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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 

III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-

kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  
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Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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ÚČASTNÍCI ČESKO – SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

 

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

 

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

 

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 
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Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

 

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

 

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 

( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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VYUŽÍVÁNÍ SKUPENSKÝCH PŘEMĚN TEPLONOSNÝCH 

LÁTEK  U SOUSTAV TZB 
 

Řešitel:   Josef Bahr, Eduard Křivánek - VUT Brno, Fakulta stavební  

Katedra Technických zařízení budov  

Vedoucí práce:  Doc.Ing.Jiří Cihlář, CSc. - VUT Brno, Fakulta stavební 

   Katedra Technických zařízení budov 

 

 
 

Anotace práce:  
Práce vychází z procesu integrace provozu soustav TZB, který je založen na 

komplexním využití energií tepla a chladu pro dosažení maximálních úspor. Pro přetrži-

tý provoz soustav lze využít akumulace energie, kterou lze získat formou skupenských 

přeměn. 
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Úvod 
Každý rok jsou v ČR zkolaudovány a uvedeny do provozu stovky staveb které vyžadují 

náročné a složité podmínky provozu (např. obchodní a administrativní centra, polyfunkční domy, 

prodejny potravin, atd.) a kladou vysoké požadavky na profese Technických zařízení budov 

(TZB). Tento velký rozvoj oboru TZB (v této práci jsou prezentovány zejména profese chlazení, 

technologické chlazení, vzduchotechnika a vytápění) však znamená i sledování energetických 

účinností těchto systémů a jejich možnosti zpětně využívat odpadního tepla vznikajícího při růz-

ných provozních stavech těchto budov. Trend využívání odpadního tepla a přirozených 

možností zisku tepelné energie prezentuje v současné době jen profese vzduchotechnika a 

chlazení při tzv. zpětném získávání tepla a volném chlazení. Tyto úspory jsou však zásadně 

prováděny v rámci jedné profese, což vede jen k omezeným možnostem využívání odpadního 

tepla. Pro maximální úspory a maximální snížení dodávaných energií je zapotřebí komplexní 

analýzy každého systému a všech profesí, které se podílejí na chodu systému s kombinací 

moderních systémů akumulace tepelné energie.  

V následujících kapitolách bude popsán systém akumulace energie pomocí skupen-

ských přeměn látek s podrobným popisem řešení systémů akumulace chladu dle firem FAFCO 

a CRISTOPIA, dále bude provedena společná analýza energetické náročnosti profesí chlazení, 

technologického chlazení, vzduchotechniky a vytápění pro případ prodejny „MANA Letovice“ 

společnosti Ahold Czech Republic a.s., Brno s ukázkami možností energetických úspor při 

kombinaci těchto systémů. Zvláštní pozornost se věnuje produkci odpadního tepla 

z technologického chlazení a jeho možného následného využití. 

 

Skupenské změny látek 

Změny skupenství 
 

Jedna a ta samá látka (např.H2O) může být ve třech skupenstvích: plynném, kapalném, 

tuhém.Ustavení určitého skupenství je důsledkem okamžitého stavu dané lávky, který má vliv 

na interakční síly mezi částicemi (atomy, molekulami) tvořícími soustavu (látku).  

Při dostatečně nízké teplotě je látka v tuhém skupenství. Přitažlivé síly drží jednotlivé 

částice (molekuly, atomy, ionty, atd.) v pevných, neměnných polohách (částice jsou např. pravi-

delně rozmístěny v krystalické mříži), kolem kterých mohou pouze oscilovat (tzv. kmity krystalo-

vé mříže). Tvar a objem tuhého skupenství je tedy velmi stabilní. Zvýšíme-li dostatečně teplotu 

látky, tj. dodáme jí určité množství tepla, začne tato látka tát, vzniká její tavenina, tj. látka pře-

chází do skupenství kapalného. Proces tání je provázen rozpadem pravidelného uspořádání 
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částic (rozpadem krystalové mříže), částice se mohou daleko více pohybovat, ale interakční síly 

je přesto udržují pohromadě v poměrně stálém objemu. Kapaliny mají tedy relativně stálý objem 

(jsou velmi málo stlačitelné) a velmi proměnný tvar (přijímají tvar nádoby). Při procesu tání se 

částice od sebe obvykle vzdálí, takže dojde ke snížení hustoty látky a zvýšení tzv. měrného ob-

jemu látky. Měrný objem v je převrácená hodnota hustoty  ρ. 

1v −ρ=  

Existují ovšem tzv. anomální látky, u kterých dochází k ději opačnému, k přiblížení částic 

při tání. Typickým představitelem anomálních látek je voda. Stavební částicí vody je molekula 

tvořená jedním atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku (H2O), tyto molekuly jsou ve skupenství 

pevném uspořádány do tzv. hexagonální (šesterečné) krystalové mříže, ve které zbývá relativně 

velký prázdný prostor mezi molekulami. Začne-li tuhá voda (tj. led) tát, molekuly se k sobě při-

bližují, takže kapalná voda má větší hustotu než led a led může plavat na vodě. Při tání ledu se 

skládají dva efekty: 

- vzrůst objemu v důsledku většího intenzívnějšího pohybu molekul 

- zmenšení objemu v důsledku rozpadu krystalové mříže (tento efekt provází pou-

ze tání anomálních látek) 

Měrné skupenské teplo tání 

            0l*mQ TATA >=  

 tj.teplo, které musíme dodat, aby roztál jedem kilogram tuhé látky. 

Molární skupenské teplo tání 

0l*nQ TA
_

TA >=  

Jestliže zahřejeme kapalinu na dostatečně vysokou teplotu, začne se vypařovat. Látka 

opět mění své skupenství, přechází do skupenství plynného. Aby došlo k vypařování musíme 

látce opět dodat QVYP. Platí 

0l*ml*mQ VYP
_

VYPVYP >==  

 

 

Fázové diagramy 
 

Fázové diagramy znázorňují různé skupenské stavy (fáze) látek pomocí křivek 

v závislosti na tlaku a teplotě. Jako příklad je na Obr. 2.1. ukázán fázový diagram jednosložkové 

soustavy -  diagram vody. Významným bodem je trojný bod vody. V tomto bodě se všechny tři 

fáze vody nacházejí v termodynamické rovnováze, neboli – při těchto podmínkách současně 
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existují fáze pevná, kapalná a plynná. Podle Gibbsonova fázového pravidla  f + v = s +3 

v trojném bodě je soustava invariantní, což znamená, že počet stupňů volnosti je v = 0, počet 

fází f = 3 a soustava je tvořená jen jednou složkou s = 1. Ze skutečnosti v = 0 vyplývá, že 

všechny tři fáze vody mohou být spolu jen v izolovaných stavech. Křivky, které mají začátek 

v trojném bodě a vycházejí na tři různé strany dělí diagram na tři oblasti odpovídající třem sku-

penským fázím. Křivka a je křivka tání a popisuje přechod pevného skupenství v kapalné a na-

opak. Pro každou hodnotu tlaku je jednoznačně určena teplota tání. Rozhraní mezi kapalnou a 

plynnou fází určuje křivka sytých par (křivka b). Pro každou hodnotu tlaku se při dané teplotě po 

krátkém časovém intervalu vytvoří rovnováha mezi párou a kapalinou. Bod C křivky je kritický 

bod a nad tímto bodem již nelze rozlišit vodu a páru. Bod O je trojný bod, ve kterém mohou 

existovat všechny fáze současně. Pro vodu nastává trojný bod pro teplotu 273,16K = 0,01°C a 

tlak p = 613Pa. Z Obr.2.1.  křivky a vyplývá, že pro vodu teplota tání se vzrůstajícím tlakem kle-

sá. Mnohé látky se chovají opačně, tj. teplota tání s tlakem vzrůstá. 

 
      Obr.2.1. Fázový diagram vody 

 

Akumulace energie do látek skupenských změn 
 

Akumulovat tepelnou energii je proces, který je v dnešní době pomocí akumulace do ka-

palinového zásobníku snadno dosažitelný, avšak je technicky a zvláště ekonomicky náročný a 

proto se od tohoto druhu systému upouští. Zásobník je schopen pojmout množství energie, kte-

ré je rovno součinu hmotnosti akumulační látky, její měrné tepelné kapacitě a teplotnímu rozdílu 

mezi teplotními úrovněmi na začátku a konci nabíjení. Tento zásobník nazýváme kalorický. 

Oproti tomuto řešení se nám nabízí konstrukce zásobníku, jehož nabíjení probíhá za konstantní 

teploty a dodaná energie se spotřebovává např. táním náplně na rozrušení vnitřních vazeb 

v pevné látce – tento zásobník je schopen pojmout množství energie, které je rovno součinu 
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hmotnosti akumulační látky a měrného skupenského tepla tání. Jako název náplně takového 

zásobníku  se užívá zkratka PCM (z anglického Phase Change Material).  

První aplikace PCM jsou velmi starého data a váží se spíše k problematice chlazení (po-

travinářství). Řada konstrukcí, které využívaly pro náplně některých anorganických solí se zača-

ly rozvíjet v 20. a 30. letech minulého staletí. V r.1965 byly patentovány ohřívací vložky 

s hydridem lithia pro horolezce, polární badatele, ap. Velký pokrok v systematickém vyhledávání 

a zkoumání PCM byl učiněn v programech vesmírného výzkumu na základě zadání NASA 

zajistit v objektech pohybujících se vesmírem trvalou tepelnou pohodu. Jedním z prvních 

akumulátorů s PCM (hydratované soli, parafin) bylo v r. 1932 patentované zařízení pro ohřev 

TUV, nebo sálavé vytápění bytových prostor nabíjené levným nočním elektrickým proudem. 

První stavbou, jejíž otopná soustava plně využívala PCM byl tzv.“Dover House“, postavený v r. 

1948 nedaleko Bostonu v USA, který využíval Glauberovy soli, dosud nejprozkoumanějším 

materiálem pro zásobníky s PCM. V r.1971 začal rozsáhlý průzkum látek vhodných pro 

zásobníky s PCM na Pensylvánské státní universitě, byla stanovena hlavní kritéria pro volbu 

vhodných látek jak z technického tak z ekonomického hlediska. o rešerší bylo zahrnuto na 20 

000 látek, z nichž podrobnějším výzkumem prošlo asi 1% a další vývoj probíhá do dnešních dní. 

Některé z požadavků na materiály, které je nutno zvážit při volbě k přímé akumulaci: 

- vhodná výše teploty fázové přeměny 

- co nejvyšší hodnota skupenského (latentního) tepla 

- dobrý přestup tepla 

- vhodný fázový diagram v okolí teploty přechodu 

- malá objemová změna při fázovém přechodu 

- malý sklon ke vzniku předchlazení 

- vhodná krystalizační rychlost 

- dlouhodobá stabilita složení 

- jednoduchá výroba a nízká cena 

Vzhledem k zajištění přiměřené manipulace je většinou nutno vlastní PCM materiál za-

pouzdřit a takto vzniklé akumulační tělesa a obsahem PCM uložit do vnější obálky tak, aby tep-

lonosné médium obtékáním zajistilo přenos tepelné energie při nabíjení a vybíjení. 

 

Látky používané jako PCM 

Látky používané jako PCM dělíme na organické a anorganické, mezi nejznámější patří: 

1) Organické PCM 

• Parafinový vosk, polyethylenglykol (směs polyéterových polymerů), HDPE (vyso-

kohustotní polyethylen), kyselina stearová, kaselina palmitová a jejich homogeny, 

dlouhořetězcové alkylové sloučeniny 
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2) Anorganické PCM 

• Hexahydrát chloridu vápenatého, síran (kamenec) hlinitoamonný, směs hexahyd-

rátů chloridu a bromidu vápenatého, dekahydrát síranu sodného (Glauberova 

sůl) 

Akumulace tepelné energie do látek skupenských přeměn je část oboru TZB, která při 

současných rostoucích cenách energií a větším ekologickém uvědomění stále nabývá na vý-

znamu a proto je nezbytné se touto tématikou zabývat. Tento druh akumulace lze použít nejen 

v chladící technice pro akumulaci chladu, ale také ve vytápění a ohřevu TUV pro dlouhodobou 

akumulaci nebo jen krátkodobé uchovávání tepelné energie vyrobené nebo odpadní. Neboť je 

tato problematika velice obsáhlá uvádím ve většině v následujících kapitolách problematiku 

akumulace chladu pro klimatizaci a technologické chlazení. 

 

Akumulace chladu  
Myšlenka použít led jako akumulátoru energie není nová a nejedná se ani o převratný vynález 

dnešní doby, v menší míře se používá tohoto systému již mnoho let v potravinářském průmyslu 

(zejména pro chlazení mléka), avšak teprve dnes se použití tohoto systému začíná stále více 

prosazovat, neboť moderní stavby vyžadují flexibilní klimatizaci a provozovatelé klimatizačních 

zařízení si uvědomují pozitivní ekonomické a ekologické dopady při efektivnějším provozování 

svých zařízení. 

Akumulace chladu, která v dnešní době vykazuje v zahraničí výrazný vzestup vychází zejména 

z akumulace převážně latentního tepla různých látek při  skupenských přeměnách a jedná se 

v širším pojetí o akumulaci energie v době, kdy jí máme přebytek (nebo ji nepotřebujeme) a její 

čerpání v době, kdy je to pro nás výhodné. Nejčastější akumulační látkou pro běžné systémy 

chlazení je voda, která mění skupenství na led, avšak (např. u firmy CRISTOPIA) se jedná o 

chemické sloučeniny uzavřené v plastových kuličkách umožňující skupenské přeměny při 

různých teplotách.  Typické oblasti použití chlazení se zásobníky ledu jsou např.: 

- klimatizační zařízení v kancelářích, průmyslových budovách, hotelích, 

nemocnicích, nákupních střediscích, výstavištích apod. 

- průmyslová chladící zařízení v dojírnách, jatkách, pivovarech, potravinářských 

závodech apod. 

Následující kapitoly podrobněji popisují akumulaci chladu, nové trendy v této chladící technice a 

přibližují technické řešení předních firem zabývajících se touto problematikou . 
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Princip systému 
 

Požadavky na chladící výkon v budovách se během 24 hodinového cyklu a ročním ob-

dobí značně liší. Zatímco v noci a zimě nemusí být chlazení požadováno vůbec nebo jen nepa-

trně, během dne dochází hlavně v létě ke špičkám spotřeby chladu – hovoříme zde o nerovno-

měrné tepelné zátěži (např. chlazení obchodního domu viz. graf.3.1). Velikost chladícího zdroje 

musí být při klasickém řešení navržena tak, aby byla schopna pokrýt i špičky spotřeby chladu, 

což vede k nízkému využití chladícího zařízení resp. provozování za nižší účinnosti. Použitím 

akumulace chladu se systémem chlazení dává možnost zmenšit chladící zařízení až o 50% i ví-

ce a přitom vyrábět chlad v nočních hodinách za nižší cenu (výhodnější sazba el. energie, nižší 

kondenzační  teploty). Během denní spotřeby chladu pak může být energie čerpána do chladí-

cího systému společně s vyráběnou energií chladícího zařízení. Při klimatizaci ve dnech 

s malou spotřebou chladu může dojít ke 100% pokrytí chladu z akumulátoru chladu a chladící 

zařízení je v denní době zcela mimi provoz, což přináší značné úspory při provozu klimatizač-

ních zařízení. 

Pro posuzování vhodnosti akumulace chladu je rozhodující průběh denní tepelné zátěže 

viz Graf 3.2,3.3. Pokud je tepelná zátěž objektu nerovnoměrná dle Grafu 3.3 je možné použít 

akumulaci chladu a „přenést“ tepelnou zátěž na noční hodiny a tím zmenšit chladící systém. 

Jedná-li se však o rovnoměrný průběh tepelné zátěže během celého dne viz.Graf 3.2 nepřichá-

zí akumulace téměř v úvahu.  
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   Graf 3.1. Příklad spotřeby chladu obchodní budovy 
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Graf 3.2. Rovnoměrný průběh tepelné            Graf 3.3. Nerovnoměrný průběh tepelné zátěže  

               zátěže 

Možnosti akumulace chladu 
 

Akumulovat chlad je proces, který je možno provádět mnoha způsoby s různou efektiv-

ností a účinností systému. Základní možnosti akumulace chladu se dělí dle látky, která slouží 

jako látka pro přenos a uchování energie tj.: 

- akumulace do studené vody 

- akumulace do nemrznoucích směsí 

- akumulace pomocí binárního ledu tj. směsi vody a drobných ledových krystalků 

- akumulace do ledu 

- akumulace do látek umožňující skupenské změny při různých teplotách 

Akumulace do studené vody (bez vzniku ledu) 
 
Akumulace do studené vody bez vzniku ledu je založena na chlazení vody nad bod mra-

zu, teplota akumulace se pohybuje přibližně takum=3-5°C. Při tepelné kapacitě vody           c =  

4,18 kJ/kg.K, při ochlazení o 1 K a při objemu vody 1m3 lze akumulovat do vody: 

3600
1*4,18*1000t*c*ρq ∆ == = 1,16 kWh/m3K            

kde:  ∆t – rozdíl nabíjecí a vybíjecí teploty [K] 

Z důvodu nízkých tepelných spádů chladících okruhů (5/10, 6/12, 7/14°C) je proto využití 

akumulace do studené vody nepraktické, neboť je akumulační kapacita velmi malá.  
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   Akumulace do nemrznoucích směsí 
 

Akumulace chladu do nemrznoucích směsí nám umožňuje proti akumulaci do studené 

vody zvýšení pracovní teploty do záporných hodnot až na mezní hodnotu odolnosti směsi vůči 

mrazu. Složení směsí se dle výrobců směsí různí, v principu jde však o chemickou, mrazu odol-

nou látku, která se dle potřeby namíchá v určitém poměru s vodou. Poměr smíchání směsi 

s vodou je závislý na minimální provozní teplotě soustavy a udává jej výrobce nejčastěji přilože-

nou tabulkou. Nemrznoucí směsi jsou však i mimo jiné součástí systémů akumulací do ledu, 

kde slouží jako teplonosné látky a proto jsou zde uvedeny některé vlastnosti těchto látek a jejich 

vlivy na návrhy chladících systémů. 

Druhy a požadavky na nemrznoucí směsi 
 

Pro oblast podnulových (i pro vysoce nadnulové teploty) jsou nejrozšířenějšími teplo-

nosnými látkami organické či neorganické látky, zpravidla nazývané (i když ne zcela přesně) so-

lanky.  

Jedná se o: 

a) Vodní roztoky solí – např. chlorid sodný NaCl, chlorid vápenatý CaCl2, chlorid                    

      hořečnatý MgCl2 nebo např. uhličitan vápenatý K2CO3 

b) Vodní roztoky glykolů – ethylenglykol, propylenglykol 

c) Vodní roztoky alkoholů – metanol, etanol, propanol 

d) Vodní roztoky solí kyselin – octany, mravenčany 

e) Různé další látky ve vodních roztocích nebo i neředěné 

Nejpodstatnější požadavky na teplonosné látky: 

• Stálost kapalného skupenství – z tohoto důvodu musí být pracovní oblast dostatečně 

vzdálena od příslušných křivek vymrzání vody. 

• Z termokinetických vlastností je nejdůležitější kinematická viskozita, rozhodující pro veli-

kost Reynoldsova čísla a tím i o druhu proudění a intenzitě přenosu tepla. Z tohoto po-

hledu si zvláštní pozornost zaslouží nová generace teplonosných látek na bázi mraven-

čanů, octanů apod. s mimořádně nízkou viskozitou, umožňující z hlediska intenzity pře-

nosu tepla a průtočných odporů podstatně hospodárnější použití nebo vůbec jejich užití 

v teplotních oblastech, kde dříve bylo nutno používat chladiva jako teplonosné látky. Pří-

kladem jsou např. Antifrogen KF, Pekasol 50, aj. 

• Nízká korozivnost  
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Vlastnosti nemrznoucích směsí 
 

Nemrznoucí směsi mají rovněž rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti, které ovlivňují 

výpočty přenosu tepla i dimenzování čerpadel. Mezi nejsledovanější rozdílné vlastnosti nemrz-

noucích směsí v porovnání s vodou patří zejména (viz. Tab.3.1):  

- Snížená tepelná kapacita  

- Zvýšená dynamická viskozita  

- Jedovatost směsi – při použití některých směsí je nutné oddělení okruhů desko-

vým výměníkem tepla 

- Rozdílná hustota aj. 

Hustota při
 

(kg/m3) 

Měrná tepelná 

kapacita při 

(kJ/kg.K) 

Dynamická 

viskozita při 

(mPa.s)
Druh teplonosné látky

T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Etylenglykol 30%  1045 1042 3,65 3,67 5,37 3,50 

Propylenglykol 30% 1038 1034 3,88 3,89 8,36 5,09 

TYFOXIT 1,15 – octan draselný 1160 1156 3,24 3,26 5,29 3,69 

Solanka R – chlorid vápenatý 1268 1250 2,87 2,90 6,20 3,15 

voda - 1000 - 4,20 - 1,52 

Tab.3.1. Fyzikální vlastnosti teplonosných látek při T1=-5°C a T2=5°C 

Akumulace pomocí  binárního ledu 
 

Binárním ledem (též tekutým ledem) nazýváme suspenzi drobných ledových krystalků 

velikostí zpravidla mezi 0,01 až 0,2 mm ve vodě nebo vodním roztoku jiné vhodné teplonosné 

látky. Tato suspenze zůstává tekutá, a tím ji lze dopravovat pomocí čerpadla. Po výzkumu 

technických a zhodnocení ekonomických výhod binárního ledu se problematika jeho užívání 

stala jednou z vysoce aktuálních v chladící technice v teplotní oblasti kolem 0°C, samotný bi-

nární led lze vyrábět při teplotách –0,5°C až –40°C. Důvodem je především zkušenost, že vý-

hodnost binárního ledu jako teplonosné látky mění pohled na nepřímé chlazení a umožňuje 

v daleko větší míře používat zařízení s podstatně sníženými náplněmi chladiva, které jsou 

z ekologických i bezpečnostních hledisek žádoucí a dosáhnout úspor v systémech s akumulací 

chladu.  

Tento systém se v dnešní době začíná prudce rozvíjet a jeho široká budoucnost  nene-

chá na sebe dlouho čekat. O aktuálnosti této problematiky svědčí i fakt, že největší německý vý-
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robce výrobníků binárního ledu firma INTEGRAL Energietechnik nabízí: 16 typových velikostí 

FLO-ICE pro 4 až 315kW; 13 velikostí MAXIM-ICE pro 12 až 5600kW a 12 velikostí VACUUM-

ICE pro 150 až 14500kW. Při široké škále využití např.chladící a mrazící nábytek, ponorné 

chlazení potravin, odsolování, využití v medicíně či pro klasické chlazení s akumulací  se ukazu-

je velká budoucnost tohoto systému. 

Přenos a akumulace chladu 
 

1kg binárního ledu je složen z y (kg/kg) ledu a (1-y) (kg/kg) kapaliny. Při průtoku m (kg/s) 

přenáší binární led obecně: 

)qq(*mQ cl +=          (W)                                       

tl l*yq =       (kJ/kg) ;   t*cq w,pc ∆=       (kJ/kg) 

kde: ql – je podíl latentního tepla ll=344,9 kJ/kg pro vodní led při 0°C a podíl ledu y   

qc – je podíl citelného tepla kapaliny s měrnou tepelnou kapacitou cp,w (pro  

       vodu cca  4,18  kJ/kg.K) při jejím ohřátí o ∆t (K) 

V sekundárních okruzích mohou být použity tyto varianty přenosu chladu pomocí binární-

ho ledu: 

1) Binární led s hodnotou y (kg/kg) na vstupu, přičemž pouze roztaje za stálé teploty 

led – v tomto případě qc=0 tj.  

lq*mQ =       (W) 

2) Binární led s hodnotou y (kg/kg) na vstupu, který se roztaví a vzniklá kapalina se 

ohřeje o ∆t (K) tj. 

)qq(*mQ cl +=          (W) 

3) Čistá teplonosná kapalina, která se pouze ohřeje o ∆t (K) - současné řešení části 

chladících okruhů – v tomto případě ql=0 tj. 

cq*mQ =      (W) 

Mohou se uplatnit i jiné varianty, např. var. 2) s předchlazením vratné kapaliny, cirkulace 

čisté kapaliny a její ochlazení roztáním určitého podílu ledu apod. Základní předností binárního 

ledu je tedy radikální zvýšení přenášeného chladu, jak ukazuje následující příklad: 

V potrubí ¿ 0,1m při rychlosti w=1m/s se vodou přenese při jejím ohřátí o 5 K: 

a) Současným řešením s čistou teplonosnou kapalinou 

kW164,05*18,4*0,1*
4

1,0*t*c*w*
4
d*t*q*w*SQ

2
w,p

2
c =

π
=∆

π
=∆=  

b) S použitím binárního ledu dle var.1)  
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V porovnání s přeneseným chladícím výkonem dle způsobu a) při stejném prů-

měru potrubí i rychlosti s použitím pouhého roztání binárního ledu jehož podíl je 0,4 

kg/kg dosáhne přenesený výkon dle výpočtu 1,084kW, což je o 6,61x více. 

kW084,19,344*4,0*0,1*
4

1,0*l*y*w*
4
d*q*w*SQ

2
l

2
l =

π
=

π
==   

c) S použitím binárního ledu dle var.2) 

Při tomto způsobu dopravy chladu dojde k roztání ledu a ještě k ohřátí vody o 

daných 5 K. Použitím binárního ledu je dosaženo přenosu 1,248kW chladu, což je 

7,60 x více oproti dnešnímu řešení dopravy chladu. 

kW248,1084,1164,0q*w*St*q*w*SQ 1c =+=+∆=  

Z těchto údajů vyplývají možnosti zmenšení potrubí při uvážení skutečných poměrů, kdy 

není třeba výrazného snížení průtočné rychlosti z hlediska průtočných odporů. Při použití jiných 

teplonosných látek než voda je výpočet obdobný s uvážením měrné tepelné kapacity vesměs 

nižší než u vody. 

Termofyzikální vlastnosti binárního ledu 
 

Binární led je nenewtonská kapalina a podle toho je nutné řešit především potrubní roz-

vody. (Ve vzorcích jsou uvedeny symboly totožné s předchozí kapitolou) 

• Hustota 

1

w1
bl

y1y −









ρ
−

+
ρ

=ρ  (m3/h) 

      kde:    ρl  – hustota ledu (m3/kg) 

   ρw – hustota nosiče (m3/kg) 

• Měrná tepelná kapacita 

[ ] T/)TT(h)T(hc bl,p δδ+−=  (kJ/kg.K) 

s dostatečnou přesností lze použít směšovacího pravidla s hodnotou 2,06kJ/kg.K pro led 

0°C 

w,pl,pbl,p c*)y1(c*yc −+=  (kJ/kg.K) 

• Tepelná vodivost 

       







−
+

λ=λ
z*x1

z*x*21*wbl           (W/m.K) 

[      ] 23



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

kde objemový podíl ledu je  

)/(*)y1(y
yx

w1 ρρ−+
=      

a hodnota   
1A*2

A1z
+

−
=   při dosazení  

1

WA
λ
λ

=  

• Dynamická viskozita 

Podle Thomasova vztahu 

[ ] w2bl *)x*6,16exp(*00273,0x*05,10x*5,21 µ+++=µ  

Akumulace do ledu 
 
Akumulace chladu je v ledových  bankách založena na principu skupenské přeměny le-

du na vodu, teplota při níž dochází ke skupenské přeměně čisté vody je 0 °C.  V 1kg ledu re-

spektive vody o teplotě 0 °C je obsaženo skupenské teplo o hodnotě c = 332 kJ. Při hustotě le-

du ρ = 916 kg/m3 je akumulační kapacita ledu qteor : 

==ρ=
3600

332*916c*qteor 84,4 kWh/m3 

Akumulační kapacita ledu je v porovnání s kapacitou vody mnohem vyšší, avšak zde se 

musí odečíst objem protékající vody a chladícího registru trubek – pro praktické využití je aku-

mulační kapacita ledu q = 40 – 60 kWh/m3. Zda se jedná o akumulátor s využitím latentního tep-

la určuje teplota skupenské přeměny 0°C, tyto akumulátory jsou ideální pro   24-hodinový cyk-

lus akumulace.  

Akumulace do látek umožňující skupenské změny při různých teplotách 
 
Jedná se o akumulační elementy naplněné látkou umožňující její skupenskou přeměnu 

v dané teplotě, toto řešení je totožné s podrobným popisem skupenských změn v kapitole 2. 

Pro aplikace akumulace energie v profesi chlazení  je v kapitole 3.7 podrobně popsáno řešení 

firmy CRISTOPIA, které umožňuje skupenskou přeměnu v rozmezí teplot     -33 až 27°C dle ty-

pu látky, při produkci latentního tepla 39,3 až 49,9 kWh/m3. 
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Popis funkce systému 
 

V nočních hodinách, kdy není třeba využít plného výkonu chladících jednotek pro klima-

tizaci samotné budovy (nebo jsou tyto jednotky mimo provoz) využíváme jejich chladícího výko-

nu ke zpětné skupenské přeměně vody v ledové bance znovu na led. Pro akumulaci chladu je 

potřeba zajistit, aby se výstupní teplota z chladící jednotky pohybovala na úrovni –6 °C nebo 

nižší. 

Požadovaná vstupní teplota chlazené vody do klimatizačních jednotek většinou nebývá 

nižší než 5 °C. Potřebné teplo pro tání ledové banky získáváme jeho sdílením mezi vodou kli-

matizovaného okruhu a ledovou bankou, výsledkem je neustálé ochlazování vody klimatizační-

ho systému až do úplného vyčerpání ledové banky. 

Z důvodu potřeby teplonosného média o teplotách  pod bodem mrazu při nabíjení ledo-

vé banky je nutné systém rozdělit na primární a sekundární část. Primární část tvoří chladící 

jednotka a ledová banka a jako teplonosná tekutina se zde používá směs vody a glykolu (poměr 

v % závisí na provozní teplotě primárního okruhu). Sekundární část je tvořena vodním cirkulač-

ním okruhem klimatizačního systému a je naplněna upravenou čistou vodou. K oddělení pri-

márního a sekundárního systému se v praxi používá deskového výměníku, základní schéma se 

zapojením akumulátoru chladu viz obr.3.2. 

 
  Obr.3.2. Základní schéma zapojení akumulátoru chladu do systému chlazení 

- Při chodu klimatizačního zařízení pracuje chladící zařízení s tepelným spádem 6/12°C  

(7/14°C, aj.), v procesu nabíjení zásobníku chladu se však přepíná na tepelný spád              

obvykle –6/-2°C.  
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Systémy výroby a uchovávání chladu (ledu) 
 

Systémy akumulace chladu dělíme dle konstrukčního uspořádání akumulátoru, který vy-

chází ze způsobu odtávání a tvorby ledu.  

Základní  konstrukčního řešení akumulátorů chladu: 

- akumulátor s vnějším odtáváním ledu 

- akumulátor s vnitřním odtáváním ledu 

- akumulátor se střídavým vnějším přestupem 

- výrobníky a akumulátory binárního ledu 

Akumulátor s vnějším odtáváním (stejnosměrný „kladný“ přestup tepla) 
 

Jde o izolovanou nádrž, ve které jsou ve vodní lázni položeny řady kovových trubek ne-

bo desek tvořící výparník chladícího zařízení (Obr.3.3.). Uvnitř trubek se odpařuje kapalné chla-

divo a na jejich vnějším povrchu namrzá voda v důsledku odnímání výparného tepla chladivem. 

Led narůstá až do průměru cca 8cm dle požadavků na funkci systému. Trubky obalené ledem 

se nesmí spojit, mezi trubkami musí zůstat prostor pro proudění nezmrzlé vody, která se při vy-

bíjení akumulátoru přímo využívá k chlazení v chladícím okruhu spotřebiče. Úplnému zamrznutí 

zabraňuje do jisté míry samoregulační efekt – led je totiž tepelný izolant a při jeho narůstající 

tloušťce dochází ke snižování chladícího výkonu a tedy i zmenšení nebezpečí úplného zamrz-

nutí. Přesto se pro zabránění zamrznutí (což by bylo nejen nebezpečné, ale i nehospodárné) 

používá regulátor tloušťky ledu,  který po dosažení určité tloušťky automaticky vypíná chlazení. 

Nezamrzlá voda se zpravidla promíchává pomocným čerpadlem nebo tlakovým vzduchem, tím 

se led na povrchu trubek utváří rovnoměrněji a při vybíjení se dosahuje vyšší rychlosti odtává-

ním a tím i vyššího chladícího výkonu. Je-li systém spotřebiče tlakový, je třeba od něj akumulá-

tor hydraulicky oddělit výměníkem. Tento způsob akumulace se používá ve speciálních přípa-

dech a to zejména tam, kde si práci s nemrznoucím roztokem nemůžeme dovolit a kde se po-

žaduje chlazení na teploty nižší než +4°C. Název „kladný“ vychází z toho, že směr přestupu tep-

la je při tvoření námrazy i při odtávání stejný. 
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                 Obr.3.3. Princip systému s „kladným“ přestupem 

Akumulátor s vnitřním odtáváním ledu (střídavý vnitřní přestup) 
 

Jde o izolovanou nádobu, ve které je ve vodní lázni osazen systém tenkých trubek 

v rovnoměrné vzdálenosti (obr.3.4.). Uvnitř trubek protéká nemrznoucí směs, která je 

v nabíjecím cyklu ochlazena v chladícím zařízení na podnulovou teplotu (-4 až –6°C), takže se 

na vnějším povrchem trubek výměníku tvoří námraza. Oproti předchozímu systému není voda 

v zásobníku teplonosnou kapalinou, ale slouží pouze jako akumulační látka. Při nabíjecím cyklu 

dochází k jejímu ochlazení na 0°C (citelné teplo) a po dalším odběru tepla dochází na trubkách 

k tvorbě ledu ve formě válců, které se zvětšují až vytvoří kompaktní homogenní blok ledu. Pro-

ces se musí kontrolovat a zastavit v okamžiku, kdy kolem stěn akumulátoru zbývá jen malá 

vrstva nezmrzlé vody, aby nedošlo k deformaci akumulátoru. Regulace je podstatně jednodušší 

než u akumulátoru s vnějším odtáváním. Ve vyvíjecím cyklu se teplonosná látka, proudící 

v trubkách akumulátoru, přepne na proudění přes chladič vzduchu místo přes výparník chladí-

cího zařízení. Přivedeným teplem pak odtává naakumulovaný led v akumulátoru zevnitř. Při vy-

bíjení se pracuje s teplotou teplonosné látky (nemrznoucí směsi) vyšší než +3°C. Jelikož při na-

bíjení a vybíjení (namrzání a odtávání) dochází ke změně směru přestupu tepla a tedy námrazy 

i její odtávání začíná zevnitř navenek, je systém označen jako střídavý vnitřní přestup. Akumulá-

tor se s ohledem na použití nemrznoucích směsí zpravidla připojuje k pracovnímu chladícímu 

okruhu spotřebiče přes deskový výměník. 

 
   Obr.3.4. Princip systému se střídavým vnitřním přestupem 
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Akumulátor se střídavým vnějším přestupem 
 

Systém tvoří izolovaný akumulátor, jehož prostor je vyplněn velkým počtem dutých těles 

o průměrech cca 76-100mm naplněných vodou nebo jinými látkami umožňujícími skupenské 

přeměny při různých teplotách (Obr.3.5.). Tato tělesa představují zásobník ledu. Mezi tělesy 

proudí nemrznoucí směs, která se periodicky ochlazuje na podnulové teploty. Podle teploty ne-

mrznoucí směsi voda v dutých tělesech mrzne nebo roztává, tj. odevzdává a přijímá teplo. Tep-

lonosná látka pak periodicky protéká spotřebičem, kde odnímá teplo nebo se ochlazuje ve vý-

parníku chladícího zařízení. V tomto případě tvorba námrazy a její odtávání začíná zvnějšku 

dovnitř těles. Systém je proto označován jako střídavý vnější přestup. Musí se rovněž počítat 

s expanzním objemem, který kompenzuje objemové změny dutých těles, cca 40% objemu vypl-

ňuje nemrznoucí směs. 

 

 
   Obr.3.5. Princip systému se střídavým vnějším přestupem 

Posouzení chlazení s akumulací chladu, referenční projekty 
 

Systémy s akumulací chladu ukazují zcela odlišný pohled na ekonomiku a funkci chladí-

cího zařízení jako celku a dává nám tyto následující nové možnosti při provozování: 

 při technologických procesech není nutný zálohový chladící stroj pro pokrytí možného 

výpadku technologického chlazení 

 při výpadku el. proudu může chlazení reagovat odběrem z ledové banky (příkon čerpa-

dla je zde zanedbatelný oproti příkonu kompresoru a může se napojit na náhradní zdroj) 

 energetik budovy má možnost v kritických čtvrthodinových odběrech el. energie vypnout 

kompresory chlazení a čerpat chlad z ledové banky - při těchto kritických odběrech mů-

že odběratel zaplatit za  1kW el. energie odebrané nad jím stanovenou (smluvní) mez 

(dle JME, a.s. sazba el. energie B3c) i 427,30Kč/kW. 
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Hlavní přednosti systémů akumulace chladu: 

1) Ekonomické aspekty 

 nižší roční provozní náklady snížením základní ceny elektrické energie, omezením 

chodu chladícího zařízení ve špičkách a využíváním nočních tarifů el. energie 

 nižší roční provozní náklady, které vycházejí z menších chladících zařízení (snad-

nější údržba, menší ztráty chladiva atd.)  

 snížení investic do samotného chladícího zařízení (instalovaný výkon může být jen 

30% maximálního výkonu – dle odběrové křivky) 

 menší tzv. vyvolané investice (např. levnější přípojka el. energie včetně rozvodů a 

trafostanice, menší chladiče vzduchu popř. chladící věž) 

 možnost lepšího energetického hospodářství budovy pomocí  regulace odběrů el. 

proudu a zabezpečení nepřekračování sjednaných čtvrthodinových maxim pomocí 

přepnutí chodu kompresorů ve špičkách na ledovou banku 

2) Ekologické aspekty 

 výrazné snížení náplně chladiv v systému chlazení 

 snížení hluku a vibrací 

3) Technické aspekty 

 chladící zařízení je menší, montáž je méně náročná 

 možnost využití zásobníku chladu v zimním období jako zásobníků tepla 

 odpadní kondenzační teplo při nočním provozu lze lépe využít např. pro tepelné 

temperování budovy 

 při použití binárního ledu několikanásobně menší rozvody chladu včetně závěs-

ných konstrukcí a izolací 

Hlavní nedostatky systémů akumulace chladu: 

 náročnost na prostor pro akumulátor 

 značná váha akumulátoru 

 složitější regulace systému 

 velké množství nemrznoucí kapaliny (jen u systému se střídavým vnějším přestu-

pem) 

Referenční projekty s požitím akumulace chladu, akumulovaná energie: 

- Neue Messe München (Německo)  100.000 kW 

- Technical Centre Renault (Francie)   46.000 kW 

- MM 21 Yokohama (Japonsko)  120.000 kW 

- Museum of Sciences and Industry „La Villette“ (Francie)   31.750 kW  

  a stovky dalších budov po celém světě 
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Systém akumulace chladu – CRISTOPIA 
 

Systém akumulace chladu dle francouzské firmy CRISTOPIA, která se zabývá touto 

problematikou již více než 20 let je postaven na systému akumulátoru se střídavým vnějším 

přestupem, kde jako akumulační elementy jsou plastové kuličky naplněné různými druhy PCM. 

Tento systém však nemá omezené použití jen pro systémy s akumulací chladu, ale v kombinaci 

s akumulačními elementy typu IC 27 lze tohoto systému využít pro akumulaci tepelné energie 

pro ohřev (předehřev) TUV či vytápění. 

Konstrukční části systému  
 

Systém akumulace chladu je řešen akumulací chladu v plastových kuličkách (Obr.3.10.), 

které obsahují PCM, tento systém proto umožňuje použití různých náplní o různých teplotách 

skupenských změn, což umožňuje daleko širší využití než v případě pouze akumulace do ledu. 

Z obrázku je patrný expanzní prostor v podobě vzduchové kapsy, který částečně zamezuje ob-

jemovým změnám kuličky při tuhnutí. Pro různé druhy použití se navrhují dané velikosti kuliček 

viz. Tab.3.2, o různých vlastnostech viz. Tab.3.3. Jako teplonosná látka, která proudí mezi ku-

ličkami se užívá nemrznoucí směsi, nejčastěji látky na bázi glykolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        Obr.3.10. Akumulační element – CRISTOPIA 
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Vnější prů-
měr kuličky Použití Potřebná plocha kuliček 

k akumulaci 1kWh 
Počet kuliček na 

1m3 
(mm)  (m2/kWh) (ks/m3) 

77 Průmyslové chlazení 1,0 2548 
78 Průmyslové chlazení 1,0 2444 
98 Vzduchotechnika a klimatizace 0,6 1222 

Tab.3.2. Druhy použití a velikosti kuliček    

 

Citelné teplo 

Typ 

Teplota 
skupen-

ské 
přemě-

ny 
Tst 

 
(°C) 

Latentní 
teplo 

 
Q1 

 
(kWh) 

Pevná 
fáze 
Qss 

 
(kWh/°C

) 

Tekutá 
fáze 
Qsl 

 
(kWh/°C

) 

Koef. pře-
nosu tep. 
energie – 

tání 
 

(kW/°C) 

Koef. pře-
nosu tep. 
energie – 
krystaliza-

ce 
 

(kW/°C) 

 
Váha 
 
 
 
(kg/m3

) 

 
Toxicita 
hodnota

LD50 

 
Pro-
vozní 

teplota
 
 

(°C) 

SN 33 
SN 29 
SN 26 
SN 21 
SN 18 

-33 
-28.9 
-26.2 
-21.3 
-18.3 

44.6 
39.3 
47.6 
39.4 
47.5 

0.70 
0.80 
0.85 
0.70 
0.90 

1.08 
1.15 
1.20 
1.09 
1.24 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2  

724 
681 
704 
653 
706 

2600 
1200 
1200 
1300 
2700 

-40  
 

 až  
 

+60 
IN 15 
IN 12 
IN 10 
IN 06 
IN 03 
IC 00 
AC 00 
IC 27 

-15.4 
-11.7 
-10.4 
-5.5 
-2.6 

0 
0 

+27 

46.4 
47.7 
49.9 
44.6 
48.3 
48.4 
48.4 
44.5 

0.70 
0.75 
0.70 
0.75 
0.80 
0.70 
0.70 
0.86 

1.12 
1.09 
1.07 
1.10 
1.20 
1.10 
1.10 
1.04 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.15 
1.6 

2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.85  
2.2  

602 
620 
617 
625 
592 
558 
560 
867 

8400 
5000 
11000 
18000 
58000 
85000 
85000 
2500 

 
-25  

 
 až  

 
 +60 

Tab.3.3. Technické charakteristiky kuliček (na 1m3 akumulátoru) 

Výpočet akumulátoru chladu 
 

Použité veličiny a označení: 

lmtd1 střední rozdíl teplot při nábíjení     [°C] 

lmtd2 střední rozdíl teplot při vybíjení     [°C]  

DSTL tepelná kapacita akumulátoru chladu    [kWh/m3] 

kvfu koeficient přenosu tep.energie v procesu tání   [kW/°C/m3] 

kvcr koeficient přenosu tep.energie v procesu krystalizace  [kW/°C/m3]  

P max. potřeba chladu       [kW] 

Pc výkon chladícího zařízení při nabíjení    [kW] 

Pdst max. energie odebraná z akumulátoru za hodinu   [kW] 

Pm maximální instalovaný chladící výkon    [kW] 

Pmin minimální instalovaný chladící výkon    [kW] 
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Pr1 minimální výkon zdroje chladu     [kW] 

Pst max. energie uložená do akumulátoru za hodinu   [kW] 

Qj denní spotřeba chladu      [kWh] 

Qst maximum akumulované energie     [kWh] 

Qdst akumulovaná energie       [kWh] 

Qd energie dodaná chladícím zařízením při přímé produkci za den [kWh] 

Q1 latentní teplo kuliček       [kWh/m3] 

Qs1 citelné teplo kuliček při tekutém stavu    [kWh/m3/°C]  

Qss citelné teplo kuliček při pevném stavu    [kWh/m3/°C]  

T1 výstupní teplota ze zdroje chladu     [°C] 

T2 vstupní teplota do zdroje chladu     [°C] 

T3 vybíjecí teplota na výstupu z akumulátoru    [°C] 

T4 vybíjecí teplota na vstupu do akumulátoru    [°C] 

Td teplota teplonosné látky na výstupu     [°C] 

Tm teplota akumulátoru na konci nabíjení     [°C] 

Tst teplota fázové změny kuliček      [°C] 

tpd doba přímé produkce zdroje chladu     [hod] 

tst teplota skupenské změny kuliček     [hod] 

V  objem akumulátoru chladu      [m3] 

Postup výpočtu akumulace chladu 
 

Výpočet akumulátoru chladu je závislý na mnoha faktorech a provozních staveb jakož i 

na ekonomice (tj. sazbách za el. energii), která určuje množství akumulované energie dle zvo-

lené strategie (kapitola 3.5).  

Postup výpočtu: 

1) Vstupní údaje, histogram spotřeby chladu 
- druh systému, použití deskového výměníku, teplotní spád chlazení 

- max. chladící výkon P v kW, histogram spotřeby, denní potřeba chladu 

- použitý systém chlazení 
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              Obr.3.11. Histogram spotřeby s návrhem akumulace chladu (ukázka) 

Pro správnou funkce musí platit: 

Qj = Qd + Qdst 

2) Výběr typu kuliček 
Podle systému (teplotního spádu chlazení) se zvolí typ akumulačních kuliček (dle 

Tab.3.3.), musí platit: 

C4TT dst °−<  

3) Velikost chladícího zařízení a akumulátoru chladu 
Pro výpočet velikosti chladícího zařízení se používá následující výpočet, všechny pod-

mínky musí být splněny. 
Maximální denní spotřeba chladu 

∑
=

=
24

1i

j )i(PQ  (kWh) 

Minimální výkon chladícího zařízení (teor.) 

minj P24/Q =  (kW) 

Koeficient snížení výkonu chladícího zařízení 

Vychází z předpokladu snížení výkonu chladícího zařízení při poklesu výparné teploty o 

3% na 1K poklesu teploty. 

]−[−= )T(T*0,031f 23  

Minimální výkon chladícího zařízení 

Pr1 = Qj / (tst*f + tpd)   (kW) 
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Výkon chladícího zařízení při nabíjení (snížený) 

1rc P*fP =  (kW) 

Podmínka 1.  Qst ≥ Qdst 

První podmínka, kterou je nutné splnit, hodnoty energií se vypočtou dle vypočtených pří-

konů při nabíjení a přímé produkci po dané doby provozu (viz. Obr.3.8.). 

4) Akumulační objem 
Výpočet vychází ze středních hodnot teplot a hodnot citelného tepla kuliček v pevném a 

kapalném stavu a latentního tepla. 

2
TTT 2m1m

m
−

=   (K) 

Akumulační kapacita 

]−[+]−[+= )TT(*Q)TT(*QQDSTL stmddst3sl1  (kWh/m3) 

Objem zásobníku 

DSTL
QstV =  (m3) 

5) Tepelné kapacity zásobníku 
Po navržení základních částí systému následuje jeho posouzení tj. porovnání skutečně 

možných přestupů tepla mezi teplonosnou látkou a kuličkami s teoreticky vypočtenými. Posuzu-

jese se zvlášť stav nabíjení a vybíjení. 

A)  Nabíjení 
Střední rozdíl teplot při nábíjení 

)TT(
)TT(ln

)TT()TT(1lmtd

st1

st2

st1st2

−
−

−−−
=  (°C) 

Max. energie uložená do akumulátoru za hodinu 

1lmtd*kvcr*VPst =  (kW) 

Podmínka 2.  Pst > Pc 

Pokud tato podmínka souhlasí je systém zatím správně navržen, pokud nesouhlasí musí 

se předimenzovat např. zvětšit chladící zařízení nebo zvětšit akumulátor nebo použít jiný typ ku-

liček. 
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B)  Vybíjení 
Střední rozdíl teplot při vybíjení 

)TT(
)TT(ln

)TT()TT(2lmtd

st3

st4

st3st4

−
−

−−−
=  (°C) 

Max. energie odebraná z akumulátoru za hodinu 

2lmtd*kvfu*VPdst =  (kW) 

Podmínka 3.  Pdst + Pr1 > P 

Pokud platí tato podmínka (včetně podm.1 ,2) je splněna správná funkce navrženého 

systému.  

 

Využívání odpadního tepla z chladících zařízení 
Mnoho systémů TZB se opírá o potřebu chlazení pro úpravu vzduchu nebo pro potřeby 

technologie. Technologické chlazení je obsaženo v každé obchodní jednotce zabývající se pro-

dejem zboží, které při pokojových teplotách podléhá znehodnocení, což jsou všechny prodejny 

potravin. Pro odvedení odpadního tepla se používají kondenzátory vzduchem nebo vodou chla-

zené, toto odpadní teplo je jen zřídkakdy využíváno.  

Posuzujeme-li chladící zařízení z energetických hledisek zjistíme, že u něj existuje celá řada 

odpadních tepel, jež se od sebe liší kvantitativně i kvalitativně a jež z hlediska využití je účelné 

odvádět na těch teplotních hladinách, na nichž se u zařízení vyskytují. Ucelený pohled na jed-

nostupňové chladící zařízení z hlediska přívodu a odvodu energie ukazuje Obr.4.1. 

 
     Obr.4.1. Pohyb energií chladícího zařízení 

Legenda: 

V   výparník 

Ko   kompresor 

P   chladič přehřátých par 

K     kondenzátor 
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D    dochlazovač 

RV    škrtící ventil 

Pk    el. energie dodaná 

Qo    energie vyrobená-chladící výkon 

   Qz,p,k,d  energie odpaní 

 

Seřazením z chladícího oběhu odváděných tepel sestupně podle jejich klesající teploty 

získáme následující posloupnost (viz.Obr.4.1): 

- teplo obsažené v přehřáté páře po kompresi Qp 

- teplo produkované kompresorem Qz 

- teplo kondenzační Qk 

- teplo obsažené v kapalném chladivu po kondenzaci Qd 

Základní energetická bilance chladících systémů: 

Qk = Qo + P  (kW)  

kde:  Qo chladící výkon v kW 

  Qk topný výkon v kW 

  P přivedená energie (příkon kompresoru) v kW 

Se zohledněním tepelných ztrát kompresoru nelze započítávat celý instalovaný příkon 

kompresoru P do topného výkonu Qk, ale redukovat příkon koeficientem a:  

Qk = Qo + P*a  (kW) 

Koeficient a (bezrozměrná veličina) je závislý na konstrukci kompresoru, provozní teplo-

tě a tepelné izolaci teplých povrchů systému. Pro běžné výpočty lze brát hodnoty koeficientu a: 

a = 1  pro ideální případ (bez tepelných ztrát) 

a = 0,9  vztaženo na elektrický příkon Pel hermetických kompresorů, kompresorů 

s oběhem chladiva  

a = 0,8  vztaženo na elektrický příkon Pel otevřených kompresorů, kompresorů 

s odděleným oběhem chladiva  

Teplo přehřátých par chladiv 
 

Toto teplo má nejvyšší úroveň a proto je jeho využívání účelné a většinou snadno reali-

zovatelné. Efektivnost tohoto postupu vyžaduje dostatečně vysokou teplotu přehřátých par a 

s tím spojené značné předehřívací teplo, což je podmíněno vysokou hodnotou izoentropického 

exponentu, z tohoto vyplývá, že teplota na výtlaku závisí nejen na kondenzační a vypařovací 

teplotě, ale ve značné míře i na použitém chladivu  (Obr.4.2).   
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V současné době je toto teplo odváděno ze zařízení spolu s teplem kondenzačním a li-

kvidováno jako odpadní. Jak velký podíl tepla je obsažen v přehřátých parách chladiva při na-

sávání syté páry a kompresi izoentropické ukazuje Obr.4.3. Zvláště významných hodnot je do-

sahováno u chladiv s plochým průběhem izoentrop, mezi něž patří zejména čpavek a R 22. 

Při změně provozních parametrů chladícího zařízení, např. při poklesu kondenzační tep-

loty v zimních měsících, se využitelnost tepla z přehřátých par snižuje, neboť klesá jeho množ-

ství i teplota. Jedním z možných způsobů stabilizace výkonu je řízená výměna tepla mezi zkon-

denzovaným chladivem a parami nasávanými kompresorem. 

 
Obr.4.2. Výtlačné teploty po kompresi        Obr.4.3. Podíl tepla obsažený v přehřátých  

              syté páry                parách chladiva 

Vznik tepla přehřátých par 
Kompresí syté páry pístovým kompresorem bez chlazení válců (typický případ dnešního 

použití např. v prodejnách potravin) ze stavu 1 do 2 vzniká u většiny chladiv přehřátá pára 

teploty t2 a předehřívací teplo qp , které je možno použít k dalšímu ohřevu vody a to na teploty 

buď TUV (55°C) nebo vody technologické či pro vytápění.  

Teoretické řešení vychází z Rankinova oběhu znázorněnému v  Obr.4.4. čarami  mezi  

body 1-2-3-4-5.  
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                                        Obr.4.4. Tepelný diagram chlazení dle textu 

Vztahy a údaje pro výpočet předehřívacího tepla: 
Přehřívací teplo 

laqq ieop −+=  (kJ/kg) 

Celkové přehřívací teplo 









=

o

p

q
q*QoQp  (kW) 

 kde Qo – chladící výkon v kW 

Teplota t2 

 pro čpavek je přesně tabelována např.[11] 

Předehřívacím teplem lze průtokově ohřát o ∆tw (K) a při cp,w = 4,2kJ.K: 

ww,p

p
w

t*c
Qm

∆
=  (kg/s) 

Vhodnost řešení využití tepla přehřátých par lze posoudit z tabulky Tab.4.1., kde jsou 

vyčísleny hodnoty celkového přehřívacího tepla pro zařízení s chladícím výkonem Qo=100kW a 

příslušné hodnoty t2, a to pro oblast běžných kondenzačních teplot s použitím čpavku jako chla-

diva. Tabulka rovněž ukazuje vysoké teploty t2, což nám dává nové možnosti úvah o využití to-

hoto odpadního tepla o takto vysoké teplotní úrovni. Je nutné ovšem dodat, že tyto hodnoty jsou 

limitující (čpavek je jako chladivo pro využívání tohoto druhu odpadního tepla nejvýhodnější). 
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       Tab.4.1. Množství přehřívacího tepla Qp o teplotě t2 

Teplo produkované kompresorem 
 

Teplo produkované kompresorem je u malých zařízení odváděno do vzduchu, u velkých 

zařízení je odváděno vodním okruhem. Nejčastějším řešením je tedy ochlazování kompresoru 

vzduchem, který je nuceně přiváděn do strojovny chlazení pomocí vzduchotechniky, množství 

vzduchu je úměrné tepelné zátěži.  

Teplo kondenzační  
 

Kondenzační teplo má poměrně nízkou teplotní úroveň, jež během roku kolísá. Využití 

tohoto tepla v plné míře může být mnohdy obtížné.V některém případě lze použít dvojice kon-

denzátorů řazených sériově, přičemž jako první je zařazen ten, z něhož se teplo účelně využívá. 

Pokud má tento kondenzátor malou tlakovou ztrátu, není nepříznivě ovlivněna ekonomika pro-

vozu ani v době, kdy kondenzační teplo není využíváno. 

Využívá-li se dostatečného množství kondenzačního tepla, je většinou výhodné stabili-

zovat kondenzační teplotu na potřebné výši bez ohledu na teplotu okolí. Tato stabilizace je ale 

vždy doprovázena růstem spotřeby energie pro pohon kompresoru a pokud by nebylo zajištěno 

současné podchlazení kapalného chladiva, též poklesem chladícího výkonu. 

Jiným řešením efektivního využití kondenzačního tepla je jeho převod na vyšší konden-

zační teplotu instalací dalšího stupně chladícího zařízení, který plní funkci tepelného čerpadla 

s příznivým topným faktorem. 
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Teplo obsažené v kapalném chladivu po kondenzaci 
 

Teplo obsažené v kapalném chladivu po kondenzaci je na nejnižší teplotní hladině a 

z tohoto pohledu nejobtížněji využitelné. Odebráním tohoto tepla lze však významně zvýšit 

chladící výkon a chladící faktor, proto by měla být hledána cesta k jeho využití, např. pro přede-

hřev TUV apod. 

 

Energetická analýza profesí TZB prodejny „Ahold Letovice“ 
Objekt prodejny se nachází v Letovicích a jedná se o jednopodlažní budovu o výměře  

cca 1200m2.  

 Tato prodejna je specifická svým velkým energetickým zatížením profese technologické 

chlazení (chladící a mrazící nábytek), což má zásadní vliv na provoz budovy a vnitřní úpravu 

mikroklimatu. Mezi posuzovanými profesemi je vytápění, chlazení, klimatizace a technologické 

chlazení. Hlavní údaje tepelných toků a elektrických příkonů ukazuje Tab.5.1 a 5.2. 

Výpočtová veličina Výkon ve W 
Tepelné ztráty 21.000 
Výkon vytápění 11.180 
Výkon KLM pro vytápění 21.000 
Výkon KLM pro větrání 24.950 
Potřeba TUV (denní ve Wh) 42.300 
Výkon technologického chlazení 50.920 

        Tab.5.1 Bilance potřeb a krytí tepelných energií v prodejně 

 

Druh energie technologického chlazení Výkon 
(kW) 

A) Chlazení   
chladící výkon při to=-10°C a tk=45°C  (Qo1) 72,0 
příkon kompresorů (Pk1) 28,0 
příkon ventilátorů kondenzátoru 1,0 
příkon chladícího nábytku (ventilátory, osvětlení) 7,5 
současnost n = 0,9  
B) Mražení   
chladící výkon při to=-35°C a tk=45°C 16,0 
příkon kompresorů (Pk2) 21,0 
příkon ventilátorů kondenzátoru 0,6 
příkon chladícího nábytku (ventilátory, osvětlení) 
současnost n = 0,9 

6,5 
 

       Tab.5.1. Bilance výkonů technologického chlazení 
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Výpočet množství odpadního tepla 
 

Chlazení (index 1): 

 

Qk1 = (Qo1 + a*Pk1)*n = (72 + 0,9*26)*0,9 = 85,9 kW 
Qk1 = Qk1 + Qp1  kde velikost přehřívacího tepla Qp1 zjistíme v % ke Qk1 odečtem z Tab.4.3  

   pro chladivo R22 
Qp1 = p*Qk1 = 0,17*85,9 = 14,6 kW o teplotě t2 = 78 °C  kde hodnota t2 odečtena z Tab.4.2. 

                                             pro chladivo R22 

Mražení (index 2): 

Qkc2 = (Qo2 + a*Pk2)*n = (21 + 0,9*16)*0,9 = 31,9 kW 
Qkc2 = Qk2 + Qp2  kde velikost přehřívacího tepla Qp2 zjistíme v % ke Qk2 odečtem z Tab.4.3 
      pro chladivo R22 
Qp2 = p*Qk2 = 0,21*31,9 = 6,7 kW o teplotě t2 = 91 °C  kde hodnota t2 odečtena z Tab.4.2. 

Využití odpadního tepla 
 

Z technologického chlazení vzniká velké množství odpadního tepla, které je dosud jen 

nepatrně využíváno. Množství tepla a max. teplota přehřátých par t2 je závislá od teplotních cyk-

lů chladícího systému v diagramu log p-i viz.Obr.5.1. 

qo aie

qpl

qo aie

qpl

ii

78°C 

45°C 

po, to = -10°C

pk', tk = 25°C

po, to = -35°C

pk', tk = 25°C

lo
g 

p

pk, tk = 45°C

lo
g 

p

pk, tk = 45°C

65°C 

91°C 

Obr.5.1. Ukázka tepelných dějů v diagramu log p-i pro případ chlazení (vlevo) a mražení 
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BILANCE ODPADNÍHO TEPLA TECHNOLOGICKÉHO CHLAZENÍ A JEHO VYUŽITÍ
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Tab.5.3. Bilance odpadního tepla (pro 6/7 2001) 

 

Schéma zapojení využívání odpadního tepla 
  Obr.5.2. ukazuje schéma zapojení systému, který využívá odpadní teplo 

z technologického chlazení. Pro získávání tepla je použit deskový výměník tepla, získané teplo 

lze využít pro předehřev (ohřev) TUV, vytápění nebo ho lze akumulovat. 
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br.5.2. Schéma zapojení systému s využitím odpadního tepla  

 

Závěr 
Systémy s akumulací tepla se začínají dostávat stále více do popředí, což je způsobeno vzrůs-

tajícími cenami vstupních energií, které mají zásadní vliv na aplikace těchto systémů. Velkým 

přínosem je i zmenšení objemů chladiva v systémech chlazení, což má příznivý dopad na ekol. 

Kapitola 5, která se zabývá kompletní analýzou energetického využití odpadních tepel dává 

prostor k dlouhým úvahám jak využívat velkého množství těchto odpadních tepel, které jsou 

dnes „jen“ předávány kondenzátorem okolnímu vzduchu. Tato kapitola ukazuje jak moc umíme 

plýtvat energií a proto bychom se měli snažit o co největší využití těchto odpadních tepel a zvy-

šování účinností systémů v TZB. 
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Obrázková příloha 

 
FOTO1: Kompaktní chladící zařízení 

 
FOTO2: Rozvody chladiva  
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FOTO3: Kompresory mrazící části 

 

 
FOTO4: Kondenzátor chlazení 
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FOTO5: Kondenzátor mražení 

 
FOTO6: Akumulační nádrž TUV 
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FOTO7: Akumulační nádrž TUV - opis štítků 
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STU Bratislava, Stavebná fakulta  

Študenti IV. ročníku, odbor :Technické zariadenia budov 

 

Vedoucí práce:  Doc. Ing. Marta Székyová, Ing. Juraj Ihradský -  

STU Bratislava, Stavebná fakulta 

Katedra Technických zariadení budov 

 
 
 

Anotace práce:  
Veľkoplošné výustky sú určené k teplotne stabilizovanému prívodu vetracieho 

vzduchu bezprostredne do zóny pobytu ľudí. Ako súčasť vetracích a klimatizačných za-

riadení sú dôležitým prvkom celého súboru elementov a majú nezastupiteľnú funkciu. 

Sú poslednými prvkami distribučnej siete, na ich návrhu, dimenzovaní a inštalácii závisí 

správna funkcia celého VZT systému. Prívodom vzduchu malou rýchlosťou so stabilizo-

vaným prúdom nad podlahou, miernou neizotermitou umožňujú navrhnúť úsporné eko-

logické vetranie a to ako investične tak aj prevádzkovo. V práci je predložené nové kon-

štrukčné vyhotovenie distribučného prvku - veľkoplošnej výustky, ktorá bola podrobená 

aerodynamickej analýze. 
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Úvod 
 Veľkoplošné výustky ako súčasť vetracích a klimatizačných zariadení sú veľmi dôležitým 

prvkom celého súboru elementov a majú nezastupiteľnú funkciu. Sú poslednými na celej trase 

úpravy vetracieho vzduchu a na ich návrhu, dimenzovaní a skutočnom inštalovaní závisí správ-

na funkcia celého systému. Prívodné distribučné prvky sú tie, ktoré nám určujú celý obraz 

prúdenia vzduchu v miestnostiach a do značnej mieri ovplyvňujú pocity pohody. Prívodom 

vzduchu  malou rýchlosťou  so stabilizovaným prúdom pri podlahe, miernou neizotermitou 

umožňujú navrhnúť úsporné vetranie, a to ako investične, tak prevádzkovo.  

 

Technické parametre výustiek 
 Každá výustka, ak má správne plniť svoju funkciu, musí spĺňať určité technické paramet-

re. Líšia sa podľa toho, pre aký účel je výustka navrhovaná. Patria medzi ne : 

- veľkosť a tvar výustky, design 

- výtoková rýchlosť vzduchu wx  (m.s-1) 

- dosah prúdu vzduchu x (m) 

- akustické vlastnosti výustky LWA  (dB) 

- pracovný rozdiel teplôt ∆t (K) 

V nových systémoch vetrania sú technické parametre obmedzené v podstate hygienickými 

hľadiskami prúdenia vzduchu v miestnostiach. Sú to : 

- výtoková rýchlosť vzduchu  (m.s-1) 

- pracovný rozdiel teplôt ∆t (K) 

Týmito dvoma parametrami je daný technický návrh, pretože ostatné parametre sú z nich odvo-

dené. 
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Veľkoplošné výustky a ich využitie 
 Veľkoplošné výustky sa používajú ako pre komfortné účely, tak aj v priemyselnej oblasti 

k prívodu vzduchu bezprostredne do zóny pobytu ľudí. Sú vhodné pre miestnosti s vyššou 

tepelnou záťažou, pre športové a priemyselné haly, v prevádzkach potravinárskeho priemyslu, 

autoservisoch, v poradenských miestnostiach, ale taktiež pre jednotlivé a veľkopriestorové 

kancelárie, kiná, konferenčné miestnosti, reštaurácie, laboratória, pracoviská s výskytom 

škodlivín. 

Typ, veľkosť a počet výustiek sa stanoví podľa geometrického tvaru priestoru a celkové-

ho prietoku upraveného vzduchu Vc (m3.s-1). Vo vetranom priestore sa môžu kombinovať rôzne 

typy veľkoplošných výustiek i rôzne výstupné rýchlosti wp (m.s-1). Je možné zvoliť typ výustky 

v tvare valcovom (priestorová obr.1), polkruhovom (stenová obr.2) alebo štvrťkruhovom (rohová 

obr.3), tak aj v lineárnom obr.4. 

 

 

 
obr.1      obr.2 
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 obr.3      obr. 4 

 

V závislosti na výške interiéru a stupni aktivity prítomných osôb je možné pomocou vý-

ustky odvádzať 30 W/m2 až 50 W/m2 tepelnej záťaže [ lit č.3  ]. Vďaka vedeniu vzduchu zdola 

smerom nahor (vytvorenie oblasti čerstvého vzduchu) sú veľkoplošné výustky vhodné výhradne 

pre vetranie a chladenie priestorov.  

Maximálny chladiaci výkon závisí hlavne na objemovom prietoku vzduchu, výške miestnosti 

a teplote vnútorného a privádzaného vzduchu. 

Princíp vztlakového vetrania 
 

Vetracia sústava je založená na princípe prívodu mierne neizotermného chladnejšieho 

vzduchu výustkami (situovanými na podlahe) do pobytovej oblasti osôb relatívne malou rýchlos-

ťou prúdenia (princíp stabilizovaného prívodu vzduchu obr. 5). 

Neizotermný prúd, ktorý má tendenciu primknúť sa k podlahe prevetráva predovšetkým 

pobytovú oblasť, kde sa postupne ohrieva a prúdi k odvádzacím otvorom pôsobením vztlaku od 

tepelných zdrojov. 

Odvod vzduchu môže byť riešený vetracími svetlíkmi, odvádzacími výustkami situova-

nými pod stropom alebo technologickým odsávacím zariadením (obr. 6). 
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obr. 5: Princíp vztlakového vetrania 

1 – odvádzaný vzduch    4 – privádzaný vzduch 

2 – zmiešavacia zóna s recykláciou   5 – blízka zóna 

3 – čistá zóna s čerstvým vzduchom 

 
obr. 6: Kvalita dodávaného vzduchu u vztlakového vetrania 

1 – zmiešavacia zóna s recykláciou 

2 – čistá zóna s čerstvým vzduchom 

3 – zdroj znečistenia: osoba (napr. fajčiaca) a PC 
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Popis parametrov veľkoplošných výustiek 

 
  a. Požadovaná teplota vzduchu privádzaného z veľkoplošných výustiek tp (oC)  

je o 1 až 3 oC nižšia ako je teplota vzduchu v pobytovej oblasti tpo, tj. 

tp = tpo – (1 až 3 oC)            (oC) 

Dohrev vetracieho vzduchu z teploty tp na teplotu tpo sa uskutočňuje vo vetranom priestore 

tepelnými ziskami alebo vykurovacím systémom. Teplotu vzduchu v pobytovej oblasti volí pro-

jektant v zhode s hygienickými predpismi a STN 060210.Pri kombinácii so systémom sálavého 

vykurovania je v zimnom období teplota vzduchu v pobytovej oblasti tpo nižšia než požadovaná 

výsledná teplota cca o 2 až 4 oC. 

b. Výstupná rýchlosť prúdiaceho vzduchu do vetraného priestoru  z výustiek sa navrhuje 

wp = 0,3 m.s-1, keď je vlastná pobytová zóna osôb vzdialenejšia, môže byť dovolená rýchlosť 

vyššia až 0,5 m.s-1. Z toho vyplýva, že rýchlosť prúdenia vzduchu z výustky je na hranici garan-

tovaných hygienických hodnôt prúdenia vzduchu v miestnostiach. 

Výstupná rýchlosť wp je stanovená ako stredná rýchlosť podľa prierezu zo vzťahu : 

wp = V/S  (m.s-1) 

 S (m2) je celková učinná plocha výustky. 

Pre výustku s n kazetami je plocha: 

S = n . S1 

 S ohľadom na zvýšenie účinnosti stabilizovaného prívodu vzduchu a potlačenie zmiešavania 

so vzduchom z pásma nad pracovnou oblasťou je skutočná výstupná rýchlosť v spodnej časti 

veľkoplošnej výustky vyššia ako v hornej časti. 

Rýchlosť prúdenia v radiálnej vzdialenosti od stredu oblúku výustiek závisí na prietoku privád-

zaného vzduchu (obr. 7). 

c. Tlakové straty ∆pz (Pa) jednotlivých výustiek sú uvedené z grafu závislé na výstupnej 

rýchlosti wp (m.s-1). 

Tlakovú stratu tvorí strata v prívodnom potrubí a strata v skrini výustky. Do prí-
pojky potrubia je možné inštalovať uzatváraciu klapku. Pripojovacie potrubie má obvykle 

tlakovú stratu 15 – 30 Pa.  
Výstupná plocha kaziet je tvorená z filtračnej rohože krytej perforovaným plechom. Ro-

hož slúži k rovnomernému rozdeleniu rýchlosti prúdenia po ploche výustky. 

Umiestnenie veľkoplošných výustiek sa inštaluje podľa stavebnej a technologickej 

dispozície, polohy zdrojov škodlivín a zdrojov tepla a miest trvalého pobytu osôb. 

Dosah prúdu z výustiek je l = 1,5 až 12 m . 
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obr. 7  Tlakové straty 

kazetových veľko-

plošných výustiek ∆pz  

(Pa) v závislosti na 

výstupnej rýchlosti wp  

(m.s-1) 

 

 

 

d Hlavný zdroj hluku vo výustke je pripojovací diel s perforovaným plechom a prípadná 

klapka. Presné hodnoty musia byť vypočítané pre konkrétnu výustku, použitú v projekte. 

Hladinu akustického výkonu môžeme približne vypočítať ( s chybou 3 dB): 

LWA= 10 log V + 31 log ∆p – 31,6 (dB) 

pričom: V - objemový prietok m3.s-1 

 ∆p – tlaková strata v Pa  

Vlastné prúdenie vzduchu v miestnosti ovplyvňujú samotné zdroje tepla, ktoré sú oblasti 

upraveného čerstvého vzduchu, ako napr. osoby a stroje, odovzdávajú teplo a keďže vzduch 

prúdi cez zónu, v ktorej sa osoby zdržujú, stúpa smerom hore až ku stropu. Stúpajúci vzduch za 

sebou stále priťahuje čerstvý vzduch, ktorý sa na osobách a iných zdrojoch tepla ohrieva 

a stúpa hore. Tento spôsob vetrania priaznivo ovplyvňuje nielen odvádzanie škodlivín v smere 

odvetrávacieho otvoru v strope, ale aj zvyšovanie kvality vzduchu priamo v okolí osôb 

v miestnosti, pretože do oblasti čerstvého vzduchu prichádza stále nový, dosiaľ  
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nezaťažený vzduch. Zlepšená kvalita vzduchu v spojení s veľmi nízkymi rýchlosťami jeho 

prúdení vytvárajú z tohto systému pri odvádzaní miernej tepelnej záťaže atraktívnu alternatívu 

oproti bežným systémom zmiešavacieho vetrania. Pri vhodne rozložených výustkách je totiž ce-

lá podlahová plocha zaliata prúdom čerstvého upraveného vzduchu. Vyfukovaný vzduch vytvá-

ra tzv. „jazero čerstvého vzduchu“ v pobytovej zóne. 

 

Teplotné pomery v pobytovej oblasti 

V zimnom období  
(pri vykurovaní) je možné voliť minimálny pracovný rozdiel teplôt (tpo – tp) = 1 K pri kvalit-

nej regulácii teploty privádzaného vzduchu, inak sa odporúča  ako minimálna hodnota (tpo – tp) = 

2  K (s ohľadom na stabilizáciu prúdu pri podlahe). 

Celkový prietok vzduchu v hale Vc (m3.s-1) určí projektant výpočtom podľa údajov 

o produkovaných škodlivinách a tepelných ziskoch, predpísaných dávkach vzduchu na osobu, 

prípadne podľa odporúčanej intenzity výmeny vzduchu, resp. podľa smerných hodnôt. 

Pre vetranú a vykurovanú halu platí rovnica tepelnej bilancie, z ktorej možno vyjadriť 

tepelný tok Qvyk (W), ktorý musí dodať vykurovací systém zariadeniu na ohrev vetracieho vzdu-

chu v hale (z teploty tp na to) Q (W) a na krytie tepelnej straty Qstr (W) 

Qvyk = Qstr+ Q – Qzi    (W) 

kde: Qstr (W) je tepelná strata objektu  

Qzi  vnútorné tepelné zisky (technologické)  

Q = Vc.ρ.c.(to – tp)   (W) 

ρ = 1,2 kg.m-3 merná hmotnosť vzduchu,  

c = 1010 J.kg-1.K-1  merná tepelná kapacita vzduchu. 

Pri výpočte toku tepla Q sa najprv určí hygienicky vyžadovaná teplota vzduchu 

v pracovnej oblasti tpo, ďalej sa zvolí rozdiel teplôt ∆tpo = tpo – tp (2 až 3 K, výnimočne 1 K), teplo-

ta privádzaného vzduchu tp = tpo – ∆tpo. 

Ďalej sa zvolí súčiniteľ µ podľa doporučených hodnôt. Teplota odvádzaného vzduchu to 

sa určí: to = tp + ∆tpo/ µ 

Z funkčných, hygienických i energetických dôvodov sa doporučuje použiť pre vykurova-

nie a ohrev vetracieho vzduchu v pobytovej oblasti systém sálavých závesných panelov. 

V menších halách môžu slúžiť k ohrevu vetracieho vzduchu konvekčné vykurovacie plo-

chy umiestnené v pobytovej oblasti. Výnimočne možno použiť i cirkulačné teplovzdušné 
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 jednotky s ventilátorom umiestnené nad pobytovou oblasťou v priestore medzi veľkoplošnými 

výustkami. 

Vzhľadom k premennosti dodávky tepla systémom v závislosti na vonkajších teplotách, 

doporučuje sa dimenzovať ohrev vzduchu v pobytovej oblasti na maximálny rozdiel 3 K 

a reguláciu ohrevu riešiť s možnosťou zmeny teplotnej diferencie ∆tpo na nižšie hodnoty. 

Ohrev vonkajšieho vetracieho vzduchu o teplote te na teplotu tp sa vykoná vo vetracích 

jednotkách napojených na energetický zdroj alebo na základe zhodnotenia efektívnosti vo vý-

menníkoch na spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu k ohrevu vonkajšieho privádza-

ného vzduchu. 

Spoľahlivá funkcia vetracieho systému v zime závisí na vhodnej kombinácii 

s vykurovaním a správnej regulácii vetrania a vykurovania. 

Rozdiel teploty vzduchu v pracovnej oblasti tpo a teploty privádzaného vzduchu tp 

v letnom období ovplyvňuje tepelná záťaž priestoru; pri vyššej záťaži sa volí vyšší rozdiel: (tpo  - 

tp) = 3 K.  

V letnom období  
sa dimenzuje vetranie na odvod tepelných ziskov – vnútorných (technologických) Qzi (W) 

a vonkajších (oslnením) Qze (W). Pri tepelných ziskoch od technológie Qzi (W) sa musí rešpek-

tovať skutočné zaťaženie strojov a súčasnosť ich prevádzky. 

Prietok vzduchu Vc (m3.s-1) sa určí metódou zahrňujúcou pri výpočte akumuláciu tepla 

do vnútorných konštrukcií budovy. 

Pokiaľ takto stanovený prietok vzduchu bude výrazne vyšší ako prietok stanovený podľa 

produkovaných škodlivín v zimnom období, je treba riešiť vetracie zariadenie pre dve prevádz-

kové stavy –zimný a letný. Pri vyššom výkone vetrania možno v lete zvýšiť prietok vzduchu vý-

ustkami až na rýchlosť wp = 0,6 m.s-1, podľa situovania miest trvalého pobytu osôb. 

Výpočet prietoku vetracieho vzduchu Vc vychádza z údajov stredných tepelných ziskov 

v hale behom 24 hodín v najteplejšom letnom dni (te = 30 oC), keď sú súčasne i maximálne zis-

ky oslnenia. Požiadavkou na výpočet je, aby rozdiel strednej teploty vzduchu v pracovnej oblasti 

tpom a strednej dennej teploty vonkajšieho vzduchu tem nebol väčší ako 2 resp. 3 K. 

Teplota vzduchu v pracovnej oblasti behom dňa sa pri výpočte uvažuje 

tpo = te + (2 až 3 oC)     (oC) 

Teplota odvádzaného vzduchu (vo svetlíkoch) sa určí zo vzťahu 

to = te + (tpo – te/ µ)   (oC) 
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Ak sa vetrá v lete tepelne neupraveným vzduchom, nemožno teplotu privádzaného vzduchu re-

gulovať. Pri správne dimenzovanom prietoku vzduchu pre odvod letnej tepelnej záťaže mábyť 

splnený pri priemyselných halách predpoklad  

(tpo – te) = 2 až 3 K. 

Pri prevádzke vetrania v noci v letnom období by mohlo dochádzať u pracovníkov nočnej 

smeny v blízkosti výustiek k nežiadúcemu ochladzovaniu privádzaním vonkajšieho vzduchu (te 

→ 16 oC). Túto okolnosť je treba rešpektovať pri situovaní výustiek, popr. zaistiť ohrev vzduchu 

(najlepšie systémom spätného získavania tepla). 

Rozloženie teplôt vzduchu v pobytovej oblasti vetranej stabilizovaným prívodom veľko-

plošnou výustkou je v bezrozmernom tvare znázornené na obr. 8, 9, 10.  
Závislosti boli získané z výsledkov meraní teplôt v hale vetranej vonkajším vzduchom 

veľkoplošnými výustkami v letnom období. 

 

 
 

obr. 8   Bezrozmerný teplotný rozdiel ∆t v závislosti na horizontálnej vzdialenosti od výustky l 

(m)  
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obr. 9 Bezrozmerný teplotný rozdiel ∆t   obr.10 Bezrozmerný teplotný rozdiel ∆t 

v závislosti na výške h (m) nad   v závislosti na výške h (m) nad 

podlahou pre horizontálnu vzdia-   podlahou pre horizontálnu vzdia- 

lenosť l = 4 m      lenosť l = 12 m 

 

Ohrev vetracieho vzduchu v pobytovej oblasti 
Vzduch privádzaný veľkoplošnými výustkami do haly o teplote tp (v lete tp = te, kde te (oC) 

je teplota vonkajšieho vzduchu) sa postupne v hale ohrieva konvekciou, najprv v pobytovej ob-

lasti na teplotu tpo zmiešaním s teplejším vzduchom z horného pásma a pri ďalšom prúdení 

(najčastejšie pri vertikálnom prúdení pod strop) na teplotu to v odvádzacích otvoroch. 

Obecne platí, že celková tepelná záťaž vetraného priestoru sa uvažuje v celom priestore 

haly a do pobytovej oblasti prestupuje len jej dielčia časť. Prakticky sa táto skutočnosť vyjadruje 

teplotným súčiniteľom µ. 

Súčiniteľ µ súčasne vyjadruje pomerný tepelný tok zdieľaný v pobytovej oblasti Qpo (W) 

k celkovému tepelnému toku odovzdávanému  vetraciemu vzduchu v hale Q (W). 

µ =  Qpo/Q  (W) 

Pre priemyselné haly v zimnom období závisí súčiniteľ µ od spôsobu vykurovania;u sys-

témov vykurovaných sálavými závesnými panelmi možno predpokladať µ = 0,4 až 0,45,
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 u teplovzdušných vykurovacích systémoch je µ = 0,3; pokiaľ budú odvádzacie otvory blízko 

pobytovej oblasti, súčiniteľ µ sa v oboch prípadoch zvýši. 

V letnom období sa pre spracovne kovov a zvarovne udáva súčiniteľ µ v rozmedzí µ = 

0,35 až 0,55. 

V zimnom období sú hlavnými tepelnými zdrojmi pre ohrev technologické zariadenia 

a vykurovací systém . 

  V letnom období sa vzduch ohrieva produkciou tepla od technologických zariadení (vnú-

torné tepelné zisky) a tokom tepla  z vonkajšieho prostredia (vonkajšie tepelné zisky). 

 

Dispozičné a prevádzkové požiadavky 
Výustky sa umiestňujú v hale na podlahe, prívod vzduchu môže byť privádzaný do vý-

ustky zhora (prívodná distribučná sieť pod stropom haly) alebo zdola (prívodná distribučná sieť 

je umiestnená v kanále alebo pod stropom spodného podlažia). Môžu byť umiestnené aj na 

strop, alebo na stenu tesne nad pracovnú oblasť.  Pričom musí byť zabezpečené, aby boli vý-

ustky prispôsobené tvarovo aj farebne riešeniu interiéru. V jednotlivých zvláštnych prípadoch je 

možné použiť veľkoplošné výustky dlhé ploché prvky, ako napr. „podlahové lišty“ alebo ako 

vstavané prvky do skriňových stien. 

Z hľadiska stabilizácie prúdenia je výhodné vytvárať mohutnejšie kompaktné prúdenie, 

nie drobné dielčie prúdy (kde sa zvyšuje nežiadúca cirkulácia vzduchu).Pri požiadavke na rov-

nomerné prevetrávanie priestoru je treba dodržiavať minimálne vzdialenosti (podľa dosahu 

prúdu) medzi výustkami vo všetkých smeroch, pretože výustky sa navzájom ovplyvňujú. 

 Osoby na miestach trvalého pobytu musia byť vzdialené od výustiek podľa príslušných 

požiadaviek. 

Technologické zariadenie nemá vytvárať v pobytovej oblasti v dosahu výustky súvislé 

prekážky;členité technologické zariadenie podstatne neovplyvňuje prevetranie priestoru. 

Výrazne zdroje tepla musia byť situované pokiaľ možno vo vzdialenosti dosahu prúdu z výustky, 

aby nedochádzalo k predčasnému ohrevu privádzaného vzduchu a tým i k jeho odvodu do hor-

ných pásiem haly. 

Zvlášť dôležité požiadavky sú, aby: 

- vyhrievací systém spĺňal podmienky pre dohrev vzduchu v pobytovej oblasti, 

- v prevádzke bol dodržiavaný požadovaný rozdiel teplôt (tpo – tp) a požadovaná výstupná 

rýchlosť wp, 

- výustky boli vhodne situované vzhľadom k miestam trvalého pobytu osôb a ku zdrojom 

tepla a škodlivín, 
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- v hale bolo zabránené nežiadúcemu prirodzenému prúdeniu chladného vzduchu (v zi-

me) alebo inými otvorenými komunikačnými otvormi. 

1

2

3

6

5a

4

7

1

2

5

6

4

7
3

1 - perforovaný plášt
2 - spodná platna

4 - ragulacná klapka
5 - zásobník vzduchu
5a - deliace krúzky
6 - filter
7 - horná platna

obr. 11 Konštrukcia velkoplošnej výustky

Ka

zetovú veľkoplošnú výustku tvoria tieto časti: 

- nosná dierovaná časť 

- spodná časť 

- horná časť 

- kazety 

- výstuhy 

- panely 

- nastaviteľné nohy 

- spojovací materiál 

 

a) Nosná dierovaná časť opatrená filtračnou rohožou je konštrukčným prvkom, ktorý 

zaisťuje rovnomerné rozdelenie privádzaného vzduchu po celej dĺžke tejto časti 

a súčasne zaisťuje prepojenie spodnej a hornej časti. 

b) Spodná časť je opatrená tuhým rámom, pripojovacou prírubou a nastaviteľnými nohami. 

c) Horná časť je opatrená pripojovacou prírubou. 

Horné a spodné časti sú spojené výstuhami, ktoré zaisťujú priestorovú tuhosť kazetovej 

veľkoplošnej výustky. Horné a spodné časti sú prispôsobené k vsunutiu jednotlivých ka-

ziet a uchyteniu panelov. Vzduch je do kazetových veľkoplošných výustiek  privádzaný 
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rozvodným potrubím pripojeným ku výustke zhora alebo zdola. Rozvodné potrubie môže 

byť napojené buď prírubovým spojom alebo vsuvkou. 

d) Kazety sú jednotného rozmeru, umiestnené po časti alebo po celom obvode výustky 

a zaisťujú predovšetkým rovnomerné prúdenie vzduchu do pobytového priestoru 

s druhotnou funkciou filtrácie vzduchu a tlmenia hluku, panely potom uzatvárajú zvyšnú 

časť obvodu výustky. Kazety sa skladajú z predného a zadného rámu. Priestor medzi 

predným a zadným rámom je vyplnený filtračným rúnom. 

 

V závislosti na konštrukcii a veľkosti výustiek rozlišujeme: 

- soklové do výšky  150 mm usporiadané v rade 

- štvorhranné do výšky 500 mm usporiadané v rade (obr. 12a) 

- štvorhranné vyššie ako 500  mm usporiadané v rade 

- kruhové, polkruhové, štvrťkruhové samostatné (obr. 12d; obr. 13a,b,d) 

- polkruhové, kruhové usporiadané v rade (obr. 12c; obr. 13c) 

- štvorhranné samostatné (obr. 12b) 

 
 

obr.12 Druhy veľkoplošných výustiek 
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obr.13 Druhy veľkoplošných výustiek 

 

Návrh veľkoplošnej polkruhovej kazetovej výustky 

Meranie dosahu prúdu vzduchu 
 

 Uskutočnili sme dve merania, ktoré mali zabezpečiť rovnomerný výtok privádzaného 

vzduchu z veľkoplošnej výustky, ktorej umiestnenie môžeme vidieť viď. príloha č.1. Pri prvom 

meraní boli zistené nasledovné hodnoty: 
  te = 4 °C e 

  ti = 18 °C i 

  deň merania: 20. február 2002 

  počet pracovníkov:  4 osoby 

 

Teplota privádzaného vzduchu veľkoplošnou polkruhovou výustkou, ktorá bola vyrobená podľa 

dokumentácie (obr. 14)  bola o 1,3 °C nižšia ako bola teplota nameraná na pracovisku. Pri tom-

to meraní nebol dosah prúdu dostatočný, javili sa nedostatky nerovnomerného nestabilizované-

ho výtoku vzduchu z výustky, z tohto dôvodu boli navrhnuté konštrukčné úpravy jadra výustky 

a nutnosť vloženia filtračného jadra za perforované čelo, čím sa vo výustke zvýšil tlak (obr.15). 
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obr. 14 Výustka č.1    obr. 15 Výustka č. 2 

 

Druhé meranie bolo uskutočnené na upravenej výustke. Do jadra prúdu valcového tvaru 

boli umiestnené  tri perforované predely ( perforácia 4 mm). 

te = 10 °C e 

  ti = 18,4 °C i 

  tp = 16,9 °C p 

  deň merania: 21. marca 2002 

  počet pracovníkov:  5 osôb 

Teplota privádzaného vzduchu bola o 1,5 K nižšia, čo je podmienkou pre správnu funk-

ciu výustky. Ako prvú sme zmerali rýchlosť vzduchu v potrubí (obr. 17) meraná v druhom kuse-

potrubia. Jej hodnota sa pohybovala v rozpätí wp = 0,68 až 0,72 (m.s-1). 

 
obr. 16 Rýchlosť vzduchu vychádzajúca z výustky 
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 Na obr. 16 sú znázornené namerané hodnoty rýchlosti vzduchu vychádzajúceho 

z výustky a vlastné meranie možno vidieť na obr. 18. Rýchlostný profil pri výstupe z výustky nie 

je rovnomerný, väčšia rýchlosť prúdenia pri podlahe priaznivo ovplyvňuje hĺbku „zaplavenia“ 

priestoru čerstvým vzduchom. 

Dosah prúdu na výustke č. 2 bol nameraný 6 m pri prietoku vzduchu 530 m3.s-1(viď. obr. 

19).  Dosah prúdu privádzaného vzduchu sme získali pomocou dymovej skúšky, kde sme 

použili zadymovací prístroj FX – A, ktorý bol inštalovaný v druhom kuse potrubia (viď. obr. 20). 

Rýchlosť vzduchu a jeho teplotu sme merali tiež v druhom kuse potrubia (viď. obr. 17) pomocou 

termoanemometra TESTO 452 s odporovým snímačom, na konci ktorého sa nachádza guličko-

vá sonda. 

Fotodokumentácia 
 

 
 

obr. 17 Meranie rýchlosti v potrubí 
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obr. 18 Meranie rýchlosti pred výustkou 
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obr. 19 Dosah prúdu 

 
obr. 20 Zadymovanie pomocou zadymovacieho prístroja FX-A 
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Záver 
Predpokladaný dosah prúdu nami navrhnutej  výustky je 9 m pri prietoku 700 m3.s-1. 

Zvyšné prietoky vzduchu danou výustkou budú predmetom ďalších meraní, ktoré nám umožnia 

stanoviť rozsah prietokov vzduchu a jej dosahy.  

 

Použitá literatúra 

1.J.Chyský, K.Hemzal – Větraní a klimatizace 

2.Kovoprojekta Praha – Vzduchotechnika – systémy, které ovlivní konec druhého tisíciletí 

3.Firemné podklady 

4.STN 06 0210 

 

Priloha 
- Priloha1 (Autocad) 
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TYPIZACE VYTÁPĚCÍHO OKRUHU PRO BUDOVU 
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

 

Řešitel:   Veronika Jarošková - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Student IV. ročníku, obor: Pozemní a prům. stavitelství 

 

Vedoucí práce:  Doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc. - VŠB-TU Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra  pozemního stavitelství 

 
 

 

 

Anotace práce:  
Lidstvo se dlouhodobě zabývá otázkou, jak nejlépe, finančně výhodně a přitom 

ekologicky vytápět stavby. V posledních desetiletích došlo k rychlému vývoji různých 

druhů vytápění a s ním i k vývoji otopných  těles a tepelných zdrojů. V projektu jsem 

použila nový progresivní typ  otopných těles – konvektory KORADO KORALINE 

Universal, tepelné  zdroje LOGAMAX U104 firmy Buderus a plynové zásobníkové 

ohřívače  vody QUANTUM. Vysoce vyvinutá technologie a špičkový standard 

 vyžadují profesionální montáž a servis. Výrobky jsou dodávány prostřednictvím 

odborných a specializovaných firem. 
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Popis objektu 
 Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt občanské vybavenosti, zděný 

z betonových tvárnic. Rozměry jsou 35, 850 x 21,400 m. Budova je rozdělena na dva dilatační 

celky. Západní dilatační celek má konstrukční výšku 4,0 m  a celkovou výšku 5,330 m. Východ-

ní dilatační celek má konstrukční výšku rovněž 4,0 m a celkovou výšku 9, 780 m. Střecha bude 

provedena jako plochá dvouplášťová. 1. NP je převážně  tvořeno bufetem, prodejnou a sklady, 

2.NP pak  restaurací  se 112 místy  a kuchyní. Daný objekt je navržen pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a nachází se na území Ostravy o venkovní teplotě te = -15˚C. 

 

Popis soustavy 
 Otopná soustava bude provedena jako teplovodní dvoutrubková. Teplotní spád soustavy 

je 70/55 ˚C. Potrubí bude měděné od firmy IMI International. Měď je přírodním, recyklovatelným 

materiálem a má velkou odolnost proti stárnutí. Její odolnost proti korozi je výborná. Rozvody 

v mědi byly užity také z důvodu jejich dobré přizpůsobivosti. Ležatý rozvod bude proveden pod 

stropem 1. a 2. NP. Na ležaté potrubí bude navazovat stoupací potrubí, na něž budou připojeny 

konvektory KORADO KORALINE Universal firmy Korado. Rozměry těles byly navrženy na zá-

kladě výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností. Světlosti potrubí a jeho vedení je zřejmé 

z výkresové dokumentace. Kotel bude umístěn v 1. NP.  

 

Otopná tělesa 
 Pro tyto místnosti byla určena výpočtová vnitřní teplota ti [°C] dle ČSN 06 0210 a 

s ohledem na funkci a vizuální hledisko navržen nový progresivní typ otopných těles – konvek-

tory KORADO KORALINE Universal. 

 

 Konvektory KORADO KORALINE Universal jsou vyrobeny z ocelových uzavřených profi-

lů obdélníkového průřezu 70 x 11 x 1,5 (max. provozní přetlak 0,5 MPa) nebo 70  x 11 x 2,0 

(max. provozní přetlak 1 MPa) a plechu o tloušťce 2 a 3 mm. Jednotlivé typy jsou doplněny pří-

davnou přestupní plochou o hloubce 50 nebo 39 mm vylisovanou z plechu o tloušťce 0,4 mm. 

Jsou určeny pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky. 

 

 Konvektory KORADO KORALINE Universal jsou vybaveny 4 bočními a 2 spodními vý-

vody. Jeden konvektor má 8 variant připojení. U výšky H = 70 mm jsou použity 2 boční a 2 

spodní vývody. Vnitřní průtok vody je usměrněn speciálními přepážkami v bočních komorách.  
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 Použitá technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní fi-

nální povrch a hygienickou nezávadnost konvektoru. Je provedena s ohledem na životní pro-

středí a v souladu s požadavky normy DIN 55 900. 

 

 Tepelné výkony jsou změřeny podle normy EN 442 v autorizované zkušebně. 

Všechny typy byly zkoušeny na těsnost. Zkušební přetlak = 1,3 násobek maximálního provoz-

ního přetlaku. Maximální zkušební přetlak je standardně 0,5 MPa, na objednávku 1 MPa. Maxi-

mální provozní teplota teplonosné látky je 110 ° C. 

 

 

 
 

Obr. 1 - Konvektor KORADO KORALINE Universal 

 

Armatury 
 V projektu byly použity radiátorové ventily Standard K2 firmy Heimeier určené pro dvout-

rubkové teplovodní otopné soustavy a uzavírací a regulační šroubení Regulux řady PROFI – 

LINE rovněž firmy Heimeier, které slouží k přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopné-

ho tělesa. Přednastavení je redukovatelné (tzn. že se při uzavírání a otevírání šroubení nemě-

ní). Kuželka pro přenastavení je integrována do kuželky uzavírací. Regulační šroubení 

REGULUX je možno vypustit pomocí speciálního přípravku, proto nejsou u samostatných těles 

osazeny vypouštěcí kohouty.  

 

   
  

 
Obr. 2 – Radiátorový ventil STANDARD K2  Obr. 3 – Regulační šroubení REGULUX  
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Zdroj tepla 
 Potřeba tepla pro vytápění objektu činí 29,136 kW. Pro pokrytí uvedené potřeby byly na-

vrženy 2 kaskádově zapojené nástěnné plynové kotle Logamax U 104 firmy Buderus. Na kotlích 

je umožněna plynulá modulace výkonu v rozmezí 10,7 – 24,0 kW. Rozměry každého z kotlů 

jsou  480/772/370 mm  Součástí obou kotlů je čerpadlo. Odvod spalin je zajištěn kouřovodem 

zaústěným do komína, který je vyvložkován hliníkovou vložkou. 

 

Regulace teploty 
 Regulace teploty bude zajištěna pomocí kaskádové řídící jednotky Logamatic HW 4202 

KSE 2. Jedná se o sadu pro připojení ke kotli k regulaci zařízení se dvěmi nástěnnými kotli ve 

spojení s regulačním přístrojem Logamatic HW 4201. Tato řídící jednotka zajišťuje plně modu-

lovaný provoz obou kotlů, má sériový provozní režim, umožňuje pevné nebo inteligentní přepí-

nání řídícího kotle. Jednotka je určena pro nástěnnou montáž a bude umístěna v 1. NP. 

 

Expanzní nádoba 
 Nejmenší potřebný objem membránové expanzní nádoby : 

 

 VE  = 1,3 * V *  ∆v * ((psv + 100)/(psv + 100) – (pst + 100)) 

 
 VE … nejmenší potřebný objem expanzní nádoby  [l] 

 

 V … objem soustavy [l] 

 V = 358,1 l 

 

 ∆ v …  zvětšení měrného objemu vody [dm3/kg] 

 ∆ t = 60°C ⇒  ∆v = 0,0224 dm3/ kg 

 

 psv … tlak na pojišťovacím ventilu [kPa] 

 psv = 250  kPa 

 

 pst … hydrostatický tlak [kPa]  

 pst =  60 kPa 
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 VE  = 1,3 * V *  ∆v * ((psv + 100)/(psv + 100) – (pst + 100)) 
 VE = 1,3  * 358,1 * 0,0224 * ((250 + 100)/((250 + 100) – (60 + 100))) = 19,209 l 
 
 Membránová tlaková expanzní nádoba o obsahu 12 l je instalovaná v každém 

z použitých plynových kotlů. Objem těchto expanzních nádob tudíž vystačí nejmenšímu potřeb-

nému objemu. 

 

Čerpadlo 
 Výpočet čerpadla: 

 

 Hmotnostní průtok : 
  

 M = 1775,7 kghod-1 = 1775,5 lhod-1 

        
 Minimální potřebný tlak p = 15,480 kPa  =154,8 mbar 
  

 Součástí obou navržených kotlů je čerpadlo. Z důvodu propojení kotlů dochází ke zvýšení 

oběhového množství vody o poměrnou hodnotu a tudíž tyto čerpadla vyhoví požadovaným hodnotám. 

 

Stanovení potřeby TUV dle ČSN 06 0320: Ohřívání užitkové vody – 
Navrhování a projektování 
 1) Potřeba TUV pro mytí osob Vo v dané periodě : 
 

  Vo = ni * Σ Vd 

 

  Σ Vd = Σ ( nd * Uo * τd * pd )  

 

  ni ... počet uživatelů  [ per-1 ] 

  Σ Vd  ... součet objemu dávek [ m3.per-1] 

  nd ... počet dávek  [ per-1 ] 

  Uo ... objemový průtok TUV o teplotě t3 do výtoku  [ m3hod-1 ] 
  τd ... doba dávky  [ h ] 

  pd ... součinitel prodloužení doby dávky  [ - ] 
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  Počet uživatelů ni byl stanoven: 5 - sprchování a 15 - mytí rukou. 

 

  Vo = ni * Σ Vdi = 5 * 0,127 + 15 * 0,029 = 1,070 m3 

 

  Σ Vd1 = Σ ( nd * Uo * τd * pd ) = 5 * 0,23 * 0,11 * 1 =  0,127 m3 

  Σ Vd2 = Σ ( nd * Uo * τd * pd ) = 15 * 0,14 * 0,014 * 1 =  0 ,029 m3 

 

 

 2) Potřeba TUV pro mytí nádobí Vi v dané periodě : 

 

  Vj = nj * Vd 

 

  nj ... počet jídel [ per-1 ] 
  Vd ... objem dávky [ m3 ] 

 

  Vj = nj * Vd = 112 * 0,002 = 0,224 m3 

 

 

 

 3) Potřeba TUV pro úklid a pro mytí podlah Vu v dané periodě : 
 

  Vu = nu * Vd 

 

  nu ... počet (výměr) ploch [ per-1 ] 
  Vd ... objem dávky [ m3 ] 

 

  Vu = nu * Vd = 7 * 0,020 = 0,140 m3
 

 

 

 4) Celková potřeba TUV V2P v dané periodě : 
 

  V2P = Vo + Vj + Vu = 1,070 + 0,224 + 0,140 = 1,434 m3  ≅ 1,5 m3 
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Stanovení potřeby tepla dle ČSN 06 0320: Ohřívání užitkové vody – 
Navrhování a projektování 
 1) Potřeba tepla odebraného z ohřívače TUV během jedné periody E2P : 
 

  E2P = E2t + E2z = 78,503 + 78,503 = 157,006 kWh 

 

 

 2) Teoretické teplo odebrané z ohřívače TUV v době periody E2t : 

 
  E2t = c * V2P * ( t2 – t1 ) 
 

  c ... měrná tepelná kapacita vody [ kWh.m-3.K-1 ] 

  t1 ... teplota studené vody [ °C ] 

  t2 ... teplota ohřáté vody [ °C ] 

 

  E2t = c * V2P * ( t2 – t1 ) = 1,163 * 1,5 * ( 55 –10 ) = 78,503 kWh 

 

 

 

 3) Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TUV v době periody E2z : 

 

  E2z = E2t * z 

 z ... poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci užitkové vody [ - ] 

 

 

  E2z = E2t * z = 78,503 * 1 = 78,503 kWh 

 

 

 4) Teplo dodané ohřívačem do TUV během periody se rovná teplu    

 odebranému  z ohřívače TUV během periody : 

 

  E1P = E2P = 157,006 kWh 

 

 

 5) Z celkového množství ohřáté užitkové vody se odebere v době: 
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  - od 5 do 17 hodin 35 %, to představuje potřebu tepla E2t : 

   E2t = 0,35 * 78,503 = 27,476 kWh 

 

  - od 17 do 20 hodin 50 %, to představuje potřebu tepla E2t : 

   E2t = 0,50 * 78,503 = 39,252 kWh 

 

  to je od počátku ohřevu 27,476 + 39,252 = 66,728 kWh 

 

  - od 20 do 24 hodin 15 %, to představuje potřebu tepla E2t : 

   E2t = 0,15 * 78,503 = 11,775 kWh 

 

  to je od počátku ohřevu 27,476 + 39,252 + 11,775 = 78,503 kWh 

 

Stanovení objemu zásobníku Vz dle ČSN 06 0320: Ohřívání užitkové 
vody – Navrhování a projektování 
  Vz =  ∆ Emax / ( c * ( t2 –t1)) 

 

  ∆ Emax  ... největší možný rozdíl mezi E1 a E2 [ kWh ]; stanovení  

    hodnoty Emax viz. Křivky dodávky a odběru tepla při   

   ohřevu TUV 

  c  ... měrná tepelná kapacita vody [ kWh.m-3.K-1 ] 

  t1  ... teplota studené vody [ °C ] 

  t2  ... teplota ohřáté vody [ °C ] 

 

 

  Vz =  ∆ Emax / ( c * ( t2 –t1)) = 28,130 / (1,163 * ( 55 – 10 )) = 0,537 m3  

          ≅ 0,6 m3 

 

 S ohledem na charakter budovy byly v projektu navrženy dva paralelně zapojené, pruž-

né a  rychlé plynové zásobníkové ohřívače TUV Quantum Q7-50-NNRT-5 s odtahem spalin do 

komína. Objem každé nádrže je 190 l, jmenovitý příkon 19 kW, jmenovitý výkon 17,1 kW, doba 

ohřevu o ∆t = 25°C je 19 minut a trvalý výkon o ∆t = 25°C je 568 l/hod. 
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 Základní části ohřívače: 
 

 Přerušovač tahu - zajišťuje bezpečný odvod spalin do komína.  

 

 Čidlo zpětného tahu spalin - ohřívač je možné osadit tímto bezpečnostním prvkem, který 

v případě nedostačujícího odvodu spalin vypne ohřívač a zabrání úniku spalin do místnosti.  

 

 Ocelová nádrž - svařena z kvalitního ocelového plechu s antikorozní přísadou. Vnitřní 

vrstva s hladkým sklovitým povrchem zabraňuje korozi nádrže a omezuje tvorbu vodního kame-

ne. Díky masivní konstrukci vydrží nádrž bez poškození tlaky až 1,0 MPa.  

 

 Vnější plášť - je vyhotoven v estetickém provedení a na vysoké technické úrovni. Povr-

chová barva je nanesena ekologicky příznivou práškovou metodou.  

 

 Tepelná izolace - tvořena polyuretanovou pěnou vyráběnou bez použití freonů poškozu-

jících ozónovou vrstvu (CFC), která svými izolačními vlastnostmi umožňuje hospodárný provoz 

a nízkou spotřebu paliva. Použití této izolace minimalizuje tepelné ztráty.  

 

 Ponorná tyč - speciálně tvarovaná pexanová trubice, která způsobuje víření vody v ná-

drži a minimalizuje tak tvorbu vrstvy vodního kamene. Použitý plast je odolný vůči vyšší teplotě 

vody.  

 

 Hořčíková anodová tyč - zajišťuje ochranu proti vlivům elektrolytické koroze.  
 

 Zpomalovač proudu spalin - tvořen speciálně tvarovaným plechovým pásem uvnitř kou-

řové trubky. Horké spaliny jsou takto udržovány delší dobu v kouřovodu, efektivněji předávají 

teplo vodě a tím zlepšují účinnost ohřívače.  

 

 Plynová regulační armatura SIT - plní společnou funkci jako regulátor tlaku, regulační 

termostat, uzavírací ventil přívodu plynu a havarijní termostat. Provoz armatury jakož i provoz 

celého ohřívače nevyžadují připojení na elektrickou síť.  

 

 Piezoelektrický zapalovač - zjednodušuje uvádění spotřebiče do provozu.  
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 Hlavní hořák - vyroben ze speciální slitiny. Díky přesné výrobě je provoz hořáku tichý a 

hoření rovnoměrné. Stálý provoz zapalovacího plamínku je úsporný a bezpečně zajišťuje zapá-

lení hlavního hořáku.  

 

 Vypouštěcí ventil - umístěn ve spodní části ohřívače, umožňuje v případě potřeby rychlé 

a bezproblémové vypuštění vody.  

 

 Pojistný ventil - je nastaven na otvírací tlak 1,0 MPa a teplotu 95 – 98 °C. V pří-

padě překročení této hodnoty dojde k jeho otevření a následnému snížení tlaku v nádr-

ži. 
 

 Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.  

  

 

 
 

Obr. 4 - Plynový zásobníkový ohřívač TUV Quantum Q7-50-NNRT-5  

 

Montáž a servis 

 Připojení plynu ke kotli musí být provedeno podle předpisů pro plynové instalace. 

V plynovém potrubí musí být instalován uzavírací ventil plynu s integrovaným protipo-

žárním ventilem. 
 

 Před připojením plynového kotle se musí důkladně propláchnout potrubí a otopná 

tělesa 
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 Montáž a servis užitých zařízení bude prováděná oprávněnou  osobou. Před 

spuštěním bude provedena výchozí revize revizním technikem plynových a tlakových 

zařízení. 

 
 V kotelně budou vytvořeny 2 větrací otvory. První z nich o ploše 2 dm2 bude umístěn 

v dolní části venkovní stěny. Bude chráněn protidešťovou žaluzií. Druhý otvor o ploše 4 dm2 

bude umístěn v horní části vnitřní stěny. Umístění je znázorněno ve výkresové dokumentaci. 

 

Průměrná potřeba tepla za hodinu v topném období QB 
  QB = V * qn * ( tip - tep ) = V * qn * 15  

 

  V ... obestavěný prostor [ m3] 

  qn ... tepelná charakteristika budovy [W m-3K-1] 

  tip ... průměrná vnitřní teplota – zjednodušeně +20°C 

  tep ... nejnižší venkovní teplota – zjednodušeně +5°C 

 

  qn =  1,5 * ((( S / V ) + 0,1 ) / (( S / V ) + 1,1 )) * e1 * e2 

 

  S ... plocha obvodového pláště chránící prostor proti vnějšímu   

   prostředí [ m2 ] 

 

  S = Sn + Spz/2 = 1147,74 + 449,95 / 2 = 1372,72 m2 

 

  Sn ... plocha obvodového pláště na styku s vnějším vzduchem [ m2 ] 

  Sn = 1147,74 m2 

 

  Spz ... plocha obvodové konstrukce na styku s přilehlou zeminou [ m2 ] 

  Spz = 449,95 m2 

 

  V ... obestavěný prostor budovy [ m3 ] 

  V = 2566,87 m3 

 

  e1 ... součinitel energetické úrovně [ - ] 

  e1 = 1,0 
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  e2 ... součinitel typu budovy [ - ] 

  e2 = 1,2 

 
  qn =  1,5 * ((( 1372,72 / 2566,87 ) + 0,1 ) / (( 1372,72 / 2566,87 ) + 1,1 )) * 1,0 *  

 * 1,2 

  qn= 0,699 Wm-2K-1  

 

  QB = V * qn * ( tip - te ) = V * qn * 15 = 2566,87 * 0,699 * 15 = 26 913,63 W   

 QB = 26,914 kW  

 

Denní spotřeba tepla na vytápění v průměrném topném dnu QBd  
  QBd = V * qn * ( tip - tep ) * h = V * qn * 15 * h 

 

  h ... počet hodin vytápění v průměrném dnu – zjednodušeně 24 

 

  QBd = 2566,87 * 0,699 * 15 * 24 = 645 927,17 Whden-1 

  QBd = 645,93 kWhden-1 

 

Roční spotřeba tepla na vytápění QBr  
  QBr = QBd * d 

 

  d ... počet dní v topném období – zjednodušeně 250   

   

  QBr = 645 927,17 * 250 = 161 481 792,50 Whrok-1 

  QBr = 161 481,79 kWhrok-1 

  

Spotřeba paliva Vp  

  Vp = QBr / ( H * ξ * 0,28 ) 

 

  H ... výhřevnost [ MJm-3 ] 

  Hzemní plyn = 33,9 MJm-3 

  ξ ... účinnost zařízení – uvažujeme 0,7 

  0,28 .. závislost: 1MJ = 0,28 kWh 
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  Vp = 161 481,79 / ( 33,9 * 0,7 * 0,28 ) = 24 303,44 m3rok-1  

  Vp = 24 303,44 * 10,5 = 255 186,12 kWhrok-1 

 

Technické podklady 
 ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 

 ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 

 ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 

 

Závěr 
 Ve své práci jsem se snažila o dosažení optimálních parametrů tepelné pohody, 

vytvoření co nejúčinnější otopné plochy při zamezení plýtvání teplem a zajištění příznivého 

rozložení teplot v místnosti. Tento způsob vytápění patří v současnosti mezi moderní 

a ekonomicky výhodný. 

 

Přílohy 

Křivky dodávky a odběru tepla při ohřevu TUV (Autocad) 

Řez (Autocad) 
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NÍZKOENERGETICKÝ DŮM CHRÁNĚNÝ ZEMÍ 

 

Řešitel:   Jiří Ausficír - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Student V. ročníku, obor: Pozemní a prům. stavitelství 

 

Vedoucí práce:  Ing. Martina Peřinková - VŠB-TU Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra  pozemního stavitelství 

 
 

 

 

Anotace práce:  
Studie řeší dispozici, pohledy a situaci rodinného domu chráněného zemí. Jedná 

se o jednopodlažní, nepodsklepený čtyřpokojový přízemní byt. 
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Všeobecně 
Studie řeší dispozici, pohledy a situaci rodinného domu chráněného zemí. Jedná 

se o jednopodlažní, nepodsklepený čtyřpokojový přízemní byt.  

Situování objektu 

 

Objekt je situován ve svahu orientovaném na jihovýchod. Volba staveniště vy-

chází jednak z orientace svahu a také z geologických podmínek dané lokality. Je třeba 

zjistit geologický profil svahu (podle typu zeminy se samozřejmě budou lišit i náklady na 

výstavbu, „zakládání ve skalním masivu je v tomto případě nevhodné“). Také je nutné 

posoudit stabilitu svahu z hlediska možných sesuvů.  

Konstrukční systém 

 

Kvůli velkému zatížení zeminou, případně sněhem v zimním období (obzvláště 

zda se daná lokalita nachází v horských podmínkách) je konstrukční systém zvolen jako 

železobetonový. Ze železobetonu jsou stěny přilehlé k zemině, strop nekubického tvaru 

a nosná stěna uvnitř objektu. Jižní a východní stěna je zděná s dodatečným zateplením 

minerální vlnou o tl. 60 mm. Takto složená stěna splňuje požadavky na tepelný odpor 

dle ČSN 730540. Tepelný odpor stěny je 2,71 m2KW-1, přičemž doporučená hodnota 

tepelného odporu dle normy je 2,69 m2KW-1. Železobetonové stěny o tl. 300 mm jsou z 

venkovní strany opatřeny izolací proti vodě (jako součást ochrany proti vodě je také 

správná skladba betonové směsi). Stěny jsou dále zatepleny extrudovaném polystyre-

nem o tl. 60 mm. Tepelný odpor této stěny je 1,99 m2KW-1. Doporučené hodnota tepel-

ného odporu je v tomto případě 1,5 m2KW-1. Vzhledem ke špatné dostupnosti těchto 

konstrukcí, v případě, že se rozhodneme tuto stěnu ještě dodatečně zateplit, byla 

skladby navržena tak aby tepelný odpor vyhovoval po celou dobu životnosti konstrukce, 

což jistě oceníme při každém zdražení cen energií. Extrudovaný polystyren zároveň při-

spívá k hydroizolaci stavby.  
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Povrchové úpravy 

 

Sokl jižní a východní stěny je navržen z přírodního kamene. Sokl je kotven do 

zdiva obvodového pláště. Skladba viz DET 3. Venkovní omítky jsou tenkovrstvé, v zá-

vislosti na dodatečném zateplení. Rámy oken a dveří jsou dřevěné (v provedení 

EURO). Zasklením je tepelně izolační dvojsklo. 

Hydroizolace 

 

Hydroizolace musí být provedena pečlivě a z materiálů s dlouhou životností 

(resp. z životností odpovídající životnosti objektu). Jakýkoliv pozdější zásah či oprava 

hydroizolace by byl spojen s velkými náklady. Kolem celého objektu budou rozmístěny 

drenážní trubky. Voda takto zachycená bude svedena do kanalizace. S velkým množ-

stvím vody musíme počítat zvláště v jarních obdobích při tání sněhu, což je samozřejmě 

odvíjí od dané lokality výstavby.  

Jelikož se jedné o budovu přiléhající k terénu je zde velké nebezpečí pronikání 

radonu z okolní zeminy. Součástí izolací bude taktéž izolace proti radonu.  

Dispozice bytu 

 

Dispozice bytu byla navržena s ohledem na omezený přístup světla a to jen za 

dvou světových stran. Cílem bylo zajistit dostatečné prosvětlení jednotlivých místností. 

Jednotlivé obytné pokoje jsou rozmístěny kolem jižní a východní stěny. Obývací pokoj 

byl ze stejného důvodu spojen s kuchyní a jídelnou bez jakýchkoliv dělících příček.  

Celková zastavěná plocha je 120 m2, z toho 102 m2 plochy užitné. 

 

Plochy jednotlivých místností 

Zádveří 6,60 m2 

chodba 6,20 m2 

obývací pokoj s kuchyní a jídelnou 41,60 m2 

spíž 2,40 m2 

WC 2,25 m2  

pokoj           10,80 m2 
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pokoj           12,30 m2 

ložnice  12,30 m2     

 
Součástí bytu je zimní zahrada 10,7 m2 situována před obývacím pokojem. Nos-

nou konstrukcí zimní zahrady jsou hliníkové profily. Výplně tvoří tepelně izolační dvojsk-

lo.  

Prosvětlení objektu 

 

Většina místností je dostatečně prosvětlena okny. Pouze koupelna a WC vyžadu-

je umělé osvětlení během celého dne. Kvůli dostatečnému prosvětlení obývacího poko-

je, kuchyně a jídelny a také díky předsunuté zimní zahradě je jižní stěna obývacího po-

koje celoprosklená. V tomto případě bude stačit zasklení jedním sklem. Takto navržené 

prosklení také zajišťuje větší kontakt osob uvnitř objektu s okolním prostředím. Velkou 

výhodou by byl v tomto případě pěkný výhled do okolního terénu.  

Větrání 

 

Nucené odvod vzduchu a hlavně vlhkosti je nutný u koupelny, WC, spíže. Je tře-

ba uvažovat i s nuceným odvodem par z kuchyně, zvláště proto, že kuchyň je propojena 

s obývacím pokojem.  

 

Vytápění 

 

Vytápění, díky nízké energetické náročnosti tohoto objektu, je na místě použít al-

ternativní zdroje, jako je tepelné čerpadlo. Teplo může být odebíráno jednak z venkov-

ního vzduchu, a také se naskýtá příležitost odebírat teplo ze zemního tělesa na severní 

straně objektu. Objekt je nepodsklepený a bylo by tedy vhodné využít v tomto případě 

podlahového vytápění. 
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Princip a výhody domů chráněných zemí 
Tento nový směr architektury a stylu bydlení se rozvinul v USA a Západní Evropě 

zhruba před pětadvaceti lety. Šlo o bezprostřední reakci na energetickou krizi z počátku 

70. let, kdy prudký růst cen tepla a dalších energií vedl k hledání nových, účinnějších 

způsobů izolace staveb. Někteří architekti se přitom obrátili k nejpřirozenějšímu materiá-

lu – zemi. Zakomponovali své stavby do terénu tak, že zadní a boční stěny, stejně jako 

střechu, překryli zemí. Dosáhli tak úspory 70 – 80 % nákladů na vytápění v zimě a kli-

matizaci v létě. 

Zatímco v Západní Evropě, především ve Švýcarsku se “earth-sheltered homes” staly 

do značné míry snobskou záležitostí pro bohaté, kteří zemními vilami chtěli dokumento-

vat své ekologické cítění a návrat k přírodě, Američané se soustředili spíše na plné vy-

užití jejich dalších předností a to:  

 

• lze je s výhodou stavět na nejlevnějších pozemcích, jako jsou svahy a jiné terény 

nevhodné pro klasickou zástavbu a zemědělské využití;  

• podíl prací, které je možno provést svépomocí, je u nich vyšší než při stavbě tra-

dičních domů a bytů;  

• v případě potřeby je lze snadno přistavět. To oceňují hlavně mladí lidé, kteří jsou 

obvykle nuceni volit zpočátku jisté “minimální řešení” a teprve později, s tím jak 

se jejich rodina rozrůstá a jak se zlepšuje její ekonomická situace, si mohou do-

volit rozšiřování svého obydlí;  

• provozní náklady (vytápění, klimatizace) jsou mimořádně nízké v porovnání s 

klasickým rodinným domem a také běžná údržba vyžaduje podstatně méně času 

a peněz;  

• domy chráněné zemí se vyznačují vysokou odolností vůči požáru a dalším živel-

ným pohromám (krupobití, větrným smrštím apod.);  

• jejich obyvatelé se v nich cítí velmi bezpečně, mj. vzhledem k omezené možnosti 

vloupání;  

• jsou zvukově dokonale izolované, tedy tiché.  

V žádném případě tu ale nejde o „zemljanky“ či podobná nouzová obydlí, neboť 

vždy přinejmenším jedno průčelí, navíc zpravidla lomené a opatřené velkými okny, vy-

stupuje nad úroveň terénu a zajišťuje maximální prosvětlení a větrání vnitřního prostoru. 
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Velmi často takový dům při pohledu zepředu působí vlastně naprosto konvenčním do-

jmem. Teprve při pohledu ze strany se začne se ztrácet ve svahu a seshora zmizí třeba 

pod záhonem jahod. 

To že zemní domy ideálně zapadají do krajiny a že na jejich překryvu lze pěsto-

vat ozdobné či užitkové rostliny, rozšiřuje oblast jejich využití také na rekreační chaty či 

zahradní domky. V každém případě pak jde o bydlení v mnohem těsnějším kontaktu s 

přírodou, než když obýváme ony klasické, větší či menší kvádry a krychle. 

 

Jak funguje dům chráněný zemí ? 
Mnoho lidí se domnívá, že domy kryté zemí využívají nějakých mimořádných 

tepelně-izolačních vlastností země. Tak to ale není. Ve skutečnosti je tepelný odpor 

zeminy nízký a vlhké zeminy dokonce velmi nízký. Jak tedy mohou domy kryté zemí 

ušetřit tolik energie na vytápění a chlazení? 

Vysvětlení spočívá v tom, že země je výborný kondenzátor. Podobně jako elek-

trický kondenzátor uchovává elektrický náboj, je země kondenzátor, který uchovává tep-

lo. Již v hloubce 2 m pod povrchem je průběh teplot celoročně tak vyrovnaný, že to na-

še domy v zimním období pomyslně přenáší někam do subtropů, tisíc mil na jih. Ledno-

vá teplota půdy v uvedené hloubce je totiž přibližně 10°C, a to i přesto, že vzduch má v 

té době třeba zrovna     –20°C. Náš dům, resp. části domu přiléhající k terénu, tedy ob-

klopuje prostředí s teplotou o 30°C vyšší ve srovnání s nadzemním domem. Abychom 

za takových podmínek dosáhli příjemné pokojové teploty 22°C, potřebujeme interiér 

ohřát jen o 12°C nad okolní teplotu. U nadzemního domu musíme ovšem k dosažení 

téhož vytvořit teplotní rozdíl 42°C. Energetici vědí, co znamená ve spotřebě snížení 

rozdílu mezi teplotou exteriéru a interiéru byť jen o jediný stupeň. 

Na druhé straně je země bohužel i dobrým vodičem tepla, který má snahu odvá-

dět teplo z interiéru a vyrovnat jeho teplotu na okolních 10°C. To by nám asi nevyhovo-

valo. Naštěstí je tu ale jiný tepelný kondenzátor, jehož teplotu můžeme dobře regulovat. 

Tím je hmota samotné budovy – její stěny, betonová podlaha, základy apod. Nejlepším 

způsobem, jak regulovat teplotu této hmoty, je separovat ji od tepelně vodivé země. Ty-

pickým řešením je použití izolace z tuhé pěnové hmoty, správně umístěné na vnější 

plášť domu.  
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Nejhorší totiž, co můžeme udělat, je umístit izolaci na vnitřní stěny. Nejenže tím 

ztrácíme tepelnou kapacitu cca 100 tun obvodových zdí, ale navíc může půda – zvláště 

v menších hloubkách – na styku s chladnou zdí promrzat, což vede zpětně ke struktur-

nímu poškození zdi.  

A jak funguje dům krytý zemí v létě? Zemi si nyní můžeme představit jako “zá-

sobník chladu”. Ve středoevropských klimatických podmínkách dosahuje nejvyšší teplo-

ta země v hloubce 2 m kolem 15°C. Na žádoucí teplotu ji snadno dorovná sluneční zá-

ření procházející skrze okna a teplo generované uvnitř lidmi, domácími spotřebiči, vaře-

ním apod. V tomtéž období jsou všechny stěny klasického nadzemního domu ohřívány 

vzduchem např. o teplotě 32°C a jsou jen dvě možnosti: nedýchatelné horko nebo 

energeticky náročná klimatizace. Mimořádný chladicí efekt má v létě i zelená střecha. 

Na rozdíl od klasické krytiny nebo asfaltového povrchu účinně chladí už i několikadeci-

metrová vrstva zeminy díky respiraci porostu a odpařování vlhkosti z půdy. 

 

Jak a z čeho se staví domy chráněné zemí  
Typickým stavebním řešením domu chráněného zemí je železobetonový skelet, 

který je předtím, než je přihrnut zeminou, opatřen vysoce trvanlivou vodo- a tepelně izo-

lační vrstvou. Stěny i strop jsou nejčastěji tvořeny betonem litým na místě (mezi bedně-

ní) na hustou armovací výztuž. Instalace se zpravidla rozvádějí po konstrukci ještě 

předtím, než je zalita betonem. Standardní stěna je 20 - 25 cm silná a je konstruována 

pro příčnou zátěž min. 3180 kg/m2. Strop je obvykle 30 - 35 cm silný a konstruovaný pro 

vertikální zátěž min. 3860 kg/m2. To je dostatečné i pro nesení vrstvy střešní zeminy o 

tloušťce cca 90 cm. Při použití klenutých (nekubických) tvarů staveb lze vycházet do-

konce ještě z menších tlouštěk obvodových stěn a stropů kolem 10 cm - vyplývá to z 

vyšší únosnosti oblouku vůči pravoúhlé konstrukci. 

Všeobecně lze říci, že architektura domů chráněných zemí nevyžaduje žádné 

speciální stavební technologie ani materiály a že oproti tradičním způsobům výstavby 

mnohé operace spíše zjednodušuje. Limitujícím faktorem je tu však pečlivost a odbor-

nost provedení všech prací - od projektové přípravy, přes zakládání staveb a provedení 

skeletu až po kvalitní izolaci proti vodě a tepelnou izolaci. Zvláštní pozornost si pak za-

sluhuje osvětlení a větrání interiéru. 
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Výběr stavebního místa 
O vhodnosti použití architektury domů chráněných zemí rozhodují do značné mí-

ry místní podmínky. Studie ukazují, že tyto stavby jsou nákladově nejvýhodnější v ob-

lastech se značnými teplotními výkyvy, neboť teplota země v těchto podmínkách kolísá 

mnohem méně než teplota vzduchu. Za ideální lokalitu lze považovat jižní svah, kdy 

sluneční záření prostupující průčelím s okny zajišťuje ohřev hlavních prostor domu, za-

tímco zbytek je izolován v hloubce svahu. 

Nákladovost projektu může být výrazně ovlivněna také topografií terénu. Mírný 

svah např. vyžaduje větší výkop a manipulaci se zeminou než příkřejší, zakládání stav-

by je zde však jednodušší. Nejnáročnější na přepravu zeminy je pak stavba domu chrá-

něného zemí na rovině. 

Dalším důležitým faktorem je typ půdy na příslušné lokalitě. Nejlepší jsou lehké 

půdy granulární struktury, zajišťující účinnou drenáž. Naopak nejhorší jsou kohezní pů-

dy typu jílu, které za vlhka bobtnají a mají špatnou propustnost pro vodu.  

 

Stavební materiály 
Materiály používané na stavbu domů chráněných zemí musí vykazovat dostateč-

nou pevnost a odolnost vůči tlaku, dále dobrou odolnost svého povrchu vůči pronikání 

podzemní vody a neměnnost charakteristik při trvalém styku se zeminou. Je třeba brát v 

úvahu, že je-li půda mokrá nebo zmrzlá, tlak na stěny a střechu se zvyšuje. 

 

• Beton zpravidla litý na místě mezi bednění je nejobvyklejší volbou díky své pev-

nosti, trvanlivosti a ohnivzdornosti. Dobře absorbuje a uchovává přijaté teplo, 

čímž zabraňuje teplotním výkyvům a zvyšuje tepelnou pohodu obydlí.  

• Zdivo (cihly nebo kamení) vykazuje nižší pevnost, v principu je však lze použít. 

Jsou-li zděné stěny vystaveny příčné zátěži od obklopující zeminy, je lépe vyztu-

žit je uvnitř ocelovými tyčemi, a to zvláště v místech koncentrace tlaku.  

• Nepálená hlína je zde zmiňována spíše v souvislosti s celkově ekologickým cha-

rakterem domů chráněných zemí, než jako obvyklý materiál pro jejich stavbu. 

Jde nicméně o tradiční a levný materiál, umožňující využít místní, tj. během stav-

by vytěžené suroviny. Zdokonalených vlastností lze dosáhnout smícháním hlíny 

s cementem a následným mechanickým či pneumatickým zhutňováním směsi ve 
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formách do podoby cihel. Výsledný produkt má vlastnosti blízké usazeným hor-

ninám. Tato “stabilizovaná hlína” má zhruba poloviční pevnost v tlaku oproti be-

tonu, tzn. že k dosažení stejné únosnosti je třeba použít silnější stěnu. I ta však 

vychází levněji ve srovnání s betonem, není-li příliš drahá místní pracovní síla. 

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že tuto silnější stěnu často není nutno (v nor-

málních klimatických podmínkách) tepelně izolovat, neboť má sama vysokou 

tepelnou kapacitu. V každém případě pak lze doporučit použití tohoto materiálu 

při stavbě vnitřních příček. Např. stěny koupelny z nepálené hlíny se ani při velké 

vzdušné vlhkosti nerosí - vlhkost absorbují a pak pomalu vydávají, čímž zajišťují 

optimální mikroklima interiéru. 

 

Hydroizolace  
Kvalitní a trvalá ochrana proti průsaku vody je rozhodujícím požadavkem – zde 

neexistují žádné kompromisy a vše je třeba důsledně vyřešit hned na počátku, abychom 

se vyhnuli velkým nákladům v budoucnu. Riziko průsaku lze minimalizovat třemi zá-

kladními cestami: 

- výběrem vhodného stavebního místa,  

- zajištěním drenáže po obvodu a pod domem, 

- dokonalou hydroizolací stěn a střechy. 

Nejlepší a nejjednodušší prevencí je výběr místa, kde voda přirozeným způsobem odté-

ká od stavby. Při průzkumu stavebního místa je třeba věnovat pozornost i lokálním re-

zervoárům malého rozměru, kde se může shromažďovat podzemní voda. Účinnou dre-

náží je třeba zajistit rovněž odvod přívalové a sezónní vody. Principem všech opatření 

je, aby se stěny domu dostávaly do kontaktu s vodou co nejméně často a na co nejkrat-

ší dobu.  

Hydroizolační materiály používané u domů chráněných zemí by měly splňovat tři dů-

ležitá kritéria: 

1. musí být odolné vůči stárnutí pod zemí;  

2. musí mít v podzemních podmínkách těsnící schopnosti;  

3. musí mít schopnost “přemosťovat” případné praskliny v betonové stěně.  

 

[      ] 89



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
V současnosti se používá řada hydroizolačních systémů. Každý z nich má své výhody a 

nevýhody, přičemž výběr se zpravidla řídí cenou, místními podmínkami a designem 

domu. 

 

• Asfaltová lepenka. Jde o tradiční a levný materiál, jehož problémem je však 

špatná tvarovatelnost a diskutabilní trvanlivost. 

• Gumový asfalt je směsí malého množství syntetického kaučuku s asfaltem, ně-

kdy ještě pokrytým polyetylenovou vrstvou, takže tvoří fólii. Lze jej aplikovat pří-

mo na stěny i střechu. Dá se u něj předpokládat velmi dobrá trvanlivost. 

• Vulkanizované a plastové fólie. Jde o nejběžnější způsob ochrany proti půdní 

vlhkosti. Používá se vysokohustotní polyethylen (PE), chlorovaný, příp. chlorsul-

fonovaný PE a PVC. Z vulkanizovaných folií jsou to nejčastěji izoprén, ethylen-

propylen-dien, polychloropren (neopren) a polyizobutylen. Úspěchu lze dosáh-

nout jen za předpokladu profesionální instalace folií při minimalizaci počtu švů a 

jejich dokonalém utěsnění. Představují zároveň nejdražší variantu. 

• Tekuté polyuretany se často používají na místa, kde by se obtížně formovala fó-

lie. Někdy se nanášejí na povrch tepelně izolačních materiálů. Nutné je, aby byl 

povrch při nanášení suchý a relativně teplý. 

• Bentonitový jíl. Dodává se v různých formách jako nástřik, omítka a obkladové 

desky a jsou to zřejmě nejvýhodnější hydroizolační materiály používané u zem-

ních konstrukcí. Vzhledem k výborné vodoodpudivosti se jim někdy říká “vodní 

repelenty”. Dostane-li se bentonit do kontaktu s vlhkostí, expanduje a utěsní spá-

ry. Bentonitovým nátěrem lze řešit i lokální průsak v interiéru. Důležitá je pečlivá 

mechanická ochrana. Co do náročnosti na kvalitní provedení je nejjednodušší 

omítka a nejsložitější nástřik. 

 

I když je to při dobrém provedení izolace a drenáží možné, je lépe vyhnout se 

stavbě domu chráněného zemí pod úrovní hladiny spodní vody. 
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Tepelná izolace 
I když tepelná izolace stěn nemusí být tak silná jako u konvenčních domů, je ne-

zbytná k zajištění komfortu domů chráněných zemí. Izolace se umísťuje na exteriér do-

mu, aby solární i jiné teplo absorbované uvnitř skeletu krytého zeminou bylo uchováno v 

interiéru budovy a obvodových stěnách. Bez této izolace by stěny měly teplotu zeminy, 

což by např. znamenalo nutnost přitápět i v létě. Snižuje se tak zároveň pnutí ve stě-

nách a zamezuje se kondenzaci vlhkosti na jejich vnitřním povrchu. K izolaci se nejčas-

těji používá extrudovaný polystyren. 

 

Větrání vnitřního prostoru 
Domy chráněné zemí jsou stavby s omezenou infiltrací venkovního vzduchu. 

Dobře navrženou přírodní (samotížnou) nebo řízenou ventilací (s vestavěnými ventiláto-

ry) lze však snadno zajistit výměnu vzduchu na úrovni přinejmenším stejné jako u kla-

sických domů. Tím se zároveň řeší otázka vnitřní vlhkosti a hromadění radonu v oblas-

tech s jeho zvýšenou koncentrací. Ochrana proti radonu samozřejmě doprovází už sa-

motnou výstavbu. 

 

Osvětlení interiéru 
Před návštěvou některého z profesionálně řešených domů chráněných zemí se 

většina lidí obává přítmí uvnitř. Po shlédnutí jsou zpravidla překvapeni intenzitou přiro-

zeného světla jak v průčelních místnostech, tak i v místnostech plně skrytých pod zemí. 

K tomu lze pouze dodat, že kdyby nebyl zajištěn přístup denního světla podle platných 

stavebních norem, nebylo by na takový dům samozřejmě vydáno stavební povolení. 

Vzhledem k tomu, že je naším zájmem maximálně využít sluneční energie k 

osvětlení i ohřevu interiéru, zpravidla se preferuje severojižní osa stavby s maximálním 

prosklením jižní stěny. Osa domu by se od ideálního směru neměla odchylovat o více 

než 20°, přičemž tato krajní poloha už představuje úbytek celkového slunečního záření 

asi o 10 %. Zmíněným natočením osy však lze např. zvýšit využití ranního slunce a sní-

žit dobu expozice vůči horkému odpolednímu slunci. 

Při projektování domu je třeba brát v úvahu také výšku slunce nad obzorem v 

jednotlivých ročních obdobích. V zimě, kdy je slunce nízko a kdy je navíc žádoucí každý 
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paprsek dopadající do oken, by mu neměl stát v cestě žádný strom, keř či jiná překáž-

ka. V létě je situace opačná a stín před okny může být velmi vítaný. Řešením je pak 

např. strom s korunou začínající až v dostatečné výšce nad zemí, nejlépe listnatý, s 

hustou korunou v létě a řídkou v zimě. Jinou možností je dostatečně široké nadstřešení 

nad okny.  

Pro lepší prosvětlení zadních prostor domu bez klasických oken lze s výhodou využít 

tzv. skylights (světelných komínů, někdy nazývaných též světelné studny), jejichž po-

mocí lze rozvést dostatek světla i do nejhlubších částí domu.  

DET 1

DET 2

OCHRANNÁ ATIKA

DET 3

ŽELEZOBETON

POROTHERM
OBVODOVÁ STĚNA

ŽELEZOBETON
NOSNÁ STĚNA

ZEMNÍ TĚLESO

SVĚTLÁ VÝŠKA
3100 mm;  ( 2400 mm )

ZIMNÍ ZAHRADA

NOSNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ŽELEZOBETONOVÝ STROP

SVĚTLÁ VÝŠKA
3100 mm;  ( 2400 mm )
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Princip tepelného čerpadla 
Tepelné čerpadlo je zařízení, které dovede převádět nízkopotenciální teplo zís-

kané ze země, vody, vzduchu na teplo o vyšší teplotě, kterým se dá vytápět objekt. Za-

řízení ke své funkci potřebuje elektrickou energii a na každou spotřebovanou kilowatho-

dinu umí získat zdarma dalších 3 až 5 kilowathodin tepla. V současné době, kdy stále 

rostou ceny energie, je investice do tohoto zdroje stále zajímavější. Využití tepelných 

čerpadel je jedním z několika možných řešení, jak snížit a zlevnit spotřebu tepelné 

energie. 

 

Čerpadlo pracuje na principu běžné kompresorové chladničky. Zatímco v případě 

chladničky se teplo odebírá z jejího vnitřku (potraviny), u tepelného čerpadla se teplo 

získává ze vzduchu, vody, země a pod. U chladničky se ohřívá zadní stěna, u TČ se 

teplo účelově předává do ohřevu topné vody ústředního vytápění, teplé vody užitkové, 

ohřevu bazénů a podobně. 

 

Zařízení se skládá ze čtyř základních prvků. Jedná se o kompresor, expanzní 

ventil, výměník-výparník a výměník-kondenzátor. 

 

Chladivo je pomocí kompresoru stačeno na vyšší tlak, při kterém se zahřeje na 

vyšší teplotu. Takto stlačené chladivo má schopnost pomocí výměníku (kondenzátoru) 

své teplo odevzdat do topné soustavy. Dále ochlazené chladivo proudí přes expanzní 

ventil, za kterým prudce poklesne tlak a teplota chladiva klesne na mínusové hodnoty. 

Chladivo díky své mínusové teplotě má schopnost ve výměníku (výparníku) odebrat 

teplo získané z nízkopotenciálního zdroje - to je fáze kdy získáváme teplo navíc. Takto 

ohřáté chladivo je opět stlačované kompresorem a zase zahřáté. 

  

V našem případě by bylo nejvýhodnější získávat teplo ze země, jelikož při vlastní 

výstavbě dochází k odkopu zeminy do dostatečně velké hloubky pro umístění kolektoru. 

Tímto samozřejmě klesají náklady na pořízení kolektoru, pro který by jsme museli zřídit 

vlastní výkop. Polyetylenové trubky by byly umístěny buď pod objektem, nebo na jeho 

severní stěně ve svahu, v závislosti na jejich množství. Samozřejmě si v tomto případě 

nemůžeme dovolit pozdější opravy. Nutno tedy zvážit životnost takto tvořené konstruk-
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ce a zajistit tak životnost kolektoru po celou dobu životnosti objektu. Dalším možným 

umístěním je násyp nad střešním pláštěm. Musíme ale dodržet minimální hloubku zalo-

žení kolektoru. Tato možnost má výhodu v možnosti případné opravy, zároveň však ne-

výhodu nižších tepelných zisků. Teplota zeminy v této úrovni je samozřejmě nižší než 

pod objektem. Případně lze zvolit možnost vrtů do svahu za objektem.   

Způsoby získávání tepla 

 

Nejčastěji se energie pro tepelná čerpadla získává z půdy. Využívají se k tomu 

zemní kolektory, v kterých cirkuluje nemrznoucí směs, která na sebe váže okolní teplo. 

Nemrznoucí směs se ohřívá o několik stupňů a tepelné čerpadlo převádí tuto energii 

(zvyšuje tuto teplotu) do otopného systému. Rozlišujeme dva druhy pokládky kolektorů. 

Plošný kolektor a kolektor ve vrtu. U plošného kolektoru se jedná o trubku uloženou v 

zemi v hloubce 1,0-1,2 m pod úrovní terénu. Kolektor se zakládá na volném prostranství 

(zahrada) a jeho délka je závislá na výkonu tepelného čerpadla a tepelné ztrátě vytápě-

ného objektu. Plošný kolektor je také možné uložit na dno vodní nádrže. Není-li dosta-

tek místa pro instalaci plošného kolektoru, lze použít kolektor uložený ve svislém vrtu. 

Nevýhodou je větší finanční náročnost tohoto řešení. Naopak výhodou je větší účinnost 

tepelného čerpadla, protože se vzrůstající hloubkou roste i teplota v zemi. Z tohoto dů-

vodu má kolektor pro stejný výkon uložený ve vrtu menší délku než plošný kolektor. 
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Plošný kolektor 

 

Tepelné čerpadlo využívá část solární 

energie, která je akumulována v půdě 

v okolí Vašeho domu. Jeden z typů 

geotermálních kolektorů je proveden z 

plastikových hadic horizontálně 

položených ve smyčkách pod úrovní 

terénu. Tento způsob získávání 

geotermálního tepla nemá žádný vliv 

na rostliny ve Vaší zahradě.  

 

Kolektor ve svislém vrtu 

 

Pro menší pozemky, kde nelze použít 

horizontální geotermální kolektor je 

možné tímto způsobem získávat teplo 

z hloubky země. Využívá se přitom 

faktu, že v hloubce několika málo 

metrů pod zemským povrchem je 

teplota po celý rok konstantní. Trubky 

geotermálního kolektoru jsou vsunuty 

do vrtu hlubokého 50-100 m a 

naplněny nemrznoucí směsí. Termální 

energie vrtu je převáděna na vytápění 

stejně jako v předešlém případě.  

 

Příloha 
 - Dům chráněný zemí (Autocad) 
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