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SÚHRN 

Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na odvodenie 

vzťahov nutných k správnemu návrhu systému klimatizácie a rešerš typov, funkcií 

a použitia aktuálnych jednotlivých systémov. Táto časť bude slúžiť hlavne ako základ 

pre druhú, výpočtovú časť, ktorá sa bude na ňu často odkazovať. Druhá časť je návrh 

troch rôznych variant koncových prvkov klimatizačného systému pre jedno poschodie 

administratívnej budovy. Na konci práce je rozsiahly záver popisujúci zistenia plynúce 

z návrhu jednotlivých systémov a výber najviac optimálneho riešenia pre zadaný objekt. 

 

SUMMARY 

The diploma thesis is divided into two parts. The first part is focused on deriving the 

formulas necessary for the correct design of the air conditioning system and summary 

for the types, functions and use of current individual systems. This part will serve 

mainly as a basis for the second, computational part, that will often be referred to the 

first part. The second part is the design of three different variants of the end elements of 

the air conditioning system for one floor of an office building. At the end of the work is 

an extensive conclusion describing the findings of the design of individual systems and 

the selection of the most optimal solution for a given object. 
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Zoznam použitého značenia 

Značka Názov Jednotka 

A súčiniteľ závislý na relatívnej rýchlosti prúdenie vzduchu [-] 

Ai plocha stavebnej konštrukcie        [m2] 

a slnečný azimut [°] 

B amplitúda kolísanie teplôt [-] 

c hĺbka okna vzhľadom k hornej tieniacej doske           [m] 

c0 korekcia na čistotu atmosféry  [-] 

d hĺbka okna         [m] 

e1 horizontálna dĺžka tieňov v okennom otvore od okraja slnolamu         [m] 

e2 vertikálna dĺžka tieňov v okennom otvore od okraja slnolamu       [m] 

f odstup vodorovnej časti okna od slnolamov         [m] 

g odstup zvislej časti okna od slunolamov           [m] 

H výška zasklenej časti okna         [m] 

h výška slnka nad obzorom           [-] 

I intenzita slnečnej  radiácie [W/m2] 

IDS intenzita priamej slnečnej radiácie [W/m2] 

Id intenzita nepriamej slnečnej radiácie  [W/m2] 

IO celková intenzita slnečnej radiácie [W/m2] 

I0 slnečná konštanta [W/m2] 

L šírka zasklenej časti okna         [m] 

M hmotnosť vnútorných obvodových konštrukcií [kg] 

ni intenzita vetrania [1/h] 

n0 počet okien   [-] 

P príkon nutný na odparenie vody [W] 

Qcelk. celková tepelná záťaž priestoru   [W] 

QEV tepelné zisky od vybavenia [W] 

QH tepelný výkon  [W] 

QCh. Celk celkový výkon chladiaceho trámca  [W] 

QCh. Pož  požadovaný chladiaci výkon miestnosti  [W] 

QCh,VZT chladiaci výkon chladiča centrálnej jednotky        [W] 

QL teplo od ľudí [W] 

Qm priemerné tepelné zisky v dobe prevádzky   [W] 

QOH výkon ohrievača [W] 

QOS teplo od osvetlenia [W] 

QO.R. tepelná záťaž prestupom oknom radiáciou [W] 

QP, celk.. celkový tepelný výkon          [W] 

QP.V. chladiaci výkon primárneho vzduchu [W] 

QP tepelná záťaž prestupom [W] 

Qstena Chladiaci výkon steny [W] 

Qstrop Chladiaci výkon stropu [W] 

Qvzduch Chladiaci výkon privádzaného vzduchu [W] 
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QT tepelná strata prestupom        [W] 

QT, i tepelná strata prestupom miestnosti [W] 

QV tepelná strata vetraním        [W] 

QV, i tepelná strata vetraním miestnosti [W] 

QT,Okno prestup tepla oknom [W] 

QT,Stena prestup tepla oknom (bez okna) [W] 

QW  chladiaci výkon na strane vody  [W] 

QZISK tepelný zisky  [W] 

qmin požadovaný merný výkon stropu [W/m2] 

qN merný chladiaci výkon [W/m2] 

qOS merný elektrický výkon [W/m2] 

qpož. celkový požadovaný merný výkon stropu [W/m2] 

qvz merný chladiaci výkon privádzaného vzduchu    [W/m2] 

R tepelný odpor [m2.K/W] 

Skonšt plocha danej konštrukcie [m2] 

So povrch okna        [m2] 

Sos oslnený povrch okna          [m2] 

Ss využiteľná plocha stropu        [m2] 

S5m osvetľovaná plocha 5 m od okna [m2] 

s tieniaci súčiniteľ   [-] 

TD celková pomerná priepustnosť priamej slnečnej radiácie 

štandardným zasklením 

          [-] 

Td celková pomerná priepustnosť nepriamej slnečnej radiácie 

štandardným zasklením 

          [-] 

ta teplota vzduchu [°C] 

te teplota vonkajšieho vzduchu  [°C] 

te, max maximálna vonkajšia teplota  [°C] 

tg teplota meraná guľovým teplomerom [°C] 

ti teplota vzduchu v interiéri [°C] 

to operatívna teplota [°C] 

tp teplota vonkajšieho vzduchu na výstupe z rekuperácie     [°C] 

tr stredná radiačná teplota [°C] 

trm priemerná rovnocenná slnečná teplota za 24 hodín  [°C] 

U súčiniteľ prestupu tepla [W/m2.K] 

Ukonšt súčiniteľ prestupu tepla danou konštrukciou   [W/m2.K] 

Vi prietok vzduchu do jednotlivých miestností [m3/h] 

VVZT  chladiaci výkon chladiča centrálnej jednotky [m3/s] 

w rýchlosť vetra   [m/s] 

wa rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore [m/s] 

x Absolútna vlhkosť vzduchu [g/m3] 

xmax Absolútna vlhkosť vzduchu v stave nasýtenia [g/m3] 

z je súčiniteľ znečistenia atmosféry [-] 

α uhol plochy, na ktorú dopadá slnku s vodorovnou rovinou  [°] 

αe súčiniteľ prestupu tepla na vonkajšej strane steny [W/m2K] 
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γ azimutový uhol priemetu normály steny do vodorovnej roviny 

a severu po smere otáčanie hodinových ručičiek  

[°] 

Δh zmena entalpie      [J/kg] 

ΔQ zníženie maximálnej hodnoty tepelnej záťaže [W] 

Δt prípustné prekročenie požadovanej teploty [K] 

δ slnečná deklinácia            [-] 

ε súčiniteľ pomernej tepelnej pohltivosti pre slnečnú radiáciu [-] 

θ uhol medzi normálou oslneného povrchu a smerom slnečných 

lúčov 

[°] 

λ súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/m.K] 

𝜌𝑎 . 𝑐𝑝,𝑎  súčin hustoty a mernej tep. kapacity [W.h/m3.K] 

𝜏 slnečný čas  [-] 

𝜑 Relatívna vlhkosť [%] 
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ÚVOD 

Priemerný človek strávi v budovách a uzatvorených priestoroch približne 90 % času. 

Potreba komfortu, požadovaný optimálny výkon človeka, ale aj hygienické štandardy 

v budovách s vývojom civilizácie neustále narastajú. Tieto potreby sú definované 

kvalitatívnymi parametrami vzduchu. Zariadenie, ktoré upravuje tieto parametre sa 

nazýva klimatizácia. Klimatizácia je pojem, ktorý je často mylne chápaný len ako 

prostriedok zníženia teploty. Je teda potrebné ozrejmiť, že klimatizácia je systém, ktorý 

rieši úpravu teploty a vlhkosti vzduchu, prívod a prúdenie čerstvého vzduchu (vetranie) 

a taktiež jeho filtráciu. Počiatky snahy o úpravu vzduchu v interiéri na základe 

jednoduchých fyzikálnych dejov siahajú až do staroveku. Systém, ktorý je principiálne 

podobný tomu dnešnému sa začal využívať na začiatku 20. storočia a slúžil na úpravu 

vzduchu textilných priemyselných budov. Komerčný úspech a použitie v bežných 

domácnostiach prišli až v 60-tych rokoch a to najmä vďaka pokroku v oblasti 

termodynamiky [1]. 

Návrh klimatizácie je zásadnou súčasťou stavebníctva a existuje množstvo rôznych 

klimatizačných systémov, pričom z pohľadu investora sa jedná o nemalú investíciu a to 

nielen z pohľadu obstarávacích, ale aj prevádzkových nákladov. Návrh nesprávneho 

systému môže viesť v lepšom prípade k predraženiu stavby alebo vysokým 

prevádzkovým nákladom a v horšom prípade k tomu, že v klimatizovanej budove 

nebude vytvorený dostatočný komfort a tým pádom nebude budova dostatočne splňovať 

svoju funkciu, čo výrazne naruší podnikateľský zámer investora. K voľbe optimálneho 

systému sú potrebné nielen znalosti v oblasti klimatizácie, ale aj podrobná analýza 

klimatizovanej budovy, jej funkcie, potrieb jej obyvateľov a klimatické podmienky 

danej oblasti, takže sa jedná o zložitú úlohu vhodnú ako tému pre diplomovú prácu. 

V prvej, teoretickej, časti sa táto práca zaoberá popisom a rozdelením jednotlivých 

prvkov klimatizačných systémov spôsobom ich fungovania. Táto časť bude slúžiť 

hlavne ako základ pre druhú, praktickú časť, popisujúcu návrh troch často používaných 

variant koncových prvkov klimatizačného systému pre jedno poschodie 

administratívnej budovy na základe zistených poznatkov a výpočtov. Táto časť bude 

obsahovať návrh koncových prvkov celkovej klimatizácie, popis jej funkcie, možností a 

obmedzení. Ďalej bude táto časť obsahovať všetky výpočty potrebné k výberu 

jednotlivých zdrojov tepla, chladu a jednotiek zabezpečujúcich vetranie. Zadaný objekt 

je administratívna budova pre ktorú je charakteristické takmer celoročné chladenie 
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a nízka spotreba tepla v zimnom období, takže bude táto práca zameraná hlavne na 

chladenie. V závere sa pokúsim o zhodnotenie každej z variant v rôznych oblastiach a 

na základe zistených poznatkov a spočítaných dát vybrať najoptimálnejšie riešenie pre 

daný objekt.
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1. PRINCÍP KLIMATIZÁCIE 

Klimatizácia upravuje kvalitatívne parametre vzduchu v obytných a spoločenských 

budovách a tiež v priemyselných a poľnohospodárskych priestoroch, či dopravných 

prostriedkoch. Táto diplomová práca sa však zaoberá hlavne priestormi určenými pre 

ľudí. Tieto priestory sú zaťažované vonkajšou tepelnou záťažou (napr. vysoká letná 

teplota, solárne zisky, okolité budovy), vnútornou tepelnou záťažou (napr. elektrické 

spotrebiče, hardware, osoby), vlhkosťou a látkovými škodlivinami (napr. plyny 

vznikajúce pri varení, CO, CO2, zápach). Klimatizácia môže byť čiastočná, teda 

upravovať iba niektorý z parametrov vzduchu (napr. teplota), alebo úplná a upravovať 

všetky dané parametre s ohľadom na platné normy a komfort obyvateľov. Časť úplnej 

klimatizácie, ktorá slúži na prívod čerstvého a odvod znehodnoteného vzduchu 

z priestorov budovy sa nazýva vetracie zariadenie [1],[2]. Klimatizácia vo väčších 

objektoch je spravidla v chode celoročne a je ovládaná prednastavenou reguláciou, či 

pokročilejšími počítačovými systémami ako napríklad BMS, ktorý spolu 

s klimatizáciou riadi aj ďalšie systémy budovy (osvetlenie, bezpečnostný systém). 

V obytných priestoroch sú často nainštalované systémy, ktoré dovoľujú obyvateľom 

meniť teplotu v miestnosti a množstvo privádzaného vzduchu. 

 

1.1 Požiadavky na úpravou prostredia 

1.1.1 Teplota 

Optimálna teplota vzduchu v budovách sa v závislosti na ročnom období pohybuje 

väčšinou v rozmedzí 20-26 °C. Klimatizácia túto teplotu udržuje eliminovaním tepelnej 

záťaže, alebo naopak kompenzovaním tepelných strát, ktoré budú podrobnejšie 

rozobrané v ďalších kapitolách.  K zamedzeniu zdravotných problémov, prípadne 

nepríjemného pocitu by hlavne v letných mesiacoch nemal byť rozdiel teploty 

klimatizovaného priestoru a teploty vonkajšieho vzduchu väčší ako 6 °C [1]. 

1.1.2 Vlhkosť 

Relatívna vlhkosť ϕ je percentuálny pomer absolútnej vlhkosti vzduchu x a absolútnej 

vlhkosti rovnakého objemu vzduchu v stave nasýtenia xmax pri rovnakej teplote a tlaku. 
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Nasýtenie je stav, kedy už vzduch nie je schopný priať viac vodných pár. Absolútna 

vlhkosť vyjadruje hmotnosť vodných pár obsiahnutých v jednotke objemu vzduchu.  

 

 𝜙 =
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
∗ 100  (1) 

 

kde ϕ Relatívna vlhkosť vzduchu                               [%] 

x Absolútna vlhkosť vzduchu                [g/m3] 

xmax Absolútna vlhkosť vzduchu sýtej pary                  [g/m3]

       

V komfortnom prostredí by sa hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu mali pohybovať 

v rozmedzí 30-70 %. V praxi som sa stretol s dimenzovaním na hodnoty o niečo nižšie 

ako 50 % pre zimné obdobie. V letných podmienkach nemusí byť systém na úpravu 

vlhkosti v chode, keďže na území ČR hodnoty relatívnej vlhkosti vonkajšieho vzduchu 

vyhovujú hygienickým normám 

 

1.1.3 Čistota vzduchu 

Koncentrácia škodlivín je v Českej Republike limitovaná legislatívou. Limitné 

koncentrácie chemických látok sú definované prípustným expozičným limitom PEL 

a najvyššou prípustnou koncentráciou NPK-P. Prípustný expozičný limit PEL je 

priemer koncentrácie plynov, pár alebo aerosólov, ktorému môžu byť vystavení 

zamestnanci počas jednej zmeny bez toho, aby došlo k poškodeniu ich zdravia. 

Najvyššia prípustná koncentrácia NPK-P je koncentrácia, ktorej nesmie byť 

zamestnanec vystavený v žiadnom časovom úseku pobytu v budove. Vetranie sa 

navrhuje tak, aby sa škodliviny nedostávali do upravovaného priestoru. K tomu slúži 

najčastejšie odsávanie priamo nad zdrojom škodlivín [2]. K zamedzeniu hromadenia 

oxidu uhličitého vplyvom dýchania ľudí sa z priestoru odvádza vzduch a privádza 

čerstvý vzduch. Požiadavky na objem čerstvého vzduchu sú bližšie popísané v ďalších 

kapitolách.  
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1.2. Vstupné údaje pre návrh klimatizácie 

Návrh klimatizačného systému vychádza podľa [2] z: 

● charakteristiky vnútorného priestoru (vzduchu) na základe noriem, prípadne 

individuálnych požiadaviek a vlastností budovy 

● klimatických podmienok  

● vonkajších zdrojov s prihliadnutím na technické vlastností budovy 

● vnútorných zdrojov tepelnej záťaže, vlhkosti a škodlivín  

 

1.2.1 Charakteristika vnútorného prostredia 

Základné parametre charakterizujúce vnútorné prostredie sú teplota vzduchu a relatívna 

vlhkosť vzduchu. Pri stanovení daných parametrov sa berie do úvahy ročné obdobie 

a denná doba pobytu osôb a pripúšťa sa určitá tolerancia (t = ± 1°C, ϕ = ± 5%) [2]. 

Tepelná pohoda je však podľa nariadenia vlády ovplyvnená aj veličinou operatívna 

teplota to .  Je to teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by telo zdieľalo 

konvekciou a radiáciou rovnaké množstvo tepla, ako v skutočnom heterogénnom 

prostredí: 

 

𝑡0 = 𝐴 ∗ 𝑡𝑎 + (1 − 𝐴) ∗ 𝑡𝑟      (2) 

 

kde to  operatívna teplota                    [°C] 

ta teplota vzduchu                    [°C] 

tr stredná radiačná teplota                   [°C] 

A súčiniteľ závislý na relatívnej rýchlosti prúdenie vzduchu                  [-] 

wa rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore                [m/s] 

 

Tab. 1  Závislosť súčiniteľa A na rýchlosti prúdenia vzduchu v priestore [4] 

wa [m.s-1] < 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 

A   [-] 0,5 0,53 0,6 0,65 0,7 0,75 
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Ak rýchlosť prúdenia vzduchu neprekročí 0,2 m.s-1, operatívnu teplotu môžeme 

nahradiť teplotou meranou guľovým teplomerom tg [4]. 

 

 
𝑡𝑔 ≅

𝑡𝑎 +  𝑡𝑟

2
 

 (3) 

      

Tento postup je v bežnej praxi skoro nepoužiteľný, pretože projektant nemá k dispozícií 

hotový objekt, v ktorom by mohol zmerať teplotu guľovým teplomerom. Operatívna 

teplota sa teda musí určiť zo strednej radiačnej teploty zdĺhavým výpočtom alebo 

simulačným energetickým programom. V praxi sa uvažuje, že výrazne prevažuje prenos 

tepla konvekciou a teda teplota stien nebude výrazne odlišná od teploty vzduchu 

v miestnosti. V takom prípade platí  ta = tr = to . V prípade použitia sálavých systémov 

sa teplota vzduchu môže od teploty okolitých stien výrazne líšiť [4]. 

 

1.2.2 Klimatické podmienky 

Parametre vonkajšieho prostredia sa navrhujú pre štatisticky extrémne klimatické 

podmienky danej oblasti. Klimatické dáta značne kolíšu, preto je vhodné stanoviť ich 

normatívne. Sú to [3]:  

 te teplota vonkajšieho vzduchu                         [°C] 

ϕ relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu                   [%] 

I intenzita slnečnej  radiácie                 [W/m2] 

w  rýchlosť vetra                     [m/s] 

-  smer vetra                        [-] 

Klimatické údaje Českej Republiky pre návrh klimatizačného systému pre zimné a letné 

podmienky sú dostupné v normách ČSN EN 12831 [5] a ČSN EN 73 0548 [7]. Kvalitu 

vonkajšieho vzduchu vyjadrujú imisné údaje, ktoré sú stanovené nariadením vlády. 

Vonkajší vzduch sa vždy filtruje od tuhých častíc v závislosti na využití vnútorného 

priestoru. Emisné údaje obmedzujú látky vypúšťané klimatizačným systémom 

z vnútorného priestoru do vonkajšieho. Limitné hodnoty udáva nariadenie vlády.  
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Teplota vonkajšieho vzduchu 

Pri dimenzovaní tepelných strát sa pre Prahu používa zimná výpočtová teplota -12°C . 

Táto hodnota je určená s ohľadom na schopnosť stavieb utlmiť krátkodobé výkyvy 

extrémnych teplôt. Pri vetraní však žiadny útlm nenastáva, preto by sa pri dimenzovaní 

privádzania vzduchu mala výpočtová teplota znížiť na -15°C. Letná výpočtová teplota 

je pre Prahu 30°C. Pre chladenie sa dnes v praxi používajú často aj vyššie teploty (32 – 

35°C). V husto zastavaných oblastiach dochádza k javu „tepelný ostrov“. Vplyv tohoto 

javu by sa ma taktiež zohľadniť pri výbere letnej výpočtovej teploty. Behom slnečného 

dňa teplota výrazne kolíše [8]: 

 

 

 𝑡𝑒 = 𝑡𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝐵 ∗ [1 − 𝑠𝑖𝑛 (15𝜏 − 135)] (4) 

 

 

kde B  amplitúda kolísanie teplôt                       [-] 

𝜏  slnečný čas                        [-] 

te, max maximálna vonkajšia teplota                          [°C] 

te  aktuálna vonkajšia teplota                   [°C] 

 

Tab. 2 Doporučené maximálne teploty vzduchu v jednotlivých mesiacoch [8] 

Mesiac Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október 

te, max[°C] 19 22 26,5 28,5 30 30 27,5 23,5 

 

1.3 Tepelná záťaž 

Tepelnú záťaž rozdeľujeme na vonkajšiu a vnútornú a obidve budú bližšie popísané v 

nasledujúcich podkapitolách. 
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1.3.1 Vonkajšia tepelná záťaž  

Ako už bolo spomenuté, v letných mesiacoch je nutné kompenzovať tepelnú záťaž. Tá 

vzniká buď v interiéry (elektronika, spotrebiče, ľudia) alebo vniká do budovy 

z vonkajšieho prostredia a to prestupom tepla cez fasádu, pri vetraní vonkajším 

vzduchom a slnečnou radiáciou cez zasklenie, ktorá má na návrh klimatizácie 

najvýraznejší vplyv.  

 

1.3.1.1 Tepelná záťaž prestupom 

Tepelnou záťažou prestupom sa myslí súčet tepelných ziskov cez jednotlivé 

konštrukcie. Pre steny ťažké platí [8]: 

 

 𝑄𝑃 = 𝑈𝑘𝑜𝑛š𝑡 ∗ 𝑆𝑘𝑜𝑛š𝑡 ∗ (𝑡𝑟𝑚 − 𝑡𝑖) (5) 

 

kde QP tepelná záťaž prestupom                   [W] 

Ukonšt súčiniteľ prestupu tepla danou konštrukciou                    [W/m2.K] 

Skonšt plocha danej konštrukcie                   [m2] 

ti  teplota vzduchu v interiéri                   [°C]  

trm priemerná rovnocenná slnečná teplota za 24 hodín                [°C] 

 

 
𝑡𝑟𝑚 = 𝑡𝑒 +

휀𝐼

𝛼𝑒
 

(6) 

 

kde te  vonkajšia teplota vzduchu                    [K] 

 ε súčiniteľ pomernej tepelnej pohltivosti pre slnečnú radiáciu (= 0,6)      [-] 

 αe súčiniteľ prestupu tepla na vonkajšej strane steny (=15)              [W/m2K] 

 I intenzita slnečnej radiácie dopadajúcej na stenu             [W/m2] 

 

Prestup tepla konštrukciou v kontakte so zeminou je trochu komplikovanejší. Pre účely 

tejto práce ho však nebudeme potrebovať. 
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1.3.1.2 Tepelná záťaž radiáciou 

Tento odstavec sa bude zaoberať vzťahmi pre určenie polohy slnka voči posudzovanej 

budove v určitý dátum a čas na základe postupu uvedeného v [8] a určenie tepelnej 

záťaže radiáciou zo slnka rovnako podľa [8].  

Slnečná deklinácia δ 

 

𝛿 =  − 23,5 𝑐𝑜𝑠 (30𝑀)    (7) 

kde M číslo mesiaca                   [-] 

 

Tab. 3 Slnečná deklinácia v jednotlivých mesiacoch vždy k 21. dňu 

Mesiac Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október 

δ 0 11,8 20,4 23,5 20,4 11,8 0 -11,8 

 

Výška slnka nad obzorom h: 

Pre 50° severnej šírky sa určuje podľa: 

 

𝑠𝑖𝑛 ℎ = 0,766 𝑠𝑖𝑛 𝛿 − 0,643 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝑐𝑜𝑠 (15𝜏)    (8) 

kde τ slnečný čas                    [-] 

 

Slnečný azimut a 

Určenie slnečného azimutu je naznačené na obrázku 1. 

 

 
𝑠𝑖𝑛 𝑎 =  

𝑠𝑖𝑛(15𝜏) ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛿 

𝑐𝑜𝑠 ℎ 
 

 

(9) 
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Obr. 1 Pohyb slnka po oblohe [8] 

 

Uhol medzi normálou oslneného povrchu a smerom slnečných lúčov θ 

 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑠𝑖𝑛 ℎ . 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 ℎ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 (𝛾 − 𝛼)   (10) 

 

kde α uhol plochy, na ktorú dopadá slnku s vodorovnou rovinou             

[°] 

γ azimutový uhol priemetu normály steny do vodorovnej roviny a severu 

 po smere otáčanie hodinových ručičiek (viď obr. 2)                      

[°] 
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Obr. 2 Orientácia steny [8] 

 

Z obrázku je zrejmé, že pre klasický fasádu budovy kolmú k zemi sa vzorec na výpočet 

θ zjednoduší na 

 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑠 (𝛾 − 𝛼)    (11) 

 

Intenzita slnečnej radiácie 

Slnečná radiácia môže dopadať na povrch konštrukcie priamo zo slnka a taktiež 

nepriamo (difúzne) pri rozptyle a odraze od častíc vo vzduchu, prípadne od ďalších 

oslnených povrchov.  
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Intenzita priamej slnečnej radiácie pre nadmorskú výšku Českej Republiky na 

orientovanú plochu: 

 

𝐼𝐷𝑆 = 𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−0,097𝑧(𝑠𝑖𝑛 ℎ )−0,8]𝑐𝑜𝑠𝜃   (12) 

 

kde IDS intenzita priamej slnečnej radiácie                [W/m2] 

I0 slnečná konštanta (=1350)              [W/m2] 

z je súčiniteľ znečistenia atmosféry                    [-] 

 

Obr. 3 Slnečná radiácia dopadajúca na plochu [8] 

 

Tab. 4 Doporučené hodnoty súčiniteľa znečistenia atmosféry 

Mesiac Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október 

z [-] 3 4 4 5 5 4 4 3 
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Intenzita nepriamej (difúznej) radiácie 

 

 
𝐼𝑑 = [1350 − 𝐼𝐷 − (1080 − 1,4𝐼𝐷)𝑠𝑖𝑛2

𝛼

2
]

𝑠𝑖𝑛 ℎ 

3
 

 

(13) 

Celková intenzita slnečnej radiácie je potom súčet priamej a nepriamej intenzity. 

V súčasnej terminológií sa často nahradzuje pojem „intenzita slnečnej radiácie“  

pojmom „slnečné ožiarenie“. 

Intenzita slnečnej radiácie prechádzajúca štandardným zasklením 

Celková pomerná priepustnosť priamej (TD) a nepriamej (Td) slnečnej radiácie 

štandardným zasklením: 

 
𝑇𝐷 = 0,87 − 1,47(

𝜃

100
)5 

 

(14) 

𝑇𝑑 = 0,85     (15)       

Celková intenzita slnečnej radiácie IO prechádzajúca štandardným jednoduchým 

zasklením je potom: 

𝐼𝑂 = 𝐼𝐷𝑆𝑇𝐷 + 𝐼𝑑𝑇𝑑     (16)       

 

Tepelná záťaž prestupom oknom radiáciou 

 

𝑄𝑂.𝑅. = [𝑆𝑂𝐼𝑂𝑐𝑂 + (𝑆𝑂 − 𝑆𝑂𝑆)𝐼𝑑]𝑠. 𝑛𝑂   (17)      

  

So povrch okna                [m2] 

Sos oslnený povrch okna                [m2] 

n0 počet okien                    [-] 

s tieniaci súčiniteľ                   [-] 

c0 korekcia na čistotu atmosféry                 [-] 

Tab. 5 Korekcia na čistotu atmosféry c0 

oblasť Prírodná Priemyselná 

c0 1,15 0,85 
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Tieniaci súčiniteľ 

Bezrozmerná veličina, určená pomerom tepelného toku priehľadnej alebo priesvitnej 

plochy a tepelného toku štandardným oknom za rovnakých podmienok slnečnej 

radiácie. Hodnoty tieniaceho súčiniteľa pre bežné typy zasklenia sú uvedené v norme  

[ČSN 75 0548]. 

 

Oslnený povrch okna 

 

𝑆𝑂𝑆 = [𝐿 − (𝑒1 − 𝑓)][𝐻 − (𝑒2 − 𝑔)]    (18) 

 

L šírka zasklenej časti okna               [m] 

H výška zasklenej časti okna               [m] 

f odstup vodorovnej časti okna od slnolamov             [m] 

g odstup zvislej časti okna od slunolamov             [m] 

e1, e2 dĺžka tieňov v okennom otvore od okraja slnolamu            [m] 

c hĺbka okna vzhľadom k hornej tieniacej doske            [m] 

d hĺbka okna                         [m] 

 

Obr. 4 Oslnenie okien [8] 

 

𝑒1 = 𝑑|𝑡𝑎𝑛 (𝑎 − 𝛾)|     (19) 

 
𝑒2 = 𝑐 |

𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 ℎ 

𝑐𝑜𝑠 (𝑎 − 𝛾)
 | 

 

(20) 
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Zníženie solárnych ziskov vplyvom akumulačných vlastností budovy 

Teplo od slnečnej radiácie dopadajúce na vnútorné povrchy stien v miestnosti sa do 

týchto stien akumuluje a tým pádom znižuje tepelné zisky. Veľkosť tohto zníženia je 

teda priamo úmerná hmotnosti miestnosti. Toto naakumulované teplo sa potom odvedie 

najmä v nočných hodinách kedy je teplota vonkajšieho vzduchu výrazne nižšia. 

 

𝛥𝑄 =  0,05 ∗ 𝑀 ∗ 𝛥𝑡     (21) 

 

ΔQ zníženie maximálnej hodnoty tepelnej záťaže           [W] 

M hmotnosť vnútorných obvodových konštrukcií (max. do hĺbky 80 mm)   [kg] 

Δt prípustné prekročenie požadovanej teploty (volím 1K)            [K] 

Takto znížený tepelné zisk sa porovná s priemernými tepelnými ziskami v dobe 

prevádzky  Qm a ďalej sa počíta s vyššou z týchto dvoch hodnôt. 

2. VETRANIE 

Prívod čerstvého vzduchu do klimatizovaného priestoru a odvod znehodnoteného 

zabezpečuje vetranie. Vetraním sa tiež môžu čiastočne odvádzať nežiadúce tepelné 

zisky,  vlhkosť, prípadne ďalšie škodliviny. Minimálna dávka čerstvého vzduchu ju 

určená normami. Systémy vetrania môžeme rozlíšiť na prirodzené alebo nútené 

(mechanické), ktoré využíva ventilátory. V nových administratívnych budovách je 

nútené vetranie dnes už samozrejmosťou. 

3. KLIMATIZÁCIA 

Ako už bolo naznačené vyššie, klimatizácia je zariadenie slúžiace na celkovú úpravu 

vzduchu v budovách a je tvorené niekoľkými prvkami zaisťujúcimi jednotlivé úpravy. 

Pojem klimatizačný systém znamená súbor všetkých funkčných prvkov slúžiacich na 

úpravu vnútorného prostredia. Klimatizačným zariadením môžeme označiť konkrétne 

prevedenie systému. Tento názov sa potom používa spravidla aj v technickej správe.  

Klimatizačných systémov je obrovská škála a ich rozdelenie a triedenie sa v rôznych 

literatúrach líši. Zariadenia môžeme rozdeliť na interiérové a ústredné. Pre účely tejto 

práce nás budú zaujímať hlavne ústredné, ktoré môžeme ďalej rozdeliť podľa 
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prevedenia. Menšie zariadenia môžu byť zostavené (z jednotlivých častí) alebo 

konštruované ako blokové s určitou zostavou, ktorú nemožno meniť. [9] 

Pri zostavených zariadeniach sú potrebné prvky pre individuálne požiadavky zostavené 

na spoločnom ráme. Obvykle je možné ich spájať jednoduchým spôsobom, čo 

umožňuje zostaviť systémy s ľubovoľným účelom. Medzi jednotlivými prvkami nie sú 

žiadne prechodové kusy, takže sú tieto zariadenia kompaktnejšie. Je možné k ním 

pripojiť výmenník spätného získavania tepla. Montáž, údržba a doprava je relatívne 

jednoduchá [9]. 

 

 

 

 

Obr. 5 Príklad zostavenej klimatizačnej jednotky [10] 

Podobne je aj blokové zariadenia možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám. 

Zariadenie je však dodávané v kompaktnom celku. Jednotlivé prvky je možné vypustiť, 

nie však zameniť poradie. Vonkajšie rozmery teda ostanú vždy rovnaké [11].  

 

Obr. 6 Príklad blokovej jednotky [12] 

klapka ventilátor  vodný ohrievač   

filter 
vodný chladič  

tlmič hluku  

1. ventilátory 

2. ZZT 

3. ohrievač/chladič 

4. filter prívodného vzduchu 

5. filter odvodného vzduchu 

6. klapka prívodného vzduchu 

7. klapka odvodného vzduchu 
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3.1 Vzduchové systémy 

Teplo, resp. chlad medzi zdrojom a miestnosťou je prenášaný vzduchom. Vzduch má 

v porovnaní s ostatnými médiami menšiu tepelnú kapacitu, preto je na prenos určitého 

množstva tepla za rovnaký čas potrebný väčší objem vzduchu. Z toho vyplýva, že 

vzduchové systémy musia používať väčšie prierezy vzduchovodov alebo väčšie 

rýchlosti prúdenia. Výhodou týchto systémov je jednoduchšia údržba (napr. v porovnaní 

s vodným systémom). Podľa rýchlosti môžeme vzduchové systémy rozdeliť na 

vysokotlakové a nízkotlakové. Dnes už skoro samozrejmosťou je použitie spätného 

získavania tepla. 

 

3.1.1 Nízkotlakové  

Rýchlosť vzduchu vo vzduchovodoch je maximálne 10 m.s-1. Úprava vzduchu prebieha 

v spoločnej strojovni.  

Ústredné vzduchové systémy 

Upravený vzduch je z ústrednej strojovne distribuovaný skrz vzduchovody až ku 

koncovým prvkom v jednotlivých miestnostiach. Pre ústredné vzduchové systémy sú 

typické rozsiahle vzduchovody. Zariadenie na úpravu vzduchu je najčastejšie v 

zostavenom prevedení. Jedná sa o celkovú úpravu vzduchu. Keďže sa vzduch na 

konečné požiadavky upravuje už v ústrednej jednotke, potrebný je len jeden 

vzduchovod (jednokanálový systém). Systém obvykle pracuje s konštantným prietokom 

privádzaného vzduchu [11], [13]. Strojovňa ústrednej jednotky sa spravidla umiestňuje 

do podzemných poschodí, prípadne na strechu. Výfuk znehodnoteného vzduchu by sa 

mal umiestniť tak, aby nedošlo k spätnému nasatiu do prívodu vzduchu 
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Obr. 7 Schéma ústredného systému [13] 

Zónové vzduchové systémy 

Zónové vzduchové systémy sú podobné ústredným systémom. Rozdiel je v tom, že 

zónový systém dodáva vzduchu do jednotlivých „zón“, ktorých požiadavky na vnútornú 

mikroklímu sa líšia. Zóna je miestnosť, prípadne viac miestností s požiadavkami na 

rovnakú mikroklímu. Pred upravený vzduch zo zariadenia na úpravu vzduchu (spravidla 

tiež zostavená jednotka) sa upraví zvlášť na požadované parametre jednotlivých zón 

v doplnkovom zariadení a následne sa samostatnými vzduchovodmi rozvedie do týchto 

zón. Doplnkové zariadenie môže byť niektorý z prvkov klimatizácie, prípadne ich 

kombinácia [13]. 

Decentrálne vzduchové systémy 

Hlavným znakom decentrálnych vzduchových systémov je úprava vzduchu priamo 

v klimatizovanej miestnosti. Výhodou je teda, že systém nepotrebuje samostatnú 

strojovňu ani rozvody. Typicky je výmenník v miestnosti napojený priamym okruhom 

na výmenník na vonkajšej strane budovy [13].  
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3.1.2 Vysokotlakové  

Použitie vysokotlakových vzduchových systémov je charakteristické pre projekty, kde 

sú vysoké požiadavky na prívod čerstvého vzduchu a kde pokrývajú celkovú tepelnú 

stratu alebo záťaž. Teplonosným médiom je vzduch. Rýchlosť prúdenia v rozvodoch 

môže byť 12 -20 m.s-1. Vyššia rýchlosť v porovnaní s nízkotlakovým systémom 

umožňuje zmenšiť prierezy vzduchovodu, avšak za cenu zvýšenia hlučnosti systému 

a nákladov na energie. Pred vstupom do miestnosti sa redukuje tlak a s ním spojená 

rýchlosť privádzajúceho vzduchu a taktiež sa tlmí hluk. Vysokotlakové systémy 

používajú systém rozvodu vzduchu jednokanálový alebo dvojkanálový. Využitie je 

vhodné pre objekty s požiadavkami na veľký prívod vzduchu ako napríklad obchodné 

domy, kde nebude vadiť ani zvýšená hlučnosť [13].  

 

3.2 Vodné systémy 

Vodné systémy využívajú na prenos tepla medzi zdrojom a koncovým prvkom 

v klimatizovanej miestnosti vodu, ktorá má väčšiu tepelnú kapacitu ako vzduch. 

K zlepšeniu teplonosných vlastností vody sa do nej často primiešava glykol v pomere  

15–30 %. Voda pomocou potrubnej siete dodáva teplo resp. chlad z miesta úpravy ku 

koncovým prvkom, ktorým ho odovzdáva pomocou výmenníka. Koncové prvky potom 

toto teplo resp. chlad dopravujú pomocou vzduchu rovnomerne do celej miestnosti. 

Prívodný čerstvý vzduch je spravidla pred upravený v ústrednej jednotke strojovni 

prípadne na streche, ktorá sa môže starať aj o odvod vzduchu. K zníženiu nákladov na 

úpravu vonkajšieho vzduchu sa v koncových prvkoch alebo ústrednej jednotke môže 

využívať obehový vzduch a to tak, že sa nasáva z miestnosti a zmiešava s prívodným. 

 

3.3 Chladivové systémy 

Pre chladivové systémy je charakteristické, že teplonosnou látkou medzi zdrojom 

a klimatizovanou miestnosťou je chladivo s vysokou tepelnou kapacitou schopné vďaka 

nízkemu bodu varu meniť behom tohoto prenosu svoje skupenstvo. Systém môže slúžiť 

v zime aj na pokrytie tepelných strát. Chladivové systémy pracujú na základe 

jednoduchého kompresorového chladiaceho okruhu, ktorý je vďaka rozvoju špirálových 

kompresorov a chladív stále používaný. Chladiaci kompresorový okruh sa skladá 
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z kompresoru, ktorý nasáva a stlačuje odparené chladivo z výparníku, ktorý odparením 

odoberá teplo z chladeného priestoru, kondenzátoru, kde chladivo skondenzuje a 

odovzdá teplo okoliu a expanzného ventilu, ktorý reguluje (tlakovou expanziou 

prípadne reguláciou prietoku) prehriatie chladiva na výstupe z výparníku aby nedošlo 

k nasatiu kvapaliny kompresorom a samozrejme súbor regulačných prvkov, ktoré 

zaisťujú správny chod chladiaceho zariadenia. Spolu s chladivom obieha v okruhu olej, 

ktorý maže trecie plochy kompresoru. Kondenzátor aj výparník je doplnený 

ventilátorom, ktorý prispieva k výmene tepla medzi vzduchom a chladivom [14].  

 

Obr. 8 Chladiaci kompresorový okruh [14] 

Chladivové klimatizačné systémy sa delia podľa usporiadania na tri základné skupiny 

[15]: 

Split systémy 

Multisplit systémy 

VRV/VRF 

Najjednoduchšou variantnou chladivových systémov je jednozónový split systém, 

tvorený jednou vonkajšou a jednou až piatimi vnútornými jednotkami (s odbočením). 

Split systémy môžu poskytnúť chladiaci výkon 2 – 7 kW. Vonkajšia jednotka multisplit 

systému môže päť vnútorných jednotiek pričom na rozdiel od split systému je každá 

z nich na vonkajšiu pripojená samostatne, s možnosťou individuálneho riadenia. 

Výkony takýchto systémov môžu dosahovať až 11kW. VRV/VRF je multizónový 

systém s možnosťou napojenia až 64 jednotiek, takže je vhodné použiť pre objekty 

vyžadujúce veľké chladiace výkony (14 – 50 kW) [15]. 
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3.4 Koncové prvky 

Pre účely tejto práce budem rozlišovať klimatizačné systémy podľa koncových prvkov  

využívajúce fan coily (ďalej už iba FCU), indukčné jednotky alebo sálavé systémy, pri 

ktorých sa na rozdiel od predošlých dvoch prvkov prenáša teplo prevažne sálaním. 

Podľa prívodu vody môžeme niektoré koncové prvky rozdeliť na dvojtrubkové, 

trojtrubkové alebo štvortrubkové. Dvojtrubková sústava znamená, že je do prvku jeden 

samostatný prívod vody a druhým samostatným potrubím sa voda odvádza. 

Trojtrubková sústava má samostatný prívod teplej a studenej vody, ale spoločný odvod, 

no a štvortrubková sústava má potom samostatný prívod aj odvody teplej aj studenej 

vody: 

3.4.1 Indukčné jednotky  

Pôvodne sa indukčné jednotky umiestňovali pod okenné parapety, kde dobre 

eliminovali tepelné zisky, či straty okien a fasád, no pri dnešných dobrých tepelných 

vlastnostiach materiálov obálky budov a súčasne častých nárokoch investora na 

zachovanie čo najväčšej prenajímateľnej plochy sa jednotky umiestňujú na strop alebo 

do podhľadu. Takéto indukčné jednotky sú často nazývané „chladiace trámy“ alebo 

„chladiace trámce“. Chladiace trámce môžu byť tzv. pasívne, kedy sa jedná v podstate 

len o výmenník tepla, ktorý v sebe nemá zahrnutý prívod čerstvého vzduchu. Je zrejmé, 

že toto prevedenie bude poskytovať len malý chladiaci výkon. Častejšie sú však 

používané aktívne systémy, kde sú trámce napojené na prívod čerstvého pred 

upraveného vzduchu  z ústrednej jednotky (viď obr. 10). Na rozdiel od fan coilov 

nemajú ventilátory, takže nevytvárajú hluk, ani nespotrebúvajú elektrickú energiu. 

Primárny vzduch sa vyfukuje tryskami a dochádza k tzv. ejekčnému účinku (viď obr. 9), 

vďaka ktorému sa nasáva do jednotky obehový vzduch, ktorý sa spolu s čerstvým 

ohrieva alebo chladí. Prietok obehového vzduchu býva dva až osemnásobne väčší ako 

prietok primárneho. Tento pomer sa nazýva indukčný pomer. Chladiace trámce 

využívajú chladiacu vodu s relatívne vysokou teplotou (16 – 18 °C), takže nedochádza 

ku kondenzácií, tým pádom nie je potreba riešiť odvod kondenzátu. Voľbou vhodných 

parametrov môžu chladiace trámce poskytnúť výkon zhruba 40-80 W/m2 pri 

neprekročení rýchlostí prúdenia, ktoré by vyvolali prievan. Všeobecne platí, že je lepšie 

použiť dlhší trám s menším výkonom. Chladiace trámce teda môžu byť aj v móde 
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kúrenia so štvortrubkovým prívodom vody. Je nutné brať do úvahy problém 

z transferom tepla do spodných častí miestnosti. Laboratórnymi experimentami bolo 

zistené, že teplota vstupného média do trámu by nemala byť väčšia ako 45 °C 

a k zamedzeniu prievanu v oblasti okien musia byť použité kvalitné okná  s povrchovou 

teplotou vyššou ako 14 °C. Donedávna dominovali európskemu trhu fan coily, no 

v posledných rokoch investovali výrobcovia indukčných jednotiek prostriedky 

k odstráneniu predošlých nedostatkov ako napríklad závislosť na vysokom tlaku 

prívodného vzduchu a s tým spojená hlučnosť [1], [15]. 

 

 

Obr. 9 Aktívny chladiaci trámec [17] 

 

Obr. 10 Schéma systému aktívnych chladiacich trámcov [17] 
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3.4.2 FCU 

FCU využívajú obehový vzduch, ktorý je ventilátormi nasávaný z klimatizovaného 

prostredia. Čerstvý vzduch môže byť privádzaný z ústrednej jednotky pomocou 

vzduchovodov samostatne, alebo napojený priamo na FCU. Kvôli podobným nárokom 

popísanými v predchádzajúcej podkapitole sa tiež umiestňujú v oblasti stropu 

Oproti chladiacim trámcom pracujú FCU s nižšou teplotou chladiacej vody. Vďaka 

tomu dodávajú do klimatizovanej miestnosti väčší chladiaci výkon, no zároveň 

dochádza ku kondenzácií vody na výmenníku a vzniká potreba odvodu tohto 

kondenzátu. Za nevýhodu FCU sa považuje potreba odvodu kondenzátu, energia 

zmarená pri kondenzácií a hlučnosť, ktorú môže vytvárať ventilátor. V porovnaní 

s indukčnými jednotkami vznikajú náklady na čistenie a výmenu filtrov, výmenu 

ventilátora a elektrickú energiu ventilátora. Rozdiel v investičných nákladoch za 20 

rokov oproti indukčným trámom môže byť podľa [16] až 81%. Ich výhodou je rýchla 

úprava prostredia na požadované parametre, presné udržiavanie tejto teploty 

a schopnosť flexibilnej prevádzky, takže sa často používajú v  priestoroch ako hotelové 

izby, kancelárie, atď. 

3.4.3 Sálavé stropy 

V sálavých systémoch stropov prebieha prenos tepla na rozdiel od predošlých 

koncových prvkov predovšetkým  „sálaním“. Sálavé systémy sú vnímané ľudským 

telom veľmi príjemne, naviac nedochádza k víreniu prachu. Pri použití sálavého 

chladenia môže byť teplota interiéru vyššia ako pri zariadeniach s nútenou cirkuláciou 

vzduchu pri zachovaní rovnakej tepelnej pohody. [1] dokonca uvádza, že teplota 

vzduchu v interiéri môže byť v letných mesiacoch vyššia až o 2,5 K pri zachovaní 

rovnakého pocitu komfortu, čo má určite priaznivé dopady na spotrebu energie. Vďaka 

sálavému charakteru prenosu tepla odpadá nebezpečenstvo prievanu a nevytvárajú 

žiadny hluk. Sálavé systémy sú prevádzkované ako nízkoteplotné kúrenie resp. 

vysokoteplotné chladenie, takže zdroje tepla resp. chladu pracujú efektívnejšie. 

Typickým príkladom môže byť kondenzačný kotol prípadne tepelné čerpadlo, ktoré 

pracujú najefektívnejšie práve v nízkoteplotnom režime. Rovnako môže byť vhodné 

použiť sálavé kúrenie v kombinácií so solárnym ohrevom vody. Ďalšou veľkou 

výhodou tohoto systému je samoregulačná schopnosť. Konštrukčne sa jedná o plochý 
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trubkový výmenník zavesený pod stropom prípadne na stene klimatizovanej miestnosti. 

Chladiace stropy môžeme podľa [1] rozdeliť na  

● otvorené 

● uzavreté 

 

Obr. 11 Otvorený a uzavretý chladiaci strop [1] 

Ako už napovedá názov otvorené chladiace stropy sú charakteristické otvormi alebo 

medzerami, ktoré umožňujú obtekanie konštrukcie chladiaceho stropu vzduchom. 

Konvektívna zložka prenosu tepla sa potom vyrovná, prípadne prevýši sálavú zložku. 

Analogicky pri uzavretých chladiacich stropov prevláda sálavá zložka. Uzavreté 

chladiace stropy môžeme chladiace stropy rozdeliť na  

● masívne 

● ľahké 

Z krátkeho prieskumu na internetových stránkach rôznych výrobcov konštatujem, že 

masívne chladiace stropy sa dnes už používajú len výnimočne. V popredí sú hlavne 

systémy z ľahkých materiálov, ktoré je možné umiestniť do podhľadu, prípadne ako 

súčasť podhľadu, omietky na strop zavesiť. Na obr. 12 sú naznačené typy sálavých 

stropov. Sú to potrubný systém (a), aktívny betón (b), v súčasnosti veľmi 

obľúbené kapilárny systém (c) a lamely [1]. 

 

        Obr. 12a Potrubný systém      Obr. 12b Aktívny betón 
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Obr. 12c Kapilárny systém              Obr. 12d Lamely 

 

Teplota chladnej vody by nemala byť nižšia ako 16 °C (teplota rosného bodu vzduchu 

pri podmienkach obytných budov) aby nedošlo ku kondenzácií vodných pár. 

K zaisteniu hygienického minima čerstvého vzduchu a vlhkosti je nutné chladiace 

stropy doplniť samostatnou vzduchotechnikou. Objemový prietok sa potom redukuje 

len na minimálnu dávku čerstvého vzduchu, z čoho vyplýva aj zmenšenie prierezu 

vzduchovodov. Ďalšou výhodou chladiaceho stropu sú minimálne nároky na priestor, 

prevádzku a údržbu. Chladiaci výkon sa môže pohybovať v rozmedzí 40 – 90 

W/m2[m08], je teda zrejmé, že ich výkon je značne obmedzený. Spotreba energie je 

dnes pri výbere klimatizácie dôležitý faktor. Chladiace stropy majú podľa [19] nižšiu 

spotrebu energie v rozsahu 15 až 30 % v porovnaní s prevažne konvektívnymi 

systémami spomenutými v predchádzajúcich kapitolách. Zaujímavou vlastnosťou 

sálavých systémov je ich samoregulačná schopnosť (vykurovací/chladiaci výkon sa 

zvyšuje s rozdielom teplôt medzi teplotou povrchu a teplotou miestnosti). Platí, že čím 

väčšia je výmenná plocha systému, tým výraznejšie sa prejavuje samoregulačná 

schopnosť. Zo sálavého charakteru systému ďalej vyplýva, že nie je schopný odvádzať 

latentné teplo, preto je nutné systém doplniť vzduchotechnikou [1]. 
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VÝPOČTOVÁ ČASŤ 

1. STANOVENIE MINIMÁLNEEHO MNOŽSTVA ČERSTVÉHO VZDUCHU 

Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., rozdeľuje triedy práce na  

a) práca v sede s minimálnou aktivitou 

b) práce prevažne v sede s ľahkou aktivitou 

c) riadenie vozidiel, práca postojačky 

d) veľmi ťažká práca, nosenia ťažkých bremien 

Aktivita v administratívnych priestoroch odpovedá triede a) a b). Pre tieto dve triedy 

nariadenie prikazuje v dobe pobytu osôb v okupovaných miestnostiach minimálne 

množstvo vonkajšieho vzduchu 25 m3/h na osobu. Podľa Vyhlášky č. 20/2012 Sb. slúži 

ako ukazovateľ kvality vnútorného prostredia aj oxid uhličitý CO2, ktorého 

koncentrácia vo vnútornom vzduchu nesmie prekročiť hodnotu 1 500 ppm. Bežnou 

súčasťou administratívnych priestorov sú dnes senzory, ktoré túto koncentráciu neustále 

merajú a podávajú informácie regulácií. Certifikačný nástroj budov WELL, ktorý 

posudzuje kvalitu vnútorného prostredia odporúča umiestiť aspoň jeden senzor na 325 

m2 pravidelne okupovanej plochy. Vetranie hygienického zázemia ani únikových ciest 

nebude v tejto diplomovej práci zahrnuté. 

 

1.1 Určenie prívodu čerstvého vzduchu 

Súčasným trendom je zvyšovať kvalitu vnútorného prostredia a teda aj intenzitu prívodu 

čerstvého vzduchu. Certifikačný nástroj udržateľnosti budov LEED napríklad udeľuje 

body za zvýšenie prívodu čerstvého vzduchu o 30% v porovnaní so zákonmi danej 

krajiny. Zvýšiť výmenu vzduchu v priestoroch je určite správny krok aj vzhľadom na 

súčasnú situáciu vírusovej pandémie, preto som ako hodnotu prívodu čerstvého vzduchu 

zvolil  

50 m3/h na osobu. Na posudzovanom poschodí sa nachádza 37 malých a stredné 

veľkých kancelárií (< 40 m2), v ktorých budem uvažovať obsadenosť 2 osoby na 

kanceláriu. Ďalej sa v objekte nachádza 8 veľkých miestností (> 40 m2), ktoré môžu 

slúžiť ako konferenčné miestnosti alebo kancelárie pre jednu osobu (napríklad riaditeľ), 

ktoré ale môžu slúžiť napríklad na rokovanie s klientami, preto budem uvažovať 
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obsadenosť 5 osôb na miestnosť. Dohromady teda dostávame obsadenosť poschodia 

114 ľudí. Pri dávke čerstvého vzduchu 50 m3/h dostávame potrebný výkon vetracej 

jednotky 5700 m3/h. Vzduchotechnika bude teda pracovať s konštantným prietokom 

vzduchu. V zimných mesiacoch kedy teplota vzduchu klesne pod 0 °C sa prietok 

vzduchu obmedzí na polovicu. 

2. VÝPOČET TEPELNÝCH STRÁT 

2.1 Analýza objektu 

Pojednávaný objekt je šieste poschodie jedenásť poschodovej budovy (viď príloha) 

s dvomi podzemnými poschodiami. Objekt je využívaný ako administratívny priestor. 

Postup stanovenia tepelných strát vychádza z normy ČSN EN 12831 – Zjednodušené 

metóda pre jednotlivé miestnosti [5]. Plochy konštrukcií boli stanovené z výkresov 

objektu. Nad aj pod posudzovaným objektom sa nachádza rovnaký objekt s totožnými 

požiadavkami na vnútorné prostredie, tým pádom odpadá potreba výpočtu tepelnej 

straty podlahou a stropom. 

Klimatické údaje: 

Lokalita: Praha 

Zimná výpočtová vonkajšia teplota vzduchu: te = -12 °C  

Navrhnutá vnútorná teplota vzduchu:    ti = 20 °C 

Relatívna vlhkosť      𝜑 = 50 % 

Stanovenie súčiniteľu prestupu tepla  

Tab. 6 Súčiniteľ prestupu tepla jednotlivých konštrukcií 

typ. kce Materiál 

d 

[mm] 

λ 

[W/m.K] 

R 

[m2.K/W] 

U 

[W/m2.K] 

fasáda 

 

 

 

Odpor pri prestupe tepla vnútorná strana   0.13  

Omietka vápenno cementová 10 0.99 0.01  

Tehla Porotherm 24 240 0.41 0.59  

Minerálna vlna Rockwool 100 0.04 2.50  

Odpor pri prestupe tepla vonkajšia  strana -  0.04  

∑ 350  3.27 0.306 

okno Odpor pri prestupe tepla oknami    0.8 

 

about:blank
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Výpočet potrebného tepelného výkonu 

V návrhu nebudem uvažovať prípravu teplej vody. Podľa ČSN EN 12831-1 potom 

výkon tepelného zdroja nemal byť výrazne vyšší alebo nižší ako celkový potrebný 

tepelný výkon budovy. Potrebný tepelný výkon sa stanový zo všetkých tepelných strát 

objektu prestupom do vonkajšieho prostredia a strát vetraním a odčítaním vnútorných 

tepelných ziskov.  

 

 𝑄𝑃_𝑐𝑒𝑙𝑘. = ∑(𝑄𝑇  + 𝑄𝑉) −  ∑𝑄𝑍𝐼𝑆𝐾 

 

(22) 

   

𝑄𝑃_𝑐𝑒𝑙𝑘. celkový tepelný výkon             [W] 

𝑄𝑇       tepelná strata prestupom             [W] 

𝑄𝑉        tepelná strata vetraním             [W] 

𝑄𝑍𝐼𝑆𝐾    tepelný zisky               [W] 

 

 

Tepelná strata prestupom pre jednotlivé miestnosti 

Tepelnú stratu budeme uvažovať len medzi vykurovaným a vonkajším prostredím. 

Stratu do vnútorných nevykurovaných priestorov (chodba, toalety) zanedbám.  

 

𝑄𝑇,𝑖 =  (𝑆𝑘𝑜𝑛š𝑡.(𝑈𝑖 + 𝛥𝑈𝑇𝐵). 𝑓𝑥,𝑖) ∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)    (23) 

 

𝑄𝑇,𝑖   tepelná strata prestupom miestnosti                  [W] 

Skonšt   plocha stavebnej konštrukcie (tab. 2)                  [m2] 

𝑈𝑖   súčiniteľ prestupu tepla (tab. 1)                    [W/m2.K] 

𝛥𝑈𝑇𝐵   prirážka na vplyv tepelných mostov ( = 0,02 pre nové budovy) [W/m2.K] 

𝑓𝑥,𝑘   teplotný opravný činiteľ (podľa ČSN 12831-1 Tab. B.11)                  [-] 
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Tepelná strata vetraním pre jednotlivé miestnosti 

 

𝑄𝑉,𝑖 =  𝑉𝑖. 𝜌𝑎. 𝑐𝑝,𝑎. (𝑡𝑖 − 𝑡𝑝)     (24) 

 

𝑄𝑉,𝑖  tepelná strata vetraním miestnosti            [W] 

𝑉𝑖   prietok vzduchu do jednotlivých miestností (tab. 2)            [m3/h] 

𝜌𝑎. 𝑐𝑝,𝑎  súčin hustoty a mernej tep. kapacity ( = 0,34)         [W.h/m3.K] 

𝑛𝑖  intenzita vetrania ( podľa ČSN 12831-1 tab. B.12)         [1/h] 

𝑡𝑝  teplota vonkajšieho vzduchu na výstupe z rekuperácie            [°C] 

Pozn.: Vonkajšiu výpočtovú teplotu budeme uvažovať -15 °C. Ďalej počítame 

s použitím vetracej jednotky s rekuperáciou s účinnosťou 70 %. 

Tab. 7 Tepelná strata jednotlivých miestností 

Č. 

QT,Okno 

 [W] 

QT,Stena  

[W] 

QT, i 

[W] 

QV 

[W] 

601 228 118 346 179 

0602a 228 118 346 179 

0603 167 94 261 179 

0604a 94 52 145 179 

0604b 94 52 145 179 

0605a 94 52 145 179 

0605b 94 52 145 179 

606 94 52 145 179 

0607a 149 70 219 446 

0607b 98 50 148 179 

0608a 98 50 148 179 

0608b 98 50 148 179 

0609a 98 50 148 179 

0609b 299 148 447 446 

0610 419 191 610 446 
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0612 544 327 871 446 

0613 424 275 700 446 

0614a 98 50 148 179 

0614b 98 50 148 179 

0615 98 50 148 179 

0616 159 114 273 446 

0617a 159 115 274 446 

0617b 98 50 148 179 

0618a 98 50 148 179 

0618b 98 50 148 179 

0619a 98 50 148 446 

0619b 122 81 203 179 

0620 94 52 145 179 

0621a 94 52 145 179 

0621b 94 52 145 179 

0622a 94 52 145 179 

0622b 94 52 145 179 

0623 167 94 261 179 

0624a 228 118 346 179 

0625 228 118 346 179 

0626 194 101 295 179 

0627 95 51 146 179 

0627a 95 51 146 179 

0628a 194 101 295 179 

0629a 95 51 146 179 

0629b 95 51 146 179 

0630a 194 101 295 179 

0631 95 51 146 179 

0631a 95 51 146 179 

0632 194 101 295 179 

Spolu [kW] 6,9 3,8 10,6 10,2 
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Tepelné zisky 

Budem uvažovať 3 režimy. Režim plnej obsadenosti, 65% obsadenosti a nulovej 

obsadenosti. 

V administratívnej budove uvažujeme jednozmennú prevádzku 8 – 16 h.  Navrhnuté 

okná sú dostatočne veľké, aby sme mohli uvažovať s použitím umelého osvetlenia 5 

metrov od okien. Osvetlená plocha potom bude podľa výkresov 211 m2. Hodnoty 

tepelných výkonov svietidiel v norme ČSN 78 0548 odpovedajú svojej dobe, preto 

budeme radšej používať aktuálnejšie hodnoty [20]. 

 

Tepelné zisky od ľudí 

Tepelná záťaž produkovaná ľuďmi sa pre zadanú vnútornú teplotu vzduchu spočíta ako 

[8]: 

 

𝑄𝐿 = 6,2 𝑛𝐿(36 − 𝑡𝑖)     (25) 

𝑄𝐿 = 6,2 ∗ 114 ∗ (36 − 20) = 11,3 𝑘𝑊 

 

Kde 𝑛𝐿  Počet ľudí (plná prevádzka – 114 ľudí)              [-] 

 

Tepelné zisky od osvetlenia 

 

𝑄𝑂𝑆 = 𝑆𝑂𝑆 ∗  𝑞𝑂𝑆      (26) 

𝑄𝑂𝑆 = 211 ∗ 15 = 3,17 𝑘𝑊 

 

 

𝑆𝑂𝑆 osvetľovaná plocha                [m2] 

 𝑞𝑂𝑆  merný elektrický výkon (= 15) [20]        [W/m2] 

Tepelné zisky od vybavenia 
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Uvažujeme, že každý zamestnanec má počítač s monitorom s výkonom 150 W. Ďalej sa 

v objekte nachádzajú dve veľké laserové tlačiarne (275 W) [8].  

𝑄𝐸𝑉 = 17,65 𝑘𝑊      (27) 

 

Tepelná bilancia objektu 

 

Graf. 1 Tepelná bilancia objektu 

 

2.2 Analýza dát pre zimné obdobie 

Zo spočítaných hodnôt je zrejmé, že ľudia a ich činnosť tvoria v administratívnych 

budovách nezanedbateľnú tepelnú záťaž. Ako je vidieť z grafu 1, tepelné zisky pri 65% 

obsadenosti objektu pokryjú celkovú tepelnú stratu vrátane straty vetraním. Pri plnej 

obsadenosti prekročia tepelné zisky tepelné straty a bude ich potrebné odvádzať. 

Chladenie v zimnom období však potrebné nie je, pretože pri obídení spätného 

získavania tepla vzduchotechniky bypassom nie je problém túto záťaž odviesť. Sústava 

teda musí byť správne zregulovaná. Regulácia bude prebiehať na základe vnútornej 

teploty s využitím termostatov v každej kancelárií. Pri nulovej obsadenosti (víkendy, 
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sviatky) musí zdroj tepla pre kúrenie kryť tepelnú stratu 10,6 kW. Keďže sa v objekte 

v tomto momente nenachádzajú ľudia, vzduchotechnika bude pracovať len 

s cirkulačným vzduchom. V zimných mesiacoch bude pri plnej obsadenosti 

vzduchotechnika privádzať čerstvý vzduch o teplote 20 °C a polovicou navrhovaného 

prietoku (25 m3/h). Ohrievač vzduchotechniky bude kryť tepelnú stratu 10,6 kW. 

Z grafu 1 však vidieť, že už pri obsadenosti okolo 65 % nebude ohrev prívodného 

vzduchu potrebný. Plný výkon ohrievača vzduchotechniky sa využije až v prípade, keď 

obsadenosť klesne pod 33 %. To však hlavne v časoch pandémie môže nastávať, preto 

navrhujem zdroj, ktorý pokryje 100 % týchto strát.  

 

3. VÝPOČET TEPELNEJ ZÁŤAŽE 

3.1 Radiácia 

Vzhľadom na to, že skoro celá fasáda objektu je presklená, môžeme očakávať v letných 

mesiacoch vysoké tepelné zisky.  Postup stanovenia tepelných strát vychádza z normy  

ČSN EN 12831. 

Klimatické údaje 

Lokalita: Praha 

Výpočtová letná vonkajšia teplota vzduchu:  te = 32°C  

Navrhnutá vnútorná teplota vzduchu:   ti  = 26°C 

 

Výpočtové vzťahy boli uvedené v kapitole 1.3.1. Vzhľadom k rozsahu budú uvedené 

len výsledné hodnoty a všetky výpočty a medzivýsledky budú uvedené v prílohe.  

 

Vplyv akumulácie stien 

Podlaha bude zakrytá kobercom, preto budem uvažovať len ¼ hmotnosti podlahy. 

Maximálne hodnoty tepelných ziskov znížené o teplo akumulované do steny sa porovná 

s priemernými tepelnými ziskami v čase prevádzky a použije vyššia z hodnôt [8]. 

Výpočet je rozsiahly, preto bude uvedený len v prílohe. Pre miestnosti s orientáciou na 

sever a juh vyšli väčšie hodnoty priemeru tepelných ziskov v čase prevádzky a to najmä 
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vďaka tieniacim konštrukciám (viď obr. 14), ktoré blokujú slnečné lúče v čase 

najsilnejšej intenzite slnečnej radiácie (12:00). Pre miestnosti s orientáciou na východ 

a západ vyšli naopak výraznejšie hodnoty priemernej tepelnej záťaže v čase prevádzky, 

preto budeme pre tieto miestnosti ďalej počítať s týmito hodnotami. 

 

Obr. 14 Tieniace konštrukcie na južnej fasáde 
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Tab. 8 Tepelné zisky z radiácie objektu 

SS Miestnosť Qm [W] 

  

SS Miestnosť Qmax-ΔQ [W] 

Juh 

0626 858 

Západ 

601 1365 

0627 429 0602a 1569 

0627a 429 0607a 1234 

0628a 858 0607b 1145 

0629a 429 0608a 1192 

0629b 429 0608b 1163 

0630a 858 0609a 1163 

0631 429 0609b 3696 

0631a 858 0610 4916 

0632 858 0612 2191 

Sever 

0603 471 

Východ 

625 1714 

0604a 245 624a 1918 

0604b 245 0613 1286 

0605a 245 0614a 994 

0605b 245 0614b 994 

0606 171 0615 994 

0612 724 0616 2178 

0613 724 0617a 2178 

0620 171 0617b 1028 

0621a 245 0618a 1028 

0621b 245 0618b 1057 

0622a 245 0619a 997 

0622b 245 0619b 1186 

0623 471  Spolu [kW] 48,3 
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3.2 Prestup tepla  

Výpočet bude v súlade s ČSN 73 0548 a s výpočtom podľa [8]. Keďže bude v budove 

navrhnuté nútené vetranie, ktorým je mimo letné mesiace relatívne ľahké odvádzať 

tepelnú záťaž, budeme počítať s mesiacmi júl a august.  

 

3.3 Tepelná záťaž vnútorná 

Najvýraznejšie zdroje tepelnej záťaže vo vnútri budovy sú v prípade administratívnej 

budovy ľudia, svietidlá a kancelárske vybavenie (počítače, monitory, tlačiarne).  

Tepelné zisky od ľudí v letných mesiacoch sa podľa [8] spočítajú ako 

 

𝑄𝐿 = 6,2 ∗ 𝑛 ∗ (36 − 𝑡𝑖)      (28) 

 

kde n je počet ľudí, potom tepelné zisky od ľudí vychádzajú 7,1 kW. 

Produkcia tepla od osvetlenia má tepelné zisky v kanceláriách tiež výrazný vplyv. 

Fasádu tvorí relatívne veľký podiel okien, takže ako osvetľované pásmo budem brať 

plochu kancelárií 5 m od okna. Hodnoty uvedené v ČSN 730548 (25 - 35 W/m2) už 

v dnešnej dobe neplatia. Merný výkon moderných svietidiel so zdrojom s elektronickým 

predradníkom a parabolickou mriežkou môže dosiahnuť až hodnôt okolo 13 W/m2 [20]. 

 

𝑄𝑂𝑆 = 𝑞𝑂𝑆 ∗ 𝑆5𝑚      (29) 

 

kde  qos  merný výkon osvetlenie (volím 15)           [W/m2] 

 S5m osvetľovaná plocha 5 m od okna odmeraná z výkresov         [m2] 

 

potom tepelné zisky tvorené osvetlením na ploche 202 m2 sú 3 kW. 
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Tepelné zisky od kancelárskeho vybavenia 

V kanceláriách budem uvažovať dva počítače s monitormi, každý s tepelným výkonom  

150 W.  Celkový tepelný výkon od počítačov bude 13,5 kW. 

 

Tepelné zisky prívodom čerstvého vzduchu. 

Hodnoty tepelných ziskov z vetrania sa budú v jednotlivých variantách líšiť. Všeobecne 

sa spočítajú ako  

 

𝑄𝑉,𝑖 =  𝑉𝑖. 𝜌𝑎. 𝑐𝑝,𝑎. (𝑡𝑖 − 𝑡𝑝)     (30) 

 

𝑄𝑉,𝑖  Tepelné zisky vetraním miestnosti             [W] 

𝑉   Prívod čerstvého vzduchu do miestnosti         [m3/h] 

𝜌𝑎. 𝑐𝑝,𝑎  Súčin hustoty a mernej tep. kapacity (= 0,34)           [Wh/m3K] 

𝑡𝑝  Teplota vonkajšieho vzduchu na výstupe z rekuperácie           [K] 

 

3.4 Vlhčenie 

V zimnom období je v klimatických podmienkach ČR nutné privádzaný vzduch 

zvlhčovať. Na výpočet potrebného množstva prietoku vody �̇�W a príkonu nutného na 

odparenie vody 𝑃 použijeme program [21].  

�̇�𝑊 =  9,27 𝑔/𝑠 =  33,37 𝑙/ℎ  

𝑃 =  23 𝑘𝑊  
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3.5 Celkové tepelné zisky 

Tab. 9 Celkové tepelné zisky juh a sever 

S.S. Miestnosť 

Qm 

[W] 

QP (15h) 

[W] 

Qel. 

[W] 

QL 

[W] 

QOS 

[W] 

Spolu 

[W] 

Juh 

0626 858 31 300 124 87 1401 

0627 429 16 300 124 44 912 

0627a 429 16 300 124 44 912 

0628a 858 31 300 124 89 1402 

0629a 429 16 300 124 44 912 

0629b 429 16 300 124 44 912 

0630a 858 31 300 124 89 1402 

0631 429 16 300 124 44 912 

0631a 858 31 300 124 44 1357 

0632 858 31 300 124 89 1402 

Sever 

0603 471 26 300 124 37 958 

0604a 245 14 300 124 43 726 

0604b 245 14 300 124 43 726 

0605a 245 14 300 124 43 726 

0605b 245 14 300 124 43 726 

0606 171 10 300 124 43 648 

0612 724 41      764 

0613 724 41      764 

0620 171 10 300 124 43 648 

0621a 245 14 300 124 43 726 

0621b 245 14 300 124 43 726 

0622a 245 14 300 124 43 726 

0622b 245 14 300 124 43 726 

0623 471 26 300 124 37 958 
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Tab. 10 Celkové tepelné zisky západ a východ 

S.S. Miestnosť 

QO.R.max-ΔQ 

[W] 

QP (15h) 

[W] 

QEV. 

[W] 

QL 

[W] 

QOS 

[W] 

Spolu 

[W] 

Západ 

601 1365 37 300 124 97 1923 

0602a 1569 37 300 124 18 2048 

0607a 1234 22 300 310 332 2198 

0607b 1145 15 300 124 64 1649 

0608a 1192 15 300 124 64 1696 

0608b 1163 15 300 124 64 1667 

0609a 1163 15 300 124 64 1667 

0609b 3696 46 300 310 64 4417 

0610 4916 62 300 310 61 5649 

0612 2191 31 300 310 38 2870 

Východ 

625 1714 37 300 124 97 2272 

624a 1918 37 300 124 18 2398 

0613 1286 14 300 310 3 1913 

0614a 994 14 300 124 66 1498 

0614b 994 14 300 124 66 1498 

0615 994 14 300 124 66 1498 

0616 2178 30 300 310 68 2885 

0617a 2178 30 300 124 68 2699 

0617b 1028 15 300 124 66 1532 

0618a 1028 15 300 124 66 1532 

0618b 1057 15 300 124 66 1561 

0619a 997 15 300 124 66 1502 

0619b 1186 23 300 310 332 2151 

 Spolu [kW] 48,3 1,1 13,5 6,9 3 72,7 
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3.5 Analýza dát 

V miestnostiach orientovaných na juh sa všeobecne očakávajú najvyššie tepelné zisky. 

Z tab. 9 a 10 je však vidieť, že tepelné zisky v týchto miestnostiach sú nižšie 

v porovnaní s miestnosťami orientovanými na západ a východ. Dôvodom sú tieniace 

zariadenia (viď obr. 14). Bez tieniacich zariadení by v čase maximálnych tepelných 

ziskov (12 h) boli tepelné zisky radiáciou vyššie o zhruba 60 % (viď graf 2). Tieniace 

zariadenia majú nainštalované aj miestnosti 601 a 602a orientované na západ a 625 

a 624a orientované na východ. V týchto miestnostiach sa vplyvom slnolamov zníži 

tepelná záťaž o 30 - 40 % v časoch najvyššej tepelnej záťaže, čo je stále nezanedbateľné 

zlepšenie. Na základe polohy slnka v priebehu dňa voči týmto miestnostiam by však bol 

vhodnejší systém vonkajších žalúzií. Napríklad v časoch „nízkeho slnka“ by boli 

slnolami pre tieto miestnosti nefunkčné. Z tab. 9 je ďalej vidieť, že v miestnostiach 

orientovaných na sever sú tepelné zisky radiáciou minimálne. Na základe týchto zistení 

by som odporučil použitie vonkajších žalúzií na všetkých oknách kancelárií 

orientovaných na východ a západ.  

 

Graf 2 Porovnanie tepelnej záťaže s použitím tieniacej konštrukcie 
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4. VARIANT CHLADIACE TRÁMCE 

Chladiace trámce sú vhodné pre väčšinu stropných systémov a rozmery prístrojov 

zodpovedajú obvyklým normám. Chladiace trámce boli zvolené s ohľadom na prívod 

čerstvého vzduchu a potrebného chladiaceho výkonu vypočítaného na základe 

najnepriaznivejších podmienok. Stropné jednotky DID 312 od firmy Trox vyhovujú 

stropom so svetlou výškou 2,6 – 4 m. Zvolené zariadenia sa vyrábajú aj v prevedení 

štvortrubkové a ich tepelný výkon je dostatočný (viď tab. 11) na pokrytie nízkych 

tepelných strát (viď kap. 2, výpočtová časť), takže môžu byť v zimnom období použité 

na vykurovanie priestoru. Nominálny výkon (chladiaci aj tepelný) sa dá upravovať 

nastavením prietoku vody. Na dosiahnutie predpísaného výkonu  má každý chladiaci 

trámec predpísaný nominálny prietok vzduchu, ktorý je nutné zahrnúť do výpočtov 

centrálnej jednotky. Tepelné zisky vplyvom radiácie miestností 0609b a 0610 sú príliš 

vysoké a návrh len chladiacich trámcov sa javí ako nepraktický, preto navrhujem 

v týchto dvoch miestnostiach použiť na okná vnútorné svetlé reflexné fólie s tieniacim 

súčiniteľom s = 0,42 [7]. Týmto spôsobom znížime tepelné zisky radiáciou viac ako 

dvojnásobne (viď tab. 11) a súčet tepelný ziskov miestností bude 67,6 kW. Jednotlivé 

trámce sú schopné dodávať rovnako veľký prípadne väčší tepelný výkon ako chladiaci, 

takže s pokrytím tepelných strát nebude v zimnom období problém. 

 

Tab. 11 Vplyv tieniaceho súčiniteľa na tepelné zisky 

Tieniaci súčiniteľ s = 0,42 s = 0,9 

Miestnosť Qmax – ΔQ [kW] Qmax – ΔQ [kW] 

0609b 1,4 3,7 

0610 1,8 4,9 
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Tab. 12 Návrh chladiacich trámcov pre miestnosti orientované na juh a sever 

S.S. Miestnosť 

QCh. Pož. 

[W] Názov 

QCh. Celk. 

[W] 

QP.V. 

[W] 

QW 

[W] 

QH 

[W] 

�̇�W 

[l/h] 

�̇�V 

[m3/h] 

J 

0626 1421 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0627 922 2400 M 923 338 585 935 130 101 

0627a 922 2400 M 923 338 585 935 130 101 

0628a 1422 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0629a 922 2400 M 923 338 585 935 130 101 

0629b 922 2400 M 923 338 585 935 130 101 

0630a 1422 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0631 922 2400 M 923 338 585 935 130 101 

0631a 1367 2 x 3000 Z 1401 362 1039 2004 150 108 

0632 1422 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

S 

0603 964 2400 M 1001 338 663 935 180 101 

0604a 729 1500 G 726 349 377 605 90 104 

0604b 729 1500 G 726 349 377 605 90 104 

0605a 729 1500 G 726 349 377 605 90 104 

0605b 729 1500 G 726 349 377 605 90 104 

0606 652 1500 G 679 349 330 605 70 104 

0612 3672 3 x 3000 Z 3727 978 2749 2004 250 291 

0613 2699 2 x 2700 M 2700 942 1758 2228 250 280 

0620 652 1500 G 679 349 330 605 70 108 

0621a 729 1500 G 726 349 377 605 90 108 

0621b 729 1500 G 726 349 377 605 90 108 

0622a 729 1500 G 726 349 377 605 90 108 

0622b 729 1500 G 726 349 377 605 90 108 

0623 964 2400 M 1001 338 663 935 180 101 
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Tab. 13 Návrh chladiacich trámcov pre miestnosti orientované na západ a východ 

S.S. Miestnosť QCh. Pož. [W] Názov 

QCh. Celk. 

[W] 

QP.V. 

[W] 

QW 

[W] 

QH 

[W] 

�̇�W 

[l/h] 

�̇�V 

[m3/h] 

Z 

601 1941 2 x 2700 Z 1986 484 1502 2140 250 144 

0602a 2066 2 x 2700 Z 2029 484 1545 2140 280 144 

0607a 2209 2 x 2700 Z 2238 602 1636 1248 220 180 

0607b 1657 2 x 2700 Z 1668 484 1184 2004 110 144 

0608a 1703 2 x 2700 Z 1740 484 1256 2004 150 144 

0608b 1674 2 x 2700 Z 1668 484 1184 2004 110 144 

0609a 1674 2 x 2700 Z 1668 484 1184 2004 110 144 

0609b 2111(3695) 2 x 2700 Z 2157 602 1555 2004 180 180 

0610 2574(4916) 2 x 2700 M 2612 942 1670 2228 180 280 

V 

625 2287 2 x 2700 Z 2303 602 1701 2004 250 180 

624a 2413 3000 M 2405 722 1683 2004 250 115 

0614a 1506 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0614b 1506 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0615 1506 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0616 2904 2 x 3000 M 2930 988 1942 2466 250 296 

0617a 2904 2 x 3000 M 2930 988 1942 2466 250 296 

0617b 1541 2 x 3000 Z 1556 362 1194 2004 220 108 

0618a 1541 2 x 3000 Z 1556 362 1194 2004 220 108 

0618b 1570 2 x 3000 Z 1604 362 1242 2004 250 108 

0619a 1510 2 x 3000 Z 1508 362 1146 2004 180 108 

0619b 2164 2 x 2700 Z 2157 602 1555 2004 180 180 

 Spolu 67600   21080 47800 69800  6200 

 

QCh. Pož  požadovaný chladiaci výkon miestnosti           [W] 

QCh. Celk.  celkový výkon chladiaceho trámca            [W] 

QP.V.   chladiaci výkon primárneho vzduchu            [W] 

QW  chladiaci výkon na strane vody                   [W] 

QH  tepelný výkon                          [W] 

�̇�W   prietok vody                [l/h] 

�̇�V   prietok vzduchu            [m3/h] 
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Návrh zdroja a centrálnej jednotky vzduchotechniky 

Posudzovaný objekt je jedno poschodie administratívnej budovy. Systém klimatizácie 

bude napojený a celkový zdroj chladu celej budovy, takže budú v tejto práci uvedené 

len číselné hodnoty požadovaných výkonov. Pri návrhu indukčných trámcov boli 

spočítané tepelné zisky pri najnepriaznivejších podmienkach pre každú miestnosť. 

Požadované chladiace výkony vyšli nasledovne: 

Celkový chladiaci výkon primárneho vzduchu:  21,1 kW 

Celkový chladiaci výkon pre chladiace trámce: 47,8 kW 

Spolu:        68,9 kW 

V praxi však tieto podmienky nikdy nenastanú súčasne, preto je pre návrh zdroja nutné 

nájsť hodinu, kedy je súčet tepelných strát jednotlivých miestností najvyšší. Z výpočtov 

v prílohe je zrejmé, že to bude 15:00. Celkový potrebný chladiaci výkon zo zdroja 

chladu pre posudzované poschodie bude 55,4 kW, čo je zhruba 80 % zo súčtu 

chladiacich výkonov jednotlivých miestností. V rovnakom pomere sa zníži celkový 

chladiaci výkon primárneho vzduchu a chladiacej vody. 

Celkový chladiaci výkon privádzaného vzduchu do indukčných jednotiek platí pre 

ochladenie z návrhovej teploty miestnosti  (26 °C), takže je nutné tento výkon navýšiť 

od chladiaci výkon potrebný k ochladeniu vonkajšieho vzduchu na túto hodnotu. 

Z chladiaceho výkonu a prietoku primárneho vzduchu sa dá spätným výpočtom spočítať 

teplota prívodného vzduchu – 16 °C. Účinnosť rekuperácie centrálnej jednotky budem 

s ohľadom na bezpečnosť voliť 60 % ako určitú rezervu. Vonkajší vzduch potom 

rekuperácia predchladí na 28,4 °C. Potrebujem teda spočítať výkon, ktorý ochladí 

vzduch z 28,4 °C na 16 °C. Na toto ochladenie volím zdroj s teplotným spádom 12/6 

°C. Teplotu chladiča budem zjednodušene uvažovať ako 9 °C. Teplota rosného bodu 

pre vzduch s teplotou 28,4 °C v auguste s mernou vlhkosťou 8,9 g/kgsv [9] je z hx 

diagramu (obr. 15) 12,2 °C. Je teda jasné, že sa bude jednať o mokré chladenie, ktoré 

spočítam podľa rovnice (31) a časť výkonu sa bude mariť v kondenzácií. Chladiaci 

výkon teda spočítam: 
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𝑄𝐶𝐻,𝑉𝑍𝑇 =  𝑉. 𝑐. Δh      (31) 

 

kde QCh,VZT   chladiaci výkon chladiča centrálnej jednotky          [W] 

 VVZT  prietok vzduchu centrálnej jednotky         [m3/s] 

 Δh  zmena entalpie          [J/kg] 

Potrebné chladiace výkony vrátane zníženia o 80 % budú vyzerať nasledovne: 

Celkový chladiaci výkon primárneho vzduchu (28,4/16 °C):  27,4 kW 

Celkový chladiaci výkon pre chladiace trámce:   38,2  kW 

Celkový chladiaci výkon klimatizácie:     64,1 kW 

 

Keďže pre chladiace trámce musí zdroj dodávať vodu s teplotou 16 °C, zdroje chladu 

budú musieť byť dva. Pre chladiace trámce bude potrebný zdroj s chladiacim výkonom 

38,2 kW. K chladiacemu výkonu centrálnej jednotky je nutné ešte pričítať tepelné zisky 

elektromotora ventilátoru jednotky, ktorý podľa [22] vyšiel 800 W.  Pre centrálnu 

jednotku vzduchotechniky, ktorá bude privádzať 6200 m3/h čerstvého vzduchu bude 

potrebný zdroj s chladiacim výkonom 27,4 kW. Z kap. 2 je zrejmé, že kúrenie bude 

v prevádzke hlavne v čase neprítomnosti ľudí. V tomto čase bude centrálna jednotka 

využívať cirkulačný vzduch a nebude potrebný ohrev. Celkový potrebný tepelný výkon 

je spočítaný v kap. 2. Z tab. 11 a 12 je jasné, že dané chladiace trámce nebudú mať 

problém tento výkon dodať do jednotlivých miestností. 
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Obr. 15 HX diagram chladenia vzduchu 
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5. VARIANT FCU 

Ako koncové jednotky FCU som zvolil kazetové jednotky Skystar. K návrhu som 

využil software od spoločnosti Sabiana (obr. 16).  Parametre vnútorného vzduchu 

ostanú rovnaké ako v predošlej variante. Z obr. 17 je vidieť, že FCU navrhnuté na 

maximálne otáčky neprekročia hygienický limit hladiny akustického tlaku na 

pracovisku podľa nariadenia vlády č. 272/2011 Sb  (50 dB). Z návrhu je opäť vidieť, že 

dané FCU nebudú mať problém pokryť tepelné straty v zimnom období. 

 

 

Obr. 16 Zadanie parametrov miestnosti 626 

 

Obr. 17 Výstup z návrhového programu pre miestnosť 626 
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Tab. 14 Návrh FCU pre miestnosti orientované na juh a sever 

S.S. Miestnosť 

QCh. Pož. 

[W] Názov 

Otáčky 

[min/med/max] 

Celkový 

chladiaci 

výkon 

[W] 

Citeľný 

chladiaci 

výkon 

[W] 

J 

0626 1421  SK04  max 2070 1725 

0627 922  SK04  min 1354 1061 

0627a 922  SK04  min 1354 1061 

0628a 1422  SK04  med 1754 1425 

0629a 922  SK04  min 1354 1061 

0629b 922  SK04  min 1354 1061 

0630a 1422  SK04  med 1754 1425 

0631 922  SK04  min 1354 1061 

0631a 938  SK24  min 1354 1061 

0632 1422  SK04  med 1754 1425 

S 

0603 964  SK04  min 1354 1061 

0604a 729  SK04  min 1354 1061 

0604b 729  SK04  min 1354 1061 

0605a 729  SK04  min 1354 1061 

0605b 729  SK04  min 1354 1061 

0606 652  SK04  min 1354 1061 

0612 3672  SK54  med 5068 3770 

0613 2699  SK26  max 3543 2700 

0620 652  SK04  min 1354 1061 

0621a 729  SK04  min 1354 1061 

0621b 729  SK04  min 1354 1061 

0622a 729  SK04  min 1354 1061 

0622b 729  SK04  min 1354 1061 

0623 964  SK04  min 1354 1061 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 4 - IB - 2021  Marián Strmeň 
 

59 
 

Tab. 15 Návrh FCU pre jednotlivé miestnosti na západ a východ 

S.S. Miestnosť 

QCh. Pož. 

[W] Názov 

Otáčky 

[min/med/max] 

Celkový 

chladiaci 

výkon 

[W] 

Citeľný 

chladiaci 

výkon 

[W] 

Z 

601 1941  SK24  max 2916 2274 

0602a 2066  SK24  max 2916 2274 

0607a 2209  SK24  max 2916 2274 

0607b 1657  SK04  max 2070 1725 

0608a 1703  SK04  max 2070 1725 

0608b 1674  SK04  max 2070 1725 

0609a 1674  SK04  max 2070 1725 

0609b 2111  SK24  max 2916 2274 

0610 2574  SK44  min 3734 2714 

V 

625 2287  SK24  max 2916 2274 

624a 2413  SK36  med 3201 2410 

0614a 1506  SK04  max 2070 1725 

0614b 1506  SK04  max 2070 1725 

0615 1506  SK04  max 2070 1725 

0616 2904  SK36  max 4042 3141 

0617a 2904  SK36  max 4042 3141 

0617b 1541  SK04  max 2070 1725 

0618a 1541  SK04  max 2070 1725 

0618b 1570  SK04  max 2070 1725 

0619a 1510  SK04  max 2070 1725 

0619b 2164  SK24  max 2916 2274 

  Spolu [kW] 67,6   95,6 75,6 

 

Návrh zdroja a centrálnej jednotky vzduchotechniky 

Zdroj chladu pre variantu s FCU bude rovnako ako pri variante s indukčnými 

jednotkami dimenzovaný na základe princípu súčasnosti. Do návrhu zdroja je naviac 

potrebné zahrnúť chladiaci výkon zmarený pri kondenzácií FCU jednotiek. 

Klimatizačný systém posudzovaného poschodia bude teda potrebovať zo zdroju tepla 

celkový chladiaci výkon 76,5 kW. Teplota prívodnej chladiacej vody a spiatočky bude 

12/7 °C. S rovnakými teplotami môže pracovať aj výmenník centrálnej jednotky 

vzduchotechniky, takže zdroj chladu môže byť spoločný pre obidve zariadenia. 

S ohľadom na obmedzenia zvolených FCU som sa rozhodol predísť predimenzovaniu 
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znížením dávky čerstvého vzduchu v niektorých miestnostiach na 40 m3/h na osobu. 

Centrálna jednotka potom bude musieť privádzať 4360 m3/h vzduchu o teplote 26 °C. 

Keďže bude centrálna jednotka využívať rovnaký nízkoteplotný zdroj ako FCU, 

chladiaci výkon sa spočíta ako mokré chladenie podobne ako v predošlom variante 

pomocou HX diagramu a rovnice (31). Centrálna jednotka bude teda musieť chladiť 

vonkajší vzduch s výkonom 4,4 kW. S ohľadom na tepelné zisky z ventilátorov bude 

teda potrebné odoberať zo zdroja chladu chladiaci výkon 80,1 kW.  

 

6. VARIANT CHLADIACE STROPY 

Na základe zistených informácií v teoretickej časti sa chladiace stropy javia ako ideálne 

riešenie do administratívnych budov, keďže počet ľudí nie je tak vysoký aby 

dochádzalo k tvorbe nadmerného latentného tepla, s ktorým by si systém chladiacich 

stropov nevedel poradiť. Administratívne budovy sú dnes už spravidla vybavené 

mechanickým vetraním, ktoré je schopné odvádzať latentné teplo viazané vo vzduchu 

už pri minimálnych hygienických hodnotách. Ako už bolo spomenuté v kap. 3.4.3 

teoretickej časti, uzavreté chladiace stropy využívajú prevažne sálavý princíp prenosu 

tepla. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť rovnaký komfort ako pri použití bežnej 

klimatizácie aj pri vyššej teplote. Podľa [1] môže byť táto teplota vyššia o 2,5 K. Keďže 

je budova už dokončená, typ potrubný systém alebo aktívny betón by vyžadoval 

rozsiahlu rekonštrukciu. Rozhodol som sa zvoliť typ kapilárne rohože v stropných 

kazetách (viď obr. 18). Kapilárne rohože nemajú kyslíkovú bariéru takže musia byť od 

zvyšku chladiacej sústavy oddelené výmenníkom. Ďalším dôvodom pre túto voľbu bola 

nízka svetlá výška objektu. K návrhu využijeme podklady a výpočtový program 

výrobcu G-TERM. Chladiaci systém bude doplnený samostatným systémom 

vzduchotechniky, ktorý bude čiastočne pomáhať s odvodom tepelnej záťaže. Kapilárne 

rohože je spravidla nutné zhora zaizolovať aby nedochádzalo k strate ale stratu „chladu“ 

smerom nahor. V tomto prípade to zanedbáme, pretože rovnaký výkon dostaneme vo 

forme zisku zo spodného poschodia [23]. 
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Obr. 18 Kazetové kapilárne rohože od firmy G TERM 

 

Vstupné parametre: 

Vnútorná výpočtová teplota: 27 °C 

Teplota prívod: 16 °C 

Teplota spiatočka: 18 °C 

Zvolený typ kazetových kap. rohoží: K.U15, dierovaná, bez izolácie 

Prívodný vzduch 25 °C 

 

Voľba teploty vody 

Výrobca uvádza, že pri voľbe teploty prívodu 16 °C nedôjde ku kondenzácií. 

Z kalkulátoru Mollierovho diagramu (viď obr. 19) vyplýva, že pri navrhovaných 

parametroch dôjde ku kondenzácií pri 15,7 °C. Aj keď sa jedná o ľahký strop, ktorý má 
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na rozdiel od masívnych systémov rýchlu odozvu, je to relatívne malá rezerva (zvyk je 

voliť povrchovú teplotu aspoň o 1 °C viac). Pri prekročení vnútornej teploty o 1 °C 

teplota rosného bodu vystúpi na 16,6 °C, tým pádom by v niektorých častiach stropu 

mohlo dochádzať ku kondenzácií. 

 

 

Obr. 19 Kalkulátor Mollierovho diagramu [24] 

 

Vplyv teploty vody na chladiaci výkon je zrejmý z grafu 3. Zvýšenie teploty prívodnej 

vody už o 1 °C by vzhľadom na vysoký požadovaný merný chladiaci výkon viedlo 

k nedostatočnému výkonu v niektorých miestnostiach, preto radšej volím úpravu 

navrhovanej maximálnej relatívnej vlhkosti na 47 %. Hodnota rosného bodu pri 27 °C 

bude 14,7 °C. Pri prekročení návrhovej teploty o 1 °C to bude 15,6 °C, tým pádom 

nedôjde ku kondenzácií.  
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Graf 3 Závislosť merného chladiaceho výkonu stropu na teplotnom spáde 

 

Z výpočtového programu od firmy G-TERM (viď obr. 20) je merný chladiaci výkon 

kazetového systému: 

𝑞𝑁 = 77,29 𝑊/𝑚2 

 

Obr. 20 Výpočtový program spoločnosti G-Term [26] 
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Požadovaný merný výkon stropu qmin stanovíme vydelením celkovej tepelnej záťaže 

jednotlivých miestností využiteľnou plochou stropu na umiestnenie kazetových 

kapilárnych rohoží. Maximálnu využiteľnú plochu stropu určíme z výkresovej 

dokumentácie. Z tejto plochy je nutné ešte odrátať plochu prvkov ako napríklad 

osvetlenie, výuste atď. namontovaných na strope. V počiatočnom návrhu bolo v každej 

miestnosti odrátaných 10 kaziet, ktoré budú prenechané ostatným prvkom stropu. 

 

 
𝑞𝑚𝑖𝑛 =

𝑄𝑐𝑒𝑙𝑘.

𝑆𝑠
 

 

(32) 

 

kde  Qcelk. celková tepelná záťaž priestoru od vnútorných aj vonkajších  

zdrojov                  [W] 

 Ss  využiteľná plocha stropu              [m2] 

Merný výkon privádzaného vzduchu 

V prípade odvádzania časti citeľnej záťaže vetraním môžeme tento výkon od 

potrebného výkonu stropu odčítať [23].   

 

𝑞𝑝𝑜ž. = 𝑞𝑚𝑖𝑛 − 𝑞𝑣𝑧        (33) 

 

 
𝑞𝑣𝑧 =

𝑉 ∗ 𝑐 ∗ 𝜌 ∗ (𝑡𝑒 − 𝑡𝑖)

𝑆𝑠
 

 

(34) 

  

kde qvz merný chladiaci výkon privádzaného vzduchu     [W/m2] 

te  teplota privádzaného vzduchu             [°C] 

 ti  teplota vzduchu v miestnosti                [°C] 
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Tab. 16 Návrh chladiacich stropov pre miestnosti orientované na juh a sever 

S.S. Miestnosť 

Qcelk. 

[W] 

qmin 

[W/m2] 

qVZ 

[W/m2] 

Počet kaziet 

[-] 

Plocha kaziet 

[m2] 

qpož. 

[W/m2] 

J 

0626 1381 54,8 2,5 70 25,2 52,3 

0627 887 82,1 5,9 30 10,8 76,2 

0627a 887 82,1 5,9 30 10,8 76,2 

0628a 1383 54,9 2,5 70 25,2 52,3 

0629a 887 82,1 5,9 30 10,8 76,2 

0629b 887 82,1 5,9 30 10,8 76,2 

0630a 1383 54,9 2,5 70 25,2 52,3 

0631 887 35,2 2,5 70 25,2 32,7 

0631a 900 83,4 5,9 30 10,8 77,4 

0632 1383 54,9 2,5 70 25,2 52,3 

S 

0603 922 50,2 3,5 51 18,4 46,8 

0604a 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0604b 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0605a 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0605b 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0606 616 65,8 6,8 26 9,4 58,9 

0612 3421 77,9 3,6 122 43,9 74,3 

0613 2467 95,2 6,2 72 25,9 89,0 

0620 616 65,8 6,8 26 9,4 58,9 

0621a 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0621b 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0622a 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0622b 693 74,0 6,8 26 9,4 67,2 

0623 922 50,2 3,5 51 18,4 46,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 4 - IB - 2021  Marián Strmeň 
 

66 
 

Tab. 17 Návrh chladiacich stropov pre miestnosti orientované na západ a východ 

S.S. Miestnosť 

Qcelk. 

[W] 

qmin 

[W/m2] 

qVZ 

[W/m2] 

Max. počet 

kaziet 

[-] 

Max. plocha 

kaziet 

[m2] 

qpož. 

[W/m2] 

Z 

601 1900 67,7 2,3 78 28,1 65,4 

0602a 2026 80,4 2,5 70 25,2 77,8 

0607a 2002 52,0 4,2 107 38,5 47,8 

0607b 1622 128,7 5,1 30 10,8 144,2 

0608a 1668 132,4 5,1 30 10,8 148,5 

0608b 1639 130,1 5,1 30 10,8 145,9 

0609a 1639 130,1 5,1 30 10,8 145,9 

0609b 1898 75,3 6,3 70 25,2 69,0 

0610 2356 66,8 4,5 98 35,3 62,3 

V 

625 2247 80,0 2,3 78 28,1 77,8 

624a 2373 94,2 2,5 70 25,2 91,6 

0614a 1475 117,1 5,1 30 10,8 130,6 

0614b 1472 116,8 5,1 30 10,8 130,3 

0615 1472 116,8 5,1 30 10,8 130,3 

0616 2686 128,6 7,7 58 20,9 121,0 

0617a 2694 129,0 7,7 58 20,9 121,4 

0617b 1515 120,2 5,1 30 10,8 134,3 

0618a 1506 119,5 5,1 30 10,8 133,5 

0618b 1535 121,8 5,1 30 10,8 136,2 

0619a 1475 117,1 5,1 30 10,8 130,7 

0619b 1952 50,7 4,2 107 38,5 46,5 

 

Miestnosti orientované na juh a sever vykazujú merný požadovaný výkon približne 

rovnaký alebo nižší než požadovaných 77,29 W/m2, môžeme teda v týchto 

miestnostiach daný systém  použiť. V miestnostiach s menším požadovaným výkonom 

môžeme použiť menší počet kaziet. Menšie miestnosti s orientáciou na západ a východ 

však vykazujú príliš vysoký požadovaný merný chladiaci výkon stropu. Pri znížení 

teploty prívodného vzduchu na 20 °C ani pri využití celej plochy stropu sa vo väčšine 

týchto miestností nezníži  požadovaný merných výkon pod hodnotu 100 W/m2. 

Samostatný systém stropných kapilárnych rohoží je teda pre daný objekt nevhodný.  
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Stenové chladenie 

Možným riešením by mohlo byť využitie plochy stien pre doplnkové stenové chladenie. 

Výrobca síce udáva, že najvhodnejšie je umiestnenie na vonkajšie steny, to by však pri 

posudzovanom objekte nebolo možné. Miestnosti s príliš vysokou mernou tepelnou 

záťažou sú umiestnené vedľa seba takže ako ideálne riešenie sa javí umiestnenie 

kapilárnych rohoží do sadrokartónových stien vždy medzi dve takéto miestnosti  

(viď obr. 21). Daná stena bude potom chladiť miestnosti na obidvoch stranách 

s polovičným výkonom a tým pádom odpadá nutnosť izolácie z jednej strany. 

Nevýhodou umiestnenia za sadrokartónovú dosku je zníženie chladiaceho výkonu 

rohoží. To sa dá čiastočne kompenzovať použitím vodivých SDK dosiek. Pri využití 

stropu a časti stien bude nutné overiť strednú radiačnú teplotu aby nedochádzalo 

v miestnosti k nepríjemnému pocitu. Miestnosti, v ktorých je použité dodatočné stenové 

chladenie sú skoro identické, takže bude postačovať overiť len jednu z nich. Stredná 

radiačná teplota vzorovej miestnosti vychádza na základe výpočtu pomeru osáľania 

necelých 22 °C. Vplyv slnečnej radiácie som zanedbal, takže je výpočet výrazne na 

strane bezpečnosti. Na základe Nariadenia vlády č. 523/2002 Sb. musí tento objekt 

splňovať operatívnu teplotu minimálne 20 °C. Z kap.1.2.1 je zrejmé, že vplyvom teploty 

vzduchu sa k tejto hodnote nepriblížime ani pri nízkych rýchlostiach privádzaného 

vzduchu [23]. 

 

Obr. 21 Miestností s chladiacimi stenami 
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Stenové chladenie bude poskytovať merný chladiaci výkon 62,28 W/m2 pri parametroch 

zrejmých z obr. 22. Výsledný návrh stropného a stenového chladiaceho systému je 

zrejmý z tab. 18. 

 

 

Obr. 22 Výpočtový program spoločnosti G-Term [26] 
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Tab. 18 Návrh stropného a stenového chladenia juh a sever 

S.S. Miestnosť 

qpož. 

[W/m2] 

Počet kaziet 

[-] 

Plocha chl. steny 

[m2] 

Qvzduch 

[W] 

Qstrop 

[W] 

Qstena 

[W] 

Qcelk. 

[W] 

 0626 73,2 50,0  64 1391 0 1455 

 0627 76,2 30,0  64 835 0 899 

 0627a 76,2 30,0  64 835 0 899 

 0628a 73,3 50,0  64 1391 0 1455 

J 0629a 76,2 30,0  64 835 0 899 

 0629b 76,2 30,0  64 835 0 899 

 0630a 73,3 50,0  64 1391 0 1455 

 0631 76,2 30,0  64 835 0 899 

 0631a 77,4 30,0  64 835 0 899 

 0632 73,3 50,0  64 1391 0 1455 

 0603 76,9 31,0  64 863 0 927 

 0604a 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0604b 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0605a 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0605b 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0606 76,6 20,0  64 556 0 620 

S 0612 76,8 118,0  160 3283 0 3443 

 0613 94,2 68,0 62,3 160 1892 436 2488 

 0620 76,6 20,0  64 556 0 620 

 0621a 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0621b 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0622a 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0622b 75,9 23,0  64 640 0 704 

 0623 74,5 32,0  64 890 0 954 
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Tab. 19 Návrh stropného a stenového chladenia západ a východ 

S.S. Miestnosť 

qpož. 

[W/m2] 

Počet kaziet 

[-] 

Plocha chl. steny 

[m2] 

Qvzduch 

[W] 

Qstrop 

[W] 

Qstena 

[W] 

Qcelk. 

[W] 

 601 1900 77,3  64 1836   1900 

 0602a 2026 76,8  64 1976   2040 

 0607a 2002 93,0  160 1530 311 2002 

Z 0607b 1622 127,3 62,3 64 946 623 1633 

 0608a 1668 127,3 62,3 64 974 623 1661 

 0608b 1639 125,0 62,3 64 974 623 1661 

 0609a 1639 125,0 62,3 64 974 623 1661 

 0609b 1898 92,8  160 1447 311 1918 

 0610 2356 76,3  160 2226   2386 

 625 2247 75,8  64 2226   2290 

 624a 2024 76,7  64 1976   2040 

 0614a 1475 112,0 62,3 64 974 436 1474 

 0614b 1472 111,7 62,3 64 974 436 1474 

 0615 1472 111,7 62,3 64 974 436 1474 

V 0616 2686 92,3 62,3 160 2115 436 2711 

 0617a 2694 92,6 62,3 160 2115 436 2711 

 0617b 1515 115,1 62,3 64 974 436 1474 

 0618a 1506 114,4 62,3 64 974 436 1474 

 0618b 1535 116,7 62,3 64 974 436 1474 

 0619a 1475 112,0 62,3 64 974 436 1474 

 0619b 1952 85,8  160 1614 218 1992 

 Spolu [kW] 64,2   3,65 53,5 7,9 65,1 

 

Návrh centrálnej jednotky a zdroja chladu 

Z centrálnej jednotky vzduchotechniky je potrebné zabezpečiť prívod čerstvého 

vzduchu o teplote 25 °C. Centrálna jednotka bude opäť využívať rekuperácia so 60% 

účinnosťou, ktorá predchladí vonkajší vzduch na 28,4 °C. Keďže sa jedná o ochladenie 

len na 25 °C, postačovať bude aj vysokoteplotný zdroj, ktorý bude napájať aj chladiace 

stropy a steny. To znamená, že teplota chladiča bude vyššia ako teplota rosného bodu 

vzduchu a bude sa jednať o suché chladenie. Na ochladenie 5700 m3/h čerstvého 

vzduchu bude centrálna jednotka vyžadovať chladiaci výkon 6,6 kW. Tento vzduch 

bude mať relatívnu vlhkosť  

40 %, takže nehrozí kondenzácia na stropoch alebo stenách. Celkový výkon stropného 
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a stenového chladiaceho systému je 61 kW (tab. 18 a 19). S využitím princípu 

súčasnosti bude potrebný zdroj chladu s výkonom 54,7 kW a teplotou prívodnej vody a 

spiatočky 16/18 °C. Celkový systém klimatizácie bude teda vyžadovať chladiaci výkon 

61,3 kW. Regulácia bude na základe vnútornej teploty meranej termostatmi v každej 

miestnosti. 

S kúrením kapilárnymi rohožami z pohľadu dostatočného výkonu opäť problém nebude. 

Väčšina miestností vykazuje potrebu tepelného výkonu vzhľadom na plochu počtu 

použitých kaziet menšiu ako 20 W/m2. Ďalej sú v objekte dve miestnosti s mernou 

potrebou tepla cca 30 W/m2 a dve miestnosti s mernou potrebou tepla cca 40 W/m2. 

Kde by naopak problém mohol nastať je limitná povrchová teplota, pri ktorej prekročení 

vzniká v oblasti hlavy nepríjemný pocit. Výrobca udáva graf, ktorý uvádza obmedzenie 

merného výkonu. Z grafu je vidieť, že v týchto miestnostiach môže vplyvom zníženia 

stropu dochádzať k tepelnej nepohode. V týchto miestnostiach navrhujem znížiť tepelný 

výkon stropu na 30 W/m2 a zvyšnú tepelnú stratu (cca 150 W) kryť doplnkovým 

elektrickým teplovzdušným konvektorom. Keďže bude kúrenie prebiehať hlavne v čase 

neprítomnosti osôb, vzduchotechnika môže byť v tom čase vypnutá. 

 

Obr. 23 Obmedzenie merného výkonu [23] 
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7. ZÁVER 

V tejto diplomovej práci som sa zaoberal klimatizáciou so zameraním na 

administratívne budovy. V prvej časti som popísal, čo vlastne klimatizácia je, ako 

funguje, a zadefinoval niektoré veličiny nutné k pochopeniu celkovej témy. Ďalej som 

v tejto časti spravil krátky rešerš používaných systémov klimatizácie. V druhej časti 

som navrhol a bližšie rozobral tri varianty koncových prvkov vodného systému 

klimatizácie. Tepelné zisky v letnom období vyšli výrazne vyššie ako tepelné straty 

v zime, takže som návrh smeroval hlavne na úpravu vzduchu v lete. V závere by som 

chcel teda tieto tri varianty porovnať a vybrať vhodné riešenie pre zadaný objekt.    

Pre porovnanie som zvolil 3 kategórie: 

● Energetická náročnosť 

● Financie 

● Komfort 

7.1 Energetická náročnosť 

Pre chladiace trámce a sálavé chladenie je spoločné vysokoteplotné 

chladenie/nízkoteplotné kúrenie, ktoré umožňuje vyrábať chlad/teplo pri vyššej 

účinnosti výborníka chladu/tepla. Pre chladiace trámce toto platí iba čiastočne, keďže 

tento systém vyžaduje predchladenie privádzaného vzduchu na relatívne nízke teploty. 

Svojim charakterom systémy ponúkajú možnosť využitia tepelného čerpadla, prípadne 

obnoviteľných zdrojov energie (solárny, geotermálny). Okrem toho, že tepelné čerpadlo 

je ekonomicky aj energeticky výhodné, naskytuje sa možnosť využitia pasívneho 

chladenia (freecoling). Pri pasívnom chladení pracujú len obehové čerpadlá. 

Kompresor, ktorý spotrebuje niekoľkonásobne viac energie je vypnutý, takže sa jedná 

o energeticky nenáročný spôsob chladenia. Článok [25] uvádza, že pri potrebe 

chladiacej vody 14/18 °C je chladenie v pasívnom režime v prevádzke o 34% dlhšie, 

než pri potrebe chladiacej vody 6/12 °C. Celkový chladiaci výkon vyšiel najnižšie pre 

variantu sálavé chladenie (61,3 kW) a to najmä pre vyššiu navrhovanú teplotu 

vnútorného prostredia a nižšiu potrebu prívodného vzduchu, z čoho je zrejmé, že aj 

celková spotreba energie bude nižšia. Okrem toho je z kap. 2 zrejmé, že objekt bude 

vykurovaný hlavne počas neprítomnosti osôb, kedy môže byť pri variante sálavých 

stropov vzduchotechnika úplne vypnutá. Pre variantu indukčné jednotky vyšiel 

chladiaci výkon viac o 4,3 kW. Chladiaci výkon pre variantu FCU vyšiel oproti variante 



Diplomová práce 4 - IB - 2021  Marián Strmeň 
 

73 
 

sálavého chladenia o 24 % viac. Výhodou sálavého systému je samoregulačná 

schopnosť. Určité obmedzenie, na ktoré som pri návrhu chladiacich stropov narazil bol 

nedostatočný chladiaci výkon v menších miestnostiach, preto ich bolo nutné doplniť 

stenovým chladením.  

Vyhodnotenie 

Z pohľadu energie hodnotím varianty v tomto poradí: 

1. Sálavé chladenie 

2. Chladiace trámce 

3. FCU 

 

7.2 Financie 

Väčšina zdrojov uvádza, že riešenie FCU sú o niečo drahšie ako chladiace trámce a to 

hlavne kvôli súčiastkam ako ventilátor, filter atď. Mnou zvolené chladiace trámce od 

firmy Trox sú však všeobecne drahšie ako FCU Skystar. Okrem toho je nutné 

podotknúť, že na pokrytie tepelnej záťaže väčšiny miestností stačili najnižšie výkonové 

rady FCU, zatiaľ čo v prípade chladiacich trámcov bolo v polovici miestností potrebné 

dokonca dva trámce z vyšších výkonových rád, čo celý návrh výrazne predražilo. 

Variant sálavých systémov je všeobecne považovaný za investične najdrahší, čo je 

zároveň hlavný argument prečo 

od neho väčšina investorov ustupuje. Ako sa ukázalo pri mojom návrhu, to už dnes 

neplatí. Sálavé systémy dnes používajú ľahké a lacné materiály, čo výrazne znížilo ich 

obstarávaciu cenu. Použitie kazetových kapilárnych rohoží naviac uľahčuje inštalačné 

práce. Do obstarávacích nákladov chladiacich stropov je potrebné oproti ostatným 

variantom naviac započítať koncové prvky prívodu vzduchu. Keďže sa jedná o relatívne 

malé prietoky vzduchu s nie príliš nízkou teplotou (25 °C), budú postačovať aj obyčajné 

tanierové ventily nainštalované do rastrového stropu. Ani drahšie vírivé anemostaty by 

však variant výrazne nepredražili. 
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Obstarávacie náklady: 

FCU:   42 800 eur 

Chladiace trámce: 120 300 eur 

Sálavé chladenie: 119 030 eur 

V porovnaní nad sú vidieť obstarávacie náklady jednotlivých variant. Ceny som vyberal 

z katalógových listov produktov alebo návrhových programov a sú uvedené v prílohe. 

Cenu inštalácie som nezapočítaval nakoľko ju pre nedostatok skúseností nedokážem 

odhadnúť a hodnoty, ktoré udávajú firmy sú často účelovo skreslené. Odhadom bude 

cena inštalácie najnižšia pri chladiacich trámcoch. Pri FCU bude cena pravdepodobne 

podobná s navýšením o inštaláciu odvodu kondenzátu. Výraznejší rozdiel bude 

pravdepodobne pri inštalácií kazetových rohoží a stenového chladenia. Je teda jasné, že 

variant FCU je investične výrazne lepší. Variant FCU a chladiacich trámcov som 

ekonomicky porovnal vo svojej semestrálne práci na predmet „Finance podniku“, takže 

môžem prehlásiť, že ani pri uvážení ušetrených prevádzkových nákladov (výmena 

filtrov, výmena ventilátoru, energie zmarená v latentnom teple, odvod kondenzátu, 

spotreba energie) nevyrovná na konci životnosti tento rozdiel. Naviac pri uvážení 

časovej hodnoty peňazí (diskont) je pre investora určite lepšie mať peniaze k dispozícií 

na začiatku než na konci doby životnosti. Aj bez podrobného výpočtu je teda zrejmé, že 

variant FCU je výrazne výhodnejší. To vysvetľuje, prečo sú aj napriek zjavným 

nevýhodám v ostatných kategóriách FCU tak často používané.  Obstarávacie náklady 

sálavého chladenia sú skoro rovnaké ako pri chladiacich trámcoch. Ani pri použití 

drahších vírivých anemostatov pre samostatný prívod vzduchu by sa celkové náklady 

výrazne nezvýšili. Náklady narastú pri inštalačných prácach, ktoré budú pri sálavom 

systéme určite komplikovanejšie. Tento rozdiel sa ale znova vyrovná pri uvážení 

ušetrených výdajov na spotrebe energie, ktorá je pri chladiacich stropoch nižšia, preto 

tieto dva systémy z pohľadu financií hodnotím rovnako. 

Vyhodnotenie  

Z pohľadu financií hodnotím varianty v tomto poradí: 

1. FCU 

2. Chladiace trámce/Sálavé chladenie 
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7.3 Komfort 

Sálavý charakter chladiacich stropov a stien je z pohľadu tepelného komfortu a zdravia 

najideálnejší, takže pre zamestnancov vytvára dobré prostredie. Pri takomto prenose 

tepla nedochádza k víreniu prachu a hlučnosť sa redukuje len na hluk z prívodu 

čerstvého vzduchu. Pri správnom návrhu vzduchotechniky sú dnešné chladiace trámce 

aj napriek vyšším požiadavkám na rýchlosť prívodu vzduchu relatívne tiché. Obidva 

systémy  sú takmer bez údržbové, takže nenarušujú pracovné povinnosti zamestnancov. 

Nevýhodou sálavého systému môže byť istá zotrvačnosť systému, keďže neohrieva 

vzduch ale steny miestnosti. To sa môže prejaviť pri rýchlych zmenách počasia. Naopak 

systémy, ktoré prenášajú teplo hlavne konvektívnou zložkou majú takmer okamžitý 

nábeh. V zimnom období by mohol nastať problém, kedy sa len sálaním nedostane teplo 

k podlahe. Pri administratívnych budovách to však nevidím ako výrazných problém 

nakoľko uvažujem, že užívatelia budovy budú pravdepodobne obutý. Ako bolo 

spomenuté v kap. 7.1, výhoda vysokoteplotného chladenie resp. nízkoteplotného 

kúrenia je možnosť využitia spoločného zdroja tepla/chladu. To sa však v otázke 

komfortu môže prejaviť ako nevýhoda. V administratívnych budovách s vysokým 

percentom zasklenia môže dôjsť v prechodnom období  k tomu, že časť budovy bude 

vyžadovať kúrenie a časť už chladenie, čo pri použití jedného zdroja nebude možné. Pri 

správnom návrhu FCU a chladiacich trámcov by nemalo dochádzať k prievanu. 

 

Vyhodnotenie  

Z pohľadu komfortu hodnotím varianty v tomto poradí: 

1. Sálavý systém  

2. Chladiace trámce 

3. FCU 

 

 

 

 



Diplomová práce 4 - IB - 2021  Marián Strmeň 
 

76 
 

7.4 Celkové vyhodnotenie 

V kategórií energetickej náročnosti vyšla ako najmenej vhodná variant FCU, ktorý 

vyžaduje výrazne vyšší chladiaci výkon a tým pádom má vyššiu spotrebu energie ako 

zvyšné systémy. Ďalšie dva systémy využívajú vysokoteplotné chladenie/nízkoteplotné 

kúrenie, takže ich energetická náročnosť je podobne nízka aj keď pre chladiace trámce 

toto platí iba čiastočne nakoľko veľká časť výkonu ide na nízkoteplotné chladenie 

privádzaného vzduchu. Variant chladiace stropy však vyžadujú najmenej energie a to 

vďaka vyššej návrhovej vnútornej teplote, nižším požiadavkám na prietok vzduchu 

a využitia výhradne suchého chladenia, takže sa energia nemarí v latentnom teple. Za 

nevýhodu systému indukčných jednotiek považujem, že ako jediný systému vyžadujú 

dva rôzne zdroje chladu. V kategórií financie vyšiel variant FCU naopak výrazne lepšie 

od zvyšných variant. Náklady navrhnutého chladiaceho stropu a chladiacich trámcov 

budú podobné. Z pohľadu komfortu som zvolil ako najlepší variant chladiace stropy. 

Ich priaznivý vplyv na zdravie a tepelnú pohodu človeka je v porovnaní 

s konvektívnimi systémami vyzdvihovaná výhoda skoro v každej literatúre, ktorú som 

na danú tému videl. Je však nutné dodať, že k udržaniu týchto výhod (hlučnosť, 

prašnosť) je nutné navrhnúť správne systém prívodu čerstvého vzduchu. Na záver tejto 

kapitoly by som ešte dodal, že chladiace stropy a chladiace trámce som bol schopný 

nadimenzovať relatívne presne (± desiatky W) pre každú miestnosť, zatiaľ čo FCU sú 

hlavne v menších miestnostiach značne predimenzované. 

Na základe týchto zistení by som ako primárnu voľbu pre zadaný objekt zvolil systém 

sálavých chladiacich stropov a stien. Variant FCU by som odporučil iba v prípade, že 

by hlavným cieľom investora bolo ušetriť na počiatočných nákladoch, čo je s uvážením 

časovej hodnoty peňazí rovnako relevantný dôvod. Zároveň by som ale odporučil pre 

miestnosti s menšou tepelnou záťažou ako 1 kW iný typ FCU ako kazetový, ktorý sa 

navrhuje pre vyššie výkony a pre dané miestnosti je predimenzovaný (viď tab. 14 a 15). 

K chladiacim trámcom dodávam, že nie sú pre daný objekt vyslovene nevhodné, ale 

výhody ďalších dvoch systémov prevládajú. 
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