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ANOTACE 
Řada nově stavěných administrativních budov má problémy s parametry vnitřního prostředí a 
vysokými spotřebami energie. V tomto článku je nastíněn význam optimalizace systému 
větrání a klimatizace ve všech stupních od projektu, přes realizaci a uvádění do provozu až po 
hledání optimálního provozu budovy během prvního roku.  

POPIS BUDOVY 
Ústředí ČSOB Group se sídlem v ulici Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 je architektonicky i 
funkčně pojato jako moderní administrativní budova. Stavba má půdorys 220 x 75 m a a 
celkem XX m2 užitného prostoru, jedná se o jeden z největších developerských projektů 
v historii České republiky. Výstavba byla zahájena v roku 2005, kolaudace proběhla na jaře 
roku 2007. Celkově objekt poskytuje pracovní místa pro více než 2500 zaměstnanců.  
Budova je osmipodlažní, z toho pět nadzemních a tři podzemní podlaží. Hladní podélní osa je, 
co se týče orientace na světové strany, vedena ve směru východ – západ. Objekt je  umístněn 
ve volném prostoru. Hlavní vstup do budovy je z východní strany přímo u výstupu ze stanice 
metra Radlická, další vchody jsou na straně západní a u vjezdu do garáží. V původních 
plánech výstavby bylo uvažováno se čtyřmi identickými nadzemními podlažími. Z této 
myšlenky bylo upuštěno a z kapacitních důvodů se vystavělo patro páté s ustupujícím 
půdorysem.   

 

Obr. 1 Typické podlaží: 1. velké atrium, 2. malé atrium, 3. světlík 

Objekt jako celek je možno zařadit do kategorie středně těžkých staveb, s akumulační 
schopností do nosných železobetonových konstrukcí, kterými jsou stropy, podlahy a nosné 
sloupy. Obvodový plášť je z převážné části prosklený, doplnění lehkými stěnami. Z vnější 
strany je skleněná fasáda doplněna stavitelnými žaluziemi a dřevěným dekoračním 
obložením.  

Objekt je půdorysně rozdělen na šest sekcí A až F. Dojem vzdušnosti a prostrannosti 
společným prostorům dodávají tři velké atria se zasklenou střechou, navazující na prostory 
dvorany. Ze zasedacích místností a kanceláří je výhled do malých otevřených atrií přes 



  

všechny patra. Hlavním kontrastem k zvoleným materiálům stěn, převážně surovému betonu, 
případně bílá omítka, skleněné fasádě a šedé podlahové krytině, je velké množství zeleně, 
sloužící v horních patrech i jako ochrana proti slunečnímu záření. Vstupní prostory dvorany 
tvoří prostory reprezentativní a komunikační, tj. recepce, jídelna, kavárna a oddychové zóny. 
Pracovní místa zaměstnanců jsou rovnoměrně rozmístněna ve velkoplošných kancelářích. 
V okrajových částech, u malých a velkých atrií, nalezneme menší zasedací místnosti, 
konferenční místnosti a samostatné kanceláře pro vedoucí pracovníky. Zázemí zaměstnanců 
(WC a kuchyňky, šatny, kumbály úklidu) jsou soustředěny u výtahů a prostorů schodišť. 
Specifickou částí budovy je 5. NP. V rámci myšlenky zelené budovy byli na střechu vysázeny 
terasovité venkovní zahrady s množstvím listnatých stromů, které jsou přístupné 
zaměstnancům. Vzhledem k skladbě lehké prosklené obvodové konstrukce je i v této budově 
využito myšlenky akumulace do těžkých nosných konstrukcí jakými jsou stropy, podlahy a 
sloupy.  

TECHNICKÝ POPIS ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ VZT SYSTÉMU 
Budova ČSOB Group je rozdělena do šesti sekcí, A až F, nikoliv podle podlaží, ale podle 
půdorysných celků. Tento článek je zaměřen především na plochy administrační a pobytové. 
V jednotlivých sekcích je distribuce upraveného vzduchu zabezpečena systémem VAV, VAC 
boxů a cirkulačních konvektorových jednotek (dále jenom FCU). FCU pracují s cirkulačním 
vzduchem s čtyřtrubkovým zapojením umožňujícím jak chlazení tak vytápění.  Veškerý 
potrubní systém je veden v podlaze. Koncové prvky mají možnost třístupňové regulace, FCU 
změnou otáček, VAV boxy stupněm pootevření regulační klapky. Regulace umožňuje 
v případě individuální potřeby možnost vypnutí Fan-coilu nebo VAV boxu, ale zůstává 
zaručen přívod minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu na osobu. Na střese každé 
sekce je umístěna dvojice VZT jednotek pro přívod a odtah vzduchu. Přívodní i odtahové 
ventilátory jednotek jsou opatřeny frekvenčními měniči otáček. Odtah odpadního vzduchu je 
řešen zčásti přes zázemí pracovišť (WC, kuchyňky, sklady a IT) jednou jednotkou, většina 

 

Obr. 2 Schéma systémů klimatizace budovy – jedna sekce 



  

vzduchu je však odsávána přes malá a velká atria. Velkoplošné kanceláře, zasedací místnosti, 
konferenční místnosti i zázemí, jsou napojeny na jednu dvojici VZT jednotek v rámci sekce.  

OPTIMALIZACE 1 – PROJEKT 
Každý projektant provádí určitou optimalizaci ve všech stupních projektové dokumentace a 
snaží se navrhnou takový systém, který co nejlépe zajistí kvalitní pracovní prostředí a zároveň 
bud mít minimální spotřeby energie. Tato role projektanta je však velmi komplikována 
stávajícím standardem, kdy je obvykle každý stupeň projektové dokumentace zpracováván 
jiným subjektem a navíc je často velmi omezená spolupráce jednotlivých profesí. Při 
takovémto postupu pro koordinaci a přenos myšlenek a idejí důležitá role investora a jeho 
odborného konzultanta. Při projektu ČSOB kladl odborný konzultant velký důraz na 
energetickou koncepci budovy a vzhledem k tomu že konzultantem byla pro všechny stupně 
jedna osoba byly tyto zásady dodržovány.  Dalším prvkem, který napomáhá při optimalizaci 
celkové koncepce stavby i jednotlivých detailů jsou potom samostatně zadané studie. 

Pro objekt ČSOB byly pro návrh energetické koncepce budovy a optimalizaci jednotlivých 
prvků zpracovány celkem tři studie. První velmi rozsáhlá studie „Environmental Strategy 
Assessment-CSOB Headquarters, Prague“ byla zpracována v roce 2004 renomovanou firmou 
Buro Happold. Tato komplexní studie nastavila základní parametry budovy a koncepce 
systémů s ohledem na energetické bilance, osvětlení, akustiku a proudění.   

V dalším stupni byla na Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze provedena druhá studie 
energetických bilancí objektu s ohledem na kalcity zdroje chladu. Cílem energetické studie 
bylo najít optimální režim provozu, který dovolí snížit nominální výkon zdroje chladu a 
zároveň spotřeba energie na chlazení budovy bude co nejnižší. Předpokladem bylo využití 
akumulační schopnosti betonových stropů bez podhledů. Počítačová simulace objektu byla 
provedena pomocí programu ESP-r , a vycházela detailního popisu budovy, vnitřních zisků, a 
typického počasí referenčního roku (TRY) pro Prahu. Model měl 7 zón (každé podlaží jedna 
zóna + atrium a 5 NP.). Simulace byla zpracována pro celkem 8 variant provozu lišících se 
nastavenou požadovanou vnitřní teplotou (24 nebo 26°C), režimem útlumu mimo pracovní 
dobu, kapacitou zdroje chladu a využitím nočního větrání.  

Tab. 1  Vybrané výsledky počítačových simulací 

Teplota 
Max. citelný 

chladicí 
výkon 

Spotřeba 
chladu pro léto Var. Označení 

v prac. 
době 

mimo 
prac. 

Chlazení 
víkend 

Noční 
větrání  

Omezení 
chladi-

cího 
výkonu kW % MWh % 

1 Stále 24 24 24 NE NE NE 2 851 100 1 599 100 
2 Stále 26 26 26 NE NE NE 2 543 89 1 181 74 
6 Omez 24 24 24 NE NE 80% 2 319 81 1 592 100 
7 Nocni + Omez 24 24 NE ANO 80% 2 317 81 1 222 76 

Tab. 2  Maximální teploty vzduchu v jednotlivých podlažích pro varianty  s omezeným 
chlazením 

 Var. Označení Atrium 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 
6 Omez 24 25,8 26,2 26,0 25,9 26,1 24,0 
7 Nocni+Omez 25,5 25,9 25,6 25,5 25,9 24,0 

Počítačová simulace prokázala, že při vhodném způsobu regulace lze pro budovu snížit výkon 
zdroje chladu o cca 20% oproti základní variantě, kterou lze považovat za odpovídající 
dimenzování v běžné projekční praxi. Předpokladem je nastavení regulace na teplotu vzduchu 
24°C a případě špičkových zátěží vzroste díky akumulační schopnosti objektu teplota 
vzduchu o max. 2 K a teplota 26°C nebude překročena. Studie prokázala pozitivní vliv 
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nočního chlazení, které se výrazně se projeví na spotřebě chladu, ale je třeba ověřit zda tato 
úspora nebude anulována spotřebou ventilátorů při nočním větrání.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Průběh teplot vzduchu v jednotlivých podlažích pro vybraný týden a varianty 1 a 7 

OPTIMALIZACE 2  -UVÁD ĚNÍ DO PROVOZU 
Uvádění budovy a systému větrání vytápění a klimatizace do provozu by mělo sestávat ze 
dvou základních kroků. Prvním krokem je přebírání budovy a systému investorem, 
zprovoznění systému a ověření jeho funkcí. To probíhá částečně během realizace stavby, 
částečně před a při kolaudaci případně formou reklamací v době záruky. Součástí prvního 
kroku jsou i povinné revize a testy stejně jako kontrola a zaregulování základních parametrů 
(průtok vzduchu apod.).  Cílem je předat investorovi plně funkční budovu a systém, které 
odpovídají projektové dokumentaci.  

Druhým krokem by měl být zkušební provoz budovy a systému. Během zkušebního provozu 
by měly být odhaleny skryté vady a nedostatky způsobené jak chybami při realizaci díla, tak 
nedostatky projektu. Dále by měla být během zkušebního provozu provedena optimalizace jak 
nastavených parametrů zařízení tak  provozních režimů s cílem zajištění tepelné pohody osob 
v budově při minimálních provozních nákladech. Zkušební provoz by měl probíhat po dobu 
minimálně jednoho roku (optimalizace a ověření provozu pro různé klimatické podmínky) a 
měl by být řízen skupinou odborníků schopných optimalizace provozu. Pro systémy navržené 
jako nízkoenergetické je zkušební provoz naprosto nezbytný. 

Optimalizace teploty vzduchu 
Jak již bylo řečeno jedná se o velmi rozsáhlý objekt v němž je většina kanceláří chodeb a 
ostatních prostor neuzavíratelně propojena. Možnosti individuální regulace teploty je velmi 
omezená a předpokládá se rovnoměrná teplota v celém objektu. To klade velké nároky na její 
optimální nastavení. Teplota je ve velkoplošných kancelářích měřena systémem MaR ve 187 
místech (1- 4.NP.)  ve zkušebním provozu od května do října 2007 byly zaznamenávány 
hodnoty s 5 minutovým intervalem. Z analýzy těchto teplot vyplývá, že teploty jsou velmi 
vyrovnané, minimální teploty v monitorovaném období jsou blízké 22 °C a maximální 26 °C 
ve většině prostor viz tab. 10.5.  Celý objekt má mírný teplotní gradient s výškou,  přibližně 
0,5 K mezi 1.NP. a 4.NP.  Teploty v atypickém 5.NP jsou výrazně odlišné.   

Pro regulaci a volbu režimů celého objektu se vychází z údajů dvou vybraných referenčních 
čidel v 3.NP. Analýza měřených dat ukázala že čidla byla vhodně vybrána a shoda 
s průměrnou teplotou celé budovy je velmi dobrá.  

Při optimalizaci systému MaR byl na základě reakcí uživatelů hledán optimální průběh 
teploty vnitřního vzduchu a nastavení regulace, výsledkem je požadavek na ranní teplotu 



  

23 ± 1 °C (po nočním chlazení venkovním vzduchem) a teplota během dne postupně roste  a 
v odpoledních hodinách je nastavena na 26 ± 0,2 °C. Připravuje se vlečné nastavení teploty 
podle venkovní teploty vzduchu dle adaptivního modelu teplané pohody.  

Dále byl optimalizován chod cirkulačních jednotek (FC) a to snížením maximálních otáček a 
paralelním snižováním otáček podle nastavení regulačního ventilu výměníku, a chod VAV 
boxů. Ukázalo se, že kritickým bodem pro klimatizaci objektu je kapacita koncových prvků, 
jak podlahové vyústky systému VAV tak cirkulační jednotky FC nelze provozovat na plný 
výkon, projektovaná teplota přiváděného vzduchu je pro podlahové vyústky příliš nízká.   

Z teplotního hlediska jsou velmi specifické kanceláře v 5.NP. Vyznačují se vysokým podílem 
zasklení a malou tepelnou hmotou. Teploty v průběhu dne zde mají výrazně jiný průběh než 
v ostatních částech budovy a potřeba chlazení nastává již při venkovní teplotě 14°C. Napojení 
těchto kanceláří na jeden systém se zbytkem objektu lze hodnotit jako chybu projektu.  

Měření tepelné pohody osob 
Ve zkušebním provozu vycházelo hodnocení tepelné pohody osob ze stížností a 
individuálních rozhovorů s pracovníky. Bylo ověřeno, že řada stížností na teplenou pohodu a 
průvan je silně ovlivněna psychologickými aspekty pobytu pracovníků v kancelářích a to jak 
objektivními (pocit průvanu v otevřených kancelářích) tak subjektivními (nespokojenost 
s prací ve velkoplošné kanceláři). Psychologické aspekty jsou výrazně ovlivněny faktem že 
naprostá většina pracovníků byla od objektu přestěhována z kanceláří, kde dlouhodobě 
pracovali a jejich nespokojenost s prostředím se projevuje pocitem špatné tepelné pohody.   

Pro ověření oprávněnosti stížností bylo provedeno detailní kontrolní měření tepelné pohody 
na 4 pracovištích. Byla měřena teplota vzduchu, relativní vlhkost, teplota černého kulového 
teploměru a bylo provedeno detailní měření teploty,  rychlosti proudění a intenzity turbulence 
pro sedící osoby (v souladu s ČSN ISO 7730). 

Teplota zjištěná černým kulovým teploměrem vykazovala na všech místech měření minimální 
odchylky od teploty vzduchu. Kontrolní měření povrchových teplot stěna a stropů ukázalo též 
minimální odchylky těchto teplot od teploty vzduchu.  Střední radiační teplota je tudíž téměř 
shodná s teplotou vzduchu a operativní teploty bude též shodná s teplotou vzduchu.  

Naměřené hodnoty teplot vzduchu v horních patrech, tj. u pracovišť 1 a 2 přesahují horní 
hranici 25,3 °C, u pracoviště 3 klesají pod dolní hranici 23,7 °C. Na pracovišti 1 a 2 přesáhla 
teplota vzduchu teploty žádané systémem MaR. Teplota vzduchu byla však hodnocena 
zaměstnanci jako pně vyhovující. V době chodu klimatizace jsou FC jednotky nastaveny tak, 
aby se při otevření okna automaticky vypínaly. Automatickým vypnutím v důsledku 
otevřených  oken i malého počtu FC jednotek v rámci jedné sekce může způsobit zvýšení 
místní teploty na pracovišti vůči teplotě požadované systémem MaR.  

Průměrné rychlosti proudění vzduchu dílčích měření se pohybují v rozmezí 0,1 až 0,2 m/s, 
pro pracoviště 2 jsou dokonce pod hranicí 0,1 m/s, tudíž pracoviště 1, 2 a 3 vyhovují dle 
Nařízení vlády č.178/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č.441/2004 Sb.  

Souhrnným ukazovatelem tepelné pohody na pracovišti je procento obtěžovaných osob 
průvanem. V případě že se hodnoty DR pohybují do 20 %, je pracoviště vyhovující. Celkové 
průměrné hodnoty stupně obtěžování osob průvanem dle měření na jednotlivých pracovištích 
nepřekročili hodnotu 10 % ,  pracoviště jsou klasifikovány do kategorie A, teda plně 
vyhovující dle ČSN EN 7730. 



  

Spotřeby el. enrgie 
V objekty ČSOB byly osazeny elektroměry s čítači pulsů napojené na systém MaR pro 
veškeré zdroje chladu, pro analýzy jsou potom používány hodnoty ze zdrojů pro centrální 
VZT jednotky, zdrojů pro cirkulační jednotky (FC) a částečně i zdroje pro klimatizaci 
počítačových sálů (IT). Dále je k dispozici průběh odběrových maxim a měsíční spotřeba 
celého objektu. Tyto hodnoty složí pro stanovení spotřeby zdrojů chladu a jejího podílu na 
celkové spotřebě objektu. Celková spotřeba budovy zahrnujíce všechny spotřeby jako 
osvětlení, VZT, chlazení, kotelna, gastro a.j., je měřena hlavními elektroměry.  

 

Tab. 3 Celkové spotřeby elektrické energie 

  

Celk. spotřeba 
objektu           
[kWh] 

Chladící 
jednotky FCU     

[kWh] 

Chladící 
jednotky IT 

[kWh] 

Chladící 
jednotky VZT     

[kWh] 

Celk. spotřeba 
chlazení       
[kWh] 

Červenec 985 165 68 928 39 528 70 050 178 506 
Srpen 1 031 007 51 548 99 123 50 751 201 422 
Září 850 177 11 994 72 469 17 622 102 085 

Z celkové spotřeby v průběhu monitorovaného letního období byl nejvyšší podíl spotřebované 
elektrické chladícími jednotkami k celkové spotřebě energie budovy pro měsíc srpen, činil 
20 %.  

Typický průběh spotřeb elektrické energie jednotek s ohledem na časový režim chodu je 
znázorněn na obrázku 7. Potvrzuje se, že chod chlazení IT je nezávislý na chodu ostatních 
technologií. Chladící jednotky pro VZT a FC mají od 2.00 do 24.00, kdy je do budovy 
přiváděn jenom čerstvý venkovní vzduch, nulovou spotřebu. O víkendu, kdy FC a VAV boxy 
běží v tlumeném režimu, tj. spínají se jenom když se překročí rozhraní teplot 21 °C až 28 °C, 
dochází ke kratšímu spínání jednotek chlazení. 
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Obr. 5  Elektrické spotřeby ČSOB  



  

Spotřeby elektrické energie 
chladících jednotek určených pro 
Fan-coily a VZT nemají na spotřebě 
celého objektu tak velký podíl jak 
se předpokládalo. Je potřeba 
poznamenat, že uvažované spotřeby 
zahrnují jenom elektrickou energii 
odebranou samotnými chladícími 
jednotkami. Vzhledem k osazení 
elektroměrů nejsme schopni určit 
spotřebu oběhových čerpadel a 
ostatních součástí celého systému 
chlazení. Podíl chlazení na celkové 
spotřebě objektu je výraznější 
především v období letních 
extrémů. Maximální naměřený podíl na celkovém odběru je ve špičkách 37 %. Vzhledem 
k tomu že spotřeba chladicích jednotek se zaznamenává ve 2 hodinovém intervalu může být 
extrémní hodnota i vyšší.  

 

Obr. 7  Průběh el. spotřeby jednotlivých zdrojů chladu 

Ověření výkonů zdroje chladu 
V zkušebním provozu byla nastavena vnitřní teplota v rozmezí 23 °C až 26 °C. Ve večerných 
hodinách se objekt chladil venkovním vzduchem, noční chlazení venkovním vzduchem bylo 
využíváno jenom v případě dodržení požadavku na ∆t = 4 K. Při instalaci chladících jednotek 
technologií FC, VZT se zohlednili výsledky simulace, a chladící výkony byli sníženy o 20 % 
původně navrhovaných hodnot, viz. tab. 4 .  

Tab. 4 Příkony zdrojů chladu  

Maximální chladící výkon [kW] Technologie 
Projekt  Simulace Instalovaný Skutečný 

VZT 3 127 3 325 1 396 
FCU 2 292 

2 780 
1 692 812 

CELKEM 5 419 2 780 5 017 2 208 
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Obr. 6  Četnosti procentuálních podílů spotřeby el. 
energie pro zdroje chladu na klimatizaci ČSOB 



  

Z výsledků počítačové simulace určený potřebný chladicí výkon zdroje chladu je 2 780 kW. 
To vedlo ke snížení původně projektovaného zdroje chladu 5 419 kW na 5 017kW. 
Z naměřených spotřeb el. energie zdrojů chladu bylo určeno jejich  max. využití 43,6 % což 
odpovídá chladicímu výkonu 2 208 kW. Tato hodnota je nižší než hodnota zjištěná výpočtem. 
To může být částečně způsobeno tím, že v době maximálních letních extrému roku 2007 
nebyl ještě budova plně obsazena. 

ZÁVĚR 
Při zkušebním provozu v roce 2007 byla provedeno ověření funkce systému větrání a 
klimatizace a optimalizace jeho parametrů. 

Uváděním do provozu a samotnou optimalizací je podařilo využitím potenciálu VZT systému 
a systému M+R nastavit takové režimy chodu objektu, které splňují stanovené požadavky na 
komfort zaměstnanců a přitom jsou, v rámci možností, nejúspornější. V porovnání s 
původním projektem VZT se měnil nejen časový chod jednotek, byly sníženy i hodnoty 
maximálních průtoků přiváděného vzduchu. 

Analýzou spotřeb elektrické energie chladících jednotek v průběhu monitorovaného období se 
zjistilo, že na celkových měsíčních spotřebách celého objektu mají až 20% podíl.  

Teplotní analýzou se potvrdila správnost výběru referenčních čidel. Na základě nejnižší 
odchylky od průměrné teploty v objektu se dále potvrdil výběr 3.NP jako referenčního. 
Omezením přiváděného vzduchu VZT jednotek na 95 % otáček frekvenčního měniče se i v 
nejvyšších špičkách podařilo dodržet parametry maximální teploty vzduchu 26 °C zadané 
systém MaR.  

Maximální využití chladících jednotek v letním období se pohybuje mezi je 44 %. Rozhodnutí 
banky snížit instalovaný chladící výkon vůči původním projektem dimenzovaným výkonům 
bylo správné. 

Během celého procesu od prvních koncepcí, přes všechny stupně projektové dokumentace a 
doplňkové studie až po přebírání stavby její uvádění do provozu a optimalizace během 
zkušebního provozu, se ukázala jako neocenitelná role konzultanta investora. Pro stavby 
s systémem větrání a klimatizace by měla vždy existovat konzultant investora který zajistí 
kontinuitu přenosu myšlenek a konceptů ve všech stupních realizace a optimalizaci provozu 
stavby.   
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