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ANOTACE 

 

Vypracoval:   Bc. Jiří Polách 

Téma:    Hotelový dům 

 

 Cílem mé diplomové práce je vypracování projektu hotelového domu ze stavebně 

konstrukčního hlediska a návrh vytápění vnitřních prostor budovy. Projektová dokumentace je 

navržena v rozsahu pro provádění stavby. Součástí projektu je výkresová dokumentace 

a technická zpráva stavební části a části pro vytápění. Zdrojem tepla pro vytápění hotelového 

domu je tepelná energie, která je získávána z horkovodní předávací stanice. Vytápění 

vnitřních prostor zajišťuje kombinace deskových otopných těles KoradoRadikHygiene VK, 

trubkových těles KoradoKoraluxLinearComford-M a podlahových konvektorů Licon. Projekt 

je navržen z konstrukčního systému POROTHERM. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny 

stropními panely SPIROLL. 

Diplomová práce je navržena na základě platných norem a předpisů. Při navrhování byl 

především kladen důraz na tepelně technické požadavky objektu a s tím spojený správný 

návrh vytápění. 

 

ANNOTATION 

 

Developed:   Bc. Jiří Polách 

Theme:   The Apartment - hotel 

 

The aim of my thesis is the development of the project of construction of the hotel building 

design aspects and design of heating the interior of the building. Project documentation is 

designed to scale for the execution of the project. The project includes the design 

documentation 

a technical report building parts and parts for heating. The heat source fo rheating the house is 

the hotel's thermal energy is extracted from the hot water delivery station. Space heating 

provided by a combination of steel panel radiators Korado Radik Hygiene VK, tubular bodies 

Korado Koralux Linear comford-M and floor convectors Licon. The project is designed from 

the structural system POROTHERM. Horizontal structures are formed by ceiling panels 

SPIROLL. 



The thesis is designed to the relevant standards and regulations. When designing the  

emphasis was mainly on thermal requirements of the building and the associated proper 

design of heating. 
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1. ÚVOD 

 Předmětem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení a vytápění vnitřních 

prostor hotelového domu na požadovanou teplotu. Objekt se nachází ve Zlíně – městská část 

Vršava I. Projektová dokumentace je navržena v rozsahu pro provádění stavby dle stavebního 

zákona č.183/2006 Sb. Součástí projektu je výkresová dokumentace a technická zpráva 

stavební části a části pro vytápění, veškeré návrhy a výpočty jsou doloženy v přílohách, které 

jsou součástí projektové dokumentace. V projektové dokumentaci je brán ohled 

na energetickou hospodárnost domu. V projektu jsou navrženy dvě varianty pro vytápění 

a následně ekonomicky zhodnoceny a porovnány. Ve druhé variantě je konkrétně navržen 

alternativní zdroj energie pro ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů, umístěných 

na střešní konstrukci. 

 

 Projekt je navržen z konstrukčního systému POROTHERM. Při výběru stavebních 

materiálů pro svislé konstrukce byl kladen důraz na jeho tepelně technické požadavky 

a dostatečnou kvalitu. Výhodou navrženého materiálu je zejména dobrý tepelný odpor zdiva 

a tepelná akumulace, proto není nutné zdivo z tohoto materiálu dále tepelně izolovat. Střecha 

je zde řešena jako plochá, s použitím kvalitních tepelně-izolačních materiálů. 

  

 Vytápění hotelového domu využívá dnešních moderních technologií a systémů. 

Zdrojem tepla pro vytápění hotelového domu je tepelná energie, která je získávána 

z horkovodní předávací stanice. Vytápění vnitřních prostor zajišťuje kombinace deskových 

a trubkových otopných těles a podlahových konvektorů.  
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě  

   Název stavby  :Hotelový dům 

   Místo stavby  :ul. Sokolská 424, 760 01 Zlin 

   Kraj   :Zlínský 

   Katastrální území :Zlín, 635561 

   Číslo parcely  :1377/5 

   Vlastník parcely :AB HOTEL s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín 

   Stavební úřad  :Zlín 

   Charakter stavby :Novostavba 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

   Investor  :AB HOTEL s.r.o.,Zarámí 4077, 760 01 Zlín 

   Stupeň PD  :Projektová dokumentace pro provedení stavby 

   Provozovatel stavby :AB HOTEL s.r.o.,Zarámí 4077, 760 01 Zlín 

    

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   Projektant :Bc.JiříPolách,VŠB- technická univerzita Ostrava 

   Adresa  :Tyršova 1266, 763 12 Vizovice 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

 

  Projekt stavby byl zpracován na základě objednávky investora, tj.AB HOTEL 

 s.r.o. Podkladem ke zpracování projektu byla projektová dokumentace pro územní 

 řízení, kterou zpracoval projektant, jakož i vyjádření dotčených orgánů k této 

 dokumentaci. Dalším podkladem bylo výškopisné a polohopisné zaměření 

 předmětného území, včetně zakreslení inženýrských sítí v ulici Sokolská. 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Hotelový dům 

15 
 

A.3. Údaje o území 

A.3.1. Rozsah řešeného území 

 

  Staveniště je situováno po levé straně ulice Sokolská vedoucí směrem ze Zlína,

 přesněji stavební parcela č. 1377/5. Areál staveniště je v současné době tvořen loukou 

 bez porostu. Stavební parcela je ve vlastnictví investora AB HOTEL s.r.o. Parcela je 

 rovinatá a oplocená, aby byla ohrazena ucelená část pozemku. Před zahájením 

 stavebních prací bude provedena skrývka ornice, která bude ponechána na deponii pro 

 pozdější využití terénní a sadové úpravy. Zbytek bude odvezen na skládku. 

 

A.3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

  V okolí staveniště se nenachází žádná ochranná území. Realizací stavby a jejím 

 užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě.  

 

A.3.3. Údaje o odtokových poměrech 

 

  Pozemek je rovinatý s hlinitopísčitým podložím, které umožní dostatečné 

 vsakování dešťových vod. 

 

A.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

  Řešený projekt je v souladu s územním plánem dané městské části. 

 

A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 

  Řešený projekt je v souladu s územním rozhodnutím. 

  

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

   

  V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území. 
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A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

   

  Požadavky dotčených orgánů jsou zpravovány do projektové dokumentace a 

 budou brány v potaz při realizaci stavby. 

 

A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

  Z pohledu údajů o území není sestaven žádný seznam výjimek ani úlevových 

 řešení. 

A.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

  Seznam podmiňujících investic v projektu není znám. 

 

A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

  Jedná se o parcelu: č. 1377/5 – samotná stavební parcela hotelového domu. 

   

A.4. Údaje o stavbě 

A.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

  Projektová dokumentace řeší návrh novostavby a jejího vytápění. 

 

A.4.2. Účel užívaní stavby 

 

  Stavba je charakterizována jako hotelový dům a bude sloužit k ubytovacím 

 účelům. 

 

A.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

 

  Jedná se o trvalou stavbu. 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Hotelový dům 

17 
 

A.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

  V tomto případě se nejedná o kulturní památku. 

 

A.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

  Objekt zajišťuje bezbariérové užívání, v projektu jsou některé pokoje navrženy 

 tak, aby sloužily handicapovaným lidem. K překlenutí výškových rozdílů mezi 

 podlažími slouží hydraulický výtah. 

 

A.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

 

  Požadavky dotčených orgánů budou zaznamenány do projektové dokumentace 

 po jejich obdržení. 

 

A.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

  Z pohledu údajů o stavbě není sestaven žádný seznam výjimek ani úlevových 

 řešení. 

 

A.4.8. Navrhované kapacity stavby 

 

  Zastavěná plocha:584,6m  

  Obestavěný prostor:4216,3m  

  Užitná plocha:1041,6m  

  Navrhovaný počet hostů:54 

  Navrhovaný počet pracovníků:5 

  Počet jednotek:22 
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A.4.9. Základní bilance stavby 

 

  Tepelná ztráta objektu:  39,527 kW 

  Třída energetické náročnosti : B (U,em=0,24W/m2.K) 

  Hospodaření s dešťovou vodou:odváděna do dešťové kanalizace 

 

A.4.10. Základní předpoklady výstavby 

 

  Předpoklady stavby:  Duben 2014 – Zahájení stavby 

     Srpen 2015 – Dokončení stavby 

 

A.4.11. Orientační náklady stavby 

 

  Orientační cena hrubé stavby byla stanovena na 26 500 000 Kč 

 Přepočet stavby vychází z cenových ukazatelů stavebních standardů roku 2013. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

 

  Staveniště je situováno po levé straně ulice Sokolská vedoucí směrem ze Zlína, 

 přesněji stavební parcela č. 1377/5. Areál staveniště je v současné době tvořen loukou 

 bez porostu. Stavební parcela je ve vlastnictví investora AB HOTEL s.r.o. Parcela je 

 rovinatá a oplocená, aby byla ohrazena ucelená část pozemku. Před zahájením 

 stavebních prací bude provedena skrývka ornice, která bude ponechána na deponii pro 

 pozdější využití terénní a sadové úpravy. Zbytek bude odvezen na skládku. 

 

B.1.2. Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

  Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření parcely se zakreslením 

 inženýrských sítí v  ulici Sokolská. Inženýrskogeologický průzkum nutný pro 

 upřesnění způsobu založení objektu bude proveden v dalším stupni projektové 

 dokumentace. 

 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

  Při realizaci stavby hotelového domu nedojde ke styku s podzemním 

 telekomunikačním vedením. Umístění stavby zohledňuje ochranná pásma. Podzemní 

 vedení budou před zahájením zemních prací vytyčena a budou provedena opatření 

 k jejich ochraně.   

 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

  Na území stavební parcely, ani v její blízkosti se nenacházejí žádná záplavová, 

 ani poddolovaná území.  
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B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

  Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Realizací 

 stavby nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě. Odvoz a řádnou 

 likvidaci odpadů vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní 

 zhotovitel stavby dle příslušnýchpředpisů a norem. Běžný domovní odpad bude 

 ukládán do popelnic a vyvážen. Splaškové vody budou odváděny do splaškové 

 kanalizace, kterou budou svedeny do městské ČOV. 

 

B.1.6. Požadavky a asanace, demolice, kácení dřevin 

 

  V areálu staveniště není zapotřebí kácení dřevin. Naopak v rámci následných 

 sadových úprav bude vysázena okrasná zeleň. 

 

B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

  V projektu není zapotřebí záborů zemědělského půdního fondu, ani 

 pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

B.1.8. Územně technické podmínky 

 

  Stavbou hotelového domu nevznikne změna na technickou, ani dopravní 

 infrastrukturu a napojení na současnou infrastrukturu se nikterak nezmění. 

 

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

  Věcné a časové vazby stavby a jejich plnění jsou obsaženy ve smluvních 

 podmínkách mezi investorem a dodavatelem stavby. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

 

  Projekt řeší výstavbu hotelového domu umístěného na stavební parcele č. 

 1377/5 ve Zlíně – městská část Vršava I. 

 Stavba je charakterizována jako hotelový dům a bude sloužit k ubytovacím účelům. 

 

B.2.2. Celková urbanistické a architektonické řešení 

 

  Urbanistické řešení: 

  Novostavba hotelového domu bude realizována v obci Zlín -městská část 

  Vršava I, na stavební parcele č.1377/5. Vstup na pozemek pro vjezd vozidel 

  bude zpřístupněn z ulice Slunečná.Objekt je v souladu s územním plánem 

  města a jsou dodrženy všechny nezbytné náležitosti vydané k územnímu plánu. 

  Vedle objektu je navrženo kolmé parkovací stání. Nezastavěné a nezpevněné 

  plochy budou osazeny dle návrhu okrasnou zelení. 

   

  Architektonické řešení: 

  Architektonické řešení vychází z lokality výstavby města Zlína. Hotelový dům 

  je navržen jako dvoupodlažní a částečně třípodlažní s plochou střechou.  

  Objekt je nepodsklepený. Objemově i tvarově respektuje okolní zástavbu. 

  Dispozičně je stavba řešena tak, že vstupy do objektu jsou situovány  

  z východní strany, z nichž jeden je umístěn uprostřed a druhý na pravé straně  

  průčelí. Uvnitř objektu je vedena středová chodba, ze které vedou vstupy do 

  jednotlivých místností situovaných podél východního a západního průčelí. 

  Objekt zajišťuje bezbariérové užívání, v projektu jsou některé pokoje navrženy 

  tak, aby sloužily handicapovaným lidem. K překlenutí výškových rozdílů mezi 

  podlažími slouží hydraulický výtah. Ze severní strany objektu bude  

  vybudováno odbornou firmou požární schodiště. Fasádní nátěry budou  

  provedeny kombinací dvou barev zelené a bílé na základě přání investora, 

  rovněž barevné řešení vnitřních prostor budovy bude provedeno dle požadavků 

  investora stavby.  
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  V objektu nebude probíhat žádná technologie výroby, provozní řešení se bude 

 vztahovat pouze na správný chod hotelového domu k zajištění kvality ubytovacích 

 služeb.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

  Vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, rovněž je zajištěno 

 bezbariérové užívání uvnitř hotelu. V projektu jsou některé pokoje navrženy tak, aby 

 sloužily handicapovaným lidem. K překlenutí výškových rozdílů mezi podlažími 

 slouží  hydraulický výtah. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

  Stavba je projektována tak, aby splňovala veškerá bezpečnostní kritéria 

 z hlediska užívání stavby.  

   

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

 

  Projekt řeší výstavbu hotelového domu umístěného na stavební parcele č. 

 1377/5 ve Zlíně – městská část Vršava I. 

 Stavba je charakterizována jako hotelový dům a bude sloužit k ubytovacím účelům. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

  Zdrojem tepla pro vytápění hotelového domu je tepelná energie, která je 

 získávána z horkovodní předávací stanice. Požadovaný tlak v potrubí budou 

 zajišťovat oběhová čerpadla WILO. Z nevětraných místností bude vzduch odváděn 

 nuceně pomocí elektrických ventilátorů, které jsou dále blíže specifikovány. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

 

  Viz. samostatná technická zpráva požární ochrany. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 

  Objekt je navržen tak, aby splňoval dnešní tepelně technické požadavky a 

 vyhověl tak na požadované součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. Budova 

 byla vypočtena a zařazena do klasifikační třídy B-úsporná budova. Součástí 

 projektové dokumentace jsou přílohy, ve kterých jsou doloženy výpočty tepelných 

 ztrát, energetický štítekobálky budovy a průkaz o energetické náročnosti budovy.   

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavbu 

 

  Větrání - v objektu je zajištěno přirozeně okny, pouze v místnostech bez oken 

  je navrženo nucené větrání pomocí elektrických ventilátorů s časovačem a 

  vlhkostním senzorem. 

 

  Instalace ventilátorů: 

  Místnosti č. 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.25, 1.26, 1.31, 1.32, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39 

           2.08, 2.09, 2.15, 2.16, 2.25, 2.26, 2.31, 2.32, 2.35 

   Pro tyto místnosti je navržen ventilátor Vents 100LDATHL s průtokem 

   vzduchu 88 m /h. 

 

  Místnosti č. 2.38, 2.41, 3.04, 3.05 

   Pro tyto místnosti je navržen ventilátor Vents 125 LDATHL s průtokem 

   vzduchu 167m /h. 

 

Vytápění - oblast vytápění je samostatně řešena dále v projektové  

dokumentaci. 

 

  Osvětlení - je přirozené okny, doplněno o umělé osvětlení.  
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  Zásobování vodou - objekt bude napojen ne veřejný vodovod vodovodní  

  přípojkou ∅32x2,9mm rPE. Schéma inženýrských sítí je podrobněji zakresleno 

  ve výkresu koordinační situace (výkres č. ST1). 

 

  Řešení odpadů - za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich 

  původce (provozovatel). Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic

  umístěných na vhodném stanovišti a bude pravidelně vyvážen na skládky 

  určené referátem životního prostředí Městského úřadu. Splaškové vody z  

  objektu budou odváděny do splaškové kanalizace, kterou budou svedeny do 

  městské ČOV. Schéma inženýrských sítí je podrobněji zakresleno ve výkresu 

  koordinační situace (výkres č. ST1). 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

  Stavba není nikterak zvláštně chráněna, neboť se v její blízkosti nenacházejí

 nepříznivé vlivy, které by mohly negativním způsobem ovlivnit stavbu. Unikání 

 radonu z podloží zde nebylo zjištěno, proto byl radonový index vyhodnocen jako 

 nízký, přesto navržená hydroizolace chrání objekt před jeho unikáním z podloží a 

 zároveň chrání objekt proti pronikání zemní vlhkosti. Na  území stavební parcely, ani 

 v její blízkosti se nenacházejí žádná záplavová, ani  poddolovaná území. Před hlukem a 

 vibracemi je stavba chráněna obvodovou konstrukcí z kvalitních materiálů. Ochrana 

 před bleskem bude navržena specialistou. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

  Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě CZT, vodovodu, kanalizace a 

 elektrického vedení vedoucí z ulice Sokolská, po předchozí dohodě s majiteli sítí. 

 Veškeré přípojky inženýrských sítí vedou kolmo k objektu v ochranných pásmech. 

 Délky jednotlivých přípojek a místa jejich napojení jsou znázorněny ve výkresové 

 dokumentaci.  
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B.4. Dopravní řešení 

 

  Z východní strany pozemku vede hlavní přístupová komunikace k objektu,

 ulice Sokolská. Podél této ulice vede chodník pro pěší a příjezdová komunikace na 

 nově vybudované hotelové parkoviště, které je umístěno ze severní strany hotelu. Na 

 tuto stranu je také orientováno požární schodiště v případě nouzové evakuace.  

 

B.5. Řešení vegetace a související terénní úpravy 

 

  Na základě projektové dokumentace budou vybudovány zpevněné plochy 

 kolem  objektu. Jedná se především o vybudování chodníku kolem objektu a přilehlé 

 parkoviště.  V rámci sadových úprav bude vysázena hodnotná okrasná zeleň dle 

 požadavků a přání investora stavby. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

  Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního 

             prostředí v dané lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č.  

             244/1992Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. Odvoz a řádnou likvidaci 

 odpadů vznikajících  při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel 

  stavby s příslušnými  předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do  

            popelnic a vyvážen. Při manipulaci s odpady bude dodržována vyhláška č.  

 383/2001 Sb. O odpadech. Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace,  

 kterou budou odváděny na městskou ČOV. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

  Hotelový dům nebude po jeho realizaci nijak nebezpečný pro ostatní 

 obyvatelstvo. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

  Není předmětem diplomové práce. 

 

B.8.2. Odvodnění staveniště 

 

  Pozemek je rovinatý s hlinitopísčitým podložím, které umožní dostatečné 

 vsakování dešťových vod, není zde obava šíření vody do okolí. 

 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

  Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě CZT, vodovodu, kanalizace a 

 elektrického vedení vedoucí z ulice Sokolská, po předchozí dohodě s majiteli sítí. 

 Z východní strany pozemku vede hlavní přístupová komunikace k objektu, ulice 

 Sokolská. Podél této ulice vede chodník pro pěší a příjezdová komunikace na nově 

 vybudované hotelové parkoviště, které je umístěno ze severní strany hotelu. Na tuto 

 stranu je také orientováno požární schodiště v případě nouzové evakuace.  

 

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

  Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Realizací 

 stavby nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě. Odvoz a řádnou 

 likvidaci odpadů vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní 

 zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude 

 ukládán do popelnic a vyvážen. Splaškové vody budou odváděny do splaškové 

 kanalizace, kterou budou svedeny do městské ČOV.  
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B.8.5. Ochrana okolí staveniště a související asanace, demolice, kácení dřevin 

   

  Dodavatel stavby zajistí dostatečnou ochranu staveniště a jeho okolí.  

 Odpady vzniklé realizací stavby budou skladovány na místech k tomu určených a 

  následně budou zneškodněny. K projektu se nevztahují demoliční ani asanační práce.  

  Kácení dřevin  není zapotřebí, jelikož stavební parcela neosahuje žádné vzrostlé 

  stromy.    

 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště 

 

  Ke stavebním pracím je vymezena hranice pozemku č.1377/5. Další 

 komunikace nebude potřeba pro stavební účely využívat.  

 

B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 

  Při realizaci stavby vzniknou následující odpady: (beton, cihla, keramika, 

 sádrová stavební hmota, dřevo, odpadní sklo, odpadní plast, lepenky, papír, železo a 

 ocel, směs kovů, odpad kabelů, zemina a kameny, odpad skelných vláken, směsný 

 demoliční odpad) 

 

  Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 

 předpisů. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin. Dodavatel 

 musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů. 

 

 

B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

  Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice, která bude 

 ponechána na deponii pro pozdější využití terénní a sadové úpravy. Zbytek bude 

 odvezen na skládku. 

 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
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  Při výstavbě budou vytvořeny podmínky odpovídající zájmům životního 

 prostředí. Bude třeba dbát zejména na:  

     Omezení hlučnosti na stavbě 

     Ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 

     Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

     Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

     Odpady při stavbě 

 

B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

 

  V průběhu provádění stavebních prací bude striktně dodržován postup o 

 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Prováděcí firma 

 zajistí dodržování těchto postupů, aby nebylo ohroženo zdraví pracovníků.  

 

B.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

  Realizaci výstavby nejsou dotčeny žádné jiné stavby, proto není třeba následně 

 upravovat jejich bezbariérové užívání. 

 

B.8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

  V průběhu stavby bude vjezd na staveniště opatřen dopravním značením a 

 upozorněním, že zde právě probíhají stavební práce. 

 

B.8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

  Stavební parcela bude řádně oplocena a označena, aby nedošlo ke střetu 

 s chodci, především s dětmi.   

B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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  Předpoklady stavby:   Duben 2014 – Zahájení stavby   

      Srpen 2015 – Dokončení stavby   
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

 

  Není součástí diplomové práce 

 

C.2. Celkový situační výkres stavby 

 

  Není součástí diplomové práce 

 

C.3. Koordinační situace 

 

  Viz. výkres č.ST1- koordinační situace. Obsažen ve výkresové dokumentaci. 

 

C.4. Katastrální situační výkres 

 

  Není součástí diplomové práce 

 

C.5. Speciální situační výkresy 

 

  Není součástí diplomové práce 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení  

  

 D.1.1.1 Účel objektu, funkční údaje, kapacitní údaje 

 

  Projekt řeší výstavbu hotelového domu umístěného na stavební parcele č. 

  1377/5 ve Zlíně – městská část Vršava I. 

  Stavba je charakterizována jako hotelový dům a bude sloužit k ubytovacím 

  účelům. Uvažovaná kapacita objektu je 59 osob, z nichž 5 z uvažovaného 

  počtu jsou zaměstnanci domu. 

 

D.1.1.2 Materiálové a dispoziční řešení 

 

  Dispozičně je stavba řešena tak, že vstupy do objektu jsou situovány  

  z východní strany, z nichž jeden je umístěn uprostřed a druhý na pravé straně  

  průčelí. Uvnitř objektu je vedena středová chodba, ze které vedou vstupy do 

  jednotlivých místností situovaných podél východního a západního průčelí. 

  Základní půdorys 1. a 2. podlaží je navržen do tvaru obdelníku 50,59x11,55 m.

  Jedná se o dvoupodlažní a částečně třípodlažní budovu, jak přesněji znázorňuje 

  projektová dokumentace. Jednotlivé použité materiály jsou dále blíže  

  specifikovány. 

 

D.1.1.3 Bezbariérové užívání stavby 

 

  Objekt zajišťuje bezbariérové užívání, v projektu jsou některé pokoje navrženy 

  tak, aby sloužily handicapovaným lidem. K překlenutí výškových rozdílů mezi 

  podlažími slouží hydraulický výtah. 
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D.1.1.4 Technologie výroby 

 

  V objektu nebude probíhat žádná technologie výroby, provozní řešení se bude 

  vztahovat pouze na správný chod hotelového domu k zajištění kvality  

  ubytovacích služeb.  

 

D.1.1.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

  Stavba je projektována tak, aby splňovala veškerá bezpečnostní kritéria  

  z hlediska užívání stavby.  

 

D.1.1.6 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

  V průběhu provádění stavebních prací bude striktně dodržován postup o  

  minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Prováděcí 

  firma zajistí dodržování těchto postupů, aby nebylo ohroženo zdraví  

  pracovníků.  

 

D.1.1.7 Osvětlení, oslunění, akustika 

       

  Tato problematika není součástí diplomové práce. 
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D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1.  Zemní práce 

 

Před započetím výstavby se nejprve provede sejmutí ornice v tl. 200 mm, která 

bude uložena na deponii, na zpětné použití při sadových a terénních úpravách. Šířka 

základových pasů je 0,400 m. Při výkopových pracích bude brána v potaz i šíře 

izolace, kterou budou zaizolovány obvodové základové pasy.  

Výkopové práce budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 2. - 3. Hloubka 

obvodových výkopů bude vyhloubena do hloubky -1,150 m, vnitřní výkopy do 

hloubky -0,800 m. Pod výtahem bude výkop vyhlouben do hloubky -1,850 m. Zásypy 

pod podkladní betonové mazaniny jsou navrženy ze štěrkopísku, hutněného po 

vrstvách 20 cm. Spodní hrana zásypu začíná v hloubce -0,400m a je navržena 

v tloušťce 100 mm.Do výkopů bude instalován zemnící pás. 

 

D.1.2.2. Základové konstrukce 

 

Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonových monolitických 

pasech z betonu pevnostní třídy C20/25 XC1. Základová spára provedena v nezámrzné 

hloubce  

-1,150 m pod úrovní terénu. Podkladní betonová mazanina je navržena v tl.150 mm 

z betonu třídy C20/25 XC1 vyztuženého KARI sítí o průměru 6, oka 150x150 mm. 

Hydroizolace bude vytažena minimálně 300 mm nad úroveň terénu. Na území nebylo 

zjištěno radonové riziko, proto byl radonový index vyhodnocen jako velmi nízký. 

Detailnější popis znázorňuje výkresová dokumentace (výkres č. ST2). 
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D.1.2.3.  Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové zdivo tl. 440 mm je navrženo z cihel Porotherm 44 Eko+ na zdící 

pěnu DRYFIX. Díky dobrým tepelněizolačním vlastnostem tohoto zdiva, není dále 

třeba obvodový plášť zateplovat. Vnitřní nosné zdivo tl.300 mm z cihelných bloků 

Porotherm 30 Profi na zdící pěnu DRYFIX. 

 

  

  D.1.2.4.  Svislé nenosné konstrukce 

 

Příčky tl. 115 mm jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 Profi na zdící 

pěnu DRYFIX. V kuchyňkách a hygienických místnostech jsou navrženy instalační 

sádrokartonové šachty a předstěny pro instalační vedení.  

 

D.1.2.5.  Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce v jednotlivých podlažích je tvořena nosnými 

prefabrikovanými stropními panely SPIROLL v tl. 200 mm. Panely budou ukládány 

na železobetonový ztužující věnec, který bude pod úrovní stropu. Mezi spáry 

SPIROLL panelů bude vložena zálivková výztuž o průměru 8 mm V 10 425 a zalita 

prostým betonem třídy C25/25 XC1. Ukončení panelů bude opatřeno ucpávkou. 

Železobetonový věnec v úrovni stropu v tl. 200 mm bude tvořen podélnou ocelovou 

výztuží V 10 425 o průměru 12 mm a smykovou výztuží (třmínky) V 10 216 o 

průměru 8 mm 85x160 mm. Po obvodu železobetonových věnců bude vedena tepelná 

izolace LIGNOPOR tl. 80mm a z vnější strany budou opatřeny věncovou tvárnicí 

Porotherm VT8 19,5 tl. 80 mm. Prostupy pro jednotlivá instalační vedení budou 

vyřezány na stavbě pomocí univerzální pily s diamantovým kotoučem. Viz. výkresová 

dokumentace – (výkresy č. ST6, ST7). 
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D.1.2.6.  Vodorovné překlady 

 

Jako nosné překlady jsou použity překlady Porotherm 7, které jsou umístěny na 

obvodovém a nosném zdivu nad okenními a dveřními otvory. Dále jsou navrženy 

ploché nenosné překlady Porothermtl. 115, které budou umístěny nad stavební otvory 

vnitřních příček.Průvlaky jsou navrženy z ocelových HEB profilů 220, které budou 

osazeny na vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm. Výpis jednotlivých překladů a jejich 

uložení je znázorněno ve výkresové dokumentaci – (výkresy č. ST3, ST4, ST5 ). 

 

D.1.2.7.  Podlahy 

 

Na schodišťových stupních bude povrch stupnic i podstupnic z keramických 

schodišťovek. Podlahy z keramických dlaždic budou dále provedeny v hygienických 

místnostech, chodbách, kuchyňkách a bufetu. Jednotlivé pokoje budou opatřeny 

nášlapnou vrstvou z dřevěných vlysů. V 1. NP je skladba podlahy konstruována na 

podkladní betonovou mazaninu,v 2.NP na nosnou konstrukci stropních panelů 

SPIROLL. Jednotlivé skladby podlahových konstrukcí jsou znázorněny v přílohách a 

výkresové dokumentaci. Jednotlivé barevné řešení nášlapných vrstev bude zvoleno na 

základě přání investora. 

 

D.1.2.8.  Schodiště 

 

Na základě projektové dokumentace bude vyrobena sestava přímočarých 

schodišťových prefabrikátů s podestami, sloužící k překlenutí výškových úrovní mezi 

jednotlivými podlažími. Schodišťové sestavy budou dodány spolu se stropními panely 

SPIROLL a namontovány na základě návrhu ve výkresové dokumentaci.Nosné prvky 

schodiště tvoří mezipodestatl. 200 mm, která je uložena na okolních nosných stěnách a 

panel SPIROLL tl. 200 mm v úrovni stopu.Kolem schodiště je osazeno schodišťové 

zábradlí ve výšce 1000 mm. Výpočet schodiště je doložen v příloze č. 1 – výpočet 

schodiště. Zakreslení ve výkresové dokumentaci. Výkres č. (ST3, ST4, ST5, ST6, 

ST7, ST9) 
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Obrázek č.1 – Schéma kladení přímočarých schodišť s podestami. 

(Zdroj: katalog DYWIDAG PREFA a.s.)  

 

D.1.2.9.   Střešní konstrukce 

 

Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou. Nosný prvek střešní konstrukce 

tvoří předpjaté panely SPIROLL tl. 200 mm, které jsou ukládány na svislé nosné 

konstrukce. Střecha je tvořena spádovými klíny se spádem 3,5%. Místa vyústění 

kanalizačního větracího potrubí budou oplechována. V konstrukci střechy bude zřízen 

atikový odvodňovací systém pomocí vnějšího odvodnění. Střecha je opatřena 

hromosvodem, který je uzemněn v základovém zemniči. Skladba střešní konstrukce je 

blíže specifikována ve výkresu č. ST9 a tepelně posouzena v příloze č.1 - Tepelně 

technické posouzení konstrukcí 

 

D.1.2.10.   Izolace tepelné 

 

V podlahách 1.NP bude použita tepelná izolace RIGIPS EPS NEOFLOOR 

tl.80 mm. Monolitické věnce a překlady budou izolovány tepelnou izolací 

LIGNOPOR tl. 80 mm. Střešní konstrukce bude izolována tepelnou izolací RIGIPS 

EPS GREYWALL v tl. 2 x 100 mm. Základová konstrukce zaizolována izolací 

PERIMETR tl. 90 mm. 
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D.1.2.11.   Izolace akustické 

 

V podlahách mezi jednotlivými podlažími bude použita kročejová izolace 

ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 30 mm. 

 

D.1.2.12.   Hydroizolace, parozábrany 

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je v prvním podlaží navržena hydroizolace 

BITAGIT 40 MINERAL tl. 4 mm, která má i protiradonovou izolační funkci, i když 

výskyt radonového rizika byl vyhodnocen jako malý. K izolaci střešní konstrukce je 

použit 2x hydroizolační pás ELASTEK 40 FIRESTOP tl. 4 mm. Ve střešní konstrukci 

je dále obsažena parotěsná izolace DORKEN DELTA – REFLEX tl. 4 mm.   

 

D.1.2.13.   Omítky 

 

Vnitřní zdivo bude upraveno vápenocementovou omítkou Porotherm universal  

tl. 10 mm. Pro vnější povrchy budou použity dvě vrstvy omítek. Nejprve se nanese 

izolační omítka Porotherm TO tl. 30 mm a poté omítka Porotherm universal tl. 5 mm. 

 

D.1.2.14.   Obklady 

 

Keramické obklady v koupelnách a na toaletách budou do výšky 2000 mm. 

V kuchyňkách za kuchyňskou linkou do výšky 1500 mm. V technické místnosti bude 

kolem zdiva soklový obklad výšky 100 mm.  

 

D.1.2.15.   Malby 

 

Vnitřní malby technického vybavení domu budou vápenné bílé, ostatní barvy 

PRIMALEX STANDARD. Veškeré barevné provedení bude na základě přání a 

požadavků investora. Dřevěné rámy stěn budou opatřeny nátěrem se stejným 

barevným odstínem jako rámy oken ubytovacích objektů. Vnější fasádní nátěry budou 

opatřeny částečněnátěry BAUMIT NANOPORCOLOR BÍLÁa ZELENÁ, jedná se o 

paropropustný materiál použitelný v exteriéru, odolný proti znečištění. 
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D.1.2.16.   Výplně otvorů 

 

Vnější výplně otvorů budou tvořit okna a dveře typu „EURO“. Vstupy do 

objektu budou opatřeny plastovými vchodovými dvoukřídlovými dveřmi ADLO 

ADUO, s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. Součinitel prostupu tepla těchto 

dveří U = 0,9W/m2.K. K zasklení otvorových výplní budou použity okna 

SLAVONA SOLID COMFORD SC92. Jedná se o dřevěná okna s izolačním 

trojsklem. Tato okna mají vynikající izolační vlastnosti a zajistí tak úsporu za 

vytápění. Součinitel prostupu tepla okna U = 0,7W/m2.K.  

Na základě těchto hodnot splňují veškeré výplně otvorů požadavky normy ČSN 

730540-2. 

 

D.1.2.17.   Klempířské výrobky 

 

Budou provedeny z měděného plechu a titanzinku . Jedná se o odpadní dešťové 

svody, lemování parapetů, oplechování větracího potrubí kanalizace a větracího 

potrubí. Oplechování atiky bude provedeno titanzinkemtl. 0,6 mm.  

 

D.1.2.18.   Truhlářské výrobky 

 

Parapetní desky budou z laminované dřevotřísky se zakulacenou hranou. 

Obložkové zárubně budou provedeny ve stejném barevném odstínu jako okna a 

parapetní desky.  

 

D.1.2.19.   Zámečnické výrobky 

 

 Mezi zámečnické konstrukce patří zejména zábradlí schodiště. 

 

D.1.2.20.   Venkovní úpravy 

 

Kolem obvodu objektu je navržen okapový chodník ze zámkové dlažby v šířce 

800 mm, který dále navazuje na přilehlé parkoviště hotelového domu, které je 

umístěno na severní straně. Na toto parkoviště dále navazuje požární schodiště. Mezi 
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venkovní úpravy jsou dále zahrnuty úpravy terénu a vysázení zeleně. Detailnější 

znázornění je obsaženo ve výkresu koordinační situace (výkres č. ST1) 

 

D.1.2.21.   Výtah 

 

V třípodlažní časti objektu je navržen výtah GEN2 CONFORT firmy OTIS. 

Způsob řešení je bezstrojovnové. Minimální rozměry výtahové šachty činí 1600x1730 

mm. Vnitřní rozměry kabiny 1100x1400 mm. Nosnost výtahu je 630 kg, maximální 

počet osob 8. Způsob otvírání kabiny je stranové – pravé, rychlost 1m/s. Instalaci 

výtahu a jeho provoz provede odborná montážní firma. 

 

 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

Objekt je navržen na jednotlivé požární úseky. Objekt bude vybaven vnitřními 

odběrnými místy s hadicovým systémem napojený na vnitřní vodovod. Jako vnější 

odběrné místo se uvažuje hydrant ve veřejné městské síti, ve vyhovující vzdálenosti od 

objektu. Veškeré elektroinstalace budou navrženy dle platných norem a předpisů. 

Příjezd požárních vozidel je zajištěn po místní veřejné komunikaci ul. Slunečná a po 

zpevněných plochách k objektu. K nouzové evakuaci osob je mimo jiné navrženo 

venkovní požární schodiště. 
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E. TECHNICKÁ  ZPRÁVA - VYTÁPENÍ 

 

E.1. Obecný popis 

  

Zdrojem tepla pro vytápění hotelového domu je tepelná energie, která je 

získávána z horkovodní předávací stanice firmy DANFOSS. Navržený tepelný výkon 

předávací stanice činí 126,07 kW. Z celkového výkonu předávací stanice je 39,527 

kW využito k vytápění objektu a 98,4 kW na ohřev teplé vody. Veškeré potrubní 

rozvody jsou z mědi, které jsou k jednotlivým otopným tělesům vedeny v podlaze. 

Veškerý potrubní systém je zaizolován příslušnou izolací dané tloušťky. Teplotní spád 

celého systému je navržen na 75/65°C. Výměníková předávací stanice, včetně dalšího 

technického zařízení je umístěna v technické místnosti 1.NP (místnost č. 1.05). Z této 

místnosti vedou tři topné větve k jednotlivým otopným tělesům. Vytápění jednotlivých 

místností na požadovanou teplotu zajišťuje kombinace deskových těles RADIK 

HYGIENE VK a trubkových těles KORALUX LINEAR COMFORT – M, 

doplněných o podlahové konvektory LICON instalovaných v podlaze. Jedná se o 

dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem vody.  

 

E.1.1. Klimatické a provozní podmínky místa stavby 

 

Posuzovaný objekt se nachází ve městě Zlín. Výpočtová venkovní teplota pro 

toto klimatické pásmo byla stanovena na T = −12°C a průměrná roční teplota 

vzduchuT , = −12°C. Na základě provozních podmínek byla vypočítána průměrná 

vnitřní teplota v objektu T , = −20°C. Počet dnů topného období v roce pro tuto 

lokalitu je stanoven na 226 dnů. 
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E.1.2. Přehled navrhovaných hodnot tepelně – technických vlastností 

 

Na základě výpočtového programu Teplo 2011, byl proveden tepelně technický 

výpočet jednotlivých stavebních konstrukcí. Veškeré navrhované konstrukce vyhovují 

dnešním požadavkům normy ČSN 73 0540. Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 

budovy byla stanovena jako B – úsporná budova.  Veškeré skladby konstrukcí jsou 

doloženy v příloze č. 3 – Tepelně technické posouzení konstrukcí. 

 

  

Jednotlivé konstrukce Vypočtené hodnoty 
[W/m2.K] 

Požadované hodnoty 
[W/m2.K] 

Doporučené hodnoty 
[W/m2.K] 

Obvodová stěna 0,203 0,3 0,25 
Podlaha na terénu - vlysy 0,334 0,45 0,3 
Podlaha na terénu - dlažba 0,352 0,45 0,3 
Střecha 0,156 0,24 0,16 
Okna 0,7 1,5 1,2 
Dveře 0,9 1,7 1,2 

 

Tabulka č.1 – Posouzení na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540. 

 

E.1.2.1 Přehled tepelných ztrár budovy po místnostech 

 

 Tepelné ztráty objektu byly vypočítány v programu Ztráty 2011. Výpočet jednotlivých 

místností je obsažen v příloze č. 3 – Výpočet tepelných ztrát. 

 

 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : -12.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL [W/K]     
  

  1/ 101  Recepce+hal  15.0      62.4    180.9       3723    9.4%  137.88 
  1/ 102   Bufet         20.0      28.7     83.3       1631    4.1%   50.97 
  1/ 103   Kuchyňka      20.0      10.1     29.4        676    1.7%   21.13 
  1/ 104   Chodba        15.0      74.6    216.3        238    0.6%    8.80 
  1/ 105   Technická m   15.0      10.9     31.6        330    0.8%   12.21 
  1/ 106   Pokoj         20.0      11.9     34.5        624    1.6%   19.51 
  1/ 107   Pokoj         20.0       8.6     24.9        247    0.6%    7.72 

  1/ 108   Koupelna      24.0       4.0     11.6        364    0.9%   10.12 
  1/ 109   Koupelna      24.0       4.0     11.6        364    0.9%   10.12 
  1/ 110   Pokoj         20.0       8.6     24.9        247    0.6%    7.72 
  1/ 111   Pokoj         20.0      11.9     34.5        488    1.2%   15.26 
  1/ 112   Pokoj         20.0      16.9     49.0        616    1.6%   19.24 
  1/ 113   Předsíň       20.0       3.1      9.0         50    0.1%    1.58 
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  1/ 114   Pokoj         20.0      10.8     31.3        290    0.7%    9.06 
  1/ 115   Koupelna      24.0       4.0     11.6        313    0.8%    8.71 
  1/ 116   Koupelna      24.0       4.0     11.6        313    0.8%    8.71 

  1/ 117   Pokoj         20.0      10.8     31.3        290    0.7%    9.06 
  1/ 118   Předsíň       20.0       3.1      9.0         49    0.1%    1.54 
  1/ 119   Pokoj         20.0      16.9     49.0        456    1.2%   14.26 
  1/ 120   Kuchyňka      20.0      13.5     39.2        805    2.0%   25.17 
  1/ 121   Kuchyňka      20.0      13.5     39.2        805    2.0%   25.17 
  1/ 122   Pokoj         20.0      16.9     49.0        456    1.2%   14.26 
  1/ 123   Předsíňka     20.0       3.1      9.0         49    0.1%    1.54 
  1/ 124   Pokoj         20.0      10.8     31.3        290    0.7%    9.06 

  1/ 125   Koupelna      24.0       4.0     11.6        313    0.8%    8.71 
  1/ 126   Koupelna      24.0       4.0     11.6        313    0.8%    8.71 
  1/ 127   Pokoj         20.0      10.8     31.3        290    0.7%    9.06 
  1/ 128   Předsíňka     20.0       3.1      9.0         49    0.1%    1.54 
  1/ 129   Pokoj         20.0      16.9     49.0        456    1.2%   14.26 
  1/ 130   Pokoj         20.0      20.9     60.6        719    1.8%   22.48 
  1/ 131   Koupelna      24.0       4.0     11.6        364    0.9%   10.12 
  1/ 132   Koupelna      24.0       4.0     11.6        364    0.9%   10.12 

  1/ 133   Pokoj         20.0      16.7     48.4        554    1.4%   17.33 
  1/ 134   Pokoj         20.0      10.7     31.0        341    0.9%   10.65 
  1/ 135   Koupelna      24.0       4.0     11.6        437    1.1%   12.13 
  1/ 137   WC            20.0       3.4      9.8        284    0.7%    8.89 
  1/ 138   WC - Muži     20.0       1.2      3.6         88    0.2%    2.74 
  1/ 139   WC - Ženy     20.0       1.2      3.6         63    0.2%    1.96 
          
  2/ 201   Pokoj         20.0      22.5     65.2        792    2.0%   24.74 
  2/ 202   Pokoj         20.0      24.2     70.1        569    1.4%   17.77 
  2/ 203   Kuchyňka      20.0      10.1     29.4        597    1.5%   18.67 

  2/ 204   Chodba        15.0      65.0    188.4        939    2.4%   34.79 
  2/ 205   Sklad         15.0      10.9     31.6        137    0.3%    5.06 
  2/ 206   Pokoj         20.0      11.9     34.5        497    1.3%   15.52 
  2/ 207   Pokoj         20.0       8.6     24.9        261    0.7%    8.17 
  2/ 208   Koupelna      24.0       4.0     11.6        369    0.9%   10.26 
  2/ 209   Koupelna      24.0       4.0     11.6        369    0.9%   10.26 
  2/ 210   Pokoj         20.0       8.6     24.9        261    0.7%    8.17 
  2/ 211   Pokoj         20.0      11.9     34.5        508    1.3%   15.89 

  2/ 212   Pokoj         20.0      16.9     49.0        647    1.6%   20.21 
  2/ 213   Předsíňka     20.0       3.1      9.0         50    0.1%    1.55 
  2/ 214   Pokoj         20.0      10.8     31.3        310    0.8%    9.68 
  2/ 215   Koupelna      24.0       4.0     11.6        323    0.8%    8.99 
  2/ 219   Pokoj         20.0      19.9     49.0        503    1.3%   15.71 
  2/ 220   Kuchyňka      20.0      13.5     39.2        829    2.1%   25.91 
  2/ 230   Pokoj         20.0      20.9     60.6        749    1.9%   23.40 
  2/ 231   Koupelna      24.0       4.0     11.6        369    0.9%   10.26 
  2/ 233   Pokoj         20.0      16.7     48.4        566    1.4%   17.69 

  2/ 234   Pokoj         20.0      10.7     31.0        327    0.8%   10.22 
  2/ 235   Koupelna      24.0       4.0     11.6        401    1.0%   11.15 
  2/ 236   Pokoj         20.0       9.3     27.0        383    1.0%   11.97 
  2/ 238   Koupelna      24.0       6.6     19.1        568    1.4%   15.78 
  2/ 239   Předsíňka     20.0       4.8     14.1        118    0.3%    3.70 
  2/ 240   Chodba        15.0      26.8     77.6        515    1.3%   19.06 
  2/ 241   Koupelna      24.0       6.9     20.0        528    1.3%   14.68 
          
  3/ 301   Pokoj         20.0      22.5     65.2        907    2.3%   28.34 

  3/ 302   Pokoj         20.0      24.2     70.1        692    1.8%   21.64 
  3/ 303   Kuchyňka      20.0      10.1     29.4        649    1.6%   20.30 
  3/ 304   Koupelna      24.0       6.9     20.0        568    1.4%   15.78 
  3/ 305   Koupelna      24.0       6.6     19.1        606    1.5%   16.83 
  3/ 306   Předsíňka     20.0       4.8     14.1        143    0.4%    4.47 
  3/ 307   Chodba        15.0      26.8     77.6        866    2.2%   32.07 
          
  

 Součet:     1041.6    2994.6     39527 100.0%    1244.44 

 

 Celková ztráta hotelového domu byla stanovena na 39,527 kW. 
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E.1.2.2  Výpočet tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 

 

 Navržený tepelný výkon pro průtočný ohřev teplé vody je 98,4 kW. Výpočet 

tepelného výkonu pro průtočný ohřev je obsažen v příloze č. 7. Výpočet potřeby teplé vody 

byl proveden dle normy ČSN 06 0320 a je uveden v příloze č. 5. Výpočet potřeby tepla na 

ohřev teplé vody stanoven dle normy ČSN 06 0320, příloha č. 5. Celková roční potřeba teplé 

vody na vytápění činí 90,796 MWh = 326,87 GJ. 

 

E.1.2.3  Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 

  Potřebný výkon zdroje tepla:   

 

  Výpočtové hodnoty: 

  Tepelná ztráta objektu    39,527 kW  

  Průtočný ohřev TV     98,4 kW 

  

  Návrhové hodnoty: 

  Navržený tepelný výkon pro ÚT     40 kW 

  Navržený tepelný výkon pro ohřev TV    99 kW  

 

 Podrobnější výpočet je doložen v příloze č.7 

 

E.1.2.4 Stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění, vzduchotechniku a  

  přípravu teplé vody 

 

  Roční potřeba na ohřev TV:  70,93 MWh/rok = 255,35 GJ/rok 

  Roční potřeba tepla na vytápění: 90,796 MWh/rok = 326,87 GJ/rok 

  

 Výpočty roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody jsou obsaženy 

v přílohách č. 5. 
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E.1.2.5  Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

 Tepelná ztráta objektu QTOP  = 39,527 kW  

 Průtočný ohřev TV  QTV     = 98,4  kW 

 

 Stanovení výsledného výkonu 

 QPRIP = 0,7 . 39,527+ 98,4 = 126,07 kW 

 

E.1.2.6  Popis přípojky primárního média 

 

 Přípojka horkovodního potrubí je vedena z východní strany objektu prostupem 

v základové konstrukci do technické místnosti v 1.NP (místnost č. 1.05) a napojena na 

předávací stanici DANFOSS TERMIX BV. Teplota přiváděné vody je 120°C v zimních 

měsících a v letním období je teplota snížena na 70°C. Přípojka primárního média je v celé 

své délce zaizolována. Přípojka je napojena na veřejnou síť skrze napojovací šachtu a 

opatřena uzavíracími kohouty.  

 

E.1.2.7  Zdroj tepla 

 

 Zdrojem tepla pro vytápění hotelového domu je tlakově nezávislá předávací 

staniceDANFOSS TERMIX B umístěná v technické místnosti. Součástí předávací stanice 

jsou dva deskové pájené výměníky firmy SECESPOL, sloužící ke snížení teploty primárního 

okruhu na požadovanou hodnotu. Desky výměníků jsou z nerezové oceli a vylisovány do 

tvaru písmena V. Teplota přiváděné vody je 120°C, teplotní spád otopné soustavy je navržen 

na 75/65°C. Pro vytápění otopné soustavy je navržen výměník SECESPOL LB-31 – 30, který 

zajišťuje snížení teploty ze 120°C na požadovaných 75°C. Teplosměnná plocha výměníku je 

0,9m . Pro ohřev teplé vody je naprojektován výměník SECESPOL LB-31 – 40, jenž 

zabezpečuje snížení teploty na 55°C.Teplosměnná plocha tohoto výměníku činí 1,2m . 

Na přívodním potrubí je osazen regulační ventil POLNACORP – BR12A  a uzavírací 

armatura, aby nedocházelo k přehřívání média. K Dalším bezpečnostním zařízením slouží 

tlaková expanzní nádoba, vyrovnávající tlaky systému a pojistné ventily. Na vratném potrubí 

primárního okruhu je osazen regulátor diferenčního tlaku POLNACORP ZSN91. K hlídání 

teplot v okruhu slouží instalované teploměry a měřič tepla SIEMENS UH50 – A65. 
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E.1.2.8  Větrání kotelny 

 

 Větrání technické místnosti bude přirozené pomocí instalovaného okna. Protože je 

jako zdroj tepla navržena předávací stanice a tím tedy nedochází ke spotřebě vzduchu 

v místnosti, není nutné způsob větrání kotelny dále řešit. 

 

E.1.2.9  Výpočet průřezu kouřovodu a komínu  

 

 V objektu se nenachází žádné zařízení produkující spaliny, tudíž není nutno navrhovat. 

 

E.1.2.10  Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 

 V případě požární bezpečnosti bude vyprojektována samostatná technická zpráva. 

Není součástí diplomové práce. 

  

E.1.2.11  Otopná soustava 

 

 K vytápění objektu je navržen teplotní spád 75/65°C. Jedná se o dvoutrubkovou 

soustavu vedenou v podlaze. Potrubní rozvody různých průměrů jsou navrženy z mědi, na 

základě výpočtů dimenzí jednotlivých topných okruhů.  Vytápění jednotlivých místností na 

požadovanou teplotu zajišťuje kombinace deskových těles RADIK HYGIENE VK a 

trubkových těles KORALUX LINEAR COMFORT – M, doplněných o podlahové 

konvektory LICON instalovaných v podlaze.  

 

Popis otopných těles: 

 

RadikHygiene VK :   Pravé spodní připojení 

     Opatřeny termostatickou hlavici HEIMEIER typ DX 

     Osazeny 150 mm od podlahy 

 

Instalace jednotlivých tipů radiátorů (tip 10 Hygiene VK, 20S a 30) –  na základě výkresové 

dokumentace. 

KoraluxLinearComfort - M:  Připojení spodní středové 

     Opatřeny termostatickou hlavici HEIMEIER typ DX 
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Jednotlivé výkony a rozměry žebříků Koralux instalovány dle výkresové dokumentace. 

 

Podlahové konvektory Licon:  

 

V objektu se nachází 3 podlahové konvektory Linon příslušných výkonů. Způsob napojení je 

boční. K ovládání otáček konvektoru bude sloužit termostat SIEMENS RDG 100T. 

 

  

E.1.2.12  Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich 

tepelnývýkon, průtok 

 

 Rozdělení otopného systému se dělí na tři okruhy pro vytápění hlavních větví. 

Jednotlivé větve topného systému jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. Otopná voda 

vede z výměníku do rozdělovače, sběrače RS – UNI – 3 a dále k jednotlivým otopným 

tělesům. 

 

Okruh č. 1: Tepelný výkon  20,964 kW 

  Průtok    1802,904 kg/h 

  Navržené čerpadlo  WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 

Okruh č. 2: Tepelný výkon  13,627 kW 

  Průtok    1171,922 kg/h 

  Navržené čerpadlo  WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 

Okruh č. 3: Tepelný výkon  6,326 kW 

  Průtok    544,036 kg/h 

  Navržené čerpadlo  WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 

Okruh TV: Tepelný výkon  9,38 kW 

  Průtok    806,68 kg/h 

  Navržené čerpadlo  WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Hotelový dům 

47 
 

E.1.2.13  Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel,  

regulačních ventilů 

  

 Hodnoty tlakových ztrát okruhů vypočteny od nejvzdálenějšího a nejnepříznivěji 

umístěného tělesa k rozdělovači: 

  

Okruh č. 1: Tlaková ztráta: 14,607 kPa 

 

Okruh č. 2: Tlaková ztráta: 14,879 kPa  

 

Okruh č. 3: Tlaková ztráta: 10,266 kPa 

   

Regulaci otopné soustavy budou zajišťovat trojcestné směšovací ventily firmy CORONA se 

servopohonem HONEYWELL M6063, které budou instalovány za rozdělovač na každou 

větev. 

 

Návrhy oběhových čerpadel, jejich dopravní výšky a hmotnostní průtoky jsou vypočítány 

v příloze č. 13. 

 

Každé otopné těleso bude opatřeno termoregulačním ventilem HEIMEIER TYP DX, jelikož 

před každým otopným tělesem vznikají různé tlakové ztráty a je nutné systém hydraulicky 

regulovat. Výpočet termoregulačních ventilů a jejich stupeň přednastavení dokládá příloha 

č. 10. 

  

E.1.2.14  Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

 

 Hlavní potrubní rozvody vedoucí od rozdělovače, který je umístěn v technické 

místnosti, jsou vedeny v podlaze k jednotlivým stoupačkám. Potrubí bude v celé délce 

zaizolováno příslušnou izolaci a při procházení zdmi opatřeno chráničkou. Stoupací potrubí 

druhého topného okruhu je vedeno podél stěny v technické místnosti do 2.NP. Stoupací 

potrubí prvního okruhu je vedeno v instalační šachtě, která je umístěna v místnosti č. 1.37 do 

3.NP.Jednotlivá otopná tělesa budou napojena na hlavní potrubní rozvody, jak přesněji 

specifikuje výkresová dokumentace. 
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E.1.2.15  Způsob vyregulování a vyvážení soustavy 

 

 Vyregulování otopné soustavy bude zajištěno pomocí termoregulačních 

ventilůHEIMEIER TYP DX. Výpočet a stupeň přednastavení je obsažen v příloze č.10. 

Termoregulační ventily jsou automaticky nastaveny na stupeň 6, proto se při instalaci nastaví 

na požadovaný stupeň dle návrhového výpočtu.  

 

E.1.2.16  Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou 

 

 Zabezpečovací funkci soustavy plní navržené tlakové expanzní nádoby a pojistné 

ventily.  

 

Pro otopnou soustavu jsou navrženy:  

 

pojistný ventil DUCO MEIBES  DN 15, po=300 kPa = 3 bar 

expanzní nádoba Reflex N o objemu 35 l 

  

Pro ohřev teplé vody jsou navrženy: 

  

pojistný ventil DUCO MEIBES  DN 15, po=600 kPa = 6 bar 

expanzní nádoba Refix DD o objemu 33 l 

 

 Doplňování soustavy je zajištěno z primárního okruhu do sekundárního pomocí 

jednotlivých armatur s doplňovacím ventilem. Na doplňovacím potrubí je také instalován 

vodoměr doplňování. Součástí předávací stanice je také úpravna vody, aby byl zajištěn 

správný chod, zejména kvůli zanášení výměníku vlivem tvrdosti vody. 

 

E.1.2.17  Výpočet pojistného ventilu 

 

 Výpočty pojistných ventilů viz. Příloha č.12. 
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E.1.2.18  Popis způsobu vytápění jednotlivých prostorů a provozů 

 

 Způsob vytápění jednotlivých prostorů bude zajištěn pomocí deskových, trubkových 

otopných těles a podlahových konvektorů. 

 

E.1.2.19  Popis otopných ploch, umístění, teploty v prostoru 

 

 Již bylo popsáno v bodě D.1.4.10.Desková otopná tělesa budou osazena zejména pod 

okny a trubková tělesa budou instalována v hygienických místnostech (koupelnách). 

Jednotlivé teploty v místnosti jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci, stejně tak jako 

umístění otopných těles.  

 

E.1.2.20  Popis vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu 

 

 V hotelovém domě není vyprojektována vzduchotechnika. 

 

E.1.2.21  Parametry oběhových čerpadel 

 

 Oběhové čerpadlo: topný okruh č.1 

 Dopravní výška čerpadla: H=1,22 m 

 Hmotnostní průtok:  m=1,803 m /h 

 Navrženo WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 

 Oběhové čerpadlo: topný okruh č.2 

 Dopravní výška čerpadla: H=1,24 m 

 Hmotnostní průtok:  m=1,172 m /h 

 Navrženo WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 

 

 Oběhové čerpadlo: topný okruh č.3 

 Dopravní výška čerpadla: H=0,77 m 

 Hmotnostní průtok:  m=0,54 m /h 

 Navrženo WILO-Stratos PICO 30/1-4 
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 Oběhové čerpadlo: ohřev TV 

 Dopravní výška čerpadla: H=0,25 m 

 Hmotnostní průtok:  m=0,81 m /h 

 Navrženo WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 

E.1.2.22  Měření spotřeby tepla 

 

 Centrální měřič tepla bude umístěn v technické mí stnosti v 1.NP. 

 

E.1.2.23  Popis způsobu přípravy teplé vody 

 

 Příprava teplé vody bude probíhat v deskovém výměníku SECESPOL  LB31-40.Dle 

výpočtu byl navržen zásobník teplé vody Regulus R0BC1000 o objemu 1000 l, sloužící 

k pokrytí špičkových odběrů teplé vody hotelového domu. Výkon pro průtočný ohřev teplé 

vody je stanoven na 99 kW. 

 

E.1.2.24  Typy navržených zařízení 

 

 Horkovodní předávací stanice -DanfossTermix BV 

 Desková výměník - SECESPOL LB31 – 40 

 Desková výměník - SECESPOL LB31 – 30 

 Akumulační zásobník - Regulus R0BC 1000 

 Oběhové čerpadlo pro otopnou soustavu - 3x WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 Oběhové čerpadlo pro přípravu TV - WILO-Stratos PICO 30/1-4 

 Pojistný ventil pro otopnou soustavu - DUCO MEIBES  DN 15, po=300 kPa = 3 bar 

 Pojistný ventil pro přípravu TV - DUCO MEIBES  DN 15, po=600 kPa = 6 bar 

 Expanzní nádoba pro otopnou soustavu - Reflex N o objemu 35 l 

 Expanzní nádoba pro přípravu TV - Refix DD o objemu 33 l 
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E.1.2.25  Potrubí, nátěry, izolace, uložení 

 

 Veškeré potrubní rozvody budou z mědi a po celé délce izolovány izolací 

ParocSectionAluCoat T příslušné tloušťky. Veškeré tloušťky izolací vyhoví požadavků, 

vyhlášky č. 193/2007 sb. Potrubí je vedeno v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům, 

jak znázorňuje výkresová dokumentace. Nátěry nejsou navrženy z důvodu použití měděného 

potrubí. Návrhy byly zpracovány na základě projekčních podkladů jednotlivých materiálů a 

výrobců. Všechny navržené výpočty jsou obsaženy v přílohách projektové dokumentace. 

 

E.1.2.26  Výpis materiálů potrubí jednotlivých částí budovy 

 

 Výpisy materiálů potrubí a izolací jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 

E.1.2.27  Závěr 

 

 Po ukončení montážních prací bude provedena zkouškatěsnosti a topná zkouška. Celý 

systém je nutno propláchnout před provedením tlakových zkoušek a provede se nastavení na 

termoregulačních ventilech a jiných regulačních armaturách. Veškeré údaje o provedených 

zkouškách budou zaznamenány v patřičném protokolu. Všechny zkoušky budou prováděny 

pouze oprávněnými osobami. 
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F.3. Solární kolektory 

 

 Na základě výpočtů bylo navrženo 10 plochých solárních kolektorů Regulus KPI 1. 

Jedná se o plochý dvojlyrový kolektor se selektivním povrchem EtaPlus, který je spojen 

s měděným potrubím. Zapojení solárních kolektorů je znázorněno ve výkresové dokumentaci 

(výkres  č. V6) 

 

Technické vlastnosti solárního kolektoru: 

 

Rozměry:    š × d × v: 1225 × 2061 × 107 mm 

Celkováplocha:   2,52m  

Plochaapetury:   2,33m  

Plochaabsorberu:   2,29m  

Optickáůčinnost:    0,776 

 

Výpočetanávrhkolektroru je doložen v příloze č. 17. 

 

F.4. Solární kolektory a jejich umístění 

 

 Solární kolektory budou umístěny na střechu dvoupodlažní časti hotelového domu. 

Jejich orientace bude směřována na jih se sklonem 45°. Jedná se o 10 kolektorů Regulus KPI 

1 a jejich přesné umístění je znázorněno ve výkresové dokumentaci ( výkres č. ST8). 

Montážní práce budou provedeny odbornou firmou, jednak aby bylo zajištěno správné 

fungování solárních kolektorů a aby nebyla žádným způsobem porušena izolační vrstva 

střešní konstrukce. 

 

F.5. Zásobník TV, regulační zařízení 

 

 Dle výpočtů množství potřeby teplé vody pro hotelový dům, byl navržen zásobník 

Regulus RBC2000 o objemu 2000 l vody. Potřeba množství teplé vody byla stanovena na 

základě normy ČSN EN 15316-3-1. Uvažovanou regulací bude regulace pomocí přerušování 

chodu čerpadla. Čidla která jsou umístěná na výstupech ze solárních kolektorů a také na v 
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zásobníku dávají signál řídící jednotce, která veškeré údaje zpracuje a na základě těchto 

informací zapíná, nebo vypíná oběhově čerpadlo. 

 

 Bivalentním zdrojem solárního ohřevu je deskový výměník LA14 – 50, který na 

základě průtočného ohřevu v případě nedosažení dané teploty zahřeje vodu na teplotu 

požadovanou. K takovému případu by mohlo například dojít v zimním období, nebo při 

nepříznivých klimatických podmínkách, či poruchách systému. 

 

F.6. Ekonomické vyhodnocení variant 

 

 Pří vyhodnocování ekonomické efektivnosti solárních systémů na ohřev TV, 

vycházíme z porovnání prodejní ceny tepla získaného konvekčním způsobem a stejného 

jednotkového množství tepla vyprodukovaného ze solárního systému. 

 

N =
N

w .    R
=
(N   +  N  )

W   .  R
 

 

Kde: 

N   Náklad na jednotku vybrané solární energie (Kč/GJ) 

N   Celkový náklad 

w   Solární energie vyrobená za 1 rok (GJ) 

R  Životnost systému 

N    Investiční náklad na pořízení soustavy (Kč) 

N    Provozní náklady soustavy N  = N  .0,005 (Kč/rok) 
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Investiční náklady na pořízení solární soustavy soustavy: 

 

Cena jednoho panelu Regulus KPI 1      15 609 Kč 

10 x solární panel Regulus KPI 1      156 090 Kč 

Akumulační nádrž Regulu RBC2000     133 947 Kč 

Expanzní nádoba REFLEX S o objemu 18 l–solární okruh   1 615 Kč  

Expanzní nádoba Refix DT5 o objemu 60 l – ohřev TV   12 116 Kč 

2 x oběhové čepadloWILO-Stratos PICO 30/1-4      7 980 Kč 

Měděné potrubí 35x1,5 (342 Kč/m, délka 33 m, cena za 40 m)  13 680 Kč 

Cena celkem                  341 037 Kč 

 

 

Investiční náklady na pořízení předávací stanice: 

 

Zásobník teplé vod R0BC 1000      58 927 Kč 

Expanzní nádoba Refix DD o objemu 33 l       2 699 Kč 

Cena celkem                    61 626 Kč 

 

Veškeré ceny uvedeny včetně DPH 

 

N =
(341 037+ 42 630)

51,22 .  25
= 300 (Kč/GJ) 

Kde: 

N   383 667 Kč 

w   51,22 GJ (hodnota stanovena na základě bilance solárních systémů) 

R  25 let 

N    341 037 Kč 

N    N  =341 037 . 0,005 = 1705,185 Kč/rok . 25let = 42 630 (Kč/rok) 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Hotelový dům 

56 
 

Cena dálkového tepla ve Zlíně       551,49 Kč/GJ 

Náklad na jednu jednotku vyrobenou solární energii   300 Kč/GJ  

 

To znamená že: 

 

Jestliže za jeden rok nám vyrobí solární systém 51,22 GJ a cena za 1GJ je 300 (Kč/GJ), budou 

roční náklady solárního systému 51,22 x 300 = 15 366 Kč. 

Za 25 let budou náklady spojené s provozem solární soustavy činit 384 150 Kč  

 

 

Jestliže za stejné množství energie (51,22 GJ) pomocí centrálního zásobování zaplatíme za 

1GJ je 551,49 (Kč/GJ), bude roční cena centrálního vytápění činit 51,22 x 551,49 = 28 247 

Kč. 

Za 25 let budou náklady spojené s provozem centrálního vytápění činit 706 183 Kč  

 

Rozdíl hodnot činí: 706 183 – 384 150 = 322 033 Kč 

To znamená, že za dobu 25 let bychom mohli ušetřit okolo 322 033 Kč. 

 

Návratnost investice: x = 25.
 

 
=13,5 let 

 

Návratnost investice navrženého solárního systému hotelového domu, bychom mohli 

očekávat za 13,5 let. 
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G. ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout projekt hotelového domu jak po stránce 

stavebně konstrukční, tak po stránce vytápění vnitřních prostor budovy. Z hlediska vytápění 

jsou navrženy dvě varianty a ekonomicky porovnány. První varianta řeší vytápění pomocí 

centrálního zásobování teplem s průtočným ohřevem teplé vody. Ve druhé variantě je obsažen 

návrh ohřevu teplé vody pomocí solárních kolektorů. Součástí diplomové práce jsou také 

jednotlivé posudky a výpočty, které jsou obsaženy v přílohové části. Diplomová práce byla 

vypracována tak, aby byla v souladu dle platných norem a předpisů. 
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H. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 – Návrh schodiště 

Příloha č. 2 – Tepelně technické posouzení konstrukcí 

Příloha č. 3 – Výpočet tepelných ztrát objektu 

Příloha č. 4 – Energetický průkaz obálky budovy 

Příloha č. 5 – Průkaz energetické náročnosti budovy 

Příloha č. 6 – Výpočet potřeby teplé vody 

Příloha č. 7 – Výpočet roční potřeby tepla na vytápění 

Příloha č. 8 – Stanovení tepelného výkonu pro průtočný ohřev 

Příloha č. 9 – Výpis otopných těles 

Příloha č. 10 – Dimenzování potrubí vytápění 

Příloha č. 11 – Přednastavení termoregulačních ventilů 

Příloha č. 12 – Výpočet expanzní nádoby 

Příloha č. 13 – Výpočet pojistných ventilů 

Příloha č. 14 – Výpočet oběhových čerpadel 

Příloha č. 15 – Izolace potrubí 

Příloha č. 16 – Výpočet výměníku pro ÚT TV 

Příloha č. 17– Výpočet solárních kolektorů – Varianta 2 

Příloha č. 18– Výpočet expanzní nádoby – Varianta 2 

Příloha č. 19– Výpočet oběhového čerpadla – Varianta 2 

Příloha č. 20– Bivalentní zdroj energie pro ohřev TV – Varianta 2 

Příloha č. 21– Průkaz energetické náročnosti budovy – Varianta 2 
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Obr. č. 2 Mapa intenzity solárních záření v ČŘ 
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K. SEZNAM VÝKRESŮ 

 

Číslo Obsah Měřítko 

ST1 Koordinační situace  1:250 
ST2 Základy 1:50 
ST3 Půdorys 1.NP 1:50 
ST4 Půdorys 2.NP 1:50 
ST5 Půdorys 3.NP 1:50 
ST6 Výkres sestavy stropních dílců na +2,900 1:50 
ST7 Výkres sestavy stropních dílců na +6,100 a 9,300 1:50 
ST8 Pohled na střechu (Varianta č.1 a č.2) 1:50 
ST9 Řez A-A', B-B'  1:50 
ST10 Pohledy 1:100 
V1 Vytápění - Půdorys 1.NP 1:50 
V2 Vytápění - Půdorys 2.NP 1:50 
V3 Vytápění - Půdorys 3.NP 1:50 
V4 Rozvinutý řez 1:50 
V5 Schéma zapojení – Varianta č.1 1:50 
V6 Schéma zapojení – Varianta č.2 1:50 
 

 


