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Souhrn 

Předmětem této diplomové práce je rozbor klimatizačních systémů, posouzení vhodnosti 

jejich použití pro budovu hotelu nacházející se v Praze, v ulici Vladislavova. Systém by 

měl být navržen tak, aby dokázal v létě odvést tepelnou zátěž a v zimě pokrýt tepelné 

ztráty. Práce se dále zabývá konkrétním návrhem vybraného systému dle platných 

legislativ a norem, s podrobnějším řešením vybraných částí. Součástí práce je také 

definice požadavků na navazující profese jako je regulace, hluk, stavební část a zdravotní 

technika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The purpose of this diploma thesis is to analyze the air conditioning system concepts and 

their suitability for use in hotel building placed in Prague in Vladislavova street. After 

that this thesis contains thermal balance for winter and summer. The next part of the thesis 

is to design the chosen air conditioning system according to the valid standards. The thesis 

also contains requirements for related professions like regulation, heating and cooling.  
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Seznam použitých veličin 

Označení Název Jednotka 

U Součinitel prostupu tepla 
[

W

m2 ∙ K
] 

s Stínící součinitel [−] 

ε Součinitel poměrné tepelné pohltivosti pro sluneční 

radiaci 

[−] 

∆t Rozdíl teplot [K] 

t Teplota vzduchu [°C] 

z Součinitel znečištění [−] 

I0 Sluneční konstanta 
[
W

m
] 

φ Relativní vlhkost vzduchu [%] 

Q Tepelný výkon [W] 

md Produkce vlhkosti od spotřebičů [
g

ℎ
] 

P Příkon [W] 

D Produkce vlhkosti [
g

h
] 

b Stupeň zatížení [−] 

𝛾 Faktor současnosti [−] 

�̇� Objemový průtok  
[
m3

s
] 

�̇� Hmotnostní průtok 
[
kg

ℎ
] 

𝑘 Empirický koeficient 
[m

4
3 ∙ W−

1
3 ∙ h−1] 

z Účinná odsávací výška [m] 

d Průměr [m] 

r Redukční polohový faktor [−] 

L,l Délka [m] 

B Šířka [m] 

a Přirážkový faktor [−] 

�̇� Hmotnostní průtok [
g

h
] 
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x Měrná vlhkost vzduchu 
[

g

kg s. v.
] 

φ Relativní vlhkost vzduchu [%] 

h Entalpie vzduchu 
[
𝑘𝐽

kg
] 

𝜌 Hustota vzduchu 
[

kg

m3
] 

n Množství  [−] 

𝛥𝑝 Talková diference [Pa] 

w Rychlost [
m

s
] 

c Měrná tepelná kapacita 
[

J

kg ∙ K
] 

𝜆 Třecí součinitel [−] 

Re Reynoldsovo číslo [−] 

𝜈 Kinematická viskozita 
[
m2

s
] 

R Třecí ztráta vztažena na metr potrubí 
[
Pa

m
] 

𝜉 Součinitel místních ztrát [−] 

𝑀𝑤 Produkce páry [
g

h
] 

𝑙𝑤 Latentní skupenské teplo vody 
[

kJ

kg
] 

η Účinnost [-] 
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Seznam použitých indexů 

Označení Název 

skla Zasklení 

rámu Rámu okna 

vs Vnější obvodové stěny 

vst Vnější vodorovné stěny, střechy terasy 

pdl Podlahy mezi vytápěnými místnostmi 

i vnitřní 

s,k Konvekční tepelná zátěž zařízení 

s Produkce citelného tepla  

lt Produkce latentního tepla 

th Termický proud vzduchu 

hydr Hydraulický 

0 Počáteční, výchozí, půdorysný (rozměr) 

odv Odváděný  

dig Odsávací zákryt (digestoř)  

thn Volně stojící zařízení mimo odsávací zákryt  

d Celkové množství produkované vlhkosti 

ods Odsávaný  

př přivádený 

1, opt Optimální 

snídárna Snídárna 

n Normovaný, daný normou 

vrk Vstup, recepce a kancelář 

kavárna kavárna 

celk celkový 

pok Hotelový pokoj 

z Ztrátový  

t Třecí  

m Místní  

mp Koncového prvku 

e Venkovní  

che Chladič vzduchotechnické jednotky 

chi Chladič vnitřní chladivové jednotky 

pi Přiváděný vnitřní chladivovou jednotkou 

pe Přiváděný vzduchotechnickou jednotkou 

cit Citelné 
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VZT Vzduchotechnická jednotka 

z Zima  

l Léto  

1, 2 Označení stavu vzduchu. 1 – stav před změnou, 2 – stav po 

změně zzt Zpětné získávání tepla / chladu 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení jednotlivých klimatizačních systémů  

a následné zvolení vhodného systému pro konkrétní budovu na Praze 1. Klimatizační 

systém bude navržen tak, aby byl schopný v létě odvést tepelnou zátěž objektu a v zimě 

pokrýt tepelné ztráty. Práce obsahuje konkrétní řešení jednotlivých komponent, a to 

 jak vzduchotechnických, tak klimatizačních.   

 Dle § 3 písm. n) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu je hotel pobytový prostor, a proto je v tomto případě nutné při návrhu 

klimatizačních systémů dodržet legislativní předpisy, které jsou při projektování právně 

závazné, popřípadě normativní požadavky platné pro pobytové prostory. 

 Kvalita vnitřního prostředí je v pobytových prostorách ovlivněna převážně 

nevýraznými zdroji škodlivin, jako je produkce CO2 od osob, popřípadě zdrojem 

škodlivin od stavebních materiálů či vnitřního vybavení. Kvalitu vnitřního vzduchu také 

ovlivňuje kvalita venkovního vzduchu přiváděná vzduchotechnickým zařízením  

do objektu. Kritériem pro posouzení kvality vnitřního vzduchu je koncentrace CO2. 

Příslušné limitní koncentrace CO2 jsou uvedeny v normách hodnotami rozdílu této 

koncentrace a koncentrace ve venkovním vzduchu. Koncentrace CO2 ve venkovním 

vzduchu je dána lokalitou, ve které se pohybujeme, zpravidla je to hodnota kolem 

400ppm.  

 Vnitřní klima v budovách má významný vliv na zdraví pobývajících osob 

pobývajících uvnitř a v případě hotelů primárně na jejich pohodu. Proto je nezbytné 

upravit vnitřní klima tak, abychom dosáhli co nejpříznivějších tepelně-vlhkostních 

parametrů.  
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1. Seznámení s objektem 

Objekt, pro který bude navrženo klimatizační zařízení, je historická budova na Praze 1 

v ulici Vladislavova obr. 1-1. V minulosti byla stavba využívána jako administrativní 

objekt  

a v roce 2006 byla zpracována zpráva řešící rekonstrukci budovy a změnu jejího účelu  

na hotel. Budova se skládá ze sedmi nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží. 

V podzemním podlaží se nachází prostory kotelny, šatny pro personál, hygienické zázemí 

pro zaměstnance a sklad hotelového prádla.  V prvním nadzemním podlaží se nachází 

hlavní vchod do hotelu, recepce, kuchyně, snídárna, kavárna, kanceláře pro zaměstnance, 

hygienická zařízení a sklad odpadu.  

V dalších nadzemních podlažích se nachází hotelové pokoje. Koncepční řešení 

hotelových pokojů je pro druhé až páté nadzemní podlaží stejné. V šestém a sedmém 

nadzemním podlaží jsou hotelové pokoje řešeny jako mezonetové. V sedmém patře 

uprostřed objektu je umístěno technické zázemí určené pro vzduchotechniku. 

Tato práce se zabývá návrhem vzduchotechnického a klimatizačního systému  

pro docílení požadovaného komfortu v budově, do čehož spadá chlazení v létě a jelikož 

budova nedisponuje otopnou soustavou, tak i vytápění v zimním období.  

 

Obr. 1-1 Fotografie hotelu Vladislavova 
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2. Větrací a klimatizační systémy  

V prostorách hotelu je nutné dodržet požadované klimatické parametry celoročně a za 

jakýchkoliv podmínek. Tato práce se bude dále zabývat pouze klimatizací komfortní, 

úplnou.  

2.1. Rozbor prostor objektu vzhledem k použitým větracím a 

klimatizačním systémům 

2.1.1. Hotelové pokoje 

V 2.– 6. patře se nachází hotelové pokoje. Každý pokoj se vyznačuje požadavkem na 

individuální úpravu mikroklimatu. Připadají zde tedy v úvahu pouze více zónové 

systémy. Podlaží s hotelovými pokoji jsou řešena totožně a lze pro ně uvažovat stejný 

systém. Tato podlaží se vyznačují nízkým požadavkem na množství čerstvého vzduchu, 

v porovnání s potřebným množstvím vzduchu pro odvod tepelné zátěže, respektive krytí 

tepelných ztrát.  

2.1.2. První nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory přípravy jídel, shromažďovací a 

pracovní prostory. Tyto prostory budou rozděleny celkově na dvě zóny. První zóna 

obsahuje kuchyni se snídárnou a druhá ostatní místnosti prvního nadzemního podlaží. Pro 

každou z těchto dvou zón platí vysoký požadavek na množství venkovního vzduchu 

vzhledem k obsazenosti a lze zde tedy využít i jednozónové systémy. V dokumentaci a 

kapitole 1 je uvedeno, že budova nedisponuje odděleným systémem vytápění, proto bude 

pro vytápění v zimním období sloužit klimatizační systém.  

2.1.3. Podzemní podlaží 

V podzemním podlaží jsou místnosti pro technologie, vzduchotechnické jednotky, 

hygienická zařízení a šatny pro personál. Tyto prostory lze uvažovat jako jednu zónu. 

Není zde vysoký požadavek na množství venkovního vzduchu ani na odvod tepelné 

zátěže, respektive krytí tepelných ztrát. Je však nutné v těchto prostorách dodržet 

klimatické podmínky dané nařízením vlády vzhledem k pohybu zaměstnanců hotelu a 

údržby technologických celků. 
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2.2. Vzduchový jednozónový systém 

Vzduchový jednozónový systém se vyznačuje tím, že vzduch potřebný pro odvod tepelné 

zátěže, respektive pro krytí tepelných ztrát se upravuje v centrální vzduchotechnické 

jednotce odkud je vzduchotechnickým potrubím a distribučními vyústkami přiveden do 

klimatizované zóny. Při použití tohoto systému se kontroluje množství vzduchu 

potřebného pro odvod tepelné zátěže s hygienickým minimem daným nařízením vlády, 

příslušnou normou, nebo požadavkem investora. Tento systém je tedy vhodný pro jednu 

zónu, ve které jsou uvažovány stejné mikroklimatické parametry a ideálně je potřebné 

množství venkovního vzduchu srovnatelné nebo vyšší než potřebné množství vzduchu na 

odvod tepelné zátěže, respektive krytí tepelných ztrát.  

 Pro hotelové pokoje, tedy 2-6 nadzemní podlaží je tento systém nevhodný. 

V prvním nadzemním podlaží se však nachází kuchyně, kde tento systém lze použít a dále 

shromažďovací a pracovní prostory, kde by také bylo možné tento systém použít. Stejně 

tak by bylo možné tento systém využít v prvním podzemním podlaží.  

2.3. Vzduchový vícezónový systém 

a) VAV (systém s proměnným průtokem vzduchu)  

Při použití tohoto systému se vzduch potřebný pro úpravu vnitřního mikroklimatu v 

místnostech upravuje v centrální vzduchotechnické jednotce a je rozveden centrálním 

potrubím po budově, jedná se zpravidla o vysokorychlostní rozvod 12 až 20 
m

s
.  

Před každou zónou je na centrální potrubí připojena regulační klapka, která podle signálu 

z termostatu v místnosti řídí množství vzduchu přitékajícího do místnosti, čímž udržuje 

potřebné parametry v místnosti. Jedná se tudíž o regulaci kvantitativní, tedy škrcením 

průtoku přiváděného vzduchu. Podmínkou je dodržení minimálního hygienického 

množství vzduchu na osobu.  

b) Dvoukanálový systém 

Při použití dvoukanálového vzduchového vícezónového systému se v centrální jednotce 

upravuje vzduch na dva stavy, chladný a teplý. Budovou prochází dva samostatné 

vzduchovody a před každou zónou je umístěna směšovací skříň. Dle termostatu 

v místnosti se ve směšovací skříni mísí chladný a teplý vzduch a vytvoří se tím vzduch o 

požadovaných parametrech, který se následně přivádí do místnosti. Narozdíl  
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od předchozího konceptu se zde jedná o regulaci kvalitativní, tedy regulaci změny teploty 

přiváděného vzduchu.  

Při použití vzduchového vícezónového systému pokrývá veškerou tepelnou zátěž 

venkovní vzduch, který se upravuje ve vzduchotechnických jednotkách, tím je zvýšený 

požadavek na výkon vzduchotechnických jednotek a jejich rozměry, s tím souvisí i větší 

rozměry vzduchotechnického potrubí. V hotelových pokojích je uvažována nízká 

obsazenost, proto tento systém není pro tyto prostory vhodný. Pro první nadzemní a první 

podzemní podlaží je tento systém také vhodný. 

2.4. Vodní klimatizační systém 

Tento systém využívá vodních ventilátorových konvektorů pro lokální úpravu vzduchu 

v místnosti.  

Zdrojem chladu, respektive tepla, pro vnitřní ventilátorové konvektory je chladná, 

respektive otopná voda, pro jejíž rozvod po budově lze využít dvoutrubkový,  

či čtyřtrubkový rozvod. Dvoutrubkový nepřepínací rozvod slouží pouze k chlazení v létě, 

v zimě je mimo provoz a tepelné ztráty hradí otopná soustava. Dvoutrubkový přepínací 

rozvod v létě chladí a v zimě vytápí, u tohoto systému však nastává problém 

v přechodném období, kdy během přepínaní teplé a chladné vody dochází k velkým 

energetickým ztrátám. Čtyřtrubkový rozvod rozvádí po budově zároveň teplou i chladnou 

vodu a díky tomu lze některými vnitřními jednotkami vytápět, zatímco jinými chladit. 

Klimatizační systém dále doplňuje centrální jednotka pro přípravu čerstvého venkovního 

vzduchu. Vnitřní ventilátorové konvektory pracují převážně s oběhovým vzduchem. 

Čerstvý vzduch lze přivést buďto přímo do místnosti přes koncové vyústky, nebo do 

ventilátorového konvektoru. Parametry čerstvého přiváděného vzduchu se určí výpočtem 

na základě požadavku na parametry vnitřního vzduchu a na výkon ventilátorových 

konvektorů. V zimě je nutné venkovní vzduch vždy ohřívat a pokud to vyplývá 

z požadavků na kvalitu, tak také vlhčit. V létě je možné venkovní vzduch chladit a snížit 

tím požadavek na výkon ventilátorových konvektorů.  

Vodní nepřepínací dvoutrubkový systém nelze pro budovu hotelu použít, protože budova 

nedisponuje otopnou soustavou. Předpokládá se že nejen v přechodném období, ale 

například i v ranních hodinách bude potřeba některé zóny chladit, zatímco jiné vytápět a 

z tohoto důvodu byl posouzen vodní dvoutrubkový přepínací systém jako nevhodný. 
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Čtyřtrubkový vodní systém se pro hotelové pokoje jeví jako vhodný a bylo by možné jej 

použít. Pro první nadzemní a první podzemní podlaží je tento systém také vhodný. 

2.5. Kombinovaný klimatizační systém vzduch-voda 

Tento systém využívá indukčních jednotek pro lokální úpravu vzduchu v místnosti. 

Kombinovaný klimatizační systém vzduch – voda je obdobný jako vodní klimatizační 

systém. Obsahuje centrální jednotku pro přípravu čerstvého vzduchu a zdroj chladné  

a teplé vody pro indukční jednotky. Rozdíl oproti vodnímu systému spočívá v koncových 

prvcích, tedy indukčních jednotkách. Ty mají na rozdíl od ventilátorových konvektorů 

vždy přívod vzduchu přímo do jednotky a přisávání oběhového vzduchu není dosaženo 

ventilátorem, ale ejekčním účinkem. Za jednu z výhod indukčních jednotek lze také 

považovat, že díky absenci ventilátoru je jejich chod tišší než při použití ventilátorových 

konvektorů.  

Při použití tohoto systému je nutné správně zvolit rychlost vzduchu proudícího 

indukčními jednotkami tak, aby bylo dosaženo ejekčního účinku. Tento systém je možné 

použít, výhodou by byla nízká hladina akustického tlaku díky absenci ventilátoru. Ačkoli 

se však systém indukčních jednotek se pro všechna podlaží jeví jako vhodný, po 

konzultaci s výrobcem nakonec zvolený nebyl.  

2.6. Chladivový systém 

Chladivové systémy jsou na první pohled velice podobné systémům vodním. Skládají se 

z vnitřních jednotek, kompresorového chladicího zařízení a rozvodů chladiva od 

kompresorového chladicího zařízení k vnitřním jednotkám. Dále pak z venkovní 

jednotky pro úpravu čerstvého vzduchu a rozvodů pro přívod vzduchu do místnosti. 

Přívod čerstvého vzduchu do místnosti lze jako u vodních systémů řešit buď přímo  

do vnitřní jednotky, pokud je jednotka vybavena směšovací komorou, nebo samostatně 

koncovou vyústkou do pásma pobytu osob. Vnitřní jednotky lze využívat na chlazení 

(režim výparníku) nebo na ohřev (režim kondenzátoru). 

Moderní systémy s dvoutrubkovými rozvody umožňují využití některých 

vnitřních jednotek k chlazení, zatímco jiné k vytápění. U těchto systémů využíváme 

kompresory s proměnnými otáčkami a tím je umožněn proměnný průtok chladiva, 

takovéto systémy nazýváme VRV – variable refrigerant volume (v překladu proměnné 

množství chladiva) nebo VRF – variable refrigerant flow (v překladu proměnný průtok 

chladiva). Díky speciálním propojovacím boxům (BC-controller) stačí u těchto systémů 
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rozvod dvěma trubkami, a přitom lze některé vnitřní jednotky využívat pro ohřev  

a jiné pro chlazení. Speciální propojovací boxy (BC-controller) zajišťují vzájemnou 

výměnu energie mezi jednotlivými vnitřními jednotkami.  

Tento systém je pro použití v prostorách hotelových pokojů vhodný. Pro první nadzemní 

a první podzemní podlaží je tento systém také vhodný. 

2.7. Celkové zhodnocení a výběr klimatizačního a větracího systému 

2.1.1. Hotelové pokoje 

Budova bude využívána jako hotel, a i když je návrh založen na plné obsazenosti, 

v pokojích se nebudou vždy nacházet hosté. Současně pokud se v pokojích budou hosté 

nacházet, budou si chtít individuálně upravit stav vnitřního mikroklimatu pro dosažení 

individuálního komfortu. Požadavek hostů na stav vnitřního prostředí se může velmi lišit, 

proto je nutné volit systém, který umožňuje značně odlišné parametry v každé zóně. Na 

každý hotelový pokoj připadají dva hosté, to znamená velmi malý požadavek na množství 

čerstvého vzduchu v porovnání s požadavkem na odvod tepelné zátěže, proto lze využít 

velké množství oběhového vzduchu. Jedná se o historickou budovu v centru Prahy, 

nepřipadá tedy v úvahu umístění venkovních jednotek na fasádu objektu. Z výkresové 

dokumentace vyplývá, že je v budově značné prostorové omezení pro umístění 

venkovních jednotek, vnitřních jednotek, zdrojů tepla, zdrojů chladu, rozvodů vzduchu a 

rozvodů chladiva. 

Po shrnutí těchto požadavků byl pro hotelové pokoje zvolen chladivový systému 

s proměnným průtokem chladiva. Zároveň při použití VRV jednotek a BS boxů lze 

zajistit vzájemnou výměnu energie na vytápění, respektive chlazení mezi jednotlivými 

zónami a snížit tak celkovou spotřebu energie na provoz klimatizace. Jako vnitřní 

jednotky byly zvoleny vnitřní chladivové jednotky.  

2.1.2. První nadzemní podlaží 

První nadzemní podlaží bylo rozděleno na dvě zóny. Zóna kuchyně a snídárny a ostatní 

místnosti. Pro každou z těchto zón byl zvolen jednozónový vzduchový systém. Protože 

je v budově velmi málo prostoru pro umístění vzduchotechnických jednotek, nelze 

venkovní vzduch využít pro celkové pokrytí tepelných ztrát, respektive tepelné zátěže, a 

to z důvodu rozměrů vzduchotechnických jednotek. Vzduchový jednozónový systém je 

proto doplněn o chladivový klimatizační systém s BS boxy. Jako vnitřní chladivové 
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jednotky byly voleny nástěnné jednotky v kavárně a recepci a parapetní jednotky 

ve snídárně.  

2.1.3. První podzemní podlaží 

Pro toto podlaží byl navržen jednozónový vzduchový systém doplněný o chladivové 

jednotky. Pro přívod vzduchu bude využita jednotka přivádějící venkovní vzduch do 

kuchyně a dvě vnitřní chladivové jednotky umístěné v šatnách.    
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3. Základní údaje a upřesnění podmínek na 

vzduchotechniku a klimatizaci 

Veškeré údaje v této kapitole byly poskytnuty firmou Petlach TZB. 

3.1. Základní výpočtové podmínky  

3.1.1. Vnější výpočtové údaje pro návrh větracích a klimatizačních zařízení 

Vnější výpočtové údaje jsou uvažovány pro území, kde se hotel nachází, konkrétně Praha 

1 ulice Vladislavova – oblast Nového Města. Pro návrh větracích a klimatizačních 

zařízení nebylo využito hodnot uvedených v normě ČSN 12 7010, ale hodnot zadaných 

investorem. Hodnoty pro návrh jsou uvedeny v tab.3-1 

- Zeměpisná šířka    50°02‘ s. š. 

- Nadmořská výška   202 m. n. m. 

- Normální tlak vzduchu  96 kPa 

Tab.3-1 Teploty a vlhkostní parametry venkovního vzduchu 

Parametry Zima Léto 

Teplota suchého teploměru -15 °C +32 °C 

Entalpie vzduchu -16,2 
kJ

kg
 + 58 

kJ

kg
 

Relativní vlhkost vzduchu 98 % 32 % 

Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro danou oblast 

v letním období 21.7. v 16:00 hodin letního času.  
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3.1.2. Tepelně technické vlastnosti budovy 

Pro výpočet tepelných zátěží a ztrát dle ČSN 73 0548 [8] a ČSN EN 12 831-1 [12] jsou 

uvažovány následující hodnoty tepelně technických vlastností obvodového pláště. 

Vzhledem k tomu, že část objektu bude disponovat zateplením obvodových konstrukcí a 

část je obestavěna novými budovami, jsou níže uvedené hodnoty hodnotami průměrnými. 

a) Prosklené plochy (vertikální i horizontální) 

- Součinitel prostupu tepla zasklení  Uskla = 1,7 
W

m2∙K
 

- Součinitel prostupu tepla rámů   Urámu = 2 
W

m2∙K
 

- Stínící součinitel    s = 0,6 

 

b) Vnější svislé obvodové stěny 

- Součinitel prostupu tepla   Uvs = 0,5 
W

m2∙K
 

- součinitel poměrné tepelné pohltivosti  ε = 0,6 
W

m2∙K
 

pro sluneční radiaci   

 

c) Vnější vodorovné stěny, střechy a terasy 

- Součinitel prostupu tepla   Uvst = 0,3 
W

m2∙K
 

 

d) Podlaha mezi vytápěnými místnostmi 

- Součinitel prostupu tepla pro ∆t <5 K  Updl = 2,2 
W

m2∙K
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3.1.3. Maximální vnitřní zátěže klimatizovaných prostor 

Hodnoty pro výpočet tepelné zátěže jsou zadány investorem a jsou uvedeny v tab.3-2. 

Zátěží od technologie se rozumí tepelná zátěž od elektronických zařízení, zařízení pro 

přípravu jídel apod. 

Tab. 3-2 Vnitřní tepelná zátěž 

Místnost Vnitřní tepelná zátěž 

Obsazenost Osvětlení Technologie 

Hotelový pokoj 2 osoby/pokoj 30 
W

m2
 300 

W

pokoj
 

Vstupní hala, 

lobby 

8 osob 25 
W

m2
 10 

W

m2
 

Snídárna 30 osob 25 
W

m2
 30 

W

m2
 

Kanceláře 

hotelu, recepce 

2 osoby/místnost 25 
W

m2
 30 

W

m2
 

3.1.4.  Předpokládané provozní doby 

Jedná se o hotel (ubytovací zařízení), proto je nutno předpokládat chod některých 

provozních systémů po dobu 24 hodin denně s možností nočního útlumu u vybraných 

systémů vzduchotechniky. Proto je nutné, aby z hlediska hluku byla všechna zařízení 

koncipována s ohledem na noční hodiny. Podrobné řešení hluku a návrh tlumičů není 

součástí této práce.   
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3.2.    Požadavky na provoz klimatizace 

3.2.1. Požadavky na mikroklima jednotlivých prostor 

Požadavky na dodržení mikroklimatických parametrů v jednotlivých místnostech byly 

dány investorem a jsou shrnuty v tab. 3-3. 

Tab. 3-3 Mikroklimatické parametry 

Místnost Zima Léto 

Teplota 

[°𝐂] 

Relativní 

vlhkost [%] 

Teplota 

[°𝐂] 

Relativní vlhkost [%] 

Hotelové 

pokoje 

22±2 Min 30 24±2 30-60 

Vstupní hala, 

lobby 

22±2 Min 30 24±2 30-60 

Snídárna 22±2 Min 30 24±2 30-60 

Kanceláře 

hotelu, recepce 

22±2 Min 30 24±2 30-60 
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4. Koncepce klimatizačního systému 

Prostory budovy lze, dle podlaží, sumarizovat do tří celků. První nadzemní podlaží, první 

podzemní podlaží a podlaží s hotelovými pokoji. Každé z těchto podlaží je uvažováno a 

řešeno separátně.  

4.1. První nadzemní podlaží  

Podlaží bylo rozdělené na zóny. Pro prostory kuchyně a přípravy zeleniny je nutné volit 

samostatnou vzduchotechnickou jednotku vzhledem k vývinu škodlivin a specifickému 

využívání těchto prostor, ke kuchyni byla přidružená snídárna, která je využívána ve 

stejné době jako kuchyně. První zóna je tedy prostor kuchyně, přípravy zeleniny a 

snídárna. Kuchyně musí být větrána podtlakově a snídárna ideálně přetlakově, aby se 

pachy z kuchyně nedostaly do prostor snídárny. Z těchto důvodů je pro tuto zónu volen 

přívod vzduchu do snídárny a odvod z kuchyně. Pro větrání této zóny bude navržena 

samostatná vzduchotechnická jednotka umístěna v prvním podzemním podlaží. Výkon 

této jednotky bude navrhnut dle směrnice pro větrání kuchyní VDI 2052 [7] a dle 

hygienického minima na množství venkovního vzduchu. V prostorách bude kromě hostů 

i personál, proto zde bude pro výpočet hygienického minima na množství venkovního 

vzduchu vycházeno z nařízení vlády [13] a z Pražských stavebních předpisů [14], které 

jsou vzhledem k umístění hotelu nadřazeny normě ČSN 15 665 [15].  Z důvodu značně 

omezených prostor pro umístění vzduchotechnických jednotek bude vzduchotechnická 

jednotka navržena výhradně dle VDI 2052 [7] a hygienického minima. Pro odvod zbylé 

tepelné zátěže bude systém doplněn o chladivové jednotky. 

Pro minimalizaci množství vzduchotechnických jednotek, z důvodu omezeného prostoru 

pro jejich umístění, jsou všechny ostatní místnosti prvního nadzemního podlaží voleny 

jako další zóna. Do této zóny patří, vstup, recepce, kanceláře, kavárna, hygienická 

zařízení, sklad odpadu a chodby. Pro tuto zónu bude navržena samostatná 

vzduchotechnická jednotka. Výkon této jednotky bude vycházet primárně z hygienického 

minima na množství venkovního vzduchu daného nařízením vlády [13] a Pražskými 

stavebními předpisy [14]. Pro odvod zbylé tepelné zátěže bude systém doplněn o 

chladivové jednotky. 
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4.2. Hotelové pokoje 

Hotelové pokoje se vyznačují nízkým požadavkem na množství venkovního vzduchu 

v porovnání s množstvím vzduchu potřebného pro odvod tepelné zátěže. Pro odvod 

tepelné zátěže z těchto prostor byl zvolen chladivový systém. Pro přívod čerstvého 

vzduchu a pro odvod znehodnoceného vzduchu z koupelny a WC každého pokoje, byla 

zvolena vzduchotechnická jednotka umístěna v 7. nadzemním podlaží. Pro odvod tepelné 

zátěže, respektive krytí tepelných ztrát pokojů byly zvoleny vnitřní podhledové 

chladivové jednotky. Protože tyto jednotky nemají směšovací komoru a také z důvodu 

snížení hladiny akustického tlaku bude před vnitřní chladivovou jednotku umístěna část 

vzduchotechnického potrubí, opatřená tlumičem hluku. Tím se sníží hladina akustického 

tlaku v pokojích. Zároveň se do této části potrubí přivede venkovní vzduch a tím se 

vytvoří směšovací komora pro smísení oběhového a venkovního vzduchu. V sedmém 

nadzemním podlaží se dále nacházejí vyvýšená podlaží některých pokojů šestého podlaží. 

Protože zde není zde možné zajistit proudění chladného vzduchu z chladivové jednotky 

umístěné v chodbě, ve spodní části pokoje. Jsou zde umístěny parapetní chladivové 

jednotky. Parapetní jednotky byly voleny zejména kvůli malým hodnotám akustického 

tlaku.  

4.3. První podzemní podlaží 

V prvním podzemním podlaží se nachází šatny pro personál a hygienické zařízení. 

Mikroklimatické podmínky a výměna vzduchu je zde stanovena nařízením vlády [13]. A 

je nutné je dodržet. Pro přívod vzduchu do těchto prostor bude použita vzduchotechnická 

jednotka přivádějící vzduch do prostor kuchyně a přívod bude řešen do šaten. Pro odvod 

vzduchu pak budou použity talířové ventily umístěné na WC a ve sprchách, tento odpadní 

vzduch bude odveden ventilátory přímo do potrubí s odpadním vzduchem od 

vzduchotechnických jednotek vyvedeného na střechu budovy. Pro dodržení 

mikroklimatických parametrů bude do každé šatny umístěna vnitřní chladivová jednotka.  

4.4. Technická místnost v 7.NP   

V technické místnosti v 7. nadzemním podlaží bude umístěna vzduchotechnická jednotka 

pro větrání hotelových pokojů a zdroje chladu, respektive tepla pro vnitřní chladivové 

jednotky. Větrání zde bude řešeno přirozeně, přes proti dešťové žaluzie, umístěné ve 

střeše.  
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5. Energetické bilance 

5.1. Výpočet tepelné zátěže 

Podle normy ČSN 73 0548 [8] byla vypočtena tepelná zátěž od osob, výpočetní techniky, 

sluneční radiace, osvětlení a zátěž vyplývající z rozdílných teplot vzduchu ve vnějším a 

vnitřním prostředí.  

5.1.2. Uvažované hodnoty pro výpočet tepelné zátěže 

Vnitřní výpočtová teplota ti =24 °C  

Tab. 5-1 Součinitel znečištění z [-] 

Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

z [-] 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 

 

Sluneční konstanta      I0=1350 
W

m2
 

Další parametry jsou uvedeny v kapitole 3.1.2.  

Tloušťky stěn dle dokumentace, všechny stěny byly uvažovány jako těžké z důvodu 

jejich tloušťky, z toho vyplývá zanedbání kolísání teplot během výpočtu tepelné zátěže. 

Zátěže od technologií a osvětlení byly zadány investorem a jsou shrnuty v tab.3-2. 

Při výpočtu bylo postupováno dle normy ČSN 73 0548 [8].  

V tab. 5-4 jsou shrnuty tepelné zátěže jednotlivých zón. Zátěž pro 2.-5. nadzemní podlaží 

je totožná.  

  



Diplomová práce č. 1 – TŽP – 2019   Bc. Lukáš Chyla 

26 
 

Tab. 5-4 Tepelná zátěž zón 

Patro Označení zóny* Tepelné zisky [W] 

2.NP - 5.NP 

P-1 1571 

P-2 1535 

P-3 1586 

P-4 1502 

P-5 2314 

P-6 1814 

P-7 1283 

P-8 1768 

P-9 1330 

P-10 1703 

6.NP 

6P-1 1571 

6P-2 1535 

6P-3 4262 

6P-4 1502 

6P-5 2314 

6P-6 4685 

6P-7 4123 

6P-8 4523 

6P-9 1330 

6P-10 1703 

1.NP 
Z01 7752 

Z02 13069 

 

*Označení P v tabulce značí hotelový pokoj a k němu přidruženou koupelnu. Zóna Z01 

značí zónu kuchyně a snídárny a Z02 ostatní prostory v přízemí.  
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5.2. Výpočet tepelných ztrát 

Tepelné ztráty byly vypočteny dle normy ČSN EN 12 831-1 [12]. Pro výpočet byly 

uvažovány hodnoty uvedené v podkapitole 3.1.2. Souhrn tepelných ztrát se nachází v  

tab. 5-5.  

Tab. 5-5 Tepelné ztráty zón 

patro označení zóny* tepelné ztráty [W] 

2.-5.NP 

P-1 1268 

P-2 1223 

P-3 1356 

P-4 1212 

P-5 1485 

P-6 1125 

P-7 998 

P-8 1326 

P-9 1022 

P-10 1366 

6.NP 

6P-1 1268 

6P-2 1223 

6P-3 3624 

6P-4 1212 

6P-5 1485 

6P-6 3952 

6P-7 3618 

6P-8 3625 

6P-9 1022 

6P-10 1366 

1.NP 
Z01 4562 

Z02 10658 

 

*Označení P v tabulce značí hotelový pokoj a k němu přidruženou koupelnu, tepelné 

ztráty jsou pro druhé až páté nadzemní podlaží totožné. Zóna Z01 značí zónu kuchyně a 

snídárny a Z02 ostatní prostory v přízemí. 
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6. Návrh větrání 

6.1. Větrání kuchyně 

Při výpočtu množství venkovního vzduchu potřebného pro větrání kuchyně byla použita 

německá směrnice pro větrání kuchyní VDI 2052 [7]. Tato směrnice uvažuje pro výpočet 

konvekční tepelné zatížení jednotlivých zařízení a následně termické proudy vzduchu. 

Dále byl uvažován rovnotlaký způsob rozvodu vzduchu, to znamená množství 

přiváděného vzduchu do místnosti je stejné jako množství odváděného vzduchu 

z místnosti. Co se týče odvodu vzduchu, výpočet uvažuje rozdělení na zařízení umístěná 

pod digestoří a zařízení umístěná mimo odsávací digestoř.  

6.1.1. Parametry mikroklimatu kuchyně 

Parametry mikroklimatu kuchyně nejsou investorem stanoveny, byly tedy uvažovány 

hodnoty, které uvádí norma ČSN EN 16282-1 [16]. Ta definuje komfortní tepelně-

vlhkostní podmínky v kuchyních v rozmezí teplot vzduchu 18 až 26 °C a relativní 

vlhkosti 30 až 60 % s maximální měrnou vlhkostí 11,5 g/kgs.v. Norma připouští, že 

zejména v blízkosti kuchyňských spotřebičů není možné tyto komfortní podmínky vždy 

zajistit. Proto definuje i podmínky únosné, které odpovídají zónám s extrémním 

zatížením. Únosná teplota vzduchu v kuchyni je 32 °C, únosná relativní vlhkost 80 % a 

únosná měrná vlhkost 16,5 g/kgs.v. Z důvodu významného sálavého účinku mohou být 

rychlosti proudění vzduchu v pásmu pobytu zaměstnanců rovněž vyšší, zpravidla 

v rozmezí 0,23 až 0,52 m/s (pro t = 20 až 32 °C). Uvedené podmínky odpovídají 

tepelnému odporu oděvu personálu kuchyně 0,6 clo. 

Faktor současnosti   𝛾 = 0,7 

6.1.2. Podmínky na větrání kuchyně 

V prostorách kuchyně je nutné dodržet takovou bilanci vzduchu, aby nedocházelo ke 

kontaminaci okolních prostor, zde zejména prostoru snídárny. To bude zajištěno 

podtlakovým větráním v prostoru kuchyně a přetlakovým v okolních místnostech. 

V kuchyni bude pouze odvod vzduchu, přívod bude řešen v prostorách snídárny. 

Doporučená třída filtrace venkovního vzduchu je G7, filtry by měly být vybaveny 

indikátorem znečištění. Revizní a čistící otvory přiváděného i odváděného vzduchu musí 

být umístěny po zhruba třech metrech délky. Jednotka sloužící pro úpravu vzduchu do 

prostor kuchyně je dispozičně umístěna v prvním podzemním podlaží v prostorách 

kotelny. Vzduch je do jednotky přiváděn otvorem ve stěně, původně určeným pro 
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přirozený přívod vzduchu do prostorů kotelny. Odvod vzduchu je vyveden větrací 

šachtou, v projektu označenou jako Šh04, na střechu s ohledem na vyloučení ovlivnění 

okolních budov. 

6.1.3. Stanovení produkce citelného tepla a vlhkosti 

V následující tabulce jsou výchozí parametry pro výpočet tepelné zátěže a množství 

venkovního vzduchu. Hodnoty jsou vyňaty z podkladů výrobců jednotlivých 

kuchyňských zařízení. Seznam kuchyňských zařízení byl poskytnut investorem. Zařízení 

jsou rozdělena na zařízení umístěná pod odsávacím zákrytem a zařízení umístěná mimo 

odsávací zákryt. Umístění jednotlivých zařízení bylo vyňato z dokumentace kuchyně. 

Tab. 6-1 Produkce tepla od kuchyňských zařízení 

Zařízení Příkon 

P 

[𝐤𝐖] 

Produkce 

citelného tepla 𝑸𝒔 

[𝐤𝐖] 

Produkce 

latentního tepla 𝑸𝒍𝒕 

[𝐤𝐖] 

Produkce 

vlhkosti 𝒎𝒅 

[
𝐠

𝒉
] 

Zařízení umístěná mimo digestoř 

Chlazený pult 

zásuvkový 

0,8 0,56   

Vestavná 

chlazená vana 

0,9 0,63   

Vestavná teplá 

vana 

3,5 0,4375 0,7 1029 

Indukční hořák 3,4 0,085 0,68 999 

Toustovač 1,5 1 0,262 386 

Celkem  2,72 1,6 2410 

Zařízení umístěná pod digestoří 

Konvektomat 10 1 1,5 2200 

Horkovzdušná 

pec 

6 0,45 6,3 1320 

Elektrická 

fritéza 

7 0,63 4,9 7210 

Dvouhořákový 

sporák 
9 2,25 0,9 1023 

Grilovací 

deska 
11 7,92 2,2 3034 

Celkem  12,25 15,8 10287 
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6.1.4. Návrh rozměru odsávacího zákrytu 

Nad skupinu zařízení umístěných pod odsávacím zákrytem byl navržen nástěnný zákryt 

od firmy Atrea typu STANDARD-S. Zákryt je umístěn v rohu místnosti s přesahy  

do dalších dvou stran 200 mm. Celkové rozměry zákrytu jsou 3250 x 1010 mm. Výška 

spodní hrany zákrytu stanovena standardně na h = 2100 mm.  

 

Obr. 6-1 -Odsávací zákryt Atrea STANDARD 

6.1.5. Konvekční tepelná zátěž 

Konvekční tepelná zátěž každého zařízení se vypočte ze vztahu dle [7]: 

𝑄𝑠,𝑘 = 𝑄𝑠 ∙ 𝑏 ∙ 𝛾 [W] (6.1) 

kde: 

𝛾 = 0,7 Faktor současnosti pro středně velké kuchyně [−] 

𝑏 = 0,5 Stupeň zatížení [−] 
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Tab. 6-2 Konvekční tepelná zátěž od kuchyňských zařízení  

Zařízení Konvekční tepelná zátěž Qsk [𝐖] 

Chlazený pult zásuvkový 196 

Vestavná chlazená vana 221 

Vestavná teplá vana 153 

Indukční hořák 30 

Toustovač 350 

Konvektomat 350 

Horkovzdušná pec 158 

Elektrická fritéza 221 

Dvouhořákový sporák 788 

Grilovací deska 2772 

6.1.6. Výpočet termických proudů vzduchu 

Termický proud vzduchu je proud teplého vzduchu indukovaný nad místem vaření se 

vypočte ze vztahu dle [7]:  

�̇�𝑡ℎ = 𝑘 ∙ 𝑄𝑠,𝑘

1
3 ∙ (𝑧 + 1,7 ∙ 𝑑ℎ𝑦𝑑𝑟)

5
3 ∙ 𝑟 [W] 

(6.2) 

𝑑ℎ𝑦𝑑𝑟 =
2 ∙ 𝐿0 ∙ 𝐵0

𝐿0 + 𝐵0
 [m] (6.3) 

kde: 

𝑘 = 18 Empiricky stanovený koeficient 
[m

4
3 ∙ W−

1
3 ∙ h−1] 

𝑄𝑠,𝑘 Celkové tepelné zatížení [W] 

𝑧 Účinná odsávací výška pro jednotlivé zdroje [m] 

𝑑ℎ𝑦𝑑𝑟 Hydraulický průměr jednotlivých zdrojů tepla [m] 

𝐿0, 𝐵0 Půdorysný rozměr zdroje tepla [m] 

𝑟 Redukční polohový faktor [−] 

 

Obr. 6-1 Redukční polohový faktor 
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Tab. 6-3 Termické proudy od kuchyňských zařízení 

Zařízení Termický proud Vth [𝐖] 

Zařízení umístěná mimo odsávací zákryt 

Chlazený pult zásuvkový 170 

Vestavná chlazená vana 177 

Vestavná teplá vana 157 

Indukční hořák 91 

Toustovač 206 

Zařízení umístěná pod odsávacím zákrytem 

Konvektomat 131 

Horkovzdušná pec 158 

Elektrická fritéza 177 

Dvouhořákový sporák 270 

Grilovací deska 411 

6.1.7. Výpočet množství vzduchu odváděného odsávacím zákrytem 

�̇�𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔 = �̇�𝑡ℎ ∙ 𝑎 = 1148 ∙ 1,25 = 1435 
m3

h
 (6.4) 

kde: 

�̇�𝑡ℎ Termický proud vzduchu (zařízení pod zákrytem) 
[
m3

h
] 

𝑎

= 1,2

− 1,25 

Přirážkový faktor poruch termického proudu [−] 

6.1.8. Výpočet množství vzduchu odváděného z kuchyně 

Σ�̇�𝑜𝑑𝑣 = Σ�̇�𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔 + (Σ�̇�𝑡ℎ𝑛 ∙ 𝑎) = 1435 + (800 ∙ 1,25)

= 2435 
m3

h
 

(6.5) 

kde: 

Σ�̇�𝑜𝑑𝑣 Celkové množství odváděného vzduchu 
[
m3

h
] 

Σ�̇�𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔  Celkové množství vzduchu odváděného zákrytem 
[
m3

h
] 

�̇�𝑡ℎ𝑛 
Množství odváděného vzduchu od volně stojících zařízení 

mimo zákryt 

 

[
m3

h
] 
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Kontrola množství odváděného vzduchu z kuchyně je následující. Pokud je množství 

vzduchu odváděného od volně stojících zařízení 𝑉𝑡ℎ𝑛 menší než 10 % vzduchu 

odváděného zákrytem Σ𝑉𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔 , odsávané množství vzduchu z prostoru se zvýší  

o množství 𝑉𝑎 tak, aby bylo alespoň 10 % z Σ�̇�𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔 

Σ𝑉𝑡ℎ𝑛 ≥ 0,10 ∙ Σ�̇�𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔 

800 ≥ 0,10 ∙ 1435 … 𝑝𝑙𝑎𝑡í  

6.1.9. Kontrolní výpočet dle vlhkostní bilance 

Nutné množství odváděného vzduchu z hlediska vlhkostní bilance: 

�̇�𝑜𝑑𝑣 =
Σ𝑚𝑑 ∙ 𝜑

[(𝑥𝑜𝑑𝑠 − 𝑥𝑝ř) ∙ 𝜌]
      [

m3

h
] 

(6.6) 

kde:  

�̇�𝑜𝑑𝑣 množství odváděného vzduchu 
[
m3

h
] 

Σ𝑚𝑑 celkové množství produkované vlhkosti z tab. 6.1 [
g

h
] 

𝑥 měrná vlhkost vzduchu 
[

g

kg s. v.
] 

𝜌 hustota vzduchu 
[

kg

m3
] 

 

Zařízení umístěná pod odsávacím zákrytem 

�̇�𝑜𝑑𝑣
𝑑𝑖𝑔

=
Σ𝑚𝑑 ∙ 𝜑

[(𝑥𝑜𝑑𝑠 − 𝑥𝑝ř) ∙ 𝜌]
 =

10287 ∙ 0,6

[(12,5 − 9,8) ∙ 1,2]
=  1905 

m3

h
 

(6.7) 

�̇�𝑜𝑑𝑣
𝑑𝑖𝑔

= 1435
m3

h
< 𝟏𝟗𝟎𝟓

m3

h
= �̇�𝑜𝑑𝑣,𝑑𝑖𝑔   rozhoduje �̇�𝑜𝑑𝑣

𝑑𝑖𝑔
 

 

Kontrola průtoku: maximální průtok odsávacím zákrytem udávaný výrobcem je 4800, 

navržený zákryt lze použít. 
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Zařízení umístěná ve volném prostoru 𝑚𝑑 odečteno z tab.6-1. 

�̇�𝑜𝑑𝑣 =
Σ𝑚𝑑 ∙ 𝜑

[(𝑥𝑜𝑑𝑠 − 𝑥𝑝ř) ∙ 𝜌]
 =

2410 ∙ 0,6

[(12,5 − 9,8) ∙ 1,2]
=  446 

m3

h
 

(6.8) 

𝑉𝑜𝑑𝑣
̇ = 602,5

m3

h
< 𝟏𝟎𝟎𝟎

m3

h
= 𝑉𝑡ℎ𝑛 ∙ 𝑎 … 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑢𝑗𝑒 𝑉𝑡ℎ𝑛 ∙ 𝑎  

6.1.10.  Celkové množství přiváděného vzduchu 

Σ𝑉𝑝ř = Σ𝑉𝑜𝑑𝑣 = 1905 + 1000 = 𝟐𝟗𝟎𝟓 
𝐦𝟑

𝐡
 

6.1.11.  Dimenzování tukových filtrů 

Navržený odsávací zákryt od firmy Atrea je standardně vybaven tukovým filtrem typu 

STANDARD o rozměrech 400 x 400 mm. Ten je sestaven z vícevrstvého tahokovu a je 

vestavěn do rámu z nerezového plechu. Počet filtrů se určí dle maximálního uvažovaného 

průtoku a to tak, aby byl průtok jedním filtrem v optimální oblasti dle přiloženého grafu 

(závislost průtoku filtrem na tlakových ztrátách ve filtru). 

 

Obr. 6-2 Tlaková ztráta tukového filtru 

Počet tukových filtrů 

𝑛 =
Σ𝑉𝑜𝑑𝑣

𝑑𝑖𝑔

𝑉1,𝑜𝑝𝑡
=

1905

500
= 3,81 … 𝑛á𝑣𝑟ℎ 4𝑘𝑠 

(6.9) 

kde: 

𝑉1,𝑜𝑝𝑡 optimální průtok vzduchu filtrem 
[
m3

h
] 
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Průtok tukovým filtrem: 

𝑉1̇ =
Σ𝑉𝑜𝑑𝑣

𝑑𝑖𝑔

𝑛
=

1905

4
= 476 

m3

h
 

(6.10) 

Tlaková ztráta na filtrech:  

Tlaková ztráta paralelních větví se nesčítá, celková ztráta filtrů je proto uvažována jako 

ztráta na jednom filtru, ta je odečtena z grafu výrobce. 

 

Δ𝑝 = 15 Pa 

6.1.12.  Umístění tukových filtrů do odsávacího zákrytu  

L ≥
𝑛 ∙ 400

2
 

Kde: 

𝐿 
Celková délka všech filtrů [𝑚] 

𝑛 
Počet filtrů 

 

[−] 

1905 ≥
4 ∙ 400

2
= 800 … 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

6.1.13.  Průřez připojovacích hrdel 

Průřez a počet připojovacích hrdel pro odtah je dán výrobcem, byla provedena kontrola  

a zhodnocení rychlosti vzduchu v odváděcím potrubí. Optimální rychlost udávaná 

výrobcem je 4–7 
𝑚

𝑠
.  

Odtah 2x ᴓ315mm  

𝑤𝑜𝑑𝑣 =
Σ𝑉𝑜𝑑𝑠

𝑆
=

�̇�

𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑2

4

=
1905/3600

𝜋 ∙ 2 ∙ 0,3152

4

= 3,4 
m

s
 

(6.11) 

kde: 

𝑤𝑜𝑑𝑣 rychlost vzduchu na odvodu [
m

s
] 

 Průřez hrdel dle návrhu vyhovuje. 

6.1.14.  Celková tlaková ztráta odsávacího zákrytu 

Celková tlaková ztráta digestoře je součet dílčích tlakových ztrát jednotlivých prvků 

zákrytu. Celková tlaková ztráta zákrytu je dle návrhového softwaru firmy Atrea pro 

průtok 1905 
𝑚3

ℎ
  rovna Δpdig = 70 𝐏𝐚.   



Diplomová práce č. 1 – TŽP – 2019   Bc. Lukáš Chyla 

36 
 

6.2. Větrání prvního nadzemního podlaží 

V následujících podkapitolách jsou vypočtené minimální, respektive doporučené hodnoty 

na množství venkovního vzduchu pro jednotlivé zóny, vycházející z nařízení vlády, 

příslušných norem a předpisů. Tyto hodnoty jsou brány jako minimální a je nutné je 

dodržet. Finální navržené hodnoty budou upraveny na základě zvolených 

vzduchotechnických jednotek tak, aby bylo maximálně využito prostoru pro umístění 

jednotek a jejich výkonu. Dále tato kapitola popisuje distribuci vzduchu v jednotlivých 

zónách.  

6.2.1. Větrání snídárny  

Větrání snídárny vychází z hygienického minima. V prostorách snídárny je uvažováno 

třicet hostů. V tomto případě vychází požadavek na množství venkovního vzduchu 

z Pražských stavebních předpisů, které jsou nadřazené normě udávající požadavky na 

větrání obytných budov ČSN 15 665/Z1 [15]. Pražské stavební předpisy [14] udávají 

dávku venkovního vzduchu na osobu minimálně 15 
𝑚3

ℎ∙𝑜𝑠
, zde se shodují s normou ČSN 

15 665 [15], norma dále udává jako doporučenou hodnotu 25 
𝑚3

ℎ∙𝑜𝑠
, tato hodnota byla 

zvolena pro další výpočty. Nesmí se však opominout, že kromě hostů se v prostoru 

snídárny bude také pohybovat personál. Počet osob personálu není uveden, bylo 

uvažováno celkem deset osob. Množství venkovního vzduchu na osobu v případě 

pracovníků stanovuje nařízení vlády [13]. Nařízení rozděluje pracovníky dle druhu 

vykonávané práce do jednotlivých tříd a poté pro jednotlivé třídy udává minimální 

množství venkovního vzduchu. Personál kuchyně není v příloze č. 1 nařízení [13] uveden, 

byla tedy zvolena třída IIIa, která odpovídá práci ve stoje s trvalým zapojením obou 

horních končetin, občas v předklonu nebo vkleče. Pro tento druh třídy práce udává 

nařízení hodnotu výměny vzduchu 70 
𝑚3

ℎ∙𝑜𝑠
. Minimální množství venkovního vzduchu, při 

uvažování doporučených hodnot, pro zónu kuchyně a snídárny, potom vychází:  

30 ∙ ℎ𝑜𝑠𝑡 + 10 ∙ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛á𝑙 = 30 ∙ 25 + 10 ∙ 75 = 1500
𝑚3

ℎ
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Dle VDI 2052 [7] vychází množství vzduchu potřebného pro větrání kuchyně 2905 
𝑚3

ℎ
, 

tato hodnota vyhovuje nařízení vlády i normě a lze jí použít. Celkové množství 

přiváděného vzduchu bylo zvoleno 3000 
𝑚3

ℎ
. A jeho distribuce bude řešena následovně: 

a) Ve snídárně třemi větracími mřížkami ASL-AG/625x225 od firmy TROX. Každou 

mřížkou bude přiváděno 667 
𝑚3

ℎ
. Mřížky jsou opatřeny regulačním mechanismem pro 

nastavení požadovaného průtoku.  

b)  V místnostech pro přípravnu potravin a na chodbě dvěma anemostaty TDV–SA–Q–

Z–V–M/500 od firmy TROX. Každý anemostat přivádí do prostoru 500 
𝑚3

ℎ
 a je 

opatřen regulací průtoku pro nastavení požadovaného průtoku.  

Kontrola množství přiváděného vzduchu: 

3 ∙ 667 + 2 ∙ 500 + 2 ∙ 450 = 3001
𝑚3

ℎ
 

Celkové množství odváděného vzduchu bylo zvoleno 3700 
𝑚3

ℎ
 a bude řešeno: 

a) V kuchyni odsávacím zákrytem, který odvádí 1905 
𝑚3

ℎ
 viz kapitola 6.1. a dvěmi 

anemostaty TDV-SA-Q-A-V-M/625 od firmy TROX. Každý anemostat odvádí 900 

𝑚3

ℎ
 a je opatřen regulací pro nastavení požadovaného průtoku. 

1 ∙ 1905 + 2 ∙ 898 = 3700
𝑚3

ℎ
 

6.2.2. Větrání ostatních prostorů v přízemí 

Investorem byla zadána obsazenost pro vstupní halu a lobby – 8osob a pro kanceláře a 

recepci hotelu – 2 osoby. Neuvádí však počet osob pro další prostory. Pro kavárnu bylo 

dle projektu uvažováno 20 hostů a 2 pracovníci personálu, konkrétní hodnoty uvádí, 

stejně jako v předchozím případě, nařízení vlády [13] a Pražské stavební předpisy [14]. 

Množství venkovního vzduchu pro záchody, a umývárny uvádí nařízení vlády [13] 

konkrétně 50 
𝑚3

ℎ
 na kabinku a 25 

𝑚3

ℎ
  na pisoár a 30 

𝑚3

ℎ
 na umyvadlo, tyto hodnoty je 

nutné dodržet. Potřebné množství přiváděného vzduchu pro tuto zónu: 
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(20 + 8) ∙ ℎ𝑜𝑠𝑡 + (4 + 2) ∙ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛á𝑙 + 4 ∙ 𝑊𝐶 + 4 ∙ 𝑢𝑚𝑦𝑣𝑎𝑑𝑙𝑜 + 2 ∙ 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑎𝑟

= 28 ∙ 25 + 6 ∙ 75 + 4 ∙ 50 + 4 ∙ 30 + 2 ∙ 25 = 1520
𝑚3

ℎ
 

Přívody budou umístěny v prostorách recepce, kavárny a chodby. Odvody nad záchody, 

ve vstupní hale, technické místnosti, místnosti se zavazadly, kancelářích a skladu odpadů.   

Množství přiváděného vzduchu bylo zvoleno 2000 
𝑚3

ℎ
. Tento vzduchu bude přiveden: 

a) Do kavárny čtyřmi větracími mřížkami ASL-AG/525x125 od firmy TROX. Každou 

mřížkou bude přiváděno 375 
𝑚3

ℎ
.  Mřížky jsou opatřeny regulačním mechanismem 

pro nastavení požadovaného průtoku.  

b)  Do recepce třemi větracími mřížkami ASL-AG/225x75 od firmy TROX. Každou 

mřížkou bude přiváděno 60 
𝑚3

ℎ
. Mřížky jsou opatřeny regulačním mechanismem pro 

nastavení požadovaného průtoku.  

c) Do kanceláře jednou větrací mřížkou ASL-AG/225x75 od firmy TROX. Mřížkou 

bude přiváděno 200 
𝑚3

ℎ
. Mřížka je umístěna nad dveřmi do kanceláře. 

d) Do chodby spojující kavárnu s WC anemostatem TDV–SA–Q–Z–V–M/300 od firmy 

TROX. Anemostat přivádí do prostoru 120 
𝑚3

ℎ
 a je opatřen regulací průtoku pro 

nastavení požadovaného průtoku. 

Celkem přívod vzduchu:  

4 ∙ 375 + 3 ∙ 60 + 1 ∙ 200 + 1 ∙ 120 = 2000
𝑚3

ℎ
 

Celkové množství odváděného vzduchu bylo zvoleno 1900 
𝑚3

ℎ
 a bude odvedeno: 

a) Šesti talířovými ventily ATVC-100 od firmy TROX umístěnými nad každou toaletou 

a umyvadly. Každý ventil odvádí 50 
𝑚3

ℎ
.  

b) Ze skladu odpadů anemostatem TDV-SA-Q-A-V-M/300 od firmy TROX. Anemostat 

odvádí ze skladu odpadů 200 
𝑚3

ℎ
 a je opatřen regulačním mechanismem. 
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c) Z kavárny dvěma anemostaty TDV-SA-Q-A-V-M/500 od firmy TROX. Každý 

anemostat odvádí ze skladu odpadů 500 
𝑚3

ℎ
 a je opatřen regulačním mechanismem. 

d) Z kanceláře a skladu zavazadel dvěma anemostaty TDV-SA-Q-A-V-M/225 od firmy 

TROX. Každý anemostat odvádí ze skladu odpadů 200 
𝑚3

ℎ
 a je opatřen regulačním 

mechanismem. Odvod vzduchu celkem: 

6 ∙ 50 + 1 ∙ 200 + 2 ∙ 500 + 2 ∙ 200 = 1900
𝑚3

ℎ
 

6.3. Větrání hotelových pokojů 

U hotelových pokojů bylo vycházeno z Pražských stavebních předpisů [14], kde je 

minimální udávané množství čerstvého vzduchu při trvalém větrání 15
𝑚3

ℎ∙𝑜𝑠
 . Na pokoj jsou 

uvažovány 2 osoby a minimální množství venkovního vzduchu vychází 30
𝑚3

ℎ
. Tato 

hodnota byla navýšena na 100
𝑚3

ℎ
. Přívod je řešen do části vzduchotechnického potrubí, 

které slouží jako směšovací komora a tlumič hluku vnitřních chladivových jednotek a je 

umístěno na výstupu vnitřních chladivových jednotek. Pro zajištění správného proudění 

vzduchu je zde navíc použit náběhový plech. Větrání chodeb si vyžaduje minimálně půl 

násobnou intenzitu větrání. Do prostor chodby je tedy v každém patře přiváděno dalších 

300 
𝑚3

ℎ
 dvěma vířivými anemostaty TDV–SA–Q–Z–V–M/300 od firmy TROX. Celkem 

je do 2. – 6. patra přiváděno: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ (100 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗ů + 300) = 5 ∙ (10 ∙ 100 + 200) = 6500
𝑚3

ℎ
 

Odvod vzduchu je řešen v koupelnách talířovými ventily ATVC-100 od firmy TROX 

umístěnými ve stropě, pro určení množství vzduchu pro odvod, i když se nejedná o 

pracovní prostory, lze využít hodnot z nařízení vlády [13] stejně jako u přízemí, nebo 

vyhlášku Ministerstva zdravotnictví [17]., která ač také není určena pro obytné místnosti 

udává 30 - 110 
𝑚3

ℎ
 na koupelnu. Z těchto poznatků a vzhledem k množství přiváděného 

vzduchu byl odvod vzduchu volen 100
𝑚3

ℎ
 pro každý pokoj. Celkem průtok odváděného 

vzduchu:  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ (100 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗ů) = 5 ∙ (10 ∙ 100) = 5000
𝑚3

ℎ
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6.4. Větrání prvního podzemního podlaží 

V prvním podzemním podzemním podlaží se nachází šatny a hygienické zařízení pro 

personál, konkrétně se jedná o dvě šatny, kde každá obsahuje dvě kabinky s WC, sprchu 

a 2x umyvadlo. Na základě toho udává nařízení vlády [13] výměnu vzduchu 50 
𝑚3

ℎ
 na 

kabinku a 150-200 
𝑚3

ℎ
  na sprchu a 30 

𝑚3

ℎ
 na umyvadlo, tyto hodnoty je nutné dodržet. 

Potřebné množství přiváděného vzduchu pro tuto zónu: 

4 ∙ 50 + 2 ∙ 200 + 4 ∙ 30 = 720
𝑚3

ℎ
 

Přesněji 360 na šatnu. Na základě toho byla zvolena výměna vzduchu na šatnu 450 
𝑚3

ℎ
 

celkově tedy 900 
𝑚3

ℎ
 na první podzemní podlaží. Přívod je řešen dvěma anemostaty TDV-

SA-Q-A-V-M/500 od firmy TROX, každý anemostat přivádí 450 
𝑚3

ℎ
. Odvod šesti 

talířovými ventily ATVC-100 od firmy TROX, každý odvádí 150 
𝑚3

ℎ
.  
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7. Výpočet potrubní sítě 

Z návrhu potrubní sítě vychází mimo jiné návrh vzduchotechnických jednotek. Návrh 

potrubní sítě zahrnuje návrh vzduchotechnického potrubí, jeho dimenze, návrh 

jednotlivých komponent vzduchotechnického potrubí, návrh koncových vyústí  

pro jednotlivé zóny, výpočet dopravního tlaku, a především hydraulické vyvážení 

potrubní sítě, které zajistí požadovaný přívod a odvod vzduchu do jednotlivých větví 

potrubní sítě.  

 

7.1. Výpočet potrubní sítě a hydraulické vyvážení 

Návrh je volen s ohledem na minimální zásah do konstrukce budovy. Pro návrh potrubní 

sítě byla zvolena metoda rychlostí. Celková tlaková ztráta úseku v potrubní síti se vypočte 

jako součet třecí ztráty ∆𝑝𝑧,𝑡 [Pa], tlakové ztráty místní ∆𝑝𝑧,𝑚 [Pa] a tlakové ztráty 

koncových vyústek ∆𝑝𝑧,𝑚𝑝 [Pa].  

∆𝑝𝑧 = ∆𝑝𝑧,𝑡 + ∆𝑝𝑧,𝑚 + ∆𝑝𝑧,𝑚𝑝 [Pa] (7.1) 

kde: 

∆𝑝𝑧 tlaková ztráta úseku [Pa] 

∆𝑝𝑧,𝑡 tlaková ztráta třením [Pa] 

∆𝑝𝑧,𝑚 tlaková ztráta místní [Pa] 

 

 

∆𝑝𝑧,𝑚𝑝 tlaková ztráta koncové vyústky [Pa] 
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7.1.1.  Třecí tlakové ztráty 

Třecí tlakové ztráty jednotlivých úseků byly vypočteny dle třecí tlakové ztráty na metr 

potrubí R [
Pa

m
], která byla odečtena na základě zvoleného typu potrubí (kruhové nebo 

čtyřhranné), rozměru potrubí, průtoku vzduchu a délky úseku, dle softwaru pro návrh 

potrubní sítě od výrobce Atrea.  

 

∆𝑝𝑧,𝑡 = 𝑅 ∙ 𝑙 [Pa] (7.2) 

kde: 

𝑅 tlaková ztráta na jeden metr potrubí 
[
Pa

m
] 

𝑙 délka potrubního úseku [m] 

7.1.2. Místní tlakové ztráty  

Místní tlaková ztráta jednotlivých komponent byla vypočtena vzorcem pro místní tlakové 

ztráty:  

∆𝑝𝑧,𝑚 = 𝜉.
𝑤2

2
∙ 𝜌 [Pa] (7.3) 

kde:  

∆𝑝𝑧,𝑚 tlaková ztráta místní [Pa] 

 
𝜉 součinitel místních ztrát [−] 

Součinitele místních ztrát 𝜉, je v různých literaturách uveden odlišně. V této práci byly 

pro výpočet součinitele místních ztrát použité hodnoty z [10].  
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7.1.3.  Tlaková ztráta koncové vyústky 

Tlakové ztráty koncových vyústek byly odečteny z podkladů výrobce na základě zvolené 

vyústky a množství přiváděného vzduchu. Byly voleny koncové vyústky disponující 

regulačními prvky pro dosažení potřebného množství přiváděného vzduchu. Byly použity 

distribuční prvky od firmy TROX, jejichž tlaková ztráta byla odečtena z nomogramů viz 

obr. 7-1a a 7-1b kde jsou uvedeny nomogramy vířvých anemostatů a větracích mřížek 

použitých pro přívod vzduchu a obr 7-2 kde je uveden nomogram pro talířové ventily 

použité pro odvod vzduchu z hygienických zařízení.  

 

  

Obr. 7-1a Tlaková ztráta vířivého anemostatu TROX    Obr. 7-1b Tlaková ztráta větrací mřížky TROX 

 

Obr 7-2 tlaková ztráta talířového ventilu TROX ATVC-100 
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7.1.4. Výsledná tlaková ztráta a hydraulické vyvážení 

Pro každou vzduchotechnickou jednotku byla počítána tlaková ztráta potrubní sítě 

samostatně pro přívod a samostatně pro odvod vzduchu. Potrubní síť byla rozdělena do 

úseků dle průtoku vzduchu, axonometrie potrubní sítě a její rozdělení do úseků pro přívod 

vzduchu do kuchyně je znázorněno na obr 7-1a, pro každý úsek byla vypočtena tlaková 

ztráta viz obr 7-1b. 

 

Obr. 7-1a Schéma potrubní sítě, kuchyně přívod 

   

Obr. 7-1b Výpočet tlakových ztrát, kuchyně přívod 
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Poté byla nalezena hlavní větev, tj. větev s největší tlakovou ztrátou. V případě přívodu 

do kuchyně to je větev složená z úseků 1+2+3+4+5 viz obr 7-1a. Tato větev určuje 

celkovou tlakovou ztrátu přívodu, která odpovídá součtu tlakových ztrát úseků. 

Konkrétně je to pro uvedený příklad přívodu do kuchyně  

∆Pa = 135+102+33+39+89 = 398 Pa viz obr 7-1b. Potrubní síť byla dále hydraulicky 

vyvážena. Při vyvážení bylo vycházeno z podmínky, že tlaková ztráta vedlejší větve, 

musí být stejná jako tlaková ztráta příslušného úseku hlavní větve. Pro uvedený příklad, 

tlaková ztráta úseku 6 musí být rovna tlakové ztrátě úseku 5 viz obr 7-1a. Vyvážení je 

dosaženo doškrcením větve s menší tlakovou ztrátou, tedy větve vedlejší. Škrcení bylo 

provedeno buď na koncových vyústkách, které disponují regulačním prvkem, nebo 

škrticím elementem vřazeným do příslušného potrubního úseku. Pro uvedený příklad 

přívodu vzduchu do kuchyně, je vyvážení znázorněno v tab. 7-1.  Souhrnné výsledky 

tlakových ztrát potrubních sítí jsou uvedeny v tab. 7-2. Podrobný návrh je v příloze č.1.  

Tab. 7-1 Hydraulické vyvážení potrubní sítě, kuchyně přívod 

Hydraulické vyvážení 

označení 
úseku 

tlaková 
ztráta 
úseku 
[Pa] 

Tlakový 
rozdíl 
∆pr [Pa] 

Doškrtit v 
úseku s 
označením 

10 62 200 10 

2+3+4+5 263 

7+9 77 84 7 

3+4+5 161 

7 64 18 8 

8 46 

11 43 85 11 

4+5 128 

6 83 6 6 

5 89 

Tab. 7-2 Tlakové ztráty zón 

Zóna Tlaková ztráta přívod [Pa] Tlaková ztráta odvod [Pa] 

Z01 (Kuchyně) 398 430 

Z02 (Ostatní prostory 

v přízemí) 
399 339 

Hotelové pokoje 484 414 
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8. Úpravy stavu vzduchu v h-x diagramu 

Pro dimenzování větracích a klimatizačních zařízení je nutné vynést změnu stavu 

vzduchu do h-x diagramu a následně odečíst potřebné parametry. Objekt byl rozdělen do 

tří celků, kde každý celek má specifické parametry. Parametry venkovního vzduchu jsou 

uvedeny v kapitole 3.1., konkrétně teplota venkovního vzduchu v letním období  

te = +32 °C a entalpie 58  
𝐤𝐉

𝐤𝐠
. V zimním období teplota venkovního vzduchu  

te = -15 °C a relativní vlhkost φ = 98 %. Tyto parametry jsou pro všechny zóny totožné, 

další parametry mikroklimatu se pro každou zónu liší. 

8.1. Hotelové pokoje 

Ve vzduchotechnické jednotce pro hotelové pokoje bude použit chladič od firmy  

TPS IMP jehož povrchová teplota je tche = +12 °C. Povrchovou teplotu chladiče vnitřní 

chladivové jednotky udává výrobce DAIKIN tchi = +6 °C.  Teplota vnitřního vzduchu je 

uvažována ti = +26 °C pro letní období a ti = +20 °C pro zimní období. Pro 

vzduchotechnickou jednotku byl zvolen deskový výměník pro zpětné získávání tepla od 

firmy Hoval. Účinnost pro zadané parametry je výrobcem udávána η = 47 % v letním 

období a η = 50,2 % v zimním období. Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla 

v letním období se vypočte dle vzorce (8.1). 

𝑡𝑍𝑍𝑇 = 𝑡𝑒 − (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) ∙ 𝜂 = 32 − (32 − 26) ∙ 0,47 = 𝟐𝟗, 𝟏𝟖°𝑪 (8.1) 

Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla v zimním období se vypočte dle vzorce 

(8.2). 

𝑡𝑍𝑍𝑇 = 𝑡𝑒 − (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) ∙ 𝜂 = −15 − (−15 − 20) ∙ 0,502 = 𝟐, 𝟓𝟕°𝑪 (8.2) 

V letním období se venkovní vzduch ochladí ve výměníku pro zpětné získávání tepla ze 

stavu E na stav ZZT (8.1), poté se v chladiči vzduchotechnické jednotky ochladí na stav 

PE, kde PE je stav vzduchu přiváděný vzduchotechnickou jednotkou k výstupu vnitřní 

chladivové jednotky, pracovní rozdíl teplot u venkovního vzduchu byl volen  

4 K, teplota přiváděného venkovního vzduchu tpe = 22 °C. Vnitřní oběhový vzduch o 

stavu I se ochladí ve vnitřní chladivové jednotce na stav PI, kde PI je stav vzduchu na 

výstupu vnitřní chladivové jednotky, pracovní rozdíl teplot u oběhového vzduchu byl 

zvolen 6 K, teplota vzduchu přiváděného chladivovou jednotkou tpi = 20 °C. Vzduch o 

stavu PI se u výstupu vnitřní chladivové jednotky mísí se vzduchem o stavu PE na stav 
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SM a proudí do místnosti. Objemový průtok venkovního vzduchu je 100 
𝑚3

ℎ
 viz kapitola 

6.3. Směšovací poměr se pro každý hotelový pokoj mírně liší v závislosti na tepelné 

zátěži, jako příklad je uvedena zóna P-5, kde je celková tepelná zátěž z kapitoly 5.1. rovna 

2314 W. Množství tepelné zátěže odvedené venkovním vzduchem je dáno upravenou 

kalorimetrickou rovnicí (8.4):  

Citelná tepelná zátěž odvedena venkovním vzduchem v hotelovém pokoji: 

𝑄𝑐𝑖𝑡
𝑣𝑧𝑡 = �̇�𝑝

𝑉𝑍𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
100

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 4 = 134𝑊 (8.4) 

kde:  

𝑄𝑐𝑖𝑡
𝑣𝑧𝑡 citelná tepelná zátěž odvedená venkovním vzduchem [𝑊] 

 
𝑉𝑝

𝑉𝑍𝑇 průtok venkovního vzduchu v místnosti 
[
𝑚3

ℎ
] 

Vnitřní chladivová jednotka tedy musí odvést zbylou citelnou tepelnou zátěž  

2314–134 = 2180 W. Z rovnice (8.3), pro pracovní rozdíl teplot 6 K, je objemový průtok 

vnitřní chladivovou jednotkou 1079 
𝑚3

ℎ
. Směšovací poměr je tedy v tomto případě 

1079/100 ~ 10/1. Navlhčení vzduchu v místnosti se vypočte ze vztahu (8.5). Na hotelový 

pokoj jsou uvažovány 2 osoby, dle [18] vyprodukuje sedící, mírně aktivní osoba 116 
𝑔

ℎ
 

vodní páry. Celkové navlhčení pro jednu zónu: 

∆𝑥 =
𝑀�̇� ∙ 𝑜𝑠

�̇�
=

�̇�𝑤 ∙ 𝑜𝑠

(�̇�𝑝 + �̇�𝑜𝑏) ∙ 𝜌
=

116 ∙ 2

(100 + 1046) ∙ 1,2
= 0,17

𝑔

𝑘𝑔
 (8.5) 

kde:  

∆𝑥 navlhčení [
𝑔

𝑘𝑔𝑠.𝑣.
] 

 �̇�𝑤 produkce vodní páry [
𝑔

ℎ
] 

𝑉�̇� +  𝑉𝑜𝑏
̇  průtok venkovního vzduchu + průtok oběhového vzduchu 

[
𝑚3

ℎ
] 

os počet osob [−] 

 �̇� Hmotnostní průtok vzduchu [
𝑔

ℎ
] 
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Vzduch je navlhčen o ∆x = 0,17
𝑔

𝑘𝑔
  a ochlazen na stav I.  

Změny stavu vzduchu pro letní období v hotelovém pokoji, konkrétně pro zónu P-5 jsou 

vyznačeny na obr. 8-1a.  

V zimním období se venkovní vzduch ohřeje ve výměníku pro zpětné získávání tepla ze 

stavu E na stav ZZT (8.2), poté se v ohřívači vzduchotechnické jednotky ohřeje na stav 

PE, kde PE je stav vzduchu přiváděného vzduchotechnickou jednotkou k výstupu vnitřní 

chladivové jednotky, objemový průtok vzduchu je stejný jako pro letní období a pracovní 

rozdíl teplot byl zde volen 4 K, teplota přiváděného venkovního vzduchu  

tpe = 24 °C. Venkovní vzduch hradí dle (8.4) 134 W z tepelné ztráty. Vnitřní oběhový 

vzduch o stavu I se ohřeje ve vnitřní chladivové jednotce na stav PI. Objemový průtok 

oběhového vzduchu vnitřní chladivovou jednotkou je vypočten pro letní období. Pro 

zimní období se kontroluje pracovní rozdíl teplot. Pro každou zónu (každý pokoj) se 

pracovní rozdíl teplot mírně liší, vzhledem k různým tepelným ztrátám. Jako příklad je 

uvedena zóna P-5, kde je celková tepelná ztráta 1485 W z toho 134 W hradí venkovní 

vzduch. Vnitřní chladivová jednotka tedy musí uhradit 1351 W. Po dosazení příslušných 

hodnot z rovnice (8.4) vyplývá pracovní rozdíl teplot pro zimu ∆t = 3,72 K, teplota 

přiváděného vzduchu chladivovou jednotkou tpi = 23,72 °C.  Vzduch o stavu PI se u 

výstupu vnitřní chladivové jednotky mísí se vzduchem o stavu PE a proudí do místnosti. 

Změna stavu vzduchu, zanesena do h-x diagramu, je uvedena na obr. 8-1b. 
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Obr.8.1a. h-x diagram pro hotelové pokoje – Léto 
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Obr.8.1b. h-x diagram pro hotelové pokoje – Zima 
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8.1.1. Teoretický potřebný výkon chladiče vzduchotechnické jednotky pro hotelové 

pokoje 

Výkon chladiče se vypočte ze vztahu (8.6). Rozdíl entalpií ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] se odečte z h-x 

diagramu viz obr 8.1a. ∆ℎ𝑒 = 9
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 . 𝑉�̇� = 6500

𝑚3

ℎ
 viz kapitola 6.3. 

Potřebný výkon chladiče vzduchotechnické jednotky pro hotelové pokoje:   

𝑄𝑐ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ =
6500

3600
∙ 1,2 ∙ 9 = 𝟏𝟗, 𝟓 𝒌𝑾 (8.6) 

8.1.2. Teoretický potřebný výkon ohřívače vzduchotechnické jednotky pro 

hotelové pokoje 

Výkon ohřívače se vypočte ze vztahu (8.7). Rozdíl teplot se odečte z h-x diagramu viz 

obr. 8.1 b). ∆𝑡 = 24 - 2,57 = 21,43 K.  

Potřebný výkon ohřívače vzduchotechnické jednotky pro hotelové pokoje  

𝑄𝑜ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
6500

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 21,43 = 𝟒𝟔, 𝟗 𝒌𝑾 (8.7) 

8.1.3. Teoretický potřebný výkon chladiče vnitřní chladivové jednotky 

v hotelovém pokoji P-5 

Výkon chladiče se vypočte ze vztahu (8.8). Rozdíl entalpií ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] se odečte z h-x 

diagramu viz obr 8.1a. ∆ℎ𝑖 = 8
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 . Pro chladivovou jednotku v zóně P-5 

 𝑉𝑜𝑏
̇ = 1079

𝑚3

ℎ
. 

Potřebný výkon chladiče vnitřní chladivové jednotky pro zónu P-5:   

𝑄𝑐ℎ = �̇�𝑜𝑏 ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ =
1079

3600
∙ 1,2 ∙ 8 = 𝟐, 𝟖𝟖 𝒌𝑾 (8.8) 

8.1.4. Teoretický potřebný výkon ohřívače vnitřní chladivové jednotky 

v hotelovém pokoji P-5 

Výkon ohřívače se vypočte ze vztahu (8.9). Rozdíl teplot se odečte z h-x diagramu viz 

obr. 8.1 b). ∆𝑡 = 𝑡𝑝𝑖 − 𝑡𝑖 = 23,72 − 20 = 3,72 K.  

Potřebný výkon ohřívače vnitřní chladivové jednotky pro zónu P-5  

𝑄𝑜ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
1079

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 3,72 = 𝟏, 𝟑𝟓 𝒌𝑾 (8.9) 
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8.2. Prostory v přízemí 

Ve vzduchotechnické jednotce pro prostory v přízemí bude použit chladič od firmy  

TPS IMP jehož povrchová teplota je tche = +12 °C. Povrchovou teplotu chladiče vnitřní 

chladivové jednotky udává výrobce tchi = +6 °C.  Teplota vnitřního vzduchu je uvažována 

ti = +26 °C pro letní období a ti = +20 °C pro zimní období. Pro vzduchotechnickou 

jednotku byl zvolen deskový výměník pro zpětné získávání tepla od firmy Hoval. 

Účinnost pro zadané parametry je výrobcem udávána η = 52 % v letním období a η = 54,3 

% v zimním období. Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla v letním období: 

𝑡𝑍𝑍𝑇 = 𝑡𝑒 − (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) ∙ 𝜂 = 32 − (32 − 26) ∙ 0,52 = 𝟐𝟖, 𝟖𝟖°𝑪 (8.10) 

Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla v zimním období: 

𝑡𝑍𝑍𝑇 = 𝑡𝑒 − (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) ∙ 𝜂 = −15 − (−15 − 20) ∙ 0,543 = 𝟒°𝑪 (8.11) 

V letním období se venkovní vzduch ochladí ve výměníku pro zpětné získávání tepla ze 

stavu E na stav ZZT (8.10), poté se v chladiči vzduchotechnické jednotky ochladí na stav 

PE, kde PE je stav vzduchu přiváděný vzduchotechnickou jednotkou do jednotlivých 

místností, pracovní rozdíl teplot venkovního vzduchu byl volen 6 K, teplota přiváděného 

venkovního vzduchu tpe = 20 °C. Vnitřní oběhový vzduch o stavu I se ochladí ve vnitřních 

chladivových jednotkách na stav PI, kde PI je stav vzduchu na výstupu vnitřní chladivové 

jednotky, pracovní rozdíl teplot oběhového vzduchu byl zvolen 6 K, teplota vzduchu 

přiváděného chladivovou jednotkou tpi = 20 °C. Vzduch o stavu PI se v prostoru mísí se 

vzduchem o stavu PE na stav SM. Objemový průtok venkovního vzduchu je 2000 
𝑚3

ℎ
 viz 

kapitola 6.2.2 Tepelná zátěž je rovna 13069 W viz kapitola 5.1. Množství tepelné zátěže 

odvedené venkovním vzduchem se vypočte z rovnice (8.12). Množství tepelné zátěže 

odvedené venkovním vzduchem:   

𝑄𝑐𝑖𝑡
𝑣𝑧𝑡 = �̇�𝑝

𝑉𝑍𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
2000

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 6 = 4040𝑊 (8.12) 

 

Vnitřní chladivové jednotky tedy musí odvést zbylou citelnou tepelnou zátěž  

13069–4040 = 9029 W. Z rovnice (8.12) po dosažení příslušných hodnot pro chladivové 

jednotky, pro pracovní rozdíl teplot 6 K, je objemový průtok vnitřními chladivovými 
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jednotkami 4470 
𝑚3

ℎ
. Směšovací poměr je tedy v tomto případě 4470/2000 ~ 4,5/2. Na 

zónu bylo celkem uvažováno 50 osob dle zadání investora. V zóně je vzduch navlhčen o 

∆x = 2,4 
𝑔

𝑘𝑔
 viz (8.13) a ochlazen na stav I.  

∆𝑥 =
�̇�𝑤 ∙ 𝑜𝑠

�̇�
=

�̇�𝑤 ∙ 𝑜𝑠

(�̇�𝑝 + �̇�𝑜𝑏) ∙ 𝜌
=

116 ∙ 50

(2000 + 4470) ∙ 1,2
= 0,75

𝑔

𝑘𝑔
 (8.13) 

Změna stavu vzduchu pro letní období je vyznačena na obr.8-2a.  

V zimním období se venkovní vzduch ohřeje ve výměníku pro zpětné získávání tepla ze 

stavu E na stav ZZT (8.11), poté se v ohřívači vzduchotechnické jednotky ohřeje na stav 

PE, kde PE je stav vzduchu přiváděného vzduchotechnickou jednotkou do místností, 

objemový průtok vzduchu je stejný jako pro letní období a pracovní rozdíl teplot byl zde 

volen 2 K, teplota přiváděného venkovního vzduchu tpe = 22°C. Venkovní vzduch hradí 

dle (8.14) 1347 W z tepelné ztráty. 

𝑄𝑐𝑖𝑡
𝑣𝑧𝑡 = �̇�𝑝

𝑉𝑍𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
2000

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 2 = 1347 𝑊 (8.14) 

Vnitřní oběhový vzduch o stavu I se ohřeje ve vnitřní chladivové jednotce na stav PI. 

Objemový průtok oběhového vzduchu vnitřními chladivovými jednotkami je vypočten 

v letním období. Pro zimní období se kontroluje pracovní rozdíl teplot.  

Celková tepelná ztráta je 9029 W z toho 1347 W hradí venkovní vzduch. Vnitřní 

chladivové jednotky tedy musí uhradit 7682 W. Z rovnice (8.12), po dosažení příslušných 

hodnot, tedy vyplívá pracovní rozdíl teploty oběhového vzduchu pro zimu ∆t = 5,1 K, 

teplota přiváděného vzduchu chladivovými jednotkami tpi = 25,1°C.  Vzduch o stavu PI 

se poté v místnosti mísí se vzduchem o stavu PE. Změna stavu vzduchu, zanesena do  

h-x diagramu, je uvedena na obr. 8-2b. 
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Obr.8.2a.h-x diagram prostory v přízemí – léto 
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Obr.8.2b. h-x diagram prostory v přízemí – Zima 
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8.2.1. Teoretický potřebný výkon chladiče vzduchotechnické jednotky pro přízemí 

Výkon chladiče se vypočte ze vztahu (8.15). Rozdíl entalpií ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] se odečte z h-x 

diagramu viz obr 8.2a. ∆ℎ𝑒 = 11
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 . 𝑉𝑝 = 2000

𝑚3

ℎ
 viz kapitola 6.4. 

Potřebný výkon chladiče vzduchotechnické jednotky pro přízemí:   

𝑄𝑐ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ =
2000

3600
∙ 1,2 ∙ 11 = 𝟕, 𝟑 𝒌𝑾 (8.15) 

8.2.2. Teoretický potřebný výkon ohřívače vzduchotechnické jednotky pro 

hotelové pokoje 

Výkon ohřívače se vypočte ze vztahu (8.16). Rozdíl teplot se odečte z h-x diagramu viz 

obr. 8.1 b). ∆𝑡 = 𝑡𝑝 − 𝑡𝑧𝑧𝑡 = 22-4 = 18 K.  

Potřebný výkon ohřívače vzduchotechnické jednotky pro přízemí:  

𝑄𝑜ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
2000

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 18 = 𝟏𝟐, 𝟏𝟐 𝒌𝑾 (8.16) 

8.2.3. Teoretický potřebný výkon chladiče vnitřních chladivových jednotek 

v přízemí 

Výkon chladiče se vypočte ze vztahu (8.17). Rozdíl entalpií ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] se odečte z h-x 

diagramu viz obr 8.1a. ∆ℎ𝑖 = 9
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 . 𝑉𝑜𝑏 = 4470

𝑚3

ℎ
. 

Potřebný výkon chladiče vnitřních chladivových jednotek v přízemí:   

𝑄𝑐ℎ = �̇�𝑜𝑏 ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ =
4470

3600
∙ 1,2 ∙ 9 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟏 𝒌𝑾 (8.17) 

8.2.4. Teoretický potřebný výkon ohřívače vnitřních chladivových jednotek 

v přízemí 

Výkon ohřívače se vypočte ze vztahu (8.18). Rozdíl teplot se odečte z h-x diagramu viz 

obr. 8.1 b). ∆𝑡 = 𝑡𝑝𝑖 − 𝑡𝑖 = 25,1 − 20 = 5,1 K.  

Potřebný výkon ohřívače vnitřních chladivových jednotek v přízemí  

𝑄𝑜ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
4470

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 5,1 = 𝟕, 𝟔𝟖 𝒌𝑾 (8.18) 
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8.3. Kuchyně a snídárna 

Ve vzduchotechnické jednotce pro prostory v kuchyni a snídárně bude použit chladič od 

firmy TPS IMP jehož povrchová teplota je tche = +12 °C. Povrchovou teplotu chladiče 

vnitřních chladivových jednotek udává výrobce tchi = +6 °C.  Teplota vnitřního vzduchu 

je uvažována ti = +26 °C pro letní období a ti = +20 °C pro zimní období. Pro 

vzduchotechnickou jednotku byl zvolen deskový výměník pro zpětné získávání tepla od 

firmy Hoval. Účinnost pro zadané parametry je výrobcem udávána η = 51 % v letním 

období a η = 53,4 % v zimním období. Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla 

v letním období: 

𝑡𝑍𝑍𝑇 = 𝑡𝑒 − (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) ∙ 𝜂 = 32 − (32 − 26) ∙ 0,51 = 𝟐𝟖, 𝟗𝟒°𝑪 (8.19) 

Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla v zimním období: 

𝑡𝑍𝑍𝑇 = 𝑡𝑒 − (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖) ∙ 𝜂 = −15 − (−15 − 20) ∙ 0,534 = 𝟑, 𝟔𝟗°𝑪 (8.20) 

 

V letním období se venkovní vzduch ochladí ve výměníku pro zpětné získávání tepla ze 

stavu E na stav ZZT (8.19), poté se v chladiči vzduchotechnické jednotky ochladí na stav 

PE, kde PE je stav vzduchu přiváděný vzduchotechnickou jednotkou do jednotlivých 

místností, pracovní rozdíl teplot venkovního vzduchu byl volen 6 K, teplota přiváděného 

venkovního vzduchu tpe = 20°C. Vnitřní oběhový vzduch o stavu I se ochladí ve vnitřních 

chladivových jednotkách na stav PI, kde PI je stav vzduchu na výstupu vnitřní chladivové 

jednotky, pracovní rozdíl teplot oběhového vzduchu byl zvolen 6 K, teplota přiváděného 

vzduchu vnitřními chladivovými jednotkami tpi = 20°C. Vzduch o stavu PI se v prostoru 

mísí se vzduchem o stavu PE na stav SM. Objemový průtok venkovního vzduchu je 

z kapitoly 6.2.1. 3900 
𝑚3

ℎ
 z tohoto množství je ale 2905 

𝑚3

ℎ
 využito na odvod tepelné 

zátěže od kuchyňských spotřebičů, následující výpočet tedy uvažuje pouze zbylých  

995 
𝑚3

ℎ
. Tepelná zátěž (bez uvažování kuchyňských spotřebičů) je rovna 7752 W viz 

kapitola 5.1. Množství tepelné zátěže odvedené venkovním vzduchem se vypočte z 

rovnice (8.21). Množství tepelné zátěže odvedené venkovním vzduchem:   

𝑄𝑐𝑖𝑡
𝑣𝑧𝑡 = �̇�𝑝

𝑉𝑍𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
995

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 6 = 2010𝑊 (8.21) 
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Vnitřní chladivové jednotky tedy musí odvést zbylou citelnou tepelnou zátěž  

7752–2010 = 5742 W. Z rovnice (8.21), po dosazení příslušných hodnot a pro pracovní 

rozdíl teplot 6 K, je objemový průtok vnitřními chladivovými jednotkami 2843 
𝑚3

ℎ
. 

Směšovací poměr je tedy v tomto případě 3900/2843 ~ 4/3. Na zónu bylo celkem 

uvažováno 40 osob dle zadání investora, jedna osoba produkuje 116 
𝑔

ℎ
 vodní páry, zároveň 

je vzduch vlhčen od kuchyňských spotřebičů konkrétně 𝑚𝑑 = 2410 + 10287 =

12697
𝑔

ℎ
 viz kapitola 6.1 tab.6-1. V zóně je vzduch navlhčen o ∆x = 2,1 

𝑔

𝑘𝑔
 viz (8.22) a 

ochlazen na stav I.  

∆𝑥 =
(�̇�𝑤 ∙ 𝑜𝑠) + 𝑚𝑑

�̇�
=

(�̇�𝑤 ∙ 𝑜𝑠) + 𝑚𝑑

(�̇�𝑝 + �̇�𝑜𝑏) ∙ 𝜌
=

(116 ∙ 40) + 12697

(3900 + 2843) ∙ 1,2
= 2,1

𝑔

𝑘𝑔
 (8.22) 

Změna stavu vzduchu pro letní období je vyznačena na obr.8-3a.  

V zimním období se venkovní vzduch ohřeje ve výměníku pro zpětné získávání tepla ze 

stavu E na stav ZZT (8.20), poté se v ohřívači vzduchotechnické jednotky ohřeje na stav 

PE, kde PE je stav vzduchu přiváděného vzduchotechnickou jednotkou do místností, 

objemový průtok vzduchu je stejný jako pro letní období a pracovní rozdíl teplot byl zde 

volen 2 K, teplota přiváděného venkovního vzduchu tpe = 22°C. Venkovní vzduch hradí 

dle (8.23) 669 W z tepelné ztráty. 

𝑄𝑐𝑖𝑡
𝑣𝑧𝑡 = �̇�𝑝

𝑉𝑍𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
995

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 2 = 669 𝑊 (8.23) 

Vnitřní oběhový vzduch o stavu I se ohřeje ve vnitřní chladivové jednotce na stav PI. 

Objemový průtok oběhového vzduchu vnitřními chladivovými jednotkami je vypočten 

v letním období. Pro zimní období se kontroluje pracovní rozdíl teplot.  

Celková tepelná ztráta je 5742 W z toho 669 W hradí venkovní vzduch. Vnitřní 

chladivové jednotky tedy musí uhradit 5073 W. Po dosazení příslušných hodnot z rovnice 

(8.23) tedy vyplívá pracovní rozdíl teplot pro zimu ∆t = 5,3 K, teplota přiváděného 

vzduchu chladivovými jednotkami tpi = 25,3°C.  Vzduch o stavu PI se poté v místnosti 

mísí se vzduchem o stavu PE. Změna stavu vzduchu, zanesena do h-x diagramu, je 

uvedena na obr. 8-3b. 
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Obr.8.3a h-x diagram kuchyně – léto 
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Obr.8.3b. h-x diagram kuchyně – Zima 
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8.3.1. Teoretický potřebný výkon chladiče vzduchotechnické jednotky pro kuchyň 

a snídárnu 

Výkon chladiče se vypočte ze vztahu (8.24). Rozdíl entalpií ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] se odečte z h-x 

diagramu viz obr 8.2a. ∆ℎ𝑒 = 11
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 . 𝑉𝑝 = 3900

𝑚3

ℎ
 viz kapitola 6.2. 

Potřebný výkon chladiče vzduchotechnické jednotky pro kuchyň a snídárnu:   

𝑄𝑐ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ =
3900

3600
∙ 1,2 ∙ 11 = 𝟏𝟒, 𝟑 𝒌𝑾 (8.24) 

8.3.2. Teoretický potřebný výkon ohřívače vzduchotechnické jednotky pro kuchyň 

a snídárnu 

Výkon ohřívače se vypočte ze vztahu (8.25). Rozdíl teplot se odečte z h-x diagramu viz 

obr. 8.1 b). ∆𝑡 = 𝑡𝑝 − 𝑡𝑧𝑧𝑡 = 22 – 3,69 = 18,31 K.  

Potřebný výkon ohřívače vzduchotechnické jednotky pro kuchň a snídárnu:  

𝑄𝑜ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
3900

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 18,31 = 𝟐𝟒 𝒌𝑾 (8.25) 

8.3.3. Teoretický potřebný výkon chladiče vnitřních chladivových jednotek 

v snídárně 

Výkon chladiče se vypočte ze vztahu (8.26). Rozdíl entalpií ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] se odečte z h-x 

diagramu viz obr 8.1a. ∆ℎ𝑖 = 7
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 . 𝑉𝑜𝑏 = 2843

𝑚3

ℎ
. 

Potřebný výkon chladiče vnitřních chladivových jednotek snídárně:   

𝑄𝑐ℎ = 𝑉𝑜𝑏
̇ ∙ 𝜌 ∙ ∆ℎ =

2843

3600
∙ 1,2 ∙ 7 = 𝟔, 𝟔𝟑 𝒌𝑾 (8.26) 

8.3.4. Teoretický potřebný výkon ohřívače vnitřních chladivových jednotek 

v snídárně 

Výkon ohřívače se vypočte ze vztahu (8.27). Rozdíl teplot se odečte z h-x diagramu viz 

obr. 8.1 b). ∆𝑡 = 𝑡𝑝𝑖 − 𝑡𝑖 = 25,3 − 20 = 5,3 K.  

Potřebný výkon ohřívače vnitřních chladivových jednotek v snídárně  

𝑄𝑜ℎ = �̇�𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑡 =
2843

3600
∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ 5,3 = 𝟓, 𝟎𝟕 𝒌𝑾 (8.27) 
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9. Návrh vzduchotechnických jednotek 

Celkem byly pro prostor hotelu navrženy tři vzduchotechnické jednotky. Dvě jednotky 

jsou umístěny v prvním podzemním podlaží, jedna zásobuje zónu kuchyně a snídárny. 

Druhá zásobuje ostatní místnosti v prvním nadzemním podlaží. Třetí jednotka zásobuje 

hotelové pokoje a je umístěna v sedmém nadzemním podlaží. Při návrhu jednotek se 

vychází z parametrů vypočtených v kapitolách 6, 7 a 8. 

9.1. Hotelové pokoje 

Z kapitoly 6.3. je objemový průtok na přívodu 6500
𝑚3

ℎ
, objemový průtok na odvodu 

5000
𝑚3

ℎ
. Z kapitoly 7. je tlaková ztráta potrubní sítě na přívodu (výstupu) z jednotky 484 

Pa a na odvodu (návratu do jednotky) 414 Pa. Jednotka disponuje deskovým výměníkem 

pro zpětné získávání tepla, vestavěným přímým výparníkem a ohřívačem.  

9.1.1. Výměník zpětného získávání tepla 

Parametry výměníku zpětného získávání tepla pr zimní období: 

Obtok: integrovaný, vzduchová klapka 

objemový prutok: 6000 m3/h tlaková ztráta: 141 Pa 

Typ: SV-070/-

L/1162/BMK24 

výkon vlhký: 38,0 kW 

Účinnost zpětného získávání tepla:  50,2 % 

nábehová rychlost prívodní vzduch / odvádený vzduch: 3,2 / 2,7 m/s 

Parametry výměníku zpětného získávání tepla pro letní období: 

Účinnost zpětného získávání tepla:  47 % 

9.1.2. Chladicí výkon 

Potřebný výkon chladiče je z kapitoly 8.1.1. 𝑄𝑐ℎ = 19,5 𝑘𝑊. Byl zvolen přímý výparník 

od firmy TPS IPM, který bude součástí vzduchotechnické jednotky, a to především 

z důvodu omezeného prostoru pro umístění technologií. Výparník má chladicí výkon  

20,9 kW. Tlaková ztráta je 104 Pa.  Výparník se v zimě přepne do režimu kondenzátoru 

a slouží k ohřevu vzduchu. 
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9.1.3. Ohřívač 

Potřebný výkon ohřívače je z kapitoly 8.1.2. 𝑄𝑜ℎ = 46,9 𝑘𝑊. 

Venkovní vzduch se bude částečně ohřívat „přímém výparníku“, jehož výkon v režimu 

ohřívače je 11,2 kW a dále bude dohříván elektrickým ohřívačem od firmy System air 

s označením RB 60-35/45-3 400V/3 DUCT HEAT. Ohříváč má výkon 45 kW. Celkový 

výkon na ohřev vzduchu je 55,2 kW. 

9.2. Prostory v přízemí 

Z kapitoly 6.2.2. je objemový průtok na přívodu 2000
𝑚3

ℎ
, objemový průtok na odvodu 

1900
𝑚3

ℎ
. Z kapitoly 7. je tlaková ztráta potrubní sítě na přívodu (výstupu) z jednotky 399 

Pa a na odvodu (návratu do jednotky) 339 Pa. Jednotka disponuje deskovým výměníkem 

pro zpětné získávání tepla, vestavěným přímým výparníkem a ohřívačem.  

9.2.1. Výměník zpětného získávání tepla 

Parametry výměníku zpětného získávání tepla pr zimní období: 

Obtok: boční integrovaný, vzduchová klapka 

objemový průtok: 2000 m3/h tlaková ztráta: 76 Pa 

Typ: SV-070/-L/0550 výkon vlhký: 13 kW 

Účinnost zpětného získávání tepla:  54,3 % 

nábehová rychlost prívodní vzduch / odvádený vzduch: 2,3 / 2,2 m/s 

Parametry výměníku zpětného získávání tepla pro letní období: 

Účinnost zpětného získávání tepla:  52 % 

9.2.2. Chladič 

Potřebný výkon chladiče je z kapitoly 8.2.1. 𝑄𝑐ℎ = 7,3 𝑘𝑊. Byl zvolen přímý výparník 

od firmy TPS IPM, který bude součástí vzduchotechnické jednotky, a to především 

z důvodu omezeného prostoru pro umístění technologií. výparník má chladicí výkon 7,5 

kW. Tlaková ztráta je 66 Pa. Výparník se v zimním období přepíná do režimu 

kondenzátoru a slouží pro ohřev vzduchu. 
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9.2.3. Ohřívač 

Potřebný výkon ohřívače je z kapitoly 8.2.2. 𝑄𝑜ℎ = 12,12 𝑘𝑊. 

Venkovní vzduch se bude částečně ohřívat „přímém výparníku“, jehož výkon v režimu 

ohřívače je 4,9 kW a dále bude dohříván elektrický ohřívač od firmy System air 

s označením RB 40-20/15-1 400V/3 DUCT HEAT. Ohříváč má výkon 15 kW. Celkový 

výkon pro ohřev vzduchu je 19,9 kW. 

9.3. Kuchyně, snídárna a první podzemní podlaží 

Pro větrání kuchyně, snídárny a prvního podzemního podlaží je volena jedna 

vzduchotechnická jednotka. Z kapitoly 6. je objemový průtok na přívodu 3000 + 900 = 

3900
𝑚3

ℎ
, objemový průtok na odvodu 3700

𝑚3

ℎ
. Z kapitoly 7. je tlaková ztráta potrubní 

sítě na přívodu (výstupu) z jednotky 398 Pa a na odvodu (návratu do jednotky) 430 Pa. 

Jednotka disponuje deskovým výměníkem pro zpětné získávání tepla, vestavěným 

přímým výparníkem a ohřívačem.  

9.3.1. Výměník zpětného získávání tepla 

Parametry výměníku zpětného získávání tepla pr zimní období: 

Obtok: boční integrovaný, vzduchová klapka 

objemový průtok: 3900 m3/h tlaková ztráta: 102 Pa 

Typ: SV-070/-L/0856 výkon vlhký: 25 kW 

Účinnost zpětného získávání tepla:  53,4 % 

náběhová rychlost přívodní vzduch / odváděný vzduch: 2,7 / 2,6m/s 

Parametry výměníku zpětného získávání tepla pro letní období: 

Účinnost zpětného získávání tepla:  51 % 

9.3.2. Chladič 

Potřebný výkon chladiče je dle kapitoly 8.3.1. 𝑄𝑐ℎ = 14,3 𝑘𝑊 . Byl zvolen přímý 

výparník od firmy TPS IPM, který bude součástí vzduchotechnické jednotky, a to 

především z důvodu omezeného prostoru pro umístění jednotky. Výparník má chladicí 

výkon 14,6 kW. Tlaková ztráta je 84 Pa. Výparník je v zimním období přepnut do režimu 

ohřívače.  



Diplomová práce č. 1 – TŽP – 2019   Bc. Lukáš Chyla 

65 
 

 

9.3.3. Ohřívač 

Potřebný výkon ohřívače je dle kapitoly 8.3.3. 𝑄𝑜ℎ = 24,05 𝑘𝑊. 

Venkovní vzduch se bude částečně ohřívat ve výparníku, jehož výkon v režimu ohřívače 

je 8,4 kW a dále bude dohříván elektrickým ohřívačem od firmy System air s označením 

RB 50-25/22-2 400V/3 DUCT HEAT. Ohříváč má výkon 22 kW. Celkový výkon pro 

ohřev je 30,4 kW. 

Výsledné jednotky byly sestavena firmou Robatherm a jejich technická specifikace je 

v příloze č.2. Jedním z nejdůležitějších aspektů navržených jednotek jsou kompaktní 

rozměry, díky kterým jednotku lze do technické místnosti umístit.  

  



Diplomová práce č. 1 – TŽP – 2019   Bc. Lukáš Chyla 

66 
 

10. Návrh vnitřních chladivových jednotek 

Vnitřní chladivové jednotky musí být dimenzovány na odvedení celkové tepelné zátěže, 

která je ve všech zónách vyšší než tepelné ztráty a skládá se z citelného tepla (to se skládá 

ze zátěže od oslunění, technologie, osvětlení a od lidí, konkrétní hodnoty jsou uvedeny 

v kapitole 3 a v příloze č.5 a z latentního tepla. Pro výpočet potřebného výkonu byl použit 

h-x diagram. Parametry venkovního a vnitřního vzduchu jsou uvedeny v kapitole 3.  

10.1. Hotelové pokoje 

Jako vnitřní chladivové jednotky pro hotelové pokoje byly zvoleny chladivové jednotky 

do podhledu od firmy DAIKIN, typ FXDQ-A3 obr.10.5a a obr.10.5b. Jednotky jsou 

umístěny v chodbách hotelových pokojů a před jednotky je vložena část 

vzduchotechnického potrubí. Ta má 2 úkoly, za prvé tvoří směšovací komoru pro 

venkovní vzduch a vzduch upravený v chladivové jednotce, protože chladivová jednotka 

nemá směšovací komoru. Druhý úkol je snížení hlučnosti jednotek, proto byl do potrubí 

vložen tlumič hluku, který má za úkol snížit akustický tlak chladivových jednotek. 

V sedmém nadzemním podlaží ve zvýšeném patře byly dále umístěny parapetní jednotky 

od firmy DAIKIN typu FXLQ-P. Tyto jednotky byly zvoleny díky nízké hladině 

akustického tlaku, a protože proudění vzduchu od jednotek ve spodní části pokoje není 

schopné vychladit i horní část. Část tepelných zisků je odvedena venkovním vzduchem, 

konkrétní hodnoty jsou v kapitole 8. O odvod zbylé tepelné zátěže se postarají vnitřní 

chladivové jednotky. Postup výpočtu potřebného výkonu vnitřní chladivové jednotky pro 

zónu P-5 je uveden v kapitole 8.1.3. respektive 8.1.4. Pro zónu P-5 je to konkrétně  

𝑄𝑐ℎ = 2,88𝑘𝑊 𝑎 𝑄𝑜ℎ = 1,35𝑘𝑊. 

Potřebné výkony chladivových jednotek a z nich odvozené typy jednotek jsou vypsány 

v tab.10.1.   

 

Obr. 10-5 podstropní vnitřní chladivová jednotka DAIKIN FXDQ-P 
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10.2. Prostory v přízemí 

Jako vnitřní chladivové jednotky pro prostory v přízemí byly zvoleny chladivové 

jednotky nástěnné od firmy DAIKIN, typ FXAQ-P obr.10-5. Jednotky byly umístěny 

do kavárny a recepce. Výkon jednotek byl volen obdobně jako v hotelových pokojích. 

Část tepelných zisků je odvedena venkovním vzduchem, o zbytek se postarají chladivové 

jednotky. Konkrétní hodnoty a postup výpočtu je v kapitole 8.2. Konkrétně potřebný 

výkon vnitřních chladivových jednotek 𝑄𝑐ℎ = 13,41𝑘𝑊 𝑎 𝑄𝑜ℎ = 7,68𝑘𝑊. Pro odvod 

tepelné zátěže a krytí tepelných ztrát bylo zvoleno 5 ks jednotek DAIKIN FXAQ25P o 

chladicím výkonu 5 x 2,8 kW = 14 kW a topném výkonu 5 x 3,2 kW = 16 kW.  

Jednotky jsou umístěné 3x v kavárně a 2x v recepci. 

Kontrola pracovního rozdílu teplot v zimním období je uvedena v kapitole 8. Konkrétně 

je pracovní rozdíl teplot v zimním období 5,1K.  

10.3. Kuchyně a snídárna 

Jako vnitřní chladivové jednotky pro kuchyň a snídárnu byly zvoleny chladivové 

jednotky parapetní od firmy DAIKIN, typ FXLQ-P obr.10.4. Jednotky jsou umístěné 

v snídárně pod okny. Výkon jednotek byl volen obdobně jako v hotelových pokojích a 

prostorách přízemí. Část tepelných zisků je odvedena venkovním vzduchem, o zbytek se 

postarají chladivové jednotky. Konkrétně je potřebný výkon chladivových jednotek 

z kapitoly 8.3. 𝑄𝑐ℎ = 6,63𝑘𝑊 𝑎 𝑄𝑜ℎ = 5,07𝑘𝑊. 

Pro odvod tepelné zátěže a krytí tepelných ztrát bylo zvoleno 3 ks parapetních jednotek 

FXLQ25P o celkovém chladicím výkonu 3 x 2,8 kW = 8,4 kW a topném výkonu 3 x 3,2 

kW = 9,6 kW. 

10.4. První podzemní podlaží 

U prvního podzemního podlaží nejsou známé hodnoty pro výpočet tepelné zátěže, 

tepelných ztrát, množství pohybujících se osob, ani jiné upřesňující parametry pro volbu 

klimatizace. Je však nutné udržet v těchto prostorách určitě mikroklimatické parametry, 

proto zde byla zvolena 2x nástěnná chladivová jednotka od firmy DAIKIN s označením 

FXAQ20P o celkovém chladicím výkonu 2x 2,2 kW = 4,4 kW a topném výkonu  

2x 2,5 kW = 5 kW umístěna v šatnách pro personál.  
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Tab.9.1.Navrhnuté vnitřní chladivové jednotky 
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2.-5.NP  

2P-1 1571 1437 100 778 711 1,90 FXDQ25A 

2P-2 1535 1401 100 760 694 1,85 FXDQ20A 

2P-3 1586 1452 100 785 719 1,92 FXDQ20A 

2P-4 1502 1368 100 744 677 1,81 FXDQ20A 

2P-5 2314 2180 100 1146 1079 2,88 FXDQ32A 

2P-6 1814 1680 100 898 832 2,22 FXDQ25A 

2P-7 1283 1149 100 635 569 1,52 FXDQ20A 

2P-8 1768 1634 100 875 809 2,16 FXDQ20A 

2P-9 1330 1196 100 658 592 1,58 FXDQ20A 

2P-10 1703 1569 100 843 777 2,07 FXDQ25A 

1.NP 
Z01 7752 5742 3900 3838 2843 6,63 3xFXLQ32P 

Z02 13069 9029 2000 6470 4470 13,41 5xFXAQ25P 

1.PP Z03 - - - - - - 2xFXAQ20P 

6-7.NP 

6P-1 1571 1437 100 778 711 1,90 FXDQ25A  

6P-2 1535 1401 100 760 694 1,85 FXDQ20A  

62P-3 4262 4128 100 2110 2044 5,45 
FXDQ20A + 
FXLQ32P 

6P-4 1502 1368 100 744 677 1,81 FXDQ20A  

6P-5 2314 2180 100 1146 1079 2,88 FXDQ32A  

6P-6 4685 4551 100 2319 2253 6,01 
FXDQ25A + 
FXLQ32P 

6P-7 4123 3989 100 2041 1975 5,27 
FXDQ20A + 
FXLQ32P 

6P-8 4523 4389 100 2239 2173 5,79 
FXDQ20A + 
FXLQ32P 

6P-9 1330 1196 100 658 592 1,58 FXDQ20A  

6P-10 1703 1569 100 843 777 2,07 FXDQ25A  

    

Obr. 10-4 parapetní/nástěnná vnitřní   Obr. 10-5 nástěnná vnitřní chladivová jednotka  

chladivová jednotka DAIKIN FXLQ-P   DAIKIN FXAQ-P 
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10.5. Zdroje tepla a chladu pro chladivové jednotky 

Pro volbu zdrojů tepla byl využit návrhový software výrobce, který na základě zvolených 

typů vnitřních chladivových jednotek, jejich výkonů, množství a umístění navrhne 

množství, výkony a zapojení zdrojů chladu, respektive tepla. Návrhový software uvažuje 

mimo jiné současnost provozu vnitřních jednotek, počet propojovacích BS boxů, rozvody 

chladiva. Jako zdroje chladu / tepla bylo zvoleno 6 ks tepelných čerpadel od firmy 

DAIKIN typ REYQ-T obr. 10-6 zapojených do párů.  

 Pro první a druhé nadzemní podlaží 2x tepelné čerpadlo REYQ18T o jmenovitém 

chladicím výkonu 2x 50,4kW a topném výkonu 2x 50,4kW. Pro třetí, čtvrté a páté 

nadzemní podlaží 2x tepelné čerpadlo REYQ18T o jmenovitém chladicím výkonu 2x 

50,4kW a topném výkonu 2x 50,4kW a pro páté, šesté a sedmé nadzemní podlaží 2x 

tepelné čerpadlo REYQ16T o jmenovitém chladicím výkonu 2x 45 kW a topném výkonu 

2x 45kW  

 

Obr. 10-6 Tepelné čerpadlo DAIKIN REYQ-T 

Všech 6 venkovních jednotek je umístěno v sedmém nadzemním podlaží spolu 

s vzduchotechnickou jednotkou. Schéma rozmístění je na obr.10-7a a 10-7b.  

.10-7a a 10-7b.  



Diplomová práce č. 1 – TŽP – 2019   Bc. Lukáš Chyla 

70 
 

 

Obr. 10-7a umístění technologií v místnosti 7.02 půdorys 

  

Obr. 10-7b umístění technologií v místnosti 7.02 řez 
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11. Automatická regulace 

Vnitřní chladivové jednotky jsou opatřeny vnitřní automatickou regulací od výrobce. 

Vstupním parametrem pro nastavení výkonu chladiče nebo ohřívače je teplota 

vstupujícího oběhového vzduchu, nastavení teploty na ovladači jednotky, tu nastavuje 

uživatel a karta hotelového pokoje. Pokud není karta vložena jednotka pracuje na 

minimální výkon a udržuje teplotu v místnosti na minimální požadované hodnotě 

uvedené v kapitole 3 tab. 3-3.  

 Vzduchotechnické jednotky pro přípravu venkovního vzduchu jsou regulovány na 

konstantní teplotu přiváděného vzduchu, nezávisle na vnitřní zátěži nebo ztrátách. 

Vstupní hodnotou pro nastavení výkonů ohřívačů a chladičů je teplota upraveného 

venkovního vzduchu na přívodu z jednotky a její porovnání s požadovanou teplotou viz 

obr 11-1.  

 

Obr. 11-1 Schéma automatické regulace 

Vzduchotechnická jednotka se mimojiné skládá z přímého výparníku (2), který se 

v zimním období přepne do režimu kondenzátoru, a elektrického dohřívače (5). Postup 

regulace je následující. Regulátor (7) odečte z čidla teploty (3) teplotu vzduchu na 

přívodu z jednotky a porovná ji s požadovanou hodnotou (wi) pokud zjistí odchylku 

upraví nastavení výkonu přímého výparníku (2). V případě, že je přímý výparník na 

maximální hodnotě topného výkonu v zimním období, logika přímého výparníku (9) 

předá tuto informaci regulátoru (7), ten vypočte odchylku a předá ji regulátoru (8), ten na 

základě odchylky nastaví výkon dohřívače (5). Pokud je výkon přímého výparníku (2) 

dostatečný, dohřívač (5) je mimo provoz. 

 Zóna Z01, prostory kuchyně a snídárny, jsou větrány samostatnou 

vzduchotechnickou jednotkou. Vzduchotechnická jednotka pro tuto zónu je přímo 
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napojena na chod kuchyňských zařízení a při jejím výpadku, je automaticky přerušen 

chod kuchyňských spotřebičů z důvodu bezpečnosti. Vzduchotechnika a klimatizace této 

zóny je ovládána vypínačem u vstupu do zóny a při nevyužívání této zóny je vypnuta.   
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12. Technická zpráva 

12.1. Technické a architektonické řešení 

Řešená budova je památkově chráněna, to musí být bráno v potaz při návrhu technického 

řešení, které nesmí narušit vnější vzhled budovy a nesmí být výrazně zasahováno do 

konstrukce stavby. Budova má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. 

12.2. Základní požadavky na vzduchotechniku a klimatizaci 

Vzduchotechnika a klimatizace musí zajistit maximální komfort v hotelových pokojích 

s možností individuálního řízení parametrů a místní regulací v každém pokoji.  

Pokoje budou větrány nuceně dle hygienických požadavků stanovených příslušnými 

nařízeními. V prostorách užívaných k práci musí být zajištěny vhodné pracovní 

podmínky. V rámci společenských prostor musí být systém flexibilní vzhledem 

k proměnnému využívání těchto místností. V neposlední řadě musí být zajištěn také 

spolehlivý chod objektových technologií.  

12.3. Výpočtové údaje a upřesnění podmínek kladených na 

vzduchotechniku a klimatizaci  

12.3.1. Základní výpočtové podmínky 

Vnější výpočtové údaje 

Praha 1 ulice Vladislavova – oblast Nového Města. 

- Zeměpisná šířka    50°02‘ s.š. 

- Nadmořská výška   202 m.n.m. 

- Normální tlak vzduchu  96 kPa 

- Teplota vzduchu léto  +32 °C 

- Teplota vzduchu zima  -15 °C 

- Entalpie vzduchu léto   +58 kJ/kg 

- Relativní vlhkost vzduchu zima 98% 
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12.3.2. Tepelně technické vlastnosti budovy 

Část objektu je zateplena a část obestavěna, uvedené hodnoty jsou průměrné. 

Prosklené plochy (vertikální i horizontální) 

- Součinitel prostupu tepla zasklení  Uskla = 1,7 
W

m2∙K
 

- Součinitel prostupu tepla rámů   Urámu = 2 
W

m2∙K
 

- Stínící součinitel    s = 0,6 

Vnější svislé obvodové stěny 

- Součinitel prostupu tepla   Uvs = 0,5 
W

m2∙K
 

- součinitel poměrné tepelné pohltivosti  ε = 0,6 
W

m2∙K
 

pro sluneční radiaci   

Vnější vodorovné stěny, střechy a terasy 

- Součinitel prostupu tepla   Uvst = 0,3 
W

m2∙K
 

Podlaha mezi vytápěnými místnostmi 

- Součinitel prostupu tepla pro ∆t <5 K  Updl = 2,2 
W

m2∙K
 

12.3.3. Maximální vnitřní zátěže klimatizovaných prostor 

Tab. 12-1 Vnitřní tepelná zátěž 

Místnost Vnitřní tepelná zátěž 

Obsazenost Osvětlení Technologie 

Hotelový pokoj 2 osoby/pokoj 30 
W

m2
 300 

W

pokoj
 

Vstupní hala, 

lobby 

8 osob 25 
W

m2
 10 

W

m2
 

Snídárna 30 osob 25 
W

m2
 30 

W

m2
 

Kanceláře 

hotelu, recepce 

2 

osoby/místnost 

25 
W

m2
 30 

W

m2
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12.3.4.  Předpokládané provozní doby 

Je nutno předpokládat chod některých provozních systémů po dobu 24 hodin s možností 

nočního útlumu u vybraných systémů vzduchotechniky.  

12.4. Požadavky na provoz klimatizace 

12.4.1. Požadavky na mikroklima jednotlivých prostor 

Tab. 12-2 Parametry vnitřního mikroklimatu 

Místnost Zima Léto 

Teplota 

[°𝐂] 

Relativní 

Vlhkost [%] 

Teplota 

[°𝐂] 

Relativní Vlhkost [%] 

Hotelové pokoje 22±2 Min 30 24±2 30-60 

Vstupní hala, 

lobby 

22±2 Min 30 24±2 30-60 

Snídárna 22±2 Min 30 24±2 30-60 

Kanceláře 

hotelu, recepce 

22±2 Min 30 24±2 30-60 

12.4.2. Opatření proti přenosu hluku a vibrací 

Jako opatření proti přenosu hluku a vibrací od vzduchotechnických zařízení jsou zvolena 

následující opatření: 

- Zařízení, která jsou zdrojem vibrací, uložit na pryžové izolátory 

- Vzduchovody od jednotek oddělit pružnými manžetami 

- Při prostupu stavební konstrukcí vzduchovod od konstrukce pružně oddělit 

- Vzduchotechnické jednotky uložit jako plovoucí 

- Do potrubních sítí a vzduchotechnických zařízení umístit tlumiče hluku 

12.4.3. Výměna čerstvého vzduchu 

Detailní návrh výměny vzduchu v jednotlivých zónách objektu je rozebrán v kapitole 6 

této práce. 

12.4.4. Filtrace vzduchu 

Veškerý vzduch přiváděný do objektu bude filtrován filtrací stupně G4. 
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12.5. Protipožární opatření 

Protipožární opatření ve vazbě na zařízení techniky prostředí budou provedena důsledně 

dle platné české legislativy, přičemž konkrétní systémy požární ventilace a opatření proti 

šíření požáru zařízeními techniky prostředí budou definovány na základě stanovení 

protipožární ochrany objektu jako celku. 

Protipožární opatření budou z hlediska vzduchotechniky rozděleny na aktivní, 

které zasahují při vzniku požáru a zajišťují osobám bezpečné opuštění objektu.  

To znamená větrání únikových cest, a to nuceně a přetlakově. A na prvky pasivní, které 

zabraňují šíření požáru po budově, kde se v zásadě jedná o umístění protipožárních klapek 

do úseků procházejících požárně dělicí konstrukcí. 

12.6. Základní popis navrhovaných vzduchotechnických a 

klimatizačních zařízení 

Zařízení č.1 Nucené větrání hotelových pokojů 

Do hotelových pokojů bude přiváděno 100 
m3

h∙pokoj
 upraveného čerstvého venkovního 

vzduchu. Ze sociálních zařízení hotelových pokojů bude odváděno 100 
m3

h∙pokoj
.  

Centrální vzduchotechnická jednotka bude umístěna v půdním prostoru sedmého patra 

tomu určeného a sestává se z následujícího: 

Přívod vzduchu 

- Skříň Robatherm 

- Objemový průtok 6500 
m3

h
 

- Přívodní ventilátor EC116 (400 V, 50Hz, EC) 

- Filtr M5 kapsový 

- Výměník ZZT deskový účinnost ~50% 

- Přímý výparník TPS IMP 20,9kW (chlazení) 

Odvod vzduchu 

- Objemový průtok 5000 
m3

h
 

- Odvodní ventilátor EC116 (400 V, 50Hz, EC) 

- Filtr M5 kapsový 
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Opláštění jednotky bude odpovídat jejímu umístění do půdních prostor. Nasávání 

k jednotce bude provedeno z ocelového plechu. Na sání i výfuk budou umístěny tlumiče 

hluku. Odvod vzduchu bude proveden na střechu. Rozvody budou provedeny z ocelového 

pozinkovaného plechu s izolací. Do potrubí budou osazeny protipožární klapky, regulační 

a tlumicí prvky. Přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých pokojů bude řešen 

kontinuálně, bez ohledu na obsazenost pokojů. Přívod vzduchu do hotelového pokoje 

bude proveden do prostoru podhledu k chladivové klimatizační jednotce, odsávání 

vzduchu z koupelen bude provedeno talířovým ventilem. Jednotka bude opatřena 

automatickou regulací. 

Regulační modul je umístěn na jednotce. Ovládání sestává z nástěnného digitálního 

ovladače s displejem.  

Zařízení č.2 Nucené větrání kuchyně a snídárny 

Větrání kuchyně a snídárny bude provedeno pomocí centrálně teplotně upraveného 

vzduchu s možností odstavení, pokud nebude tento prostor využíván. 

Jednotlivé prostory budou větrány následovně: 

Přívod vzduchu bude realizován pomocí čtyřhranných vyústek umístěných u stropu 

snídárny a dvou vířivých anemostatů umístěných na chodbě a přípravě potravin. Odvod 

je zajištěn odsávacím zákrytem a dvěma vířivými anemostaty umístěnými v kuchyni. 

Systém je přetlakový. Přívod čerstvého vzduchu do prostor snídárny je 3000 
m3

h
 a odvod 

z kuchyně je 3700 
m3

h
. Jednotka rovněž zásobuje čerstvým vzduchem šatny v podzemním 

podlaží celkově 900 
m3

h
 

Centrální vzduchotechnická jednotka bude umístěna v podzemním podlaží v prostoru 

bývalé kotelny a sestává se z následujícího: 

Přívod vzduchu 

- Skříň Robatherm 

- Objemový průtok 3900 
m3

h
 

- Přívodní ventilátor EC116 (400 V, 50Hz, EC) 

- Filtr M5 kapsový 

- Výměník ZZT deskový účinnost ~53% 

- Přímý výparník TPS IMP 14,6kW (chlazení) 
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Odvod vzduchu 

- Objemový průtok 3700 
m3

h
 

- Odvodní ventilátor EC116 (400 V, 50Hz, EC) 

- Filtr M5 kapsový 

Opláštění jednotky odpovídá umístění dovnitř budovy. 

Nasávání k jednotce bude provedeno z ocelového plechu. Toto potrubí povede z prostoru 

hlavní šachty a bude napojeno do vzduchotechnického kanálu. Na sání i výfuk budou 

umístěny tlumiče hluku.  

Zařízení č.3 Nucené větrání přízemních prostor 

Větrání přízemních prostor bude provedeno pomocí centrálně teplotně upraveného 

vzduchu. 

Jednotlivé prostory budou větrány následovně: 

Přívod vzduchu bude realizován pomocí čtyřhranných vyústek umístěných u stropu 

kavárny, recepce a kanceláře. Odvod je zajištěn dvěma vířivými anemostaty umístěnými 

v kanceláři a skladu odpadu a talířovými ventily umístěnými nad WC a ve skladu odpadu. 

Přívod čerstvého vzduchu je 2000 
m3

h
 a odvod je 1900 

m3

h
.  

Centrální vzduchotechnická jednotka bude umístěna v prostoru bývalé kotelny v prvním 

podzemním podlaží a sestává se z následujícího: 

Přívod vzduchu 

- Skříň Robatherm 

- Objemový průtok 2000 
m3

h
 

- Přívodní ventilátor EC90 (230 V, 50Hz, EC) 

- Filtr M5 kapsový 

- Výměník ZZT deskový účinnost ~54% 

- Přímý výparník TPS IMP 7,5kW (chlazení) 
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Odvod vzduchu 

- Objemový průtok 1900 
m3

h
 

- Odvodní ventilátor EC90 (230 V, 50Hz, EC) 

- Filtr M5 kapsový 

Opláštění jednotky odpovídá umístění dovnitř budovy. 

Nasávání k jednotce bude provedeno z ocelového plechu. Toto potrubí povede z prostoru 

hlavní šachty a bude napojeno do nasávacího kanálu. Na sání i výfuk budou umístěny 

tlumiče hluku.  

Zařízení č.4 Úprava mikroklimatu v hotelových pokojích  

Pro dodržení tepelné pohody v jednotlivých hotelových pokojích je uvažováno umístění 

vnitřních chladivových jednotek od firmy DAIKIN s označením FXDQ-P. Tyto jednotky 

budou umístěny ve sníženém podhledu chodby hotelového pokoje. Do tohoto prostoru 

bude zajištěn přívod čerstvého vzduchu z vzduchotechnické jednotky, zařízení č.1 a bude 

zajištěn přístup pro možnost servisu jednotky.  Nasávání vzduchu do jednotky je zespoda 

jednotky přes mřížku v podhledu a přívod přes část vzduchotechnického potrubí a mřížku 

do pokoje. Ovládání jednotek je vždy provedeno pomocí prostorového termostatu, 

v hotelových pokojích napojeného na čtečku karet. Pokud se v prostoru pokoje nenachází 

hosté, jednotka místnost temperuje na požadovanou minimální teplotu. V případě vložené 

karty má host možnost teplotu nastavit dle vlastních požadavků pomocí termostatu. 

Každá jednotka je napojena na BS box umístěný na chodbě. 

Zařízení č.5 Úprava mikroklimatu v mezonetových částech hotelových pokojů 

v 7.NP 

Pro dodržení mikroklimatu v mezonetových částech pokojů v sedmém nadzemním 

podlaží je uvažováno umístění parapetních jednotek od firmy DAIKIN s označením 

FXLQ-P 
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Zařízení č.6 Úprava mikroklimatu v prvním nadzemním podlaží 

Doúprava klimatu v některých místnostech 1.NP jako je snídárna, kanceláře, kavárna a 

kuchyně je pomocí jednotek umístěných na stěně nebo pod okny. Jednotky pro jednotlivé 

zóny jsou napojeny na BS boxy pro vzájemnou výměnu energie. Součástí jednotek je filtr.  

Ovládání jednotek v 1.NP bude řešeno prostorovými termostaty pro jednotlivé 

zóny.  

Zařízení č.7 Tepelná čerpadla pro vnitřní chladivové jednotky 

Pro výrobu chladu / tepla bude do 7.NP do technické místnosti 7.02 umístěno 6ks 

tepelných čerpadel od firmy DAIKIN zapojených do páru. Konkrétně 2x REYQ16T a 4x 

REYQ18T.  

12.7. Energetické nároky 

Pro správnou funkci klimatizačních a vzduchotechnických zařízení je nutné obstarat 

energii o následujících parametrech: 

- Elektrickou energii 2x 400 V/50 Hz pro pohon ventilátorů vzduchotechnické 

jednotky v 7.NP 2x2,5 kW 

- Elektrickou energii 2x 400 V/50 Hz pro pohon ventilátorů vzduchotechnické 

jednotky v 1.PP 2x2,5 kW 

- Elektrickou energii 230 V/50 Hz pro pohon ventilátorů vzduchotechnické jednotky 

v 7.NP 0,78 kW 

- Elektrickou energii 6x 380-415 V/50Hz pro pohon kompresorů chladivových 

jednotek REYQ-T v 7.NP (4x 15,2kW + 2x 12,8kW) 86,4 kW 

12.8. Návaznosti na ostatní profese 

12.8.1. Stavební profese 

Požadavky na provedení veškerých prostupů pro vzduchotechnická potrubí jsou 

následovné. Prostupy musí být minimálně o 50 mm na každou stranu větší, než je 

jmenovitý průměr potrubí. Po montáži potrubí musí být zajištěno splnění estetických, 

požárních a akustických požadavků. Ve střešní strojovně klimatizace musí být zajištěno 

provedení plovoucích podlah. Pro funkci tepelných čerpadel musí být střecha osazena 

protidešťovými žaluziemi. Musí být zajištěn přístup k vnitřním chladivovým jednotkám 

a ostatním prvkům které vyžadují údržbu.  
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12.8.2. Zdravotní technika 

Nutné zajištění odvodu kondenzátu od chladičů vnitřních i venkovních jednotek  

a od výměníků chladičů a zpětného získávání tepla. 

12.8.3. Automatická regulace 

V rámci automatické regulace je nutné zajištění funkcí popsaných výše u jednotlivých 

zařízení. Dále použití ventilátorů s frekvenčními měniči.  

12.8.4. Elektrické napojení 

V rámci elektrického zapojení je nutné zajištění silového napojení jednotlivých zařízení 

dle požadovaného příkonu a jištění všech elektrospotřebičů. Silové zapojení je nutné 

provést s ohledem na automatickou regulaci.   
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13. Závěr 

Cílem této diplomové práce byl návrh komplexního řešení klimatizačního a větracího 

systému pro budovu hotelu Vladislavova na Praze 1. 

Nejprve bylo provedeno seznámení s objektem, na jehož základě byly rozebrány 

jednotlivé možnosti klimatizačních a větracích systému a porovnání jejich vhodnosti 

použití pro jednotlivé zóny objektu. Z uvažovaných možností byl vybrán chladivový 

klimatizační systém pro odvod tepelné zátěže a úpravu mikroklimatu jednotlivých zón. 

Ten byl dále doplněn o nezávislý vzduchový systém pro distribuci čerstvého vzduchu po 

budově. Výpočet tepelné zátěže byl proveden na základě normy ČSN 73 0548 – Výpočet 

tepelné zátěže klimatizovaných prostor [8], za použití tabulkového procesoru Excel. 

Z důvodu použití klimatizačního systému i pro vytápění v zimním období, byla také 

vypočtena tepelná ztráta dle normy ČSN EN 12 831 [12] rovněž za použití softwaru 

Excel. Vytvořené Excelové soubory jsou součástí příloh umístěných na CD s přílohami. 

Při návrhu bylo uvažováno s rozdělením objektu na jednotlivé zóny, pro které byly 

provedeny výpočty. Každý hotelový pokoj byl uvažován jako samostatná zóna, další 

zónou je prostor kuchně se snídárnou potom ostatní prostory přízemí a nakonec první 

podzemní podlaží. 

Pro zásobování objektu čerstvým vzduchem a odvedení části tepelné zátěže, 

respektive pokrytí části tepelných zisků byly navrženy tři vzduchotechnické jednotky od 

firmy Robatherm. Dvě jednotky jsou umístěné v prvním podzemním podlaží v prostoru 

bývalé kotelny z čehož jedna distribuje vzduch do prostor snídárny a kuchyně a druhá do 

ostatních prostor v přízemí. Třetí jednotka je umístěna v technické místnosti v sedmém 

nadzemním podlaží a distribuje vzduch do hotelových pokojů. Všechny jednotky jsou 

vybaveny výměníkem pro zpětné získávání tepla a integrovanými zdroji tepla a chladu 

pro minimalizování zastavěného prostoru. 

Dále byly navrženy vnitřní chladivové jednotky od firmy DAIKIN. Konkrétně 

parapetní jednotky s označením FXLQ-P, podhledové jednotky s označením FXDQ-A a 

nástěnné jednotky s označením FXAQ-P. Do objektu byly dále umístěny BS boxy rovněž 

od firmy DAIKIN. Boxy slouží pro vzájemnou výměnu tepelné energie mezi 

chladivovými jednotkami a tím je zajištěno snížení potřebné energie pro provoz 

klimatizace. Jako zdroj chladu, respektive tepla, byla zvolena tepelná čerpadla od firmy 

DAIKIN s označením REY-T. Těchto venkovních jednotek je celkově šest a byly 
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umístěny do půdních prostor k jedné ze vzduchotechnických jednotek. Pro rozvedení 

chladiva po objektu bylo využito šachet v objektu.  

Návrh potrubní sítě pro distribuci čerstvého vzduchu byl proveden za použití 

metody rychlostí. Vzduch je v prvním nadzemním podlaží přiváděn  pomocí vířivých 

anemostatů a čtyřhranných mřížek. V hotelových pokojích je přiváděn do části 

vzduchotechnického potrubí umístěného před výstupem z vnitřní chladivové jednotky. 

Tato část potrubí zároveň obsahuje tlumič hluku a tím je dosaženo snížení akustického 

tlaku vnitřních chladivových jednotek. Odvod znehodnoceného vzduchu řešen pomocí 

talířových ventilů a anemostatů. V hotelových pokojích jsou talířové ventily pro odvod 

vzduchu umístěny v koupelnách. V prvním nadzemním podlaží jsou odvody ve skladu 

odpadu, hygienických zařízeních, skladu zavazadel a jedné z kanceláří.  

Pro objekt byly zpracovány schémata distribuce vzduchu, umístění jednotek, 

vyústek a rozvodů chladiva. Při návrhu jednotlivých zařízení bylo maximálně využíváno 

doporučení výrobců jednotlivých zařízení.  
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Seznam příloh 

Příloha č.1 Návrh potrubní sítě 

Příloha č.2 Vzduchotechnické jednotky 

Příloha č.3 Soupiska 

Příloha č.4 Podklady k navrženým zařízením 

Seznam příloh na CD 

Příloha č.1 Návrh potrubní sítě (.xlsx) 

Příloha č.2 Vzduchotechnické jednotky (.docx) 

Příloha č.3 Soupiska (.xlsx) 

Příloha č.4 Podklady k navrženým zařízením (.docx) 

Příloha č.5 Diplomová práce – elektronická podoba (.pdf) 

Seznam výkresové dokumentace 

Označení  Název Měřítko Formát 

1.NP Schéma vzduchotechniky 1.NP 1:100 A2 

2.-6.NP Schéma vzduchotechniky 2.-6. NP 1:100 A2 

7.NP Schéma vzduchotechniky 7.NP 1:100 A2 

1.PP Schéma vzduchotechniky 1.PP 1:100 A2 
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