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1 Úvod 

Studie řeší problematiku chlazení budov v případě vyšších teplot venkovního vzduchu během léta. 

Problematika je rozdělena na řešení problému u budov bez aktivního chlazení, kde je otázkou dodržení 

požadovaných parametrů vnitřního prostředí a opatření pro zvýšení efektu pasivního chlazení. 

Samostatně je zpracována problematika aktivních systémů u budov, které již klimatizaci mají a 

případně i dodatečná instalace energeticky efektivních klimatizačních systémů do budov. 

Při posuzování je třeba rozlišit i jednotlivé druhy budov z pohledu konstrukce a využití.    

2 Pasivní chlazení 

Pod pojmem pasivní chlazení se rozumí především projektování takových budov, které žádné chlazení 

nepotřebují. Využívá se pasivních prvků snižujících tepelné zátěže, akumulace tepla a přirozeného 

odvodu tepla. Koncepce pasivního domu z pohledu chlazení by měla být základem i pro budovy 

s chlazením nízkoenergetickým nebo strojním a některé principy jako třeba přirozené noční větrání, 

jsou zahrnovány jak do pasivních tak do nízkoenergetických systémů. Dlouhodobě se koncepcí 

pasivních domů z pohledu chlazení zabývají především v jižní Evropě a USA, mezinárodně uznávaný 

je především výzkum  v Řecku, Portugalsku, Francii, USA.  V podmínkách České republiky je pasivní 

chlazení standardem pro řadu typů budov (obytné, výrobní, zemědelské) a vyskytuje se i řada 

administrativních budov, které nemají strojní chlazení. Problém je v přístupu především architektů 

k pasivnímu chlazení. Pro řadu architektů se budovy dělí na klimatizované a neklimatizované. U 

neklimatizovaných je pak většinou letní situace řešena okrajově a velmi povrchně. Při správném 

návrhu je třeba provést návrh neklimatizované (nechlazené) budovy s ohledem na letní tepelnou 

pohodu.  Dle charakteru vnitřní a vnější tepelné zátěže je třeba použít principy pasivního chlazení, 

které umožní odvod tepelné zátěže v letních měsících při zachování tepelné pohody ve vnitřním 

prostředí. 

Tvar budovy a její okolí 

Z pohledu pasivního chlazení by budova měla mít takový tvar a orientaci, aby se omezily na 

minimální míru tepelné zisky v letním období a zároveň byl umožněn a podporován přirozený odvod 

tepla, většinou větráním. Doporučení pro vhodný tvar budovy jsou silně poplatné klimatické oblasti ve 

které se budova nachází v České republice většinou není převládající jeden směr větru .  

Problém tepelných ostrovů nastává především v hustě osídlených oblastech, v centrech měst, případně 

v průmyslových zónách. Značná část dopadajícího slunečního záření je pohlcena střechami, 

obvodovými konstrukcemi budov, a povrchem vozovek a parkovišť a z nich se pak teplo sdílí 

konvekcí a sáláním do okolí. Tento děj způsobuje to, že teploty vzduchu v takovýchto oblastech jsou 

výrazně vyšší než v otevřené krajině, kde se provádějí  meteorologická měření. Díky těmto tepelným 

ostrovům je pak použití venkovního vzduchu pro odvod tepelné zátěže výrazně obtížnější a to 

především v večerních a nočních hodinách kdy teploty neklesají tak výrazně jako v otevřené krajině.  
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V souvislosti s globálním oteplováním se posuzuje i celková pohltivost území pro dopadající záření. 

Snížení pohltivosti měst sníží jak nárůst teploty ve vlastním městě, tak zpomaluje i nárůst teploty 

planety a tím globální oteplování. Jedním z možností snížení nárůstu teplot v centrech měst jsou 

materiály s nižší pohltivostí. Řada měst a vesnic v teplých oblastech má výrazně příznivější charakter, 

používají se bílé nátěry stěn i fasád, často i zatravněné či skrápěné střechy. Pro moderní města jsou 

vyvíjeny speciální materiály se sníženou pohltivostí pro střechy, vozovky a parkoviště. Použití těchto 

materiálů pro střechy a vozovky by mohlo zvýšit v průměru albedo obydlených oblastí o 0,1 a tím 

snížit teplotu planety o 0,01 K.  

I když česká města nejsou zdaleka tak velká a hustě obydlená, přesto i u nás je efekt tepelných ostrovů 

nezanedbatelný. Intenzita teplotního ostrova je definována jako rozdíl maximální teploty vzduchu 

v centru města oproti teplotě vzduchu na venkově. Intenzita teplotního ostrova záleží na velikosti 

města jeho zeměpisné poloze, ročním období, na denním a nočním chodu a na rychlosti a směru větru. 

Pro Prahu je letní průměrná intenzita tepelného ostrova určená z měření v Klementinu a pěti 

meteorologických stanic v okolí Prahy 2,7 K až 3,1 K, Mák uvádí maximální dlouhodobé (1991-2013) 

průměrné intenzity tepelného ostrova Prahy (průměrných denních teplot) 1,9 K. Četnost intenzit 

tepelného ostrova větších než 4 K je v létě 7 až 16 % (Beranová 2002).  

Díky nárůstu počtu obyvatel, intenzifikaci dopravy a dalším faktorům dochází k nárůstu intenzity 

tepelného ostrova u většiny měst  

Kromě efektu městských tepelných ostrovů, vznikají i místní tepelné ostrovy okolo jednotlivých 

budov. Vzduch se ohřívá jak nad ulicemi a parkovacími plochami, tak podél osluněné fasády budovy. 

Tyto lokální teplotní rozdíly je třeba respektovat při návrhu systému větrání a klimatizace a systémů 

měření a regulace.  Sání čerstvého vzduchu by nemělo být v místě s rizikem vyšší teploty (vhodná je 

severní orientace), také čidla měření a regulace je třeba důkladně stínit proti slunečnímu záření a 

umístit mimo lokální tepelné ostrovy.    

 

Efekt stromů a zeleně 

Rostliny mají naopak příznivý vliv na teplotu vzduchu a intenzitu záření, jak v interiéru budov tak 

v jejich okolí. Rostliny, především stromy pohlcují značnou část slunečního záření listy, pohlcená 

energie se částečně využije pro fotosyntézu (možno zanedbat), částečně se předá do okolí ve formě 

vázaného tepla (odpar vody z pórů rostliny) a částečně se předá do okolí ve formě tepla citelného. 

Rozhodující pro výslednou bilanci je množství vody odpařené z povrchu listů, které způsobuje snížení 

teploty vzduchu. Z povrchu listů s otevřenými póry se odpaří 50 až 70 % vody jako z vodní hladiny o 

stejné ploše, při stejných klimatických podmínkách. Měření efektu stromů u dvou domů v Sacramentu 

v Kalifornii v roce 1992 ukázala, že stínění a ochlazování vzduchu stromy v blízkosti budov vedlo ke 

snížení spotřeby energie na chlazení o 30 % (3,6 a 4,8 kWh/den) a snížení maximální spotřeby el. 

energie o 0,6 a 0,8 kW (27 % a 42 %) (Akbari 2005). Výsadba stromů a rozšíření parků má významný 
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vliv na snížení výše zmiňovaného efektu městských tepelných ostrovů, v průměru můžou stromy snížit 

odpolední letní teploty ve městech o 0,3 až 1 K v některých případech i o 3K (Akbari 2005).  

U listnatých stromů je příznivé i opadání listí v zimním období, kdy není stínění v našich klimatických 

podmínkách žádoucí. Listnatý strom má v létě propustnost slunečního záření 15 až 30%, a v zimě  55 

až 65% (Santamouris 1996).  Pro chlazení budov jsou rozhodující dva efekty stromů a rostlin –stínění  

a snížení teploty vzduchu adiabatickým odpařováním vody z listů; třetí vliv, který také hraje určitou 

roli, je rostlina jako překážka při proudění větru. Kromě toho existují i další příznivé vlivy stromů a 

rostlin, jako je přeměna CO2 na kyslík, pohlcování smogu, tlumení hluku a v neposlední řadě 

vytváření lidem příjemného prostředí.  

Význam vodních hladin a fontán  

Podobně jako u stromů přispívají ke snížení teploty vzduchu i vodní plochy a fontány. U vodních 

ploch a fontán dochází k adiabatickému odpařování vody a citelné teplo se přeměňuje na vázané. U 

větších vodních objemů jako jsou jezera a rybníky, má vliv i vlastní tepelná kapacita objemu vody. Při 

adiabatickém ochlazování vodou lze snížit teploty vzduchu o cca 4 K (Santamouris 1996).   

Kombinace vodních hladin a stromů může kompenzovat v okolí budovy efekt městského ostrova a 

snižovat teplotu vzduchu. Vodní plochy nebo rostliny mohou být i součástí stavby například zelené 

střechy či fasády porostlé rostlinami.     

Tepelná hmota budovy  

Jako tepelná hmota budovy je definována hmota stavebních konstrukcí případně vybavení, která 

se podílí na akumulaci tepla budovy (Santamouris 1996).  Tepelná kapacita stavebních konstrukcí 

představuje výrazný faktor ovlivňující parametry prostředí v budově. Charakter tepelných zisků je 

většinou cyklický a to jak během dne tak během roku, proto stavba s dostatečnou tepelnou hmotou 

akumuluje teplo v době špičkové zátěže během dne a uvolňuje ho v době minimální zátěže v noci 

(případně léto-zima).  Proto je vysoká tepelná hmota budovy v podstatě nutnou podmínkou pro 

koncepci pasivní budovy z pohledu chlazení.  

Tepelná hmota budovy použitelná pro útlum kolísání teplot v denním cyklu je tvořena vrstvou 

konstrukcí stěn, stropu a podlah do hloubky 40 až 100 mm, přičemž akumulační schopnosti obvodové 

stěny jsou výrazně omezeny tepelným tokem z vnějšího prostředí a sezónní akumulací tepla. 
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Detailní výpočet chování tepelné hmoty je poměrně složitý. Je třeba kombinovat přestup tepla 

konvekcí mezi stěnou a vnitřním vzduchem, teplo předané zářením - jak vnější procházející okny, tak 

záření z vnitřních zdrojů  a vzájemné sálání stěn spolu s nestacionárním vedením tepla ve vlastní stěně.   

Při řešení se buď vychází ze zjednodušeného sinusového průběhu tepelných zátěží a zjednodušené 

bilance záření, nebo z výpočtu dynamickým počítačovým modelem. Určitým mezistupněm jsou potom 

zjednodušené (počítačové) modely prezentované v evropských normách EN ISO 13791 a 13792.   

Jednou z možností jak výrazně zvýšit tepelnou hmotu budovy je uplatnění materiálů se změnou 

skupenství (PCM), které mají výrazně vyšší tepelnou kapacitu při malých rozdílech teplot (Ostrý 

2006).  

Stínění budovy, oken 

Základním prvkem pasivních budov z pohledu chlazení je snížení tepelné zátěže radiací okny. 

K neúčinnějším možnostem patří vnější stínění oken. Stínění je možné zajistit pevnými či pohyblivými 

prvky, žaluziemi, roletami, markýzami, či slunolamy. V této kapitole bude prezentován správný návrh 

stínících prvků. 

 Sluneční geometrie 

Poloha slunce je dána slunečním azimutem a (úhel slunečního paprsku od směru sever) a výškou 

slunce nad obzorem h (úhel pod kterým pozorovatel vidí slunce nad obzorem), oba tyto úhly závisí na 

sluneční deklinaci (zeměpisná šířka s kolmým dopadem paprsků ve 12 hodin slunečního času). 

Vztahy pro výpočet polohy slunce jsou všeobecně známé a hojně publikované. 

Stínící prvek by měl být navržen tak, aby v době vysoké intenzity dopadajícího záření byla okna plně 

zastíněna. Za předpokladu vodorovného stínícího prvku lze určit délku stínu (ČSN 730548) ze vztahu: 

 

 

 
Obr. 1: Schématický průběh denní potřeby chlazení či vytápění 

(Santamouris 1996) 
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CE

cos
 ..................................................................................................... (1.1) 

Kde  E ....... délka stínu [m] 

 C ....... hloubka stínícího prvku [m] 

 h ........ výška slunce nad obzorem [°] 

 a ........ sluneční azimut [°] 

  ........ azimut normály stěny [°] 

 

Pro analýzu optimální velikosti stínicích prvků byl proveden výpočet poměrné délky stínu (délka stínu 

odpovídající 1 m hlubokému vodorovnému slunolamu) pro Prahu a vybrané letní měsíce (každý měsíc 

reprezentován 1 dnem dle ČSN 730548); tyto délky stínů spolu s intenzitami celkové sluneční radiace 

procházející standardním zasklením v jasný den, vztažené k letnímu času, jsou znázorněny na 

obrázcku 1.2.    Z analýzy výsledků vyplývá, že pro jižní orientaci je možné použít vodorovných 

stínících prvků (slunolamů) nad okny. Délka stínu bude nejnepříznivější v měsíci září, kdy bude 

odpovídat celodenně 0,84 násobku hloubky stínícího prvku, v září dosahují maximálních hodnot i 

intenzity radice dopadající na jižní stěnu. V ostatních letních měsících budou délky stínů výrazně 

větší  (v srpnu bude minimální délka stínu 1,27 hloubky stínícího prvku). V případě instalace 

vodorovných pevných žaluzií je vhodné, aby rozteč žaluzií byla 0,84 krát hloubka stínící lamely, 

v případě slunolamu těsně nad oknem by jeho hloubka měla být 1,2 krát výška okna.  

Pro západní a východní orientaci stěn se vodorovné stínící prvky nehodí, v době maximální dopadající 

radiace je poměrná délka stínu výrazně nižší než 1. V době kdy poměrná délka stínu dosahuje hodnot 

0,333 (tj. pro zastínění 1 metru okna je třeba 3 m hloubky slunolamu) jsou intenzity radiace 

procházející zasklením blízké 400 W/m
2
. Proto pro východní a západní orientaci je třeba použít 

stínících prvků s pohyblivými lamelami.   

 

 

 
Obr.2: Schéma délky stínu 
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Obr. 3: Poměrná délka stínu [mstínu/mstínícího prvku] a celková sluneční radiace pro jižní orientaci stěny 

 

 

 
Obr. 4: Poměrná délka stínu [mstínu/mstínícího prvku]  a celková sluneční radiace pro východní a západní 

orientaci steny 
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Přirozené větrání 

Budovy s přirozeným větráním (bez ventilátorů), které je využíváno na odvod tepelné zátěže v letních 

měsících jsou často zahrnovány mezi budovy s pasivním chlazením.  

Přirozené větrání se většinou rozlišuje jako infiltrace, provětrávání, aerace a šachtové větrání. 

Komplexní řešení přirozeného větrání budovy může být kombinací těchto základních metod.    

Běžné je využití přirozeného větrání rozdílem hustot vzduchu v halách s vnitřními tepelnými zisky 

(aerace). V těchto halách je celoročně vyšší teplota než teploty venkovního vzduchu a spodní otvory 

slouží pro přívod a horní pro odvod, v hale nejsou žádné další výrazné odpory pro proudění vzduchu. 

V zimních měsících je výrazně vyšší rozdíl teplot a tudíž i účinný tlak a pro stejný požadovaný průtok 

vzduchu je možné využít menších otvorů, menší zimní přívodní otvory se většinou umisťují výše, aby 

se zmenšilo riziko průvanu v pracovní oblasti. Naopak velké přívodní otvory pro léto jsou u podlahy, 

kde se maximálně využije výška objektu a vyšší rychlosti proudění jsou při vysokých teplotách v hale 

příznivé.   

V objektech s nižší tepelnou zátěží dochází většinou během horkých letních dnů k opačnému proudění 

a vzduch je přiváděn horními otvory a odváděn spodními, protože teplota v objektu je nižší než teplota 

venkovního vzduchu. Optimální návrh a regulace takového systému je poměrně náročná, protože 

teplejší venkovní vzduch může zahřívat budovu, ale zároveň větrání odvádí tepelné zisky. Pro budovy 

s velmi nízkými tepelnými zisky je většinou vhodnější větrání během dne omezit.  

Zásady pro přirozené větrání administrativních budov 

Při návrhu budovy s přirozeným větráním je třeba již od prvního konceptu zohlednit koncepci větrání. 

Budova musí mít vhodně navržené přívodní otvory. V případě že jsou to okna, měla by být 

otevíratelná část dostatečně velká, měla by umožňovat nastavení velikosti otevření (podle potřeby 

větrání) a měla by být zabezpečena proti povětrnostním podmínkám (silný vítr, déšť). Je možné použít 

servopohonu pro otevírání oken. Je možné použití i speciálních větracích otvorů (štěrbin), kde je 

 
Obr. 5: Přirozené větrání budov (Allard 2003) 
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výhodu například možnost automatického nastavení průtoku, či ochrana proti dešti a vniknutí do 

objektu.  

Pro maximální využití proudění vlivem větru je třeba zajistit příčné provětrání budovy. Buď 

velkoprostorovými kancelářemi s okny na obou stranách budovy, nebo dostatečně velkými otvory 

propojujícími kanceláře s chodbou případně atriem. Tyto propojovací otvory by měly být opatřeny 

tlumiči hluku pro zabránění přeslechů.  

Pro umožnění proudění vlivem rozdílných hustot uvnitř a venku je třeba zajistit svislé šachty, ty 

mohou být realizován formou speciálních vzduchových šachet, nebo atrií (Obr. 1.5).  

Pro zvýšení tlakové diference v letních měsících lze použít solárních komínů. Solární komín je 

umístěn na střeše budovy jako součást šachty pro odvod vzduchu. Solární komín je řešen jako sluneční 

kolektor, který ohřívá odváděný vzduch a tím se zvyšuje rozdíl tlaků vlivem rozdílných hustot 

vzduchu. Výhodou solárního komína je, že jeho funkce se zlepšuje s rostoucí intenzitou sluneční 

radiace stejně jak narůstá i tepelná zátěž objektu. Při návrhu systému přirozeného větrání je třeba řešit 

jak minimální průtoky, které nastávají v bezvětří a při malých teplotních rozdílech a ověřit, zda budou 

dostatečné, pro přívod čerstvého vzduchu a odvod tepelné zátěže. Tak je třeba ověřit i extrémní 

průtoky, které mohou nastat při vysokých rychlostech větru, nebo velkých teplotních rozdílech, 

vzhledem k riziku průvanu. Při předběžném návrhu se většinou provádí výpočet pro vybrané 

klimatické podmínky. Pro detailní řešení je vhodná dynamická počítačová simulace.    

V našich klimatických podmínkách je problematické přirozené větrání v zimních měsících, kdy je sice 

dostatečný rozdíl tlaků díky rozdílu hustot, ale teploty přiváděného vzduchu jsou velmi nízké a hrozí 

nebezpečí průvanu. Pro zimní větrání by měla být možnost nastavení malých přívodních otvorů 

(štěrbin). 

Komponenty pro přirozené větrání rozsáhlých administrativních budov, nejsou na našem trhu příliš 

dostupné. Paradoxně se pak cena speciálních servopohonů pro otevírání oken může blížit i pořizovací 

ceně ventilátorové klimatizační jednotky.  
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Přechodový prostor. 

Tato metoda přirozeného větrání vychází 

z využití centrálního prostoru jako 

například atria nebo schodišťové haly.  

 

 

Prostor uzavřený v budově. 

 

 

Uzavřený ze stran a přiléhající k jedné 

fasádě. 

Komínové odvody. 

Každý větraný prostor má větrací šachu 

nebo komín vyvedený nad střechu budovy 

. 

 

 

 

Sousedící prostory, každý se 

samostatným komínem. 

 

 

 

Překrývající se prostory, každý se 

samostatným komínem. 

 

 

 

Paralelní odvod pro několik zón. 

Větrací šachty. 

Šachty jsou integrovány do konstrukcí 

budovy. Jsou možná různá architektonická 

řešení začlenění šachet do objektu. 

 

 

Každý prostor má samostatné šachty 

pro přívod o odvod. 

 

Paralelní rozvody jedním 

Vzduchovodem. 

 

Otvory ve fasádě. 

Větrání budovy je v podstatě založeno na 

návrhu vnějšího pláště  budovy 

s větracími otvory. Jsou různé možnosti 

řešení propojení vnitřních prostor 

s venkem. Existují dvě základní koncepce, 

buď jednostranné větrání a nebo příčné 

větrání.  

 

 

 

Nepřímé větrání přes meziprostor. 

 

 

 

Stranové větrání s přímým přívodem 

vzduchu.  

Obr. 6: Typologie architektonického řešení přirozeného větrání (Allard 2003) 
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Závěr pasivního chlazení 

Pasivní administrativní budovy (z pohledu chlazení) jsou v České republice stále hojně zastoupeny. A 

pasivní chlazení je standardem u budov určených pro bydlení. Zásady správného návrhu pasivní 

budovy lze shrnout do následujících bodů které je třena aplikovat při návrhu budovy s pasivním 

chlazením : 

 Minimalizace tepelných zisků z vnějšího prostředí (vnější stínění oken, selektivní skla, izolace 

a stínění fasád a střech). 

 Minimalizace vnitřních tepelných zisků (dostatečná podlahová plocha na osoby, nepoužívat 

kancelářskou techniku s vysokým tepelnými výkony, úsporné osvětlení). 

 Dostatečná tepelná hmota budovy (betonový strop bez podhledů, podlaha bez koberců). 

 Budova navržená tak, aby bylo možné přirozené větrání (nejlépe ve dne i v noci). 

 Umožnit tepelnou adaptaci zaměstnanců  (lehké oblečení, otevíratelná okna). 

 Snažit se minimalizovat teplotu okolo budovy (zeleň, vodní plochy). 

Při projektování nové nebo rekonstrukci stávající budovy s pasivním chlazením by měly být ověřeny 

teploty ve vnitřním prostoru podle adaptivního modelu tepelné pohody a provedena optimalizace 

jednotlivých prvků systému předpokládaného provozu. 

 

Kap. 2 zpracována dle Lain, Nízkoenergetické chlazení, 2008 

 

3 Klimatizační systémy 

Klimatizace je proces úpravy tepelného a vlhkostního stavu ovzduší (při použití chladicích ploch 

obecněji tepelného stavu prostředí), čistoty a proudění vzduchu pro obytné, společenské a průmyslové 

budovy, dopravní prostředky i technologické procesy. Proměnnost okrajových podmínek (venkovního 

klimatu, vnitřních zátěží tepelných, vlhkostních) vede k automatickému řízení procesů úpravy vzduchu 

v závislosti na změnách venkovních i vnitřních podmínek. Klimatizace komfortní (pro dodržení 

hygienických podmínek - pro osoby) je vždy spojena s přívodem čerstvého venkovního vzduchu – 

větráním. 

Základní kategorie: 

Klimatizace komfortní - úprava ovzduší (prostředí) z hlediska hygienického (pro činnost lidského 

organismu). Patří sem klimatizace obytných a pobytových prostorů (byty, shromažďovací prostory – 

divadla, kina, hotely, administrativní budovy apod.). 

Klimatizace technologická – úprava ovzduší (prostředí) z hledisek technologických (pro funkci 

výrobních/pracovních procesů, strojů, procesů biologických, mikrobiologických).  

Úplná klimatizace zahrnuje veškeré úpravy teploty, vlhkosti a čistoty celoročně na požadované 

parametry.  
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Dílčí klimatizace slouží jen k částečné úpravě pouze některých parametrů prostředí, ale musí mít 

funkci chlazení. Klimatizační zařízení pro dílčí úpravu vzduchu mohou být kombinována i 

s vytápěcími zařízeními; např. komfortní klimatizace zajišťuje chlazení, větrání v létě a doplňuje 

větráním vytápění v zimě.  

Komfortní vícezónové klimatizační systémy (vždy s přívodem čerstvého vzduchu) mohou být řešeny 

s přívodem upraveného čerstvého vzduchu pro větrání do vnitřních klimatizačních jednotek 

(koncových prvků) nebo se může čerstvý vzduch přivádět samostatnými vyústkami do 

klimatizovaného prostoru. 

Klimatizační systém je koncepční soubor funkčních prvků pro úpravu vzduchu (venkovního, 

čerstvého i vzduchu oběhového), distribuci tepla, chladu a vzduchu v objektu. Systémy zahrnují 

filtraci, směšování, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování a třídí se podle druhu tekutiny přenášející 

teplo a chlad v budově a podle počtu zón (místností), ve kterých klimatizační systém upravuje 

prostředí a v nichž dochází k individuálním změnám tepelné a vlhkostní zátěže. Pojem klimatizační 

zařízení platí pro konkrétní provedení určitého systému, případně jeho dílčí části (např. "Zařízení č.1 

Klimatizace posluchárny", je konkrétním provedením vzduchového jednokanálového, jednozónového 

klimatizačního systému). Tato terminologie však není ve vyhlášce důsledně dodržena.  

Koncepci klimatizačního systému a jeho výkony ovlivňují následující, výchozí údaje:  

 požadované parametry vnitřního prostředí (ovzduší) – tj. parametry tepelně vlhkostní, 

parametry čistoty ovzduší 

 vnitřní zdroje tepla, chladu, vlhkosti, případně škodlivin v klimatizovaném prostoru  

 vlastnosti budovy (dispozice, tepelně-technické vlastnosti)  

 parametry venkovního prostřední 

 požadavky na větrání – průtok venkovního, čerstvého vzduchu. 

 

Třídění klimatizačních systémů 

Klimatizační systémy se třídí dvojím způsobem: 

podle tekutiny přenášející chlad a teplo po budově - systémy: 

 vzduchové 

 vodní 

 kombinované - voda/vzduch   

 chladivové 

podle počtu zón (místností), ve kterých klimatizační systém upravuje prostředí a v nichž dochází 

k individuálním změnám tepelné a vlhkostní zátěže – systémy na jednozónové a vícezónové 

Typické, hlavní skupiny a podskupiny jednotlivých klimatizačních systémů jsou: 
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 Vzduchové systémy jednozónové 

– jednokanálový systém s konstantním průtokem vzduchu 

 Vzduchové systémy vícezónové 

– jednokanálový systém s proměnným průtokem vzduchu 

– dvoukanálový systém s konstantním průtokem vzduchu 

 Vodní systémy  vícezónové  

– systém s ventilátorovými konvektory (dvou, tří, čtyřtrubkový  rozvod vody, 

 jednokanálový rozvod vzduchu) 

– systém s chladicími/otopnými plochami (např. stropy) 

 Kombinované systémy  vzduch-voda  vícezónové 

– indukční systém s indukčními (parapetními) jednotkami (dvou, tří, čtyřtrubkový  

 rozvod vody, jednokanálový rozvod vzduchu) 

– indukční systém s chladicími trámci (dvou (i čtyř) trubkový rozvod vody,   

– jednokanálový rozvod vzduchu),  

 Chladivové systémy jedno i vícezónové 

– jednozónový systém (split) s konstantním průtokem chladiva 

– vícezónový systém (multisplit) s konstantním průtokem chladiva 

– vícezónový  systém (multisplit) s proměnným průtokem chladiva,  

 

Vzduchové, vodní, kombinované, chladivové systémy 

Teplo i chlad po budově se rozvádí vzduchem (vzduchovody), vodou (vodním potrubím), chladivem 

(chladivovým potrubím). Každý z uvedených distribučních systémů je zakončen v klimatizovaném 

prostoru koncovými prvky k předání tepelné energie do ovzduší (prostředí). U vzduchových systémů 

jsou to vyústky, anemostaty. Vodní systémy zakončují vodní ventilátorové konvektory (jednotky fan-

coil) nebo chladicí panely (u systému chladicích stropů), do kterých se přivádí vodním rozvodem 

chladná/teplá voda. Koncovými prvky kombinovaných systémů vzduch/voda jsou indukční parapetní 

jednotky nebo chladicí trámce, do kterých se přivádí chlad/teplo jak vzduchem, tak vodním rozvodem. 

Chladivové systémy zakončují chladivové ventilátorové konvektory (vnitřní jednotky), do kterých se 

tepelná energie přivádí chladivovým potrubím kapalného/plynného chladiva. 

Venkovní, čerstvý vzduch pro větrání u vzduchových a kombinovaných systémů vzduch/voda je 

přiveden do klimatizovaných místností systémovými vzduchovody (společná distribuce chladu, tepla a 

větracího vzduchu). U systémů vodních a chladivových se zřizují samostatná větrací zařízení, která 

mohou vyústit buď do koncových prvků daných systémů (ventilátorových konvektorů, vnitřních 

jednotek), nebo ústí samostatně vyústkami, anemostaty přímo do klimatizovaného prostoru.   

Rozdílné vlastnosti vzduchových, vodních a chladivových systémů vyplývají ze schopnosti 

jednotlivých systémů přenášet tepelnou energii. Kritériem pro porovnání může být průřez 
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vzduchovodu, vodního nebo chladivového potrubí pro přenos stejného množství tepelné energie po 

budově.  

Z hlediska prostorových nároků jsou pro chlazení budov nejnáročnější vzduchové systémy. Příznivější 

rozměry má vodní potrubí a nejméně náročné jsou rozvody chladiva. Označíme-li průřezy potrubí pro 

vzduch, vodu, kapalné chladivo Svz/ Sw /Sch (m
2
), pak pro přenos stejného množství tepelné energie je 

přibližně: Svz/ Sw /Schk = 1 / 100 / 1000.                                            

Systémy jednozónové, vícezónové 

Jednozónové systémy slouží k úpravě vzduchu v jednom prostoru, resp. v několika prostorech, ale se 

stejným charakterem tepelné zátěže a provozu. Systémy jsou vybaveny jednou klimatizační jednotkou, 

která je řízena čidly z klimatizovaného prostoru. Typickým představitelem jednozónových systémů je 

vzduchový jednokanálový systém, používaný pro klimatizaci shromažďovacích prostorů (divadel, kin, 

koncertních sálů, sportovních hal, průmyslových hal). Dalším příkladem jednozónového systému je 

chladivový  split systém, používaný pro klimatizaci jednotlivých kanceláří, obchodů i bytů. 

Vícezónové systémy jsou určeny pro klimatizaci budov s větším počtem místností (administrativní 

budovy, hotely aj.). Vícezónové systémy obsahují ústřední klimatizační zařízení (u velkých budov i 

několik samostatných zařízení pro dílčí úseky budovy), které zajišťuje základní úpravu venkovního 

(případně i oběhového) vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení, vlhčení) a jeho rozvod po budově. Další 

součásti systému tvoří ústřední zdroje chladu/tepla a vodní/chladivové rozvody v budově. Koncové 

prvky v místnostech, napojené na ústřední zdroje vzduchu/vody/chladiva, slouží k dodatečné (zónové) 

úpravě vzduchu (zpravidla k chlazení a ohřevu) podle individuálních teplotních podmínek (s řízením 

podle teplotního čidla v zóně – místnosti). Vícezónové systémy umožňují úpravu vzduchu podle 

požadavků uživatele místnosti a aktuální tepelné zátěže (která se mění v jednotlivých místnostech 

podle počtu osob, provozu elektrických spotřebičů, stínění budovy aj.). 

Vzduchový jednokanálový systém, jednozónový 

V názvu systému se často objevuje i „nízkotlaký“, což vyjadřuje, že ventilátory jsou nízkotlaké. 

Systém je tvořen klimatizační jednotkou pro přívod vzduchu, ventilátorovou jednotkou pro odvod 

vzduchu a vzduchovody s vyústkami pro přívod a odvod vzduchu. Pro úsporu energie na ohřev 

venkovního vzduchu se používají zařízení (výměníky) pro zpětné získávání tepla ZZT.  

Klimatizační jednotka (směšovací komora, filtr, ohřívač, chladič, zvlhčovač, případně ZZT, ventilátor) 

i odváděcí ventilátor se umisťují mimo klimatizovaný prostor (ve strojovně, na střeše).  

Systém může mít podle požadavků na kvalitu úpravy vzduchu dvě základní provedení: 

 úprava teploty vzduchu celoročně, úprava vlhkosti vzduchu pouze v zimě 

 celoroční úprava teploty a vlhkosti vzduchu 

Systém bez úpravy vlhkosti vzduchu v létě je velmi častým způsobem klimatizace pro komfortní 

prostředí. V podmínkách ČR je třeba pro dodržení požadované vnitřní relativní vlhkosti (30 až 50 %) 

vzduch v zimě vlhčit. V létě lze bez úpravy vlhkosti dodržet v komfortních zařízeních relativní vlhkost 
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v přijatelných mezích 30 až 50 %. Pokud se používá oběhový vzduch, nesmí v pracovních prostorech 

(např. kancelářských budovách) poklesnout průtok čerstvého venkovního vzduchu pod požadované 

dávky na osobu, resp. pod 15 % z celkového průtoku přiváděného vzduchu (dle nařízení vlády č. 

361/2007 Sb. ve znění nař. Vl. Č. 93/2012 Sb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Schéma vzduchového jednozónového klimatizačního systému s oběhovým vzduchem; E, P, I, 

O, Ob, Od – vzduch venkovní, přiváděný, vnitřní, odváděný, oběhový, odpadní; Sm- směšovací 

komora, F – filtr, Oh – ohřívač, Ch – chladič, Zv – zvlhčovač, Ve – ventilátor, K – klapka; Ms (kg/s) – 

produkce vodní páry od osob; QzaI, QzaE(W) – citelná tepelná zátěž vnitřní, venkovní, Qzt(W) – tepelné 

ztráty 

 

Obr. 8: Schéma vzduchového jednozónového klimatizačního systému s výměníkem  

 zpětného získávání tepla Zt; ostatní označení podle obr. 5.1 

 

Vzduchový jednokanálový systém s proměnným průtokem vzduchu,  vícezónový 

Schéma systému (VAV – Variable Air Volume) je na obr. 9. Vzduch je upravován  

v centrální klimatizační jednotce (je provozována buď v režimu vytápění, nebo chlazení) a rozváděn 

hlavním vzduchovodem po budově. Před každou místností (zónou) je na hlavní vzduchovod připojen 

regulátor průtoku RP. Pokud termostat v místnosti zaznamená odchylku od požadované teploty, změní 

se poloha klapky a tím i průtok vzduchu do místnosti (průtok venkovního vzduchu nesmí poklesnout 

pod hygienické minimum); při poklesu teploty v režimu vytápění se klapka otevře, obdobně při režimu 

chlazení. Odvod vzduchu z místností se provádí rovněž přes regulátory průtoku. Provoz centrální 

jednotky (vytápění, chlazení) se řídí ústředním regulátorem, který vyhodnocuje potřebu vytápění, resp. 
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chlazení v zónách a volí optimální provoz centrální jednotky. Při větším počtu seškrcených klapek 

sníží automatická regulace průtok vzduchu v síti, buď obtokem přiváděcího ventilátoru, nebo regulací 

jeho otáček. Odváděcí ventilátor bývá rovněž vybaven regulací otáček. 

Regulace tepelného a chladicího výkonu je kvantitativní, výkon se mění změnou průtoku (množství) 

vzduchu přiváděného do místnosti – teplota vzduchu se nemění. 

Vzduchový vícezónový systém dvoukanálový 

U vzduchového vícezónového dvoukanálového systému se vzduch upravuje v ústřední strojovně v 

klimatizační jednotce na dva rozdílné stavy – teplý a chladný vzduch. Ventilátory jsou obvykle 

středotlaké (dopravní tlak do 3 000 Pa). Vyšší dopravní tlak je potřebný k překonání tlakových ztrát 

vzduchovodů, ve kterých proudí vzduch relativně vysokou rychlostí (12 až 20 m/s). Systém využívá i 

oběhový vzduch, průtok venkovního vzduchu je dán hygienickými požadavky. Budovou prochází dva 

samostatné vzduchovody, před vyústěním do místnosti je připojena na oba rozvody směšovací skříň 

SS. Termostat v místnosti řídí poměr směšování teplého a chladného vzduchu; celkový průtok 

přiváděného vzduchu se udržuje na konstantní hodnotě. Teplota chladného vzduchu se udržuje 

obvykle na hodnotě 10 až 13 °C. Teplý vzduch je zpravidla teplejší než oběhový vzduch - v létě  o 1 

až  3 °C, v zimě  o 10 až 15 °C. 

Obr. 9: Schéma vzduchového vícezónového jednokanálového systému s proměnným průtokem 

vzduchu; E, Ob, Od – vzduch venkovní, oběhový, odpadní; Ve – ventilátor, KJ – klimatizační 

jednotka, RP – regulátor průtoku Trox (vpravo) 
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Obr. 10: Schéma vzduchového dvoukanálového vícezónového systému; E, OB,Od – vzduch 

venkovní, oběhový, odpadní; T1 - T5 – čidlo teploty, R – regulátor, P – servopohon, SS – směšovací 

skříň, TV – teplá voda, ChV – chladná voda. 

Vodní klimatizační systém s ventilátorovými konvektory 

Vodní vícezónový systém s ventilátorovými konvektory je tvořen dvěma samostatnými, nezávislými 

zařízeními.  

Venkovní vzduch, o průtoku podle hygienických požadavků, se upravuje vzduchovým 

jednokanálovým klimatizačním zařízením. Podle velikosti objektu může být těchto zařízení několik 

(samostatná zařízení pro každé podlaží, pro skupinu podlaží aj.). Vzduch do klimatizovaných 

místností se přivádí přes vnitřní klimatizační jednotky (kde se směšuje se vzduchem oběhovým) nebo 

ústí do místností samostatnými vyústkami. Teplota přiváděného vzduchu je blízká teplotě vnitřního 

vzduchu v místnostech. Odvod vzduchu je buď přímo z klimatizovaných místností, nebo se vzduch 

přetlakem vede do chodeb a odsává přes hygienická zařízení.  

K individuální tepelné úpravě vnitřního vzduchu v místnostech slouží vnitřní klimatizační jednotky 

(ventilátorové konvektory někdy označované Fancoil). Základní prvky jednotky tvoří: filtr oběhového 

vzduchu, ventilátor, výměník (výměníky) pro ohřev i chlazení vzduchu. Na výměník je napojen 

rozvod teplé/chladné vody z centrálních zdrojů. Rozvody teplé a chladné vody mohou být v několika 

variantách, prakticky se uplatňuje dvoutrubkový rozvod a čtyřtrubkový rozvod. Dvoutrubkový 

nepřepínací rozvod slouží pouze k rozvodu chladné vody v létě, v zimě je zařízení mimo provoz 

(vytápění budovy je zajištěno samostatnou otopnou soustavou). Obvykle se takový systém používá 

pouze při rekonstrukcích, kdy stávající otopná soustava se doplňuje pro léto chlazením objektu. 

Dvoutrubkový přepínací systém se provozuje v zimě (na vytápění) s teplou vodou, v létě s chladnou 

vodou. Pro nemožnost zajistit hospodárný provoz v přechodném období (při přepínání dochází 

směšováním teplé a chladné vody k energetickým ztrátám) se tento systém nedoporučuje. U 

čtyřtrubkového rozvodu jsou dvě trubky určeny pro rozvod teplé vody, dvě pro rozvod chladné vody.  

V přechodném období lze místnosti podle potřeby ohřívat nebo chladit. Regulace tepelného výkonu 
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vnitřních jednotek se provádí u každé jednotky řízením průtoku teplé nebo chladné vody podle 

termostatu v místnosti, u rozsáhlejších sítí trojcestným rozdělovacím ventilem (obtokem výměníku), u 

malých zařízení škrcením. Ventilátory konvektorů mohou být provozovány zpravidla na troje různé 

otáčky (ovládáním v místnosti), což umožňuje další regulaci tepelného výkonu změnou průtoku 

vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Schéma vodního klimatizačního systému s ventilátorovými konvektory, dvoutrubkový 

rozvod, ZT – zdroj teplé vody, ZCh – zdroj chladné vody; vpravo: schéma ventilátorového 

konvektoru, E, Ob, P – vzduch venkovní, oběhový, přiváděný, T,Ch – čtyřtrubkový rozvod teplé a 

chladné vody, Oh – ohřívač, Ch – chladič 

Kombinovaný klimatizační systém vzduch-voda s indukčními jednotkami 

Schéma vícezónového kombinovaného systému vzduch-voda s indukčními jednotkami je na obr. 5.6. 

V ústřední strojovně se upravuje venkovní (primární) vzduch, jehož průtok je dán hygienickými 

požadavky, teplota primárního vzduchu se udržuje celoročně konstantní cca   

15 °C. V rozsáhlých budovách je výhodné upravovat primární vzduch v samostatných zařízeních pro 

místnosti orientované na jednu světovou stranu (obvodovou stěnu). Klimatizační jednotka pro úpravu 

primárního vzduchu obsahuje filtr, vodní ohřívač vzduchu, vodní chladič vzduchu, parní zvlhčovač a 

ventilátor.  

V klimatizovaných místnostech jsou na rozvod primárního vzduchu (vysokotlaký rozvod se 

středotlakými ventilátory) připojeny vnitřní klimatizační jednotky (indukční jednotky IJ), ve kterých 

probíhá konečná úprava teploty vzduchu. Indukční jednotky se vyrábí v provedení parapetním i 

podstropním (chladicí trámce). Primární vzduch se vyfukuje v indukční jednotce tryskami, ejekčním 

účinkem se přisává z místnosti vzduch oběhový (sekundární). Sekundární vzduch prochází 

výměníkem (výměníky) tepla, kde se ohřívá nebo chladí a po smíšení se vzduchem primárním se 

vyfukuje do místnosti. Průtok sekundárního vzduchu bývá dvou až osminásobkem průtoku vzduchu 

primárního (indukční poměr). Odvod vzduchu se řeší - obdobně jako u vodního systému 

s ventilátorovými konvektory - buď přímo z místností, případně přetlakem do chodeb. Následně se 

odsává z hygienických zařízení. 
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K ohřevu a chlazení v indukčních jednotkách se používá teplá a chladná voda, provedení vodních 

rozvodů je shodné s rozvody pro vodní systém s ventilátorovými konvektory (dvoutrubkový – obr. 12, 

čtyřtrubkový rozvod), regulace řízením průtoku vody do IJ. Některé typy indukčních jednotek jsou 

konstruovány s klapkami pro řízení průtoku vzduchu výměníkem (výměníky); na vodní straně se pak 

regulace neprovádí. 

 

Obr. 12: Schéma klimatizačního systému vzduch-voda s indukčními jednotkami, dvoutrubkový 

rozvod, ZT – zdroj teplé vody, ZCh – zdroj chladné vody; vpravo: schéma parapetní indukční 

jednotky (čtyřtrubkový rozvod); E, Ob, P, I – vzduch venkovní, oběhový, přiváděný, vnitřní; Oh – 

ohřívač, Ch – chladič; OhOb, ChOb – stav vzduchu za ohřívačem, chladičem  IJ 

 

Chladivové systémy 

Chladivové systémy mají dvě základní provedení: 

split systém, jednozónový 

multisplit systém s proměnným průtokem chladiva, vícezónový. 

Hlavní součásti chladivových klimatizačních systémů: a) venkovní jednotka, obr. 14 (obvykle 

umístěná na střeše budovy, u split systémů i na venkovní obvodové stěně), která obsahuje 

kompresorové chladicí zařízení, výměník tepla chladivo/venkovní vzduch a ventilátor venkovního 

vzduchu, b) vnitřní jednotky (jednotku), v místnostech (obr. 13), obsahující filtr oběhového vzduchu, 

ventilátor oběhového vzduchu (při přívodu čerstvého venkovního vzduchu do vnitřní jednotky 

dopravuje ventilátor smíšený vzduch oběhový a venkovní), výměník tepla chladivo/vnitřní vzduch a 

přiváděcí vyústku. Ventilátor vnitřní jednotky je obvykle dvouotáčkový. Do směšovací komory na 

vstupu do jednotky může být zaústěn přívod venkovního vzduchu. Konstrukce jednotky je obdobná 

jako konstrukce ventilátorového konvektoru vodního systému. Venkovní jednotka a vnitřní jednotky 

jsou propojeny chladivovým potrubím (dvě trubky - pro plynné chladivo, pro kapalné chladivo). 

 Chladivový systém je určen buď pouze pro chlazení v letním období, nebo i pro ohřev v zimě, kdy 

kompresorové chladicí zařízení pracuje ve funkci tepelného čerpadla. Při chlazení se ve výměnících 

vnitřních jednotek vypařuje chladivo, teplem potřebným k odpaření se ochlazuje vzduch proudící 

jednotkou. Výměník tepla ve venkovní jednotce je provozován jako kondenzátor.  

VP 

P 

VOb 

Ob=I 

OhOb, ChOb 

Oh, Ch 

Prim 
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U provedení chlazení/ohřev se provede změna chlazení na ohřev změnou směru průtoku chladiva 

(přepnutím rozdělovacího ventilu ve venkovní jednotce) tak, že funkce kondenzátoru ve venkovní 

jednotce se změní na vypařování a výměníky vnitřních jednotek jsou provozovány jako kondenzátory; 

teplem uvolňovaným při kondenzaci par chladiva se ohřívá vzduch proudící vnitřní jednotkou.  

Čerstvý venkovní vzduch, podle hygienických požadavků, se přivádí u vícezónových systémů 

vzduchovým jednokanálovým systémem, obdobně jako u vodního systému s ventilátorovými 

konvektory. Vzduch se přivádí buď do vnitřních jednotek, nebo samostatnou vyústkou do místnosti. U 

split systémů (jednozónových), lze připustit přirozené větrání okny. 

Split systém (jednozónový). 

Systém je určen pro chlazení, případně i ohřev (v provedení s tepelným čerpadlem) jedné zóny – 

kanceláře, obchodu, bytu. Základ tvoří venkovní jednotka a vnitřní jednotka, regulace tepelného 

výkonu se provádí podle termostatu v místnosti zapínáním a vypínáním kompresoru venkovní 

jednotky.  

Multisplit systém (vícezónový s proměnným průtokem chladiva) 

Na jednu venkovní jednotku KZ je připojen větší počet vnitřních jednotek VJ (30 i více). Výměníky 

tepla VI ve vnitřních jednotkách jsou opatřeny škrticími ventily pro řízení průtoku chladiva podle 

termostatů v každé místnosti. Kompresor ve venkovní jednotce je provozován s proměnnými otáčkami 

(frekvenčním měničem) v závislosti na potřebném chladicím výkonu (podle tlaku chladiva, 

proměnném podle otevření ventilů vnitřních jednotek). 

Systém s proměnným průtokem chladiva (VRV – Variable Refrigerant Volume) se vždy doplňuje 

vzduchovým jednokanálovým systémem pro přívod venkovního vzduchu podle hygienických 

požadavků. Dispozičně je systém VRV obdobný, jako vodní systém s ventilátorovými konvektory - 

schéma je na obr. 15. 

Specifická variantní konstrukce vícezónového chladivového systému umožňuje současný provoz 

některých vnitřních jednotek na chlazení, jiných na ohřev.  

 

Obr. 13: Vnitřní jednotky chladivového klimatizačního systému; vlevo stropní jednotka, vpravo 

stěnová jednotka (Daikin) 
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Obr. 14: Venkovní jednotky chladivového klimatizačního systému (Daikin) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Schéma vícezónového chladivového klimatizačního systému; E, Od – venkovní, odpadní 

vzduch; VJ – vnitřní jednotka; KZ – kompresorové zařízení (venkovní jednotka), KJ – klimatizační 

jednotka, Ve – ventilátor 
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Chladicí stropy 

Chladicí strop umožňuje vytvořit optimální tepelný komfort v administrativních budovách, 

společenských prostorech bez vysokých nároků na distribuci vzduchu. Systém pracuje s 

relativně vysokou teplotou chladicí vody (vysokoteplotní chlazení) a ve spojení s možností udržovat 

vyšší teplotu vzduchu v klimatizovaném prostoru (díky chladicímu účinku sálání stropu) vede jeho 

uplatnění k nesporným úsporám energie. Základní schéma systému je na obr. 17. 

Citelná tepelná zátěž prostoru je odváděna velkoplošnými vodou chlazenými panely, které jsou 

instalovány většinou do podhledů místností, ale mohou být umístěny i přímo ve stropní konstrukci. 

Paralelně pracující vzduchotechnické zařízení pak může přivádět pouze potřebný, minimální průtok 

čerstvého venkovního vzduchu a jeho úkolem je pak zejména odvod tepla vázaného ve vodní páře. 

Pokud chladicí výkon stropu nepostačuje pro odvod tepelné zátěže, doplňuje se chlazení i do 

přiváděného venkovního vzduchu. 

Za výhody systému lze počítat kromě již uvedeného i následující: menší nároky na rozvody vzduchu, 

příznivé hlukové parametry, odpadá nebezpečí vzniku průvanu, samoregulovatelnost systému, 

možnost využít i pro vytápění. 

K nevýhodám patří: zpravidla vyšší investiční náklady, nebezpečí orosování, neumožňují odvod tepla 

vázaného ve vodní páře, omezený chladicí výkon. 

Riziko kondenzace je u sálavých, chladicích systémů jedním z hlavních omezujících faktorů. Teplota 

přívodní vody do chladicího stropu se volí tak, aby nedocházelo k orosování povrchu (povrchová 

teplota panelu musí být vyšší než teplota rosného bodu vzduchu proudícího kolem panelu - zpravidla o 

1 K). U lehkých chladicích stropů lze udržovat povrchovou teplotu poměrně snadno. Rychlá odezva 

systému nedovolí, aby minimální povrchová teplota klesla pod teplotu rosného bodu. To u masivních 

chladicích stropů není prakticky možné vzhledem k dlouhé době zpoždění. Často se tento problém řeší 

omezením teploty přívodní vody. V našich podmínkách (v místnostech bez dalších zdrojů vlhkosti) se 

teplota přívodní vody tw1 volí  16 °C, maximálně 20 °C. Teplotní rozdíl odváděné a přiváděné 

chladicí vody bývá v rozmezí 2 Δt  4 K.  

Vzhledem k tomu, že sálavé chladicí systémy pracují s poměrně vysokou teplotou chladicí vody 

(minimálně 16 °C), je možné využít zdrojů chladu s nižším potenciálem (vyšší teplotou) - zemní 

výměníky, podzemní voda,  vodní toky.  
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a)  

c)  

b)  

d)  

e)  f)  

Obr. 16 Schématické řezy základními konstrukcemi chladicích stropů: a) Potrubní systém jako 

součást stropní konstrukce; b) Aktivní beton; c) Kontaktní chladicí panel umístěný v podhledové 

konstrukci; d) Sendvičový chladicí panel; e) Lamelový otevřený chladicí strop; f) Kapilární systém 

umístěný v omítce 

 

Otevřené chladicí stropy  jsou charakteristické svými otvory či mezerami, které umožňují proudění 

vzduchu až k nosné stropní desce. U otevřených chladicích stropů převažuje konvektivní složka (50 až 

60 %) přenosu tepla mezi povrchem chladicího stropu a okolním vzduchem, proto se někdy nazývají 

konvektivní. 

Uzavřené chladicí stropy, nazývané také sálavé, pracují převážně se sálavou složkou tepelného toku 

(asi 60 %). Z hlediska tepelného toku by měly být uzavřené chladicí stropy na horní straně vždy 

izolovány tak, aby nedocházelo ke ztrátě chladicího výkonu. V některých případech může funkci 

tepelné izolace nahradit vzduchová mezera mezi stropní betonovou deskou a chladicím prvkem. 

Uzavřené chladicí stropy lze dále rozdělit na masivní a lehké. 

Masivní chladicí stropy jsou zpravidla součástí stavební konstrukce. Bývají tvořeny potrubním 

systémem vloženým buď do betonové stropní konstrukce, nebo pod omítku. Lehké chladicí stropy 

bývají zavěšené pod stropní konstrukcí zpravidla v podhledu nebo jsou připevněny k hliníkovému 

rastru pro sádrokarton. 

Lehké systémy s minimální akumulační schopností reagují na tepelnou zátěž prakticky bezprostředně. 

Protipólem jsou masivní systémy s akumulační hmotou (aktivní beton), které mají naopak vysokou 
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akumulační schopnost. Tyto systémy absorbují tepelnou zátěž do akumulační hmoty a až následně jí 

odvádějí. 

 

Obr. 17 Chladicí strop kombinovaný s přívodem větracího vzduchu, vícezónový systém; CHS – 

chladicí strop, VV – velkoplošná výusť pro zaplavovací větrání 

Kap. 3 zpracována dle Drkal, Klimatizační systémy, 2010 

 

4 Zdroje chladu pro klimatizační zařízení 

Jednou ze základních funkcí klimatizačních zařízení je v letním období chlazení. Zdroje chladu pro 

klimatizační zařízení lze rozdělovat podle řady kritérií. Rozlišují se zařízení založená na oběhu 

chladiva (absorpční, kompresorová), termoelektrické chlazení (Peltiérův článek) a alternativní způsoby 

chlazení využívající chlad z okolního prostředí, jako je noční chlazení, zemní chlazení či chlazení 

adiabatické. Většina zdrojů chladu pro klimatizaci pracuje s kompresorovým oběhem chladiva a je mu 

tak věnována převážná část této kapitoly; ojediněle se používá i absorpčních zařízení.  

Chladivový oběh a chladiva 

Kompresorový chladivový oběh (parní oběh) ve zdrojích chladu pro klimatizační zařízení bývá 

v základním jednostupňovém zapojení (obr. 6.1). Kompresor nasává páry chladiva z výparníku a 

stlačuje je na kondenzační tlak (p2), čímž dochází i ke zvýšení teploty par (t2). Páry jsou přivedeny do 

kondenzátoru, kde jim chladicí tekutina odebere teplo a páry kondenzují při konstantním tlaku a 

teplotě (p3, t3). Z kondenzátoru pokračuje kapalné chladivo k expanznímu ventilu, kde dojde ke 

snížení tlaku (expanzi) a tím i snížení teploty. Ve výparníku se potom při nízké teplotě (t1) a tlaku (p1) 

chladivo vypařuje a odebírá teplo chlazené tekutině. Množství energie odebrané chlazené látce lze 

stanovit z rozdílu entalpie chladiva před a za výparníkem (h1 - h4) a množství energie předané 

chladicí látce je dáno rozdílem entalpií v kondenzátoru (h3 - h2). Rozdíl entalpií na kompresoru (h2 - 

h1) odpovídá energii dodané pro chod oběhu.  

Konkrétní podoba oběhu, tlaky a teploty záleží na použitém chladivu.  
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V základním režimu chlazení odebírá výparník teplo teplonosné látce, a to buď přímo vzduchu (přímý 

výparník), nebo pomocné kapalině (většinou vodě), která potom slouží k ochlazení vzduchu pro 

klimatizaci. Z kondenzátoru musí být teplo odváděno nejčastěji do venkovního prostředí. Konstrukčně 

se zdroje chladu liší právě tím, jak je přenos tepla na výparníku a kondenzátoru uskutečněn a jak je 

celý zdroj konstruován. V případě, že je použito přímého výparníku (výměník chladivo / vzduch), ať 

už v centrální klimatizační jednotce nebo ve vnitřních cirkulačních jednotkách chladivových systémů, 

je zdrojem chladu tzv. kondenzátorová jednotka propojená s výparníkem oběhem chladiva (obr. 6.2 

vlevo).  

Zdroje chladu, ve kterých výparník ochlazuje teplonosnou látku (většinou vodu), se někdy označují 

jako zdroje chladné vody a často se nesprávně používá i v češtině jejich anglického názvu Chiller 

(obr. 19 vpravo). Teplonosná látka pak odebírá teplo vzduchu v chladiči klimatizační jednotky nebo v 

chladičích cirkulačních jednotek (např. ventilátorových konvektorech), případně přímo 

z klimatizovaného prostoru (např. u chladicích stropů). Tato teplonosná látka je v této kapitole 

označována jako chlazená voda.   

Podle způsobu odvodu kondenzačního tepla se rozlišují kondenzátory chlazené vzduchem, vodou nebo 

adiabaticky chlazené kondenzátory. 

Zdroje chladu mohou být konstruovány jako kompaktní (úplné chladicí zařízení), kondenzátorové 

jednotky (kondenzátor, kompresor), výparníkové jednotky (kompresor, škrticí ventil, výparník) a 

sestavná zařízení, kdy je dodáván každý díl samostatně.  

 
Obr. 18 Schéma kompresorového chladivového oběhu a jeho znázornění v p-h diagramu 
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Chladiva 

Chladivo je pracovní látkou chladivového oběhu, které mění své skupenství z kapalného na plynné a 

naopak. Chladiva lze dělit dle původu na přírodní (voda, oxid uhličitý, čpavek) a syntetická 

(halogenované uhlovodíky). Dále lze chladiva dělit na jednosložková a směsi buď zeotropické (fázová 

změna probíhá v určitém rozsahu teplot), nebo azeotropické (fázová změna probíhá za konstantního 

tlaku a teploty). Velkou roli hraje nyní i vliv chladiva na životní prostředí při jeho úniku. Nebezpečný 

je především potenciál rozkladu ozónu ODP, chladiva s tímto potenciálem se nadále nesmějí 

v Evropské unii používat. Posuzuje se i potenciál globálního oteplování země GWP vztažený k CO2  

(v daném časovém horizontu obvykle 100 let), chladiva s vysokým GWP potenciálem nejsou též 

z dlouhodobého hlediska perspektivní.     

Tab. 1 Přehled chladiv pro klimatizační zařízení 

Označení Chemické  Druh ODP GWP Hořlavé Toxické 

R22 CHClF2 jedno. HCFC 0,050 1 700 ne slabě 

R134a CH2FCF3 jedno. HFC 0 1 300 ne slabě 

R404A R125/143a/13

4a (44/52/4) 

jedno. HFC 0 3 784 ne slabě 

R407C R32/125/134a azeo. HFC 0 1770 ne slabě 

 

Obr. 19  Schéma kondenzátorové jednotky (vlevo) a zdroje chladné vody (vpravo) 
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(23/25/52) 

R410A R32/125 

(50/50) 

azeo. HFC 0 2088 ne slabě 

R32 CH2F2 jedno. HFC 0 675 slabě slabě 

R290 C3H8 jedno. přír. 0 3 silně slabě 

HFO-1234ze  jedno. HFC 0 1 slabě slabě 

R744 CO2 jedno. přír. 0 1 ne ne 

R717 NH3 jedno. přír. 0 0 slabě ano 

 

V nynější době je stále v provozu řada zdrojů chladu pro klimatizace s chladivem R22, ale toto 

chladivo se pro nová zařízení již několik let nepoužívá a po roce 2015 by už neměla být zařízení 

s tímto chladivem ani servisována. Stávající zdroje chladu používají chladiva R407c, R410A a R134a. 

Tato chladiva mají však značně vysoký GWP potenciál a hledá se jejich náhrada. Proti použití oxidu 

uhličitého (R744), který by byl jako přírodní chladivo velmi vhodný, hovoří fakt, že vyžaduje vysoký 

tlak na kondenzátoru a má proto vysokou spotřebu energie kompresoru, a nízký chladicí faktor. 

Čpavek (R717) se příliš nehodí pro svou toxicitu a propan (R290) pro vysokou hořlavost. Zatím se 

neví, jaké chladivo budou zdroje chladu do budoucna používat, ale v tuto chvíli je 

nejpravděpodobnější HFO-1234ze a R32. Chladivo R407C se nyní používá u poměrně malého 

množství zdrojů malých výkonů, pro zdroje malých výkonů se používá především chladivo R410A a 

pro zdroje větších výkonů chladivo R134a.    

Kompresory 

Kompresor zajišťuje v chladivovém oběhu zvýšení tlaku par chladiva z vypařovacího na kondenzační 

tlak. Rozlišujeme objemové kompresory, pracující na principu zmenšení pracovního objemu (pístové, 

spirálové, šroubové), nebo kompresory rychlostní, využívající dynamického účinku plynu 

(turbokompresory).  

Pístové kompresory se v klimatizaci používají především u menších zařízení do výkonu stovek kW 

bez regulace průtoku chladiva. Pro vratný pohyb pístu, který stlačuje chladivo, slouží většinou klikový 

mechanismus nebo excentr. Mezi přednosti pístových kompresorů patří zvládnutá výrobní technologie 

klikového mechanizmu a v případě polohermetických verzí i opravitelnost. 
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Spirálové kompresory (scroll) nacházejí uplatnění především u menších zdrojů chladu s regulací 

průtoku chladiva. V kompresoru se pohyblivý rotor odvaluje po pevném rotoru a směrem z obvodu do 

středu rotorů postupně stlačuje páry chladiva v mezirotorovém prostoru. Tvar rotorů a jejich velikost 

zároveň určuje kompresní poměr a objem nasátého chladiva. Protože dochází ke stlačování par 

chladiva v jednom směru, není u spirálového kompresoru uváděn škodlivý prostor, který snižuje u 

pístových kompresorů účinnost. Další výhodou těchto kompresorů je malý počet pohyblivých dílů, což 

má vliv na životnost a spolehlivost kompresoru. Plochá výkonová křivka, čili poměrně malý pokles 

výkonu s klesajícím sacím tlakem, a výhodné energetické vlastnosti (tj. vysoký chladicí faktor) 

výrazně přispívají k širšímu uplatnění těchto kompresorů. Nevýhodou spirálových kompresorů je 

jejich omezený výkon, proto zdroje chladu větších výkonů mají větší počet těchto kompresorů. Další 

nevýhodou je poměrně složitá výroba, která není možná bez číslicově řízených obráběcích strojů. 

Kompresor s rotujícím pístem je typický pro malé klimatizační jednotky typu split. Píst ve tvaru 

válce se v tomto typu kompresoru odvaluje po stěně pracovního válce a vytlačuje před sebou páry 

chladiva. Prostor vysokého a nízkého tlaku je oddělen pohyblivou těsnící deskou. 

Šroubové kompresory se používají ve zdrojích chladu s větším výkonem. Díky vysoké obvodové 

rychlosti rotorů (troj až dvacetinásobná v porovnání pístovými kompresory) jsou šroubové 

kompresory výrazně menší. Šroubové kompresory se vyrábějí jako dvourotorové nebo jednorotorové. 

Při odvalování dvou šroubových těles s nestejným počtem zubů dvourotorového kompresoru se 

otevírá prostor mezi šrouby a nasávají se páry chladiva; jak se pak prostor postupně uzavírá, jsou páry 

stlačovány. Hlavní výhodou šroubového kompresoru jsou malé rozměry a malý počet pohyblivých 

částí kompresoru. Nevýhodou je zejména vestavěný kompresní poměr, náročnost mazacího systému a 

axiální zatížení ložisek kompresoru.  

Turbokompresory jsou nyní pro zdroje chladu velkých výkonů alternativou šroubových kompresorů. 

Plynu v pohyblivém lopatkovém kole turbokompresoru je dodána kinetická energie, která se 

v nepohyblivém lopatkovém kole převádí na tlakovou. Turbokompresory se obecně dělí na axiální, 

radiální a diagonální podle charakteru proudění par chladiva oběžným kolem nebo více oběžnými 

a) b) c) d)  

 

Obr.20: a) Pístový kompresor, schéma, b) schéma funkce spirálového kompresoru, c) schéma funkce 

kompresoru s rotujícím pístem, d) šroubový kompresor 
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koly. Turbokompresory používané ve zdrojích chladu pro klimatizaci mají většinou magnetická 

ložiska a tím eliminují potřebu oleje pro mazání kompresoru. Pořizovací náklady tohoto typu 

kompresorů jsou sice vyšší, ale výhodou turbokompresorů je výrazný nárůst chladicího faktoru při 

částečném zatížení, ke kterému dochází v klimatizaci často.   

Kompresory je možno dělit podle spojení s pohonem na ucpávkové, polohermetické a hermetické.   

Chladicí faktor 

Chladicí faktor zdroje chladu s kompresorovým parním oběhem je definován jako poměr chladicího 

výkonu QN ku elektrickému příkonu zdroje PN.  Pro takto definovaný výkonový koeficient se nyní u 

zdrojů chladu používá zkratka EER (EnergyEfficiency Ratio).  


N

N

P

Q
EER  (-)  

V případě kompaktního zdroje se vzduchem chlazeným kondenzátorem jsou součástí zdroje i 

ventilátory pro odvod kondenzačního tepla. Je-li jejich příkon zahrnut do příkonu zdroje chladu je to 

třeba zohlednit v chladicím faktoru zdroje. 

Při posuzování energetické náročnosti klimatizace – chlazení budov je třeba zohlednit nejen spotřebu 

el. energie kompresoru, ale i spotřeby ostatních zařízení chladicího systému, jako jsou oběhová 

čerpadla chladicí a chlazené vody a ventilátory pro odvod kondenzačního tepla. 

Již několik let se provádí klasifikace výrobků podle certifikačního programu Eurovent. Ten platí pro 

vzduchem chlazené zdroje chladné vody do výkonu 600 kW a vodou chlazené zdroje do výkonu 1 500 

kW. Posuzuje se chladicí faktor kompaktní jednotky pro přípravu chladné vody s kompresorovým 

oběhem a interními nebo externími kondenzátory. EER je definován jako poměr získaného chladu k 

příkonu jednotky, do kterého se nezahrnuje spotřeba externích oběhových čerpadel a ostatních 

externích zařízení (např. regulace). 

Pro potřeby klimatizace v režimu chlazení je chladicí faktor EER měřen při teplotě chlazené vody 

7/12 °C; u vzduchem chlazených kondenzátorů je teplota chladicího vzduchu 35 °C, u vodou 

chlazených kondenzátorů je teplota chladicí vody 30/35 °C. 
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Tab. 2 Klasifikace EER zdrojů chladu pro klimatizaci v režimu chlazení 

Třída EER Vzduchem chlazené 

kondenzátory 

Vodou chlazené 

kondenzátory 

Výparníková jednotka s 

externím kondenzátorem  

A 3,1 5.05 3,55 

B 2,93,1 4,655,05 3,43,55 

C 2,72,9 4,254,65 3,253,4 

D 2,52,7 3,854,25 3,13,25 

E 2,32,5 3,453,85 2,953,1 

F 2,12,3 3,053,45 2,82,95 

Klasifikace podle této normy (certifikačního programu Eurovent) umožňuje snadno srovnávat různé 

zdroje chladu z pohledu chladicího faktoru. Důraz na snižování spotřeby energie vede řadu výrobců 

k optimalizaci svých výrobků. To se projevuje především většími kondenzátory, plynulou regulací 

kompresorů a ventilátorů i optimalizací ovládání elektronických škrticích ventilů pro dosažení 

maximálního chladicího faktoru.  

Pro komplexní hodnocení provozu zařízení je vhodné vycházet nejen z chladicího faktoru při plné 

zátěži, ale měl by být posouzen i chladicí faktor při částečné zátěži. Ten může být výrazně vyšší 

především u zařízení s plynulou regulací výkonu. Naproti tomu u zařízení bez regulace výkonu může 

být chladicí faktor při částečném zatížení díky příkonu ventilátorů i nižší, než chladicí faktor při 

jmenovitém výkonu. Evropský sezónní chladicí faktor dle Eurovent (ESEER) se vypočítá podle 

rovnice:  

100% 75% 50% 25%  0,03 0,33 0,41 0,23       ESEER EER EER EER EER   

kde EERX% je chladicí faktor při Xprocentní zátěži (chladicím výkonu) určený pro podmínky dle 

následující tabulky. 

Hodnocení výrobků podle certifikačního programu Eurovent je dobrovolné a zdaleka ne všichni 

výrobci ho uvádějí. Evropská komise proto připravila hodnocení výrobků podle sezónního chladicího 

faktoru SEER. SEER se vyhodnocuje podobně jako ESEER z chladicích faktorů při různém zatížení, 

ale mírně se liší jak váhové koeficienty, tak způsob stanovování dílčích chladicích faktorů. Uvádění 

SEER je zatím povinné pouze u klimatizačních zařízení a zdrojů chladu do 12 kW výkonu; pro větší 

zařízení je teprve v přípravě. 

 

Regulace zdrojů chladu 

Zdroj chladu musí být regulován tak, aby jeho výkon odpovídal potřebě chladu pro klimatizaci 

objektu. Základní regulace vypnuto/zapnuto může být použita pouze pro menší výkony. Pro větší 

výkony je třeba alespoň několikastupňová regulace. U zařízení s přímým výparníkem je vhodné 

rozdělení větších chladičů na několik samostatných okruhů s vlastním škrticím ventilem nebo osazení 
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elektronického expanzního ventilu a použití kondenzační jednotky s proměnným průtokem chladiva. 

U zdrojů chladu pro přípravu chlazené vody lze do oběhu chlazené vody osadit dostatečně 

dimenzovanou akumulační nádobu, která zajistí vyrovnání výroby a potřeby chladu.  

 

Kap. 4 zpracována dle Lain, Zdroje chladu - odvod kondenzačního tepla a energetické hodnocení, 

2008 

 

5 Materiály s fázovou změnou PCM  

PCM tj. materiály se změnou skupenství, můžou výrazně pomoci v pasivním chlazení díky vysoké 

schopnosti akumulovat teplo.  Existují tři možnosti akumulace tepelné energie: 

 akumulace citelného, nebo-li zjevného tepla (sensible heat) 

 akumulace latentního tepla (latent heat) 

 akumulace termochemickými procesy.  

 

Akumulace tepelné energie při použití materiálů s fázovou změnou je odlišná oproti 

klasickým stavebním materiálům v tom, že pro akumulaci energie se využívá mimo prostého 

ohřevu látky vratných skupenských změn. Nejběžnější je využívání transformace z pevného 

stavu na kapalný a obráceně, ačkoliv transformace pevná látka – pevná látka byla rovněž 

zkoumána. Při fázové změně kapalina – plyn nebo pevná látka – plyn je možno ze všech 

způsobů akumulace na  bázi latentního tepla naakumulovat nejvíce energie. Ale skladování 

plynné fáze je obtížné a náročné na prostor.  

U materiálů s fázovou změnou dochází nejprve k ohřevu na teplotu tání. Po té dochází ke 

skupenské změně, která je doprovázena velkou spotřebou energie, kterou tyto materiály 

odebírají z okolního prostředí. Po změně pevného skupenství v kapalné jsou tyto látky 

schopny přijímat tepelnou energii tím, že dochází k ohřevu látky v kapalném 

stavu.Akumulované latentní teplo obvykle převládá, ale citelné teplo může tvořit 

nezanedbatelnou část celkové akumulované energie. Akumulace latentního tepla je výhodná 

především pro vyšší tepelně akumulační kapacitu, čímž lze snížit velikost a hmotnost tepelně 

akumulačních prvků.  

Právě jako materiály s fázovou změnou poskytují vyšší kapacitní možnosti v porovnání 

s médii na bázi tepla citelného, technologie skladování tepelné energie termochemickou 

cestou má potenciálně ještě větší kapacitu, než je tomu u akumulace prostřednictvím 

materiálů s fázovou změnou. Termochemické systémy jsou založeny na absorbování energie 

prostřednictvím přerušení a změn molekulárních vazeb při dokonale vratných chemických 
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reakcích. Využívání tohoto procesu je však v porovnání s ostatními dvěma výše uvedenými 

systémy v rané fázi.   

 

 

Tab. 3: Hodnocení rozdílných technik akumulování tepelné energie [1] 

Kritérium 

Akumulace citelného tepla Akumulace latentního 

tepla 

(pevná látka – 

kapalina) 
voda beton 

Teplotní rozsah 
limitován ( 

0až100°C) 
velký 

velký, závisí na výběru 

materiálu 

Měrná tepel. kapacita 
vysoká(4,18kJkg

-1
K

-

1
) 

malá (1,02 kJkg
-1

K
-1

) 
střední (např. CaCl2 . 

6H2O – 2,10 kJkg
-1

K
-1

) 

Akumulace při 

malých teplotních 

rozdílech 

nízká nízká vysoká 

Stabilita pro cyklické 

nabíjení a vybíjení 
dobrá dobrá 

k dispozici jsou 

omezené informace 

Potřebný 

tepl.gradient  
velký velký malý 

Koroze s klasickými 

konstr. materiály 

korozi lze omezit 

přidáním inhibitorů 
nezpůsobuje korozi 

záleží na materiálu, lze 

zamezit inhibitory 

Životnost vysoká vysoká 
k dispozici jsou 

omezené informace 

Dostupnost výborná výborná závisí na materiálu 

Cena nízká nízká 
vyšší,závisí na 

materiálu 

 

Z tabulky tab. 3 je možno vyčíst, jaké výhody má akumulace tepelné energie při využití 

latentního tepla materiálů s fázovou změnou oproti akumulaci citelného tepla. Bohužel 

hodnocení zejména z hlediska životnosti je problematické a vyžaduje poměrně rozsáhlý 

výzkum, který doposud v tuzemských podmínkách prováděn nebyl.   

 

Materiály s fázovou změnou ( Phase Change Materials – PCMs), které připadají v úvahu pro 

praktické aplikace ve stavebních konstrukcích, lze rozdělit na: 

 organické – např. parafíny, polyethylen glykoly, síťované polymery, HDPE; 

 hydráty solí- např. glauberova sůl, hexahydrát chloridu vápenatého.  

 

Organické materiály s fázovou změnou jsou v porovnání s anorganickými hydráty solí méně 

tepelně vodivé, mají nižší hustotu, jsou hořlavé a mají více problematických vlastností [2]. 

Parafíny jsou produkty minerálních olejů. Parafíny sestávají z řetězců i-alkanů nebo n-alkanů  
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CH3 – (CH2) –  CH3 a odvozují vznik svého latentního tepla od krystalizace  – (CH2) –  

řetězce. Parafíny představují slibné médium pro akumulaci tepelné energie i přes nižší 

objemové hustoty skladované energie, než je tomu např. u  solí. Jejich výhodou je však pouze 

10% objemová změna při fázovém přechodu. U těchto materiálů nevznikají problémy 

se separováním některých složek během tání a není třeba k nim přidávat žádné inhibitory.  

Polyethylen glykoly mohou být také aplikovány jako materiály s fázovou změnou.  Jsou 

vhodné jako směsi různě dlouhých řetězců oxidovaných ethylen polymerů. Akumulační 

schopnost závisí na krystalizaci řetězců lineárních polymerů. Tyto materiály mohou nalézt 

komerční využití ve vytápěcích nebo chladících systémech, protože je nedostatek kongruentně 

tajících anorganických solí v rozsahu 0 °C až 20 °C.  

 

Hydráty solí jsou charakterizovány vzorcem X (Y)n . m H2O, kde X (Y)n je anorganická 

sloučenina. Hydráty solí jsou materiály s fázovou změnou v současné době komerčně 

vyráběné a vyvíjené v teplotním rozsahu od 7 °C do 117 °C. Jedním z problémů velké části 

solí je nekongruentnost tání, která je způsobována uvolněnou vodou.  Hodně solí má rovněž 

špatné nukleové vlastnosti, které způsobují přechlazení solí v kapalném stavu před zahájením 

krystalizace. V důsledku přechlazení hydráty solí nemohou vybít naakumulovanou energii.  

Hydráty solí, jako je dekahydrát síranu sodného nebo hexahydrát chloridu vápenatého, mají 

vhodnou teplotu fázové změny pro použití jako akumulátory tepelné energie. Také jsou 

výhodné pro vyšší hustotu skladované energie. Všechny materiály by měly být  hermeticky 

uzavřené v kontejnerech, které mají nízkou prostupnost pro vodní páry. Jako skupina mají 

hydráty solí vysokou objemovou hmotnost. Hydráty solí jsou obecně kompatibilní s plasty 

a jsou s výjimkou nitridů nehořlavé. 
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Obr.21: Teploty tání vybraných hydrátů solí 

 

Aplikace materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích 

Pro správnou aplikaci materiálů s fázovou změnou ve stavebních konstrukcích je na prvním 

místě  třeba zvolit vhodný typ zapouzdření. Zapouzdření materiálů s fázovou změnou je 

nezbytné, protože u většiny systémů je využívána fázová změna pevná fáze – kapalina a 

obráceně.  

Materiál pro zapouzdření: 

 musí být chemicky kompatibilní s materiálem s fázovou změnou; 

 musí být schopen přenášet co nejrychleji teplo při nabíjení a vybíjení;  

 musí být stabilní v celém teplotním rozsahu, který lze očekávat při praktickém používání; 

 musí být schopen snášet napětí při změně objemu vlivem skupenské změny; 

 musí být zdravotně nezávadný. 

 

Na počátku osmdesátých klet minulého století se začalo hodně zapouzdřených produktů úspěšně 

prosazovat na trhu jak v centrálních, tak lokálních systémech akumulace tepelné energie. Výrobky 

byly dobře navržené a vykazovaly potřebné vlastnosti pro praktické použití. Ale jejich potenciální 

možnost aplikace byla ztížena kvůli jejich nedostatečné univerzálnosti a zabudovatelnosti do 

stavebních konstrukcí.  Teprve nedávno zapouzdřené prvky na bázi PCMs se staly vhodnými pro 

praxi, protože jsou lépe integrovatelné do stavebních konstrukcí. Nezbytným krokem k úspěchu této 

technologie je návrh stavebních modulů se zabudovanými PCMs.  
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Plošné prvky 

Na konci 70. let 20. století byly vyvinuty horizontálně orientovaných a  uzavřené plastové desky [3], 

které byly určeny pro plnění Glauberovou solí. Valmont Energy System v USA představil na trhu  

prvky z vysoko hustotního polyethylenu o rozměrech 617 x 315 x 50 mm. Použitým materiálem 

s fázovou změnou byla směs na bázi Glauberovy soli. Tyto výrobky měly žebrovaný povrch pro 

zvýšení pevnosti, který rovněž zabezpečoval větší povrch a kanálky pro proudění vzduchu. Po 

naplnění byly kontejnery uzavřeny plastickými zátkami.  

Vaky nebo polštářky plněné materiály s fázovou změnou 

V minulosti využívala americká firma Phase Change Technology, Inc. jako obalový materiál tří vrstvý 

laminovaný polyesterový film, jehož jednu vrstvu tvoří hliníková fólie nebo pokovený polyester. 

Ploché vaky byly navrženy pro uložení do meziprostoru u  zavěšených stropních podhledů. Rovněž lze 

takto konstruované výrobky upevnit do dutin betonových bloků ve stropě nebo ve stěnách na 

tuzemském trhu nabízí spojené hliníkové polštářky plněné materiálem s fázovou změnou  na bázi 

hydrátů solí nebo směsných solných hydrátů.  Výrobek se dodává pod označením Delta-cool a  je 

balen v aluminiových polštářcích v rozměru 300 x 600 mm, rozdělených na jednotlivé sáčky po 300 x 

150 mm. Rozměr je uzpůsoben obvykle používaným rastrům podhledů. Proto je i dodatečné 

zabudování Delta-cool jednoduchým vsunutím na stropní desky bez problémů. Dobrá tepelná vodivost 

napomáhá akumulaci energie, proto je výhodné pokládat polštářky ve spojení s kovovými stropními 

deskami nebo je nechat aktivně obtékat vzduchem. Teplota tání výrobku je 24 °C a teplota počátku 

krystalizace 22°C.  

Trubice plněné materiálem s fázovou změnou 

Velké zkušenosti s vývojem a testováním plastových válcových nádob naplněných PCM vyústily v 

návrh tzv. tepelných prutů [3]. Tyto prvky jsou tvořeny trubicemi z vysoko hustotního polyethylenu, 

které jsou naplněny PCM a hermeticky uzavřeny. Firma Energy Systems, Inc. (USA) vyrábí a prodává 

tzv. PSI Energy Rods černé barvy, které jsou z UV stabilizovaného vysoko hustotního polyethylenu. 

Průměr činí 89 mm a délka 1800 mm. Boardman Energy Systems (USA) nabízí výrobky pod názvem 

Boardman Energy Tube, které jsou provedeny z nerezové oceli. Jako materiál s fázovou změnou je 

použita cementem stabilizovaná Glauberova sůl. Trubice jsou nabízeny také s teplotou tání 26, 20, 15 

a 7 °C. Například u skladby s Trombeho stěnou mohou být trubice instalovány horizontálně na rámu, 

jehož vnitřní strana je opláštěna sádrokartonovými deskami a na exteriérové  je provedeno zasklení. 

Pelety  nebo kuličky plněné materiálem s fázovou změnou 

Koule má nejmenší poměr plochy k objemu ze všech pevných těles. Tudíž zapouzdřování materiálů 

s fázovou změnou do koulí vyžaduje nejmenší množství obalového materiálu. Nevýhodou koulí je, že 

zabezpečují nejmenší přenos tepla přes povrch na jednotku hmotnosti. Firma Pennwalt Corp. 



Energeticky efektivní chlazení budov   -  Šance pro budovy 

Miloš Lain 2015  38 

zapouzdřuje materiál s fázovou změnou do zhruba kulatých pelet o průměru 6,3 až 18,9 mm. Jako 

obalový materiál používá tuhý polymer, který se liší svou tloušťkou  a závisí na způsobu aplikace. 

Materiál stěn tvoří 15 až 25 % objemu kapslí. Peletizované materiály s fázovou změnou mohou být 

také zabudovány do stavebních materiálů, jako je beton nebo sádrokarton, čímž vznikne efektivní 

tepelně akumulační stěna. V současné době se testuje na  Fakultät Bauingenieurwesen na Bauhaus 

Universität ve Weimaru v SRN sádrová omítka Maxit Klima, ve které je  rozptýleno 20 hm.% 

zapouzdřeného materiálu s fázovou změnou na bázi parafínů firmy BASF. 

 Francouzská firma Cristopia nabízí koule, jejichž obalový materiál je tvořen směsí polyolefínů. 

Akumulace tepelné energie je možná ve velkém rozsahu pracovních teplot od -33°C do +27°C. Koule 

jsou vyráběny ve třech velikostech  o průměrech 77 mm, 78 mm, 98 mm. Mechanické a chemické 

vlastnosti koulí jsou plně adaptovatelné pro podmínky, ve kterých budou používány. Životnost těchto 

výrobků je větší než 20 let při běžném použití. Koule snáší 10 000 pracovních cyklů bez porušení. 

Navíc polyolefínový materiál je zcela neutrální k eutektickým solím a k teplonosným mediím. 

Vzduchová kapsa uvnitř kuličky je určena pro zachycení expanze při fázové přeměně a díky ní je 

vyvíjen malý tlak na obal.  

Další firmou, která v Evropě vyrábí výrobky na bázi materiálů s fázovou změnou, je německý 

Rubitherm. Firma nabízí materiály s fázovou změnou na bázi parafínů. Výrobky mají formu granulátů 

nebo pudrů. Výborné uplatnění nacházejí granuláty při plnění prostorů kolem trubek podlahového 

vytápění pro zvýšení tepelné setrvačnosti otopné soustavy. 

 

                        

 

Obr.22 Detail sádrové omítky s obsahem PCM  Obr.23 Detail Mikrokapsle s PCM  

 

Závěr PCM 

Jak již bylo řešeno v úvodu kapitoly nabízejí PCM materiály značnou teplno kapacitu, ale zcel zásadní 

je správná volba teploty tání. V případě že jsou použity materiály s teplotou tání podobnou běžným 

teplotám kolem 25 °C přispívá materiál výrazně při běžném provozu po většinu léta, ale má minimální 
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vliv v případě že začne docházet k přehřívání a teploty v interiéru rostou nad 28°C.  Naopak je li 

zvolen materiál s teplotou tání kolem 27 °C neuplatní se změna skupenství při běžném provozu v létě, 

ale zamezí přehřívání prostoru v letních extrémech.   

 

Kapitola 5 zpracována dle Ostrý, Potenciál využití materiálů s fázovou změnou v lehkých 

konstrukcích, 2006 

 

6 Pasivní chlazení a klimatizace v jednotlivých typech staveb 

Obytné budovy 

Pro bydlení složí rodinné domy, nebo bytové domy. V České republice obvykle většina rodinných 

domů ani bytů není klimatizována. Ale díky vyšším požadavkům na teplenou pohodu, intenzivnějšímu 

využívání prostor v domech (především podkrovní byty) a bezesporu i díky vyššímu výskytu vyšších 

teplot v letním období narůstá počet klimatizovaných domů a bytů a to jak stávajících tak novostaveb. 

 

Obecně mají budovy pro bydlení předpoklady pro to aby bylo možné zajistit teplenou pohodu v letním 

období bez chlazení, klimatizace. Vnitřní tepelná zátěž od osob a el vybavení nebývá velká, přes den 

jsou byty méně využívány a večer a v noci jsou lidé přítomní a tak je možné noční větrání. Je-li dům 

správně postaven zajišťuje teplená hmota budovy a vybavení (podlahy, stropy stěny ale i např. 

knihovny) v kombinaci s nočním větráním tepelnou pohodu během dne. Při návrhu nové stavby by 

měly být dodrženy parametry tepelné stability dle ČSN 730540-2.  

Byty a  domy s malou tepelnou hmotou lehká stavba bez akumulace (např. půdní vestavby) a s většími 

prosklenými plochami bez vnějšího stínění však chlazení v letním období pro zajištění tepelné pohody 

potřebují.  Dalším nepříznivým faktorem je především u bytů nemožnost příčného provětrání a tím 

omezené možnosti nočního chlazení.  

V případě vyšší teplot vzduchu v letních dnech a nocích je pravděpodobné, že požadavky na chlazení 

bytů budou narůstat a to především v panelových domech a bytových domech ve  městech s hustou 

zástavbou a minimem zeleně, kde situaci zhoršuje efekt tepelného ostrova.   

Pro rodinné a bytové domy lze doporučit  především:  

 instalaci vnějšího stínění na okna jižní, východní a západní fasády,  

 důsledné využívání nočního větrání a tím předchlazení bytu, domu 

 minimalizaci větrání v době špičkových teplot venkovního vzduchu 

 minimalizaci vnitřních tepelných zisků, vypínáním počítačů a el spotřebičů 

V případě vyšších tepelných zisků, či zvýšených požadavků na tepelnou pohodu se v bytech většinou 

využívá dodatečně instalovaných chladivových Split a multisplit systémů. Centrální chlazení vodním 

systémem je i u nově stavěných bytů málokdy aplikováno. Podobně u rodinných domků je často 
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využíváno chladivových systémů. Další variantou je vodní systém se sálavým chlazením (stropní 

stěnové podlahové), případně ventilátorovými konvektory (fan-coil) zdrojem chladu bývá tepelné 

čerpadlo s možností reverzního chodu. Především pro tepelná čerpadla se zemními výměníky je 

regenerace vrtu či registru v letním období vhodná a chlazení přispívá i k lepší funkci v zimním 

období. 

Administrativní budovy 

Je velmi obtížné určit typickou podobu administrativní budovy. Přestože v době 60. a 70. let minulého 

století, kdy byla komunistickým režimem výstavba obytných domů v celé republice typizována a 

unifikována, u administrativních budov tento trend nebyl tak výrazný. Lze vysledovat určité základní 

etapy a podle nich provést určité členění administrativních budov. Výstavba administrativních budov 

je  založena na konkrétním architektonickém návrhu. Někteří architekti navrhují budovy především 

s důrazem na estetické parametry, ale řada architektů hledá i řešení zohledňující energetické nároky. 

To se odráží ve velkém množství různých podob administrativních budov, kdy byly vybudovány jak 

plně prosklené  budovy (30. léta minulého století), tak masivní budovy z plných cihel, které byly 

budovány zejména v letech devadesátých.  

Masivní historické budovy 

Do kategorie masivních historických budov spadají všechny rekonstruované historické budovy 

v centru Prahy a řadě dalších měst. Tyto budovy jsou nezřídka využívány jako administrativní budovy  

ať již státní správou nebo zahraničními či domácími firmami. Do této kategorie lze zařadit rovněž 

budovy, které byly vystavěny jako administrativní a období dokončení výstavby spadá přibližně do 

padesátých let minulého století.   Jedná se o masivní budovy z plného zdiva (cihla nebo kámen) 

s relativně malou plochou oken (cca 30 % fasády). Tyto budovy, už vzhledem k době svého vzniku, 

byly stavěny jako neklimatizované, pasivní. Přestože se jedná vesměs z pohledu klimatizace o pasivní 

budovy, byly a některé z nich jsou i v současné době schopny zajistit přijatelné pracovní podmínky a 

tepelnou pohodu osob.  

 

Příčinou mnoha problémů a dodatečných instalací klimatizace je především změna užívání budovy. 

S rostoucím zefektivňováním využití kancelářských prostor klesá půdorysná plocha na jednoho 

pracovníka a zároveň roste tepelná zátěž od kancelářské techniky.  Při rekonstrukcích se navíc často 

osazují podhledy a dodatečné tepelné izolace, které výrazně snižují schopnost akumulace tepla do 

stavebních konstrukcí. Při dodatečné instalaci klimatizačních či pouze chladicích jednotek jsou tyto 

jednotky v mnoha případech výrazně předimenzovány a navíc i nevhodně provozovány. Pro masivní 

historické budovy se často jako nejvhodnější jeví zachování pasivního charakteru stavby, omezení 

vnitřních i vnějších tepelných zisků a případně zajištění mírného chlazení například formou nuceného 

přívodu tepelně upraveného vzduchu. Podobně jako u rodinných domků je důležité vnější stínění a 

noční větrání.  
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Budovy s prefabrikovaným pláštěm 

U administrativních budov realizovaných v polovině minulého století je možné vysledovat určitou 

tytpizaci. Vznikla řada budov s monolitickým betonovým skeletem a lehkým obvodovým 

sendvičovým pláštěm, s velkým podílem oken (cca 60 %) . Většina těchto budov nebyla klimatizována 

ani nuceně větrána a řada z nich měla stropní vytápění systémem Crittall (trubky součástí stropní 

konstrukce). Tyto budovy jsou v současné době často rekonstruovány, u některých se provádí výměna 

celého pláště nebo dochází alespoň k výměně oken a nezřídka je i dodatečně instalováno chlazení 

(klimatizace).  Tyto budovy mají poměrně dobré základní podmínky pro využití nočního větrání, 

případě sálavého chlazení s akumulační hmotou. Problém však představuje absence rozvodů vzduchu. 

Problematické jsou i postupné rekonstrukce, kde se bez celkového detailního návrhu provede osazení 

klimatizačních či chladících jednotek.  

 

Plně prosklené pláště 

Přibližně od devadesátých let minulého století byla budována řada administrativních budov s plně 

proskleným pláštěm. Tento architektonický  trend ve značné míře přetrvává i u současných moderních 

budov. Provedení obvodového pláště i vnitřních konstrukcí je poměrně individuální a vzhledem 

               
 

Obr. 24: Ukázky fasád masivních historických budov  (Valdštejnský palác, palác Metro) 

      
 

Obr. 25: Fasáda budovy s prefabrikovaným pláštěm (fakulta strojní ČVUT v Praze), 

celkový pohled a detail 
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k poměrně vysoké tepelné zátěži a vysokému požadovanému tepelnému komfortu se do prosklených 

budov již záhy instalovala klimatizační zařízení.  

 

Trendy ve výstavně nových administrativních budov  

V České republice neexistuje jednotná metodika pro navrhování nových administrativních budov.  

Architektonický projekt budovy je relativně nezávislý a záleží na invenci a zaměření jednotlivých 

architektů, jakou podobu budovy vytvoří. Obecně však lze říci, že počet architektů upřednostňujících 

celkovou energetickou koncepci budovy před estetickými hledisky je poměrně malý. Výsledkem je 

poměrně velký podíl plně prosklených administrativních budov, které však postrádají prvky vnějšího 

stínění. Většina z nich nespadá do kategorie nízkoenergetických budov, přičemž jsou závislé na 

klimatizaci (chlazení), bez níž se neobejdou. Existují i nově stavěné administrativní budovy bez 

klimatizace. I v těchto případech však velmi často nejsou plně dodrženy zásady pasivního chlazení a 

pro dodržení tepelné pohody je klimatizace často instalována dodatečně.  

 

V budovách kde je klimatizace instalována nepředstavuje ve většině případů nárůst teploty 

venkovního vzduchu zásadní problém obzvláště, jedná-li se o pouze o nárůst teploty při zachování 

měrné vlhkosti.  Teplené zisky větráním představují pouze malou část tepelných zisků budovy 

převládají obvykle vnitřní zisky a zisky radiací které nejsou teplotou vzduchu ovlivněny.  

 

Nemocnice, shromažďovací prostory, hotely, průmysl 

V nemocnicích a lékařských zařízeních je jiná situace v pokojích pacientů lůžkových zařízení, které 

většinou nebývají klimatizovány a situace je v nich podobná jako v bytech. Administrativní část je 

zase podobná jako jiné administrativní budovy. Operační sály a vyšetřovny jsou v nemocnicích 

většinou nuceně větrány a klimatizovány. Obecně lze předpokládat narůstající požadavky na chlazení 

– klimatizaci v nemocnicích. Nové budovy jsou již většinou klimatizovány celé. U stávajících je při 

dodatečné instalaci otázkou vhodná volba klimatizačního systému. Pro rekonstrukce se často používají 

    
Obr. 26: Moderní budovy  
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chladivové systémy, vzhledem k minimálním požadavkům na prostor a zásahy do budovy. Tyto 

systémy mají ale většinou vyšší výkony a v pokojích můžou nastat problémy s průvanem a hlukem. 

 

Shromažďovací prostory jsou většinou vhledem vk velkému počtu osob nuceně větrány a 

klimatizovány. Vhledem k větším průtokům větracího vzduchu může mát u těchto prostor zvýšení 

venkovní teploty vliv na zajištění tepelné pohody obzvláště v době kdy jsou vysoké nejen entalpie 

venkovního vzduchu. Nelze však provádět plošné posouzení a zhodnocení, situace je silně 

individuální.  

 

Podobně v průmyslových areálech se charakter řešení tepelné pohody výrazně liší případ od případu. 

Existují jak například plně klimatizované čisté prostory pro výrobu léků, tak výrobní či montážní haly 

pouze s přirozeným větráním. 

 

7 Ceny klimatizace 

Stanovení jednotkové ceny pasivního i aktivního chlazení budov je velmi obtížné. Výrazného zlepšení 

leze dosáhnout u pasivního chlazení pouze změnou režimu provozu tj. bez výrazných nákladů. Na 

druhou stranu dodatečné instalace stínících prvků a především nových větracích otvorů jsou většinou 

velmi komplikované a jejich náklady mohou být enormní.  

Tajzlerová vyčíslila náklady pro administrativní budovu s 870 m
2
 klimatizované plochy a 120 

zamětnanci náklady na vzduchový klimatizační systém na 2,54 Milionu Kč pro vodní na 2,27 milionu 

Kč a pro chladivový 3.29 milionu Kč. To odpovídá, 2 920 Kč na m
2
 klimatizované plochy pro 

vzduchový systém, 2 960 Kč/m
2
 pro vodní a 3 780 Kč/m

2
 pro chladivový.  

Pro stropní kapilární chlazení a vytápění se pořizovací náklady celého klimatizačního systému dle 

podkladů dodavatele pohybují mezi 4000 až 9 000 Kč/m
2
.   

Pro dodatečné instalace ve stávajících budovách je obvyklé používat chladivové systémy a ceny se 

pohybují mezi 2 500 a 10 000 Kč/m
2
.  Dle zvoleného zařízení a náročnosti instalace. 
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8  Závěrečné shrnutí 

Obecně platí, že zvýšení pouze teploty venkovního vzduchu (jaké nastalo například v letech 2015, 

2003) nevede většinou k výraznému zvýšení tepelných zisků a tím potřebného výkonu chlazení. Ale 

vyšší teploty vzduchu a jejich vyšší četnost mají zcela zásadní vliv na dobu, kdy dochází k přehřívání 

neklimatizovaných budov a klade i vyšší nároky na funkci zdrojů chladu u budov klimatizovaných. 

U kancelářských budov jsou obvykle dominantní vnitřní zisky od počítačů a osob. U budov s větším 

podílem zasklení a bez vnějšího stínění dominují zase zisky sluneční radiací. Vnitřní zisky nejsou 

venkovní teplotou nijak ovlivněny a ani intenzita radiace není v extrémních rocích vyšší.  

Na potřebný chladicí výkon klimatizace má mnohem větší vliv entalpie venkovního vzduchu. Jsou-li 

vysoké jak teploty, tak vlhkosti vzduchu (např. léto 2013) roste výrazně potřebný chladicí výkon. Při 

vysokých entalpiích vzduchu v letním období hrozí navíc kondenzace na chladných površích, jak 

v neklimatizovaných budovách (podzemní prostory, podlahy na rostlé zemi apod.) tak na chladicích 

stropech, či v indukčních jednotkách.  

U budov bez klimatizace je třeba dodržovat zásady pasivního chlazení a maximalizovat jeho efekt. 

Pasivní chlazení je založeno na využití chladu z venkovního prostředí. Proto je třeba umožnit 

v budovách bez klimatizace přirozené větrání v denních hodinách, kdy je teplota venkovního vzduchu 

nižší nežli požadovaná teplota. Velmi významné je též noční chlazení, to nachází uplatnění především 

v rodinných domech.  

Plně pasivní budova z pohledu chlazení je těžká budova, tedy budova s velkou tepelnou hmotou. Okna 

a prosklené plochy by měly být co nejmenší, ale současně dostatečně velké, aby zajistily přirozené 

osvětlení a přirozené větrání (příčné provětrání budovy či vertikální s atrii) v denních i nočních 

hodinách. Osluněná okna by měla mít vnější stínění, na jižní fasádě je možné použít pevných stínících 

prvků, na východní a západní straně nastavitelných vnějších žaluzií.   

Standardní přístup k parametrům vnitřního prostředí a tepelné pohodě vede k požadavkům na 

maximální letní teploty 26 až 27 °C. Tato hodnota je však prostřednictvím pasivního či 

nízkoenergetického chlazení poměrně obtížně dosažitelná. V budovách s pasivním či 

nízkoenergetickým chlazením je pro posuzování vnitřního prostředí vhodnější užití adaptivního 

tepelného komfortu, který je založen na schopnosti lidského těla adaptovat se na klimatické podmínky.  
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