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Anotace 

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci hospodá ského objektu 
s d razem na energetickou náro nost. Rekonstrukce zahrnuje úpravu konstrukcí obvodového 
plášt , vodorovných konstrukcí ve styku s venkovním prost edím, vým nu výplní otvor  a 
kompletní obnovení hospodá ského ú elu stavby. 

V první ásti se zabývám stránkou stavební a tepeln  technickou, v ásti druhé 
hospoda ením s biomasou od sb ru prase í kejdy, p es výrobu bioplynu až po jeho spalování 
v kogenera ní jednotce a v t etí ásti vycházím ze zjišt ných údaj  pro návrh vytáp ní 
rodinného domu s penzionem a v trání výkrmny prasat.  

Diplomová práce eší náklady na rekonstrukci, které jsou d ležité pro investora i 
následnou návratnost systému a velikost úspory p i užívání. 

Klí ová slova: rekonstrukce, hospodá ská stavba, bioplyn, kogenerace 

Abstract:

By entering this thesis was to design the reconstruction of industrial building with an 
emphasis on energy efficiency. Reconstruction includes an adjustment envelope structures, 
horizontal structures in contact with the outside environment, replacing windows and doors 
and the complete restoration of the farm purpose of the building. 

The first part deals with the aspect of construction and heat technical, management in the 
second part of the biomass from harvesting pig manure, biogas production through to its 
combustion in the cogeneration unit and the third part is based on the observed data for the 
design of heating a house with a guest house and ventilation fattening pigs . 

This thesis addresses the reconstruction costs, which are important for the investor and the 
subsequent return of the system and the size of savings in use. 

Keywords: reconstruction, economic construction, biogas, cogeneration 
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1 ÚVOD

Zadáním diplomové práce je zpracování rekonstrukce hospodá ského objektu. Jedná 
se o nevyužívanou stavbu, která p vodn  sloužila jako rodinná farma. Objekt  
je umíst n v intravilánu obce. Sou ástí jsou budovy užívané jako stáje, sklady krmiva 
a steliva, sklady vyp stovaných plodin a obytná ást. K budovám pat í také rozsáhlá pole  
a ovocný sad.  

Rekonstrukcí se zachová zem d lský ú el stavby. Další využití areálu bude 
k agroturistice a zpracování biomasy. 
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2 STAVEBNÍ ÁST

2.1 PR VODNÍ ZPRÁVA

2.1 a) Identifikace stavby, základní charakteristiky stavby a její ú el 

 Stavebník:  Milan Pašt ka, Racková 22, Racková 760 01 

 Název stavby:   PROJEKT REKONSTRUKCE HOSPODÁ SKÉ BUDOVY 

 Místo stavby:    Racková (okres Zlín);737283, parc. . 38/1

Druh pozemku:   Orná p da 

Okres:   Zlín 

Kraj:   Zlínský 

 Objednavatel dokumentace:  Milan Pašt ka, Racková 22, Racková 760 01 

 Ú el dokumentace:  dokumentace pro vydání stavebního povolení 

Stupe  PD:   DSP, P íloha .1. k vyhlášce . 499/2006 Sb. 

 Provozovatel stavby:  Milan Pašt ka, Racková 22, Racková 760 01 

 Vypracovala:   Bc. Veronika Šípková 

 Stupe  PD:   DSP 

Charakteristika stavby a její ú el

Stávající stav

Objekt p. . st. 6 se nachází na parcele 38/1 v obci Racková., okolní parcely jsou 35/3, 
35/1, 40, 587. Stavba je jednopodlažní, áste n  podsklepená se sedlovou st echou. Stavební 
parcela je ve vlastnictví investora. Výška objektu ur eného k bydlení je + 7,450 m a objektu 
hospodá ského je +9,450. Objekty nezasahují rušiv  do reliéfu krajiny a nijak nep evyšují 
okolní zástavbu. 

Stavba p vodn  sloužila k hospodá ským ú el m a byla postupn  dostavována. Dnes  
slouží p edevším k rekreaci majitel  a ob asnému bydlení. V sou asné dob  je stavba 
nevýrobního charakteru. Území okolo stavby je mírn  svažité, svažující se k východu. 
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V okolí stavby se nenachází žádné chrán né území ani kulturní památky. Sousední 
objekty nejsou v majetku investora. Stavba nevyžaduje zábor p dy ze zem d lského  
ani lesnického fondu. Na pozemku se nachází vzrostlá zele  a tráva. Stavba nemá v tší vliv  
na životní prost edí než je b žné. 

Z hlediska požární ochrany stavba spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem. 
Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany nejsou navrhována. 

 Pro pot eby projektu je objekt rozd len na t i ásti A, B, C. V ást A p iléhá k severní 
hranici pozemku, ást B k západní a ást C ke hranici jižní. A a C jsou využívány jako 
skladovací prostory a B jako obytná. 

Nový stav

Rekonstrukce stavby zásadn  nem ní její vn jší vzhled. Uvnit  objekt  dojde k menším 
stavebním úpravám, které nebudou mít vliv na statiku stavby. 

S navrženou  rekonstrukcí na objektu .p. 22, který bude sloužit k bydlení, souvisí 
áste ná rekonstrukce celého stávajícího areálu na pozemku 38/1. 

Objekty B+C budou celkov  zatepleny (obvodové st ny, podlaha, stropní konstrukce), 
bude provedena vým na oken a dve í. Budou provedeny nové technické instalace  
ve všech objektech (vodovod, kanalizace, vytáp ní, elekt ina). 

V objektu C budou vym n ny výpln  otvor  a v západní ásti prvního NP bude 
zbudovaná výkrmna prasat se sb rem kejdy k následnému zpracování. Ve druhém NP se bude 
nacházet sklad slámy. Ve východní ásti se budou prostory energetického zázemí pro výrobu 
a skladování bioplynu. 

Výška ani charakter objekt  se nezm ní. Stavba nemá v tší vliv na životní prost edí než 
je b žné. Stavba spl uje požadavky z hlediska požární ochrany 

2.1 b) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku  
a o majetkoprávních vztazích 

Stávající stav   

Objekt je situován v areálu bývalého hospodá ství. V sou asné dob  je areál využíván 
pro rekreaci majitel  a ob asnému bydlení. Umíst ní stavby na pozemku vychází z územního 
plánu obce Racková a požadavk  investora. Stavební pozemek  p. . 38/1 je ve vlastnictví 
investora. Na pozemku se nachází vzrostlá zele . 
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Nový stav

Navrhovaná rekonstrukce má obnovit objekt do stavu použitelnosti pro bydlení  
se zem d lskou výrobou a možností agroturistiky. 

Majetkoprávní vztahy 

p. . 38/1 spadá do vlastnictví investora 
p. . 36 spadá do vlastnictví investora 
p. . 35/1  jiný vlastník 
p. . 35/3 jiný vlastník 
p. . 587 jiný vlastník 
p. . 40 jiný vlastník 

2.1 c) Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
Infrastrukturu 

Byl proveden standardní pr zkum projektantem p ed projektovými pracemi 

  Dojde ke zm nám napojení na inženýrské sít . Objekt bude napojen na nový zdroj 
elektrické energie a tepla pro vytáp ní i oh ev TUV. 

Elektro – V objektu C bude umíst na kogenera ní jednotka vyráb jící elektrickou 
energii. Stávající p ipojení k ve ejné síti z stane zachováno. 

 Vodovod - P ipojení k pitné vod  bude stávající. 

 Plyn – P ípojka plynu nebude nadále využívána 

 Kanalizace - Odkanalizování objektu je ešeno p es OV. Deš ové srážky budou 
svedeny z okap  do vsakovacích klecí. 

 Odpad - Tuhý komunální odpad bude skladován v popelnici na hranici pozemku  
a pravideln  odvážen technickými službami. 

2.1 d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

 Požadavky dot ených orgán  státní správy jsou zohledn ny a zpracovány do projektové 
dokumentace. Požadavky budou dále respektovány p i samostatné realizaci. 



5 

2.1 e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 Požadavky na výstavbu jsou spln ny a v projektu uplatn ny dle vyhlášky . 268/2009 Sb. 

 Jedná o stavbu ur enou pro bydlení se zem d lskou výrobou. Použité stavební hmoty 
budou respektovat projekt. Stavba nebude svým provozem narušovat životní prost edí.  

2.1 f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí 

 Stavba je v souladu s územním plánem obce Racková a stavebním ú adem ve Zlín . 

2.1 g) V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení 
v dot eném území 

 Navrhované ešení je v souladu s regulativy pro dané území dle Územního plánu. P i 
samotné realizaci nedojde k vazbám na okolní výstavbu 

2.1 h) P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

 Stavba bude dokon ena do dvou let od vydání stavebního povolení. 

 Zahájení stavby  -  2013 

 Ukon ení stavby - 2015 

2.1 i) Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby, údaje o podlahové ploše budovy v m2.      

Zastav ná plocha 835,5m2 se nem ní 
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

2.1.1 a) zhodnocení staveništ

Objekt p. . st. 6 se nachází na parcele 38/1 v obci Racková., okolní parcely jsou 35/3, 
35/1, 40, 587. Stavební parcela je ve vlastnictví investora. Pozemek je mírn  svažitý, svažující 
se k západu.  

Na pozemku se nachází stávající stavba hospodá ské budovy a ovocný sad. Stávající 
stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, se sedlovou st echou. Umíst ní stavby na pozemku 
vychází z územního plánu obce Racková a požadavk  investora. Ovocný sad se nachází  
ve východní ásti parcely. 

V okolí stavby se nenachází žádné chrán né území ani kulturní památky a nevyžaduje 
zábor p dy ze zem d lského ani lesnického p dního fondu. Na pozemku se nachází vzrostlá 
zele  a tráva. Stavba nemá v tší vliv na životní prost edí než je b žné. 

Pro pot eby projektu je stavba rozd lena na t i ásti A, B, C, s rozdílnými provozy. ást 
A p iléhá k severní hranici pozemku, ást B k západní a ást C ke hranici jižní. Objekt A je 
v sou asnosti využíván jako skladovací prostor a B a C jako obytná prostora. 

2.1.1 b) urbanistické a architektonické ešení stavby 

Stavba je stará p es 100 let, v jejichž pr b hu byla neustále dostavována. Zcela zapadá  
do okolní zástavby. P i rekonstrukci bude v maximální možné mí e zachován její vn jší 
vzhled.  

 Objekt A:   

 V nejvýchodn jší ásti bude v prvním nadzemním podlaží zbudována výkrmna prasat, 
s koridory na odvod kejdy k dalšímu zpracování. Nad výkrmnou se bude nacházet VZT 
jednotka zabezpe ující v trání výkrmny a sklad slámy. P ístup do výkrmny bude možný ze 
dvora nebo z východní strany, po nov  zbudované p íjezdové komunikaci. 

 Zbylá ást je ur ena ke zpracování kejdy na bioplyn a jako energetické zázemí všech t í 
objekt . Budou se zde nacházet nádrže na skladování kejdy, fermenta ní nádrž, 
dvoumembránový plynojem, kogenera ní jednotka a další pomocná za ízení. 
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 Objekt B:  

 Dispozi ní ešení objektu z stane v rámci rekonstrukce zachováno. P ístup k objektu je 
možný p ímo z ulice. Vstupní dve e ústí do chodby, která vede až do dvora a obytnou ást 
p lí. Severn ji se nacházejí pouze ložnice a obývací pokoj. V jižní ásti objektu jsou 
situovány dv  ložnice, kuchyn  a koupelna s WC.  

 Objekt C: 

 V objektu bude zbudován penzion pro 10 osob s restaurací. Každý pokoj bude mít své 
sociální za ízení a samostatný vchod. Restaurace je ur ená pouze pro ubytované hosty a tomu 
i odpovídá velikost p ípravny jídla. 

 V nejzápadn jší ásti objektu bude zázemí pro zam stnance ur ené k osobní hygien . 

2.2.1 c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 
vn jších ploch 

  

Výkopy:

Budou provedeny výkopy kanál  na odvod kejdy ve výkrmn  prasat do hloubky 0,7 m. 

  

Základy:

 Základy boudou v objektech B a C zatepleny 50 – 100 mm extrudovaného polystyrenu 
Austotherm. V objektu A z stanou stávající beze zm n. 

Obvodové svislé nosné konstrukce:

 Stávající konstrukce jsou z vep ovic, o tlouš kách 500 a 700 mm. V objektech B+C 
budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Tepelnou izolaci bude tvo it  
EPS Rigips 100 Z tlouš ky 150 mm.  

 Obvodové konstrukce objektu A budou ponechány stávající, budou jen nov  omítnuty. 

 Dostavované ásti obvodového plášt  budou ze systému Ytong P4-500, tlouš ky  
500 mm, dle pot eby budou tvárnice zatepleny. 
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Vnit ní svislé nosné konstrukce:

 Z stávají stávající. Nov  vyzd né st ny tlouš ky jsou z tvárnic Ytong P4-500. 
Konstrukce budou nov  omítnuty a vymalovány dle požadavk  investora. 

P í ky:

 Z stávají stávající. V objektech B+C budou p í ky nov  omítnuty a vymalovány dle 
požadavk  investora. 

Stropní konstrukce:

 Objekt A:  

 Nad výkrmnou bude zbudována nová stropní konstrukce. Pod stávají nosné trámy bude 
vytvo en SDK podhled, z požárn  a vlhkostn  odolného sádrokartonu tl. 12,5mm, na který 
bude (mezi trámy) uložen polystyren Rigips 100 Z tl. 100 mm. Mezi podhled a polystyren 
bude umíst na parozábrana Jutafol. Nad trámy bude provedena nová z OSB desek tl. 25 mm.  

 Ostatní stropní konstrukce v objektu budou ponechány beze zm ny. 

 Objekt B: 

 Veškeré stropní konstrukce budou zatepleny voln  loženou minerální vlnou tl. 100 mm 
a budou nov  omítnuty a vymalovány dle požadavk  investora.  

 Otvor nad schodišt m bude zakryt SDK podhledem na který bude voln  uložená 
minerální vlna tl. 100 mm. 

 Objekt C: 

 Na stropní konstrukce bude položena vrstva minerální vlny 150 mm. Bude provedena 
nová omítka a výmalba dle požadavk  investora. 

St echa:

 St ešní konstrukce je v dobrém stavu, bude ponechána beze zm n. 
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Výpln  otvor :

 Okna a dve e budou bu  zrušeny nebo nahrazeny novými viz výkresová dokumentace. 
Nová okna budou d ev ná, s izola ním dvojsklem, dve e taktéž d ev né. Veškeré výpln
otvor  jsou od firmy Okna Macek s.r.o. 

Podlahy:

 Objekt A: 

 Z stávají stávající, krom  prostoru výkrmny, tam budou zbudovány nové, betonové, 
zateplené expandovaným polystyrenem Austotherm tl. 100 mm a nast íkané hydroizolací 
Polyurea. Podlaha bude áste n  roštová, ve sklonu 3 %. Rošty budou železobetonové s 
roštnicí minimáln  60 mm a mezerou maximáln  20mm širokou, o rozm rech 2200 x 500 x 
80 mm a 1600 x 500 x 80 mm. Jejich uložení bude provedeno dle doporu ení výrobce.  

 Podroštové prostory budou vybetonovány a nast íkány hydroizolací polyurea. 

Objekt B: 

 Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací foamglas floorboard tl. 100 mm  
a bude vytvo ena nová povrchová úprava.  

Objekt C: 

 Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací foamglas floorboard tl. 100 mm  
a bude vytvo ena nová povrchová úprava. 

Vn jší plochy:

 Objekt je napojena na stávající p íjezdovou komunikaci. P ed objektem bude 
vybudována nová parkovací plocha pro 5 aut, tvo ená zatrav ovací dlažbou Andezit. 

 Pro zásobování výkrmny bude vybudována nová komunikace vedoucí jižní ástí 
pozemku. Bude z betonových panel  3 x 2 m, podsypaných zhutn ným kamenivem frakce 
32/63 mm a št rkopískem 16/32 mm. 

2.2.1 d) napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

  Dojde ke zm nám napojení na inženýrské sít . Objekt bude napojen na nový zdroj 
elektrické energie a tepla pro vytáp ní i oh ev TUV. 

Elektro – V objektu C bude umíst na kogenera ní jednotka vyráb jící elektrickou 
energii. Stávající p ipojení k ve ejné síti z stane zachováno. 
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 Vodovod - P ipojení k pitné vod  bude stávající. 

 Plyn – P ípojka plynu nebude nadále využívána 

 Kanalizace - Odkanalizování objektu je ešeno p es OV. Deš ové srážky budou 
svedeny z okap  do vsakovacích klecí. 

 Odpad - Tuhý komunální odpad bude skladován v popelnici na hranici pozemku  
a pravideln  odvážen technickými službami. 

2.2.1 e) ešení dopravní a technické infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu 

K objektu vede stávající p íjezdová komunikace, která bude dopln na o parkovací 
plochu pro 5 aut. K objektu A bude nov  zbudovaná p íjezdová komunikace ze silni ních 
panel  3 x 2 m. 

2.2.1 f) Vliv stavby na životní prost edí 

Užívání stavby a její úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prost edí. Stavba 
b hem svého provozu nebude produkovat nebezpe ný odpad. 

Stavební su  z bouracích prací bude pr b žn  odvážena do sb rného dvora, kde bude 
zlikvidována a rozt íd na. 

2.2.1 g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch  
a komunikací 

V rámci projektu nebylo ešeno 

2.2.1 h) pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní výsledk  do projektové 
dokumentace 

Byl proveden standardní pr zkum projektantem p ed projektovými pracemi 

2.2.1 i) údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový  
a výškový systém 

Katastrální mapa v m ítku 1:2000 
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2.2.1 j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

Stavba je len na na následující objekty: 

SO01 Stavba hospodá ské budovy 

SO02 Zpevn né plochy 

SO03 Oplocení 

2.2.1 k) Vliv stavby na okolí 

 Stavba nebude mít žádný podstatný vliv na okolí. 

2.2.1.l) Ochrana zdraví a bezpe nosti pracovník

P i realizaci musí být dodržován projekt, SN, vyhláška o bezpe nosti a ochran  zdraví 
p i práci ( . 309/2006 Sb.) v . všech souvisejících p edpis  a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál . V pr b hu stavby budou provád t speciální 
pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp sobilé tuto innost 
vykonávat. 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré staré konstrukce vykazují požadovanou stabilitu a nové konstrukce by byly 
navrhnuty a posouzeny statikem. Pro ov ení by byl vyhotoven statický posudek, který však 
není p edm tem této diplomové práce. 

2.2.3 Požární bezpe nost 

 V rámci projektu diplomové práce není ešeno. Stavba bude posouzena zkušeným 
požárním technikem. Veškeré zm ny v konstruk ním ešení musí být provedeny  
p ed zahájením stavby 
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2.2.6 Ochrana proti hluku 

Veškeré zdroje hluku jsou uzav ené v objektu C, za obvodovou konstrukcí z vep ovic, 
tl. 500mm. Vep ovice mají akustické vlastnosti jako cihly plné pálené. 

Obrázek 1: Nepr zvu nost obvodového plášt  objektu C 

Index vzduchové nepr zvu nosti (Rw) je tedy 63,5 dB. 

Rw´= Rw-k 

kde: Rw´ je index vážené nepr zvu nosti (dB) 

 Rw je index vážené stavební nepr zvu nosti (dB) 

 k je korek ní sou initel (0 dB) 

Rw´= 63,5-0=63,5dB 

ZDROJ HLUKU Laeq (dB) požadavek na Rw´ VYHODNOCENÍ
VZT jednotka 72,2 48 VYHOVUJE 
Mikrokogenera ní jednotka 67 48 VYHOVUJE 

Tabulka 1: Vyhodnocení zroj  hluku v objektu C 

Stavba vyhovuje normovým požadavk m na hluk [12]. 
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2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace spl ují požadavky vyhlášky . 151/2001 Sb. Vn jší obálka objektu 
spl uje požadavky tepeln  technických norem [1,2,3,4] a m rnou energetickou spot ebu dle 
vyhlášky . 291/2001 Sb. 

 Pot eby tepelné energie jsou 17516 kWh + 30 % tepelného výkonu zdroje. 

2.2.8 Bezbariérové ešení stavby 

Objekt není ešen jako bezbariérový 

2.2.9 Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy 

V dané lokalit  nevznikají žádné škodlivé vlivy, jejichž vniknutí by nezabránila obálka 
objektu. Ochranu proti blesku bude zajišt na osazením jímací soustavy, ke které provede 
projekt zkušený projektant oprávn ný vykonávat projekci v oboru elektrotechniky staveb. 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

Opat ení k zamezení nadm rného omezování okolních obyvatel vlivem stavebních 
prací, hlukem, prašností, vibracemi apod. provede dodavatel stavby.  

Díky podtlakovému v trání a uhlíkovému filtru ve VZT jednotce umíst né v prostoru 
výkrmny, nebude do okolí unikat žádný zápach. Jímky na skladování kejdy budou hermeticky 
uzav eny. 

2.2.11 Inženýrské stavby 

a) Odkanalizování objektu je ešeno p es OV. Deš ové srážky budou svedeny  
z okap  do vsakovacích klecí. 

 b) Zásobování vodou z stává stávající 

 c) Elektrickou a tepelnou energii pro pot eby objekt  vyrobí mikrokogenera ní 
jednotka o výkonu 9 kWhe, umíst ná v západní ásti objektu C 

 d) Doprava bude probíhat v rámci stávajících a nov  zbudovaných komunikací. 

 e) Nebudou provád ny žádné zásadní úpravy okolí 

 f) Nebudou zbudovány žádné nové elektronické komunikace 

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení 

V objektu C bude umíst na technologie na výrobu a skladování bioplynu a 
mikrokogenera ní jednotka.  
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Fermenta ní nádrž bude vyrobena z vysokolegované nerezové oceli a zateplená 
st íkanou PUR p nou. Sm s kejdy se slámou bude do fermentoru dopravována kontinuáln .

Fermentor stejn  jako nádrže, míchadla a erpadla na kejdu budou dodány jako 
kompletní dodávka v etn  dimenzování a montáže firmou Agrico s.r.o. 

Plynojem bude dvoumembránový. Membrány plynojemu jsou zhotoveny  
z polyesterové tkaniny povrstvené PVC, odolné v i UV zá ení a plísním, se zvýšenou 
požární odolností. Navržený plynojem Sattler  typ B9 110, firmy K&H KINETIC, a.s. bude 
dodáván jako kompletní dodávka v etn  montáže.  

Navržená jednotka Cleanergy 9 kWe má výkon 2-9 kW elektrických, 8-26 kW 
tepelných. 

Parametr Hodnota 
Typ motoru 2 válce, 90°, V Stirling v motor
Objem válc  160 cm3 
Sí ové p ipojení 400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Výkon ho áku 16-40 kW 
Elektrický výkon 2-9 kW 
Tepelný výkon 8-26 kW 
Elektrická ú innost 25 % 
Celková ú innost 92-96 % dle paliva 
Spot eba paliva 3-7 Nm3/h 
Pracovní plyn Helium 
Tlak pracovního plynu 20-150 bar 
Servisní interval až 6000 hodin 
Životnost 20 let 
Vn jší rozm ry 1280 x 700 x 980 mm 
Váha jednotky 460 kg 
Emise CO (p i 5% O2) 50 mg/m3 
Emise Nox (p i 5% O2) 80 mg/m3 

Tabulka 2: Parametry mokrokogenera ní jednotky 
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3 PROJEKT REKONSTRUKCE HOSPODÁ SKÉHO 
OBJEKTU

3.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU TEPELNÉ TECHNIKY BUDOVY

TEPELNÝ ODPOR STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ „R“ 

Tepelný odpor vyjad uje tepeln -izola ní vlastnosti materiálu, vyjad uje se podílem 
tlouš ky konstrukce a sou initele tepelné vodivosti materiálu. 

=

+++==
n

i
ni RRRRR

1
21 ...   

i

i
i

d
R

λ
=

kde: Ri je odpor i-té vrstvy složené konstrukce (m2KW-1) 

 di je tlouš ka i-té vrstvy (m) 

i je sou initel tepelné vodivosti i-té vrstvy (Wm-1K-1).  

SOU INITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE „U“ 

Sou initel prostupu tepla konstrukcí vyjad uje celkovou vým nu tepla mezi prostory 
odd lenými danou konstrukcí s tepelným odporem R 

ei RR

1

++
=

R
U

kde: U  je sou initel prostupu tepla konstrukce (Wm-2K-1) 

 Ri je odpor p i p estupu tepla na interiérové stran  konstrukce (m2KW-1) 

 Re je odpor p i p estupu tepla na exteriérové stran  konstrukce (m2KW-1) 

  R je odpor konstrukce (m2KW-1) 
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V tabulce jsou uvedeny hodnoty U pro obytné budovy s p evažující návrhovou vnit ní 
teplotou im=20 °C. Výpo et byl proveden pro oblast teplotní Zlín s venkovní návrhovou 
teplotou -15 °C. Podrobný výpo et viz p íloha . 1. 

Tabulka 3: Sou initel prostupu tepla stávajících konstrukcí 

Tabulka 4: Pr m rný sou initel prostupu tepla obálkou stávajících objekt  B+C 

STANOVENÍ TEPLOTNÍHO FAKTORU KONSTRUKCE 

Teplotní faktor fRsi je lokální vlastnost konstrukce, nebo styku konstrukcí, v etn  jejich 
p estup  tepla na vnit ní a vn jší stran Rsi a Rse, která nezávisí na p ilehlých teplotách. 
Spln ní požadavku je prevencí rizika povrchové kondenzace a vzniku plísní. K výpo tu byl 
použit výpo tový software Area 2010. Podrobný výpo et viz p íloha . 4. 

Tabulka 5: Teplotní faktor stávajících konstrukcí 
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STANOVENÍ LINEÁRNÍHO INITELE PROSTUPU TEPLA 

Lineární initel prostupu tepla charakterizuje tepeln  technické vlastnosti 
dvourozm rných tepelných most  a vazeb. Vyjad uje množství tepla ve W, které prochází  
p i jednotkovém teplotním rozdílu jednotkovou délkou tepelného mostu.   

   −= jj
D lUL *2ψ

  
W/mK2,06,0 −=Nψ   

kde: L2D je tepelná propustnost hodnoceným výsekem konstrukce (W/(m.K)) 
 U je sou initel prostupu tepla (W/m2K) 
 b je velikost posuzovaného detailu (m) 

  Spln ní požadavku je prevencí rizika povrchové kondenzace a vzniku plísní. K výpo tu 
byl použit výpo tový software Area 2010. Podrobný výpo et viz p íloha . 4. 

Tabulka 6: Lineární initel prostupu tepla stávajících konstrukcí 

Stávající konstrukce odd lující vytáp ný od nevytáp ného nespl ují požadované 
hodnoty. [2] 

SYSTÉM VYTÁP NÍ A OH EVU TEPLÉ VODY 

Objekt je vytáp n lokálními zdroji p edevším na d evo a uhlí. Jedná se o stará kamna 
zna ky Petra o tepelném výkonu 5kW umíst ná v místnosti B109, sporák na tuhá paliva  
o výkonu 5kW v místnosti B111, a množství elektrických p ímotop  o r zných výkonech 
umís ovaných dle pot eby uživatel  stavby.  

Teplá voda je oh ívána v elektrickém zásobníkovém oh íva i umíst ném v místnosti  
B 112. 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu obvodových konstrukcí a nedostate nému výkonu 
zdroj  tepla je nutná kompletní rekonstrukce jak objektu, tak i samotného systému vytáp ní. 
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3.2 POPIS NAVRŽENÉHO STAVU TEPELNÉ TECHNIKY BUDOVY

 Stávající obvodové konstrukce obvodového plášt  budou zatepleny certifikovaným 
kontaktním zateplovacím systémem. P ed samotným zateplováním bude provedena oprava, 
o išt ní podkladu. Tepeln  izola ní vrstvou bude expandovaný polystyrén Rigips 100 Z, 
tlouš ky 150 mm. Povrchová úprava bude z tenkovrstvé vápenocementové omítky. Rozsah 
zateplení je patrný ve výkresové ásti. 

 Nad obytnými ástmi objektu bude zateplena stropní konstrukce a to voln  loženou 
minerální vlnou v tlouš kách 100 a 150 mm, dle výkresové dokumentace. 

 V rámci rekonstrukce podlahy bude nutné do stávající betonové podlahy vložit 100 mm 
tepelné izolace foamglas floorboard a podlahu vyrovnat anhydridovou sm sí. Tato úprava 
bude provedena v pouze objektech B+C. V prostoru výkrmny budou nutné výkopové práce  
a následná betonáž s tepeln  izola ní vrstvou expandovaného polystyrenu Austotherm  
o tlouš ce 100 mm. 

 Ve vytáp ných ástech farmy budou staré výpln  otvor  nahrazeny novými, p ípadn
úpln  zrušeny. Veškeré výpln  budou dodány firmou Okna Macek s.r.o. Bude se jednat  
o d ev ná okna a dve e s izola ním dvojsklem. 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty tepeln  technických veli in, posuzované pro obytné 
objekty s p evažující návrhovou vnit ní teplotou im=20 °C. Výpo ty byly provedeny pomocí 
návrhového softwaru doc. Dr. Ing Zby ka Svobody 2010 pro teplotní oblast Zlín s venkovní 
návrhovou teplotou -15 °C 

Tabulka 7: Sou initel prostupu tepla navržených konstrukcí 
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Tabulka 8: Pr m rný sou initel prostupu tepla obálkou navržených objekt  B+C 

Tabulka 9: Teplotní faktor navržených konstrukcí 

Tabulka 10: Lineární initel prostupu tepla navržených konstrukcí 

Navržené konstrukce odd lující vytáp ný od nevytáp ného spl ují požadované 
hodnoty. [2] 



20 

3.3 ENERGETICKÝ ZÁM R

V rámci rekonstrukce je kladen d raz na energetickou sob sta nost stavby. K provozu 
bude využívána elektrická energie a energie tepelná. Na výrobu t chto energií bude v objektu 
C instalována kogenera ní jednotka. 

Do výpo tu není zahrnuta VZT jednotka, pro v trání výkrmny, jejíž energetické nároky 
obrovsky p evyšují kapacitní možnosti rodinné farmy. Elektrická energie její pro provoz bude 
odebírána z ve ejné sít . Alternativou m že být diesel agregát o minimálním výkonu  
18,83 kW.  

3.3.1Využití elektrické energie 

Elektrická energie bude využívána k osv tlení (40W žárovky budou nahrazeny LED 
žárovkami), k provozu elektrických spot ebi  (energetická t ída A+), ob hových a kalových 
erpadel (energetická t ída A+), pásových a šnekových dopravník . Pot eba je v každém 

objektu r zná. 

objekt A:

Veškerá technologická za ízení budou dodána dodavatelskou firmou. Požadavek na 
elektrickou energii je 9 500 kWh/rok. 

rokkWhQ AE /9500, =

objekt B: 

Rodinný d m je navržen pro 4 lennou rodinu. Elektrická energie bude využívána  
na osv tlení a k provozu elektrických spot ebi . Dle [5] je pot eba elektrické energie  
na domácí spot ebi e a osv tlení 800kWh/osoba/rok.  

rokkWhQ BE /3200800*4, ==

objekt C:

 Penzion je navržen pro 10 osob. Elektrická energie bude využívána na osv tlení  
a k provozu elektrických spot ebi . Dle [5] je pot eba elektrické energie na domácí 
spot ebi e a osv tlení 800 kWh/osoba/rok. 

 Restaura ní za ízení bude v provozu maximáln  12 hodin denn . Zde bude elektrická 
energie využívána na osv tlení a k provozu elektrických spot ebi . Provoz spot ebi   
je již zapo ítán do pot eb ubytovaných v penzionu. Na osv tlení je energetická pot eba  
dva krát 250 kWh/rok. 
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K provozu farmy jsou pot eba 4 zam stnanci. V rámci místností pro jejich osobní 
hygienu bude elektrická energie spot ebovávána pouze na osv tlení. Pobyt osob  
je p edpokládán maximáln  6 hodin denn . Pot eba elektrické energie na osv tlení  
je 250 kWh/rok. 

rokkWhQ CE /8750250250*2800*10, =++=

Celková pot eba elektrické energie: 

rokkWhQQQQ CEBEAEE /302258750320010075,,, =++=++=

»NAVRŽEN ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE MINIMÁLN  O VÝKONU 3,45 kW

3.3.2 Využití tepelné energie 

 Tepelná energie bude využívána k oh evu teplé vody a k vytáp ní dle pot eb 
jednotlivých objekt .  Pro výpo et je uvažováno s tepelnými ztrátami pouze obytných ástí 
B+C, a to 12,516 kW, tj. 9195,5 kWh/rok. Tepelná ztráta výkrmny 13,131kW, není 
zapo ítána z d vodu tepelné produkce od prasat o velikosti 21,568 kW. Tepelná pohoda 
prost edí je zajišt na v trací jednotkou s rekuperátorem. 

 Výpo et pot ebné energie na oh ev teplé vody: 

PROVOZ os. Q 
(kWh/den) 

ÚKLID CELKEM 

Rodinný d m 4 4,3 0 17,2 
Penzion 10 2,5 0,8 25,8 
Restaurace 2 2,2 0,8 9,6 
Zázemí pro zam stnance 4 1 0,8 2,8 
CELKEM 55,4kWh/den

Tabulka 11: Pot eba tepelné energie pro oh ev TUV 

  

 K oh evu teplé vody bude pot eba zdroj o výkonu 5 kW. 

 Hlavní ást tepelné energie spot ebuje samotná bioplynová stanice. Na oh ev 
fermenta ní nádrže bude pot eba tepelné energie ve výši 30 % tepelného výkonu kogenera ní 
jednotky. 

» NAVRŽEN ZDROJ TEPELNÉ ENERGIE MINIMÁLN  O VÝKONU
 17,516 kW + 30 %
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Pro výrobu energií byla zvolena mikrokogenera ní kogenera ní jednotka,  
se stirlingovým motorem. Palivem pro pohon stirlingova motoru bude bioplyn.  

Bioplyn je plynná sm s p edevším metanu (40-75 %) a oxidu uhli itého (25-55 %), 
která vzniklá anaerobním vyhníváním organického materiálu. Jako základ pro jeho výrobu 
bude využito prase í kejdy, která bude zahuš ována organickými zbytky rostlinného p vodu, 
p edevším slámou z obilovin, z vlastní produkce farmy. 
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3.4 ZEM D LSKÁ VÝROBA

Na farm  budou chována prasata plemene eská landrace. Chov bude probíhat 
celoro n , tj. po celých 365 dní. Prasata budou nakupována po dosažení hmotnosti 30kg  
a budou za azena do výkrmu. Na farm  celkov  stráví 86 dní a po dosažení hmotnosti 116 kg 
budou odvezena na jatka a nahrazena novými selaty. 

Farma po rekonstrukci pojme 286 prasat. Budou rozd lena do stád po 11ks, ustájených 
ve skupinových kotcích (celkem 26 kotc ). Každý týden bude odvezeno 22 ks zví at na jatka 
a následn  p ivezeno dalších 22 ks selat (2 stáda).  

STAVEBNÍ EŠENÍ 

Výkrmna prasat bude zbudována v prostoru bývalé stodoly (místnost . A106), která 
vyžaduje stavební úpravy.  

Obvodové a st ešní konstrukce budou ponechány stávající. 

Bude vytvo ena nová stropní konstrukce podbitím stropních trám  požárn  odolnými 
SDK deskami, dopln nými o parozábranu Jutafol. Nad stropními trámy bude vytvo ena nová 
podlaha z OSB desek. Stropní konstrukce bude zateplená 100 mm expandovaného 
polystyrenu Rigips 100 Z, tlouš ky 100 mm. 

Podlaha bude betonová zateplená 100 mm expandovaného polystyrenu Austotherm 
s povrchovou hydroizola ní vrstvou st íkané Hydroizolace polyurea. Podlaha bude áste n
roštová ve spádu 3% [6,7]. 

V rámci podroštových prostor budou zbudovány kanály na sb r prase í kejdy. Pro 
išt ní je navržený systém s každodenním vyhrnováním kejdy mechanickou lopatou. 

TECHNOLOGIE USTÁJENÍ 

Prasata budou ustájena bezstelivov  ve skupinových kotcích o minimální ploše  
0,65 m2/kus [6,7]. Kotce budou odd leny hrazením z ocelových trubek o pr m ru 33,7 mm 
žárov  zinkovaných a to z vn jší i vnit ní strany. Konstruk n  bude hrazení spl ovat 
podmínky dostate né pevnosti, trvanlivosti, dobré omyvatelnosti a sou asn  zabra ovat 
poran ní zví at.  

V kotcích bude automaticky dopl ována kompletní krmná sm s. Sm si budou 
skladovány v silech o objemu 6m3. Typ krmné sm si bude ur en dle váhového za azení 
prasete. Tekutiny budou dodávat 2 kolíkové napáje ky umíst né rozích kotce. 
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3.5 HOSPODA ENÍ S BIOMASOU

Kejda bude z podroštových prostor shrnována do zapušt né betonové p e erpávací 
jímky s povrchem ze st íkané hydroizolace Polyurea. Velikost bude dosta ující na jednodenní 
množství produkce, tj. 2,5m3. Produkce kejdy je up esn na v p íloze . 13. 

Shrnovací lopata na sb r kejdy je opat ena klapkami, které tahají lanové navijáky 
v pr b žném provedení. Hn j je p epravován pomocí vodorovn  uložených klapek. P i 
pohybu dop edu jsou tyto klapky uzav eny, p i pohybu dozadu se zvedají pomoci nuceného 
ízení. St ední ást probíhá ve vedení k absorbování bo n  p sobících sil. Sou asn  je ve 

st ední ásti zabudováno nucené ízení pro výkyvné klapky a p ípadn  pro prostorovou 
klapku. 

Z p e erpávací jímky bude kejda pomocí kalového erpadla p e erpávaná  
do zahuš ovacích jímek. Zde dojde k mísení kejdy se slámou na požadovanou sušinu,  
až na 20 %, dle kvality slámy. Procento sušiny budou kontrolovat pracovníci farmy 
v pravidelných intervalech. 

Sláma pot ebná k zahušt ní kejdy bude pocházet jak z produkce samotné farmy, tak  
od externích dodavatel  dle pot eby. Bude skladována nad výkrmnou prasat, kam bude 
dopravována z venkovního prostoru pomocí pásového dopravníku. 

V zahuš ovacích jímkách Dále sm s poputuje do vyhnívací nádrže (fermentoru),  
kde prob hne anaerobní vyhnívání. 

3.5.1 Bioplynová stanice 

ANAEROBNÍ VYHNÍVÁNÍ 

Jedná se o složitý biochemický proces, kdy se z velkých organických molekul,  
za p isp ní bakterií, postupn  získává metan a oxid uhli itý. Tento proces je anaerobní,  
tzn., probíhá za nep ítomnosti vzduchu a jeho výsledným produktem je bioplyn. D lí se  
na n kolik fází: 

Hydrolýza - p em na organických látek na nižší organické slou eniny 

Acidogeneze – p em na na mastné kyseliny 

Metanogeneze – p em na na metan, oxid uhli itý a další látky 

Výrobu bioplynu z organických zbytk  ovliv uje n kolik faktor : 
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1)TEPLOTA: Ur uje úrove  látkové p em ny a tím i množení bakterií. Ideální teplota 
je r zná pro r zné typy bakterií. V našem p ípad  byly zvoleny mezofilní bakterie, pro které  
se teplota pohybuje od 20 °C do 40 °C.  

Kejda bude oh ívána p ímo v d kladn  zaizolovaném fermentoru prost ednictvím 
soustavy potrubí na teplotu vrcholu mezofilního procesu 29 °C.[8] 

2) pH FAKTOR: Pro v tšinu bakterií je ideální pH 4,5-8. Ve sm si kejdy se slámou 
bude udržováno pH v rozmezí 6,7 až 7,6. Nej ast jší p í inou výkyvu pH je jeho pokles 
vlivem p etížení reaktoru, kdy produkce kyselin mikroorganismy je rychlejší než jejich 
spot eba a dochází k jejich akumulaci v systému. Proto bude fermentor sledován sadou 
alkaliza ních inidel 

3) DOBA VYHNÍVÁNÍ: Tato doba je dána požadovanou kvalitou bioplynu. ím delší 
doba vyhnívání, tím v tší podíl metanu a tím kvalitn jší plyn. Dlouhá doba však není 
ekonomická- kejda bude muset být déle zah ívána a p i stejném množství plynu je pot eba 
významn  v tší množství organické sm si. Pro prase í zahušt nou kejdu je ideální doba 10 až 
15 dní, dle kvality sm si. 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
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