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ÚVOD 
Závazným dokumentem, který popisuje nutné úkony související s kontrolou klimatizačních 
systémů je Vyhláška č. 277/2007 Sb. [3]. Současně existuje platná evropská norma 
ČSN EN 15240 [7], která je však nezávazná. Ani jeden z uvedených dokumentů nepopisuje 
jednoznačně údaje pro identifikaci systému a hlavní podstatné body kontroly.  

Vyhláška č. 277/2007 Sb. je velmi stručná a kontrolu klimatizačního zařízení podle této 
vyhlášky prakticky nelze provést. Příloha vyhlášky v podobě vzoru zprávy o kontrole 
klimatizačního systému je zpracována velmi povrchně a pro vlastní kontrolu nelze uvedený 
vzor bez bližšího vysvětlení prakticky použít. V uvedené příloze často dochází k míchání 
různých druhů informací např. v identifikaci klimatizačního zařízení se vyžadují údaje, které 
náleží k identifikaci budovy. Navíc vyhláška používá poněkud nepřesné výrazy jako např. 
venkovní teplota, což má být teplota venkovního vzduchu atp. 

Přístup prezentovaný v tomto příspěvku vychází z národní terminologie v oboru klimatizace a 
jeho snahou je převést obecné zásady definované zmíněnými dokumenty do praktických 
realizací. Nutno připomenout, že kontrola klimatizačního zařízení se nedělá pro obdržení 
„papíru“, ale za účelem efektivně využívat energii a tím snižovat její spotřebu. Tento 
příspěvek se snaží nezávisle a nezávazně korigovat zmíněnou vyhlášku. 

OBECNÝ PŘÍSTUP KE KONTROLE KLIMATIZA ČNÍCH SYSTÉMU 
Obecné informace 
Podle zákona č. 177/2006 Sb. mohou kontroly klimatizačních systémů vykonávat pouze 
osoby přezkoušené ministerstvem průmyslu a obchodu z problematiky užití účinnosti energie 
a návrhů opatření, nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu. Tyto osoby 
jsou vedeny v seznamu energetických expertů na stránkách MPO. Mezi obecné informace o 
prováděné kontrole klimatizačního zařízení patří datum kontroly, její platnost (cílové datum) 
a jméno oprávněné osoby, vč. adresy a čísla oprávnění. 

Identifikace objektu 
Klimatizační zařízení, na nějž se vztahuje vyhláška č. 255/2007 Sb. [3], je součástí nějaké 
budovy. Do identifikace objektu patří základní údaje, kterými jsou: název, popis a adresa 
budovy, majitel budovy, případně provozovatel či správce budovy (vč. adresy a oprávněné 
osoby). V případě, že byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je možné 
tuto skutečnost do zprávy o kontrole uvést vč. výsledku, datumu zpracování a zpracovateli 
průkazu. 

Dále je ve zprávě požadováno uvádět stáří budovy. Zde se jeví jako vhodné uvádět stáří 
originální (původní) budovy, stáří do rekonstrukce a po rekonstrukci. Prošla-li budova více 
rekonstrukcemi uvedou se do zprávy všechny důležité letopočty s popisem rekonstrukce.  

Do identifikace objektu pak patří geometrické parametry objektu mezi něž patří výška budovy 
resp. výška nadzemní a podzemní části budovy vč. uvedení počtu nadzemních a podzemních 



  

podlaží. Dále do těchto údajů patří obestavěný prostor budovy a podlahová plocha budovy. 
Pro účely energetického hodnocení budov na základě [4] se obestavěným prostorem rozumí 
vnější objem budovy (zóny). Celková podlahová plocha budovy je vymezená mezi vnějšími 
konstrukcemi a zahrnuje součet ploch všech podlažích. Do identifikace budovy lze rovněž 
zařadit charakteristiku objektu z hlediska jeho hmotnosti resp. tepelné kapacity.  

Rozdělení objektu na zóny 
Klimatizovanou zónou se rozumí prostor, který je klimatizován jedním klimatizačním 
systémem. Do několika klimatizovaných zón může např. zasahovat jeden samostatný větrací 
systém, který rovněž podléhá kontrole.  

Ve zprávě o kontrole klimatizačního systému by měly být uvedeny venkovní a vnitřní teplotní 
a vlhkostní podmínky. Pro hodnocení funkce klimatizačního zařízení je nutné znát projektové 
hodnoty teploty a entalpie, resp. relativní vlhkosti venkovního vzduchu. Kromě toho by zde 
měla být uvedena i projektová vnitřní teplota a relativní vlhkost. Vyhláška rovněž vyžaduje 
uvádět charakter užívání budovy. V tomto směru lze pro pracovní prostory použít Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. [5], které definuje třídy práce. 

V popisu jednotlivých zón by měly být uvedeny tepelně technické vlastnosti obvodových 
konstrukcí (součinitel prostupu tepla) vč. druhu použitých stínicích elementů (stínicí 
součinitel) u transparentních konstrukcí. 

Do zprávy se uvedou projektované hodnoty tepelných zisků (venkovních a vnitřních) 
v jednotlivých zónách a uvedené hodnoty se porovnají se skutečností. Pokud je znám časový 
rozvrh obsazenosti dané zóny uvede se rovněž do zprávy. Dále se uvede průtok a teplota 
přiváděného vzduchu. 

Identifikace klimatiza čních systémů a zdrojů chladu v objektu 
Z hlediska identifikace klimatizačních systémů a zdrojů chladu je vhodné nejprve vytvořit 
seznam instalovaných zařízení s chladicím výkonem > 12 kW. Uvede se počet klimatizačních 
zařízení a zdrojů chladu v budově a jejich výčet. Každé zařízení má většinou své číslo a název 
(tyto údaje lze převzít z projektové dokumentace, je-li k dispozici). Není-li tomu tak přiřadí 
číslo a název osoba provádějící kontrolu. V rámci lokalizace zařízení je nutné uvést typ všech 
klimatizačních systémů (jednozónový, vícezónový, vzduchový, vodní, chladivový atp. – viz. 
přednáška Prof. Drkala) a jejich příslušnost ke konkrétním zónám. 

V další fázi identifikace se pak přistoupí k popisu jednotlivých zařízení. Základem je 
prostudování dostupné dokumentace. Zhodnotí se zda projektová dokumentace odpovídá 
skutečnosti, pokud ne, uvedou se odlišnosti. Při kontrole se zohlední, zda byla dokumentace 
zpracována autorizovanou osobou. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [2], § 125 je 
vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci 
odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, že 
dokumentace nebyla vůbec pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu, je vlastník 
stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. V případě zjištění, že 
v projektové dokumentaci jsou chybějící části nebo údaje, vyspecifikují se tyto nedostatky do 
zprávy. V této fázi kontroly se rovněž prostudují předávací protokoly, zprávy o komplexním 
vyzkoušení a dokumentace pro provoz a údržbu a podklady dodavatelů strojů a zařízení. 
K dispozici by rovněž měla být servisní kniha, kde jsou zaznamenány všechny servisní úkony 
(výměna filtrů, řemenů ventilátorů, apod.) a revize (požární klapky). 

Jednou z požadovaných položek je rovněž funkční schéma zařízení. V případě, že funkční 
schéma je součástí projektové dokumentace příslušného zařízení a je správné, pak lze do 
zprávy o kontrole vložit jeho kopii. Pokud schéma není k dispozici, nebo je neúplné uvede se 



  

zmíněná skutečnost do zprávy spolu s doporučením na doplnění chybějící části dokumentace. 
V žádném případě nelze po inspektorovi požadovat, aby schéma vypracoval. 

Základní informací je datum kdy bylo zařízení uvedeno do provozu. Uvede se kde je zařízení 
umístěno (na střeše, ve strojovně – číslo místnosti, podlaží). V rámci identifikace zařízení se 
uvedou veškeré projektové a technické parametry, které charakterizují daný typ 
klimatizačního systému (viz dále), doba provozu zařízení a systém regulace zařízení. Pro 
účely kontroly klimatizačního zařízení je vhodné využít i data z měření spotřeb energií, jsou-li 
k dispozici.  

V rámci posouzení regulace klimatizačního systému je nutné charakterizovat jeho princip 
(analogový, digitální), vztah k řízení provozu budovy (samostatný regulační systém, součást 
systému řízení provozu budovy), zda je systém plně automatický (specifikace časového 
programu chodu klimatizačního zařízení), nebo s obsluhou (jaké zásahy musí obsluha 
vykonávat).  

V rámci identifikace klimatizačního zařízení se doporučuje udávat u jednotlivých typů 
zařízení následující údaje:  

Vzduchové systémy (jednokanálové s konstantním průtokem vzduchu, jednokanálové 
s proměnným průtokem vzduchu, dvoukanálové) 
Uvést druh klimatizačního systému (pro zónu) a počet zařízení daného systému (pro zónu) 
rozdělení zařízení do strojoven v budově. Např.: Zařízení č. X (strojovna Y):  

a) Průtok upraveného (přiváděného) vzduchu, průtok venkovního, oběhového vzduchu,  
b) Filtrace vzduchu (počet stupňů filtrace, kategorie instalovaných filtrů), 
c) Typ a výkon výměníku ZZT, typ a výkon ohřívače  vzduchu, chladiče vzduchu, 

zvlhčovače vzduchu,  
d) Typ, průtok vzduchu,dopravní tlak, otáčky ventilátoru (konstantní, dvoje, regulované 

frekvenčním měničem),  
e) Popis rozvodu upraveného vzduchu. Provedení koncových prvků (výustí, regulátorů 

průtoku vzduchu a směšovacích boxů s typem výustě). Uvést hlavní typy koncových 
prvků (hlavní příklady) a jaké jsou uvažované možnosti jejich regulace, resp. 
nastavení průtoku, 

f) Intenzita větrání, intenzita výměny vzduchu v zóně. (Ve vyhlášce se objevuje 
nesmyslný pojem „objemy výměny vzduchu“ !),+ 

g) Systém zdroje a rozvodu chladu ze strojovny chlazení (viz odstavec Zdroj chladu). 
 
Kombinované systémy vzduch/voda s indukčními jednotkami 
Kombinovaný klimatizační systém (např. pro zónu: hotelové pokoje 2NP), počet zařízení pro 
přívod primárního vzduchu, počet vodních zařízení  rozvádějících vodu (teplo a chlad) po 
budově, rozdělení zařízení do strojoven v budově.  

a) Průtok primárního upraveného (přiváděného) vzduchu, průtok venkovního, oběhového 
vzduchu,  

b) Filtrace vzduchu (počet stupňů filtrace, kategorie instalovaných filtrů), 
c) Typ a výkon výměníku ZZT, typ a výkon ohřívače  vzduchu, chladiče vzduchu, 

zvlhčovače vzduchu,  
d) Typ, průtok vzduchu, dopravní tlak, otáčky ventilátoru (konstantní, dvoje, regulované 

frekvenčním měničem),  
e) Popis rozvodu primárního upraveného vzduchu. Provedení indukčních jednotek 

(parapetní, stropní – chladicí trámce). Indukční poměr. Regulace tepelného výkonu, 



  

f) Systém zdroje a rozvodu chladu ze strojovny chlazení včetně napojení  na  IJ (viz 
odstavec Zdroj chladu). 

 
Vodní systémy (s ventilátorovými konvektory, chladicí stropy) 
Vodní klimatizační systém (např. pro zónu: vestibul), počet zařízení pro přívod čerstvého, 
venkovního vzduchu, počet vodních zařízení rozvádějících vodu (chlad/teplo) po budově, 
rozdělení zařízení do strojoven v budově.  

a) Průtok upraveného (přiváděného) vzduchu, průtok čerstvého, venkovního vzduchu. 
b) Filtrace vzduchu (počet stupňů filtrace, kategorie instalovaných filtrů), 
c) Typ a výkon výměníku ZZT, typ a výkon ohřívače  vzduchu, případně chladiče 

vzduchu a zvlhčovače vzduchu, 
d) Typ, průtok vzduchu, dopravní tlak, otáčky ventilátoru (konstantní, dvoje, regulované 

frekvenčním měničem), 
e) Popis rozvodu upraveného vzduchu. Vyústění upraveného vzduchu do vnitřních 

jednotek (ventilátorových konvektorů, vnitřních chladivových jednotek s případně 
navázánými výustěmi, anemostaty) nebo přímý výstup vyústkami, anemostaty (u 
chladicích stropů jedině možný), 

f) Systém zdroje a rozvodu chladu ze strojovny chlazení včetně napojení koncových 
prvků – ventilátorových konvektorů, chladicích stropů (viz odstavec Zdroj chladu). 

 
Zdroje chladu 

a) Konstrukční typ zařízení (rozdělení viz přednáška Prof. Petráka) 
b) Umístění zařízení (střecha, strojovna) 
c) Teplonosná látka (použité chladivo, aj.) 
d) Celkový jmenovitý chladicí výkon zařízení, příkon zařízení, chladicí faktor 
e) Popis rozvodů chladu, akumulace a tepelné izolace (tloušťka, materiál, příp. součinitel 

tepelné vodivosti, kvalita ochrany povrchu) 
f) Regulace výkonu zdroje chladu 
g) Systém měření spotřeby energie (měření spotřeby el. Energie, provozní teploty, tlaky) 
 

Chladivové systémy 
Druh klimatizačního systému (pro zónu) a počet chladivových zařízení rozvádějících 
chlad/teplo po budově, počet zařízení pro přívod čerstvého, venkovního vzduchu, rozdělení 
zařízení do strojoven v budově.  

a) Typ chladivového systému (split, multisplit, s proměnným / konstantním průtokem 
chladiva, VRV, atd.) 

b) Popis zdroje chladu (viz odstavec Zdroje chladu) 
c) Popis zařízení pro přívod vzduchu (viz odstavec Vzduchové systémy) 
 

Kontrola zařízení: 
Kontrola zda systém plní funkci, pro kterou byl navržen a instalován 
V rámci kontroly klimatizačního zařízení se předpokládá minimálně jedna návštěva objektu. 
V rámci této návštěvy projde inspektor strojovny  (popř. střechu kde je zařízení umístěno), 
velíny, klimatizované  prostory a údržbářskou dílnu. Klimatizované prostory je nutné 
navštívit v provozní době a pocitově případně s dotazem na uživatele těchto prostor 
(zaměstnance) zhodnotit zda v daných zónách klimatizační zařízení plní svou funkci (dotaz na 
tepelný pocit v pásmu pobytu osob – teplota a vlhkost vzduchu). Předpokládá se, že v rámci 
kontroly bude inspektorovi k dispozici člověk odpovědný za chod a údržbu zařízení. 



  

Inspektor může svůj názor doplnit i s diskusí s pracovníky údržby, smluvního servisu, 
zaměstnanci.  

Kontrola efektivity provozu a návrhu 
Předpokládá se, že inspektor nebude měřit žádné údaje, nebo spíše ojediněle (mikroklimatické 
podmínky). V případě, že bylo prováděno měření, bude přílohou zpráva o měření, měřicích 
metodách a přístrojích. Při kontrole efektivity provoze se musí spolehnout na záznamy 
systému MaR, jsou-li k dispozici. V této fázi kontroly se zhodnotí adekvátnost doby provozu 
klimatizačního zařízení. Zhodnotí se vhodnost volby a nastavení regulovaných parametrů 
(teplota, vlhkost, popř. CO2). Zhodnotí se zda je zabráněno (blokace) současnému provozu 
vytápění a chlazení. Porovnají se nastavené parametry u jednotlivých zařízení s projektovými 
údaji. 

Kontrola provedení klimatizačního zařízení – vizuální kontrola 
Zjistí se jaká zařízení jsou funkční a která nefungují (uvedou s důvody např. oprava). 
Zhodnotí se, zda je zařízení provedeno tak, aby mohla být prováděna údržba a servis. Není-li 
tomu tak, je nutná úprava zařízení. Jedná se zejména o přístup k ventilátorům, klapkám, 
filtr ům, čidlům MaR apod. Provede se vizuální kontrola provedení klimatizačního systému, 
rozvodů, akumulace a distribuce chladu. Zhodnotí se stav čerpadel a armatur, stav 
akumulačních zásobníků jejich izolace. Provede se vizuální kontrola těsnosti potrubí, 
provedení tepelné izolace a zkontroluje se zda nedochází ke kondenzaci na vnějším povrchu. 
Zjistí se, zda je zařízení udržováno v čistotě (např. nasávání vzduchu ze stavebního kanálu). 
Pokud zařízení subjektivně prokazuje známky zvýšených hladin hluku (akustického tlaku) či 
vibrací uvede se tato skutečnost do zprávy a doporučí se akustické měření. 

Kontrola údržby 
V rámci kontroly údržby se uvede jakým způsobem je zajištěn servis a průběžná údržba 
zařízení (smluvně, vlastními zaměstnanci). Vyspecifikuje se kdo zajišťuje servis 
elektroinstalace, chlazení, vytápění, vzduchotechniky a MaR. Do zprávy se uvede zda je 
vypracován plán pravidelných kontrol a servisních zásahů. Zhodnotí se zkušenosti 
provozovatele se smluvním servisem. Zhodnotí se zkušenosti s údržbou prováděnou vlastními 
zaměstnanci firmy (je skupina údržby vybavena potřebnými zařízeními a kvalifikovanými 
pracovníky?). 

Doporučení ke zlepšení stávajícího stavu 
Závěrem kontroly by měly být doporučení, která zajistí, aby klimatizační zařízení bylo 
provozováno co možná nejefektivněji. K takovým doporučením patří např.: 

a) návrh na dílčí či celkovou rekonstrukci systému, který je sice funkční, ale pracuje 
neekonomicky, 

b) návrh na odstranění viditelných závad, opravu, nebo výměnu nefunkčních prvků, 
c) návrh na doplnění některých prvků, či jiných zásahů vedoucích ke zlepšení 

hospodárnosti systému, nebo zlepšení jeho funkčních vlastností (žaluzie, instalace 
doplňkových otopných či chladicích zařízení, tepelná izolace obálky budovy, 
otopných a chladicích rozvodů aj., změnu způsobu přívodu vzduchu v klimatizovaném 
prostoru – přívod vzduchu směrovat do pásma pobytu osob, využití venkovního 
vzduchu pro chlazení v přechodovém období, volné chlazení), 

d) vypracování servisního údržbového plánu, 
e) doporučení jak správně realizovat servis, údržbu (přechod na smluvní servis, nebo 

naopak změnu smluvního servisu), 
f) v případě, že stávající systém MaR neplní funkci, nebo neumí zajistit ekonomický 

provoz doporučí se realizace nového systému MaR. 



  

PŘÍKLAD KONTROLY KLIMATIZA ČNÍHO ZA ŘÍZENÍ 

1) VZDUCHOVÝ JEDNOKANÁLOVÝ SYSTÉM 
Identifikace zařízení 
První příklad kontroly klimatizačního zařízení byl realizován na jednozónovém 
jednokanálovém vzduchovém klimatizačním systému. Centrální vzduchotechnická jednotka 
slouží pro větrání a klimatizaci posluchárny č. 209 v 2.np. Jednotka je umístěna ve strojovně 
vzduchotechniky v 1.pp a skládá se z následujících částí: 

Přívod  vzduchu 
• Uzavírací klapka těsná, ovládaná servopohonem 
• Filtrační komora s filtrem třídy filtrace G4 
• Rotační výměník ZZT 
• Směšovací komora 
• Komora vodního ohřívače 
• Komora chladiče s přímého výparníku 
• Ventilátorová komora 
• Filtrační komora s filtrem třídy filtrace F5 

 
Odvodní část 
• Filtrační komora s filtrem třídy filtrace G4 
• Ventilátorová komora 
• Směšovací komora 
• Rotační výměník ZZT 
• Uzavírací klapka těsná, ovládaná servopohonem 
 
Zdrojem chladu pro přímý výparník je kondenzátorová dvoukompresorová jednotka o výkonu 
102 kW (příkonu 30,2 kW) umístěná na střeše objektu (Obr. 1b). 

 

  
a) b) 

 
Obr. 1 Zařízení č. 1- vzduchový jednokanálový klimatizační systém 

a) Vzduchotechnická klimatizační jednotka 
b) Zdroj chladu 
 

V rámci identifikace zařízení byla prostudována dostupná dokumentace (prováděcí projekt 
vzduchotechniky a průvodní technická zpráva) a byla realizována osobní návštěva strojovny 
vzduchotechniky a střechy, kde jsou zařízení umístěna. Údaje zjištěné v rámci identifikace 
jsou uvedeny v příloze tohoto příspěvku. 



  

 

  
 

Obr. 2 Nekvalitně provedená a opotřebovaná izolace chladivového potrubí 
 

Vizuální kontrola zařízení 
V rámci vizuální kontroly byl kontrolován stav filtrů vzduchu, zanesení výměníků, čistota 
nasávacích otvorů VZT, kvalita provedení tepelné izolace aj. 

Vážné vizuální nedostatky byly zjištěny na tepelné izolaci chladivového potrubí vedoucího od  
zdroje chladu k přímému výparníku VZT jednotky. Tepelná izolace ve venkovním provedení 
je značně porušena a v některých úsecích je potrubí zcela obnaženo Obr. 2.  V tomto případě 
lze doporučit izolaci vyměnit a opatřit jí ochranou proti nežádoucímu chování ptactva (např. 
hliníková páska).  

Kontrola provozu systému 
Při kontrole provozu zařízení byly použity záznamy regulačního systému vzduchotechnické 
jednotky v období od 2. 5. 2008 do 31. 12. 2008. Období dobře pokrývá letní provoz 
klimatizačního systému i část zimního. Pro vyhodnocení byly použity následující data: 

• teplota přiváděného vzduchu do posluchárny 

• teplota odváděného vzduchu z posluchárny 

• teplota vzduchu v prostoru posluchárny – průměrná teplota ze tří prostorových čidel 

• kvalita vzduchu v posluchárně (komplexní parametr dle doporučení výrobce je 
požadována hodnota 34) 

• poloha cirkulační klapky 

• požadovaná frekvence frekvenčního měniče motoru rotačního regeneračního 
výměníku zpětného získávaní tepla (0-100 % vyjadřující přibližně lineární závislost 
otáček kde 100 % představuje maximální otáčky) 

• chod rotačního výměníku (ZAPNUTO/ VYPNUTO) 

• požadovaná frekvence motoru přívodního ventilátoru (0-100 % kdy  0 % představuje 
přibližně 25 Hz, výkon ventilátoru však není dostatečný pro dopravu vzduchu a 100 % 
představuje 41 Hz což představuje požadovaný průtok přibližně 13 000 m3/h) 

• chod přívodního ventilátoru (ZAPNUTO/ VYPNUTO) 



  

• požadovaná frekvence motoru odvodního ventilátoru (0-100 % kdy 0 % představuje 
přibližně 25 Hz, výkon ventilátoru však není dostatečný pro dopravu vzduchu a 100% 
představuje 43 Hz což představuje požadovaný průtok přibližně 13 000 m3/h) 

• chod odvodního ventilátoru (ZAPNUTO/ VYPNUTO) 

• chod čerpadla ohříváku (ZAPNUTO/ VYPNUTO) 

• chod prvního kompresoru  (ZAPNUTO/ VYPNUTO) 

• chod druhého kompresoru (ZAPNUTO/ VYPNUTO) 

Provoz systému 
Doba provozu vzduchotechnické jednotky byla v období od 2. 5. 2008 do 31. 12. 2008 1148 
hodin. Doba chodu zařízení byla rozdělena na teplé (od 2. 5. 2008 do 30. 9. 2008) a chladné 
období roku (od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008). V chladném období roku bylo čerpadlo otopné 
vody v provozu 322 hodin a zdroj chladu 105 hodin a v  teplém období roku bylo čerpadlo 
otopné vody v provozu 551 hodin a zdroj chladu nebyl v provozu vůbec. Při vyhodnocení lze 
předpokládat, že čas chodu zařízení se shoduje s časem využívání klimatizovaného prostoru. 

Kontrola zda zařízení plní funkci pro kterou byl navržen a instalován 
Teplota vzduchu 
Pro hodnocení tepelné pohody lze pracovat s teplotou vzduchu (údaj, který je pro kontrolu k 
dispozici), kdy lze předpokládat, že tato teplota se blíží teplotě operativní (konvektivní 
chladicí systém). Rozmezí přípustných podmínek bude převzato z požadavků na pracovní 
prostředí [5]. Kumulativní četnost výskytu teplot vzduchu v zimním a letním období, která 
byla k dispozici pro hodnocení je znázorněno v Obr. 3 spolu s rozmezím přípustných hodnot 
operativní teploty. Z  Obr. 3 je zřejmé, že horní teplotní limit je překročen po zanedbatelně 
krátký čas. Nesplnění dolního teplotního limitu je patrně způsobeno v době, kdy zařízení bylo 
v náběhu (zařízení je v provozu v době před využíváním prostoru). Chod zařízení předchází 
dobu využívání prostoru o čas nutný k náběhu teploty vzduchu v místnosti na požadovanou 
hodnotu. Nesplnění dolního teplotního limitu dle Obr. 3 tedy nemusí nutně indikovat tepelnou 
nepohodu. Z výsledků lze učinit závěr, že zařízení zajišťuje přijatelnou teplotu vzduchu 
prakticky po celou dobu využívání prostoru. 
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Obr. 3 Kumulativní četnost výskytu teplot vzduchu 



  

Kvalita vzduchu 
Zařízení bylo navrženo tak, aby množství větracího vzduchu bylo řízeno na základě kvality 
vnitřního vzduchu. Tento koncept umožňuje významně redukovat potřebu tepla a chladu pro 
úpravu větracího vzduchu redukcí jeho průtoku. Kvalitu vzduchu v prostoru je tedy možné 
vyhodnotit na základě čidla kvality vzduchu sledujícího několik parametrů (nejčastěji CO2 a 
VOC). Přijatelná kvalita vzduchu je na stupnici 0-100 indikována hodnotou 34. Tato hodnota 
je také stanovena jako požadovaná hodnota pro regulaci větracího vzduchu. Z Obr. 4 je 
zřejmé, že požadovaná kvalita vzduchu byla dosažena pouze po 32 % doby provozu zařízení. 
Zařízení tedy nezajistilo dostatečnou kvalitu vzduchu. Z rozboru dat je zřejmé, že po celou 
sledovanou dobu, s výjimkou jednoho šestiminutového intervalu byla klapka cirkulačního 
vzduchu otevřená a průtok čerstvého vzduchu minimální. Jde tedy o evidentní chybu regulace 
cirkulační klapky a tím řízení intenzity větrání resp. kvality vzduchu. 
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Obr. 4 Kumulativní četnost výskytu kvality vzduchu 

Kontrola efektivity provozu a návrhu 
Provoz zařízení 
Dle informací provozovatele zařízení se provozní doba poslucháren řídí provozními hodinami 
posluchárny. Vzhledem k využití poslucháren, převážně pro pravidelnou výuku, skutečný 
chod vzduchotechnického zařízení by tedy měl vykazovat systematické chování. Dle Obr. 5 je 
zastoupení všech dob chodu od 15 minut po 16 hodin téměř rovnoměrné. Pokud porovnáme 
dobu chodu zařízení 1148 h v sledovaném období 254 dnů. Můžeme s použitím předpokladu, 
že při započítání víkendů a dnů kdy posluchárna není využívána tedy běží přibližně čtyři dny 
v týdnu, odhadnout průměrnou denní dobu provozu jako 8 hodin. V porovnání 
s harmonogramem přednášek v semestru kdy průměrná denní využití posluchárny je 8,5 
hodin se skutečná doba provozu jeví jako reálná. Otázkou zůstává, proč délka jednotlivých 
dob chodu nekoresponduje s využíváním poslucháren dle harmonogramu. Jako příklad může 
být nejkratší blok přednášek, trvá tři a půl hodiny a nejdelší denní blok od první pp poslední 
přednášku trvá něco málo před dvanáct hodin. Přibližně třicet procent času chodu zařízení je 
mimo takto definovaný interval. Algoritmus pro chod zařízení, by měl být podroben kontrole, 
i když s případnými úpravami nelze očekávat výrazné energetické úspory vzhledem k tomu, 
že celková doba chodu se pravděpodobně příliš nezmění. 
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Obr. 5 Kumulativní četnost výskytu doby chodu vzduchotechnického zařízení 

Provoz zpětného získávání tepla 
Z rozboru chodu motoru rotačního regeneračního výměníku presentovanému v Obr. 6 je 
zřejmé, že rotační výměník byl v provozu i v době, kdy vzduchotechnická jednotka byla 
vypnutá. Průměrná frekvence motoru rotačního výměníku byla v době chodu 
vzduchotechnické jednotky 71 % a v době kdy vzduchotechnická jednotka neběžela, byla 
průměrná frekvence 60 %. Z toho lze usuzovat, že průměrný příkon motoru regeneračního 
výměníku byl v obou obdobích téměř stejný. Porovnáním dob kdy vzduchotechnické zařízení 
bylo v provozu (1148 hodin) a doby kdy bylo v provozu ZZT (6090 hodin) lze usuzovat, že 
při správné regulaci chodu ZZT by bylo možná ušetřit kolem 80 % energie potřebné na chod 
ZZT. 
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Obr. 6 Kumulativní četnost výskytu chodu motoru ZZT v době provozu 

vzduchotechnického zařízení a v době kdy zařízení v provozu není 

Provoz zdroje chladu 
Z analýzy délky chodu jednotlivých výkonových stupňů zdroje chladu znázorněných v Obr. 7 
nevyplývají žádné skutečnosti, které by vypovídaly o neefektivním provozu, nebo špatném 
návrhu. Pouze porovnáme-li dobu chodu prvního kompresoru 104 hodin a druhého 
kompresoru 22 hodin je zřejmé, že kompresory nejsou ovládány tak, aby jejich doba provozu 
byla pokud možno stejná. Dramaticky se tak snižuje životnost jednoho kompresoru. Z tohoto 
pohledu lze doporučit a ověřit zda je možné provést opatření, aby zařízení bylo provozováno 
efektivně i z pohledu životnosti.     
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Obr. 7 Kumulativní četnost výskytu chodu jednoho kompresoru (představující 50 % 

výkonu zdroje chladu) a obou kompresorů současně (100 % výkonu zdroje chladu) 

Distribuce vzduchu 
V tomto případě lze kontrolu distribuce vzduchu provést nepřímo na základě analýzy zda jsou 
splněny předpoklady správné funkce distribučních elementů instalovaných v klimatizovaném 
prostoru. Pro přívod vzduchu do posluchárny slouží vířivé anemostaty, jejichž funkce závisí 
na uspořádání a rozdílu mezi teplotou přiváděného vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti 
(mezní hodnoty jsou definovány výrobcem distribučního elementu). Jestliže bude do 
místnosti přiváděn příliš chladný vzduch, může zvýšit riziko vzniku průvanu z důvodu 
urychleného padajícího proudu. Naopak pokud bude z anemostatů vystupovat vzduch výrazně 
teplejší než je teplota vzduchu v prostoru může dojít k obrácení proudu vzduchu směrem ke 
stropu. Uvedeny poznatek hrozí zvláště u vysokých místností. Oba zmíněné stavy naznačující 
buď nepohodu prostředí, nebo neenergetické vytápění. Na Obr. 8. je uveden výskyt rozdílu 
teplot mezi teplotou vzduchu v prostoru a teplotou přiváděného vzduchu. Současně jsou zde 
zobrazeny meze pro dané podmínky. Z tohoto pohledu zařízení disponuje efektivní distribuci 
vzduchu vyhovující potřebám chlazení, vytápění i větrání prostoru.  
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Obr. 8 Kumulativní četnost výskytu rozdílu teploty v prostoru a teploty přiváděného 
vzduchu pro posouzení rizika průvanu 



  

Provoz čerpadla ohřívače vzduchu 
Z dostupných dat není možné provést posouzení, zda čerpadlo vodního ohřívače je 
provozováno efektivně. 

2) KOMPRESOROVÉ CHLADICÍ ZA ŘÍZENÍ - CHLADICÍ STROPY 
Identifikace zařízení 
Druhým příkladem kontroly je kompresorové chladicí zařízení sloužící k výrobě chladicí 
vody pro chladicí stropy. Zařízení s celkovým chladicím výkonem 46,4 kW je umístěno ve 
strojovně chlazení v 1.pp Obr. 9a). V téže místnosti je umístěna i hydraulický rozdělovač 
s funkcí akumulační nádoby o objemu 300 l Obr. 9b). Sání venkovního vzduchu do strojovny 
je realizováno přes tlumič hluku a filtrační tkaninu Obr. 9c). Odvod tepla do venkovního 
prostředí je realizován potrubním rozvodem Obr. 9d). Údaje zjištěné v rámci identifikace jsou 
uvedeny v příloze tohoto příspěvku. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 9 Zařízení č.2 - Zdroj chladu pro chladicí stropy  
a) Zdroj chladu 
b) Akumulační nádoba 
c) Přívod vzduchu 
d) Odvod vzduchu 

 
Kontrola zařízení 
Při kontrole zařízení č. 2 byly použity záznamy regulačního systému chladícího zařízení 
v období od 2. 5. 2008 do 30. 10. 2008. Přesto, že období dobře pokrývá letní období, získaná 
data nemají plnou vypovídající hodnotu. Velkou část letního období bylo zařízení ve 



  

zkušebním provozu, kdy byly testovány regulační algoritmy pro regulaci stropního chlazení 
zabudovaného do nosné konstrukce stropu. Presentovaný postup bude slouží především pro 
ilustraci, k plnému zhodnocení bude možné přistoupit až po skončení tohoto letního období.  

Pro vyhodnocení byla použita následující data: 

• Povel zapnutí kompresorového chladicího zařízení - “chilleru“ (START/STOP) 

• Teplota chladící vody vystupující z chladicího zařízení  

• Teplota vzduchu referenční místnosti 

Kontrola zda zařízení plní funkci pro kterou bylo navrženo a instalováno 
Teplota chlazené vody 
Výstupem zařízení je chladicí voda pro chlazení aktivních stropů. Pro kontrolu zda zařízení 
dosahuje požadovaných parametrů (teploty chladicí vody) nejsou k dispozici parametry 
požadované teploty regulačního systému, pouze skutečná teplota vody viz Obr. 10. Tento 
údaj je však pro hodnocení nedostatečný. Kontrolu zdroje chladu lze provést pouze nepřímo a 
to ověřením teploty vzduchu v chlazeném prostoru viz Obr. 11. Teplota vzduchu 
vyhodnocená z prostorového čidla byla po celou dobu chodu chladícího zařízení v rozmezí 
definovaném pro pracovní prostředí [5]. Lze tedy předpokládat že chladící zařízení plní svou 
funkci. 
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Obr. 10 Kumulativní četnost výskytu teploty chladící vody vystupující z chilleru 
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Obr. 11 Kumulativní četnost výskytu teplot vzduchu 
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