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1   ÚVOD 

Jedním ze zásadních problém� �ešených sou�asným stavebnictvím je hledání úspor 

energií spot�ebovaných p�i b�žném provozu budov. Sou�ástí možných opat�ení 

k dosažení tohoto cíle je i instalace alternativních zdroj� energie. Cílem této diplomové 

práce je navrhnout možnosti alternativní výroby energie a tím dosažení úspor pro 

budovy Fakulty stavební VŠB – TUO Ostrava a zárove� je zde navrženo vytvo�ení 

zázemí pro umíst�ní a efektivní využití t�chto energetických zdroj�.

2   PR�VODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Charakteristika stavby  

Stavba: Energetické centrum Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava 

Umíst�ní stavby: parcela �.�3751/24 , katastrální území Poruba - sever 715221 

Stavebník: Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava,�Fakulta stavební  

Adresa: Ludvíka Podéšt� 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 

I�: 61989100 

Projektant: Bc. David Zubík, D�lnická 336, 742 72 Mo�kov 

Charakteristika stavby a její ú�el: 

Tento projekt �eší p�ístavbu ke stávající budov� fakulty stavební Vysoké školy bá�ské – 

Technické univerzity v Ostrav� na ulici Ludvíka Podéšt�. Jedná se o novostavbu 

provozn� – vzd�lávací budovy s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími o 

obdélníkovém p�dorysu o rozm�rech 7,6x7,6 m a výšce objektu 20,11 m.  

V objektu bude umíst�no energetické centrum stavební fakulty s technickým zázemím a 

kancelá�emi a v horních patrech studovny. Zám�rem budovy je v první �ad� vytvo�it 

prostor pro studium moderních zdroj� energie, jejich vývoj a možnost spojit teoretickou 

výuku s praktickou ukázkou systém� a jejich regulace a m��ení. Dalším p�ínosem 

budovy je využití zde nainstalovaných alternativních zdroj� energie pro zásobování 

stávající budovy fakulty elektrickou energií, teplem pro oh�ev teplé vody a teplem pro 

vytáp�ní. Díky tomu se dosáhne zna�ných finan�ních úspor v provozu budovy. Tyto 
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úspory a možnosti využití netradi�ních zdroj� jsou podrobn�ji popsány v dalším textu 

této diplomové práce. 

2.2 Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

�

Pozemek ur�ený pro výstavbu je majetkem stavebníka Vysoké školy bá�ské - 

Technické univerzity Ostrava. V sou�asné dob� není využíván a je pokryt travním 

porostem. Pozemek je sou�ástí komplexu fakulty stavební, ve kterém je vystav�no 

n�kolik vzájemn� spojených budov fakulty a dále je zde parkovišt� pro studenty a 

vyu�ující.   

2.3 Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Na pozemku nebyly provedeny pr�zkumy. Vedle pozemku je veden p�ístupový chodník 

do stávající budovy fakulty stavební, z n�j bude provedena odbo�ka k novostavb�. 

V bezprost�ední blízkosti se nachází také fakultní parkovišt�, které je napojeno na 

dopravní komunikaci. 

Veškeré inženýrské sít� jsou vedeny v ulici Ludvíka Podéšt� ve vzdálenosti 80 metr� od 

novostavby. Budova bude také napojena na rozvody ve stávající p�ilehlé budov�. 

2.4 Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

�

Dot�enými orgány nebyly stanoveny žádné požadavky na tuto stavbu. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavku na výstavbu 

�

Stavba spl�uje všechny obecné požadavky na výstavbu stanovené Vyhláškou �. 

268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby. 

2.6 Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

�

Stavba spl�uje podmínky územního rozhodnutí. 
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2.7 V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 

v dot�eném území 

�

Stavba p�ímo navazuje na sou�asnou budovu fakulty stavební. Z této bude p�ístup do 

prvních t�í nadzemních podlaží. Budovy budou vzájemné oddilatovány.  

2.8 P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

�

P�edpokládaný termín zahájení výstavby je duben 2013, ukon�ení výstavby zá�í 2014. 

V první fázi budou provedeny nezbytné zemní práce – výkopy pro základy a podzemní 

podlaží, p�ípojky plynu a kanalizace. Dále bude vybetonováno podzemní podlaží a 

následn� hrubá stavba nadzemních podlaží v�etn� st�echy a osazení otvorových výplní. 

Poté budou provedeny vnit�ní p�í�ky, vnit�ní instalace, podlahy, omítky a vnit�ní 

dokon�ovací práce, zárove� s tím budou provád�ny terénní úpravy v okolí novostavby. 

2.9 Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního 

prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové �i 

nebytové v m2, a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

�

Orienta�ní hodnota stavby je stanovena na 6.000 tisíc K�. Podlahová plocha budovy je 

268,7 m2, sou�ástí budovy nejsou byty.  

3   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

3.1.1 Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení 

sou�asného stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je 

kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

�
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Pozemek ur�ený pro výstavbu je majetkem stavebníka Vysoké školy bá�ské - 

Technické univerzity Ostrava. V sou�asné dob� není využíván a je pokryt travním 

porostem. Pozemek je sou�ástí komplexu fakulty stavební, ve kterém je vystav�no 

n�kolik vzájemn� spojených budov fakulty a dále je zde parkovišt� pro studenty a 

vyu�ující. Pozemek disponuje rozsáhlými pomocnými plochami pro umíst�ní za�ízení 

staveništ� a parkování a pohyb stavebních stroj�.  

3.1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní 

souvisejících 

�

Stavba je navržena jako skelet o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích, 

zast�ešený plochou st�echou. Budova navazuje na stávající t�ípodlažní budovu fakulty 

stavební, na jejíž st�eše bude vybudována venkovní studovna s p�ístupem ze studovny 

umíst�né ve �tvrtém pat�e nov� budovaného objektu. P�ístup do objektu je ze stávající 

budovy, p�ístup do prvního nadzemního podlaží je možný i z venkovního prostoru. 

Fasáda je ze t�í stran navržena s povrchovou úpravou silikonovou omítkou, fasáda 

sm�rem k venkovní studovn� bude od úrovn� stávající st�echy sousedního objektu 

(4NP) opat�ena d�ev�ným obkladem. St�echa je navržena plochá s odvodn�ním do 

budovy. V objektu budou osazena plastová okna s trojsklem. Ke stavb� bude p�iveden 

chodník od stávajícího, okolí stavby bude zatravn�no, p�ípadn� bude vysazeno n�kolik 

strom�. 

Stavba je koncipována jako technologické centrum stavební fakulty a p�i návrhu byl 

v první �ad� kladen d�raz práv� na tento zám�r. 

3.1.3 Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení 

vn�jších ploch 

�

Stavba je navržena jako skelet, nosnou konstrukci tvo�í �ty�i sloupy o rozm�rech 

400x400mm, založené na železobetonové van�, tvo�ící obvodové konstrukce 

podzemního podlaží. Základ stávající budovy p�ilehlé k novostavb� bude podbetonován 

po úrove� základové spáry novostavby energetického centra. Obvodové st�ny budou 

vyzd�ny z tvárnic Ytong Lambda, s velmi dobrými tepeln�-izola�ními vlastnostmi. 

Stropy jsou seskládány ze stropních panel� Spiroll. Ty budou uloženy na pr�vlacích, 

které budou na obvodu zpevn�ny ztužidlem. Okna jsou navržena plastová s trojsklem a 
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zatepleným ráme�kem se sou�initelem prostupu tepla Uw = 0,8 W/m2K. V prvním 

nadzemním podlaží budou z východní strany vrata pro vstup techniky, se sou�initelem 

UD = 1,7 W/m2K. Vstup do objektu je �ešen z chodby stávající budovy a to v prvním, 

druhém a t�etím podlaží, ze t�etího podlaží poté vede prefabrikované betonové schodišt�

do vyšších pater. Ve �tvrtém pat�e je východ na upravenou st�echu stávajícího objektu, 

sloužící nov� jako prodloužení vnit�ní studovny. St�echa je navržena plochá, zateplená 

tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 S o tlouš
ce 220mm (v nejnižším spádovém 

míst�).  

Vn�jší plochy – ze stávajícího chodníku bude �ešen p�ístup k vrat�m do 1NP a to 

prodloužením tohoto chodníku. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

�

Dopravní obslužnost budovy bude zajišt�na stávající dopravní infrastrukturou areálu 

fakulty stavební. Ten je napojen na ulici Pr�b�žná, ze které je možné vjet na rozsáhlé 

parkovišt� umíst�né v areálu fakulty v blízkosti jejího hlavního vchodu. Novostavba 

bude postavena jen n�kolik metr� od tohoto parkovišt� a bude od n�j odd�lena 

zatravn�nou plochou 

. 

P�ístup do 1NP bude možný z venkovního prost�edí ze západní strany, kde budou 

umíst�ny vrata. K nim bude p�iveden chodník, navazující na sou�asný, který je veden 

od parkovišt� ke stávající budov� fakulty. 

Napojení na zdroj elektrické energie – primárn� se budou využívat zdroje elektrické 

energie instalované p�ímo v budov� a to fotovoltaické panely a kogenera�ní jednotka. 

Takto vyrobená energie bude p�edávána i do stávajícího objektu fakulty. 

Vnit�ní kanalizace objektu bude napojena kanaliza�ní p�ípojkou na stoku vedenou 

v ulici Ludvíka Podéšt�. Nebude realizováno �išt�ní odpadních vod p�ímo v míst�

stavby. 

Zásobování studenou vodou je �ešeno napojením na stávající rozvody vody v sousední 

budov�. 
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P�ípojka plynovodu bude provedena z plynovodu umíst�ného v ulici Ludvíka Podéšt� a 

bude napojena do 1NP budovy, kde bude zemní plyn využit pro provoz kogenera�ní 

jednotky. 

3.1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

�

Dopravní a technická infrastruktura a jejich napojení na budovu jsou �ešeny 

v p�edchozím odstavci. 

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

�

Vzhledem k využití obnovitelných zdroj� energie pro provoz stavby i pro provoz 

sousedního objektu je vliv stavby na životní prost�edí zna�n� pozitivní a p�ispívá 

k úspo�e emisí škodlivých látek do ovzduší. Stavba samotná neohrožuje a nezasahuje do 

žádné chrán�né lokality a nenarušuje životní prost�edí. 

3.1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 

komunikací 

Objekt bude bezbariérov� p�ístupný ze stávající sousední budovy. 

3.1.8 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledku do 

projektové 

dokumentace 

�

Na míst� stavby nebyly provedeny pr�zkumy ani m��ení. 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a 

výškový 

systém 

�

Podkladem pro vyty�ení stavby je situace širších vztah� s p�esným vyzna�eným 

umíst�ním objektu a s popsanými sou�adnicemi stavby. 



���������	�
���	

�

�

���

Vytý�ení je zpracováno v sou�adném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

3.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba energetického centra FAST VŠB-TUO je �len�na na tyto objekty: 

SO1 Stavební �ást  

S02 Vytáp�ní 

S03 Zdravotechnika 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich 

minimalizace 

V dob� provád�ní stavby bude v jejím okolí a ve stávající budov� fakulty zvýšená 

hladina hluku, prašnosti a bude vznikat stavební odpad, je proto pot�eba dbát na co 

nejd�sledn�jší omezování t�chto jev� a jejich dopad� jak na zam�stnance a studenty 

stavební fakulty, tak i na okolní prost�edí. 

3.1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovníku, pokud není 

uveden v �ásti F 

P�i stavb� je nutné zajistit zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník� a to 

pat�i�ným a d�sledným proškolením pracovník�, používáním ochranných pom�cek a 

kontrolou bezpe�nosti pracovních postup�. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Pr�kaz statickým výpo�tem není v této fázi �ešen, p�ed zahájením stavby je však 

pot�eba prokázat, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu 

výstavby a užívání nem�lo za následek: 

   a) z�ícení stavby nebo její �ásti, 

   b) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 

   c) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 

vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 
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   d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

3.3 Požární bezpe�nost 

Požární zpráva není sou�ástí tohoto projektu, projekt je ale koncipován tak aby bylo 

zabezpe�eno: 

   a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu, 

   b) omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�, 

   c) omezení ší�ení požáru na sousední stavbu, 

   d) umožn�ní evakuace osob a zví�at, 

   e) umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Stavba nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prost�edí. 

Návrh budovy je koncipován s ohledem na životní prost�edí, tak aby její výstavba i 

provoz zanechaly co nejmenší stopy na životním prost�edí. Toho je docíleno i návrhem 

energetických systém� na vytáp�ní, oh�ev teplé vody a zajišt�ní elektrické energie 

s vysokým podílem pokrytí z obnovitelných zdroj� energie a dále strojních za�ízení 

s nízkou spot�ebou primárních energií. Aby byla úrove� pé�e o životní prost�edí 

zachována, je nutné pokra�ovat v tomto trendu a p�i dopl�ování vybavení budovy dbát 

na výb�r energeticky úsporných spot�ebi��. Je pot�eba také sledovat provoz a funk�nost 

instalovaných systém� a p�ípadn� hledat nové možnosti jak omezit emise škodlivých 

látek do ovzduší. 

 P�i instalaci veškerých strojních za�ízení, potrubních rozvod� a stejn� tak i p�i jejich 

tlakových zkouškách je pot�eba dbát na bezpe�nost práce dle p�íslušných legislativních 

ustanovení. P�i provozu budovy je pot�eba pracovníky, kte�í p�ijdou s t�mito za�ízeními 

do kontaktu pat�i�n� vyškolit jak v obsluze, tak v bezpe�nostních pravidlech. 

V technické místnosti v 1NP bude na viditelném míst� umíst�n provozní �ád, jehož 

sou�ástí bude návod k obsluze strojního za�ízení. Bude zde také umíst�na lékárni�ka pro 

první pomoc. 
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3.5 Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba je navržena tak, aby p�i jejím provozu nevznikalo nep�ijatelné nebezpe�í nehod 

nebo poškození (nap�. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

proudem, zran�ní výbuchem a vloupání). 

Zajišt�ní požární ochrany viz odstavec �. 4.  

3.6 Ochrana proti hluku 

Obálka budovy, tak jak je navržena, zajiš
uje také akustické odd�lení vnit�ního prostoru 

stavby od emisí hluku z vn�jšího prost�edí. 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

3.7.1 Spln�ní požadavku na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích 

ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Budova byla navržena s ohledem na co nejnižší spot�ebu energie jak z hlediska 

zateplení konstrukcí, tak využití obnovitelných zdroj� energie. Požadavky na 

energetickou náro�nost budovy, porovnávací ukazatele a výpo�tovou metodu stanovení 

energetické náro�nosti budov nám stanovuje Vyhláška �. 148/2007 Sb. o energetické 

náro�nosti budov. Na základ� této vyhlášky a její metodiky byly provedeny výpo�ty a 

zpracováno následující hodnocení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu pro vzd�lávání, je požadavek na energetickou 

náro�nost budovy ur�en takto: max. m�rná spot�eba energie EP,A,req = 130 kWh/m2.a 

Výpo�tem, jehož protokol je za�azen v p�ílohách, bylo prokázáno, že budova má 

m�rnou spot�ebu energie EP,A = 37 kWh/m2.a, spl�uje tedy danou podmínku a m�žeme 

konstatovat že EP,A < EP,A,req.  

Novostavba je za�azena do t�ídy energetické náro�nosti budovy A (mimo�ádn�

úsporná). 
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Porovnávací ukazatele, které musejí být spln�ny dle Vyhlášky �. 148/2007 Sb. byly 

ov��eny výpo�ty podle technické normy �SN 73 0540-2 a souvisejících norem a 

p�edpis�, protokoly od veškerých níže uvedených výpo�t� jsou za�azeny v p�ílohách. 

Níže uvádíme p�ehled t�chto ukazatel� a jejich hodnocení. 

a) Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejmén� takový tepelný 

odpor, že na jejich vnit�ním povrchu nedohází ke kondenzaci vodní páry a r�stu plísní.  

Tato podmínka byla pro všechny obvodové konstrukce prov��ena výpo�tem v programu 

TEPLO. Výsledkem t�chto posouzení je, že veškeré konstrukce tento ukazatel spl�ují a 

nedochází na nich ke kondenzaci. 

b) Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný sou�initel prostupu tepla 

a �initel prostupu tepla. 

Podmínka byla prov��ena výpo�ty v programech TEPLO a AREA. Bylo doloženo, že 

všechny obvodové konstrukce a jejich styky spl�ují požadavky na sou�initel prostupu 

tepla a �initel prostupu tepla. P�ehled výsledných hodnot je uveden v tabulce. 

Konstrukce Sou�initel prostupu tepla (W/m2K) 

Podlaha 1NP 0,26 
Obvodová st�na 0,2 
St�echa 0,15 
Okna 0,8 

Tab. 1 – Sou�initele prostupu tepla 

c) Uvnit� stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v 

množství, které neohrožuje jejich funk�ní zp�sobilost po dobu p�edpokládané 

životnosti. 

Ukazatel byl prov��en výpo�tem v programu TEPLO, bylo prokázáno, že v obvodových 

konstrukcích dochází pouze k takové kondenzaci vodní páry, která neohrožuje jejich 

funkci. 

d) Funk�ní spáry výplní otvor� mají nejvýše požadovanou nízkou pr�vzdušnost, ostatní 

konstrukce a spáry obvodového plášt� budovy jsou tém�� vzduchot�sné, s požadovan�

nízkou celkovou pr�vzdušností obálky budovy. 
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Požadavek je spln�n, což je zaru�eno osazením výplní otvor�, u nichž výrobci deklarují 

požadovanou nízkou pr�vzdušnost. Celková požadovaná nízká pr�vzdušnost obálky 

budovy je zaru�ena komplexním návrhem stavební �ásti. 

e) Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajiš
ovaný jejich 

tepelnou jímavostí a teplotou vnit�ního povrchu. 

Spln�ní požadavku bylo ov��eno výpo�tem v programu TEPLO. Podlahové konstrukce 

spl�ují tuto podmínku. 

f) Místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující 

riziko jejich p�ílišného chladnutí a p�eh�ívání. 

Podmínka je spln�na, požadovaná teplota v letním i v zimním období je zajišt�na. 

g) Budova má nejvýše požadovaný pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy. 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy byl výpo�tem v programu 

ENERGIE stanoven na U,em = 0,38 W/m2K, požadovaný U,em,N = 0,59 W/m2K. 

Podmínka je tedy spln�na. 

Obr. 1 – Teplotní pole styku dvou st�n 
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Obr. 2 – Teplotní pole styku st�ny a stropu 

3.7.2 Stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

Celková energetická spot�eba stavby byla stanovena výpo�tem podle vyhlášky �. 

148/2007 Sb. a �SN 730540 a podle �SN EN ISO 13790 a �SN EN 832 a to výpo�tem 

v programu ENERGIE. 

Protokoly k výpo�tu jsou sou�ástí p�íloh. 

Výpo�tem byly zjišt�ny tyto výsledné hodnoty:  

M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy: 61 kWh/m2.a 

M�rná spot�eba energie budovy EP,A: 37 kWh/(m2,a) 

Byl zpracován Pr�kaz energetické náro�nosti budovy, který je taktéž sou�ástí p�ílohy, 

zde uvádíme zmenšenou verzi, pro prokázání zat�íd�ní budovy. 
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Obr. 3 – Pr�kaz energetické náro�nosti budovy 

3.8 �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

údaje o spln�ní požadavku na bezbariérové �ešení stavby. 

Zásadní vnit�ní prostory budovy, zajiš
ující hlaví ú�el tedy energetické centrum, budou 

bezbariérov� p�ístupné ze stávající sousední budovy. Tímto bude spln�na podmínka 

Vyhlášky �. 369/2001 Sb.  
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3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, radon, agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma apod. 

Ochrana objektu bude zajišt�na d�sledn� provedenou hydroizolace spodní stavby, která 

bude spl�ovat podmínky ochrany p�ed vlhkostí a bude také sloužit jako protiradonová 

izolace. St�echa bude kryta asfaltovými pásy, sou�ástí st�ešního plášt� bude také 

parozábrana. 

3.10 Ochrana obyvatelstva- spln�ní základních požadavku na situování a stavební 

�ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Základní požadavky na stavební �ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je 

spln�no. 

4   ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN	 TECHNICKÉ 

�EŠENÍ 

4.1 Ú�el objektu 

Tento projekt �eší p�ístavbu ke stávající budov� fakulty stavební Vysoké školy bá�ské – 

Technické univerzity v Ostrav� na ulici Ludvíka Podéšt�. Jedná se o novostavbu 

provozn� – vzd�lávací budovy s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími o 

obdélníkovém p�dorysu o rozm�rech 7,6x7,6 m a výšce objektu 20,11 m.  

V objektu bude umíst�no energetické centrum stavební fakulty s technickým zázemím a 

kancelá�emi a v horních patrech studovny. Zám�rem budovy je v první �ad� vytvo�it 

prostor pro studium moderních zdroj� energie, jejich vývoj a možnost spojit teoretickou 

výuku s praktickou ukázkou systém� a jejich regulace a m��ení. Dalším p�ínosem 

budovy je využití zde nainstalovaných alternativních zdroj� energie pro zásobování 

stávající budovy fakulty elektrickou energií, teplem pro oh�ev teplé vody a teplem pro 

vytáp�ní. Díky tomu se dosáhne zna�ných finan�ních úspor v provozu budovy. Tyto 

úspory a možnosti využití netradi�ních zdroj� jsou podrobn�ji popsány v dalším textu 
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této diplomové práce. V neposlední �ad� je p�ínosem budovy i vybudování studoven 

nabízejících student�m možnost kolektivní i individuální práce na studijních úkolech.  

4.2 Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a 

�ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je navržena jako montovaný skelet o jednom podzemním a šesti nadzemních 

podlažích, zast�ešený plochou st�echou. Budova navazuje na stávající t�ípodlažní 

budovu fakulty stavební.  

P�ístup do prvního až t�etího nadzemního podlaží je ze stávající budovy, p�ístup do 

prvního nadzemního podlaží a do prvního podzemního podlaží je možný i z venkovního 

prostoru. V 1PP a 1NP tvo�í technické zázemí objektu, kde budou umíst�ny technologie 

a jejich p�íslušenství, ve 2NP se nachází pracovny m��ení, regulace, výpo�etní techniky 

a u�ebna. 3NP tvo�í sociální za�ízení, ve 4NP a 6NP jsou umíst�ny studovny, ze 4NP je 

p�ístup do venkovní studovny, umíst�né na ploché st�eše stávající sousední budovy. 

V 6NP najdeme druhou �ást technologického vybavení objektu a související pracovnu.  

Fasáda je ze t�í stran navržena s povrchovou úpravou silikonovou omítkou, fasáda 

sm�rem k venkovní studovn� bude od úrovn� stávající st�echy sousedního objektu 

(4NP) opat�ena d�ev�ným obkladem. St�echa je navržena plochá s odvodn�ním do 

budovy. V budov� budou osazena plastová okna s trojsklem.  

Ke stavb� bude p�iveden chodník a to od stávajícího chodníku vedoucího n�kolik metr�

od novostavby ke stávajícímu objektu. Okolí stavby bude zatravn�no, bude zde 

vysazeno n�kolik strom�, k severní stran� budovy mohou být zasazeny popínavé 

rostliny. 

Objekt bude bezbariérov� p�ístupný ze stávající sousední budovy. 

4.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní 

Celkový obestav�ný prostor = 1161,55 m3
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Zastav�ná plocha = 57,76 m2

Celková podlahová plocha = 268,7 m2

4.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Stavba je navržena jako montovaný rámový skelet s plochou st�echou o �tvercovém 

p�dorysu. 

Nosná konstrukce objektu je tvo�ena �ty�mi prefabrikovanými železobetonovými 

sloupy o rozm�rech 400x400mm, které budou založeny do železobetonového základu. 

Spodní stavba bude d�sledn� odizolována dv�ma vrstvami asfaltového hydroizola�ního 

natavitelného pásu s protiradonovou ochranou. Sou�ástí podlahy 1NP (nad 

nevytáp�ným suterénem) bude tepelná izolace v podob� polystyrenových desek 

s p�ím�sí grafitu typu NeoFloor v tlouš
ce 100mm. Obvodové zdivo bude vyzd�no 

z tvárnic Ytong Lambda. Z venkovní strany bude na fasád� provedena silikonová 

omítka. V místnostech poté bude provedena omítka podle jejich ú�elu (v technických 

místnostech omítka odolná proti vlhkosti).  

Skelet budovy je navržen jako rámový – rámovou konstrukci tvo�í sloupy, pr�vlaky a 

ztužidla. Rám zajiš
uje stabilitu budovy. Stropy jsou navrženy skládané ze stropních 

panel� Spiroll, které budou osazeny do pr�vlak�. Okna jsou v novostavb� navržena 

plastová s trojsklem se sou�initelem prostupu tepla Uw = 0,8 W/m2K. V 1NP budou 

osazeny vrata pro p�ístup do technického zázemí. St�echa objektu je navržena plochá, 

spádovaná k odtoku, který je veden do budovy. Bude zateplena tepelnou izolací EPS 

100 S o tlouš
ce v nejnižším míst� 220mm.  

Vstup do objektu je primárn� �ešen ze stávající budovy fakulty, a to do 1NP, 2NP a 

3NP. Práv� ze 3NP bude provedeno prefabrikované schodišt� do vyšších pater. Ze 4NP 

bude možný p�ístup do venkovní studovny, která bude vybudována na st�eše stávající 

budovy. Její zbudování znamená vyztužení podkladu, zbudování podlahy z plastových 

dílc� s dekorem d�eva Plasto-Wood a zbudování ochranného zábradlí po celém obvodu. 



���������	�
���	

�

�

���

Tento systém byl navržen s ohledem na snahu vytvo�it z této p�ístavby ke stávající 

budov� fakulty technickou dominantu, zám�rem je, aby již na první pohled byla jasná 

funkce budovy, a to zejména viditelnými technickými prvky, umíst�nými v budov�.  

P�i návrhu vnit�ní dispozice budovy bylo dbáno na funk�nost, prakti�nost a dopln�ní 

pot�eb fakulty. To je uskute�n�no samotným energetickým centrem, které bude sloužit 

pro výzkum i výuku s možností praktické ukázky, dále vybudováním studoven 

nabízejících student�m možnost kolektivní i individuální práce na studijních úkolech a 

sociálními za�ízeními, které budou využívány i pracovníky a studenty ze sousední 

budovy. 

4.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

Všechny stavební konstrukce budovy byly posouzeny z tepeln�-technického hlediska, 

aby bylo zaru�eno, že spl�ují požadavky normy �SN 73 0540-2. Výpo�ty jsou 

doloženy v p�íloze.  

Obvodové st�ny mají sou�initel prostupu tepla U = 0,2 W/m2K, spl�ují tedy 

požadovanou hodnotu (U = 0,38 W/m2K). 

St�echa je zateplena izolací EPS 100 S v tl. 220mm, její U = 0,15 W/m2K a spl�uje tedy 

požadovanou hodnotu (U = 0,24 W/m2K). 

Podlaha nad nevytáp�ným suterénem je zateplena polystyrenovou deskou NeoFloor v tl. 

100mm, sou�initel U = 0,26 W/m2K, spl�uje požadovanou hodnotu (U = 0,6 W/m2K). 

Okna jsou navržena plastová s trojsklem a s Uw = 0,8 W/m2K, spl�ují požadavek U = 

1,7 W/m2K. 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy U,em = 0,38 W/m2K, což spl�uje požadavek 

(max. pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U,em,N = 0,59 W/m2K) 

4.6 Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického pr�zkumu 

Založení objektu respektuje skladbu podloží. P�i jeho návrhu bylo vycházeno 

z p�edpokládaného zatížení, které budou muset základy p�enést do zeminy a také 

z navrženého konstruk�ního systému. Na základ� t�chto skute�ností bylo navrženo 

založení budovy do železobetonové „vany“ – obvodové konstrukce podzemního podlaží 

budou provedeny z vyztuženého železobetonu a budou tvo�it kompaktní a stabilní celek 
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a budou využity jako základy. Vzhledem k umíst�ní stavby u stávající budovy je nutné 

p�i provád�ní základ� podbetonovat základy stávající stavby do úrovn� nové základové 

spáry. 

Inženýrsko-geologický ani hydrogeologický pr�zkum nebyly provedeny.  

4.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 

negativních ú�ink�

Vliv novostavby na životní prost�edí je zna�n� pozitivní a to z d�vodu osazení 

alternativních zdroj� energie, s nižším odb�rem primární energie a s výrobou energií 

s vyšší ú�inností a s nižší emisí zne�iš
ujících látek. Navíc �ást energií bude zajiš
ována 

obnovitelnými zdroji, které jsou k životnímu prost�edí ješt� šetrn�jší. Samotný provoz 

nové budovy bude používat práv� tyto zdroje a ty budou mimo to využívány i pro 

dodávku energií pro stávající objekty fakulty. Výsledkem stavby a jejího osazení 

navrhovanými technologiemi bude, p�i dodržení komplexního p�ístupu k realizaci, 

snížení celkových emisí zne�iš
ujících látek a tedy zlepšení životního prost�edí. 

4.8 Dopravní �ešení 

Novostavba se nachází v areálu fakulty stavební, je zde zajišt�na dopravní obslužnost. 

V areálu, v t�sné blízkosti nové budovy je velké parkovišt� sloužící zam�stnanc�m i 

student�m, kapacita parkovišt� je vyhovující i po p�ístavb� této budovy. 

4.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 

opat�ení 

Ochrana objektu bude zajišt�na d�sledn� provedenou hydroizolace spodní stavby, která 

bude spl�ovat podmínky ochrany p�ed vlhkostí a bude také sloužit jako protiradonová 

izolace. St�echa bude kryta dv�ma vrstvami živi�ných hydroizola�ních pás�. 

4.10 Dodržení obecných požadavku na výstavbu. 

Novostavba energetického centra fakulty stavební dodržuje požadavky Vyhlášky �. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a je navržena v souladu s platnými 

legislativními a normovými požadavky. 
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5   VYTÁP	NÍ 

5.1 Bilance (tepelná ztráta objektu, spot�eba tepla, pot�eba paliva) s udáním 

teplonosné látky 

Pro stanovení tepelné ztráty objektu byl použit výpo�etní program ZTRÁTY 2009. 

Výstupem z n�j je protokol, který je sou�ástí p�íloh této diplomové práce, stejn� jako 

výpo�et jednotlivých sou�initel� prostupu tepla, použitých ve výpo�tu. Zde uvádíme 

pouze nejd�ležit�jší hodnoty a výsledky výpo�tu: 

Návrhová (výpo�tová) venkovní teplota Te = -15.0 °C 

Pr�m�rná vnit�ní teplota v objektu Ti,m = 17.9 °C 

Sou�et tepelných ztrát (tepelný výkon) Fi,HL = 12.563 kW 

Sou�et tepelných ztrát prostupem Fi,T = 8.904 kW  (70.9 % z celkové tepelné ztráty) 

Sou�et tepelných ztrát v�tráním Fi,V = 3.659 kW (29.1 % z celkové tepelné ztráty) 

Ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní a spot�eba energie na vytáp�ní byla po�ítána 

v programu ENERGIE podle vyhlášky �. 148/2007 Sb. a �SN 730540 a podle �SN EN 

ISO 13790 a �SN EN 832. Protokol výpo�tu je za�azen v p�íloze, níže jsou uvedeny 

výsledné hodnoty. 

Celková ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní budovy = 59,123 GJ 

M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy = 61 kWh/(m2.a) 

Spot�eba energie na vytáp�ní za rok Q,fuel,H = 40,126 GJ 

Spot�eba paliva (zemního plynu) za rok = 1320 m3 = 13861 kWh 

„M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní je veli�ina, která charakterizuje tepeln�-izola�ní 

vlastnosti budovy bez ohledu na ú�innost topného systému a zdroje tepla. Vyjad�uje 

množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy - kWh/(m2.rok), pop�. na jednotku 

objemu vytáp�ného prostoru - kWh/(m3.rok). Jde o energetický výstup z objektu, který 

je dán ztrátami obálky. Pot�eba tepla tedy vychází z tepelných ztrát, nedá se ovlivnit 

tepelnými zisky ani vhodným systémem vytáp�ní (na rozdíl od spot�eby tepla).“[13]
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5.2 Systém vytáp�ní, zdroje tepla, otopná soustava 

Pro objekt energetického centra fakulty stavební je navrženo vytáp�ní pomocí vlastní 

kogenera�ní jednotky CENTO T200. 

Po�et jednotek 1 ks 
Elektrický výkon 200 kW 
Elektrická ú�innost 37,4 % 
Tepelný výkon 276 kW 
Tepelná ú�innost 51,7 % 
Celková ú�innost 89,1 % 

Spot�eba plynu 56,6 m3/h 

Tab 2 - P�ehled technických parametr� kogenera�ní jednotky Cento T200 

Osazení kogenera�ní jednotky se zna�n� vyšším tepelným výkonem, než je celková 

tepelná ztráta objektu, je zcela zám�rné. P�ebytek tepla, vyrobeného touto jednotkou 

bude využit pro vytáp�ní celé fakulty stavební – areálu na ulici Ludvíka Podéšt�. 

Navržená jednotka pokryje celkovou spot�ebu tepla a fakulta její instalací dosáhne 

ekonomických úspor, jak je blíže popsáno v druhé �ásti této diplomové práce. 

Kogenera�ní jednotka bude umíst�na v 1NP budovy energetického centra, které slouží 

jako technické zázemí objektu. Celé 1NP je vyhrazeno pouze pro instalaci jednotky a 

pro rozvody vytáp�ní, plynu, vody a kanalizace. Jednotka bude napojena na p�ípojku 

zemního plynu, která bude nov� vybudována v rámci této stavby a která bude napojena 

na stávající NTL plynovod vedený v ulici Ludvíka Podéšt�. Délka p�ípojky bude 

necelých 100m. P�ívod plynu bude p�ed jednotkou opat�en uzavíracím ventilem. 

Z kogenera�ní jednotky bude topná voda vedena do rozd�lova�e, z n�jž bude vyvedena 

jedna v�tev pro budovu energetického centra a další v�tve pro stávající budovy fakulty. 

Regulace je �ešena pomocí ekvitermní regulace, která bude snímat venkovní teplotu a 

v závislosti na ní upravovat ekvitermní k�ivku pro dosažení optimálního provozu zdroje 

i otopné soustavy. 

Z rozd�lova�e bude topná voda vedena k jednotlivým otopným t�les�m a to dv�ma 

stupa�kami. Potrubí je navrženo m�d�né, dimenzování jednotlivých úsek� je uvedeno 

v p�íloze. Návrh radiátor� byl proveden na základ� výpo�tu tepelných ztrát jednotlivých 
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místností. Navrženy jsou deskové radiátory KORADO, p�ehled typ� a nastavení 

regula�ních armatur je uvedeno ve výkresech p�dorys� a schématu vytáp�ní. 

Vratná voda od radiátor� je vedena do sb�ra�e a z n�j dále do kogenera�ní jednotky. 

Veškeré rozvody vytáp�ní je nutno d�sledn� izolovat ve shod� s vyhláškou �. 193/2007 

Sb. 

Elektrická energie pot�ebná pro provoz �erpadla na ob�h topné vody v soustav�, bude 

vyráb�na pomocí fotovoltaických panel� umíst�ných na st�eše sousední budovy. Tímto 

opat�ením se docílí velmi nízké spot�eby primární energie vstupující do objektu. 

5.3 Systém oh�evu teplé vody 

Oh�ev teplé vody je navržen pomocí deskových solárních kolektor�, které budou 

umíst�ny na st�eše sousední budovy. Teplonosná kapalina bude p�ivedena do budovy 

energetického centra, do zásobníku teplé vody, který je uvažován v 6NP. V n�m bude 

teplo p�edáno k oh�evu teplé vody, která bude následn� p�ivedena k místu odb�ru ve 

3NP a dále bude vedena do sousední budovy, kde bude taktéž využívána. Je navrženo 

plastové potrubí Ekoplastik PPR, tlakové �ady PN20. Dimenzování potrubních rozvod�

je sou�ástí p�íloh k diplomové práci, dimenze i vedení potrubí je patrné na výkresech 

p�dorys� a schématu vnit�ního vodovodu. Rozvody teplé vody je nutno izolovat ve 

shod� s vyhláškou �. 193/2007 Sb. V p�ípad� nedostate�ného slune�ního svitu a pot�eby 

rychlého oh�evu je možné využít elektrického oh�evu, zabudovaného p�ímo do 

zásobníku. 

5.4 Dimenzování strojního za�ízení 

Strojní za�ízení pro vytáp�ní a oh�ev vody zahrnuje: zdroj tepla – kogenera�ní jednotku, 

�erpadlo pro nucený ob�h v otopném systému, expanzní nádobu, solární panely pro 

oh�ev teplé vody, akumula�ní zásobník teplé vody. V samostatném odstavci se 

zabýváme i návrhem fotovoltaických panel�, které jsou navrženy k pokrytí pot�eby 

elektrické energie objektu. 
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5.4.1 Kogenera�ní jednotka 

  

Pro vytáp�ní je navržena kogenera�ní jednotka od �eské firmy Tedom typu Cento 

T200.  

P�i návrhu systému vytáp�ní bylo vycházeno z tepelných ztrát budovy a jednotlivých 

místností, dále bylo zohledn�no využití navrženého systému i pro stávající budovu 

fakulty. 

Po�et jednotek 1 ks 
Elektrický výkon 200 kW 
Elektrická ú�innost 37,4 % 
Tepelný výkon 276 kW 
Tepelná ú�innost 51,7 % 
Celková ú�innost 89,1 % 

Spot�eba plynu 56,6 m3/h 

Tab. 3 - P�ehled technických parametr� kogenera�ní jednotky Cento T200 

Jak je patrno z výše uvedené tabulky, tepelný výkon jednotky je 276 kW, což zna�n�

p�evyšuje tepelné ztráty budovy, které �iní 12,563 kW. Zbylý výkon jednotky je 

navržen pro pokrytí tepelné ztráty ve stávajících objektech fakulty, která díky tomu 

nebude pot�ebovat jiný zdroj vytáp�ní. Bližší popis a zhodnocení využití jednotky je 

v navazující �ásti diplomové práce – Návrh energeticky úsporných opat�ení. 

5.4.2 �erpadlo pro nucený ob�h v otopném systému 

Celkový hmotnostní pr�tok v otopné soustav� = 0,14 l/s 

Celková tlaková ztráta v otopné soustav� = 30.000 kPa 

P�i návrhu ob�hového �erpadla bylo vycházeno z výše uvedených hodnot. Bylo zvoleno 

�erpadlo od frimy Grundfos typu ALPHA2 15-60 s nastavením otá�ek II. 

Charakteristická k�ivka �erpadla je zobrazena níže. D�vodem pro výb�r tohoto �erpadla 

je jednak jeho energetická optimalizace (ozna�ení štítkem A) a také zabudovaný 

automatický systém regulace od diferen�ního tlaku, což zaru�uje pln� automatické 

p�izp�sobování parametr� �erpadla aktuálním požadavk�m na pr�tok teplonosného 

média. 
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Obr. 4 – Charakteristická k�ivka �erpadla ALPHA2 

5.4.3 Expanzní nádoba  

�

Byla zvolena expanzní nádoba od firmy Reflex typu N. Výpo�et a návrh byl proveden 

pomocí návrhového programu Reflex. Výstupem je návrh expanzní nádoby Reflex N 

400, její charakteristiky jsou uvedeny v tabulce. Výstupní protokol z návrhu je sou�ástí 

p�íloh. 

Typ expanzní nádoby Reflex N 400 - 
Jmenovitý objem 400 litr�
Dovolená výstupní teplota zdroje 120 °C 
Dovolená provozní teplota na membrán� 70 °C 
Dovolený provozní p�etlak 6 bar 
Pr�m�r 740 mm 

Výška 1075 mm 

Tab. 4 – Technické parametry expanzní nádoby 

5.4.4 Solární panely pro oh�ev teplé vody 

Pro oh�ev teplé vody jsou navrženy solární kolektory od spole�nosti Strojírny 

Bohdalice. Vzhledem k použití tohoto systému i pro pokrytí pot�eby teplé vody 

stávajícího objektu fakulty je zde navrženo v�tší množství kolektor� a stejn� tak 

v dalším bod� i zásobník teplé vody. Pro celý objekt fakulty je navržena instalace 102 

kus� solárních kolektor�, které budou umíst�ny na st�eše stávající budovy fakulty. 

Technické parametry kolektoru a p�ehled údaj� pro návrh jsou uvedeny v následující 

tabulce. Výpo�et pot�eby tepla pro oh�ev TV je sou�ástí p�íloh. 



���������	�
���	

�

�

		�

Typ solárních kolektor� EKS 3000 - 
Denní zisk z 1 m2 kolektoru 3,8 kWh 
Plocha absorbéru kolektoru 2,131 m2

Plocha kolektoru 2,459 m2

Rozm�ry kolektoru 2329 x 1053 x 110 mm 
Max. stupe� ú�innosti 0,88   
Ro�ní pot�eba teplé vody 2000 m3

Po�et pracovních dn� 200 dn�
Denní pot�eba teplé vody 10 m3

Celková ro�ní pot�eba energie 165,2 MWh 
Denní pot�eba energie 826 kWh 
Požadovaná plocha kolektor� 217,4 m2

Po�et kolektor� 102 ks 

Tab. 5 – Technické parametry solárního kolektoru 

5.4.5 Akumula�ní zásobník teplé vody 

P�edpokládaná denní pot�eba teplé vody je 100 litr�, zásobník v tomto p�ípad�

navrhujeme o v�tším objemu pro pokrytí p�ípadných v�tších odb�r� a pro možnost 

akumulace v dob� kdy v budov� neprobíhá provoz, tak aby teplá voda byla vždy 

k dispozici. 

Navržen je zásobník od spole�nosti Quantum, a.s. typ Q7-2000-ZDV o objemu 2000 

litr�. Jedná se o nep�ímotopný zásobníkový oh�íva� se dv�ma spirálovými vým�níky. 

Typ Q7-2000-ZDV - 
Objem 2000 litr�
Výška 2180 mm 
Pr�m�r 1400 mm 

Tab. 6 – Parametry zásobníku teplé vody 

5.4.6 Fotovoltaické panely 

Návrh fotovoltaických panel� a jejich zd�vodn�ní je blíže popsáno ve druhé �ásti 

diplomové práce. Zde se o nich zmi�ujeme, protože budou primárním zdrojem 

elektrické energie pro objekt energetického centra. V tabulce níže jsou uvedeny 

základní parametry. 
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Po�et panel� 39 ks 
Celkový výkon  39 x 165 Wp = 6,435 kWp 
1 kWp 890 kWh / rok (pro Ostravu p�i sklonu 30°) 
Celkový výkon 5 727,15 kWh / rok 

Tab. 7 – Návrh fotovoltaických panel�

5.5 Systém regula�ního za�ízení, m��ení 

Regulace vytáp�ní objektu je navržena pomocí ekvitermní regulace. Princip funkce této 

regulace je popsán níže. Vnit�ní návrhová teplota v místnostech je uvažována 20°C. 

�idlo ekvitermní regulace bude umíst�no ve studovn� ve 4NP a venkovní �idlo na 

fasád� objektu. Na základ� vstup� z t�chto �idel a nastavené topné k�ivce bude regulace 

automaticky nastavovat teplotu topné vody, vstupující do otopné soustavy, tak aby 

teplota v místnostech z�stala konstantní a byla zachována rovnováha mezi dodaným 

teplem a tepelnou ztrátou. Ve studovn�, sloužící jako referen�ní místnost bude 

termostatický ventil na radiátorech ponechán pln� otev�ený, aby neovliv�oval snímání 

teploty a vstupy pro regulaci. V ostatních místnostech naopak bude teplota individuáln�

nastavena pomocí termostatických ventil�. 

�ídící jednotka regulace bude umíst�na u zdroje tepla v 1NP. Ovládání bude 

zabezpe�eno pomocí speciálního softwaru, instalovaného v PC v pracovn� m��ení a 

regulace v 2NP, které bude propojeno s regula�ní jednotkou. V rámci výzkumu m�že 

toto pracovišt� sloužit pro návrh a zkoušení nových možností nastavení regulace pro 

dosažení optimální tepelné pohody i zvýšení ekonomických úspor. Je zde také možnost 

vylepšovat ovládací a m��ící software a to jak ve spolupráci s již zavedenými firmami, 

tak v rámci vlastních kapacit fakulty. D�ležitým p�ínosem je zde i možnost pro studenty 

oboru Prost�edí staveb vid�t v praxi funkci a možnosti regulace, provád�t m��ení a 

k nau�ené teorii p�idat i praktické poznatky, které ocení p�i své pozd�jší praxi.  

V dalším textu je popsán princip ekvitermní regulace. 

„Ekvitermní regulace teploty v místnosti spo�ívá v nastavení teploty topné vody 

(regulací zdroje tepla) na základ� venkovní teploty. P�i nižší venkovní teplot� je 
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požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným 

teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak z�stala konstantní.  

Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních k�ivek (také "topné k�ivky"), 

které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na 

základ� požadované teploty místnosti lze zvolit ur�itou k�ivku a podle venkovní teploty 

regulovat teplotu topné vody. Soustava topných k�ivek se stanovuje na základ� jednak 

požadované teploty v místnosti (nap�. pro požadovanou teplotu 25°C) a také na základ�

znalosti nejnižší venkovní teploty, která byla v dané oblasti kdy dosažena. Ekvitermní 

charakteristiky jsou implementovány v odpovídajících za�ízeních nej�ast�ji 

ozna�ovaných jako ekvitermní regulátory.“ [14]

Na systém regulace vytáp�ní p�ímo navazuje i zp�sob m��ení spot�eby tepla a dalších 

souvisejících veli�in. Principem m��ení je sledování spot�eby tepla, pr�toku, teploty 

topné vody, teplot v místnostech a to v daných �asových intervalech. Na základ� t�chto 

m��ení je potom možné vyhodnotit spot�ebu a ostatní veli�iny v jednotlivých obdobích, 

sestavit k�ivku odb�ru, spo�ítat cenu vytáp�ní v jednotlivých �asových úsecích (m�síce, 

týdny,…). M��ení bude provád�no pomocí výše popsaného softwaru, napojeného na 

ekvitermní regulaci a na �idla umíst�ná na budov�, v místnostech a na topném systému. 

Protokoly z m��ení budou ukládány a pravideln� vyhodnocovány, mohou také sloužit 

jako podklady pro výuku. Využití je obdobné, jako je popsáno u regulace výše. 

5. 6 Požadavky na zajišt�ní pé�e o životní prost�edí, bezpe�nost práce a požární 

ochranu 

Návrh budovy je koncipován s ohledem na životní prost�edí, tak aby její výstavba i 

provoz zanechaly co nejmenší stopy na životním prost�edí. Toho je docíleno i návrhem 

energetických systém� na vytáp�ní, oh�ev teplé vody a zajišt�ní elektrické energie 

s vysokým podílem pokrytí z obnovitelných zdroj� energie a dále strojních za�ízení 

s nízkou spot�ebou primárních energií. Aby byla úrove� pé�e o životní prost�edí 

zachována, je nutné pokra�ovat v tomto trendu a p�i dopl�ování vybavení budovy dbát 

na výb�r energeticky úsporných spot�ebi��. Je pot�eba také sledovat provoz a funk�nost 

instalovaných systém� a p�ípadn� hledat nové možnosti jak omezit emise škodlivých 

látek do ovzduší. 
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 P�i instalaci veškerých strojních za�ízení, potrubních rozvod� a stejn� tak i p�i jejich 

tlakových zkouškách je pot�eba dbát na bezpe�nost práce dle p�íslušných legislativních 

ustanovení. P�i provozu budovy je pot�eba pracovníky, kte�í p�ijdou s t�mito za�ízeními 

do kontaktu pat�i�n� vyškolit jak v obsluze, tak v bezpe�nostních pravidlech. 

V technické místnosti v 1NP bude na viditelném míst� umíst�n provozní �ád, jehož 

sou�ástí bude návod k obsluze strojního za�ízení. Bude zde také umíst�na lékárni�ka pro 

první pomoc. 

Požární ochrana je zajišt�na prost�edky popsanými ve stavební �ásti, v technické 

místnosti v 1NP bude zajišt�na p�enosným hasicím p�ístrojem CO 2 s hasicí schopností 

minimáln� 55B, osazeny budou detektory kou�e, oxidu uhelnatého a plynu. 

Kontrola strojního za�ízení a to v prvé �ad� kogenera�ní jednotky bude provád�na 

nejmén� 1 x ro�n�, z každé kontroly bude vyhotoven písemný výstup s uvedením 

p�ípadných zjišt�ných nedostatk�, následn� bude provedeno jejich odstran�ní, o �emž 

bude sepsán protokol a bude p�iložen k revizní zpráv�. Bude se provád�t také 

pravidelná kontrola instalovaných detektor�.  

6   ZDRAVOTN	 TECHNICKÉ INSTALACE 

6.1 Bilance pot�eby studené a teplé vody 

Výpo�et pot�eby vody je proveden na základ� sm�rných �ísel ro�ní pot�eby vody dle 

Vyhlášky �. 120/2011 Sb. a její p�ílohy �. 12. Zde je ur�eno pro školy, pro použití na 

WC, umyvadla a tekoucí teplou vodu na jednu osobu sm�rné �íslo 8 m3 vody. Toto �íslo 

je po�ítáno na 200 pracovních dní. V návrhu oh�evu TV po�ítáme se zajišt�ním oh�evu 

pro celý objekt fakulty - vzhledem k nerovnom�rnému po�tu osob v prostorách fakulty 

b�hem roku uvažujeme pro výpo�et pot�eby vody po�et osob 1000. Studenou vodu 

bereme pouze pro objekt energetického centra, kde uvažujeme denní p�ítomnost 50 

osob. Sm�rné �íslo rozd�lujeme na 5 m3 na studenou vodu a 2 m3 na vodu teplou. 

Z t�chto výchozích podmínek je ur�ena pot�eba voda a sestavena do tabulky. 
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Ro�ní pot�eba teplé vody (fakulta) 2000 m3

Po�et pracovních dn� 200 dn�

Denní pot�eba teplé vody 10 m3

Celková ro�ní pot�eba energie na oh�ev TV 165,2 MWh 

Denní pot�eba energie na oh�ev TV 826 kWh 

Ro�ní pot�eba studené vody (energetické centrum) 250 m3

Denní pot�eba studené vody 1,25 m3

Tab. 8 – Bilance pot�eby studené a teplé vody 

6. 2 Rozvody vody, dimenzování 

Oh�ev teplé vody je navržen pomocí deskových solárních kolektor�, které budou 

umíst�ny na st�eše sousední budovy. Systém oh�evu teplé vody je podrobn� popsán 

v technické zpráv� vytáp�ní a v návrhu energeticky úsporných opat�ení fakulty, stejn�

jako návrh zásobníku teplé vody.  

Studená voda je do novostavby p�ivedena ze stávajícího sousedního objektu stavební 

fakulty, v 1NP za vstupem do budovy je umíst�na vodom�rová sestava, sloužící 

k m��ení množství studené vody p�ivedené do budovy. Rozvod studené vody je dále 

pod stropem 1NP veden do kogenera�ní jednotky a do dvou stupa�ek. Stupa�ky vedou 

do 3NP, kde jsou rozvedeny p�ipojovacími potrubími k jednotlivým odb�rným míst�m, 

P�ipojovací potrubí jsou vedena v p�í�kách. Stupa�ka V2 dále pokra�uje do 6NP, kde je 

na ni napojen akumula�ní zásobník teplé vody. Rozvod teplé vody je veden od 

zásobníku v 6NP do 3NP k jednotlivým umyvadl�m. Dále pokra�uje do 3NP, kde je 

veden do stávající sousední budovy a napojen na stávající rozvod teplé vody, do kterého 

bude nov� dodávat teplou vodu. Rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí 

EKOPLASTIK PPR PN10 a PN20. Spádování potrubí k vypoušt�ní a výtokovým 

armaturám �iní 0,3%. 

Dimenzování potrubí vnit�ního vodovodu je provedeno dle �SN 75 5455. Byl stanoven 

výpo�tový pr�tok pro jednotlivé úseky potrubí a na jeho základ� byla ur�ena jmenovitá 

sv�tlost potrubí a hydraulickým posouzením bylo prokázáno, že p�ed všemi výtoky je 

zabezpe�en požadovaný p�etlak. 
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Dimenzování potrubí je doloženo jako p�íloha k diplomové práci. Dimenze jednotlivých 

potrubí jsou popsány ve výkresech p�dorys� a ve schématu vnit�ního vodovodu.  

6.3 Kanalizace – systém  

V projektu je �ešen odvod odpadních vod od sociálních za�ízení umíst�ných ve t�etím 

podlaží (WC ženy, WC muži a WC invalidé). Vnit�ní kanalizace v budov� je navržena 

z plastového potrubí systému HT z polypropylenu od firmy OSMA. Veškeré odbo�ky a 

kolena budou také provedena tímto systémem. P�ipojovací potrubí budou v 3NP vedena 

v p�í�kách a budou napojeny na celkem t�i odpadní potrubí. T�mi budou splašky 

svedeny do 1PP, kde na n� bude navazovat svodné potrubí vedené pod stropem podlaží, 

všechny svody budou vzájemn� napojeny a vyvedeny ven z budovy do revizní šachty, 

ze které bude vnit�ní kanalizace pomocí kanaliza�ní p�ípojky napojena na stávající 

uli�ní stoku, která je vedena v ulici Ludvíka Podéšt�. 

Na odpadních potrubích budou v 1NP umíst�ny �istící tvarovky. Za výstupem 

kanalizace z budovy se nachází revizní šachta o rozm�rech 1000 x 800 mm a rozm�rech 

poklopu 900 x 600 mm, ve které bude umíst�na �istící tvarovka. 

Odpadní potrubí jsou vedena v rozích místností a budou zakryta sádrokartonem. 

V�trání kanalizace bude zajišt�no v�tracím potrubím napojeným na odpadní potrubí �. 

3. Toto v�trací potrubí bude vyvedeno nad st�echu objektu do výšky 0,5m nad rovinu 

st�echy a bude zakon�eno v�trací hlavicí. Ostatní odpadní potrubí budou zakon�ena 

p�iv�trávacími ventily, které zajiš
ují p�isávání vzduchu do odpadu, ale zabra�ují 

unikání vzduchu se zapáchajícími plyny do budovy. 

Spád zav�šeného svodného potrubí �iní 3%. 

6.4 Kanalizace - dimenzování potrubí 

Dimenzování jednotlivých úsek� kanalizace je sou�ástí p�íloh k diplomové práci. Bylo 

provedeno na základ� ur�ení výpo�tového odtoku DU od jednotlivých za�izovacích 
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p�edm�t� a následného výpo�tu pr�toku splaškových vod Qww. Dle tabulek byly 

následn� ur�eny jmenovité sv�tlosti jednotlivých potrubí. 

Rozvody potrubí kanalizace v�etn� uvedení dimenzí potrubí jsou znázorn�ny ve 

výkresech p�dorys� a rozvinutého schématu. 

6.5 Kanalizace – využití deš
ové vody 

Vzhledem k návrhu ploché st�echy je deš
ová voda svedena dovnit� budovy. V 6NP je 

odpadní deš
ové potrubí napojeno do zásobníku deš
ové vody, který je zde instalován. 

Zám�rem tohoto systému je využití zachycené deš
ové vody pro provoz budovy, 

konkrétn� splachování WC a tedy úspora náklad� za nákup studené vody.  

Pr�tok deš
ových vod Qr = 0,03 x 1 x 64 = 1,92 l.s-1

Navržená jmenovitá sv�tlost odpadního deš
ového potrubí je DN 70. 

7   NÁVRH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPAT�ENÍ 

Cílem tohoto pojednání je zejména posouzení vhodnosti instalace nových energetických 

za�ízení pro pot�eby fakulty stavební a to jak z hlediska energetického, tak i 

ekonomického.  

P�ehled opat�ení, která jsou p�edm�tem posouzení:

- Kogenera�ní jednotky 

- Fotovoltaické panely 

- Solární systém na oh�ev TV  

7.1 Stávající stav odb�ru energie 

a) Vytáp�ní budovy 

Rok Spot�eba energie (GJ) Cena (K�) v�. DPH
2008 2 451 1 222 588 K�
2009 4 382 2 043 882 K�
2010 5 812 2 483 356 K�

Tab. 9 - Vytáp�ní - spot�eba energie a celková cena 
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b) Oh�ev teplé vody 

Po�et zam�stnanc� fakulty (dle výro�ní zprávy za rok 2009) = 162 

Po�et student� fakulty (dle výro�ní zprávy za rok 2009) = 2 510 

c) Elektrická energie 

Rok Spot�eba energie (kWh) Spot�eba energie (GJ) Cena (K�) v�. DPH 
2008 341 959 1 231 1 144 116 K�
2009 362 751 1 306 1 653 874 K�
2010 401 178 1 444 1 822 367 K�

Tab. 10 - Elektrická energie - spot�eba a celková cena 

�

7.2 Kogenerace, Trigenerace 

7.2.1 Princip kogenerace 

„Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Oproti 

klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé p�i výrob� elektrické energie 

vypoušt�no do okolí, využívá kogenera�ní jednotka teplo k vytáp�ní a šet�í tak palivo i 

finan�ní prost�edky pot�ebné na jeho nákup.“ [1] 

„Spole�ná výroba elektrické energie a tepla v jediném za�ízení se vyzna�uje vysokou 

mírou využití vstupujícího primárního paliva. P�i porovnání dodávky tepla a elektrické 

energie do budovy ze dvou odd�lených výroben - kotelny a elektrárny - a z jediného 

zdroje s kombinovanou výrobou je z�ejmé snížení energetických ztrát p�i výrob�. 

Kogenerace vychází ze základního fyzikálního principu, který je nem�nný. Její 

praktické použití limituje ekonomická efektivnost, tedy zda se vložená investice za 

daných podmínek vyplatí. Krom� p�ípad� podporovaných státem závisí na aktuálním 

pom�ru výkupních cen elektrické energie a nákupní ceny paliva. “ [2] 

„P�i výrob� elekt�iny ve velkých tepelných (uhelných a jaderných) elektrárnách se 

využije cca 30 % (u starých) a až 42 % (u moderních) energie obsažené v palivu; zbytek 

se bez užitku odvádí do vzduchu chladicími v�žemi. Na druhou stranu u nás existují 

tisíce m�stských výtopen a v�tších kotelen, které z uhlí vyráb�jí pouze teplo, a�koli by 

mohly produkovat i elekt�inu. 
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V teplárnách a jiných kogenera�ních za�ízeních, kde se teplo využívá, je spot�eba 

neobnovitelných fosilních paliv nižší. Tomu odpovídá i snížení emisí škodlivin ze 

zdroj� energie v globálním m��ítku. Krom� významného faktoru decentralizace výroby 

elekt�iny vede použití kombinované výroby elekt�iny a tepla ke snížení ztrát v 

elektrorozvodné síti a k vyšší bezpe�nosti dodávek - výpadek jednoho zdroje nemá v�tší 

vliv.“ [3]

7.2.2 Kogenera�ní jednotka 

„B�žné kogenera�ní jednotky mají obvykle relativn� malý výkon, desítky až stovky kW 

elektrického výkonu. Jejich základní �ástí je obvykle pístový spalovací motor, který 

pohání generátor proudu. Palivem je nej�ast�ji zemní plyn, n�kdy bioplyn nebo 

skládkový plyn. Palivem m�že být i d�evoplyn, získávaný v generátoru d�evoplynu. 

Kogenera�ní jednotka se spalovacím motorem se skládá ze zážehového spalovacího 

motoru pohán�jícího p�ímo alternátor vyráb�jící elekt�inu a vým�ník� pro využití 

odpadního tepla z motoru. Odpadní teplo z motoru je odvád�no pomocí dvou vým�ník�

na dvou teplotních úrovních. První vým�ník odvádí teplo z bloku motoru a z oleje na 

úrovni cca 80 - 90 °C. Druhý vým�ník odvádí teplo z odcházejících výfukových spalin 

o teplot� cca 400 - 500 °C. Vým�níky jsou z hlediska pr�toku teplonosného média 

zapojeny do série. Obvykle jsou kogenera�ní jednotky koncipovány pro dodávku tepla 

do teplovodního systému 90/70 °C, mén� již do systému 110/85 °C resp. 130/90 °C. 

Kogenera�ní jednotky se zážehovými spalovacími motory se dodávají o el. výkonech 

v rozsahu od cca 20 kW do 5000 kW.“ [3] 
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Obr. 5 – Funk�ní schéma kogenera�ní jednotky [3] 

„Teplo, které se ve spalovacím motoru uvol�uje, je prost�ednictvím chlazení motoru, 

oleje a spalin efektivn� využíváno, a díky tomu se ú�innost kogenera�ních jednotek 

pohybuje v rozmezí 80 - 95 %. 

7.2.3 Výhody kogenerace 

Úspora paliva 

Použití kogenera�ního zp�sobu výroby tepla a elektrické energie p�edstavuje zhruba 

40% úsporu paliva. P�evedeno na peníze to znamená, že za stejné množství energie 

zaplatí uživatel pouze 60% finan�ních prost�edk�. 

Úspora náklad� na nákup energie 

Ze stejného množství paliva získá p�ibližn� dvojnásobné množství energie, z níž �ást 

m�že prodávat, a tím op�t snižovat vlastní náklady. 

Minimalizace náklad� na rozvod energie 

Teplo i elektrická energie navíc vznikají v míst� své spot�eby, �ímž odpadají náklady na 

rozvod energie i ztráty tímto dálkovým rozvodem zp�sobené. Teplo vznikající v 

kogenera�ní jednotce je využito k vytáp�ní budov, p�íprav� teplé užitkové vody nebo k 

p�íprav� technologického tepla. 
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Ekologický zp�sob výroby 

Protože se p�i použití kogenera�ního zp�sobu výroby elekt�iny a tepla ušet�í asi 40% 

paliva, zat�žuje kogenerace z ekologického hlediska p�ibližn� o totéž procento mén�

životní prost�edí. 

Energie pro p�ípad nouze 

Kogenera�ní jednotky slouží �asto též jako nouzové zdroje elektrické energie v místech 

její nep�etržité pot�eby. 

Výroba chladu 

Pomocí absorp�ního vým�níku je vyrobené teplo možno využít i k výrob� chladu pro 

technologické ú�ely nebo klimatizaci. V takovém p�ípad� se hovo�í o tzv. trigeneraci, 

kombinované výrob� elektrické energie, tepla a chladu.“ [1] 

7.2.4 Princip trigenerace 

„Nejedná se o n�jaký p�evratn� nový fyzikální princip, ale o spojení kogenera�ní 

jednotky a absorp�ní chladicí jednotky za ú�elem maximálního využití kogenerace a 

zužitkování �ásti vyrobeného tepla na výrobu chladu absorp�ním zp�sobem. Novotvar 

trigenerace lze tedy p�eložit srozumiteln� jako "kombinovaná výroba elekt�iny, tepla a 

chladu."[4]

7.2.5 Výhody trigenera�ního p�ístupu 

„Jak již bylo výše uvedeno, jedním z hlavních d�vod�, pro� se p�istupuje k trigeneraci, 

je prodloužení efektivního ro�ního prob�hu kogenera�ní jednotky. Zvýšeného efektu 

kogenerace se dosahuje za�azením dodate�né spot�eby tepla zejména v letním období. 

Letní spot�eba tepla je totiž hlavním limitujícím faktorem pro velikost a efektivitu 

kogenera�ní jednotky. Vhodnou "letní" spot�ebou tepla m�že být práv� využití tepelné 

energie z kogenerace jako vstupu pro absorp�ní chladicí proces. S vyrobeným chladem 

se pak nej�ast�ji klimatizují bytové, administrativní nebo technologické prostory. 
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Hlavní výhodou absorp�ní chladicí jednotky je nahrazení ušlechtilé vstupní elektrické 

energie mén� ušlechtilou (a také levn�jší) energií tepelnou. Dalšími výhodami absorp�ní 

chladicí jednotky p�i srovnání s kompresorovými chladicími jednotkami jsou minimální 

hlu�nost, jednoduchost a z toho vyplývající spolehlivost a ekologická nezávadnost.“ [4] 

Obr. 6 – Blokové schéma trigenerace [5] 

7.2.6 Návrh kogenera�ní jednotky 

Cílem tohoto opat�ení je snížení závislosti na dodavatelích elektrické a tepelné energie 

pomocí instalace kogenera�ní jednotky. Kogenera�ní jednotka je v zimním období 

využita k pokrytí tepelné ztráty fakulty, v letním období je ve spojení s absorp�ním 

chladi�em využita k chlazení budovy. Zárove� jednotka po celý rok vyrábí elektrickou 

energii využívanou pro provoz budovy fakulty. Celkem je za rok uvažováno s 200 

pracovními dny pro provoz jednotky. 

Pro návrh byla použita kogenera�ní jednotka od �eské firmy Tedom typu Cento T200. 

Po�et jednotek 1 ks 
Elektrický výkon 200 kW 
Elektrická ú�innost 37,4 % 
Tepelný výkon 276 kW 
Tepelná ú�innost 51,7 % 
Celková ú�innost 89,1 % 

Spot�eba plynu 56,6 m3/h 

Tab. 11 - P�ehled technických parametr� kogenera�ní jednotky Cento T200 
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7.2.7 Uvažovaný provoz kogenera�ní jednotky v letním a zimním období 

a) Zimní období 

Provoz jednotek je navržen v pracovní dny na plný výkon s dodávkou tepla na vytáp�ní 

energetického centra i celého objektu fakulty, vyrobená elektrická energie je 

spot�ebovávána v objektu fakulty. Tepelný výkon pokrývá celkovou tepelnou ztrátu 

fakulty. V níže uvedené tabulce je uvedena úspora náklad� na nákup elektrické energie, 

vzniklá její výrobou v kogenera�ní jednotce. P�i výpo�tu úspory je vycházeno ze 

sou�asné ceny elektrické energie. Uvažujeme s tím, že kogenera�ní jednotka spot�ebuje 

zemní plyn ve stejném množství a cen� jako �iní sou�asné vytáp�ní objektu fakulty. 

Proto úsporu náklad� uvažujeme pouze pro výrobu elektrické energie, která je 

produkována sou�asn� s energií  

Elektrický výkon kogenera�ní jednotky 200 kW 
P�edpokládaný denní výkon 1600 kWh/den 
Po�et pracovních dn� v zimním období 120 dn�
Cena za 1 kWh elektrické energie stávající 3,1 K�/kWh 
Úspora náklad� na elektrickou energii / den 4960 K�/den 
Úspora náklad� na elektrickou energii / zimní období 595 200 K�/období 

Tab. 12 - P�ehled úspor výrobou elektrické energie v zimním období 

b) Letní období 

Vzhledem k tomu, že v letním období není pot�eba vyráb�t teplo pro vytáp�ní budovy, 

provoz kogenera�ní jednotky je navržen jako tzv. „trigenera�ní“ – tedy kombinace 

kogenerace s výrobou chladu v chladícím absorp�ním za�ízení. V praxi to znamená, 

že b�hem letního období bude kogenera�ní jednotka vyráb�t elektrickou energii a 

zárove� bude vyráb�n chlad pro klimatizaci objektu. Chlazení v budov� bude probíhat 

pomocí stávajících radiátor�, do kterých bude p�ivedena ochlazená voda a které budou 

chlad p�edávat do místností a tím je klimatizovat. 

Návrh pro fakultu stavební uvažuje v letním období v pracovní dny s dodávkou chladu 

na klimatizaci objektu a spot�ebou elektrické energie v objektu. V dob� letních prázdnin 

nebude kogenera�ní jednotka v provozu.   
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Elektrický výkon kogenera�ní jednotky 200 kW 
P�edpokládaný denní výkon 1600 kWh/den 
Po�et pracovních dn� v letním období 80 dn�
Cena stávající elektrické energie  3,1 K�/kWh 
Cena zemního plynu pro provoz kogenerace 1,8 K�/kWh 
Úspora náklad� na elektrickou energii / kWh 1,3 K�/kWh 
Úspora náklad� na elektrickou energii / den 2080 K�/den 
Úspora náklad� na elektrickou energii / letní období 166 400 K�/období 

Tab. 13 - P�ehled úspor výrobou elektrické energie v letním období 

7.2.8 Zhodnocení úspor dosažených kogenera�ní jednotkou 

Instalací kogenera�ních jednotek bude dosaženo snížení závislosti na dodavatelích 

elektrické a tepelné energie. Dosáhne se p�edpokládané celkové ro�ní úspory za 

elektrickou energii ve výši 761.600,- K�, což je 41% z ceny elektrické energie v roce 

2010.  

V tomto pojednání je uvažováno se spot�ebou zemního plynu pro výrobu tepla a 

elektrické energie ve stejném objemu jako byl d�íve odb�r plynu pouze pro vytáp�ní. 

Proto jsou zde vy�ísleny úspory pouze za elektrickou energii. 

Investi�ní náklady na instalaci navržené kogenera�ní jednotky jsou ve výši 2.000.000,- 

K�. Prostá doba návratnosti vychází na 2,63 roku. 

Jak vidíme ve výše uvedeném ekonomickém zhodnocení, instalace kogenera�ní 

jednotky p�ináší velmi rychlé zhodnocení po�áte�ní investice. 

Investi�ní náklady 2.000.000 K�
Cash flow (ro�ní výnos) 761.600 K�
Doba hodnocení 20 let 
Diskont 5 % 
Prostá doba návratnosti 2,63 roky 
Reálná doba návratnosti   roky 
�istá sou�asná hodnota (NPV)   K�
Výnosové procento IRR   % 

Tab. 14 – Ekonomické zhodnocení instalace kogenera�ní jednotky 
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7.3 Fotovoltaika 

7.3.1 Princip fotovoltaiky, fotovoltaické panely 

„Fotovoltaika znamená ekologicky �istou výrobu elektrické energie ze slunce. Slune�ní 

paprsky dopadají na solární kolektory a ty vyráb�jí stejnosm�rný proud. Pomocí malého 

za�ízení – st�ída�e je stejnosm�rný proud automaticky p�em�n�n na st�ídavý. Stávajícím 

elektrickým domovním rozvodem se proud vyvede do místní rozvodné sít�. 

Solární �lánek je k�emíková desti�ka, zpravidla o velikosti 12x12 cm nebo v�tší. Pro 

svou �innost využívá tzv. fotovoltaického jevu, jehož podstatou je skute�nost, že na 

rozhraní dvou materiál�, na n�ž dopadá sv�tlo, vzniká elektrické nap�tí a uzav�ením 

obvodu lze získat elektrický proud.  

K�emík je nejpoužívan�jším materiálem pro výrobu solárních �lánk�, je to pevná 

krystalická látka se strukturou podobnou struktu�e diamantu, na rozdíl od n�j však 

k�emík absorbuje �ást slune�ního zá�ení a má vlastnosti polovodi�e, tj osv�tlením 

dochází k prudkému zvýšení jeho vodivosti. Rozlišují se monokrystalické �lánky, které 

se skládají z jednoho krystalu k�emíku o velikosti víc jak 10 cm a vyrábí se pomalým 

tažením roztaveného k�emíku, a �lánky polykrystalické, které se skládají z v�tšího 

množství krystal� o velikosti 1 – 100 mm r�zn� orientovaných.  

Jeden solární �lánek dokáže p�i max. výkonu vytvo�it nap�tí 0,5 V a elektrický proud až 

3 A. Významnou vlastností solárních �lánk� je snadnost jejich vzájemného propojení za 

ú�elem sestavení v�tších celk�. Tyto celky se nazývají solární moduly nebo také 

fotovoltaické moduly a p�edstavují základní stavební jednotky fotovoltaických systém�. 

V jednom solárním panelu je b�žn� 36 �lánk� o výstupním nap�tí 12 V nebo 72 �lánk�

o nap�tí 24 V. Solární panely mají r�zné výkony 150, 180 až 280 W. Výkonovou 

jednotkou panel� je Wattpeak (Wp) neboli tzv. špi�kový výkon, což je výkon nam��ený 

za daných podmínek (ozá�ení 1000W/m2, teplota 25°C). Ú�innost solárních panel� je 14 

– 20%, životnost cca 30 let.“ [6] 
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Obr. 7 – Princip fotovoltaického �lánku [10] 

7.3.2 Výhody fotovoltaiky 

„Zatímco cena elekt�iny z fotovoltaiky bude i nadále klesat, cena klasicky vyráb�né 

elekt�iny se díky omezeným zdroj�m bude na cenové k�ivce posouvat sm�rem nahoru. 

Tento trend je patrný již nyní. Nejen cena však bude rozhodující. Evropská 

fotovoltaická pr�myslová asociace (EPIA) shrnuje 10 zásadních d�vod�, pro�

fotovoltaice �íci ano již nyní. 

1. Palivo je zdarma. Slunce je jediným zdrojem pot�ebným pro výrobu elektrické 

energie pomocí fotovoltaických panel� a jeho energie bude lidstvu k dispozici až do 

konce sv�ta. Navíc je v�tšina solárních �lánk� vyráb�na z k�emíku, který je netoxický a 

zárove� se jedná o druhou nejrozší�en�jší "surovinu" na sv�t�. 

2. Neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo zne�is
ující plyny. Spalování 

p�írodních zdroj� pro pot�eby energetiky m�že produkovat kou�, zp�sobovat kyselé 

dešt� a zne�iš
ovat vodu a vzduch. Vzniká také nejmén� populární skleníkový plyn 
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CO2 (oxid uhli�itý). Naproti tomu fotovoltaika využívá jako palivo jen energii Slunce. 

Nevytvá�í žádné škodliviny a aktivn� p�ispívá ke snížení nep�íznivých aspekt�

globálního oteplování. 

3. Fotovoltaické systémy jsou bezpe�né a vysoce spolehlivé. Odhadovaná životnost 

fotovoltaických panel� je 30 let. Sv�j výkon si udržují po dlouhou dobu a obvykle jsou 

garance výrobc� definovány tak, že výkon panel� po 25 letech neklesne pod 80 % 

výkonu p�vodního. To �iní z fotovoltaiky velmi spolehlivou technologii v dlouhodobém 

horizontu. K tomu p�ispívají také stanovené evropské standardy kvality, které 

zákazníkovi zaru�ují nákup spolehlivých produkt�. 

4. Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné, a proto mohou být materiály z výrobního 

procesu (k�emík, sklo, hliník atd.) znovu využity. Recyklace není jen pozitivním 

p�ísp�vkem našemu životnímu prost�edí, ale umož�uje také snížit množství energie 

pot�ebné pro výrobu a tudíž ušet�it výrobní náklady. 

5. Pro provoz není pot�eba tém�� žádná údržba. Solární panely nepot�ebují tém��

žádnou údržbu a velmi snadno se instalují. 

6. Fotovoltaika zajiš
uje energetické pot�eby vzdálených venkovských oblastí. 

Solární systémy poskytují p�idanou hodnotu venkovským oblastem, zejména lidem v 

rozvojových zemích bez elektrické rozvodné sít�. Osv�tlení dom�, napájení 

nemocni�ních chladicích p�ístroj�, systémy pro �erpání vody - to jsou jen n�které 

p�íklady využití do sít� nep�ipojených fotovoltaických systém�. Velmi �asto je 

fotovoltaika využívána také v souvislosti s telekomunika�ními systémy. 

7. Technologie m�že být velmi esteticky integrována do budov (BIPV - building 

integrated PV). Systémy mohou pokrývat st�echy nebo fasády budov a snižovat tak 

jejich energetickou spot�ebu. Neprodukují žádný hluk a vypadají velmi esteticky. 

Evropská stavební legislativa byla a je upravována tak, aby se obnovitelné zdroje staly 

sou�ástí ve�ejných a obytných budov. Tento fakt urychluje rozvoj ekologické výstavby 

a tzv. energeticky pozitivních budov (E+ Buildings), které otvírají pro integraci 

fotovoltaiky celou �adu nových možností. 
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8. Energetická návratnost solárních panel� trvale klesá. To znamená, že klesá doba, 

za kterou panel vyrobí tolik energie, kolik bylo spot�ebováno pro jeho výrobu. V 

sou�asnosti tato doba kolísá mezi 1,5 - 3 roky. To znamená, že panel za dobu své 

životnosti vyrobí 6-18krát více energie, než bylo spot�ebováno pro jeho výrobu. 

9. Fotovoltaický pr�mysl vytvá�í tisíce pracovních míst. S pr�m�rným r�stem 40 % 

v n�kolika posledních letech p�ispívá fotovoltaické odv�tví významným zp�sobem k 

tvorb� nových pracovních míst v Evrop� i ve sv�t�. V sou�asnosti se jedná v Evrop� o 

cca 75 000 pracovních míst, do roku 2020 by to podle Evropské technologické 

platformy pro fotovoltaiku mohlo být v tomto pr�myslovém odv�tví až 200 000 míst.  

10. Fotovoltaika p�ispívá ke zlepšení zabezpe�ení energetických dodávek v Evrop�. 

Aby byla pokryta evropská poptávka po elekt�in� ze 100 %, sta�ilo by využít pro solární 

panely 0,7 % plochy Evropy. Z tohoto d�vodu m�že fotovoltaika hrát významnou roli 

pro zabezpe�ení energetických dodávek v Evrop�.“ [9] 

Obr. 8 – Fotovoltaický panel [12] 

7.3.3 Návrh fotovoltaického systému 

Cílem návrhu tohoto opat�ení je pomocí využití slune�ní energie p�em�n�né ve 

fotovoltaických panelech na energii elektrickou, pokrýt pot�ebu elektrické energie 

(�erpadla, osv�tlení, regulace) novostavby energetického centra fakulty stavební. 

Zám�rem je, aby budova byla po v�tšinu roku nezávislá na nákupu primární energie a 

byla schopna pokrýt co nejv�tší objem pot�eby energie z obnovitelných zdroj� energie. 

Ve dnech s nízkou slune�ní aktivitou bude umožn�n odb�r elektrické energie 

z rozvodné elektrické sít�. Tímto opat�ením je sledováno také ekologické hledisko 
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provozu budovy, protože energie ze slunce zpracovávaná ve fotovoltaických panelech 

neprodukuje škodlivé látky a nep�ispívá tedy ke zne�išt�ní ovzduší. 

Pro návrh byly použity fotovoltaické panely od n�mecké firmy Schott typu Poly 230, 

které se vyzna�ují vysokou odolností proti mechanickému zatížení, vysokým výkonem 

a dlouhodobou spolehlivostí. 

Jmenovitý výkon  
(p�i standardních testovacích podmínkách) 230 Wp 
Jmenovitý výkon (p�i b�žné provozní teplot�) 165 Wp 
Tolerance výkonu  0% 
Jmenovité nap�tí  30 V 
Jmenovitý proud 7,66 A 
Ú�innost modulu  13,70% 
Rozm�ry panelu 993 x 1685 mm, tlouš
ka 50mm

Tab. 15 - P�ehled technických parametr� fotovoltaického panelu Poly 230 

Instalace systému je uvažována na ploché st�eše objektu fakulty, t�sn� p�iléhající 

k novostavb� energetického centra. Panely budou orientovány sm�rem na jih a budou 

umíst�ny ve sklonu 30° od st�echy. 

Celkový navržený po�et fotovoltaických panel� je 39 ks, tento návrh vychází z pot�eby 

elektrické energie v budov� energetického centra. Panely jsou navrženy na pokrytí 

100% energetické pot�eby, což platí p�i optimálních podmínkách (slune�ní zá�ení).  

Po�et panel� 39 ks 

Celkový výkon  6,435 kWp 

1 kWp =  890 kWh/rok (pro Ostravu p�i sklonu 30°) 

Celkový výkon 5 727,15 kWh/rok 

Pokrytí spot�eby energetického centra 100 % 

Uvažovaná úspora oproti nákupu 3 K�/kWh 

Celková ro�ní úspora 17.181 K�

Uvažovaná celková investice 653.800 K�

Tab. 16 – Návrh fotovoltaického systému 
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7.3.4 Zhodnocení návrhu 

Ve výše uvedeném návrhu je po�ítáno s instalací celkem 39 kus� fotovoltaických 

panel�. Jak je patrné z tabulky, po porovnání celkové investice s celkovou ro�ní 

finan�ní úsporou, prostá návratnost tohoto opat�ení je zna�n� vysoká a pohybuje se nad 

30 let. Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, je tato úspora po�ítána na základ�

sou�asné ceny za elektrickou energii a toto porovnání je uvažováno, jakoby došlo 

k náhrad� napojení na sí
 fotovoltaickými panely. Jako zásadní pro návrh a doporu�ení 

této varianty využití obnovitelných zdroj� bereme ovšem v tuto chvíli jiné dva 

parametry. Zaprvé je to ekologické hledisko – díky instalaci obnovitelného zdroje 

energie, který neprodukuje škodlivé látky, uspo�íme emise, které by zat�žovaly ovzduší. 

Druhým hlediskem je nezávislost budovy na „vn�jší“ dodávce elektrické energie a 

zajišt�ní její sob�sta�nosti, �ímž p�ispíváme mimo jiné k zat�íd�ní budovy do t�ídy 

energetické náro�nosti A, tedy „Mimo�ádn� úsporná“. Sledujeme tím také sou�asné 

trendy ve výstavb� budov, které sm��ují k dom�m pasivním a posléze i „nulovým“, tedy 

s co nejnižší spot�ebou primární energie a co nejvyšším podílem energie vyrobené 

p�ímo v budov� pro vlastní pot�ebu. 

7.4 Solární soustava na oh�ev teplé vody 

7.4.1 Princip solárních kolektor�  

„Solární kolektor p�em��uje slune�ní energii na teplo. To se pak pomocí teplonosné 

látky p�ivádí do solárního zásobníku (tepelného vým�níku), kde se akumuluje. Tepelný 

vým�ník p�edává teplo užitkové vod� a ta je pak pomocí ob�hových �erpadel 

rozvád�na po objektu. 

Pr�m�rná ro�ní hodnota výkonu slune�ního zá�ení p�epo�tená na m2 se v našich 

podmínkách pohybuje (se zapo�tenou 35% ú�inností kolektor�) kolem 350 kWh.“ [7]
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Obr. 9 – Schéma zapojení solárních kolektor� [7] 

7.4.2 Výhody využití slune�ní energie a solárních za�ízení 

„V porovnání s jinými zdroji energie má slune�ní energie �adu výhod: 

1. Slunce je bezpe�ný jaderný reaktor, od n�hož se v dob� �ádov� miliard let 

nemusíme obávat žádné havárie �i výrazn�jší zm�ny funkce. 

2. Slune�ní energie je velice kvalitní, to znamená, že se pom�rn� snadno 

p�em��uje na jiné formy energie (energie tepelná, elektrická, mechanická,…). 

3. Slune�ní energie je zdarma. 

4. Slune�ní energie je místní, slune�ní sv�tlo není t�eba odnikud dovážet. 

5. Slune�ní energie je �istá, nezp�sobuje žádné toxické odpady, zápach, zplodiny, 
prach 

Výhody využití solárních za�ízení:

1. Slunce je nevy�erpatelným zdrojem energie. 

2. Nízké provozní náklady (slune�ní energie je zdarma). 

3. Vysoká životnost za�ízení až 30 let a jeho nenáro�ná obsluha.  
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4. Vyrobená energie ze slune�ního zá�ení m�že nahradit 20 - 50% pot�eby tepla k 

vytáp�ní a 50 - 80% pot�eby tepla k oh�evu vody v domácnosti. 

5. Významným p�ínosem je i úspora fosilních paliv, jejichž spalováním 

zne�iš
ujeme p�írodu emisemi SO2 , CO2 , NOx, prachových �ástic.“ [8]

7.4.3 Konstrukce solárního kolektoru 

„Základními stavebními prvky kolektoru jsou absorbér, sk�í�, izolace a krycí sklo.

Absorbér - je vyroben z m�d�ného nebo hliníkového plechu, k jehož zadní stran� jsou 

p�ipájeny nebo nalisovány m�d�né trubice. Povrch absorbéru je upraven tak, aby 

pohlcoval co nejvíce zá�ení. Levné absorbéry, dosta�ující pro letní období, jsou nat�eny 

matnou �ernou barvou. Kvalitn�jší typy mají na povrchu tzv. selektivní spektrální nát�r, 

který pohlcuje až 96 % zá�ení a p�itom teplo jen minimáln� vyza�uje. Tyto nát�ry 

umož�ují využít nejen p�ímé, ale i rozptýlené slune�ní sv�tlo a jsou vhodné pro 

celoro�ní využití. Získané teplo se odvádí vodou nebo nemrznoucí kapalinou proudící v 

trubicích. 

Sk�í� - kovová, plastová nebo d�ev�ná vana pro uložení absorbéru a dalších prvk�. 

Musí být dostate�n� robustní, protože slouží ke spolehlivému uchycení kolektoru na 

st�echu nebo st�nu budovy a chrání jeho prvky p�ed nep�íznivými pov�trnostními vlivy 

Obr. 10 – �ez solárním kolektorem 

Izolace - omezuje tepelné ztráty a brání úniku tepla z absorbéru st�nami sk�ín�. 

Nej�ast�ji se používá tepelná izolace z minerální vlny nebo polyuretanu. Musí odolávat 

teplotá do 200 °C a nesmí p�ijímat z okolního prost�edí vlhkost. 

Krycí sklo - omezuje tepelné ztráty p�ední st�nou kolektoru. Viditelné sv�tlo jím 

snadno prochází a v absorbéru se m�ní na teplo. Dlouhovlnné tepelné zá�ení však sklo 
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nepropouští ven. Uvnit� kolektoru vzniká skleníkový jev, p�i kterém se zvyšuje teplota 

proudící kapaliny. Používá se speciální bezpe�nostní solární sklo s velkou propustností 

a dlouhou životností. „[11]

7.4.4 Rozd�lení solárních kolektor�

„Na trhu je dnes již k výb�ru mnoho r�zných typ� solárních kolektor�. Rozdíl mezi 

nimi je v provedení, dosažené ú�innosti a samoz�ejm� také v cen�. 

Ploché deskové: 

V kovovém rámu (1 x 2 m) je plošn� umíst�na m�d�ná trubi�ka procházející celou 

plochou od vstupu k výstupu. Izolaci zde tvo�í vzduch. Z vrchní strany je kolektor kryt 

sklem s nanesenou selektivní vrstvou vysoce absorp�ní látky, která zaru�uje maximální 

pohlcení slune�ní energie a minimální vyza�ování zp�t do prostoru. Vytvá�í 

se tak vlastn� skleníkový efekt a tepelná energie se v kolektoru koncentruje. Teplo je 

p�edáno teplonosné kapalin�, která je po oh�átí pomocí ob�hového �erpadla vedena do 

tepelného vým�níku, p�es který se následn� oh�ívá voda v akumula�ním zásobníku.  

Ploché deskové – vakuové: 

Tento kolektor je v principu tém�� shodný s klasickým deskovým, ale pro zlepšení 

tepeln� izola�ních vlastností celého kolektoru je �ešen jako vakuový, tzn. že v celém 

objemu kolektoru je vakuum. Díky tomu dochází k mnohem menším ztrátám tepelné 

energie do okolního prost�edí. 

Ceny plochých kolektor� se pohybují cca od 3.500,- do 6.000,- K�/m2 (cca 7.000-

12.000,- K� za jeden kolektor), maximální výkon až 1,66 kW p�i ploše absorbéru 1,75 

m2, energetický zisk 380-500 kWh/m2 za rok. 

• Trubicové vakuové:

Konstrukce trubicových vakuových kolektor� je založena na systému �ady sklen�ných 

trubic uspo�ádaných konstruk�n� vedle sebe. V každé trubce je vedena m�d�ná trubi�ka 

protékaná teplonosnou látkou. Tyto trubi�ky jsou jakoby uzav�eny v samostatných 

sklen�ných dvoust�nných vakuovaných trubicích. Tepelné ztráty trubicových kolektor�

jsou díky tomu velmi malé a mohou získávat teplo i p�i velmi slabém slune�ním zá�ení 
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(slunce za mrakem – difúzní zá�ení), nebo p�i extrémn� nízkých teplotách. 

Výhodou t�chto kolektor� je v�tší energetický zisk. Nevýhodou je vyšší hmotnost, vyšší 

cena a teoretická možnost mechanického poškození. 

• Trubicové vakuové – kondenza�ní:

Celý kolektor na první pohled p�ipomíná b�žný vakuový trubicový kolektor. Princip je 

však založen na kondenza�ním teple, které vzniká p�i p�echodu plynné látky do 

kapalného stavu. P�sobením slune�ního zá�ení na m�d�nou trubi�ku se za�ne t�kavá 

kapalina na dn� trubi�ky zah�ívat a postupn� p�echází vlivem vysoké teploty do 

plynného stavu. V horní �ásti kolektoru (na konci trubi�ky) se zchladí o vodorovn�

vedenou sb�rnou trubku celého kolektoru, zkondenzuje a zte�e zp�t na dno trubi�ky. P�i 

kondenzaci (zm�n� skupenství z plynného na kapalné) se uvolní kondenza�ní teplo, 

které p�es sb�rnou – pr�to�nou trubku p�ejde do kapaliny celého solárního systému. 

Celý pr�b�h se neustále opakuje v celé �ad� trubic kolektoru najednou. 

Výhodou t�chto kolektor� je vysoká ú�innost i p�i zatažené obloze a skute�nost, že i p�i 

náhodném poškození jedné trubice funguje zbytek trubic kolektoru bez problém� dále 

(díky paralelnímu �azení trubic).  

Ceny trubicových kolektor� se pohybují okolo 10.000,- K�/m2 (cca 20.000,- K�

za jeden kolektor), energetický zisk bývá nej�ast�ji okolo 650 kWh/m2 za rok. Solární 

trubicové kolektory se vyplatí hlavn� u objekt� s vyšší spot�ebou teplé užitkové vody, 

pro pr�myslové využití a samoz�ejm� pro oh�ev vody bazénu. „ [7]

7.4.5 Návrh solárních kolektor�  

Výpo�et pot�eby vody je proveden na základ� sm�rných �ísel ro�ní pot�eby vody dle 

Vyhlášky �. 120/2011 Sb. a její p�ílohy �. 12. Zde je ur�eno pro školy, pro použití na 

WC, umyvadla a tekoucí teplou vodu na jednu osobu sm�rné �íslo 8 m3 vody. Toto �íslo 

je po�ítáno na 200 pracovních dní. V návrhu oh�evu TV po�ítáme se zajišt�ním oh�evu 

pro celý objekt fakulty - vzhledem k nerovnom�rnému po�tu osob v prostorách fakulty 

b�hem roku uvažujeme pro výpo�et pot�eby vody po�et osob 1000. Sm�rné �íslo 

rozd�lujeme na 5 m3 na studenou vodu a 2 m3 na vodu teplou. Z t�chto výchozích 

podmínek je ur�ena pot�eba teplé voda a sestavena do tabulky. 
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Ro�ní pot�eba teplé vody (fakulta) 2000 m3

Po�et pracovních dn� 200 dn�
Denní pot�eba teplé vody 10 m3

Celková ro�ní pot�eba energie na oh�ev TV 165,2 MWh 
Denní pot�eba energie na oh�ev TV 826 kWh 

Tab. 17 – Pot�eba teplé vody 

Pro oh�ev teplé vody jsou navrženy solární kolektory od spole�nosti Reflex. Vzhledem 

k použití tohoto systému i pro pokrytí pot�eby teplé vody stávajícího objektu fakulty je 

zde navrženo v�tší množství kolektor� a stejn� tak i zásobník teplé vody je navržen pro 

v�tší odb�ry. Pro celý objekt fakulty je navržena instalace 102 kus� solárních kolektor�, 

které budou umíst�ny na st�eše stávající budovy fakulty. Technické parametry kolektoru 

a p�ehled údaj� pro návrh jsou uvedeny v následující tabulce.  

Typ solárních kolektor� EKS 3000 - 

Denní zisk z 1 m2 kolektoru 3,8 kWh 

Plocha absorbéru kolektoru 2,131 m2

Plocha kolektoru 2,459 m2

Rozm�ry kolektoru 2329 x 1053 x 110 mm 
Max. stupe� ú�innosti 0,88   

Ro�ní pot�eba teplé vody 2000 m3

Po�et pracovních dn� 200 dn�
Denní pot�eba teplé vody 10 m3

Celková ro�ní pot�eba energie 165,2 MWh 
Denní pot�eba energie 826 kWh 
Požadovaná plocha kolektor� 217,4 m2

Po�et kolektor� 102 ks 

Tab. 18 – Technické parametry a návrh solárních kolektor�

7.4.6 Zhodnocení návrhu solárních kolektor�  

V tomto návrhu uvažujeme se 100% pokrytím spot�eby teplé vody v objektu fakulty 

stavební., v ekonomickém vyhodnocení ovšem po�ítáme pouze s 85% úsporou náklad�

oproti stávajícímu stavu a to zejména z d�vodu ob�asné nutnosti doh�evu vody 

elektrickou energií. V níže uvedené tabulce je p�ehledn� zobrazena sou�asná cena 

energie na oh�ev vody, vy�ísleny investi�ní náklady a celková úspora instalací solárních 

kolektor�. 
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Ro�ní pot�eba energie na oh�ev TV 165,2 MWh 
Sou�asná cena zemního plynu 1,6 K�/kWh 
Celkové náklady sou�asné 264.320 K�/rok 
Investi�ní náklady 2.417.000 K�
Cash-flow (ro�ní výnos) 224.672 K�/rok 
Doba hodnocení 20 let 
Diskont 5 % 
Prostá doba návratnosti 10,8 roky 
Reálná doba návratnosti  15,6 roky 
�istá sou�asná hodnota (NPV)  382.910 K�
Výnosové procento IRR  7 % 

Tab. 19 – Zhodnocení návrhu solárních kolektor�

Jak vyplývá z ekonomického posouzení návrhu solárních kolektor�, prostá doba 

návratnosti vychází na necelých 11 let což je v porovnání s deklarovanou životností 

solárních kolektor�, která je 30 let, velmi dobrý výsledek. Znamená to, že po této dob�

budou investi�ní náklady uspo�eny a ve zbývajícím období životnosti, bude instalovaný 

solární systém šet�it finan�ní prost�edky („vyd�lávat“).  

Dalšími pozitivními d�vody pro instalaci solárního systému je zajišt�ní nezávislosti 

fakulty p�i p�íprav� teplé vody a úspora emisí škodlivých látek do ovzduší instalací 

systému obnovitelného zdroje energie. 

Vzhledem k výše popsaným d�vod�m lze instalaci solárního systému pro fakultu 

jednozna�n� doporu�it. 
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8   ZÁV	R 

Tato diplomová práce �eší posouzení instalace alternativních zdroj� energie v areálu 

fakulty stavební VŠB-TUO Ostrava a to zejména z technického a ekonomického 

hlediska. Rozebrána je možnost instalace kogenera�ní jednotky, fotovoltaických panel�

a solárních kolektor� na oh�ev teplé vody. Z jejich podrobného posouzení vyplývá, že 

jejich instalace by byla pozitivním p�ínosem pro fakultu a to jak z pohledu 

ekonomického, kdy by byla ušet�ena zna�ná �ást ro�ních náklad�, tak i vzhledem 

k jejich využití pro demonstrativní výuku technických p�edm�t�. 

Vzhledem k nutnosti zajistit dostate�né prostory pro umíst�ní výše uvedených zdroj� a 

technického zázemí pro jejich provoz, tvo�í stavební �ást diplomové práce návrh 

budovy Energetického centra Fakulty stavební. Tato budova bude v první �ad� sloužit 

jako technické zázemí, budou zde také umíst�ny studovny. 

Díky této budov� a v ní instalovaných za�ízení a možnosti jejich ovládání, regulaci a 

m��ení pomocí instalovaných softwar� získá stavební fakulta zázemí pro odbornou 

výuku student� a to zejména oboru Prost�edí staveb. Studenti budou mít možnost vid�t 

v praxi funkci moderních zdroj� energií a jejich regulací. Bude také možnost porovnání 

r�zných možností provozu a regulace s cílem dosažení tepelné pohody. Díky umíst�ní 

studoven budou také rozší�eny stávající možnosti využití prostor fakulty studenty ke 

zpracovávání jejich úkol� a ke studiu. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout možnosti alternativní výroby energie a tím 

dosažení úspor v provozu fakulty a zárove� vytvo�ení zázemí pro umíst�ní t�chto 

zdroj�. Tyto hlavní cíle práce byly napln�ny. 
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