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1. Úvod 

Předmětem kontroly je větrací a klimatizační zařízení v budově fakulty strojní, ČVUT v Praze, Technická 
4, Praha 6. Celkový instalovaný chladicí výkon je 148,4 kW (příkon 48,5 kW) - zařízení podléhá 
kontrole. 
 
Pro zpracování dokumentace byly použity zejména následující normy a předpisy: 

 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 

náročnosti budov. 
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákon č. 

177/2006 Sb.)  
• Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. 
• ČSN EN 15239: 2009 Větrání budov – Energetická náročnost budov – 

Směrnice pro kontrolu větracích systémů. Český normalizační institut 2009. 
• ČSN EN 15240: 2008 Větrání budov – Energetická náročnost budov – 

Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů. Český normalizační institut 2008. 
 
Vizuální prohlídka systému byla provedena dne 21. 5. 2010. 

 

1.1. Seznam dokumentace předložené ke kontrole 

• Dokumentace skutečného provedení profese Vzduchotechnika a chlazení z dubna 2008. 
Zpracovatel Ing. O. Novák,  Klimatizace, s.r.o., odpovědný projektant Ing. J. Procházka. 

• Zápis o zaškolení obsluhy ze dne 31. 3. 2008 
• Zpráva o revizi elektrického zařízení (rozvaděč MaR) ze dne 25.3.2008 revizní technik: Ivan 

Vondrouš 
 



2. Identifikace objektu 

Název nebo popis budovy Fakulta strojní - Dejvice 
Adresa Technická 4, Praha 6 Dejvice, 166 07 
Umístění v zástavbě  
Majitel budovy (vč. adresy) ČVUT v Praze 
Uživatel objektu* (vč. adresy) Fakulta strojní / elektrotechnická 
- odpovědná osoba Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (děkan) 
Správce budovy (vč. adresy)  
- odpovědná osoba Ing. M. Vomáčka 
Stáří budovy (datum zprovoznění) 1964-1967 
- významné změny (popis a datum) Výměna fasády vč. oken (2006) 
Typ budovy univerzita 
- zónování budovy ano 
Užívání budovy nebytová budova 

užívání shodné s projektem 
Projektová dokumentace objektu kompletní 
- chybějící části - 
Zastavěná plocha budovy (m2) - 
Celková podlahová plocha budovy (m2) - 
Obestavěný prostor (m3) - 
Počet nadzemních podlaží / výška (m) 8 
Počet podzemních podlaží / výška (m) 1 
Specifikace hmotnosti budovy střední 
PENB zpracován ne 
 



3. Rozdělení budovy na zóny 

Číslo zóny Zóna č. 1 Zóna č. 2 
Název zóny Posluchárna 209 Blok A2 (učebny a 

kanceláře) 
Parametry venkovního vzduchu  32 °C / entalpie neuvedena 32 °C,  56 kJ/kg 
Parametry vnitřního vzduchu 26 °C / vlhkost 

negarantována 
26 °C / vlhkost 
negarantována 

Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)   
- okna 2,5 W/m2K - 
- střecha 0,37 W/m2K - 
- ochlazovaná stěna 1,22 W/m2K - 
Ochrana proti slunečnímu záření ne ano 
- typ - venkovní žaluzie 
- stínicí faktor - 0,2 
- správná funkce - ano 
Venkovní tepelné zisky (projekt)* -  
- tepelný zisk od oslunění - 98 kW 
- prostup tepla stěnami - - 
- celkem zátěž z venkovního prostředí 
(kW) 

- 98 kW 

Vnitřní tepelné zisky (projekt)* -  
- počet osob  - 62 W/os  

celkem 28,7 kW 
- obsazenost - 12 m2/os (kanceláře) 

4 m2/os (učebny) 
- elektronické vybavení - 175 W/(PC +monitor) 

celkem 23 kW 
- osvětlení  - 9 W/m2 (kanceláře) 

5 W/m2 (učebny) 
celkem 14,7 kW 

- celková vnitřní tepelná zátěž (kW) - 74,3 kW 
Větrání nucené přirozené 
- množství přiváděného vzduchu neuvedeno -  
- teplota přiváděného vzduchu neuvedeno - 
- tepelná zátěž větráním* - 24,3 kW 
Charakter užívání zóny – třída práce** I I 
*V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximálních tepelných zisků 
**Podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 



4. Identifikace klimatizačních systémů a zdrojů chladu v objektu 

Seznam zařízení v objektu 
Číslo 

zařízení 
Název Typ Příslušnost 

k zóně 
1 Větrání posluchárny Vzduchový jednokanálový systém 1 
2 Chlazení bloku A2 Vodní chladicí systém – chladicí stropy 2 

 
5. Identifikace zařízení 

5.1.1. Zařízení č. 1 – Vzduchový jednokanálový systém 

Název a číslo zařízení Zařízení č. 1a – Větrání posluchárny 
Typ zařízení Vzduchový jednokanálový systéms proměnným 

průtokem vzduchu 
Umístění zařízení Uvnitř objektu ve strojovně VZT 
Stáří zařízení (rok zprovoznění, nebo instalace) 2005 
Stav projektové dokumentace  nekompletní 
- chybějící části schéma zařízení 
- odpovídá skutečnost projektu ano 
Dokumentace pro provoz a údržbu kompletní 
- chybějící části - 
- pravidelné záznamy ano 
Projektové parametry  
- projektovaný chladicí výkon zařízení  102 kW 
- požadovaná teplota vnitřního vzduchu 
(léto/zima) 

26 °C / 20 °C 

- požadovaná relativní vlhkost negarantována 
Technické parametry: přívod odvod 
- průtok přiváděného vzduchu  13 000 m3/h 13 000 m3/h 
- průtok venkovního vzduchu  není znám  
- měrný výkon ventilátoru  2,07 kW/(m3/s) 1,52 kW/(m3/s) 
- celkový dopravní tlak ventilátorů  400 Pa 300 
- ZZT (typ, výkon popř. účinnost) rotační výměník; 110,8 kW; -15/7 °C 
- cirkulace ano 
- typ a výkon předehřívače  - 
- typ a výkon ohřívače  vodní; 61 kW, 80/60 °C 
- typ a výkon chladiče  přímý výparník; 88,4 kW 
- hladina akustického tlaku  85 dB(A)  64 dB(A) 
- filtrace  G4, F7 G4 
- distribuce vzduchu  vířivé anemostaty jednořadé vyústky 
- tepelná izolace potrubí  ano, tloušťka 40 mm ano, tloušťka 40 mm 
Provoz systému nárazový dle provozních hodin posluchárny 
- odhadovaná doba provozu (h/rok) zima 442 hod. 

léto 737 hod. 
- naměřená doba provozu (h/rok) zima (od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008) 552 hod. 

léto (od 2. 5. 2008 do 30. 9. 2008) 569 hod. 
Regulace  
- regulace průtoku čerstvého vzduchu V = var. (směšovací klapka) 
- regulace celkového průtoku vzduchu V = var. (frekvenční měniče) 
- regulace teploty přiv. vzduchu (ohřev) kvalitativní 
- regulace teploty přiv. vzduchu (chlazení) dvoustupňový přímý výparník  (vypnuto / zapnuto) 



Systém měření spotřeby energie částečné 
- měření spotřeby el. energie měření ne; zaznamenávání ne 
- měření spotřeby tepla (teploty vody, průtok) měření ne; zaznamenávání ne 
- měření spotřeby chladu (teploty, průtok) měření ne; zaznamenávání ne 
- měření provozních parametrů měření ano; zaznamenávání ano 
Funkční schéma  ne 

5.1.2. Zařízení č. 2 - Kompresorové chladicí zařízení 

Název a číslo zařízení Zařízení č. 2 – Chlazení bloku A2 
Typ zařízení Kompresorové chladicí zařízení sloužící k výrobě 

chlazené vody pro chladicí stropy 
Obchodní označení EPSILON CF/ST 1P-30 
Umístění kondenzátorové části uvnitř budovy (strojovna 1.pp) 
Stáří zařízení (rok zprovoznění, nebo instalace) 2 roky (2007) 
Stav projektové dokumentace kompletní 
- chybějící části - 
- odpovídá skutečnost projektu ano 
Dokumentace o zkoušce těsnosti Není k dispozici 
Dokumentace pro provoz a údržbu kompletní 
- chybějící části - 
- pravidelné záznamy ano 
Odvod tepla do venkovního prostředí přes buňkové tlumiče hluku 
Technické parametry:  
- použité chladivo R407C 
- celkový chladicí výkon zařízení  46,4 kW 
- chladicí faktor  2,53 
- příkon zařízení  19 kW (3x400 V) 
- výkon ventilátoru  3 kW 
- celkový průtok vzduchu  14 500 m3/h (150 Pa) 
- měrný výkon ventilátoru 745 W/(m3/s) 
- hladina akustického výkonu  77 dB(A) 
- tepelná izolace potrubí syntetický kaučuk, 25 mm, lepeno 
- akumulační zásobník, izolace 300 l, tl. Izolace 25 mm 
Provoz systému pravidelný dle provozních hodin budovy 
- odhadovaná doba provozu zima / léto (h/rok)  - 
- naměřená doba provozu zima / léto (h/rok) není k dispozici 
- stav provozu  vyhovující 
Regulace   
- regulace zdroje chladu automatická regulace (vypnuto/zapnuto) na 

teplotu zpátečky 
- regulace chladicího okruhu kvalitativní - směšováním 
Systém měření spotřeby energie ano / častečné / ne 
- měření spotřeby el. energie měření ne; zaznamenávání ne 
- provozní teploty měření ano; zaznamenávání ano 
- provozní tlaky měření ne; zaznamenávání ne 
 



6. Kontrola klimatizačních systémů 

6.1. Stav dokumentace 

Číslo 
zařízení 

Stav Chybějící části Doplnit 

1 Nekompletní Vstupní parametry návrhu (množství 
čerstvého vzduchu, teplota přiváděného 
vzduchu).  
Řezy.  
Schéma zařízení.  
Protokol o zaregulování. 

Ano 

2 Kompletní - Ne 

6.2. Kontrola zařízení 

6.2.1. Zařízení č. 1 – Vzduchový jednokanálový systém 

a) Kontrola zda systém plní funkci, pro kterou byl navržen a instalován 
Subjektivní hodnocení osoby provádějící inspekci 
- celkový stav prostředí uspokojivý 
- nejčastější stížnosti - 
- teplota vzduchu vyhovující 
- průvan vyhovující 
- kvalita vzduchu nevyhovující (v době kontroly 15:30 h, cca 80% 

obsazenost posluchárny) 
Objektivní hodnocení  
- teplota vzduchu v pořádku po celé období provozu (20 až 28 °C) 
- průvan nehrozí riziko průvanu 
- kvalita vzduchu (nepovinné) Kvalita nevyhovující po 68% doby provozu  
 
b) Kontrola efektivity provozu a návrhu 
VZT jednotka  
Vhodnost zařízení pro plnění požadovaných 
funkcí – revize schémat klimatizačního zařízení 

vyhovuje / nevyhovuje 

Adekvátnost výkonových parametrů  
Spotřeba energie: analýza + naměřené 

hodnoty 
(vypočítaná – udaná v 
podkladech) 

- spotřeba energie pro ventilátory Chod zařízení 
odpovídá 
předpokladům 

- 

- spotřeba energie pro ohřev přiv. vzduchu Nelze hodnotit - 
- spotřeba energie pro chlazení přiv. vzduchu Chod zařízení 

odpovídá 
předpokladům 

 

- spotřeba energie pro pohon čerpadel Nelze hodnotit - 
- spotřeba energie pro pohon ZZT ZZT není vypínáno 

v době, kdy zařízení 
není v provozu 
možnost ušetřit cca 
80% energie 

- 

- celková spotřeba energie Nelze hodnotit - 
- hodnocení energetické účinnosti systému  
Regulace: teplota kvalita vzduchu 



- vhodnost rozdělení na regulované zóny vyhovující vyhovující 
- zhodnocení časového spínání vyhovující nefunkční 
- poloha, funkce a nastavení snímačů a čidel vyhovující vyhovující 
- vhodnost nastavených regulovaných parametrů vyhovující vyhovující 
- nastavení regulátoru vyhovující nefunkční 
Distribuce vzduchu: chlazení vytápění větrání 
- vhodnost distribuce pro: vyhovující vyhovující vyhovující 
- rizika obtěžování průvanem/teplým vzduchem nehrozí nehrozí nehrozí 
Vzduchovody:  
- funkčnost / zaregulování větví zregulování provedeno při zprovoznění zařízení 
- realizace sání a výfuku / hygiena vzájemná poloha 
 
c) Kontrola provedení a údržby 
Údržba a kontrola systému pravidelná  
- stav filtrů vzduchu vyhovující 
- četnost výměny, nebo čištění filtrů podle rozdílu tlaků i časové (3 měsíce) 
- nasávací otvory venkovního vzduchu čisté 
- těsnost potrubí vizuálně vyhovuje 
- tepelná izolace, kvalita provedení vizuálně vyhovuje 
- kondenzace  ne 
- údržba jednotky  dle požadavků výrobce 

6.2.2. Zařízení č. 2 - Kompresorové chladicí zařízení 

a) Kontrola zda systém plní funkci, pro kterou byl navržen a instalován 
Subjektivní hodnocení uživatelů / osoby provádějící inspekci 
- výkon zařízení vyhovující 
- hluk a vibrace vyhovující 
- teplotní spád vyhovující 
Objektivní hodnocení  
- výkon zařízení vyhovující (nepřímo z teploty chlazeného 

prostoru) 
- hluk a vibrace nehodnoceno 
- teplotní spád nehodnoceno 
 
b) Kontrola efektivity provozu a návrhu 
Chladicí zařízení  
Vhodnost zařízení pro plnění požadovaných 
funkcí – revise schématu chladícího zařízení 

vyhovuje 

Adekvátnost výkonových parametrů  
Spotřeba energie: naměřená (vypočítaná – udaná v 

podkladech) 
- spotřeba energie pro ventilátory - - 
- spotřeba energie pro pohon kompresoru - - 
- celková spotřeba energie - - 
- hodnocení energetické účinnosti systému - 
Regulace:  
- způsob regulace vyhovující 
- nastavení vyhovující  
Vzduchová část:  
- řešení přívodu a odvodu vzduchu/volba 
ventilátoru 

vyhovující 



Rozvod chladícího média:  
- řešení rozvodu chladné vody vyhovující 
- volba akumulační nádrže součástí zařízení + hydraulický rozdělovač (300 l) 

vyhovující 
 

c) Kontrola provedení  
Celkový stav zařízení  
- stav čerpadel vyhovující 
- stav armatur vyhovující 
- stav zásobníku a izolace izolace vyhovující  
- těsnost potrubí vizuálně vyhovuje 
- tepelná izolace vizuálně vyhovuje  
- vnější kondenzace  ne 
 
d) Kontrola údržby 
Údržba a kontrola systému pravidelná  
- stav filtrů vzduchu vyhovující 
- četnost výměny, nebo čištění filtrů časové  
- nasávací otvory venkovního vzduchu čisté 
- údržba jednotky  dle požadavků výrobce 
 



7. Zhodnocení kontroly - doporučení ke zlepšení stávajícího stavu  

Zařízení č. 1 – Vzduchový jednokanálový systém 
Snížení tepelné zátěže  
- snížení tepelných zisků od sluneční radiace - 
- snížení vnitřní tepelné zátěže - 
Zlepšení účinnost systému  
- využití venkovního vzduchu Doporučuje se využívat možnost chlazení 

venkovním vzduchem 
- zlepšení účinnosti přenosu - 
- zlepšení účinnosti distribuce - 
- zlepšení účinnosti výroby Nevyhovující stav tepelné izolace rozvodů zdroje 

chladu  
- akumulace - 
Optimalizace užívání budovy - 
Provoz zařízení Doporučuje se provést kontrolu algoritmu řízení 

chodu zařízení ve vazbě na užívání prostoru 
Pravidelné údržby - 
Nesprávné funkce, poruchy Nefunkční regulace cirkulační klapky 

Nevyhovující regulace chodu ZZT 
Výměna Výměna tepelné izolace rozvodů chladu ve 

venkovním prostředí  
Měření Doporučuje se doplnit měření spotřeby elektrické 

energie pro VZT.  
 
Zařízení č. 2 - Kompresorové chladicí zařízení 
Snížení tepelné zátěže  
- snížení tepelných zisků od sluneční radiace - 
- snížení vnitřní tepelné zátěže - 
Zlepšení účinnost systému  
- zlepšení účinnosti přenosu - 
- zlepšení účinnosti distribuce - 
- zlepšení účinnosti výroby - 
- akumulace - 
Optimalizace užívání budovy - 
Provoz zařízení - 
Pravidelné údržby - 
Nesprávné funkce, poruchy - 
Výměna -  
Měření Doporučuje se zařízení doplnit měřením spotřeby 

elektrické energie – elektroměry s impulsním 
výstupem pro monitorování průběhu spotřeby. 
Doplnit zařízení o měření teploty vody na vstupu 
do chladicího zařízení. 

 


