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Anotace 
         
 Obsahem diplomové práce je vypracování projektu pro realizaci vytápění a snížení 

energetické náročnosti mechanických dílen dolu ČSM ve Stonavě za pomoci rekuperace 

výdušných větrů. 

  

 Diplomová práce obsahuje textovou a výkresovou část. Průvodní zpráva podává 

základní informace o objektu a technická zpráva pojednává o způsobu realizace dané 

problematiky, aplikaci jednotlivých řešení a odůvodněním, co mě vedlo k níže popsaným 

závěrům. 

 

Oddíl TZB řeší vytápění haly mechanických dílen za pomoci rekuperace výdušných 

větrů. Byla navržena soustava 4 rekuperačních jednotek Duplex S1058/1038A od firmy Atrea 

sídlící v Jablonci nad Nisou, jenž díky specifickým podmínkám použití mají téměř 90 % 

účinnost a bezpečně vytopí celý prostor mechanických dílen.  

 

 
 
 
 
Anotacion Anotacion 

 

 Subject of graduation theses is design project for engineering shop heating and 

lowering energetical demand factor of this building. Engineering shop is situated in Mine 

ČSM in Stonava village. Heating od this building ensures system of four recuperating 

equipment wiht a 90 % effectivity because of specifical condition mine area. 

 

 Bachelor work includes text and draving part. Assosiate report deals basic informatik 

about structure and technical report deals about structural solution of several construction 

elements and a foundation, why I decide this way.  

 

Airing equipment part solve about heating with a help of recuperating equipment.        

I decide to use four recuperating equipment Duplex S1058/1038A from Atrea company 

resident in Jablonec nad Nisou, Czech republic. . 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

S         Plocha průřezu     [m2] 

O                           Objem      [m3] 

Mc,a  Roční množství zkondenzované vodní páry  [kg/m2,rok] 

Mev,a Roční množství odpařitelné vodní páry  [kg/m2,rok] 

V          Objemový průtok     [m3/h] 

v         Rychlost       [m.s-1] 

l          Délka      [ m] 

P                            Tlak      [ Pa] 

Rv          Měrná tlaková ztráta    [Pa/m] 

Q          Tepelný výkon      [W] 

R                          Tepelný odpor konstrukce        [m2K/W] 

Rse                        Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru   [m2K/W] 

Rsi                         Tepelný odpor při přestupu tepla v interiér [m2K/W] 

Tai                         Návrhová teplota vnitřního vzduchu  [ °C] 

Te                          Návrhová venkovní teplota    [ °C] 

Te,m                      Průměrná roční teplota venkovního vzduchu [ °C] 

Ti,m                       Průměrná vnitřní teplota v objektu  [ °C] 

U                          Součinitel prostupu tepla konstrukce   [W/m2K] 

ξ         Součinitel vřazeného odporu   [ -]  

d         Vnitřní průměr potrubí    [m] 
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3.  ÚVOD  

          

 Obsahem diplomové práce je vypracování projektu pro realizaci vytápění a snížení 

energetické náročnosti mechanických dílen dolu ČSM ve Stonavě za pomoci rekuperace 

výdušných větrů. 

  

 Diplomová práce obsahuje textovou a výkresovou část. Průvodní zpráva podává 

základní informace o objektu a technická zpráva pojednává o způsobu realizace dané 

problematiky, aplikaci jednotlivých řešení a odůvodněním, co mě vedlo k níže popsaným 

závěrům. 

 

Oddíl TZB řeší vytápění haly mechanických dílen za pomoci rekuperace výdušných 

větrů. Byla navržena soustava 4 rekuperačních jednotek Duplex S1058/1038A od firmy Atrea 

sídlící v Jablonci nad Nisou, jenž díky specifickým podmínkám použití mají téměř 90% 

účinnost a bezpečně vytopí celý prostor mechanických dílen.  
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4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA        

4.1 Identifikační údaje      

 

Název stavby:       Mechanické dílny 

Místo stavby:    Katastrální území Stonava 

Parcela číslo:    1875/11 

Kraj:    Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

Katastrální úřad:    Stonava 

Objednatel:       OKD a.s. 

         Prokešovo náměstí 6/2020 

         72830, Ostrava 

Dodavatel:    bude vybrán v soutěži 

Projektant:       Pavel Mlejnek 

Adresa a kontakt:      Vlčovice 209 

         742 75 Kopřivnice 

         tel.: 721704470     

Zodpovědný projektant:  Pavel Mlejnek 

 

 

4.2 Údaje o stávajících poměrech staveniště 

   

  Budova Mechanických dílen se nachází na parcele číslo 3715 a spadá                       

pod katastrální území obce Stonava. Dopravní obslužnost je vyřešena přístupem                   

po zpevněných komunikacích bezprostředně k budově a dostaneme se k ní jednoduše 

odbočením z komunikace č. 465. Parcela je umístěna téměř na rovině a v její blízkosti            

se nenacházejí porosty stromů nebo keřů. Terén kolem objektu je upraven pro pojezd těžké 

techniky a jeho povrch tvoří panely ze  železobetonu. U základové půdy hrozí změny            

na základě změn vyvolaných hornickou činností, čemuž jsou okolní budovy i samotná stavba 

mechanických dílen přizpůsobeny.  
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  4.3.  Přehled výchozích podkladů  

 

Mapové podklady: 

 

• Snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000 

 

 

 

 

Ostatní podklady: 

• Energetický audit 

• Kopie regulačního plánu zástavby oblasti Důl ČSM sever 

• Vlastní průzkumy, zaměření stavby, fotodokumentace 

• Výrobní a konzultační porady za účasti investora a konzultanta DP 
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  4.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Tato průvodní zpráva je zpracována pro potřeby tzv. stavby na ohlášení, jelikož      

pro tuto možnost bude splňovat příslušná kritéria jak stavba strojovny, tak úpravy na samotné 

budově mechanických dílen. V rámci této práce budou i řešeny veškeré známé požadavky 

všech dotčených orgánů. 

 

4.5       Informace o dodržení obecných požadavků 

  

 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky                   

na výstavbu – dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

4.6       Údaje o splnění územních regulativ 

 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

 

4.7       Věcné a časové vazby stavby na okolí a související investice  

 

Realizací stavby nebude dotčena věcně ani časově okolní výstavba popř. zástavba. 

Stavba nemá žádné související investice. 

 

4.8       Předpokládaný termín zahájení  a dokončení stavby 

   

  Zahájení stavebních prací je předpokládáno v období od března roku 2012 do října 

téhož roku s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. 

 

4.9       Orientační statistické údaje o stavbě 

Bilance ploch :  Zastavěná plocha : 1589 m2 

     Obestavěný prostor :15570 m3 
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4.10 Péče o životní prostředí  

 

Jelikož se v místě stavby nenachází žádná vegetace, na kterou by musel být brán 

zřetel, není potřeba v předstihu v zimním období  řešit její citlivou likvidaci.  

 

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

- čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li k jejich 

znečištění vlivem výstavby 

- zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací 

- podzemní energetické, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště               

se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. 

- chránění vzrostlé zeleně v prostoru pracovních pruhů, hrazení výkopů a rýh 

- provedou se opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot 

mechanizmů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy                     

a podzemních vod ochranných pásmech vodních zdrojů pitné vody 

- nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými 

nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

 

Roztřídění odpadu vzniklých stavební činností dle Vyhlášky 381 z roku 2001: 

kód druhu název druhu odpadu     kategorie likvidace 

03 01 05 hobliny, odřezky, desky, piliny skládka 

17 02 02 sklo     specializovaná firma 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal specializovaná firma 

15 01 02 plastový obal    skládka 

15 01 03 dřevěný obal    skládka 

17 01 02 cihla     skládka 

17 01 03 keramika    skládka 

17 04 05  železo, ocel    specializovaná firma 

 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně 

předány specializované firmě, zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. Odpady 

vzniklé provozem objektu budou tříděny a odvoz bude zajištěn smluvně s technickými 

službami obce Stonava. 
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Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti se odkládá           

do kontejnerů z nepropustných materiálu a s ochranou proti znečištění dešťových vod. Tyto 

kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovány. 

Vzhledem k  charakteru stavby nebude životní prostředí provozem negativně 

ovlivněno. 

  

4.11 Požární ochrana  

 

Z hlediska požární ochrany je snadný přístup k objektu ze všech stran.  

Požárně nebezpečný prostor je v tomto případě vymezen od stěny objektu (požární 

odolnost 180 min). Jedná se o nejméně příznivý případ s ohledem na vzdálenost cca 3 m       

od hranice sousedního objektu. V případě této obvodové konstrukce je možno tuto vzdálenost 

považovat za požárně uzavřenou plochu (nulová hustota tepelného toku). Odstupován 

vzdálenost je tedy vymezena od požárně otevřených ploch (okenního otvoru) 100% požárně 

otevřených ploch a hodnotu požárního rizika  požárního úseku domu charakterizovanou 

hodnotou ekvivalentní doby trvání požáru te = 25 minut (normativní hodnota viz tabulka G1 

ČSN 730804, navýšení hodnoty te  v souladu s požadavky čl. 10.4.4 ČSN 730804) - v tomto 

případě je odstup od okenních otvorů o = 1metr. V takto vymezeném požárně nebezpečném 

prostoru neleží žádné jiné objekty či požárně otevřené plochy, stejně tak posuzovaný objekt 

neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. Vymezený požárně nebezpečný 

prostor v žádném případě  nezasahuje na sousední pozemky. Objekt je situován na samostatné 

parcele a odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. 

 

4.12 Odstupy stavby, ochranná pásma 

 

Umístění stávající stavby mechanických dílen jakož i případná výstavba strojovny 

vzduchotechnických jednotek na stavebních parcelách investora respektuje nebo bude 

respektovat a zcela splňovat veškeré podmínky na osvětlení, oslunění a na zachováni 

ochranných pásem. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky správců všech 

inženýrských sítí. 
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4.13 Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení a  

udržování stavby 

 

Po realizaci stavby bude provedena zkušební kontrola funkčnosti celého 

vzduchotechnického zařízení a po jejím úspěšném ukončení může být okamžitě stavba 

předána k užívání bez dalších provozních opatření. Provozní řád objektu s ohledem                

na charakter stavby k jejímu užívání nebude nutno upravovat. 

 

4.14 Náklady na stavbu 

 

Předpokládané stavební náklady na stavbu jsou ve výši 60 000 000 Kč. 

  

 

4.15 Technické zařízení budov  

 

4.15.1 Vodovod 

 

Není součástí tohoto projektu. 

 

  4.15.2 Kanalizace 

 

Není součástí tohoto projektu. 

. 

  4.15.3 Plynovod 

 

Není součástí tohoto projektu. 

 

  4.15.4 Vytápění 

  

Viz. Technická zpráva – Vzduchotechnika. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST 

 

5.1 Všeobecné informace  

 

Název stavby:       Mechanické dílny 

Místo stavby:    Katastrální území Stonava 

Parcela číslo:    1875/11 

Kraj:    Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

Katastrální úřad:    Stonava 

Objednatel:       OKD a.s. 

         Prokešovo náměstí 6/2020 

         72830, Ostrava 

Dodavatel:    bude vybrán v soutěži 

Projektant:       Bc. Pavel Mlejnek 

Adresa a kontakt:      Vlčovice 209 

         742 75 Kopřivnice 

         tel.: 721704470     

Zodpovědný projektant:  Bc. Pavel Mlejnek 

     

 5.2 Základní údaje charakterizující stavbu  

  

Jedná se o stávající  halový objekt Mechanických dílen postavený v  60. letech          

20. století včetně přípojek na veškeré inženýrské sítě. Jelikož již stavba nesplňuje delší        

dobu jakékoliv zásady šetrného nakládání s energiemi, zejména co se týče vytápění,           

bude kromě zásahu do zdroje vytápění snaha o snížení její energetické náročnosti. To bude 

spočívat v revitalizaci její fasády, výměně stávajících oken za energeticky úspornější, ale     

také v zateplení střešního pláště, jenž nyní tvoří pouze profilovaný plech a pásy z  asfaltové 

lepenky, u kterých se počítá v krátkém časovém horizontu s koncem životnosti. Se zateplením 

podlahy se nepočítá kvůli vysokým nárokům na její mechanickou odolnost, přičemž              

je zde kladen důraz i na  její schopnost tlumit vibrace, což stávající podlaha tvořená 

dřevěnými kostkami splňuje v dostatečné míře a její tepelně technické vlastnosti také      

nejsou tak špatné v porovnání s ostatními konstrukcemi tvořící halu.  
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V současné době vytápění haly obstarává soustava topných registrů, které jsou ve dvou 

řadách vedeny kolem obou delších stěn objektu. Toto řešení bylo ve své době poměrně 

obvyklé a vzhledem k cenám energií v době výstavby celého komplexu lze dobře chápat 

použití i v tomto případě. Ovšem dnes, v době každoročního růstu cen primárních energií 

minimálně o jednotky procent, není toto řešení vytápění příliš šťastné. V potaz musíme brát      

i potenciální dlouhou dobu náběhu celého vytápěcího registru v případě odstávky,                

po   němž   by se opět muselo ohřát ohromné množství teplonosné látky proudící v registrech. 

Pokud bychom vzali v úvahu i fakt, že nejprve se musí ohřát tekutina v otopném systému, 

následně vzduch v hale a od ohřátého vzduchu pak teprve předměty v hale a hala samotná, 

musíme si položit otázku, jestli není na čase změnit způsob vytápění na jiný a to vhodnější   

jak pro daný typ objektu, tak s ohledem na ceny tepla,  potažmo energií jako takových. 

 

Ve hře bylo více možností, jak by se dal výše zmíněný objekt bezpečně vytápět, mezi 

nimi bylo například i použití takzvaných černých zářičů. Tento způsob se zpočátku jevil jako 

výhodný a to z pohledu jak investičních nákladů, tak i pracnosti realizace. Avšak při bližším 

prozkoumání možnosti použití by mohl nastat problém v umístění tohoto systému do haly. 

Tudíž po dalším důkladném prozkoumání všech možností, které areál dolu nabízí se naskytla 

jiná a z mnoha pohledů i zajímavější varianta – teplovzdušné vytápění. 

 

Na otázku proč tuto variantu použít je poměrně jednoznačná odpověď a v konečném 

důsledku vlastně nejen jedna. 

 

Vytápění teplým vzduchem je ve světě již dlouho známé a je jen škoda, že u nás 

například v rovině výstavby rodinných domů stále poměrně dost opomíjené kvůli 

zakořeněným předsudkům vyvolaných dlouholetou tradicí používání teplovodního ústředního 

vytápěni. 

 

Fyzikálními vlastnostmi vzduchu je dáno, že je daleko snadnější a ekonomicky méně 

náročné ohřát stejné množství vzduchu než například stejné množství vody. Kapalina má sice 

tu vlastnost, že teplo do ní vložené se uvolňuje podstatně delší dobu, což můžeme brát jako 

výhodu, ale pokud na tuto skutečnost budeme pohlížet i z jiného úhlu pohledu, bude se spíše 

jednat o negativní jev, jelikož na druhou stranu trvá poměrně dlouho, než zmíněné teplo 

kapalina přijme, což se  projeví jak v případném dlouhém náběhu otopné teplovodní   

soustavy, tak i v její delší setrvačnosti a horší adaptaci na vnější povětrnostní podmínky. 
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Tudíž se často může stát, že buď přetápíme, nebo je uvnitř budovy nižší teplota,                   

než požadujeme a to má za následek minimálně diskomfort užívání objektu. 

 

Naopak vzduch přijme teplo daleko rychleji a stejně rychle ho opět odevzdá.            

Tím pádem do požadovaného objektu téměř okamžitě bez dlouhého náběhu dostaneme 

vzduch  o patřičné teplotě, jenž nám okamžitě ohřívá předměty i osoby uvnitř jakožto               

i konstrukci budovy. V porovnání s kapalinou v tomto případě odpadá potřeba jakéhosi 

mezičlánku nebo mezimédia, jenž kapalina v teplovodním vytápění bezesporu je.             

Další výhodou je zároveň i vyřešení větrání, neboli zajištění potřebné výměny vzduchu 

v budově, pokud se jedná o teplovzdušné topení. 

 

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl pro teplovzdušné vytápění je fakt,                   

že v bezprostřední blízkosti haly Mechanických dílen se nachází věž výdušné jámy, jenž je 

obrovským potenciálním zdrojem teplého vzduchu. 

 

Budova vtažných a výdušných větrů byla v areálu postavena kvůli zajištění podmínek, 

jenž hluboko v podzemí musí horníkům umožnit bezpečné provádění pracovní činnosti.     

Celý systém funguje tak, že budovou vtažných větrů se do podzemí vhání obrovské množství 

čerstvého vzduchu, jenž se ještě upravuje předehříváním zejména v zimním období, tato    

masa následně doslova protéká podzemím, kde splní svou úlohu jak ochlazením prostoru,             

tak poskytnutím čerstvého vzduchu osobám, které se tam nacházejí. Následně se toto 

obrovské množství vzduchu přes budovu výdušných větrů dostává zpět do ovzduší, avšak 

díky vyšším teplotám pod povrchem má poměrně veliký energetický potenciál. Různými 

měřeními bylo zjištěno, že v zimním období neklesá teplota výdušných větrů pod 27°C       

což z něj číní vhodným zdrojem tepla pro vytápění i takových budov, jakým jsou Mechanické 

dílny situované v těsné blízkosti budovy výdušných větrů. Nesmírnou výhodou je,                  

že energetický potenciál výdušných větrů je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu          

a to po celý rok, jelikož větrání podzemí dolu nesmí být přerušeno. 
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Navrhuji tedy po prozkoumání všech možných alternativ využití energie výdušných 

větrů k vytápění budovy mechanických dílen za pomoci rekuperačních jednotek, jenž         

budou  za pomoci teplosměnné plochy předávat tepelnou energii z odpadního vzduchu           

z výdušné jámy čerstvému vzduchu, který bude následně vhodným způsobem vháněn           

do prostoru haly mechanických dílen. Tím se vyloučí potřeba zmíněný prostor vytápět 

dosavadním méně efektivním způsobem, takže nebude potřeba takového množství   

primárních energií k ohřevu teplonosné látky a využije se odpadní teplo, jenž by jinak      

přišlo v niveč. V konečném důsledku to bude mít i pozitivní vliv na okolní prostředí, jenž se 

patrně tolik neznečistí v důsledku menšího množství vyrobené energie. Jednoduše řečeno, 

menší potřeba energie znamená výrobu menšího množství této komodity a pokud uvážíme,   

že výroba jakékoliv energie jde v ruku v ruce s určitou zátěží pro životní prostředí, znamená 

to, že čím méně energie se vyrobí, tím méně se znečistí okolní prostředí. 

 

Na druhou stranu je tu ale i otázka finanční. Pokud snížíme potřebu energie na provoz 

nějakého zařízení nebo komplexu, dodavatel energie navýší její cenu minimálně ze dvou 

důvodů. Buď aby si zachoval stávající příjem financí, nebo kvůli tomu, že snížení produkce 

energie není dost dobře technologicky možné, tak musí finančně pokrýt i výrobu energie, jenž 

se stejně musí vyrobit, ale nikdo ji neodebere. I proto se v tomto případě snaží investor nalézt 

s poskytovatelem energie dohodu, která by výrobci energie zaručila jistotu množství 

odebírané komodity a investorovi utvořila podmínky k tomu, aby se mu investice vrátila 

v rozumném časovém horizontu. 

 

S touto variantou ovšem souvisí i nutnost umístění vzduchotechnické strojovny, jenž 

by musela být realizována u budovy výdušných větrů a kde by byly umístěny rekuperační 

zařízení nutné pro bezchybný a spolehlivý provoz vytápění. Jednalo by se o přízemní 

jednoduchou stavbu, kde by byly instalovány vzduchotechnické jednotky. Následně se teplý 

vzduch bude vhánět do budovy izolovaným vzduchotechnickým potrubím, kde se bude        

za pomoci rozvodů vzduchotechniky rovnoměrně rozvádět do prostoru haly. Aby efekt 

vytápění teplým vzduchem byl co největší, bude u paty obvodových stěn umístěno potrubí, 

jenž bude vzduch zpětně odsávat vně objektu a tím bude zaručena vhodná cirkulace vzduchu 

v hale, jenž by jinak stoupal směrem nahoru ke střeše objektu, kde by se bez užitku hromadil. 
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Abychom snížili potřebu energie na vytápění na co nejnižší hodnotu, plášť i střecha 

objektu bude muset projít celkovou revitalizací, neboť konstrukce haly nemají tepelně 

technické vlastnosti, které by se alespoň blížily dnešním standardům. V prvé řadě bude nutná 

výměna dosavadních jednoduchých okem zasklených drátosklem za okna s lepšími tepelně 

technickými vlastnostmi. V další etapě proběhne revitalizace střešního pláště přidáním tepelně 

izolační vrstvy a nové vrstvy hydroizolačního materiálu. V neposlední řadě dojde 

k celkovému zateplení obvodového pláště haly, aby bylo hospodaření s teplem potřebným 

k vytápění co nejekonomičtější. 

Bilance ploch :   Zastavěná plocha : 1589 m2 

     Obestavěný prostor :15570 m3 

     

 5.3 Stavebně technické řešení        

 

5.3.1 Základy a výkopy  

 

Základy haly jsou s největší pravděpodobností tvořeny základovými pásy z betonu       

o mocnosti 1 m a pod stávající podlahou je železobetonová křížem vyztužená deska síly     

min. 150 mm. Tyto hodnoty jsou však pouze orientační a není možno je na 100 %  prokázat, 

neboť neexistuje ke stávající budově žádná dokumentace, proto se výše uvedené hodnoty 

opírají o svědectví pracovníku, jenž v hale někdy prováděli stavební úpravy, nebo montáž 

stojů a zařízení. Každopádně po celou dobu dlouholetého užívání se neprojevily závady        

na budově  vinou klesání (i nerovnoměrného) podloží, tudíž lze bez obav konstatovat,           

že jejich návrh a realizace jsou v pořádku a i nadále budou odolávat možnému sedání podloží, 

jenž je vzhledem k charakteru území více než pravděpodobné. 

Před zahájením výkopových prací v místě budoucí strojovny  bude odstraněna           

ze stávající plochy vrstva železobetonových panelů o tloušťce cca 150 mm a případná další 

vrstva půdy pokud bude za potřebí. 

Základy strojovny vzduchotechniky budou provedeny do hloubky 1 m pod úroveň 

terénu. Pažení výkopů se bude realizovat až při zjištění konzistence zeminy, do té doby nelze 

bezpečně určit, jestli je nutné, či ne, neboť plocha určená k výstavbě strojovny je v současné 

době pokryta panely ze železobetonu. Následně bude na základy vybetonována základová 

deska o mocnosti 150 mm křížem vyztužená, ve které bude zakomponován kanalizační odtok 

pro kondenzát vzniklý při činnosti rekuperačního systému. Poté se na deska opatří vrstvou 

hydroizolace. 
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  5.3.2 Svislé nosné konstrukce a příčky      

 

Obvodový plášť haly tvoří železobetonové dílce tloušťky 150 mm, ty se v rámci 

revitalizace opatří vrstvou tepelné izolace nejlépe z čedičové vaty o síle 150 mm a v místech 

sloupů bude vzhledem k jejich poloze zvětšena síla zateplení až na 300 mm. Dílce tepelně 

izolačního systému budou lepeny na tzv. buchtu a zahrádku na řádně umytý a penetračním 

nátěrem opatřený povrch, který bude tvořit železobetonový dílec obvodové konstrukce haly. 

Následně se tepelně izolační systém ukotví do obvodového pláště min. čtyřmi (až sedmi) 

kotvami dle jejich typu, nebo případného statického výpočtu. Dílce budou opatřeny kotvami 

vždy minimálně v rozích a následně uprostřed dle doporučeného množství kotvících bodů. 

Následně se povrch zpevní za pomocí perlinky a lepidla, natře se penetračním nátěrem a 

natáhne se vrstva tepelně izolační omítky o tloušťce 20 mm.  

Obvodové zdivo strojovny bude o tloušťce 400 mm, vyzdívat se bude tzv. na suchý 

způsob za pomoci zdící pěny Porotherm, zdivo bude od stejného výrobce. Obvodové stěny se 

následně obloží vrstvou polystyrenu o síle 100 mm a to jak kvůli zlepšení tepelně technických 

vlastností strojovny, tak kvůli snížení možné hlučnosti rekuperátorů. Technologický postup 

bude obdobný jako u revitalizace pláště haly Mechanických dílen. 

 

Obr.1: Vazba rohů, koutů a ostění u POROTHERM 40 Profi DRYFIX 
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Stěna strojovny, která se bude bezprostředně dotýkat obvodové stěny budovy 

výdušných větrů bude z cihel tloušťky 250 mm, konkrétně z cihly Porotherm 25 AKU P+D.   

Její výhody jsou mimo jiné i dobré tepelně technické vlastnosti, ale i schopnost tlumit hluk, 

v tomto případě je však její použití výhodné díky její únosnosti a zároveň nižší tloušťce, 

neboť použití cihel, o tloušťce například 400 mm, ke stavbě stěny přilehlé k budově by bylo 

zajisté plýtvání materiálem. Zdít se bude opět na tzv. suchý způsob za použití zdící pěny 

Porotherm, která je součástí každé dodávky cihel. Spojení je opět na pero a drážku. 

 

 

 

Obr.2 Příklad vazby rohu cihly Porotherm 24 AKU P+D 

 

 

Věncové cihly budou použity taktéž od firmy Porotherm typ VT 8/23,8. Jejich 

kombinací s tepelným izolantem dojde k podstatnému omezení tepelných mostů v místě 

pozedních věnců a styků vodorovných konstrukcí. Tyto cihelné tvarovky lze i libovolně dělit 

za pomoci zednického kladívka. Spojují se na pero a drážku. 
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Obr.3: Rozměry věncovky Porotherm typ VT 8/23,8 

 

5.3.3 Stropy        

 

Stropy vestavby v Mechanických dílnách jsou tvořeny patrně ŽB deskou o síle         

cca 130 mm. Tyto hodnoty jsou však pouze orientační a není možno je na 100 % prokázat, 

neboť neexistuje ke stávající budově žádná dokumentace, proto se výše uvedené hodnoty 

opírají o svědectví pracovníku, jenž v hale někdy prováděli stavební úpravy, nebo montáž 

stojů a zařízení. 

Strop strojovny vzduchotechniky bude tvořit ucelený stropní systém Porotherm 

tvořený nosníky POT a stropními vložkami Miako. 

Aplikace stropního systému Porotherm je léty prověřená a poměrně snadná                 

na realizaci. Po vystavění obvodových zdí včetně usazení věncovek, jejich tepelné izolace a 

konstrukce pozedního věnce se nad vzniklým prostorem položí řada nosníků POT, přičemž se 

musí dodržet délka uložení každého nosníku a to min. 125 mm po obou stranách. Následně se 

prostory mezi POT nosníky vyskládají keramickými vložkami Miako 15/62,5 PTH a zalijí 

betonem o výšce 60 mm. Tím vznikne stropní konstrukce o celkové výšce 230 mm. Dále se 

povrch pokryje vrstvou tepelné izolace a může být zahájena pokládka membrány Firestone 

EPDM jako v případě haly Mechanických dílen. 

 

Nutno podotknout, že stropní nosníky POT jsou kladeny na asfaltové pásy kvůli jejich 

lepšímu uložení na hranu zdiva, tím pádem vzniká poloplastické lože, jenž do jisté míry 

eliminuje odlomení části podkladní tvarovky. Zároveň musí být strop při jeho realizaci 

dostatečně jištěn provizorním podložením, neboť vylití stropu betonem je mokrý proces, jenž 

vahou vody systém nebezpečně přitěžuje. Tuto problematiku řeší i materiálové listy výrobce. 

 



Diplomová práce  Bc. Pavel Mlejnek 

19 
 

 

Obr.4: Stropní nosník POT a keramický dílec Miako 

 

 

 

Obr.5: Konstrukce stropu Porotherm a pozedního věnce 
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Obr. 6: Tloušťka stropu strojovny 

 

5.3.4 Překlady 

 

Překlady nad okenními otvory a dveřmi halové vestavby jsou patrně tvořeny 

ocelovými I profily. Tyto hodnoty jsou však pouze orientační a není možno je na 100 % 

prokázat, neboť neexistuje ke stávající budově žádná dokumentace, proto se výše uvedené 

hodnoty opírají o svědectví pracovníku, jenž v hale někdy prováděli stavební úpravy, nebo 

montáž stojů a zařízení. 

Překlady jenž budou použity při stavbě strojovny budou použity z produkce firmy 

Porotherm. Jedná se o překlady typu 7, jenž se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících 

podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Montáž se 

provádí usazením dílce na výšku vždy oblou stranou nahoru, neboť v horní části profilu je 

ocelová výztuž o nižší dimenzi, jelikož je horní část průřezu namáhaná tlakem. Naopak 

v dolní části dílce výztuž musí zabezpečit přenesení tahových sil, proto je zde výztuž o větším 

průřezu jak lze vidět na obrázku níže uvedeném obrázku. 

Výhodou těchto překladů je stejná shodná výška s cihelným systémem Porotherm, 

snadná kombinace s tepelnou izolací a zároveň odpadá nutnost podepření při montáži. 

 

 

 

 

Obr. 7: Rozměry překladu 
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Obr.8: Detail horní části (tlačeného) průřezu překladu 

 

 

Obr.9: Umístění překladu v praxi spolu s tepelnou izolací a zafixování drátem 
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5.3.5 Střecha 

 

Střecha haly je plochá (obdelníkového půdorysného tvaru, sklon 5,2°) se štítem                 

na severozápadním a jihovýchodním průčelí. 

Konstrukci střechy tvoří příhradová soustava ocelových vazníků a profilové plechy, 

jenž jsou ještě opatřeny krytinou z vrstvy pásů asfaltové lepenky. Při revitalizaci bude tepelná 

izolace kladena na stávající střechu a finální vrstvu bude tvořit membrána Firestone 

RubberGard® RMA Systém viz. výkres č. 7. Pokládka nové střechy bude probíhat přesně    

dle  určených pracovních postupů výrobce.  

 

Obr.10: Detail membrány Firestone RubberGard 

 

Legenda: 

1. Pryžová membrána Firestone RubberGard® 

2. Kotvící prvek Firestone 

3. Lepící prvek Firestone QuickSeam® RMA 

4. Lišta Firestone Baten Strip® 

5. Tepelná izolace 
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Firestone RMA systém je lehký systém mechanického kotvení, který svým kotvením 

neděraví membránu. Je založen na pásu QuickSeam RMA, který položen na slučitelný 

podklad a mechanicky přikotven k podkladu. Rozteč mezi pásy a hustota kotvení pásu     

závisí na výpočtu sání větru v dané lokalitě. Velké plachty EPDM jsou pak k pásům RMA 

připevněny za použití standardních technik spojování pásky QuickSeam® Splice Tape.         

V okrajových zónách může být membrána plnoplošně nalepena místo použití pásu 

QuickSeam® RMA. Sousední plachty mají přesah minimálně 100 mm a jsou spojeny páskou 

QuickSeam® Splice Tape (Páskou do spojů) v jednolitou vodotěsnou membránu. 

Technologie pokládky je velice jednoduchá. Na suchý stávající povrch střechy           

se položí vrstva tepelné izolace, ta se následně ukotví, poté se položí lepící pásy 

v dostatečném množství daném výrobcem. Naposled probíhá pokládka membrány      

Firestone EPDM , přičemž se dbá na dostatečné ukotvené okrajových ploch zvýšeným   

počtem lepících pásů. Tento systém se již více než 30let aplikuje na zastřešení budov 

realizovaných  i za polárním kruhem, nebo v tropických i pouštních oblastech. Navíc jeho 

výroba je založena na použití přírodního materiálu – kaučuku a recyklaci pneumatik.            

Po realizaci není třeba žádné další zvláštní údržby a po skončení životnosti materiálu je 

možná jeho recyklace a další využití.  

 

          

Tab.1: Tabulka vlastností membrány Firestone EPDM 

 

Za povšimnutí stojí zejména bod lámavosti (možnost práce s  materiálem i                   

za snížených teplot), ale i pevnost v tahu, průtažnost, nebo difúzní faktor. 
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Obr.11: Ukázka jednoduchosti pokládky pryžové membrány 

 

Výhodou takového řešení je membrána celistvá po celé své ploše bez jediné díry 

vzniklé kotvením systému. Díky použití velkých plachet EPDM dochází k velké úspoře času, 

neboť pokrývka probíhá mnohokrát rychleji, než u klasických střešních systému a navíc není 

potřeba použití plynových hořáků jako je zvykem u asfaltových pásů, tudíž nehrozí riziko 

vzniku požáru v důsledku neodborné manipulace s plamenem. 

Samozřejmostí je certifikace všech výrobků potřebných pro realizaci Firestone      

RMA systému.  

Střecha strojovny bude realizována stejným způsobem. Výhodou bude v tomto případě 

patrně použití jediného kusu membrány, což se pozitivně projeví na rychlosti pokládky a 

promítne se i do celkové časové náročnosti realizace celého projektu.  

Podkladem pro systém Firestone EPDM při jeho aplikaci na střechu strojovny bude 

povrch tvořený systémem keramických vložek Miako a keramobetonové nosníky POT          

od firmy Porotherm. 
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 5.3.6 Podlahy, úpravy povrchů 

   

  Podlaha haly mechanických dílen je tvořena původní špalíkovou dlažbou kladenou      

do asfaltového lože. Kvůli vysokým nárokům na mechanickou odolnost a dobrým tlumícím 

vlastnostem při případném pádu objemnějších předmětů na zem. 

 Podlaha strojovny bude tvořena litou samonivelační vrstvou a pochůzí část bude               

ze speciální stěrky určené pro průmyslové podlahy a zároveň bude mít protiskluzové 

vlastnosti. 

 

 

Obr.12: Příklad stěrkové podlahy (podlaha na obrázku má navíc antistatické vlastnosti            

a je  chemicky odolná) 

 

5.3.7 Izolace 

 

Izolace haly proti zemní vlhkosti je zřejmě tvořena asfaltovými pásy, tuto skutečnost 

však nelze s jistotou potvrdit, protože chybí veškerá původní dokumentace stavby. Co lze ale 

konstatovat je fakt, že nikde není problém se zvýšenou vlhkostí, nebo vzlínáním vody, takže 

s největší pravděpodobností je izolace proti vlhkosti v pořádku a zatím plní svůj úkol. 
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Ochrana strojovny proti zemní vlhkosti bude provedena nátěrem základové desky      

na bázi asfaltu a dále doplněna vrstvou pásů asfaltové lepenky. Ač je hydroizolace jen malým 

zlomkem v celkovém souhrnu investic, jejím podceněním, nebo vypuštěním z celkové 

koncepce mohou vznikat minimálně problémy užívání budovy o degradaci nosných prvků ani 

nemluvě. Náklady na sanaci se pak mohou vyšplhat až ke 4 % z celkových nákladů na stavbu. 

 

5.3.8 Obklady 

   

  V místnostech, které jsou upřesněny ve jednotlivých výkresech jsou stěny obloženy 

keramickým obkladem dle zapsané výšky.  

 

   5.3.9 Malby a nátěry 

  

  Venkovní stěny haly budou opatřeny venkovním paropropustným nátěrem oranžové 

barvy, sokl haly bude tvořen stěrkou „Marmolit“ tmavě hnědé barvy, jenž je odolná vůči 

povětrnostním vlivům. 

  Vnitřní povrch stěny haly bude ošetřen nátěrem Primalex Polar vyhotoveným             

ve 2 vrstvách. 

  Stěny strojovny z vnější strany budou opatřeny nátěrem světle zelené barvy a sokl 

stejně jako v případě haly bude tvořen Marmolitem tmavě hnědé barvy. 

 

5.3.10 Výplně otvorů 

 

Původní ocelová okna jednoduchá se zasklením z  drátoskla budou nahrazeny 

plastovými okny s izolačním dvojskem s  min. U = 1,1 W/m2K. Použití více jak                       

6-ti komorových oken je zbytečné, při vyšším počtu komor se tepelně izolační vlastnosti 

zvyšují již jen minimálně. Distanční rámeček zaklení bude plastový, nebo v tom horším 

případě nerezový, pokud by byl materiál rámečku hliník, docházelo by ke zbytečným 

energetickým ztrátám.  

Osazení nových oken bude v případě strojovny za pomocí turbošroubů nebo nejlépe 

páskových kotev do obvodových železobetonových dílců. Rám okna bude opatřen izolačními 

páskami viz. výkres detailů. Mezera mezi novým oknem a ŽB obvodovým dílcem bude 

vyplněna montážní pěnou určenou pro tyto stavební postupy.  
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Ošetření připojovacích spár parotěsnými páskami je nutné, pokud by tak nebylo 

učiněno, hrozí degradace izolační pěny, jenž je umístěna v prostoru mezi rámem okna             

a       železobetonovým dílcem a následně by tato pěna neplnila funkci izolace. Z venkovní       

strany bude otvor osazen plechovou pozinkovanou parapetní deskou v úpravě „komaxit“. 

Z vnitřní strany pak deskou plastovou. Montáž bude probíhat dle platných pracovních postupů 

výrobce.     

Okna budou otevíravá a sklápěcí dle přesné specifikace investora. Budou opatřena 

celoobvodovým kováním  MACO s mikroventilací.  

Stávající okna haly budou nahrazena za nová plastová výše specifikovaná, jenž budou 

osazena do stávajících otvorů pomocí ocelové konstrukce eliminující nežádoucí deformaci 

oken, nebo jejich průhyb. 

 
Obr.13: Řez zasklením okna 

 

5.3.11 Klempířské výrobky 

 

Klempířské prvky – střešní žlaby, svody jsou provedeny z pozinkovaného plechu, 

oplechování je provedeno ze stejného materiálu. 

 

5.3.12 Větrání 

 

Větrání haly mechanických dílen bude dále řešeno v rámci technické zprávy 

vzduchotechniky níže. 

Strojovna vzduchotechniky bude větrána pomocí oken. 
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5.4 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Jelikož hala mechanických dílen stojí na místě již několik desítek let a nebyl 

zaznamenám její negativní vliv na okolí, nebudu zde řešit její působení na životní prostředí. 

Stavbou strojovny nebude narušeno okolní prostřední, neboť bude realizována v místě 

stávající odstavné plochy tvořené železobetonovými dílci, tudíž nebude potřeba kácení 

stromů, křovin, nebo zabrání půdy o vyšší bonitě. Naopak po její realizaci a uvedení 

vzduchotechnického zařízení do provozu dojde následně k výraznému snížení potřeby 

primární energie na ohřev médií za jejich pomoci se hala mechanických dílen vytápí. Pokud 

tedy nebude potřeba tolik energie, nebude nutno jí vyrobit takové množství. Tedy v konečném 

důsledku nevznikne zátěž pro životní prostředí, protože jak víme, výroba jakékoliv energie    

je na úkor znečištění okolí ve větší či menší míře. 

 

5.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

Tepelně technické posouzení bylo provedeno pomocí výpočtového programu              

Teplo 2009. 

 

Konstrukce 
Vypočtená hodnota U 

Původní stav 

Vypočtená hodnota U 

Nový stav 

Obvodová stěna haly 3,62 0,25 

Podlaha haly 1,16 - 

Střecha haly 6,09 0,21 

Tab.2: Vypočtené hodnoty U u haly 

 

 

Konstrukce Vypočtená hodnota U Požadavek 

Obvodová stěna strojovny 0,22 0,38 

Vnitřní stěna strojovny 1,1 1,3 

Podlaha strojovny 3,65 0,38 

Střecha strojovny 0,32 0,37 

Tab.3: Vypočtené hodnoty U u strojovny 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZDUCHOTECHNIKA 

 

6.1 Všeobecné informace  

 

Název stavby:       Mechanické dílny 

Místo stavby:    Katastrální území Stonava 

Parcela číslo:    1875/11 

Kraj:    Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

Katastrální úřad:    Stonava 

Objednatel:       OKD a.s. 

         Prokešovo náměstí 6/2020 

         72830 Ostrava 

Dodavatel:    bude vybrán v soutěži 

Projektant:       Bc. Pavel Mlejnek 

Adresa a kontakt:      Vlčovice 209 

         742 75 Kopřivnice 

         tel.: 721704470     

Zodpovědný projektant:  Bc. Pavel Mlejnek 

 

 

       6.2   Úvod 

 

V rámci mojí diplomové práce jsem si vybral řešení vytápění haly mechanických   

dílen v areálu dolu ČSM Stonava. Důl ČSM ve Stonavě tvoří závod Sever a závod Jih. 

Mechanické dílny, jejichž vytápěním se bude tato diplomová práce zabývat, jsou situovány 

v areálu závodu Dolu ČSM Stonava – Sever. 

Dne 1. září 1958 byl položen základní kámen výstavby celého komplexu dolu ČSM. 

Impulsem pro tuto akci byl tehdejší investor Důl suchá Stonava, později Důl 9. květen            

a současný závod Dolu 3 Darkov. Komplexy vtažných jam na části Sever byly zprovozněny      

o   9 let později na jaře roku 1967, uvedení do provozu vtažné jámy části Jih následovalo      

na podzim stejného roku. Těžení nerostných surovin, jak jej známe dnes bylo započato 

v prosinci roku 1968. 
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Po listopadu 1989 se Důl ČSM  Stonava osamostatnil a působil jako státní podnik. 

Roku 1993 se pak stává součástí akciové společnosti Českomoravské doly. 

Komplex budov určených k finální úpravě uhlí byl stavěn po etapách v rámci delšího 

časového horizontu. Vůbec první byla vystavěna drtírna uhlí spuštěna souběžně se zahájením 

těžby. Za ní následovala stavba hrubozrnné úpravny v roce 1971 a nakonec roku 1975 byl 

spuštěn provoz i jemnozrnné úpravny uhlí. Systém drcení a následné úpravy byl ve finále 

doplněn o hyperbarické filtry. Celý prostor Dolu ČSM – Sever je dále tvořen dalšími            

cca 45-ti stavbami. O zmínku bezesporu stojí, že se zde nachází požární zbrojnice, teplárna, 

vytápěné skleníky, ubytovna, společenské středisko, zdravotní středisko jenž disponuje 

kapacitami pro rehabilitace, vodoléčbu a je zde i masážní bazén. 

Oba a reály Dolu ČSM, jak Sever, tak i Jih, jsou samostatné areály, jenž jsou však 

propojeny jak podzemí důlními díly, tak na povrchu a zabývají se hlavně produkcí černého 

uhlí pro další použití v koksárenském průmyslu. 

Nejvýchodnější část Karvinské dílčí pánve tvoří dobývací prostor celého areálu     

Dolu ČSM a to jak závodu Sever, tak i části Jih. Sloje mají z velké většiny vodorovné uložení 

a jejich mocnost se pohybuje v rozmezí od 1,5m až do úctyhodných 4m výšky. Těžba uhlí     

se provádí v místech sedlových a sušských slojí karvinského souvrství přičemž celková 

plocha dobývacího prostoru důlního pole činí přes 22 tis. m2 .  

Hala mechanických dílen, u níž budu v této práci řešit zásobování teplem a snižování 

její energetické náročnosti, se nachází s srdci areálu Dolu ČSM Stonava v části Sever. Stavba 

byla realizována v 60. letech 20. století a od té době neprošla radikálnější rekonstrukcí. Jedná 

se o jednolodní halu, ve která jsou soustředěny jednotlivé dílny. Nosný systém je skeletový 

sloupový s osovou vzdáleností sloupů cca 6 m. Konstrukci střechy tvoří ocelové vazníky a 

profilové plechy, jenž jsou ještě opatřeny krytinou z vrstvy pásů asfaltové lepenky. Obvodový 

plášť je z železobetonových panelů o tloušťce 150 mm bez jakéhokoliv dodatečného 

zateplení. Výplně otvorů jsou osazeny jednoduchými okny zasklenými drátosklem, rámy oken 

jsou pak ocelové opatřené pouze ochranným nátěrem. Dveře a vrata jsou plechová plná 

nezateplená a stejně jako okna, jen natřena nátěrem. Za zmínku jistě stojí podlaha haly jenž 

tvoří železobetonová deska jejíž finální pochozí vrstva je zhotovena z dřevěných kostek 

kladených do asfaltového lože. Celá stavba se dá dle potřeby rektifikovat v závislosti             

na činnosti podloží jenž je ovlivňováno důlní činností. 
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Velkou škodou ovšem je absence jakékoliv dokumentace, která by se týkala výše 

zmíněného objektu. Od realizace její stavby uběhlo bezmála 6 desetiletí, což může být důvod, 

proč se do dnešních dnů žádné původní plány nedochovaly. Tato skutečnost mě proto donutila 

celý objekt znovu zaměřit a následně vyhotovit patřičné výkresy potřebné k řešení zadaného 

problému. Pozitivní skutečností byl ovšem fakt, že jsem měl možnost nahlédnout do 

energetického auditu Dolu ČSM Stonava a tím lépe pochopit zásobování rozsáhlejších 

objektů energií potřebnou k vytápění.  

 

 

6.3 Klimatické podmínky 

 

Hala mechanických dílen se nachází na území pro něž se uvažuje nejnižší návrhová 

venkovní teplota -15°C a venkovní relativní vlhkost 84%, přičemž výpočtový model     

uvažuje vlhkost až 90 - ti procentní, abychom byli na straně bezpečnosti. Investor požaduje   

pro zimní období zabezpečení vnitřní teploty v hale mechanických dílen hodnotu 16°C, avšak 

vlhkost dále nespecifikuje, jelikož uvnitř haly jsou její možné zdroje v podobě zařízení        

pro tlakové mytí. V současné době dochází k občasné kondenzaci vlhkosti na plochách oken 

v důsledku patrně nízké hodnoty výměny vzduchu, což by měla realizace jiného zdroje tepla 

odstranit. Zatím tato zvýšená vlhkost nebyla nijak měřena, avšak po uvedení zdroje tepla      

do provozu bude sledována a pokud by byly její hodnoty příliš nízké, bude dovlhčování 

řešeno v rámci rozvodů teplého vzduchu. Tento projekt bude samozřejmě počítat 

s prostorovým umístěním dovlhčovacího zařízení i navrhne případnou optimální variantu 

použití. 

 

6.4 Provoz zařízení 

  

Provoz zařízení bude plně automatický s možností ručního nastavení osobou plně 

seznámenou s problematikou daného zařízení. Provozní režim se předpokládá trvalý 24 hodin 

denně, popřípadě 16 hodin za den a 7 dní v týdnu dle potřeby investora. Avšak celé zařízení 

vyniká svou flexibilitou a lze ho spouštět dle aktuální potřeby, neboť díky použité technologii 

a charakteru zařízení nedochází k výrazným náběhům jako u jiných zdrojů tepla.  

Přerušení celkového provozu de fakto nepřichází v úvahu, neboť veškerý servis je 

prováděn s vysokou rychlostí a nevyžaduje velké a náročné úkony. Navíc lze vždy pracovat 

například pouze na jedné rekuperační jednotce, zatímco ostatní jsou v plném provozu.  
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Servisní práce prakticky spočívají pouze v pravidelné výměně vzduchových filtrů        

a případné kontrole hnacích zařízení. Pokud by za určitých okolností byla nutná kupříkladu 

výměna motoru ventilátoru, není potřeba delší odstávky rekuperační jednotky, neboť by se 

jednalo o zákrok v po dobu pár desítek minut. Nutno říci, že u podobných zařízení nedochází 

ke větším haváriím právě díky jednoduchosti konstrukce a použitým materiálům, právě 

z tohoto důvodu se na ně uživatelé mohou spolehnout dlouhou řadu let. 

 

6.5 Požadované parametry 

 

Investorem zadané parametry vnitřního prostředí překračují hodnoty dané platnou 

legislativou. Vnitřní návrhová teplota bude 16 °C a intenzita výměny vzduchu dokonce          

2x  za hodinu. Při vnitřním objemu vzduchu v hale přes 15000 m3 činí objem vzduchu, jenž je 

nutno vyměnit 30tis. m3 což vysoce převyšuje minimální hodnotu objemu vzduchu na jednoho 

pracovníka v znečistěném prostředí jenž činí 90 m3. Hodnota výměny vzduchu je navrhována 

nejen s ohledem na dobré pracovní podmínky zaměstnanců, ale i na podnět investora, pokud 

by chtěl v dané hale rozšiřovat provoz, jenž by výjimečně produkoval látky, které by bylo 

třeba rychle odvětrat, ale nízká frekvence jejich výskytu by nebyla důvodem instalovat lokální 

odvětrávací systém. 

 

6.6 Základní koncepce vzduchotechnického zařízení 

 

Rekuperace, jak již sám název této činnosti napovídá, je zpětné získávaní energie již 

jednou na nějakou akci použitou. V tomto případě mluvíme o rekuperaci tepla, získávaného 

zpětným odsáváním výdušných větrů, jenž doslova proplachuje podzemí dolu Stonava.  

Výdušné větry jsou, zejména v zimních měsících, před vstupem do vtažné jámy 

předehřívány, aby nedocházelo k namrzání povrchu jámy, poté propláchnou podzemí dolu a 

přes výdušnou jámu se dostávají zpět do ovzduší. A protože ve štolách panuje poměrně vyšší 

teplota, opouštějí větry podzemí zahřáté na teplotu kolem 27°C. V tomto okamžiku to začíná 

být zajímavé právě z hlediska zpětného získání energie z tohoto teplého odpadního vzduchu. 

Jak vůbec rekuperace odpadního vzduchu funguje? Princip je poměrně jednoduchý a 

za určitých podmínek i velice efektivní. Jde vlastně o to, že teplý odpadní vzduch, jenž by byl 

jinak vypuštěn do ovzduší, předává teplo čerstvému venkovnímu vzduchu, jenž je pak použit 

například k větrání, vytápění nebo kombinací obojího, o čemž pojednává i tato diplomová 

práce. Tento princip zpětného získávaní tepla se začíná uplatňovat jak u novostaveb, jenž by 
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měly splňovat jakási tepelně technická kriteria, ale i u rekonstrukcí za účelem snižování určité 

energetické náročnosti dané budovy. Je více konstrukčních řešení rekuperačních zařízení, 

některé se liší účinností rekuperace udávanou v procentech, jiné zase technickým řešením, 

nebo i náročností výroby. 

 

 

Obr.14: Schéma funkce běžného rekuperačního výměníku 

 

Na výše uvedeném obrázku je znázorněno schéma činnosti běžného rekuperačního 

výměníku. Princip spočívá v proudění teplého odpadního vzduchu, jenž zahřívá drobné 

komůrky jimiž prochází, na druhé straně proudící studený vzduch je těmito komůrkami 

ohříván. Jednoduše řečeno, teplý odpadní vzduch předává přes teplosměnné plochu energii 

studenému vzduchu, jenž je pak dopravován do budovy, nebo místnosti. Lze říci, že čím 

pomaleji bude proud vzduchu komůrkami výměníku procházet, tím více energie předá 

vzduchu čerstvému. Tím pádem čím více energie předá, tím vyšší je jeho účinnost. Dnešní 

rekuperační výměníky dosahují účinnosti kolem 90 %. Teoretická účinnost 100 % by pak 

znamenala ohřátí čerstvého venkovního vzduchu na stejnou teplotu, jako má vzduch teplý 

odpadní,  čehož nelze nikdy dosáhnout.  

Mezi dnes běžně používané rekuperační výměníky patří protiproudý a křížový 

výměník. 
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Křížový, jak již sám název napovídá, má komůrky výměníku posazeny kolmo k sobě, 

ale nevýhodou je kratší dráha protékaného vzduchu, zatímco co se velikosti týče, lze ho 

použít i do menších aplikací. S kratší drahou vzduchu ale klesá i povrch teplosměnné plochy, 

tím pádem i účinnost 

 

 

 

Obr.15: Schéma křížového a protiproudého výměníku 

 

Na druhou stranu protiproudé výměníky mají komůrky umístěné rovnoběžně, přičemž 

každou komůrkou proudí vzduch na opačnou stranu. Takové typy mají oproti křížovým    

vyšší účinnost právě díky delší cestě, jenž vzduch v rekuperačním výměníku vykoná.        

Tyto protiproudé výměníky dosahují výše zmíněné účinnosti až 90 %. 

Mezi další druhy patří například výměníky rotační, nebo přepínací, ale kvůli 

náročnější konstrukci nebývají již tak často používané. 

Rotační výměník je založen na hmotné rotující části, jejíž jednou částí prochází teplý 

odpadní vzduch a zahřeje hmotu výměníku. Po pootočení rotující části je tím samým místem 

proháněn studený čerstvý vzduch, ale v opačném směru a hmotou výměníku je ohřán. 

 



Diplomová práce  Bc. Pavel Mlejnek 

35 
 

 

Obr.16: Princip rotačního výměníku 

 

Dalším druhem je výměník přepínací. V podstatě jde o variantu rotačního výměníku, 

avšak hmota výměníku v tomto případě nerotuje. Jde v podstatě o to, že po určitou dobu        

je přes tento výměník hnán teplý odpadní vzduch, tento proud vzduchu je následně nahrazen 

proudem čerstvého venkovního vzduchu v opačném směru, jenž ohřívá materiál výměníku, 

který předtím nahřál teplý odpadní vzduch. 

Posledním typem, který zmíním je kapalinový výměník. V podstatě se jedná                

o soustavu trubic, jenž jsou z jedné strany zahřívány teplým odpadním vzduchem, přičemž 

uvnitř trubic dochází k výparu teplonosné látky, jejíž páry stoupají vzhůru. V horní části 

trubice jsou naopak páry ochlazovány proudem studeného čerstvého vzduchu, jemuž díky 

kondenzaci uvnitř trubice odevzdávají část tepla. Jejich použití je ale výjimečné už díky jejich 

nízké účinnosti. 

 

 

Obr. 16. Schéma výměníkové trubice 
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 Z výše uvedených typů výměníků jsem zvolil rekuperační výměník protiproudý           

a to kvůli jeho jednoduché konstrukci, ale hlavně díky vysoké účinnosti rekuperace,              

již dokáže zajistit po celou dobu životnosti. Materiál výměníku je dnes zpravidla umělá 

hmota, přičemž stěny komůrek, jimiž proudí vzduch jsou o velice malé tloušťce. Lze 

konstatovat, že s dalším vývojem technologií bude dále možné vyrobit stěnu komůrky o tak 

malé tloušťce, že bude umožněn velice snadný prostup tepla skrz její stěnu, tím pádem se 

bude ještě více zvyšovat účinnost rekuperace, v důsledku toho bude realizace rekuperačních 

zařízení čím dál více efektivnější, bude se objevovat častěji, což bude v konečném důsledku     

i snižovat cenu výroby, kterou ocení i samotní investoři. 

 

 

6.7  Prostory větrané a vytápěné pomocí rekuperace 

 

Na základě požadavku investora bude tato diplomová práce řešit pouze vytápění 

mechanických dílen. Zásobování teplem vedle stojící sklad MTZ není nutno řešit, neboť se 

jedná o nevytápěné prostory. 

Mechanické dílny budou vytápěny na 16°C přičemž tato teplota musí být dodržena       

i při venkovní návrhové teplotě -15°C. 

 

6.8 Množství čerstvého vzduchu 

 

Do haly mechanických dílen bude přiváděno každou hodinu 30 tis. m3 , to znamená,   

že při objemu vzduchu v hale o množství 15 tis. m3 se objem vzduchu v hale vymění             

2x  za hodinu. 

Podíl cirkulačního vzduchu neuvažujeme, neboť v tomto případě toto řešení ani není 

technicky možné. 

 

 6.9 Umístění nasávaní vzduchu a odvod vzduchu 

 

Nasávaní teplého odpadního vzduchu bude provedeno přes otvory ve stěně budovy 

výdušné jámy do budovy strojovny rekuperace osmi průduchy o rozměru 850 mm x 400 mm.  

Sání čerstvého vzduchu bude přes stěnu strojovny čtyřmi průduchy průřezu                 

500 mm x 710 mm. 
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Čerstvý teplý vzduch jenž projde rekuperačními jednotkami bude vháněn do haly 

mechanických dílem kruhovým potrubím o průměru 1,39 m, jenž bude opatřeno izolací. 

Ochlazený odpadní vzduch bude vyfukován přes stěnu strojovny potrubím                    

o průměru 1,7 m do venkovního prostředí. 

Odpadní vzduch z haly mechanických dílen bude odsáván soustavou malých větracích 

zařízení přes stěnu haly do venkovního prostředí, čímž bude podpořena pozitivní cirkulace 

vzduchu v hale. Pokud by se neprovedla realizace odsávaní, hrozilo by, že teplý vzduch 

vyfukovaný ze vzduchotechnického zařízení by stoupal směrem nahoru ke střeše budovy, kde 

by se hromadil a naopak k podlaze by klesal vzduch studený, což by mělo u pracovníků         

za následek pocit chladu od dolních končetin. 

 

 

 

Obr.17. Příklad cílené cirkulace vzduchu a špatné cirkulace 

 

 

6.10   Počet a umístění rekuperačních centrál vzduchu 

  

 Na základě návrhového programu od firmy Area a zjištění potřebných hodnot teploty 

přiváděného vzduchu do mechanických dílen jsem vybral rekuperační jednotu Duplex RVX-S 

2800 od firmy Atrea. Požadovaný objem vzduchu dodávaného do prostoru haly zajistí 4 výše 

uvedené zařízení. Jde o plně vybavené kompletní rekuperační jednotky osazené filtry 

přívodního vzduchu, ventilátory a rekuperačním tělesem. Konstrukci celého zařízení lze vidět 

na níže umístěném obrázku č. 18, rekuperační výměník je protiproudý. 
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Obr.18. stavební díl jednotky Duplex 

 

 Jedna jednotka Duplex se skládá ze dvou stavebních dílů přišroubovaných k sobě. 

Budˇ se na místo realizace dodá již smontovaná, nebo v polovičních dílech a spojí se 

dodatečně až na místě. To je výhodné zejména pro rekonstrukce, kdy je často problém 

dopravit jednotku celou kvůli vstupním otvorům, což není tento případ. Celé zařízení má 

hmotnost téměř 700 kg. 

 

Důležité je i dodržení manipulačních prostorů daných výrobcem. Na každé straně 

rekuperační jednotky jsou dvířka, k nimž musí být umožněn přístup kvůli nutnému servisu, 

jako jsou výměny filtrů, kontrola tělesa rekuperátoru a ventilátorů. 

 

 

Obr.19: Manipulační prostory kolem zařízení 
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Menší nevýhodou je nutnost instalovat rekuperační zařízení vně budovy výdušných 

větrů, neboť není možné tomuto proudu vzduchu stavět do cesty nějaké překážky, docházelo 

by totiž k nárůstu vřazeného odporu proudu vzduchu. Tento jev by měl za důsledek 

nedostatečnou funkci ventilátorů, jenž do podzemí vhání čerstvý vzduch, ale projevil by se      

i v přísunu menšího množství vzduchu vháněného do podzemí, čímž by se horníků v dole 

znatelně ztížily pracovní podmínky a hlavně by došlo ke zvýšení nebezpečí hromadění 

výbušných plynů, zejména metanu. Ale je zde možnost tento teplý odpadní vzduch odsávat 

skrz obvodovou zeď budovy a dále ho vyžívat. Toto řešení je asi nejefektivnější a dalo by říci, 

že i jediné. Proto se celé zařízení rekuperace umístí do strojovny umístěné u paty budovy 

výdušných větrů. 

 
6.11  Tepelná ztráta objektu 

 

 Na základě výpočtu tepelné ztráty zatepleného objektu dle programu ZTRÁTY 2009 

byla zjištěna ztráta prostupem 55 kW, ztráta větráním pak 65 kW. Celková ztráta objektu tedy 

činí cca  120 kW. Budova spadá do klasifikační třídy B – úsporná. Přičemž výpočet celkové 

ztráty původní nezateplené budovy činí přes 600 kW a hodnotí jí třídou G. 

Tyto hodnoty byly zjištěny na základě požadované vnitřní návrhové teploty 16 °C a 

požadované výměny vzduchu 30 tis. m3 což je intenzita výměny vzduchu cca 2x za hodinu. 

 

Tepelná ztráta prostupem 55 kW 

Tepelná ztráta větráním 65 kW 

Celková tepelná ztráta 120 kW 

Výkon rekuperačních zařízení 130 kW 

Výkonová rezerva 10 kW 

Tab.3: Souhrn tepelných ztrát a výkonu 
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 6.12  Vzduchové výkony  

 

Aby byla pokryta celková ztráta objektu, je nutné dle výpočtového programu firmy 

Atrea dodat do haly mechanických dílen 30 tis. m3  o teplotě 23°C, takové množství vzduchu 

bezpečně pokryje ztrátu větráním a prostupem haly. Pokud bychom vyjádřili celkový výkon 

celého vzduchotechnického zařízení v číslech, jeho hodnota by činila cca 130 kW                

což s rezervou několika procent pokryje celkovou tepelnou ztrátu haly o velikosti 120 kW. 

Také si musíme uvědomit, že tento výkon je k dispozici prakticky hned po uvedení 

zařízení do provozu bez zbytečných náběhů. 

 

  6.13 Popis způsobu větrání 

 

Do haly bude přiváděn teplý čerstvý vzduch kruhovým potrubím o průměru 1,39 m,    

za obvodovou zdí se potrubí rozdělí na dvě hlavní větve o průměru 1 m, v každé větvi bude 

potrubní ventilátor za nímž potrubí přes redukci změní svůj průřez na čtyřhranné. Obě větve 

budou vedeny podél obvodových stěn objektu. Potrubí, jenž povede podél stěn bude umístěno 

těsně pod rovinou pojezdového jeřábu a posupně se jeho průřez bude zmenšovat.  

 V obou větvích bude umístěno celkem 45 ks vyústek, jimiž za hodinu proteče            

30 tis. m3  . 

Dole u paty obvodové stěny bude umístěna soustava odsávacích ventilátorů, jenž 

budou z haly odsávat vzduch o nepatrně nižším objemu, než bude do budovy přiváděn. 

 

 6.14 Seznam zařízení vzduchotechniky 

 

Navrhnul jsem 4 rekuperační jednotky Atrea DUPLEX RVX-S jenž budou mít 

v konečném důsledku výkon 130 kW a účinnost bude atakovat hranici 90 %. 

Tak vysoké účinnosti je v tomto případě možno dosáhnout jednoduchými opatřeními. 

Jelikož neexistuje horní hranice odsávaného množství odpadního vzduchu, je možné               

i rekuperačními jednotkami prohnat maximální množství teplého odpadního vzduchu,       

které nám zaručí stálý přísun tepelné energie.  
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 V číslech to znamená odsání odpadního vzduchu o teplotě 27°C a objemu 14340 m3 

na jednu rekuperační jednotku. Na druhé straně potřebujeme 30 tis. m3 teplého čerstvého 

vzduchu k vytápění mechanických dílen, což dělá 7500 m3 na jednu rekuperační jednotku.  

Řečeno čísly 14340 m3 odpadního vzduchu o teplotě 27°C nám ohřeje 7500 m3 

čerstvého vzduchu na teplotu 23°C. Což lze vyjádřit účinností téměř 90%. 

V tomto případě existuje výhoda neomezeného přísunu teplého odpadního vzduchu, 

pokud by se jednalo například o byt, bytový dům, nebo administrativní budovu, množství 

odsávaného vzduchu by se rovnalo množství vzduchu přiváděného (pokud by se nepoužila 

cirkulace), tím pádem by ani účinnost nedosahovala takové vysoké hodnoty jako v tomto 

konkrétním případě. 

 

 

 

 

Obr.20: Schéma rekuperačního výměníku 
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 Na dalším obrázku lze vidět závislost protékaného množství vzduchu na účinnosti 

rekuperace. Čím je vyšší objemový průtok vzduchu, tím je účinnost nižší, neboť vzduch 

proteče přeš kanálky rekuperátoru rychleji, tím pádem doba, po kterou má šanci se ohřát není 

dostatečně dlouhá. V případě rekuperace vzduchu pro vytápění mechanických dílen lze říci, 

že veliké množství odpadního vzduchu rychle proudícího přes rekuperační jednotku zahřívá 

mnohem menší množství vzduchu pomaleji proudící v kanálcích rekuperátoru, proto taková 

účinnost. 

 

 

 

Obr. 21. Závislost protékaného množství vzduchu na účinnosti rekuperace 

 

 

 Tak veliké množství vzduchu, jenž bude protékat přes rekuperační jednotky je nutno 

také patřičně upravovat. Tomuto účelu jsou rekuperační jednotky Duplex osazeny filtry G4   

na přívodu jak čistého venkovního vzduchu, aby byla zajištěna patřičná čistota vzduchu 

v hale, tak i na přívodu teplého odpadního vzduchu odsávaného z výdušných větrů. Pokud by 

zde nebyl filtrace, docházelo by k zanášení rekuperátorů a snižování jejich účinnosti, a také   

ke zvýšené prašnosti a zvýšení počtu roztočů, plísní a mikrobů v ovzduší v hale, což by vedlo 

nárůstu respiračních onemocnění a astmatu. 
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Obr.22: Příklad filtru G4 

 

 

 

 

Obr.23: Schéma rekuperační jednotky Duplex RVX-S 2800 
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6.15 Příslušenství 

 

I když je náplní této diplomové práce prokázání možnosti vytápění dané haly pomocí 

rekuperačního zařízení, je vhodné uvést, že by v případě realizace bylo vhodné zařízení 

doplnit o soustavu zvlhčovačů, jenž by v případě potřeby doplňovaly množství vlhkosti 

v rekuperovaném vzduchu. Jednou z možností je použití vysokotlaké hadice opatřené 

tryskami, které v případě potřeby vstříknou do potrubí určité množství pitné vody ve formě 

velmi jemného aerosolu. Celý proces řídí jednotka s mikroprocesorem, jenž vyhodnocuje 

aktuální vlhkost ovzduší v hale a na základě toho a protékaného množství vzduchu určí 

množství vody vstříknuté do potrubí. Určitou nevýhodou je však nutnost čistění trysek vinou 

zanášení vodního kamene. Příkladem může být systém zvlhčování firmy Flair typ Draabe 

Microcool. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.24: Systém Draabe Microcool   Obr.25: Systém Draabe Airfog 

 

Naproti tomu systém  Draabe Airfog také od firmy Flair je proti zanášení vodním 

kamenem vybaven patentovaným trnem, jenž v pravidelných intervalech trysku čistí a tím 

zabraňuje jejímu zanášení. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 26: Vyústka Nova A  
        od firmy VKV (plně stavitelná) 
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Obr.27: H-X diagram 
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  7.  REKAPITULACE 

 

 Navržené získávaní energie k zásobování haly mechanických dílen za pomoci 

čtyřech rekuperačních jednotek Duplex RVX-S 2800 je patrně nejefektivnějším způsobem 

vytápění výše zmíněného objektu. Lze říci, že energie získaná rekuperací výdušných větrů je 

v konečném důsledku šetrnější k životnímu prostředí, než zásobování haly teplem stávajícím 

způsobem. Faktem také je, že pokud by byla provedena rekonstrukce vytápění s realizací 

topných registrů, energie vložená do výroby materiálu potrubí by byla vyšší, než energie 

potřebná k výrobě vzduchotechnického vybavení haly a strojovny což je také nezanedbatelný 

argument, proč vytápět právě teplým vzduchem. 

 

 Pokud bychom chtěli pohlížet na finanční stránku věci, snížená potřeba tepla se      

na druhou stranu projeví v poměrně vysokém příkonu ventilátorů rekuperačních jednotek, 

tudíž se vynaložené prostředky nevrátí. Na druhou stranu je ale potřeba revitalizace haly 

mechanických dílen a nahrazení stávajícího zdroje tepla, jenž je na prahu životnosti, lze tedy 

konstatovat, že vynaložené finanční prostředky nebudou využity neúčelně. 
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  8 . ZÁVĚR 

 

 Tato diplomová práce byla vypracována v rozsahu, jenž byl určen zadáním a pokyny 

vedoucího diplomové práce s přihlédnutím k požadavkům případného investora. Moji  snahou 

bylo vypracovat tuto práci co nejlépe a aby odpovídala reálným skutečnostem. Ověřil 

a uplatnil jsem své znalosti a vědomosti, kterých jsem nabyl během studia. Také jsem nabyl 

nových dovedností a rozšířil si dále obzory o další možnosti využití rekuperace energie. 

Informace jsem čerpal ze studia odborné literatury, konzultacemi, z  internetu                           

a z propagačních materiálu odborných firem. 

 Projekt byl navržen v souladu s platnými normami. Všechny textové i výkresové části 

byly vypracovány v počítačové podobě. 

 Veškeré nově získané poznatky a informace bych rád uplatnil v budoucí praxi. 
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