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Seznam použitého značení 
 

Symbol veličiny Jednotka Veličina 

co [1] korekce pro čistotu atmosféry 
cp…   [J/kg⋅K] měrná tepelná kapacita vzduchu 
DN [m] ekvivalentní rozměr 
Io [W/m2] celková intenzita sluneční radiace 
ko [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla oknem  
L  [m] délka potrubí 
Mvzk [kg/h] množství zkondenzované vody 
Mw [g/h] celková produkce vlhkosti člověka 
Mw [g/s] množství vody pro navlhčení 
Mw,os [g/h] produkce vlhkosti člověka   
n   [1] počet osob 
n [1] počet skříněk 
n [1] počet vyústek 
no  [1] počet otevření dveří 
o [m3/h] výměna vzduchu 
Psv [W/m2] produkce tepla 
Qcelk [W]  celková tepelná zátěž 
Qe [W] tepelný zisk přívodem infiltrace 
Qchl [kW] chladicí výkon 
QL [W] produkce citelného tepla 
Qo [W] tepelný zisk okny 
Qok [W] tepelný zisk okny - konvekcí 
Qor [W] tepelný zisk okny - radiací 
Qos [W] produkce tepla od lidi 
Qp [m3/h]  požadovaný objemový průtok 
Qsv [W] produkce tepla svítidel 
Qztr [W] celková ztráta 
Re [1] Reynoldsovo číslo 
s    [1] stínící součinitel  
S [m2] obsah 
So [m2] plocha okna včetně rámu 
Sos   [m2] osluněná plocha okna 
Sosv [m2] osvětlená plocha 
tev [°C] teplota venkovního vzduchu 
ti [°C] teplota vnitřního vzduchu  
tp [°C] Pracovní teplota 
V [m3/h] objemový průtok  



Ve [m3/s] přívod čerstvého vzduchu 
Vmin  [m3/h] minimální množství vzduchu 
Vo [m3/s] vnikání čerstvého vzduchu 
Vob [m3/h]  množství oběhového vzduchu 
Vp [m3/h]  celkový průtok 
Vš [m3/h] množství vzduchu 
Vv [m3/h] množství vzduchu na vyústku 
   

ε   [1] relativní drsnost stěn 

ηv [%] účinnost 

ϕ [%] relativní vlhkost 

λ  [1] součinitel tření 

ν [m2/s] kinematická viskozita vzduchu 

ρ [kg/m3] hustota vzduchu 

ω [m/s] střední rychlost proudění 

ξ [Pa]  součinitel vřazeného odporu  
   

∆pλ [Pa] tlaková ztráta třením 

∆pξ [Pa] tlaková ztráta místní 

∆pc [Pa] celková tlaková  

∆t [°C]  pracovní rozdíl teplot 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam použitých zkratek 
 
DPH daň z přidané hodnoty 
R1/2 regulace ½ 
SMU stěnová mřížka uzavřená 
SSR solid state relay  
UR upevňovací rámeček 
UV ultraviolet 
VK vyústka komfortní 
VP vyústka průmyslová 
VZT vzduchotechnika 
ZZT zpětné získávání tepla 
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1. ÚVOD 
 

Lidé tráví většinu svého času v budovách. Je právě potřeba zajistit, aby 

právě zde byly vytvořeny ideální podmínky pro jejich pobyt. V současné době 

se s klimatizací setkáváme nejen v průmyslu, kancelářích, restaurací, 

automobilech, ale i v bytech a rodinných domech. 

   

Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení 

pro budovu „B“, která se nachází v areálu Vysoké školy Báňské – Technické 

univerzity v Ostravě. 

Objekt se skládá z poslucháren a přilehlých sociálních zařízení. Přirozené 

větrání učeben okny, umístěnými těsně pod stropem, je velmi problematické. 

Větrání sociálních zařízení je nevyhovující. Řešení je navrženo na celoroční 

využívání a akceptováním požadavku na klimatizaci učeben. Při návrhu 

vycházím ze současných hygienických požadavků platné legislativy. Dále bude 

zpracováno orientační vyčíslení nákladů. 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Popis objektu 
 
 Objekt se nachází v areálu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

v Ostravě. Objekt se skládá ze 6 poslucháren a přilehlých sociálních místnostní. 

 

 

Obr. 2.1 Orientace objektu [16] 

 

2.2 Větrání záchodů 
 

Na sociálních místnostní není zavedeno žádné odvětrávání. Odvětrávání 

bude řešeno přívodem čerstvého vzduchu ze sousední chodby přes stěnové 

mřížky. Znehodnocený vzduch je odváděn přes obdélníkové vyústky, které jsou 

nainstalovány na čtyřhranném potrubí.  

 

2.3 Klimatizace poslucháren 
 

Při návrhu klimatizační jednotky se bude vycházet z výpočtu celkové 

tepelné zátěže. Na základě těchto údajů jsou navrženy klimatizační jednotky 

AeroMaster XP 10 od firmy Remak. Jedná se celkem o 3 kusy. Každá jednotka 

je vybavena ventilátorovým dílem přívodu a odvodu vzduchu, vlhčením 

vzduchu, ohřevu vzduchu a regenerativního výměníku vzduchu. 

Čerstvý vzduch se bude nasávat z okolí pomocí protidešťové žaluzie. 

Znehodnocený vzduch bude vypouštěn pomocí vzduchové hlavice zpět do okolí 
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3. TEPELNÁ ZÁTĚŽ  
  

Výpočet tepelné zátěže se provádí dle ČSN 73 0548 [8] pro slunný den 

21. července a pro nejvyšší teplotu venkovního vzduchu, kdy lze očekávat 

největší tepelné zisky.  Tepelné zisky dělíme na vnější a vnitřní. Pro 

dimenzování klimatizační jednotky je obvykle rozhodující letní provoz. [5] 

3.1 Letní provoz  

3.1.1 Výpočet tepelné zátěže 
 

• Produkce tepla od lidí Qos 

Zde je zahrnuto citelné teplo, jenž závisí na teplotě vzduchu a činnosti 

člověka. V učebnách je 88 míst, produkce citelného tepla pro sedící, mírně 

aktivní činnost člověka QL=93 W [2] 

 

6,2 (36 )os iQ t n= ⋅ − ⋅       [W]  (3.1)  

 

Kde:   

ti…vnitřní teplota      [°C] 

n…počet osob       [1] 

 

Po dosazení: 

6,2 (36 26 ) 88osQ = ⋅ − ⋅  

5456osQ W=  

 

• Produkce tepla svítidel Qsv 

 

osv osv svQ S P= ⋅        [W]  (3.2) 

   

Kde: 

Sosv…osvětlená plocha     [m2] 

Psv…produkce tepla      [W/m2] 
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Po dosazení:  

38,11 30osvQ = ⋅  

1142,2osvQ W=  

 
• Tepelné zisky okny Qo 

Zisky konvekcí: orientace SZ+JV 

 

( )= ⋅ ⋅ −ok o o ev iQ k S t t       [W]  (3.3) 

   

Kde: 

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

So…plocha okna včetně rámu    [m2] 

tev…teplota venkovního vzduchu    [°C] 

ti…teplota vnitřního vzduchu    [°C] 

 

Po dosazení: 

3,7 (15,5 2 ) (30 26 )okQ = ⋅ ⋅ ⋅ −  

459okQ W=  

 

Zisky radiací: orientace SZ+JV 

 

,( )= ⋅ ⋅ + − ⋅  or os o o o os o difQ S I c S S I s    [W]  (3.4)  

or os o oQ S I c s= ⋅ ⋅ ⋅  

 

Kde: 

 Sos…osluněná plocha okna    [m2] 

 Io…celková intenzita sluneční radiace   [W/m2] 

 co…korekce pro čistotu atmosféry   [1] 

 s…stínící součinitel      [1] 
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Tepelný zisk radiací, orientace oken na jihovýchod: 

 

orJV os o oQ S I c s= ⋅ ⋅ ⋅       [W]  (3.5) 

15,5 117 0,85 0,9orJVQ = ⋅ ⋅ ⋅  

1387,3orJVQ W=  

 

Tepelný zisk radiací, orientace oken na severozápad: 

 

orSZ os o oQ S I c s= ⋅ ⋅ ⋅       [W]  (3.6) 

15,5 217 0,85 0,9orSZQ = ⋅ ⋅ ⋅  

2573,1orSZQ W=  

 

o ok orJV orSZQ Q Q Q= + +      [W]  (3.7) 

458,8 1387,3 2573,1oQ = + +  

4419,2oQ W=  

 

• Tepelné zisky přívodem infiltrace Qe 

( )e e p ev iQ V c t tρ= ⋅ ⋅ ⋅ −      [W]  (3.8) 

 

Kde: 

Ve…přívod čerstvého vzduchu    [m3/s] 

ρ…. hustota přiváděného vzduchu    [kg/m3] 

cp…měrná tepelná kapacita vzduchu   [J/kg⋅K] 

tev…teplota venkovního vzduchu     [°C] 

ti…teplota vnitřního vzduchu    [°C] 

 

3600
o o

e

n V
V

⋅
=        [W]  (3.9) 

Kde: 

no…počet otevření dveří     [1] 

Vo…vnikání čerstvého vzduchu    [m3/s] 
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Pro výpočet se uvažuje na jedno otevření dveří vnik čerstvého vzduchu 3 m3. 

  

Po dosazení: 

 ( )
10 30

1,2 1010 30 26
3600eQ

⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ −  

40,4eQ W=  

 

Celková tepelná zátěž klimatizačního prostoru 

celk os osv o eQ Q Q Q Q= + + +      [W]  (3.10) 

5456 1142,2 4419,2 40,4celkQ = + + +  

11057,8celkQ W=  

3.1.2 Výpočet objemových toků 
 

Při výpočtu průtoku čerstvého vzduchu vycházíme z minimálního 

hygienického množství [2], které je dáno Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. a činí 

50 m3 na osobu. [6] 

 

• Průtok čerstvého vzduchu 

mineV n V= ⋅        [m3/h]  (3.11) 

 

Kde: 

n…počet osob       [1] 

Vmin…minimální množství vzduchu    [m3/h] 

 

Po dosazení: 

88 50eV = ⋅  

34400 /eV m h=  

 

• Celkový průtok 

( )
celk

p
A A ev i

Q
V

c t tρ
=

⋅ ⋅ −
     [m3/h]  (3.12) 
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Kde: 

Qcelk…celková tepelná zátěž    [W] 

ρ…hustota přiváděného vzduchu    [kg/m3] 

cd…měrná tepelná kapacita vzduchu   [J/kg⋅K] 

tev…teplota venkovního vzduchu    [°C] 

ti…teplota interiérového vzduchu    [°C] 

 

Po dosazení: 

11057,8
1,2 1010 (30 26 )pV =

⋅ ⋅ −
 

38211,2 /pV m h=  

 

• Množství oběhového vzduchu 

 ob p eV V V= −        [m3/h]  (3.13) 

 8211,2 4400obV = −  

33811,2 /obV m h=  

 

Z vypočítaných hodnot vypočteme pracovní rozdíl teplot a následně 

teplotu vzduchu vháněného do interiéru. 

 

3600celk

A A p

Q
t

c Vρ

⋅
∆ =

⋅ ⋅
      [°C]  (3.14) 

 

Po dosazení: 

11057,2 3600
1,2 1010 8211,2

t
⋅

∆ =
⋅ ⋅

 

4t C∆ = °  

 

• Pracovní teplota 

 26 4 22i p p it t t t t t C∆ = − → = − ∆ = − = °  
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3.1.3 Výpočet produkce vlhkosti od osob 
 
 ,w w osM M n= ⋅       [g/h]  (3.15) 

 

Kde: 

n…počet osob       [1] 

Mw,os…produkce vlhkosti člověka    [g/h]  

  

Po dosazení: 

116 88wM = ⋅  

10208 /wM g h=  

 

• Výpočet změny měrné vlhkosti 

( )
w w

os
p p A

M M
x

M V ρ
∆ = =

⋅
     [g/kgs.v.] (3.16) 

 

Po dosazení:  

10208
(8211,2 1,2 )osx∆ =

⋅
 

. .1,03 /os s vx g kg∆ =   

3.1.4 Určení stavu vnitřního vzduchu I a výpočet chladícího výkonu 
 

Pro určení ∆hchl použijeme h-x diagram  

Postup řešení ∆hchl  : 

1. zakreslení venkovního stavu vzduchu (E) 

2. zakreslení povrchové  teploty chladiče (CH) 

3. zakreslení vnitřního stavu vzduchu o zvolené vlhkosti, zvolená vlhkost je 

ϕ=50% (I) 

4. zakreslení stavu vzduchu po smíšení venkovního a oběhového vzduchu 

(SM), lze použitím pákového pravidla nebo vztahu: 

1 1 2 2( ... )n n
sm

t M t M t M
t

M
⋅ + ⋅ + + ⋅

=
Σ

    [°C]  (3.17) 
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Po dosazení: 

(30 4400 26 3811)
8211smt

⋅ + ⋅
=  

28,14smt C= °  

 

5. zakreslení stavu vzduchu po ochlazení (P), stav vzduchu P přivádíme do 

klimatizovaného prostoru. Jeho teplota o pracovní rozdíl ∆t, než je 

požadovaná teplota klimatizovaného prostoru ti.  

Dle vypočítané hodnoty ∆t bude mít stav vzduchu P teplotu tp=22°C 

6. zakreslení změny stavu přivedeného vzduchu v klimatizovaném prostoru 

závisí: a) na změně měrné vlhkosti ∆xos 

b) na tepelné zátěži klimatizovaného prostoru 

7. Z h-x diagramu se odečte ∆hchl 

. .54,2 43,5 10,7 /chl sm p s vh h h kJ kg∆ = − = − =  

Všechny tyto úpravy vzduchu jsou znázorněny v příloze P1. 

 

• Chladící výkon 

chl p A chlQ V hρ= ⋅ ⋅ ∆  
     [kW]  (3.18) 

 

Po dosazení: 

8211,2
1,2 10,7

3600chlQ = ⋅ ⋅  

29,3chlQ kW=  

 

• Množství zkondenzované vody v chladiči 

vzk chl pM x M= ∆ ⋅       [kg/h]  (3.19) 

 

Po dosazení: 

1,03 8211,2 1,2vzkM = ⋅ ⋅  

10,15 /vzkM kg h=  
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3.2 Zimní provoz 
 

V zimním obdobím je potřeba navrhnout klimatizační systém na dva 

odlišné případy: 

a) v místnosti je maximální počet lidí 

b) v místnosti nejsou lidé 

 

3.2.1 Maximální počet lidí 
 
3.2.1.1Tepelná bilance posluchárny 
 

Tepelná ztráta konstrukcemi a infiltraci se vypočte dle normy ČSN 06 

0201 [7]. Výpočet byl proveden pomocí softwaru ProTech. [9]  

 

Tepelná ztráta posluchárny: 15981ztr kQ W=  

 

• Tepelné zisky od osob 

6,2 (36 )os iQ t n= ⋅ − ⋅      [W]  (3.20)   

Kde:   

ti…vnitřní teplota      [W] 

n…počet osob       [1] 

 

Po dosazení: 

6,2 (36 21) 88osQ = ⋅ − ⋅  

8184osQ W=  

 

• Produkce tepla svítidel Qsv 

osv osv svQ S P= ⋅       [W]  (3.21)   

Kde: 

Sosv…osvětlená plocha     [m2] 

Psv…produkce tepla      [W/m2] 
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Po dosazení: 

38,11 30osvQ = ⋅  

1142,2osvQ W=  

 

• Celková ztráta 

( )ztr ztr k os osvQ Q Q Q= − +      [W]  (3.22)  

 

Po dosazení: 

 15981 (8184 1142 )ztrQ = − +  

6655ztrQ W=  

 

3.2.1.2 Výpočet objemových toků 
 
Průtoky jsou dány letním provozem (kap. 3.1.2) 

 

• Průtok čerstvého vzduchu 
34400 /eV m h=  

 

• Celkový průtok 
38211,2 /pV m h=

 

 

• Množství oběhového vzduchu 
33811,2 /obV m h=  

 

3.2.1.3 Výpočet produkce vlhkosti od osob 

,w w osM M n= ⋅        [g/h]  (3.23) 

 

Kde:   

n…počet osob       [1] 

Mw,os…produkce vlhkosti člověka    [g/h] 
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Po dosazení: 

70 88wM = ⋅  

6160 /wM g h=  

 

• Výpočet změny měrné vlhkosti 

( )
w w

os
p p A

M M
x

M V ρ
∆ = =

⋅
     [g/kgs.v.] (3.24) 

 

Po dosazení:  

6160 3600
(8211,2 1,2 )osx

⋅
∆ =

⋅
 

. .0,63 /os s vx g kg∆ =   

 

• Pracovní rozdíl teplot 

3600ztr

A A p

Q
t

c Vρ

⋅
∆ =

⋅ ⋅
      [°C]  (3.25) 

 

Po dosazení: 

6655 3600
1,2 1010 8211,2

t
⋅

∆ =
⋅ ⋅

 

2,4t C∆ = °  

 

3.2.1.4 Určení výkonu ohřívače 
 

Pro určení  použijeme h-x diagram 

Postup řešení: 

1. zakreslení venkovního stavu vzduchu (E) 

2. zakreslení vnitřního stavu vzduchu ti=21°C o minimální vlhkosti ϕ=40% 

(I) 

3. zakreslení stavu vzduchu po smíšení venkovního a oběhového vzduchu 

(SM), lze použitím pákového pravidla nebo vztahu: 

1 1 2 2( ... )n n
sm

t M t M t M
t

M
⋅ + ⋅ + + ⋅

=
Σ

    [°C]  (3.26) 
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Po dosazení: 

( 15 4400 21 3811)
8211smt

− ⋅ + ⋅
=  

1,7smt C= °  

 

4. zakreslení stavu vzduchu za ohřívačem (OH). Vlhčení bude probíhat 

párou, to znamená, že během vlhčení probíhá směr změny stavu 

vzduchu po izotermě, teplota vzduchu za ohřívačem je dána pracovním 

rozdílem teplot ∆tp. 

5. vlhčení párou na stav vzduchu P, který přivádíme do klimatizovaného 

prostoru. Je třeba respektovat navlhčení vnitřního vzduchu od osob. 

. .0,63 /os s vx g kg∆ =  

6. Z h-x diagramu se odečte ∆toh 

21 1,7 19,3oh oh smt t t C∆ = − = − = °  

Všechny tyto úpravy vzduchu jsou znázorněny v příloze P1. 

 

• Potřebný výkon ohřívače 

oh p A A ohQ V c tρ= ⋅ ⋅ ⋅ ∆       
[kW]  (3.27) 

 

Po dosazení: 

8211
1,2 1010 19,3

3600
53,3

oh

oh

Q

Q kW

= ⋅ ⋅ ⋅

=
 

 

• Množství vody pro navlhčení přiváděného vzduchu 

w vlhčení pM x M= ∆ ⋅       
[g/s]  (3.28) 

 

Po dosazení:
 

. .

8211
1 / 1,2

3600
2,7 /

w s v

w

M g kg

M g s

= ⋅ ⋅

=
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3.2.2 Bez osob 
 
3.2.2.1 Tepelná bilance kanceláře 
 

V tomto případě se v místnosti nenacházejí žádné osoby. Vnitřní zisky 

nejsou a navlhčení od osob ∆xos=0. 

Tepelná ztráta konstrukcemi a infiltraci se vypočte dle normy ČSN 06 0201. [7] 

Výpočet byl proveden pomocí softwaru ProTech. [9] 

 

Tepelná ztráta učebny: 15981ztr kQ W=  

 

• Celková ztráta 

15981ztrQ W=  

 
3.2.2.2 Výpočet objemových toků 
 
Průtoky jsou dány letním provozem (kap. 3.1.2) 

 

• Průtok čerstvého vzduchu 
30 /eV m h=  

 

• Celkový průtok 
38211,2 /pV m h=

 

 

• Množství oběhového vzduchu 
38211,2 /obV m h=  

 

3.2.2.3 Určení výkonu ohřívače 
 
• Pracovní rozdíl teplot 

3600ztr

A A p

Q
t

c Vρ

⋅
∆ =

⋅ ⋅
      [°C]  (3.29) 
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Po dosazení: 

15981 3600
1,2 1010 8211,2

t
⋅

∆ =
⋅ ⋅

 

5,8t C∆ = °  

 

Postup řešení: 

 

1. zakreslení vnitřního stavu vzduchu ti=21°C (I) 

2. zakreslení stavu vzduchu za ohřívačem (OH). Teplota vzduchu za 

ohřívačem je dána pracovním rozdílem teplot ∆tp. 

3. Z h-x diagramu se odečte ∆toh 

26,78 21 5,78oh oh smt t t C∆ = − = − = °  

Všechny tyto úpravy vzduchu jsou znázorněny v příloze P1. 

 

• Potřebný výkon ohřívače: 

oh p A A ohQ V c tρ= ⋅ ⋅ ⋅ ∆      [kW]  (3.30) 

 

Po dosazení: 

8211
1,2 1010 5,78

3600
15,98

oh

oh

Q

Q kW

= ⋅ ⋅ ⋅

=
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4. STANOVENÍ OBJEMOVÝCH TOKŮ 
 

4.1 Větrání sanitárních zařízení 
 

Pánská část je opatřena devíti pisoáry, šesti záchody a třemi umyvadly. 

V dámské části jsou čtyři záchody a tři umyvadla. Přívod vzduchu do místností 

je řešen pomocí stěnových mřížek. Odvod znehodnoceného vzduchu je zajištěn 

vyústky v potrubí a stropním ventilátorem.  

Před stropní ventilátor je instalován tlumič hluku, aby byl dodržen 

hygienický požadavek na přípustnou hladinu hluku. 

 

K výpočtu potřebného průtoku vzdušiny do sanitárních zařízení vycházím 

z Nařízení vlády č.361/2007 Sb. (Tab. 4.1) [6] 

 

Tab. 4.1 Výměna vzduchu v sanitárních zařízení 

Zařízení 
Výměna vzduchu 

[m3/hod] 

Pisoár 25 m3/hod 

Umyvadlo 30 m3/hod 

Záchod 50 m3/hod 

 

 

Dle literatury [1] vypočítám potřebné množství vzduchu pro místnosti1,2. 

  

šV n o= Σ ⋅         [m3/h]  (4.1)   

 

Kde:   

o…výměna vzduchu      [m3/h] 

n…počet skříněk      [1] 
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Po dosazení: 

1 25 9 6 50 3 30šV = ⋅ + ⋅ + ⋅    2 4 50 3 30šV = ⋅ + ⋅  
3

1 615 /šV m h=     
3

2 290 /šV m h=  

 

4.2 Větrání poslucháren 
 

Při výpočtu průtoku čerstvého vzduchu vycházíme z minimálního 

hygienického množství, které je dáno Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. a činí 50 

m3 na osobu. [6] Výpočty uvedeny v kapitole 3.1.2 

 

• Průtok čerstvého vzduchu 
34400 /eV m h=  

 

• Celkový průtok 
38211,2 /pV m h=

 

 

• Množství oběhového vzduchu 
33811,2 /obV m h=  
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5. NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ 
 

Vzduchovody se přivádí vzduch k větrání nebo klimatizaci prostorů a 

odvádí vzduch se škodlivinami z těchto prostorů. Energie potřebná 

k překonávání tlakových ztrát, které vznikají při dopravě vzduchu, je významnou 

položkou provozních nákladů. Vzduchovody tvoří často velmi členitou potrubní 

síť. Na správném návrhu a provedení potrubní sítě závisí spolehlivá činnost 

celého zařízení. Při výpočtu potrubí vycházím z lit [2] 

 

5.1 Návrh potrubí pro posluchárny 
 

 Byla zvolena metoda rychlostí pro navržení vzduchovodů. Princip této 

metody spočívá ve volbě vhodné rychlosti v hlavní a vedlejších větvích 

vzduchovodu, tak aby ležela v mezích doporučených hodnot. Příloha [P6] 

 Pravidlem je, že rychlost vzduchu směrem od ventilátoru by měla klesat. 

V
S

ω

⋅

=         [m2]  (5.1) 

Kde 

.

V …objemový průtok      [m3/h] 

ω…rychlost vzduchu v potrubí    [m/s] 

 

Po dosazení dostaneme průměr odpovídající zvolené rychlosti a danému 

objemovému průtoku. Tento průměr přepočítáme na čtyřhranné potrubí. Volím 

čtyřhranné potrubí SK I od firmy PROCLIMA s.r.o. Čtyřhranné potrubí volím 

z důvodu snížení výšky potrubí. Potrubí je vyráběno z ocelového plechu 

pozinkovaného. Jednotlivé rozměry pro dané úseky jsou uvedeny v Tab.7.1 
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5.2 Návrh potrubí pro sanitární prostory 
 
 Dimenzování základního okruhu přívodního potrubí je provedeno 

metodou stálého tlakového spádu V celém potrubí počítáme s tlakovou ztrátou 

R = 1 Pa na 1 m. Z diagramu, je zvolen průměr potrubí pro dané úseky, který je 

přepočítám na potrubí hranaté [10]. Okruhy jsou složeny ze čtyřhranného 

potrubí SK I. 

 

Tab. 5.1 Vzduchotechnické potrubí pro sanitární zařízení 

Místnost 1 Místnost 2 

Potrubí 250 x 200 Potrubí 160 x 250 
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6. NÁVRH DISTRIBUČNÍCH A KONCOVÝCH PRVKŮ 
 

6.1 Distribuční a koncové prvky - posluchárny 
 

6.1.1 Přívodní část 
 

Čerstvý vzduch je nasáván z venkovního okolí přes protidešťovou žaluzii, 

která je osazena do vzduchotechnického potrubí. Žaluzie je doplněna sítem 

proti vnikání hmyzu. Po průchodu vzduchu přes klimatizační jednotku, kde je 

upraven na požadované parametry, je vířivými anemostaty šířen do prostoru 

poslucháren. 

 
6.1.1.1 Vířivý anemostat 
 

Pro přívod vzduchu ve všech učebnách byly použity vířivé anemostaty 

OD-8 od české firmy Multi-VAC spol. s r.o. (obr. 2.1). Anemostaty zajišťují vířivý 

výstup vzduchu. Díky tomu se rychlost přiváděného vzduchu snižuje. Také 

dochází k snižování teploty přiváděného vzduchu. Čelní, čtvercové desky jsou 

opatřeny radiální lamelami, jimiž plynule stavitelné lamely servopohonem 

umožňují volit horizontální či vertikální směr a úhel proudění přiváděného 

vzduchu. Součástí anemostatu je regulační klapka. Spojení čtyřhranného 

potrubí s vířivou vyústí bude realizováno pomocí flexibilního potrubí FLEXO, 

čím je umožněna dodatečná korekce umístění. 

 

 

Obr. č. 6.1 Vířivý anemostat OD – 8 [11] 
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Návrh vířivé vyústky 

  

Množství vzduchu na jednu vyústku 

=
p

V

Q
V

n

       

[m3/h]  (6.1) 

Kde: 

Qp…požadovaný objemový průtok     [m3/h]  

n… navržený počet vyústek     [1]

 
 

Po dosazení: 

3

4400

4

1100 /

=

=

V

V

V

V m h
 

Z katalogu volím vyústku: OD – 8/K1/Z/600/16 

 

Popis anemostatu 

Anemostat je uložen do plenum boxu s regulační klapkou. Velikost základní 

desky je 600x600 mm, počet lamel je 16 a  průměr napojení je 200mm. [11] 

 

Stanovení rychlosti vzduchu ve vzdálenosti dosahu proudu (H=1,8 m) 

- Výška umístění vyústky: h = 4,4 m 

- Vzdálenost mezi vyústkami: A = 0,7 m 

B = 1,4 m 

- Vzdálenost mezi vyústkou a pobytové zóny 

1

1 4,4 1,8 2,6

= −

= − =

H h H

H m

      

[m]  (6.2) 

- Z diagramu odečtena rychlost proudu vzduchu ωL=0,6 m/s 

 

6.1.1.2 Protidešťová žaluzie 
 

Protidešťové žaluzie jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu. 

Protidešťové žaluzie se používají u všech druhů vzduchotechnických zařízení, 

chrání venkovní nasávací otvory proti vniknutí dešťové vody. Žaluzie je zvolena 

od firmy PROCLIMA-SVAMP s.r.o. 



Diplomová práce  Pavel Hájek 

 

VŠB – TU Ostrava  32 
 

 

Obr. 6.2 Protidešťová žaluzie [12] 

 
Z katalogu volím: PŽA-P 800 x 630 

 

Tab. 6.1 Parametry protidešťové žaluzie 

 Žaluzie 800x630 

Průtočná plocha 0,43 m 2 

6.1.2 Odvodní část 
 
 Odvod znehodnoceného vzduchu z učeben je realizován pomocí 

obdélníkových vyústek, které jsou umístěny ve čtyřhranném potrubí. Vzduch, 

který projde klimatizační jednotkou je vyfoukáván pomocí čtyřhranné výfukové 

hlavice zpět do okolí. 

 

6.1.2.1 Obdélníková vyústka 
 

Nejčastější distribuční prvek pro odvod vzduchu. Pro její navržení se 

vychází z objemového průtoku vzduchu, který musíme do místnosti dopravit. [1] 

 

Obr. 6.3 Obdélníková vyústka [12] 
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Návrh vyústky [1] 

= š
P

V
V

n

        

[m3/s]  (6.3) 

 

Kde: 

Vš…objemový průtok       [m3/s]  

n…počet zvolených vyústek    [1]

 
 

Po dosazení:

   

 

31
1

1,22
0,15 / 400 200

8
= = = ⇒Š

P
P

V
V m s x cm

n

 

 

Z katalogu volím: VK – 1.0 – UR/R1 – 400 x 200 

 

Tab. 6.2 Parametry obdélníkové vyústky 

 

 

 

 

 

 

 

Popis výrobku 

Obdélníková vyústka je nejčastěji používaný distribuční prvek vzduchu. 

Obdélníkové vyústky se používají k usměrnění a regulaci průtoku vzduchu u 

vzduchotechnických zařízení. Vyrábějí se v různých velikostech, v provedení 

komfortním (VK) a průmyslovém (VP), s jednou (1.0) nebo dvěma (2.0) řadami 

otočných listů. Jednořadé vyústky jsou používány u odvodu vzduchu, dvouřadé 

pro přívod. Součástí dodávky může být i regulace protiběžnými listy (R1) nebo 

s naklápěcím ramenem náběhových listů (R2) a upevňovací rámeček (UR). 

Jako výrobní materiál se používá hliník nebo pozinkovaný plech. Vyústka je 

vybrána z katalogu firmy PROCLIMA-SVAMP s.r.o. [12] 

 

 

 

Vyústka 400 x 200 
 

Průtočný rozměr 380 x 260 mm 

Průtočná  plocha 0,08 m 2 
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6.1.2.2 Výfuková hlavice 
 

 Čtyřhranná výfuková hlavice se používá k vyfukování škodlivých vzdušin 

tak, aby škodlivé vzdušiny byly vyfukovány co nejvýše do volného prostoru nad 

střechy odsávaných objektů. Svým provedením zabraňují vnikání dešťové vody 

a sněhu do svislého výfukového potrubí. Výfuková hlavice čtyřhranná sestává z 

pláště, vložky a připojovacího hrdla. Uvnitř pláště je přišroubována vložka s 

odtokovou trubkou. Celý výrobek je zhotoven z pozinkovaného materiálu. 

Hlavice je zvolena od firmy PROCLIMA-SVAMP s.r.o. [12] 

 

 

Obr. 6.4 Výfuková hlavice [12] 

 

Z katalogu volím: VH čtyřhranná 700x700/1400x1400/840 
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6.2 Distribuční a koncové prvky – sanitární zařízení 
 

6.2.1 Přívodní část 
 

Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn stěnovými mřížkami. Pomocí 

objemového toku vzdušiny a rychlosti vzdušiny v mřížce ω = 2,5 m/s [13] byly 

zvoleny stěnové mřížky. 

ω
= š

M

V
S

       

[m3/s]  (6.4) 

Kde: 

Vš…objemový průtok      [m3/h]  

ω…střední rychlost proudění    [m/s]

 
 

Po dosazení: 

2
1

615
0,0683 525 225

9000
= = = ⇒M

V
S m x cm

w

      2
2

290
0,032 325 225

9000
= = ⇒MS m x cm

  

Z katalogu volím 

 

• stěnové mřížky: SMU – 12,5 – UR – 525 x 225 

SMU – 12,5 – UR – 425 x 225  

SMU – 12,5 – UR – 325 x 225 

• dveřní mřížky: DMJ – 510 x 130 

 

Mřížky dodává česká firma PROCLIMA-SVAMP s.r.o. 

 

Tab 6.3 Parametry stěnových a dveřních mřížek 

 Mřížka 
525 x 225/12,5 

Mřížka 
425 x 225/12,5 

Mřížka 
325 x 225/12,5 

Mřížka 
510 x 130 

Průtočná plocha 0,069 m 2 0,056 m 2 0,042 m 2 0,015 m 2 
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Popis výrobku 

Stěnové mřížky slouží k estetickému zakrytí větracího otvoru. Stěnová 

mřížka je tvořena obdélníkovým rámem, ve kterém je upevněna jedna řada 

rovnoběžných profilových listů přímých nebo šikmých. Šikmé listy nám 

umožňují usměrňovaní přiváděného vzduchu sem nahoru nebo dolu. Součástí 

stěnových mřížek uzavřených (SMU) je upevňovací zařízení, které je umístěno 

na kratší straně rámu. Stěnové mřížky jsou vyrobeny z hliníkových profilů. 

Upevňovací rámeček pro stěnovou mřížku uzavřenou (UR) je z pozinkovaného 

plechu.[12] 

 

Obr. 6.5 Stěnová mřížka [13] 

 
V dámské části je distribuce vzduchu do přilehlé místnosti dále řešena 

pomocí dveřní mřížky, která je osazena ve dveřích. 

 

Obr. 6.6 Dveřní mřížka [13] 

6.2.2 Odvodní část 
 
 Odvod znehodnoceného vzduchu je umožněn pomocí vyústek v potrubí 

a stropního ventilátoru zpět do okolí. Vyústky byly voleny [1] 
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= š
P

p

V
V

n

        

[m3/s]  (6.5) 

Kde: 

Vš…objemový průtok       [m3/s]  

np…počet zvolených vyústek    [1]

 
 

Po dosazení:

   

 

31
1

32
2

0,171
0,013 / 200 100 ,

13

0,081
0,013 / 200 100

6

= = = ⇒

= = = ⇒

Š
P

P

Š
P

P

V
V m s x cm

n

V
V m s x cm

n

 

Z katalogu volím: VK – 1.0 – UR/R1 – 200 x 100 

 

Tab 6.4 Parametry obdélníkových vyústek 

 

 

 

 

 

 

Popis výrobku 

Obdélníková vyústka je nejčastěji používaný distribuční prvek vzduchu. 

Obdélníkové vyústky se používají k usměrnění a regulaci průtoku vzduchu u 

vzduchotechnických zařízení.  

 

Obr. 6.7 Obdélníková vyústka [13] 

 

 

Vyústka 200 x 100 
 

Průtočný rozměr 180 x 80 mm 

Průtočná  plocha 0,0126 m 2 
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7. VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT 
 

7.1 Tlaková ztráta třením 

 
 Pro překonání odporu přímého potrubí o průřezu S, obvodu O a délce l 

dojde k úbytku tlaku. Tlaková ztráta závisí na drsnosti potrubí ε, rychlosti ω  

v  potrubí a charakteru proudění. 

2

2
ω

ρ
λλ ⋅⋅⋅=∆

ND

L
p       [Pa]  (7.1) 

Kde: 

λ…součinitel tření      [1] 

L…délka potrubí      [m] 

DN…ekvivalentní rozměr     [m] 

ρ…hustota vzduchu      [kg/m3] 

ρ = 1,2 kg/m3 

ω…střední rychlost proudění    [m/s] 

 

Pro obdélníkové průřezy je nutno přepočítat průměr d na tzv. ekvivalentní 

průměr DN. 

 

2
N

a b
D

a b
⋅ ⋅

=
+

       [m]  (7.2) 

 

Součinitel λ závisí na Reynoldsově čísle Re a relativní drsnosti stěn ε [4] 

 

( )( )
2

0,28 log 5,5 / 55 / Reλ ε
−

 = ⋅ ⋅ + ⋅ N ND D   [1]  (7.3) 

 

Kde: 

ε…relativní drsnost stěn     [1] 

ε = 0,15 mm pro pozinkovaný plech 

DN…ekvivalentní rozměr     [m] 
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Výpočet Reynoldsova kriteria pro zjištění charakteru proudění: 

Re
ω

ν

⋅
= ND

       
[1]  (7.4) 

Kde: 

ν… kinematická viskozita vzduchu    [m2/s]  

ν = 15,23 10-6  m2/s 

DN…ekvivalentní rozměr     [m] 

ω…střední rychlost proudění    [m/s] 

 

7.2 Tlaková ztráta místní 
 

 Při narušení proudu vzdušiny se projeví tlaková ztráta místní. Obvykle se 

jedná o kolena, odbočky, koncové prvky apod. 

2

2
pξ

ρ
ξ ω∆ = ⋅ ⋅       [Pa]  (7.5) 

Kde: 

ξ…součinitel vřazeného odporu     [Pa]  

ω…střední rychlost proudění    [m/s] 

ρ…hustota vzduchu      [kg/m3] 

 

Součinitel ξ závisí na geometrickém tvaru odporové části potrubí. Pro 

nejčastější druhy jsou hodnoty součinitele – viz příloha P5  

 

7.3 Celková tlaková ztráta  
 

Celkovou tlakovou ztrátou se rozumí součet ztráty místní a ztráty třením v 

nejdelší větvi okruhu. [Obr. 7.1 – 7.3] 

 

cp p pξ λ∆ = ∆ +∆       [Pa]  (7.6) 

 

Veškeré výpočty tlakových ztrát jsou uvedeny v Tab. 7.1 – 7.4 
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Obr. 7.1 Přívodní a odvodní větev - posluchárny 

 

 

Obr. 7.2 Odvodní větev – sanitární zařízení 1 
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Obr. 7.3 Odvodní větev – sanitární zařízení 2 

 

Tab. 7.1 Přívodní větev - posluchárny 

V ℓ A B S DN w Re  R R . ℓ 

m3 / h č.ú. 

m3 / s 
m mm mm m2 m m / s / / Pa / m Pa 

4400 
1 

1,222 
1,25 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 3,29 

4400 
2 

1,222 
1,47 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 3,89 

4400 
3 

1,222 
0,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 2,56 

4400 
4 

1,222 
1,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 5,21 

4400 
5 

1,222 
0,77 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 2,04 

3300 
6 

0,917 
1,47 450 560 0,25 0,50 3,64 119184,6 0,18 2,80 4,11 

2200 
7 

0,611 
1,47 400 450 0,18 0,42 3,40 94412,90 0,20 3,23 4,74 

1100 
8 

0,306 
1,47 280 315 0,09 0,30 3,46 67437,79 0,26 6,34 9,32 

9 Kolena  5,74 17,22 

10 Přechody  1,00 4,00 

11 Tlumič  35,00 35,00 

12 Vyústka  35,00 35,00 

13 T-kus  3,03 3,03 

CELKEM  129,4 
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Tab. 7.2 Odvodní větev – sanitární zařízení 1 

 

 

 

Tab. 7.3 Odvodní větev - posluchárny 

V ℓ A B S DN w Re  R R . ℓ 
m3 / h č.ú. 
m3 / s 

m mm mm m2 m m / s / / Pa / m Pa 

4400 
1 

1,222222 
1,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 5,21 

4400 
2 

1,222222 
1,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 5,21 

4400 
3 

1,222222 
1,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 5,21 

4400 
4 

1,222222 
1,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 5,21 

5 Tlumič  35,00 35,00 

6 Vyústka  25,00 25,00 

7 T-kus  3,03 3,03 

4400 
8 

1,222222 
0,97 500 630 0,32 0,56 3,88 142037,1 0,16 2,64 2,56 

CELKEM  83,86 
 

 

 

 

 

V ℓ A  B S DN w Re  R R . ℓ 

m3 / h č.ú. 

m3 / s 
m mm mm m2 m m / s / / Pa / m Pa 

615 1 
0,171 

8,85 250,00 200,00 0,05 0,22 3,42 49852,8 0,02 0,72 6,41 

615 2 
0,171 

1,34 250,00 200,00 0,05 0,22 3,42 49852,8 0,02 0,72 0,97 

3 Stěnová 
mřížka  20 

4 Vyústka   25 

5 Koleno  
 

 
 2,81 

CELKEM 55,19 
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Tab. 7.4 Odvodní větev – sanitární zařízení 2 

V ℓ A  B S DN w Re  R R . ℓ 

m3 / h č.ú. 

m3 / s 
m mm mm m2 m m / s / / Pa / m Pa 

290,00 1 
0,08 

6,38 160,00 250,00 0,04 0,20 2,01 25801,31 0,03 0,32 2,07 

290,00 2 
0,08 

1,37 160,00 250,00 0,04 0,20 2,01 25801,31 0,03 0,32 0,45 

3 Stěnová 
mřížka  20 

4 Vyústka  25 

5 Koleno  2,81 

CELKEM  50,33 

 
Tlaková ztráta obdélníkové vyústky [2]  ∆p = 25 Pa 

Tlaková ztráta stěnové mřížky [2]   ∆p = 20 Pa 

Tlaková ztráta vířivé vyústky [11]   ∆p = 35 Pa 

Tlaková ztráta tlumiče vzduchu [13]  ∆p = 35 Pa 
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8. NÁVRH VENTILÁTORU 
 

Pro návrh ventilátoru se vychází z vypočtených hodnot celkové tlakové 

ztráty a dopravovaného množství vzduchu do sociálních místností. 

 

Tab. 8.1 Hodnoty pro návrh ventilátoru 

 Celková tlaková 
ztráta ∆PC [Pa] 

Množství vzduchu 
Vš1[m

3/h] 

Sanitární zařízení 1 55,19 615 

Sanitární zařízení 2 50,33 290 

 

 

Obr. 8.1 Provozní bod ventilátoru VDA 200/4 [13] 

 

Z katalogu volím:  VDA 200/4EC IP54 

   VDA 160/4-4EC IP44 
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8.1 Popis zařízení 
 

Ventilátory dodává česká firma ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. 

Ventilátory typové řady VDA jsou diagonální střešní ventilátory, jejichž skříň je 

vyrobena ze skelné tkaniny nasycené polyesterovou pryskyřicí. Jsou vhodné 

pro vetší průtoky a vetší tlakové ztráty vzduchovodu. Sání a výfuk vzdušiny se 

děje ve vertikálním směru. Ventilátory jsou určeny k dopravě vzduchu bez 

mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost 

oběžného kola ventilátoru. U některých ventilátoru je možno regulovat otáčky. 

Použít lze transformátorové nebo elektronické regulátory. [13] 

 

Obr. 8.2 Ventilátor VDA 200/4 

 

8.3 Příslušenství 
 
Podstavec pod ventilátor 

• prefabrikovaný podstavec pod ventilátor  

• vyrobený ze stabilizovaného polyesterového  

  laminátu  

• odolný proti UV záření  

• velmi jednoduchá montáž na ploché střechy  

Obr. 8.3 Podstavec pod ventilátor 

 

Z katalogu volím:  DOS 330 

   DOS 245 
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Gumové těsnění 

• používá se k ventilátorům VDA jako těsnění 

  mezi ventilátorem a podstavcem DOS 

• vyrobeno z neoprenové gumy síly 5 mm 

Obr. 8.4 Podstavec pod ventilátor 

Z katalogu volím:  PV 330 

   PV 245 

 

Gumové těsnění 

• používají se na tlumení hluku střešních  

  ventilátorů  

• plášť je z pozinkovaného plechu  

• max. provozní teplota 90˚C  

• montuje se na podstavec DOS 

Obr. 8.4 Podstavec pod ventilátor 

Z katalogu volím:  GDH 330 

   GDH 245 
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9. NÁVRH KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY 
 

Při návrhu sestavné klimatizační jednotky se vycházelo z potřebného 

objemového průtoku vzduchu pro přívod vzduchu do klimatizovaných prostorů a 

odvod znehodnoceného vzduchu, tak aby byly dodrženy hygienické 

předpoklady a z celkové externí tlakové ztráty. Byla vybrána sestavná 

klimatizační jednotka AeroMaster XP 10 od firmy REMAK. 

Návrh byl realizován pomocí výpočetního softwaru AeroCAD, který 

dodává výrobce. 

 

9.1 Popis zařízení 
 

Klimatizační jednotky AeroMaster XP jsou určeny pro komfortní 

vzduchotechniku a klimatizaci v rozsahu průtoků cca 3.000 až 28.000 m3/h při 

zvýšení tlakové diference ventilátoru do cca 1500 Pa. Jednotky AeroMaster XP 

jsou určeny pro montáž na podlahu, dodávají se s pevným základovým rámem 

montovaným již ve výrobě a jsou vyráběny se shodnou konstrukcí do vnitřního 

nebo do venkovního prostředí.  Rozsah pracovních teplot standardního 

provedení je - 40°C až + 40°C. Standardně dodávané příslušenství jednotek 

AeroMaster XP je vždy integrováno do sekcí. [14] 

 
 
 

 
 

Obr. 9.1 AeroMaster XP 10 [15] 
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9.2 Přívodní část 
 

Přívodní část klimatizační jednotky je sestavena z těchto částí: 

 

1) Tlumící vložka 

- určena k zamezení přenosu chvění a vibrací jednotky na potrubí.  

 

2) Uzavírací klapka 

- slouží nejčastěji k uzavírání vzduchotechnického potrubí nebo regulaci 

průtoku vzduchu. Klapka je vybavena servopohonem. 

 

3) Sekce filtrů 

- filtry mají za úkol chránit prostředí ve větraných místnostech a zamezit 

kontaktu nečistot s teplonosnými plochami výměníků. Filtry je vyroben z 

netkané 100% polyesterové tepelně a mechanicky zpevněné textilie. Sekce 

je dále vybavena servisními dvířky s klikami pro snadný přístup k filtrační 

vložce, která musí být vyměňována. 

 

4) Servisní sekce 

- je určena k servisním a kontrolním úkonům sekce a celého zařízení  

 

5) Elektrický ohřívač 

- je určen pro ohřev vzduchu a tvořen topnými elementy z nerezavějící 

oceli, které jsou ovinuty nerezovým páskem. 

 

Charakter spínání výkonu je volitelný: 

• bez spínání -  méně časté spínání (neregulovatelný předehřev) 

• výkonové spínání SSR  - časté spínání topného výkonu 

• výkonové spínání SSR v kaskádách - velmi jemná regulace teploty 

výstupního vzduchu 

 

Teplotní ochrana 

- je zabezpečena dvěma vratnými termostaty, které snímají povrchovou 

teplotu skříně a teplotu v prostoru mezi topnými tyčemi.  
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Regulace 

se odvíjí od zvoleného charakteru spínání výkonu. Je-li zvoleno : 

• bez spínání, pak spínání zajišťuje nadřazený regulační systém 

pomocí stykače. Regulace je dvoupolohová s připojením plného 

výkonu při jakémkoliv požadavku na topný výkon. 

• výkonové spínání SSR, pak má ohřívač zabudováno spínání 

topného výkonu pomocí bezkontaktního spínacího relé SSR, které 

umožňuje prakticky neomezený počet sepnutí. Regulace je 

dvoupolohová s připojením plného výkonu při jakémkoliv 

požadavku na topný výkon. 

• výkonové spínání SSR v kaskádách, pak má ohřívač zabudováno 

spínání topného výkonu pomocí bezkontaktního spínacího relé 

SSR, které umožňuje prakticky neomezený počet sepnutí. 

Regulace je kaskádní, se spínáním jednotlivých sekcí ohřívače 

podle požadovaného topného výkonu. 

 

6) Sekce chladič, eliminátor 

• přímým chladičem  

• eliminátorem kapek  

Sekce má v dolním panelu integrovanou nerezovou vanu s trubkou zakončenou 

šroubením pro odvod kondenzátu. 

 

Přímý chladič 

- je určen pro chlazení vzduchu. Výměník lze provozovat i v režimu 

kondenzace (ohřevu).Plášť výměníku je vyroben z pozinkovaného plechu. 

Sběrače jsou svařeny z měděných trubek. Teplosměnnou plochu tvoří 

hliníkové lamely, které jsou s přesahem nataženy na měděných trubkách. 

Jako chladivo se používá R407. 

 

Eliminátor kapek 

- zajišťuje zachytávání vodních kapek vznikajících při kondenzaci na 

teplosměnné ploše chladiče. Plášť je vyroben z nerezového plechu. Lamely 

jsou plastové, snadno vyjímatelné a čistitelné. 
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7) Ventilátor XPAP 10/S 

- vestavný ventilátor s volným oběžným kolem s dozadu zahnutými 

lopatky a přímým pohonem. Přímí pohon přináší řadu výhod: 

• velkou spolehlivost zařízení 

• úsporu elektrické energie 

• zmenšení nákladů na servis 

• tichý provoz 

 

 

Obr. 9.2 Pracovní bod ventilátoru [15] 

 

Parametry 

Objemový průtok      V
•

= 8200 m3/h  

Výkon ventilátoru      Pv = 2,85 kW 

Účinnost       ηv = 77 % 

 

Regulace výkonu přináší další energetické úspory a je umožněna volbou 

vhodného regulátoru výkonu - frekvenčního měniče.  

 

8) Tlumič hluku 

- určena pro tlumení hluku šířícího se vzduchotechnickým potrubím od 

ventilátorů ve směru sání i výtlaku. 

Sekce je standardně osazena kulisami, které jsou tvořeny profilovaným rámem 

z pozinkovaného plechu a absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního 

materiálu, který je po stranách pokryt netkanou sklotextilií (deska z kamenné 
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vlny pojená organickou pryskyřicí). Materiál odpovídá třídě hořlavosti A2 

(nehořlavé) dle DIN 4102. [14] 

 

9) Tlumící vložka 

- určena k zamezení přenosu chvění a vibrací jednotky na potrubí. 

 

9.3 Odvodní část 
 

Odvodní část klimatizační jednotky je sestavena z těchto částí: 

 

1) Tlumící vložka 

- určena k zamezení přenosu chvění a vibrací jednotky na potrubí. 

 

2) Uzavírací klapka 

- slouží nejčastěji k uzavírání vzduchotechnického potrubí nebo regulaci 

průtoku vzduchu. Klapka je vybavena servopohonem. 

 

3) Sekce filtrů 

- filtry mají za úkol chránit prostředí ve větraných místnostech a zamezit 

kontaktu nečistot s teplonosnými plochami výměníků. Filtry je vyroben z 

netkané 100% polyesterové tepelně a mechanicky zpevněné textilie. Sekce 

je dále vybavena servisními dvířky s klikami pro snadný přístup k filtrační 

vložce, která musí být vyměňována. 

 

4) Tlumič hluku 

- určena pro tlumení hluku šířícího se vzduchotechnickým potrubím od 

ventilátorů ve směru sání i výtlaku. 

 

5) Ventilátor XPAP 10/S 

- vestavný ventilátor s volným oběžným kolem s dozadu zahnutými 

lopatky a přímým pohonem. Přímí pohon přináší řadu výhod: 

• velkou spolehlivost zařízení 

• úsporu elektrické energie 
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• zmenšení nákladů na servis 

• tichý provoz 

 

Obr. 9.3 Pracovní bod ventilátoru [15] 

 

Parametry 

Objemový průtok      V
•

= 8200 m3/h  

Výkon ventilátoru      Pv = 2,85 kW 

Účinnost       ηv = 77 % 

Regulace výkonu přináší další energetické úspory a je umožněna volbou 

vhodného regulátoru výkonu - frekvenčního měniče.  

 

6) Tlumící vložka 

- určena k zamezení přenosu chvění a vibrací jednotky na potrubí. 

 

9.4 Společná část 
 
Rotační regenerační výměník 

- slouží k zpětnému získávání tepla (ZZT). Zajištuje přenos tepla nebo 

tepla a vlhkosti (v případě entalpického provedení rotoru) z odvodního 

vzduchu na vzduch přiváděný.  

- Přenos tepla i vlhkosti umožní akumulační hmota rotoru při jeho otáčení 

z proudu teplého do proudu chladného vzduchu. Akumulační hmotou rotoru 

může být speciální slitina, hliník, plast. Rotor se otáčí rychlostí několik otáček 

za minutu, při průchodu rotoru komorou, kterou proudí teplý vzduch, dochází 
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k akumulaci tepla do rotoru. Při průchodu komorou chladného vzduchu rotor 

teplo sdílí chladnému vzduchu. K nežádoucímu míšení čerstvého s 

odpadním vzduchem a „omytí“ povrchu rotoru k zamezení přenosu škodlivin 

do čerstvého vzduchu je vytvořena výfuková štěrbina. Schéma zařízení je na 

Obr. 9.4. Účinnost se pohybuje okolo 80%. 

 

Výkonové parametry 

Objemový průtok      V
•

= 8200 m3/h / 8200 m3/h 

Teplotní účinnost      ηt = 73 / 73 

Celkový výkon       Pcelk = 90,2 / 9,7 

 

Tab. 9.1 Výstupní parametry přívodního a odvodního vzduchu 

Výstupní parametry přívodního vzduchu Výstupní parametry odvodního vzduchu 

 Roční období  Roční období 

Veličina Jednotka Zima Léto Veličina Jednotka Zima Léto 

Teplota [°C] 10,6 26,3 Teplota °C -2,1 28,7 

Relativní 

vlhkost 
[%] 36 49 

Relativní 

vlhkost 
% 100 47 

Entalpie [kJ/kg] 18,04 53,82 Entalpie kJ/kg 5,97 59,49 

 

 

Obr. 9.4 Rotační regenerační ohřívák [5] 
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10. REGULACE 
 

Řídicí jednotky VCB jsou ideální zařízení pro regulaci malých a středních 

vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy. Umožňují 

využít jednu nebo dvě řídicí sekvence. Dále je možné připojit komponenty s 

autonomní regulací. Řídicí jednotky VCB jsou určeny pro vnitřní použití pro 

bezprašné suché prostředí, bez přítomnosti chemických látek. Jednotka je vždy 

vyrobena přesně podle požadavků zákazníka, resp. dle konfigurace 

vzduchotechnického zařízení. Tím je zajištěna optimální regulace klimatizační 

jednotky. Podle konkrétní konfigurace je použita odpovídající skříň. 

 

 

Obr. 10.1 Řídicí jednotky VCB [14] 

 
Hlavní regulační proces – řízení teploty  přívodního vzduchu (ohřev, 

chlazení, rekuperace). Volitelné řízení výkonu (otáček) ventilátorů (s 

odpovídající konfigurací VZT jednotky). Jednotka umožňuje nastavit osm 

změnových bodů, ve kterých uživatel může nastavovat požadované režimy a 

hodnoty. V rámci jednoho bodu lze nastavit požadovanou teplotu, chod, 

případně i požadovaný průtok. 

Jednotky VCB disponují protimrazovou ochranou vodního ohřívače, 

ochranou elektrického ohřívače a ochranou elektromotorů ventilátorů. [14] 
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11. INVESTIČNÍ NÁKLADY 
 

Celkové investiční náklady na zhotovení vzduchotechnického zařízení pro 

objekty VŠB – TU OSTRAVA byly provedeny dle aktuálních katalogů a ceníků 

výrobců. Použity byly katalogy a ceníky firmy ELEKTRODESIGN s.r.o. [13], 

PROCLIMA s.r.o. [12], Multi-VAC spol. s.r.o. [11] Cena klimatizační jednotky 

AeroMaster XP10 a její regulaci je naceněna softwarem AeroCAD [15], který 

dodává výrobce. Dále byla stanovena orientační cena za montáž, náklady na 

dopravu, náklady na spuštění regulaci a zaškolení obsluhy. Podrobný rozpis 

všech komponentů a jejich cen je uveden v příloze P4. 

 

1) Sanitární prostory 

Distribuční elementy, stěnové mřížky      2 230,- Kč 

VZT potrubí          6 648,- Kč 

Ventilátory VDA       31 460,- Kč 

Příslušenství ventilátorů VDA     21 097,- Kč 

Tvarovky – přechody a oblouky       2 136,- Kč 

Obdélníkové vyústky        7 163,- Kč 

 

CELKEM BEZ DPH       70 734,- Kč 

CELKEM        84 881,- Kč 

 

2) Učebna VŠB – TU Ostrava 

Distribuční elementy – hlavice, žaluzie     16 268,- Kč 

VZT potrubí          47 802,- Kč 

Tlumiče hluku        26 816,- Kč 

Klimatizační jednotka               446 062,- Kč 

Tvarovky – přechody a oblouky      26 966,- Kč 

Obdélníkové vyústky       10 256,- Kč 

 

CELKEM BEZ DPH                574 170,- Kč 

CELKEM                 689 004,- Kč 
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Celkové investice 

Jednotky (bez DPH)            1 793 244,- Kč 

Jednotky celkem             2 151 892,- Kč 

Náklady na montáž (20% z celkové ceny)            430 378,- Kč 

Náklady na dopravu (5% z celkové ceny)            107 594,- Kč 

Spouštění a regulace                             2 500,- Kč 

Zaškolení obsluhy                    1 800,- Kč 

 

CELKEM BEZ DPH             2 335 216,- Kč 

CELKEM              2 802 259,- Kč 
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12. ZÁVĚR 
 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout vzduchotechnické zařízení pro 

místnosti budovy „B“ v areálu VŠB –TU Ostrava. V budově se jednalo 

především o klimatizaci poslucháren, neméně důležité bylo větrání sociálních 

zařízení.  

Pro klimatizaci poslucháren jsem navrhl sestavnou jednotku AeroMaster 

XP 10,  od firmy Remak, s umístěním mezi učebnami. Jednotka dopravuje 

potřebné množství vzduchu o požadovaných parametrech, které vychází 

z legislativy a z pokrytí tepelných ztrát poslucháren. Čerstvý vzduch je nasáván 

přes protidešťovou žaluzii dále do klimatizační jednotky, kde je upravován na 

požadované parametry. V letním období je ochlazování vzduchu umožněno 

přímým chladičem pomocí chladiva R407C. Upravený vzduch je dopravován do 

místností pomocí vířivých anemostatů. Znehodnocený vzduch je nasáván přes 

obdélníkové vyústky. Vzduch je dále odváděn pomocí výfukové hlavice nad 

střechu do okolí. Na jeden pár učeben připadá jedna klimatizační jednotka.  

 

 Sociální místnosti jsou větrány pomocí ventilátoru. Čerstvý vzduch je zde 

nasávám pomocí stěnových mřížek  a odváděn střešními ventilátory do okolí.  

 

V závěru práce se zabývám stanovením investičních nákladů. Ty byly 

vyčísleny na 2 800 000 Kč. Největší položkou při této ceně jsou klimatizační 

jednotky, které tvoří 50 % z celkové ceny. 

 

Navrhované řešení poskytne lepší studijní i pracovní podmínky pro 

posluchače v učebnách. Dále poskytne  úsporu tepelné energie a tím i snížení 

celkových provozních nákladů. 
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pozice nazev m.j. množství cena     výrobce 

       bez DPH jednotková dodávková   

1.01 Přechod 4 = 200x225 - 280x315/470 ks 2 450 503,37 604,044 PROCLIMA  

1.02 Trouba FLEXO ks 8 250 8800 10560 PROCLIMA  

1.03 Vířivá vyúsť OD – 8/K1/Z/600/16 ks 8 860 6880 8256 Multi-VAC 

1.04 Trouba 280x315/1470 ks 2 350 1224,51 1469,412 PROCLIMA  

1.05 Přechod 4 = 280x315 - 400x450/470 ks 2 450 719,1 862,92 PROCLIMA  

1.06 Trouba 400x450/1470 ks 2 350 1749,3 2099,16 PROCLIMA  

1.07 Přechod 4 = 400x450 - 450x560/470 ks 2 450 854,46 1025,352 PROCLIMA  

1.08 Trouba 450x560/1470 ks 2 350 2078,58 2494,296 PROCLIMA  

1.09 Přechod 4 = 450x560 - 500x630/470 ks 2 450 955,98 1147,176 PROCLIMA  

1.10 Trouba 500x630/1970 ks 4 350 6233,08 7479,696 PROCLIMA  

1.11 Oblouk 500x630/90° ks 7 450 10766,385 12919,662 PROCLIMA  

1.12 Trouba 500x630/770 (atyp) ks 2 350 1218,14 1461,768 PROCLIMA  

1.13 Tlumič hluku IAA 400  ks 4 6704 26816 32179,2 ELEKTRODESIGN 

1.14 Trouba 500x630/970 ks 2 350 1534,54 1841,448 PROCLIMA  

1.15 Trouba 500x630/1470 ks 2 350 2325,54 2790,648 PROCLIMA  

1.16 Rozbočka 3 = 500x630 - 500x500/1840 (atyp) ks 1 450 1656 1987,2 PROCLIMA  

1.17 Trouba 630x500/1470 ks 8 350 9302,16 11162,592 PROCLIMA  

1.18 Trouba 630x500/970 ks 2 350 1534,54 1841,448 PROCLIMA  

1.19 Rozbočka 3 = 630x500 - 630x630/2000 (atyp) ks 1 450 2268 2721,6 PROCLIMA  

1.20 Trouba 630x630/1200 (atyp) ks 2 350 2116,8 2540,16 PROCLIMA  

1.21 Trouba 500x630/1245 (atyp) ks 2 350 1969,59 2363,508 PROCLIMA  

1.22 Přechod 1 760x810 - 630x630/200 (atyp) ks 2 450 453,6 544,32 PROCLIMA  

1.23 Trouba 760x810/370 (atyp) ks 2 350 813,26 975,912 PROCLIMA  

1.24 Oblouk 760x810/90° ks 2 450 6120,54 7344,648 PROCLIMA  

1.25 Trouba 760x810/970 ks 2 350 2132,06 2558,472 PROCLIMA  

1.26 Trouba 760x810/200 (atyp) ks 2 350 439,6 527,52 PROCLIMA  

1.27 Trouba 760x810/1970 ks 2 350 4330,06 5196,072 PROCLIMA  

1.28 Přechod 1 760x810 - 630x630/360 (atyp) ks 2 450 816,48 979,776 PROCLIMA  

1.29 Obdélníková vyústka 400x200 ks 16 641 10256 12307,2 PROCLIMA  

1.30 
Sestavná klimatizační jednotka 

 AeroMaster XP10  ks 1 446062 446062 535274,4 REMAK 

1.31 Protidešťová žaluzie ks 1 1453 1453 1743,6 PROCLIMA  



 

 

1.32 Přechod 1 760x810 - 700x700/1470 (atyp) ks 1 450 1852,2 2222,6 PROCLIMA  

1.33 Výfuková hlavice čtyřhranná ks 1 7935 7935 9522 PROCLIMA  

 
CELKEM  574170 689004  
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Cena 
Pozice Název m.j. Množs

tví 
bez DPH jednotková dodávková 

Výrobce 

2.01 Stěnová mřížka 525x225/12,5 ks 1 615 615 738 PROCLIMA s.r.o. 

2.02 Obdélníková vyústka 200x100 ks 13 377 4901 5881,2 PROCLIMA s.r.o. 

2.03 Trouba 250x200/970 ks 1 350 305,55 366,66 PROCLIMA s.r.o. 

2.04 Trouba 250x200/1970 ks 4 350 2482,2 2978,64 PROCLIMA s.r.o. 

2.05 Stěnová mřížka 425x225/12,5 ks 1 565 565 678 PROCLIMA s.r.o. 

2.06 Trouba 250x200/720 ks 1 350 226,8 272,16 PROCLIMA s.r.o. 

2.07 Oblouk 250x200/90° ks 2 450 815,94 979,128 PROCLIMA s.r.o. 

2.08 Přechod 1 250x200 - 355x280/470 ks 2 450 537,21 644,652 PROCLIMA s.r.o. 

2.09 Trouba 355x280/1970 ks 1 350 875,665 1050,79 PROCLIMA s.r.o. 

2.10 Trouba SPIROφ 250x400 ks 1 260 104 124,8 PROCLIMA s.r.o. 

2.11 Podstavec pod ventilátor  
DOS 330 

ks 1 4415 4415 5298 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

2.12 Gumové těsnění PV 330 ks 1 281 281 337,2 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

2.13 Tlumič hluku GDH 330 ks 1 7321 7321 8785,2 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

2.14 Střešní ventilátor  
VDA 200/4EC IP54 

ks 1 19465 19465 23358 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

 CELKEM    42 910 51 492  
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Cena 
Pozice Název m.j. Množství 

bez 
DPH 

jednotková dodávková 
Výrobce 

3.01 Trouba 160x250/720 ks 1 350 206,64 247,968 PROCLIMA s.r.o. 

3.02 Přechod 1 160x250 - 225x280/470 ks 2 450 427,23 512,676 PROCLIMA s.r.o. 

3.03 Trouba 225x280/1470 ks 1 350 519,645 623,574 PROCLIMA s.r.o. 

3.04 Trouba SPIROφ 180x370 ks 1 260 96,2 115,44 PROCLIMA s.r.o. 

3.05 Trouba 160x250/470 ks 1 350 134,89 161,868 PROCLIMA s.r.o. 

3.06 Oblouk 160x250/90° ks 1 450 355,7934 426,95 PROCLIMA s.r.o. 

3.07 Dveřní mřížka 130x510 ks 1 535 535 642 PROCLIMA s.r.o. 

3.08 Trouba 160x250/1970 ks 3 350 1696,17 2035,404 PROCLIMA s.r.o. 

3.09 Stěnová mřížka 325x225 ks 1 515 515 618 PROCLIMA s.r.o. 

3.10 Obdélníková vyústka 200x100 ks 6 377 2262 2714,4 PROCLIMA s.r.o. 

3.11 Podstavec pod ventilátor 
DOS 245 

ks 1 3749 3749 4498,8 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

3.12 Gumové těsnění PV 245 ks 1 206 206 247,2 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

3.13 Tlumič hluku GDH 245 ks 1 5125 5125 6150 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

3.14 Střešní ventilátor 
VDA 160/4EC IP44 

ks 1 11995 11995 14394 ELEKTRODESIGN s.r.o. 

 CELKEM    27 824 33 388  
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