nakláněly podle potřeby. Bývá doporučený sklon 

trvale nastavený mezi 30° a 45° od vodorovné roviny [8]. Solární panely mohou být 

umístěny na šikmé střeše (na krytinu, nebo místo ní), na volném prostranství (louka), na 

garáži, na plochých střechách i na fasádě domu. 

Solární systémy se využívají nejen na vytápění, ale i pro ohřev užitkové vody 

nebo ohřev vody v bazénu. Takto se solární panely využijí v letních měsících, kdy se 

normálně netopí. Pokud by se v této době neodebíralo teplo z kolektorů, hrozilo by 

přehřátí kapaliny v kolektorovém okruhu. Tímto by se postupně snižovala jejich 

životnost, proto je nutností využívat je i v létě. V zimě se budova tímto typem vytápění 

nevyhřeje na potřebnou teplotu. Proto se nejčastěji kombinuje s dalším zdrojem 

vytápění, např. kotel na různé duhy paliv. 

Soustava solárního systému se skládá ze dvou hlavních okruhů. Primární okruh 

(kolektorový) tvoří solární panely, zabezpečovací zařízení, potrubí a armatury. 

Z primárního okruhu se teplo dodává do akumulační nádrže, na kterou je často připojen 

ještě doplňkový kotel. Sekundární okruh (topný) se skládá z otopných těles, 

zabezpečovacího zařízení atd. Úkolem sekundárního okruhu je dodávat teplo 

z akumulační nádrže do otopných ploch. 

4.2. Systémy vytápění 

4.2.1. Podlahové vytápění 

Elektrické vytápění 

Teplo je předáváno silnými odporovými kabely, které jsou kladeny volně, anebo 

v meandrech vetkané do rohože ze skelných vláken. Mezi hlavní přednosti elektrického 

podlahového topení patří jednoduchost pokládky kabelů či rohoží hned pod povrch 

nášlapné vrstvy podlahy. Tento typ vytápění se využívá spíše v rodinných domech než 

v administrativních budovách. Systém má snadnou regulaci s rychlou odezvou, tudíž je 

v místnosti rychle zatopeno. Dalším výhodným prvkem je malá výška podlahy, použití 

se tedy vyplatí například při rekonstrukcích, kde nelze zvýšit výšku podlahy. Jedinou 

nevýhodou je provoz z hlediska ceny. Systém je závislý na dodávce elektrické energie, 

cena elektřiny se bude v následujících letech nadále zvyšovat a z ekonomického 

hlediska není toto řešení zcela výhodné. 



43 
 

Teplovodní vytápění 

Podlahové topení je v dnešní době jeden z nejpoužívanějších a nejpříjemnějších 

způsobů vytápění. Teplo je předáváno do místnosti sáláním. Topným potrubím protéká 

voda o teplotě 30 – 50 °C [34] a je umístěno v podlaze v předepsané skladbě, to 

zajišťuje ideální teplotu vzduchu v místnosti. Proudící voda dokáže pracovat i jako 

klimatizace v letních měsících. Potrubím proudí ochlazovaná voda, která následně 

chladí vzduch v místnosti. 

 

 
Obr. 20 Meandrové uložení potrubí [34]. 

 

 

 
Obr. 21 Spirálové uložení potrubí [34]. 

 

4.2.2. Stropní vytápění 

Stropní vytápění funguje na principu sálání (stejně jako podlahové vytápění). 

Pomocí sálání jsou zahřívány okolní předměty v místnosti a pomocí nich je teplo dále 

vyzařováno do celého prostoru. Systém je tvořen trubkami umístěnými pod stropní 

konstrukcí, k vytápění stačí voda o teplotě 26 – 30 °C. Celý systém je vhodný jak 

v zimním období pro vytápění, tak v letních měsících pro chlazení. Pomocí stropní 

konstrukce v trubkách proudí teplá či studená voda. Některým lidem může být stropní 

vytápění nepříjemné, protože i člověk je právě tím ohřívaným předmětem v místnosti. I 

z tohoto důvodu je více využíváno podlahové vytápění, které navozuje komfortnější 

prostředí v místnosti.  

Typy konstrukcí, uložení potrubí, výhody či nevýhody chladicích/topných stropů 

je uvedeno v kapitole 3.4.4. 
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4.2.3. Otopná tělesa 

Použití otopných těles je různé, záleží na vytápěné místnosti, vzhledu tělesa, 

konstrukci tělesa atd. Dále musejí pokrýt tepelnou ztrátu objektu. Je vhodné umisťovat 

otopná tělesa tam, kudy uniká nejvíce tepla z místnosti, a to je nejčastěji u stěny, kde se 

vyskytují okenní otvory. 

 

Článková otopná tělesa 

Jde o tělesa složená z libovolného množství jednotlivých článků různých tvarů. 

Jsou to dutá žebra s velkou plochou spojená navzájem s horní a s dolní komorou. 

Vyrábějí se z lisovaných plechů nebo odléváním. Často používanými materiály bývají 

ocelový plech, litina či slitiny hliníku. Jednotlivými komorami protéká otopná látka 

(obvykle voda), která předává teplo do žeber, ty poté předávají teplo do místnosti 

sáláním. Mezi články navíc dochází k ohřevu vzduchu a ten nadále cirkuluje do 

místnosti. 

 

Desková otopná tělesa 

Mezi desková tělesa řadíme hladké desky, nebo desky s vlnitým plechem. 

Vyrábějí se buď s jednou, se dvěma nebo se třemi topnými deskami. Mezi kterými 

vznikají vytápěné komory. Ohřátý vzduch v místnosti cirkuluje, čímž se urychlí ohřev 

místnosti. V dnešní době se jedná o nejčastější použití otopných těles. 

 

Trubková otopná tělesa 

Principem trubkových těles jsou rozvodné a sběrné komory, které se spojují 

s řadou trubek s menšími průřezy. Nejčastější průřez je kruhový, čtvercový nebo 

obdélníkový. Nejčastější využití mají koupelnová trubková tělesa. Jsou určeny 

k vytápění a zároveň vysušují textilie. Každá svislá komora plní svou funkci tak, že 

jedna funguje jako rozdělovač a druhá jako sběrač. 

 

Konvektory 

Tato otopná tělesa si vyměňují teplo se vzduchem převážně konvekcí. Vzduch 

cirkuluje v místnosti tak, že se ohřátý vzduch rozpíná a vychází z konvektoru ven 

směrem ke stropu, v okolí stěn postupně chladne a studený vzduch klesá směrem dolů, 

kde je nasáván spodní mřížkou konvektoru. V některých případech je cirkulace 

podpořena ventilátorem. Konvektory jsou složeny z výměníku tepla a skříně, v horní 

části se nachází mřížka pro proudění vzduchu. Mezi výhody konvektorů patří nízká 

hmotnost, malá spotřeba topné vody, rychlé vytopení místnosti a udržení konstantní 

teploty, či estetický vzhled. Za nevýhodu může být považováno to, že je nutné jednou 

za čas vyčistit výměník i skříň konvektoru. 



45 
 

4.2.4. Vytápění vzduchem 

Pomocí vzduchotechnické jednotky je do místností vháněn teplý vzduch. 

Teplovzdušný systém lze spojit s výměnou potřebného vzduchu a samotným vytápěním 

místnosti. Koncovými prvky jsou např. anemostaty, dýzy, nebo mřížky a vyústky. 

Přiváděný vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce. Ta si ale sama nedokáže 

vyrobit teplo, kterým by ohřívala vzduch. Musíme ho proto do vzduchotechnické 

jednotky dodávat ze zdroje tepla (plynový kotel, tepelné čerpadlo, elektrický kotel). 

4.2.5. Fan-coil 

Fan-coil je ideálním řešením pro vytápění, chlazení a odvlhčování vzduchu 

v místnosti a udržuje tak ideální teplotu v místnosti. Na Obr. 22 je fan-coil jednotka, 

která svým designem připomíná otopné deskové těleso. Během vytápění dochází 

k tradičnímu ventilačnímu efektu v kombinaci se sálavým efektem předního panelu. 

Jakmile jednotka dosáhne požadované teploty, udržuje ji bez zapojení hlavního 

ventilátoru a provoz probíhá v tichosti. 

Princip a další využití fan-coilové jednotky je uveden v kapitole 3.4.2. 

 

   
Obr. 22 Řez parapetní fan-coilovou jednotkou [35]. 
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5. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA – PRAHA 5 

Řešená administrativní budova se nachází v Praze 5 – Anděl. Stavba by měla být 

využita jako úřad městské části Praha 5. Objekt má jedno podzemní podlaží a šest 

nadzemních. V sedmém podlaží je pouze výstup na střechu a technické místnosti. 

V podzemním podlaží se nacházejí garáže, do kterých vede vjezd z ulice V Botanice. 

Dále technické místnosti a schodiště s výtahy. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

přepážky ve vstupní hale. Dále je zde obřadní místnost a kanceláře. Od druhého 

nadzemního podlaží jsou v objektu pouze kancelářské prostory. 

Podzemní podlaží budovy má čtvercový půdorys o straně 28,36 m. První 

nadzemní podlaží je ve tvaru písmene L a v dalších nadzemních podlažích je přidán 

čtvrtkruh spojující vnitřní stranu písmene L. Podlahová plocha jednoho nadzemního 

podlaží je 494  m2. 

 

       
a) Vizualizace       b) Situace 
 
 

      
c) Půdorys 1.NP    d) Půdorys 2.NP – Typické podlaží 

Obr. 23 Řešená administrativní budova Praha 5 
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5.1. Skladby konstrukcí 

Skladby konstrukcí byly vloženy do programu Teplo 2017 EDU (Svoboda 

software), kde byl vypočten součinitel prostupu tepla U (W/m2*K) dle následujícího 

vzorce: 

M =
1

NOP + ∑
R
S
+ NOE

 

Kde: 

U – součinitel prostupu tepla [W/m2*K] 

Rsi – odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2*K/W] 

Rse – odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2*K/W] 

d – tloušťka konstrukce [m] 

S – součinitel tepelné vodivosti [W*m-1*K-1] 

[36] 

 

Vypočítaný součinitel prostupu tepla byl následně porovnán s doporučenými 

hodnotami součinitele prostupu tepla Urec,20 pro budovy s převažující návrhovou vnitřní 

teplotou v intervalu 18 °C až 22 °C včetně. Vypočtené hodnoty U a doporučené hodnoty 

Urec,20 jednotlivých konstrukcí byly srovnány dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 

budov – Část 2: Požadavky. 

 
   d Lambda 

Stěna obvodová (m)  (W/m*K) 
 Ytong  0,2000    0,135 
 Isover TF Profi  0,1200    0,038       

 U = 0,21 W/(m2*K) < Urec,20 = 0,25 W/(m2*K) 
 

  d Lambda 
 Vnitřní příčka (m)  (W/m*K) 
 Sádrokarton  0,0250    0,220 
 Skelná vlna  0,0680    0,046 
 Sádrokarton  0,0250    0,220      

 U = 0,51 W/(m2*K) < Urec,20 bez požadavku 
  
  d Lambda 
 Střecha plochá (m)  (W/m*K) 
 Beton  0,100 1,360 
 Parozábrana - Bitalbit S  0,0035   0,210 
 Isover EPS 150S  0,020   0,035 
 Isover EPS 150S  0,220   0,035 
 Fatrafol 807  0,0015  0,350 

    

 U = 0,14 W/(m2*K) < Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
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   d Lambda 
 Podlaha/Strop (m)  (W/m*K) 
 Dlažba keramická  0,0100  1,010 
 Beton  0,0350  1,360 
 Kamenná vlna  0,0350  0,046 
 Beton  0,1500  1,360      

 U = 0,83 W/(m2*K) < Urec,20 bez požadavku 
 
    d Lambda 
 Podlaha nad garáží (m)  (W/m*K) 
 Dlažba kamenná  0,015  1,010 
 Anhydritová směs  0,035  1,200 
 PE folie  0,0001  0,350 
 Aku izolace PTS  0,030  0,039 
 TR plech + beton  0,100  1,430 
 Isover Uni  0,100  0,038 
 SDK Knauf 0,015  0,220      

 U = 0,270 W/(m2*K) < Urec,20 = 0,4 W/(m2*K) 
 
   d Lambda 
 Podlaha nad vzduchem (m)  (W/m*K) 
 Anhydritová směs  0,035  1,200 
 PE folie  0,0001  0,350 
 Aku izolace PTS  0,030  0,039 
 TR plech + beton  0,100  1,430 
 Isover Uni  0,260  0,038 
 SDK Knauf Diamant  0,015  0,220 

    

 U = 0,13 W/(m2*K) < Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
 

Okno 
 U = 0,90 W/(m2*K) < Urec,20 = 1,2 W/(m2*K) 
 

LOP 
 U = 0,90 W/(m2*K) < Urec,20 = 0,2+ fw = 1,1 W/(m2*K) 

 fw = Aw/A = 0,9 
 

 ŽB stěna vnitřní 
 U = 1,80 W/(m2*K) < Urec,20 = 1,8 W/(m2*K) 
 
 ŽB stěna obvodová + TI 
 U = 0,30 W/(m2*K) < Urec,15 = 0,36 W/(m2*K) 
 Urec,15 = Urec,20 *(16/(15 – 4)) = 0,36 W/(m2*K) 
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5.2. Okrajové podmínky 

Klimatické podmínky byly zvoleny pro město Praha v České republice. 

- zeměpisná šířka: 50,1° 

- zeměpisná délka: 14,25° 

- nadmořská výška: 365,0 m. n. m 

- venkovní návrhová teplota v zimě: -12 °C 

- venkovní návrhová teplota v létě:  29,3 °C 

Uzavřené kanceláře jsou oriantovány na sever a kanceláře openspace mají 

jihozápadní orientaci. 

5.3. Počet osob a provozní doba 

Dle ČSN 73 0818 [37] na jednu osobu připadá 10 m2 z kancelářské plochy a 5 m2 

z plochy v zasedací místnosti. Počet osob je stanoven v 1. NP a ve 2. NP – 6. NP 

(=typické podlaží). Je počítáno s počtem 333 osob v celém objektu. 

Pracovní doba v kancelářích je od 9:00 – 17:00 hodin, platí pro pět dní v týdnu 

(pondělí – pátek). 

 

Tab. 4 Počet osob - administrativní budova Praha 5 

 
Číslo Účel Plocha 

(m2) 
Počet 
osob Osoba/m2 

1.
 N

P
 

101 VSTUPNÍ HALA 187 19 0,102 
102 KANCELÁŘ 31 3 0,097 
103 KANCELÁŘ 31 3 0,098 
104 KANCELÁŘ 19 2 0,105 
105 PŘEPÁŽKY 58 6 0,104 
107 CHODBA 21 0 0,000 
110 WC 33 0 0,000 
111 OBŘADNÍ SÍŇ 57 30 0,523 

2.
 N

P
 -

 6
. N

P
 

201 OPEN SPACE 217 22 0,102 
202 KANCELÁŘ 31 3 0,097 
203 KANCELÁŘ 31 3 0,098 
204 KANCELÁŘ 19 2 0,105 
205 KANCELÁŘ 19 2 0,105 
206 KANCELÁŘ 20 2 0,102 
207 SKLAD DOKUMENTŮ 18 0 0,000 
208 CHODBA 21 0 0,000 
209 WC 33 0 0,000 
210 ZASEDACÍ MÍSTNOST 57 20 0,349 
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5.4. Vnitřní výpočtové teploty 

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny pro administrativní budovy na základě 

ČSN EN 12831 [38]. 

- uzavřené kanceláře:  20 °C 

- velkoplošná kancelář: 20 °C 

- zasedací místnost: 20 °C 

- obřadní síň:  20 °C 

- přepážky:  20 °C 

- vstupní hala:  18 °C 

- chodba:  15 °C   

5.5. Větrání 

Větrání místností bude nucené rovnotlaké se zpětným získáváním tepla. 

Předpokládá se, že na střeše bude osazena centrální vzduchotechnická jednotka, která 

bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu a bude pokrývat tepelné ztráty způsobené 

větráním. U místností, které nejsou větrány pomocí vzduchotechnické jednotky, budou 

tepelné ztráty větráním i prostupem pokrývat stropní sálavé panely nebo otopná tělesa. 

U procesu chlazení je vypočtena hodnota výkonu 1 m3/h a vynásobena celkovým 

počtem m3, které jsou do místnosti přiváděny pomocí vzduchotechnické jednotky. Tuto 

hodnotu pokrývá vzduchotechnika a zbylé tepelné zisky jsou pokryty sálavými 

stropními panely (konkrétní hodnoty jednotlivých místností jsou uvedeny 

v Příloze č.2 – Výpočty. 

Potřebné výkony pro VZT jednotku (výpočet není součástí diplomové práce, 

hodnoty byly převzaty z projektu SB2, kde bylo řešeno větrání této budovy): 

- ohřev   49,5 kW 

- chlazení  68,5 kW 

Minimální výměna vzduchu je uvažována podle doporučené intenzity výměny 

vzduchu dle typu místnosti. 

- kanceláře  1,0 h-1 

- zasedací místnost 2,0 h-1 

- hygienické zařízení 1,5 h-1 

- chodba, schodiště 0,5 h-1 
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Navržené množství přiváděného vzduchu je stanoveno tak, aby v jednotlivých 

místnostech bylo požadované množství čerstvého vzduchu dle předpokládané 

obsazenosti místnosti, či počtu zařizovacích předmětů v místnosti. Následující hodnoty 

převzaty z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [39] 

- kancelář  50 m3/h na jednoho zaměstnance 

- zasedací místnost: 50 m3/h na jednoho zaměstnance 

- WC   50 m3/h 

- umyvadlo  30 m3/h 

- pisoár   25 m3/h 

 

Tab. 5 Výměna vzduchu - administrativní budova Praha 5 

Číslo Účel 
ti np Vnp Vn50 Vmech 

°C   m3/h m3/h m3/h 
101 VSTUPNÍ HALA 18 1 580 87 665 
102 KANCELÁŘ 20 1 96 10 150 
103 KANCELÁŘ 20 1 95 9 150 
104 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
105 PŘEPÁŽKY 20 1 179 27 300 
107 CHODBA 15 0,5 33 7  0 
108 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 
109 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 15 0,5 18 0 0 
110 WC 15 1,5 153 0 580 
111 OBŘADNÍ SÍŇ 20 2 356 27 750 
201 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 20 1 671 67 1100 
202 KANCELÁŘ 20 1 96 10 150 
203 KANCELÁŘ 20 1 95 9 150 
204 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
205 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
206 KANCELÁŘ 20 1 61 6 100 
207 SKLAD DOKUMENTŮ 15 1 57 6 0 
208 CHODBA 15 0,5 33 7 0 
209 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 
210 KUCHYŇKA 20 1 37 0 0 
211 WC 15 1,5 153 0 580 
212 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 2 356 27 600 
301 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 20 1 671 67 1100 
302 KANCELÁŘ 20 1 96 10 150 
303 KANCELÁŘ 20 1 95 9 150 
304 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
305 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
306 KANCELÁŘ 20 1 61 6 100 
307 SKLAD DOKUMENTŮ 15 1 57 6 0 
308 CHODBA 15 0,5 33 7 0 
309 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 
310 KUCHYŇKA 20 1 37 0 0 
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311 WC 15 1,5 153 0 580 
312 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 2 356 27 600 
401 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 20 1 671 67 1100 
402 KANCELÁŘ 20 1 96 10 150 
403 KANCELÁŘ 20 1 95 9 150 
404 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
405 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
406 KANCELÁŘ 20 1 61 6 100 
407 SKLAD DOKUMENTŮ 15 1 57 6 0 
408 CHODBA 15 0,5 33 7 0 
409 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 
410 KUCHYŇKA 20 1 37 0 0 
411 WC 15 1,5 153 0 580 
412 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 2 356 27 600 
501 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 20 1 671 67 1100 
502 KANCELÁŘ 20 1 96 10 150 
503 KANCELÁŘ 20 1 95 9 150 
504 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
505 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
506 KANCELÁŘ 20 1 61 6 100 
507 SKLAD DOKUMENTŮ 15 1 57 6 0 
508 CHODBA 15 0,5 33 7 0 
509 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 
510 KUCHYŇKA 20 1 37 0 0 
511 WC 15 1,5 153 0 580 
512 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 2 356 27 600 
601 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 20 1 671 67 1100 
602 KANCELÁŘ 20 1 96 10 150 
603 KANCELÁŘ 20 1 95 9 150 
604 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
605 KANCELÁŘ 20 1 59 6 100 
606 KANCELÁŘ 20 1 61 6 100 
607 SKLAD DOKUMENTŮ 15 1 57 6 0 
608 CHODBA 15 0,5 33 7 0 
609 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 
610 KUCHYŇKA 20 1 37 0 0 
611 WC 20 1,5 153 0 580 
612 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 2 356 27 600 
708 CHODBA 15 0,5 33 7 0 
709 SCHODIŠTĚ 15 0,5 26 8 90 

710 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15 1 37 0 0 

CELKEM 17 725 
 

Kde: 

ti – Výpočtová vnitřní teplota [°C] 

np – Požadovaná intenzita výměny vzduchu [m3/h] 

Vnp – Výměna vzduchu [m3/h] 

Vn50 – Infiltrace pláštěm [m3/h] 

Vmech – Nucené větrání [m3/h] 
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5.6. Stínící prvky 

Propustnost slunečního záření je stanovena na základě programu PROTECH. Byla 

zvolena okna s trojskly s propustností slunečního záření 0,73. Dále byly zvoleny jako 

stínící prvky vnější žaluzie barvy světlé se sklonem lamel 45° s propustností slunečního 

záření 0,14. Celková propustnost slunečního záření přes okenní otvory je Tp = 0,102. 

5.7. Tepelné ztráty a zisky 

Pro návrh výkonu otopných/chladících ploch byly vypočteny tepelné ztráty a 

zisky objektu v programu PROTECH. Tepelné zisky byly počítány z oslunění, z lidí, 

z osvětlení a z technických zařízení. Pro osvětlení byly zvoleny úsporné zářivky. 

 

Tab. 6 Výpočet tepelných ztrát a zisků - administrativní budova Praha 5 

Číslo Účel Vmi Api ΦTm ΦVm ΦCm ΦZISKY 
m3 m2 W W W W 

101 VSTUPNÍ HALA 580 187 2581 2470 5050 7562 

102 KANCELÁŘ 96 31 957 461 1418 1618 

103 KANCELÁŘ 95 31 588 460 1048 1351 

104 KANCELÁŘ 59 19 407 302 709 735 

105 PŘEPÁŽKY 179 58 1574 1007 2581 3128 

107 CHODBA 66 21 61 301 362 304 

108 SCHODIŠTĚ 52 17 322 241 563 321 

109 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 37 12 -169 168 -1 0 

110 WC 102 33 -18 1261 1244 0 

111 OBŘADNÍ SÍŇ 178 57 1390 2075 3466 3595 

201 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 671 217 2722 3348 6071 9289 

202 KANCELÁŘ 96 31 789 461 1251 1617 

203 KANCELÁŘ 95 31 436 460 896 1351 

204 KANCELÁŘ 59 19 295 302 597 735 

205 KANCELÁŘ 59 19 295 302 597 735 

206 KANCELÁŘ 61 20 338 304 642 749 

207 SKLAD DOKUMENTŮ 57 18 187 522 709 156 

208 CHODBA 66 21 21 301 323 304 

209 SCHODIŠTĚ 52 17 85 241 326 321 

210 KUCHYŇKA 37 12 476 88 564 0 

211 WC 102 33 -413 1261 848 0 

212 ZASEDACÍ MÍSTNOST 178 57 1101 1718 2819 2975 

301 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 671 217 2264 3348 5613 9289 

302 KANCELÁŘ 96 31 789 461 1251 1617 

303 KANCELÁŘ 95 31 436 460 896 1351 

304 KANCELÁŘ 59 19 295 302 597 735 

305 KANCELÁŘ 59 19 295 302 597 735 

306 KANCELÁŘ 61 20 338 304 642 749 

307 SKLAD DOKUMENTŮ 57 18 187 522 709 156 

308 CHODBA 66 21 21 301 323 304 

309 SCHODIŠTĚ 52 17 85 241 326 321 

310 KUCHYŇKA 37 12 476 476 563 0 

311 WC 102 33 -413 -413 848 0 
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312 ZASEDACÍ MÍSTNOST 178 57 1101 1101 2819 2975 

401 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 671 217 2264 2264 5613 9289 

402 KANCELÁŘ 96 31 789 789 1251 1617 

403 KANCELÁŘ 95 31 436 436 896 1351 

404 KANCELÁŘ 59 19 295 295 597 735 

405 KANCELÁŘ 59 19 295 295 597 735 

406 KANCELÁŘ 61 20 338 338 642 749 

407 SKLAD DOKUMENTŮ 57 18 187 187 709 156 

408 CHODBA 66 21 21 21 323 304 

409 SCHODIŠTĚ 52 17 85 85 326 321 

410 KUCHYŇKA 37 12 476 476 563 0 

411 WC 102 33 -413 -413 848 0 

412 ZASEDACÍ MÍSTNOST 178 57 1101 1101 2819 2975 

501 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 671 217 2264 2264 5613 9289 

502 KANCELÁŘ 96 31 789 789 1251 1617 

503 KANCELÁŘ 95 31 436 436 896 1351 

504 KANCELÁŘ 59 19 295 295 597 735 

505 KANCELÁŘ 59 19 295 295 597 735 

506 KANCELÁŘ 61 20 338 338 642 749 

507 SKLAD DOKUMENTŮ 57 18 187 187 709 156 

508 CHODBA 66 21 21 21 323 304 

509 SCHODIŠTĚ 52 17 85 85 326 321 

510 KUCHYŇKA 37 12 476 476 563 0 

511 WC 102 33 -413 -413 848 0 

512 ZASEDACÍ MÍSTNOST 178 57 1101 1101 2819 2975 

601 VELKOPLOŠNÁ KANCELÁŘ 671 217 3254 3254 6603 9512 

602 KANCELÁŘ 96 31 949 949 1411 1653 

603 KANCELÁŘ 95 31 595 595 1055 1387 

604 KANCELÁŘ 59 19 394 394 696 759 

605 KANCELÁŘ 59 19 394 394 696 759 

606 KANCELÁŘ 61 20 438 438 742 774 

607 SKLAD DOKUMENTŮ 57 18 272 272 794 181 

608 CHODBA 66 21 21 21 323 304 

609 SCHODIŠTĚ 52 17 85 85 326 321 

610 KUCHYŇKA 37 12 552 552 639 0 

611 WC 102 33 -257 -257 1004 0 

612 ZASEDACÍ MÍSTNOST 178 57 1395 1395 3113 3042 

708 CHODBA 66 21 707 707 1008 0 

709 SCHODIŠTĚ 52 17 400 400 641 0 

710 TECHNICKÁ MÍSTNOST 37 12 395 395 482 0 

CELKEM 41248 55920 97168 110234 
 

Kde: 

Vmi – Vnitřní objem místnosti [m3] 

Api – Podlahová plocha místnosti [m2] 

ΦTm – Tepelná ztráta prostupem [W] 

ΦVm – Tepelná ztráta větráním [W] 

ΦCm – Celková tepelná ztráta [W] 

ΦZISKY – Celkové tepelné zisky [W] 
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5.8. Vybraná varianta 

Jedním z hlavních důvodů proč byly vybrány sálavé stropní panely je to, že 

v místnostech je světlá výška 3,1 m, tudíž není vhodné pro chlazení použít systém s fan-

coily či stropní trámce, které by zabíraly větší místo pod stropní konstrukcí a to by 

způsobilo zvýšení podhledové konstrukce a zároveň snížení světlé výšky místnosti.  

Jako zdroj tepla a chladu bylo určeno tepelné čerpadlo, které řadíme mezi 

obnovitelné zdroje energie. Také proto, že sálavé stropní panely nepotřebují vysokou 

teplotu pro provoz vytápění a zároveň v systému chlazení není potřeba užití velmi 

nízkých teplot. Tento nízkopotenciální zdroj tepla/chladu je vhodný pro použití 

v kombinaci se sálavými stropními panely. 

Tepelné čerpadlo země – voda, bylo zvoleno na základě, že má vyšší topný faktor, 

než je u tepelných čerpadel vzduch – voda. Dalším důvodem je to, že oproti tepelnému 

čerpadlu vzduch – voda není závislé na exteriérových podmínkách. 

5.8.1. Systém vytápění 

Zdrojem tepla na vytápění objektu byla zvolena tři tepelná čerpadla země – voda 

AquaMaster AQ90Z (souproudé zapojení Tichelmann). Každé s výkonem 33,2 kW 

(B0W35). Oběhová čerpadla jsou vestavěná ve vnitřních jednotkách. Topný výkon 

tepelných čerpadel bude regulován ekvitermě dle venkovní teploty. Tepelná čerpadla 

jsou zapojena s akumulační nádrží topné vody PS 1500 N+ o objemu 1500 l, která 

snižuje četnost startů tepelného čerpadla a slouží také k akumulaci tepla. Akumulační 

nádoba je propojena měděným potrubím s hlavním rozdělovačem a sběračem, ze 

kterého jsou dále vedeny topné okruhy V1 (stropní vytápění), V2 (stropní vytápění) a 

OT (okruh s otopnými tělesy).  

Pro vytápění jsou použity stropní sálavé panely GIACOMINI GKCS ve 

velikostech 1200x2000 mm a 600x2000 mm. Dále pro vytápění slouží otopná tělesa 

Radik VK. V systémové jednotce je osazen pojistný ventil a na otopné soustavě je 

připojena expanzní nádoba pro systém vytápění Reflex N 250/6 o objemu 250 l. 

Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě a v každém nadzemním podlaží je 

vedeno pod stropem v podhledu do rozdělovače a sběrače. V celém objektu jsou dvě 

stoupací potrubí pro stropní vytápění a v jednotlivých podlažích slouží vždy pro stejné 

místnosti. Přívod topné či chladné vody zajišťuje čtyřtrubkový systém vytápění a 

chlazení a pomocí trojcestného ventilu se před rozdělovač a sběračem voda namíchá na 

požadovanou teplotu a následně je vháněna do všech okruhů, které jsou na tento 

rozdělovač a sběrač napojeny. 

Energii čerpají tepelná čerpadla ze zemních vrtů. Před zhotovením vrtu je třeba 

provést hydrogeologický posudek. Z posudku bude patrné jaké má tepelné vlastnosti. 

Pro objekt je navrženo celkem 12 vrtů po 140 m. Měrný odběrový tepelný tok je pro 

běžné podloží 60 W/m. Vrty jsou rozmístěné okolo objektu (viz. Výkresová část), od 

objektu 2-3 m, mezi sebou mají vzdálenost 8 m. Je doporučena dimenze potrubí 
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vertikálního kolektoru 2x PE40, tlaková řada PN16. Toto potrubí je spojováno pouze 

elektrotvarovkami svářením, nebo svěrnými tvarovkami. Vrty zhotovují odborné 

vrtařské firmy. Rozdělovač/sběrač je umístěn ve sběrné šachtě a do objektu je veden jen 

jeden pár potrubí s větší dimenzí. Do šachty musí být přivedena vodovodní přípojka 

z objektu, elektrická přípojka z objektu a šachta musí být snadno přístupná. 

5.8.2. Systém chlazení 

Zdrojem chladu jsou tři tepelná čerpadla země – voda AquaMaster AQ90Z 

(souproudé zapojení Tichelmann), které jsou zapojeny v reverzibilním režimu a vyrábějí 

chladnou vodu. Každé s výkonem 25,6 kW (B0W35). Oběhová čerpadla jsou vestavěná 

ve vnitřních jednotkách. Tepelná čerpadla jsou zapojeny s akumulační nádrží chladné 

vody PS 1500 N+ o objemu 1500 l, která snižuje četnost startů tepelného čerpadla a 

slouží také k akumulaci chladu. Tepelná čerpadla jsou dále vybaveny čerpadlovou 

skupinou s desupheatrem, která pro svou vysokou účinnost slouží pro ohřev TV (i 

v případě zapojení v reverzibilním režimu). Další zdroj chladu je chiller CyberCool XT 

CEO 341A (chlazený vzduchem), který je umístěn na střeše, chladná voda je vedena do 

akumulační nádrže PS 1500 N+ o objemu 1500 l. Výkon chilleru je 33,7 kW (12/7 °C). 

Chiller je možno zapojit ve freecoolingu, kdy je jeho výkon 34,4 kW (15/10 °C). 

Akumulační nádoba je propojena měděným potrubím s hlavním rozdělovačem a 

sběračem, ze kterého jsou dále vedeny chladící okruhy C1 (stropní chlazení) a C2 

(stropní chlazení). 

Pro chlazení jsou použity stropní sálavé panely GIACOMINI GKCS ve 

velikostech 1200x2000 mm a 600x2000 mm. V systémové jednotce je osazen pojistný 

ventil a na otopné soustavě je připojena expanzní nádoba pro systém chlazení 

Reflex NG 100/6 o objemu 100 l. 

Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě a v každém nadzemním podlaží je 

vedeno pod stropem v podhledu do rozdělovače a sběrače. V celém objektu jsou dvě 

stoupací potrubí pro stropní chlazení a v jednotlivých podlažích slouží vždy pro stejné 

místnosti. Přívod topné či chladné vody zajišťuje čtyřtrubkový systém vytápění a 

chlazení a pomocí trojcestného ventilu se před rozdělovač a sběračem voda namíchá na 

požadovanou teplotu a následně je vháněna do všech okruhů, které jsou na tento 

rozdělovač a sběrač napojeny. 

5.8.3. Příprava teplé vody 

Ohřev teplé vody zajišťují tepelná čerpadla země – voda, která jsou vybavena 

čerpadlovou skupinou s desupheatrem, který slouží pro ohřev teplé vody na teplotu 

55 °C (i v případě, že jsou tepelná čerpadla zapojena v reverzibilním režimu a vyrábějí 

chlad). Ohřev teplé vody je tak napojen na akumulační nádobu, která slouží i pro 

vytápění. V případě, že nebude dostatek tepla pro ohřev TV z tepelných čerpadel, bude 

v zásobníku TV zapojeno elektrické topné těleso Regulus G 6/4“ o výkonu 9 kW. 

Zásobník TV Regulus RBC 1500 s objemem 1500 l.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracování studie systému vytápění a chlazení 

v administrativních budovách a dále vypracování projektové dokumentace systému 

vytápění a chlazení v konkrétní administrativní budově. Jako předmět projektu byla 

vybrána administrativní budova v Praze 5. 

V rámci zpracované studie byly rozebrány různé druhy systémů vytápění a 

chlazení v administrativních budovách. U některých možností byly vypsány jejich 

výhody či nevýhody a na tomto základě byla vybrána varianta, která dále sloužila pro 

zpracování projektové části. 

Při zpracování diplomové práce bylo vybráno takové řešení, aby spolu souvisely 

návrhy vytápění a chlazení. Proto bylo zvoleno jako zdroj obou systémů tepelné 

čerpadlo, které je schopné v létě vyrábět chlad a v zimě teplo. Po vypracování studie 

byly zvoleny sálavé stropní panely, které slouží právě pro vytápění nebo pro chlazení. 

Mezi další výhody patří např. bezhlučný provoz, nedochází k víření prachu, rovnoměrné 

rozmístění teplot ve vytápěné/chlazené místnosti. Proto byl také zvolen 

nízkopotenciální zdroj tepla a chladu. Zdroj chladu doplňuje chiller vzduch – voda.  

Nejprve byly vypočteny tepelné ztráty a tepelné zisky v programu PROTECH. 

Následně byl zvolen vhodný návrh systému vytápění a chlazení zadané administrativní 

budovy. Pokrytí tepelných ztrát a tepelných zisků zajistily sálavé stropní panely. Pro 

vzduchotechnický systém byly stanoveny pouze návrhové hodnoty – výkony 

vzduchotechnické jednotky, výměna vzduchu podle počtu lidí v místnosti. Dále byly 

navrženy další náležitosti projektu – počet sálavých panelů, dimenze potrubí, návrh 

oběhového čerpadla, atd. Poté byla zpracována výkresová dokumentace včetně 

technické zprávy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

%  Procento 

=  Rovná se 

+  Plus 

- Mínus, pomlčka 

° Stupeň 

atd. A tak dále 

°C Stupeň Celsia 

cca  Přibližně 

cm  Centimetr 

CB   Chladící trámec (Chilled beam) 

CO2   Oxid uhličitý 

COP   Topný faktor (Coefficient of Performance) 

č.  Číslo 

ČSN EN  Česká technická norma 

d Tloušťka 

S  Lambda 

ekv.  Ekvivalentní 

Ēm  Udržovaná osvětlenost 

FCU  Fancoil 

FV  Fotovoltaika 

GWP Global Warming    Potencial 

h Hodina 

K Kelvin 

kg Kilogram 

KJ Kogenerační jednotka 

kPa  Kilopascal 

kW  Kilowatt 

kWh  Kilowatt hodina 

l Litr 

LED Light Emitting Diode 

lm Lumen 

m  Metr 

m2  Metr čtvereční 

m3  Metr krychlový 

MJ  Megajoule 

m. n. m. Metr nad mořem 

mm Milimetr 

např.  Například 
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NTL  Nízkotlaký plynovod 

Obr. Obrázek 

PVC Polyvinylchlorid 

R134a Druh chladiva 

R407c  Druh chladiva 

R410a Druh chladiva 

Rse  Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně 

Rsi Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

s Sekunda 

SB2 Projekt 2 

STL Středotlaký plynovod 

Tab.  Tabulka 

TEWI  Total Global Warming Impact 

Tp Propustnost slunečního záření 

TRT  Thermal Response Test 

TV Teplá voda 

tzv. Takzvaně 

U Součinitel prostupu tepla 

TV Lehký topný olej 

U  Lehký topný olej 

VTL  Vysokotlaký plynovod 

VVTL  Velmi vysokotlaký plynovod 

VZT Vzduchotechnika 

W Watt 

WC Záchod, toaleta 

Wh Watthodina 

ZZT Zpětné získávání tepla 
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