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Seznam použitého značení: 

AKU  Akumulační nádrž  

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CNG  Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 

ČSN  Česká technická norma 

DDN  Diskontovaná doba návratnosti 

DN  Jmenovitá světlost 

EE  Elektrická energie 

EN  Expanzní nádoba 

KGJ  Kogenerační jednotka 

KVET  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

NP  Nadzemní podlaží 

NPV  Čistá současná hodnota 

PDN  Prostá doba návratnosti 

PHM  Pohonné hmoty 

PPR  Polypropylen 

PRDHVS Průměrný denní hodinový výkon soustavy 

TE  Tepelná energie 

TRV  Termoregulační ventil 

TV  Teplá voda 

TZB  Technická zařízení budov 

RZ  Rozdělovač 

VZT  Vzduchotechnika 

ZP  Zemní plyn 
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SEZ AM POUŽITÉHO Z AČE Í 

AF  Plocha vytápěné podlahy     [m
2
] 

H  Dopravní výška čerpadla     [m] 

Lr Délka trubek (otopného hada)    [m] 

Q Celkový výkon topné zóny     [W] 

Qdop Doplňkový výkon      [W] 

Qm Tepelná ztráta místnosti     [W] 

Qpdl Výkon podlahového vytápění    [W] 

R Měrná tlaková ztráta      [Pa/m] 

Re   Reynoldsovo číslo      [ ] 

Sc  Celková plocha topných okruhů    [m
2
] 

VEN  Objem expanzní nádoby     [l] 

VTV,den  Průměrná denní potřeba teplé vody    [m
3
/den] 

cw  Měrná tepelná kapacita     [J/kgK] 

di  Vnitřní průměr potrubí      [mm] 

k  Hydraulická drsnost stěn     [m] 

l  Délka posuzovaného úseku      [m] 

mh  Hmotnostní průtok      [kg/h] 

n  Počet obyvatel objektu      [os] 

ni  Počet dnů v daném měsíci      [ ] 

q  Měrný tepelný tok směrem nahoru    [W/m
2
] 

qu  Měrný tepelný tok směrem dolů    [W/m
2
] 

ti  Vnitřní teplota       [°C] 

tm  Střední teplota topné vody     [°C] 

tp  Povrchová teplota podlahy     [°C] 

w  Rychlost proudění       [m/s] 

∆p   Tlaková ztráta vlivem místních odporů    [kPa] 

∆p   Celková tlaková ztráta     [kPa] 

ν  Kinematická viskozita teplonosné látky    [m
2
/s] 

ρ  Hustota teplonosné kapaliny      [kg/m
3
] 

ζ  Vražené odpory      [ ] 
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1. Úvod 

Předmětem této diplomové práce je vypracování realizační projektové dokumentace 

dostavby hotelu Petr Bezruč. Hlavním účelem dostavby je poskytnutí hygienického zázemí 

pro nově budovaný sportovní areál a rozšíření služeb stávajícího komplexu o kavárnu 

s velkým prostorem letní terasy pro společenské akce. 

Projekt řeší návrh vytápění v dostavbě hotelu, zdroj tepla a ohřev TV včetně 

výkresové dokumentace. Objekt dostavby je napojen na dálkový zdroj tepla z kotelny v hlavní 

budově hotelového komplexu. 

V části této diplomové práce je řešena výměna stávajícího zdroje tepla za 1 ks 

kogenerační jednotky na zemní plyn. Jako sekundární zdroje tepla jsou použity 2 ks 

plynových kotlů. Zásobování objektu zemním plynem je provedeno pomocí 2 ks tlakových 

nádob se stlačeným zemním plynem CNG.  

Cílem práce je rovněž posoudit stávající části hotelu z tepelně technického hlediska, a 

to s důrazem na původní a nově navrhovaný stav. V rámci výkresové dokumentace byl 

zpracován pouze objekt „A“ v typických podlažích a v příčném řezu se zakreslením 

původního a nově navrhovaného stavu. 

V přílohách jsou uvedeny veškeré použité detailní výpočty, návrh všech podstatných 

komponentů a tepelně technické vyhodnocení navržených konstrukcí. Grafická část práce 

obsahuje výkresy stavebního objektu v rozsahu potřeby pro TZB a výkresy vytápění včetně 

úpravy stávající kotelny. 
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2. PRŮVOD�Í ZPRÁVA 
Pro účely Diplomového projektu – „Projekt dostavby hotelu“ zpracovaného v roce 

2012 v rámci magisterského studia oboru Prostředí staveb a TZB na Fakultě stavební VŠB – 
TU Ostrava. 

2.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Dostavba hotelu Petr Bezruč, Malenovice 
Místo stavby:   Malenovice 327, parcela č. 913/3 
Katastrální území:  Malenovice 
Okres/Kraj:   Frýdek-Místek/Moravskoslezský  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Objekt pro sportovní zázemí s kavárnou a terasou 
Stupeň PD:   Projektová dokumentace k provedení stavby 
Identifikační údaje investora 
Jméno/název:   Brezniaková Miroslava 
Adresa:   Třanovského 764, Frýdek-Místek, Frýdek, 738 01 
Identifikační údaje projektanta 
Jméno:    Bc. Martin JATERKA 
Adresa:   Morušová 1295, Šenov, 739 34 
Telefon:   774 401 124 
Vedoucí DP:   Ing. Otakar GALAS 
Konzultant DP:  Ing. Michal HAMALA 
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Dodavatel: Bude určen na základě výběrového řízení organizovaným vlastníkem 
objektu. 

2.2 Zastavěnost, využití území a majetkoprávní vztahy 
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako neplodná půda, ostatní plocha. Pozemek 

není v tuto chvíli využíván, slouží jako zelená plocha pro návštěvníky stávajícího hotelového 
komplexu. Pozemek je v majetku investora. Dle katastru nemovitostí je zde vedeno zástavní 
smluvní právo. 

Umístění objektu je zakresleno na celkové a koordinační situaci, která je součástí 
výkresové dokumentace.  

2.3 Údaje o průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Geologický průzkum  
Geologický průzkum byl proveden na parcele 913/3 včetně měření radonu. 
Dopravní komunikace 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci, která vede ke stávajícímu hotelovému 

komplexu Petr Bezruč. Tímto napojením nedojde k výraznému zvýšení dopravní zátěže 
v dané lokalitě. 

Elektrická energie 
Dostavba hotelu bude napojena na elektrickou energii ze stávající trafostanice, která se 

nachází v objektu „E“ hotelového komplexu. V projektu je uvažováno s instalací kogenerační 
jednotky, která bude připojena na elektrickou rozvodnou síť. 

Vodovod 
V rámci výstavby bude provedena vodovodní přípojka ze stávající vodovodní přípojky 

vedoucí k hotelovému komplexu ze záchytné akumulační nádrže, která je situována ve stráni 
nad celým komplexem. 
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Kanalizace 
Objekt dostavby hotelového komplexu bude napojen na stávající místní čističku 

odpadních vod, která slouží pouze pro potřeby hotelového komplexu. 
Plyn 
Objekt není napojen na rozvod zemního plynu. Potřeba zemního plynu pro provoz 

kogeneračních jednotek je zajištěna pomocí CNG mobilního zásobníku.  

2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky všech dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
Napojení na inženýrské sítě je provedeno dle obchodně-technického vyjádření správce 

sítí. 

2.5 Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu 
Navržené řešení plně vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na výstavbu [8] v platném znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. [9]. 

2.6 Údaje o splnění územních regulativů 
Tento záměr je v souladu s platným územním plánem obce Malenovice a města 

Frýdlant nad Ostravicí. Na parcele 913/3 se počítá v územním plánu s dalším rekreačním 
využitím. 

2.7 Věcné a časové vazby 
Plánovaná stavba dostavby hotelového komplexu není časově ani věcně vázána na 

okolní plánovanou výstavbu. Podmiňujícími stavbami jsou stavební objekty SO2 – SO6, 
jejichž výstavba bude realizována ve stejném období. 
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2.8 Předpokládaná lhůta výstavby 
Dle požadavků investora bude stavba zahájena v období 05/2013 a předpokládané 

ukončení výstavby je plánované na 05/2014. Stavba dostavby hotelového komplexu 
nevyžaduje žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat v obvyklé 
stavební technologii a jejich provádění bude řízeno stavbyvedoucím určeným dodavatelskou 
firmou. Předpoklad je pouze jednoho dodavatele bez dalších subdodavatelů.  

Plánovaný postup prací: Úprava a příprava staveniště, hlavní stavební práce, 
přidružené stavební práce, revize, dokončovací a terénní úpravy. 

Orientační plán práce: 
Dokončení všech částí PD k provádění stavby:   02/2013 
Podání žádosti o stavební povolení:     03/2013 
Začátek stavebních prací:      05/2013 
Ukončení stavby:       05/2014  

2.9 Orientační a statistické údaje 
Orientační cena      15 000 000 Kč 

 (odborný odhad) 
Zastavěná plocha      243,9 m3 

Obestavěný prostor      1208 m3 

Podlahová plocha obytných místností   0 m2 

Podlahová plocha nebytových prostorů   444 m2 

Plocha pozemku      9802 m2 

Projektovaná kapacita – počet osob: 
 Sportovní zázemí:     15-20 osob 
 Kavárna v 1. NP:     cca 30 osob 
 Terasa v 2. NP:     cca 20-50 osob 
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3. SOUHR��Á TECH�ICKÁ ZPRÁVA 
Pro účely Diplomového projektu – „Projekt dostavby hotelu“ zpracovaného v roce 

2012 v rámci magisterského studia oboru Prostředí staveb a TZB na Fakultě stavební VŠB – 
TU Ostrava. 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
3.1.1 Zhodnocení staveniště 

Stavba bude umístěna na parcele č. 913/3 v katastrálním území Malenovice (stavební 
úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí). Parcela se nachází v mírně svažitém terénu, který bude před 
zahájením stavebních prací srovnán do roviny. V rámci těchto terénních úprav dojde k 
vybudování betonové opěrné stěny SO4. Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma. 
Hranice pozemku je vytyčena geodetem a vyznačena v terénu polními značkami. 

Objekt bude sloužit především jako sociální a hygienické zázemí pro potřeby 
sportovního areálu v oblasti hotelového komplexu Petr Bezruč. Je zde rovněž umístěna 
kavárna s kuchyní na přípravu studených jídel a barem s velkoprostorovou střešní terasou. 

Přidružené stavební objekty S02-S06 nejsou součástí tohoto projektu. 
Během výstavby bude staveniště oploceno dočasným ocelovým plotem, který bude po 

dokončení stavby odstraněn.  
Dotčená parcela pro plánovaný stavební záměr je vlastnictví investora. 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt dostavby hotelového komplexu Petr Bezruč se nachází v rekreačně vysoce 

atraktivní lokalitě s velkým množstvím návštěvníků a turistů po celou turistickou sezonu.  
Půdorysný tvar objektu je obdélník o rozměrech cca 14x16 m s hlavním vstupem 

orientovaným na západní stranu objektu. Objekt je třípodlažní, kde jednotlivá podlaží ustupují 
vždy o vytvořenou terasu, která je přizpůsobená pro společenské využívání. Objekt je 
zastřešen plochou střechou ve spádu 3%. Vytvořená terasová plocha konstrukce je v nulovém 
spádu a to díky betonovým dlaždicím, které jsou umístěny na rektifikačních terčích pro 
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roznášení betonových dlaždic. Odvod vody je zajištěn mezerami mezi položenými 
betonovými dlaždicemi na vrstvu hydroizolace. 

První nadzemní podlaží je koncipováno jako hlavní komunikační prostor, zázemí pro 
zaměstnance, skladovací prostor a jako hygienické zázemí pro nově budovaný sportovní areál 
v rámci hotelového komplexu. 

Druhé nadzemní podlaží je tvořeno kavárnou, zázemím pro kuchyni s přípravou 
studených jídel a s hygienickou částí pro návštěvníky kavárny. Součástí 2. NP je i terasa, 
která vznikla částečným uskočením podlaží západním směrem. 

Třetí nadzemní podlaží je tvořeno barem a velkoplošnou venkovní terasou, která v létě 
slouží společenským aktivitám. 

3.1.3 Technické řešení 
Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu, hloubka základové spáry je 

1000 mm od upraveného terénu v tloušťce 500 mm. Vnitřní nosné stěny jsou založeny na 
betonových pásech s hloubkou uložení 800 mm pod úrovní 1. NP. Základový pás nástupního 
ramene schodiště o rozměrech 400x1300 mm je uložen v hloubce 600 mm pod 1. NP. Spodní 
stavba je tepelně izolována pomocí ISOVER EPS STABIL 150 tl. 100 mm. 

Obvodové nosné zdivo je provedeno v systému POROTHERM PROFI DRYFIX tl. 
365 mm s kontaktní tepelnou izolací EPS ISOVER GREYWALL tl. 100 mm. Vnitřní nosné 
zdivo je z cihelných bloků tl. 300 mm, příčky v tl. 115 a tl. 80 mm. Nad otvory v nosných 
stěnách jsou umístěny překlady POROTHERM 7. Nad otvory ve vnitřních příčkách jsou 
použity překlady POROTHERM 11,5. 

Stropní konstrukce nad 1.NP i 2.NP je provedena z keramických nosníků 
POROTHERM POT a keramických vložek MIAKO v tl. 250 mm. Nosnou konstrukcí 
schodiště je ŽB monolitická deska kotvená do obvodové stěny s nadbetonovanými 
schodišťovými stupni. Střešní rovina je tvořena stropní konstrukcí POROTHERM POT 
s tepelnou izolací z pěnového skla FOAMGLASS T4 a hydroizolační vrstvy z živičných 
izolačních pásů GLASTEK a ELASTEK doplněna o parotěsnou folii Foalbit Al S40. 

Vnější omítka je navržena jako skladba kontaktního zateplovacího systému BAUMIT 
STAR. Vnější vrstva omítkového systému je tvořena silikonovou omítkou BAUMIT 
SILIKONTOP s finální barevnou úpravou (navržena okrová barva), základním nátěrem 
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BAUMIT UNIPRIMER, stěrkovací hmotou BAUMIT STARCONTACT s vyztužením 
BAUMIT STARTEX. 

Ve stropních konstrukcích mezi 1. a 2. NP je umístěna kročejová izolace 
ROCKWOOL STEPROCK tl. 40 mm.  

Z důvodu napojení objektu na dálkový rozvod tepla z kotelny v hlavní části 
hotelového komplexu a napojením přes vodní deskový výměník tepla nebude mít objekt 
umístěno komínové těleso. 

Okna a vnější dveře jsou navrženy dřevěné z EUROPROFILU SOLID SC78 
s izolačním trojsklem a Uw = 0,96 W/m2 K. Vnitřní dveře jsou navrženy z materiálu laminát 
CPL, typ SWING 37. 

3.1.4 �apojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu v areálu stávajícího hotelového 

objektu. 
Přívod vody do objektu dostavby je veden ze severní strany a je napojen na stávající 

přípojku do hlavní hotelové části. Dimenze vodovodní přípojky je DN40 a její délka je cca 50 
m. Instalační šachta je umístěna ve vzdálenosti 3 m od vstupu do objektu.  

Odvod splaškových vod je realizován napojením na stávající kanalizační systém 
hlavních objektů hotelového komplexu, který je veden do místní čistírny odpadních vod 
nacházející se na parcele č. 916 západně od hotelového komplexu (ve vzdálenosti cca 550 m). 
Kanalizační přípojka je dimenze DN250 z OSMA PVC a její délka je přibližně 45 m. V místě 
napojení na kanalizační potrubí z hlavních budov hotelového komplexu bude nově umístěna 
revizní instalační šachta. Dešťová kanalizace je napojena na stávající systém trativodů. 

Plynová přípojka není v současné době realizována.  
Objekt bude napojen elektrickou přípojkou CYKY 5Jx16 s napojením na stávající 

elektrickou rozvodnou síť v rámci stávajícího hotelového komplexu. 
Vytápění objektu řeší samostatná část této dokumentace. 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
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Území není poddolováno, parcela je mírně svažitá a vyžaduje statické zajištění 
betonovou opěrnou zdí SO4 – návrh není součástí této části dokumentace. 

Dopravní napojení je provedeno na místní komunikaci. Napojení vyhovuje dopravně-
bezpečnostním opatřením a není nutná žádná úprava stávající komunikace. K objektu je 
zajištěn trvalý příjezd s omezenou parkovací kapacitou. Je zde vytvořena parkovací kapacita 
pro handicapované v počtu 3 ks parkovacího stání. Hlavní parkovací kapacita se nachází 
v těsné blízkosti v oblasti stávajícího hotelového komplexu. 

Pro pěší je vybudována komunikace – chodník o šíři 2000 m, která je napojena na 
stávající hotelovou část. Chodník je navržen ze zámkové dlažby. Viz SO6 – bližší návrh není 
součástí této části dokumentace. 

Vstup do objektu je vybaven bezbariérovou rampou o délce 4800 mm, šířce     1500 
mm a spádu 1:16. Pro pěší osoby je vstup zajištěn pomocí 3 schodišťových stupňů z pěší 
komunikace. Schody budou betonové, obložené protiskluzovou dlažbou. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba neobsahuje žádné velké technologické zařízení. Výstavbou nedojde k vytvoření 

žádných nebezpečných látek ani odpadů. Tuhý domovní odpad je ukládán do sběrné nádoby a 
odvážen na skládku oprávněnou organizací v místě umístění stavby. Nevzniknou žádné nové 
zdroje škodlivin – hluk, vibrace, ohrožení životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Splaškové 
vody jsou odvedeny do stávající kanalizace, dešťová voda je napojena na stávající systém 
trativodů. 

Stavební práce budou prováděny bez technologií nadměrně zatěžujících nebo 
poškozujících životní prostředí. Všechny použité materiály jsou certifikovány jako zdravotně 
nezávadné. Přechodné hlukové zatížení při realizaci stavby vzniká v rámci použití nutné 
mechanizace a bude omezeno na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu 
ani ve dnech pracovního klidu. 

Odpady vzniklé během výstavby budou zhotovitelem průběžně odváženy na řízenou 
skládku. 

Objekt se nachází v CHKO Beskydy a podléhá přísným požadavkům na ochranu 
životního prostředí. 
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Při dodržení všech požadavků projektu, souvisejících norem a správného provedení 
prací by neměla mít stavba žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

3.1.7 Bezbariérové řešení  
Stavba je provedena s bezbariérovým vstupem do objektu – nájezdovou rampou o 

šířce 1500 mm, délce 4800 mm a sklonu 1:16. Rampa je opatřena vodícími prvky, zábradlím 
ve výšce 900 mm s požadovaným přesahem 150 mm. Objekt je vybaven bezbariérovým 
výtahem o rozměrech 1000x1200 mm. V 1.NP se rovněž nachází 1x bezbariérové WC 
splňující požadavek vyhlášky 398/2009Sb dle [10] v platném znění. 

Veškeré přístupové cesty a chodníky budou upraveny pro použití handicapovanými 
osobami dle [10]. 

3.1.8 Průzkumy a měření 
V rámci přípravy této projektové dokumentace bylo provedeno projektantem detailní 

seznámení s plánovaným místem staveniště. Projektant byl detailně seznámen s technickými 
sítěmi v zájmové oblasti a upozorněn investorem na všechny klíčové záležitosti. 

Byl proveden radonový průzkum celé parcely. Zjištěná hladina radonových částic je 
na nízké úrovni a není potřeba žádných technických úprav stavebních konstrukcí. 

3.1.9 Geodetické podklady 
Založení stavby bude vytyčeno odborným geodetem. Jako výchozí podklady pro 

vytyčení bude použita katastrální mapa 1:500 a stavební situace v měřítku 1:200, ověřena 
stavebním úřadem, který odsouhlasí dodržení všech odstupových vzdáleností. Polohově je 
stavba zaměřena od hranic pozemků. 

Kóta ±0,000 je stanovena na výškový systém 627,2 m n.m. Bpv. 
3.1.10  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

S01 OBJEKT DOSTAVBY: SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ + KAVÁRNA 
S02 SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ: 2 TENISOVÝ + 2 BEACHVOLEJBALOVÝ KURT - 

NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU 
S03 REKREAČNÍ VENKOVNÍ BAZÉN - NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ 

PROJEKTU 
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S04  ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA - NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ 
PROJEKTU 

S05  PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ P 
  ROJEKTU 

S06 KOMUNIKAČNÍ CESTY - NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU 
 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Provoz stavby nebude mít významný negativní vliv na pozemky ani stavby v okolí. 

Její přínos bude významný pro rekreační účely daného místa. Bude sloužit jako zázemí pro 
sportovce využívající nový sportovní areál v rámci hotelového komplexu.  

K zastínění okolních staveb nedojde. 
Vlivy při výstavbě jsou popsány v kapitole F) této projektové dokumentace. 

3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a postup prací 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví všech pracovníků na stavbě. Jde především o ochranu 
při práci ve výškách. Staveniště bude jasně označeno a vybaveno dle plánu BOZP a bude 
vybaveno hasicí technikou pro případný požární zásah. 

V rámci samotné realizace musí být dodržena vyhláška č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci [11] včetně všech souvisejících předpisů.  

Musí být dodržen zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky [12], a 
to v plném rozsahu výstavby. 

Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou povinni dodržovat nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
O stanovení technických požadavků na osobní ochranné prostředky [13]. 

Celý prostor staveniště bude oplocen, označen výstražnými tabulemi a bude tak mimo 
pracovní dobu zabezpečen proti cizímu vniknutí. 
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3.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s technologickými předpisy, použitými normami dle 

seznamu použitých pramenů, obecnými předpisy a předpisy jednotlivých stavebních materiálů 
a zařízení.  

Návrhy konstrukcí byly provedeny na podkladě statických výpočtů, které provedla 
autorizovaná osoba v oboru. Při stavbě je bezpodmínečně nutné dodržet navržené profily, 
skladby a kvalitu materiálů nosných konstrukcí. 

3.3 Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost je řešena samostatnou bezpečnostní zprávou zpracovanou 

požárním specialistou (pozn. není součástí části projektové dokumentace). Všechny navržené 
konstrukce jsou voleny dle požadované požární odolnosti dané předpisy. Současně je 
zabráněno rozšíření a šíření kouře. Požárně nebezpečné plochy nezasahují vně pozemku, na 
němž je stavba umístěna a neohrožují sousední stavby. 

Objekt je vybaven práškovým hasicím přístrojem, který bude vždy dostupně uložen na 
označeném místě v technické místnosti, ve vstupní hale a v místě baru ve 3.NP. Případný 
zásah požárních jednotek je možný z obslužné přilehlé komunikace. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
Plánovaná výstavba objektu dostavby nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí v dané lokalitě či vliv na okolní objekty. Na stavbě budou použity technologie bez 
negativního vlivu na samotné životní prostředí a místní ekosystém. 

Odvětrání některých místností v objektu je zajištěno přirozeným větráním pomocí 
okenních výplní, která jsou řešena jako otvíravá, výklopná nebo jejich kombinace. Odvětrání 
hygienických prostor, prostoru kavárny a kuchyně je řešeno mechanickým větráním 
s rekuperací tepla pro nejefektivnější řešení celého systému. Větrání bude provozováno 
v mírném podtlaku pro zamezení šíření nepříjemných zápachů po celém objektu Dostavby 
hotelu. Návrh vzduchotechnických jednotek není součástí této části projektové dokumentace. 
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Nebyl proveden výpočet požadavků na denní osvětlení ani proslunění – není součástí 
zadání diplomové práce. Návrh plochy okenních otvorů byl proveden dle běžných 
navrhovaných standardů. 

Hlučné práce potřebné na staveništi nesmí být prováděny v době nočního klidu ani ve 
dnech pracovního klidu. Musí být zabráněno vzniku vysoké prašnosti a znečištění okolních 
pozemků a komunikací. Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, odvezen a 
ekologicky uložen na skládce. Jedná se hlavně o vytěženou zeminu s kameny a o směsný 
stavební odpad.  

Běžným provozem stavby bude vznikat směsný odpad, který je doporučeno třídit a 
následně zajistit odvoz odbornou firmou 1x týdně. Tříděný odpad bude v objektu 
shromažďován a dále odvážen do místních sběren tříděného odpadu. 

3.5 Bezpečnost při užívání 
Při běžném používání stavby hrozí pouze obvyklá bezpečnostní rizika vzniklá 

nepozorností. Všechna technologická zařízení i elektroinstalace budou provedeny dle 
platných právních předpisů a instalačních návodů. Jejich zapojení provede odborná osoba, 
která vystaví doklad o tomto oprávněném zapojení. 

Stavba nijak negativně neovlivní bezpečnost v dané lokalitě. Bezpečnost při užívání 
stavby nebude za běžných podmínek nijak ohrožena. 

3.6 Ochrana proti hluku 
Stavba není umístěna v lokalitě zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu 

před pronikáním hluku do místnosti. Ochranu proti hluku zajišťují dostatečně zvolené 
konstrukce a výplně otvorů. 

K zamezení šíření hluku z objektu do okolního životního prostředí bude využito všech 
možných technických řešení k zamezení šíření hluku. Na VZT rozvodech budou instalovány 
tlumiče hluku o min. délce 1000 mm. Ventilátory budou v tichém provedení. Hluk z provozu 
budovy (oběhová čerpadla, ventilátory) bude omezen na minimum. 
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 
Celý návrh použitých konstrukcí vychází z požadavků na minimalizování energetické 

náročnosti budovy dle normy ČSN 73 0540-2/2011 [14]. Posouzení všech navrhovaných 
konstrukcí na součinitel prostupu tepla U [W/m2

∙K] je deklarován v Příloze č 2 – Tepelně 
technický posudek konstrukce. 

Objekt splňuje požadavek vyhlášky č. 148/2007 Sb. na měrnou energetickou spotřebu 
tepla [15]– viz Průkaz energetické náročnosti budovy v příloze č. 5. 

3.8 Bezbariérové řešení stavby 
Viz bod 2.1 f) této zprávy 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Objekt se nenachází v záplavové 

oblasti ani na poddolovaném území. Dle provedeného radonového průzkumu je jeho úroveň 
nízká. Ochrana proti hluku bude provedena vhodným návrhem obvodové konstrukce a výplní 
otvorů. Stavba bude chráněna proti promrznutí. 

Vliv seismicity je v této lokalitě zanedbatelný. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 
Dokumentace neřeší přímou ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v místě 

stavby se předpokládá využití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva ve městě.  
Staveniště bude řádně označeno zákazem vstupu nepovolaným osobám. V době 

nepřítomnosti dodavatelské firmy bude staveniště uzamčeno a zabezpečeno proti 
neoprávněnému vniknutí. Staveniště bude vybaveno dle plánu BOZP. 
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3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
Splaškové vody jsou řešeny kanalizační přípojkou, revizní šachtou a vnějším svodným 

potrubím s napojením na stávající kanalizační řád hlavních objektů hotelového komplexu a 
s napojením na stávající čistírnu odpadních vod. 

Dešťová voda je napojena na stávající rozvod dešťových trativodů. 

Zásobování vodou 
Je řešeno napojení na vodovodní řád patřící ke stávajícím budovám hotelového 

komplexu. Ve stráni nad celým hotelovým komplexem je umístěna akumulační nádrž se 
zdroji pitné vody. Nový objekt dostavby hotelu se na tuto vodovodní přípojku napojí pomocí 
navrtávacího pásu HAWLE. 

Zásobování energiemi 
Objekt je napojen na elektrickou energii z hlavních budov hotelového komplexu 
Plynovodní řád se v dané lokalitě nenachází.  

Řešené dopravy 
V rámci realizace stavby se předpokládá zvýšená dopravní zátěž v dané oblasti. 

Nejprve musí být vybudována příjezdová komunikace k místu plánovaného staveniště.  
Po dokončení výstavby nedojde k výraznému zvýšení dopravní zátěže v dané lokalitě. 

Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 
Po dokončení všech realizačních prací musí být okolí stavby zazeleněno a osazeno 

místními dřevinami, omezení krajiny musí být co nejmenší. 
Přebytečná zemina po srovnání terénu bude odvezena zhotovitelem na příslušné 

skládky. 
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Kolem objektu je navržen okapový chodník šířky 500 mm. 

Elektronická komunikace 
Objekt bude elektronicky zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a bude napojen 

na bezpečnostní pult policie České republiky. 
Požární kouřová čidla jsou osazena ve všech důležitých prostorech objektu (kavárna, 

kuchyně, vstupní hala a bar) 
Ve stavbě se žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení nenacházejí. 
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4. TECH�ICKÁ ZPRÁVA – STAVEB�Í ČÁST 
Pro účely Diplomového projektu – „Projekt dostavby hotelu“ zpracovaného v roce 

2012 v rámci magisterského studia oboru Prostředí staveb a TZB na fakultě stavební VŠB – 
TU Ostrava. 

4.1 Účel a popis objektu 
Stavební parcela 913/3 o celkové výměře 9802 m2 v katastrálním území Malenovice se 

nachází v klidné části obce, v údolí malenovického kotle pod Lysou horou. Typ zástavby je 
podhorský s hlavní orientací na západní stranu směrem do údolí. Vjezd na pozemek je 
z místní komunikace ze západní strany. Sklon pozemku je svažitý s  klesáním směrem na 
západ. Pozemek je částečně osazen stromy, plocha je zatravněna. Základová půda je tvořena 
štěrkem hlinitým. V rámci radonového průzkumu bylo riziko pronikání radonu do objektu 
označeno za nízké. 

Hladina podzemní vody nebyla dosažena v rámci zjednodušeného geologického 
průzkumu v úrovni základové spáry. Pozemek bude oplocen (ocelové sloupky a tkané pletivo 
výšky 1500 mm) a opatřen vjezdovou bránou šířky 4,5 m.  

Dotčený pozemek je ve vlastnictví investora, objednatele. 

4.2 Dispoziční a urbanistické řešení 
Objekt dostavby hotelu domu je situován do horské krajiny jižně od Lysé hory ve 

výšce cca 630 m n.m. s výhledem na údolí Malenovic a Frýdlantu nad Ostravicí. K objektu 
bude vybudována příjezdová komunikace s parkovacími místy. 

Objekt je proveden s bezbariérovým přístupem. Vstup do objektu je opatřen rampou 
délky 4 800 mm a sklonem 1:16.  

Pozemek je v současné době zatravněn a v jeho jižní části se nachází vzrostlý břízový 
háj. V rámci výstavby dojde k zásahu do stávající biosféry, ovšem se snahou o nejmenší 
škody na současném biosystému. 
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Objekt je třípodlažní se snahou zachování podobné linie jako stávající část hotelu, tj. 
s úskoky po jednotlivých patrech. Tohoto je částečně dosaženo pomocí vybudovaných teras 
v jednotlivých patrech objektu. 

4.3 Kapacity, obestavěný prostor a zastavěná plocha stavby 
Zastavěná plocha      243,9 m3 

Obestavěný prostor      1208 m3 

Podlahová plocha obytných místností   0 m2 

Podlahová plocha nebytových prostorů   444 m2 

Plocha pozemku      9802 m2 

Projektovaná kapacita – počet osob: 
 Sportovní zázemí:     15-20 osob 
 Kavárna v 1. NP:     cca 30 osob 

Terasa v 2. NP:     cca 20-50 osob 

4.4 Technické a konstrukční řešení stavby 
Celkové uspořádání jednotlivých prostor je zřetelné z výkresové části dokumentace – 

Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP. Celý objekt je navržen v modulárním systému Porotherm Profi 
DRYFIX.  

Příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopových prací je navrženo srovnání terénu a vybudování betonové 

opěrné zdi SO4. Staveniště musí být trvale oploceno. Je nutno odstranit část stávající zeleně a 
to s ohledem na nejmenší zásahy v místě stavby.  

Výkop pro základovou konstrukci je nutno provést přesně dle výkresové 
dokumentace. Přesné vyměření provede předem objednaný geodet, který určí hraniční body 
výkopu. 
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Před zahájením vlastních zemních prací bude sejmuta ornice v tl. 300 mm, uložena na 
deponii, kdy je počítáno s jejím zpětným využitím při finálních terénních úpravách. Výkop 
rýh bude proveden strojově (hrubý výkop rýh pro základové pásy) s ručním dočištěním. Stěny 
rýh budou pažené a vnější budou svahované. Výkop nelze nechat v zimním období otevřen. 

Přebytečná zemina musí být odvezena na skládku, která bude určena stavebním 
úřadem ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Základy a spodní stavba 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech ze železobetonu 
C25/30. Hloubka základové spáry pro vnější stěny je 1 000 mm pod upraveným terénem a 
šířka pásů je 500 mm. Základový pás procházející pod vnitřními nosnými stěnami má šířku 
500 mm a výšku 500 mm. Základový pás pod nástupním ramenem schodiště má šíři 400 mm 
a výšku 600 mm. Do základové spáry je uložen zemnící pásek FeZn 40x3 mm.  

Na vnější straně obvodového základového pásu je umístěna tepelná izolace ISOVER 
XPS STYRODUR tloušťky 150 mm. Základová betonová deska je navržena z železobetonu 
třídy C25/30 a vyztužena dle statického výpočtu v místech uložení nenosných příček, a to 
v rozpětí 3∙d. Základová deska je vytvořena na štěrkovém násypu frakce 16-32 v tl. 100 mm. 

Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo je provedeno z cihelných bloků POROTHERM PROFI 

DRYFIX tl. 365 mm, zděných na PUR pěnu. Vzájemné svislé spojování je zajištěno 
systémem na pero a drážku. Vnější stěna je dále kontaktně zateplena systémem BAUMIT 
STAR s vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS GREYWALL tl. 100 mm. Takto provedena 
vnější nosná konstrukce splňuje tepelně technické požadavky dle příslušných norem. 
Součinitel prostupu tepla obvodovým pláštěm objektu je U = 0,24 W/m2 K. 

Vnitřní nosné zdivo bude tvořeno z cihelných bloků POROTHERM PROFI DRYFIX 
tl. 300 mm. Vnitřní nenosné příčky budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM Profi 
DRYFIX v tl. 115 a 80 mm.  

U spodní části je hydroizolační vrstva vyvedena do výšky 300 mm nad terén, kdy je 
kryta tepelnou izolací XPS STYRODUR. 
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V některých sociálních prostorech (především WC místnosti) jsou vytvořeny 
sádrokartonové předstěny, kde budou umístěny rozvody vody, kanalizace a potrubí pro 
vytápění.  

Nad dveřními a okenními otvory jsou navrženy překlady Porotherm 7 a Porotherm 
11,5. Výpis prvků je uveden ve výkresové dokumentaci. 

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.NP je provedena v celkové tloušťce 250 mm, její horní hrana 

je umístěna ve výšce 2850 mm nad 1.NP a je provázána se ztužujícím věncem. Stropní 
konstrukce je tvořena keramickými nosníky POROTHERM POT. Jejich minimální uložení je 
125 mm na nosné svislé konstrukci a jsou uloženy na MC 10.  

Mezi nosníky jsou uloženy keramické stropní vložky POROTHERM MIAKO 19/50 a 
19/62,5. V místech prostupů bude provedena dobetonávka. V místě napojení výztuže ze 
schodišťového ramene jsou osazeny snížené MIAKO vložky 8/50. V místech, kde jsou 
uloženy na nosnou konstrukci MIAKO vložky, je jejich uložení min. 25 mm na nosnou stěnu. 
Celá konstrukce je zmonolitněna zálivkou z betonu C20/25 a vyztužena dle statického návrhu. 
Vyztužení bude provázáno s železobetonovým věncem výšky 250 mm, který je chráněn 
věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a tepelnou izolací EPS tl. 80 mm. Věnec je proveden po 
celém obvodu objektu. 

Stropní konstrukce nad 2. NP a 3. NP je tvořena keramickými nosníky POROTHERM 
POT, celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Použité stropní desky opět MIAKO 
19/50 a 19/62,5. Napojení výztuže opět na železobetonový věnec tl. 250 mm. 

Přesné umístění, výpis výztuže a jednotlivé prvky Porotherm jsou uvedeny na výkrese 
č. 1.06 Dostavba hotelu – půdorys stropu nad 1.NP. 

Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je zajištěna dvouramenným přímým schodištěm. 

Nosnou konstrukcí schodiště je železobetonová monolitická dvakrát zalomená deska tloušťky 
125 mm a šířky 1 200 mm. Deska mezipodesty je kotvena do vnější obvodové zdi.  

Schodišťové stupně budou na desku nadbetonovány a později obloženy protiskluznou 
keramickou dlažbou. Zábradlí schodiště je umístěno v zrcadle šířky 200 mm a je v provedení 
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nerezové oceli s dřevěným madlem ve výšce 1 000 mm. Druhé dřevěné madlo je připevněné 
do schodišťových stěn ve výšce 1 000 mm.  

Návrh schodiště je proveden v příloze č. 1 – Návrh schodiště.  
Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen plochou střechou se spádem 3%. Počítá se společenským využitím 

této střechy, z tohoto důvodu je navržena úprava spádu pomocí rektifikačních terčů a 
betonové dlažby. 

Střešní rovina je tvořena stropní konstrukcí POROTHERM POT s tepelnou izolací 
z pěnového skla FOAMGLASS T4 a hydroizolační vrstvy z živičných izolačních pásů 
GLASTEK a ELASTEK doplněna o parotěsnou folii Foalbit Al S40. 

Spád je zajištěn pomocí cementové roznášecí vrstvy tl. 25-125 mm. Nad tuto 
spádovou vrstvu je nutno provést asfaltový nátěr tl. 1 mm a položit tepelnou izolací 
FOAMGLAS  tl. 200 mm. Dále je nutno provést další asfaltový nátěr a položit dvouvrství 
hydroizolace. Jedná se o izolace ELASTEK 40 a GLASTEK 40. Tato hydroizolační vrstva 
bude kryta geotextilii FILTEK v tl. 1 mm. Finální povrchová pochuzí vrstva střešního pláště 
je vytvořena pomocí rektifikačních terčů a dlažby na podložkách. Touto úpravou se vytvoří 
rovina s nulovým spádem, ovšem s mezerami mezi dlažbou pro odtékání vody na vrstvu 
hydroizolace v daném spádu. 

Přesné umístění odtokových žlabů, uvedení spádů a řešení svodu je uvedeno na 
výkrese č. 1.08 Dostavba hotelu – Pohled na střechu. 

Komín 
S ohledem na typ vytápění není komínové těleso navrženo. 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků investora. 

Nášlapná vrstva je vždy uvedena u legendy místností.  
V místech s podlahovým vytápěním je nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou 

s dodržením maximální povrchové teploty 35°C. 
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Omítky 
Vnitřní omítky zdiva a stropů budou provedeny z materiálu Porotherm Universal           

tl. 10 mm. 
Vnější omítka bude provedena v rámci zateplovacího systému BAUMIT STAR. Na 

tepelnou izolaci bude umístěna stěrková hmota BAUMIT STARCONTACT + výztuž 
BAUMIT STARTEX tl. 3 mm. Následně je nutno provést základní nátěr BAUMIT 
UNIPRIMER a nanést silikonovou omítku BAUMIT SILIKOTOP v tl. 2 mm. 

Obklady 
Vnitřní obklady v místnostech hygienických zařízení a v kuchyni jsou zhotoveny 

z keramického materiálu. Barevné provedení bude dle přání investora. V místnostech 
se sádrokartonovými předstěnami je maximální rozměr obkládaček 300x300 mm. Pod obklad 
je nutno provést hydroizolační nátěr.  

Jedná se především o hygienickou část v 1. NP, kde se předpokládá mokrý provoz. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí izolačních pásů FOALBIT AL 

S40 tl. 4 mm, které budou plošně nataveny na podkladní betonovou desku. Před pokládkou 
bude proveden penetrační nátěr Dekprimer. Izolace bude nejprve natavena pouze v místě stěn, 
po dokončení hrubé stavby bude provedeno její natavení v celém rozsahu podkladní desky. 
Izolace bude vytažena do výšky 300 mm nad upravený terén. 

Tepelná izolace 
Jako tepelná izolace podlahové konstrukce 1. NP bude použit ISOVER EPS 150 

STABIL tl. 100 mm. Vnější zateplení základových pásů obvodových stěn a soklu bude 
provedeno z ISOVER XPS STYRODUR tl. 100 mm, který bude vytažen do výšky 300 mm 
nad upravený terén. Tepelná izolace střechy nad 1., 2. NP bude zajištěna pomocí pěnového 
skla FOAMGLASS T4 T tl. 200 mm. Tepelná izolace střechy nad 3. NP bude zajištěna 
pomocí ISOVER STABIL S150tl. 200 mm. 
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Tepelná a kročejová izolace 
Kročejová a tepelná izolace stropní konstrukce 1. NP bude provedena z akustických 

izolačních desek ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 40 mm. 
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Okna jsou zvolena dřevěná eurookna SOLID KOMFORT firmy Slavona s hotovou 

povrchovou úpravou. Zasklení je provedeno izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla  je 
Uw = 0,97 W/m2K. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety z laminátové dřevotřísky a 
venkovní z titanzinku. 

Vstupní dveře jsou provedeny z Europril Natura 78, dřevo smrkové, úprava olše od 
firmy Vekra. Jejich zasklení je provedeno izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla 
Uw = 1,44 W/m2K. 

Vnitřní interiérové dveře jsou z CPL laminátu Swing 37. Vnitřní dveře jsou osazeny 
do ocelových zárubní. 

Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z Rheinzinku tloušťky 0,7 mm.  
Kotvení zábradlí ALZA v prostoru pochuzí střechy je provedeno ke konstrukci atiky 

pomocí kotvy a příruby. 
Malby a nátěry 
Vnitřní malba stropů a stěn 2x Primalex Plus, SDK – 2x Sádromal. Malba musí být 

otěru vzdorná, vodou ředitelná. Barevné provedení bude provedeno dle přání investora. 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
Jsou řešeny pomocí programu Teplo 2009. Protokoly a vyhodnocení z programu je 

přiloženo v Příloze č. 3 – Tepelně technický posudek konstrukce – objekt dostavby. 
Řešení vstupu 
Hlavní vstup do objektu je ze západní strany a je proveden v bezbariérovém 

provedení. 
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4.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelné izolace a otvorové výplně splňují požadavky ČSN 73 0540-2 z roku 2011 dle 

[14]. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou je roven Uem = 0,42 W/m2K. V rámci 
provedeného výpočtu průkazu energetické třídy náročnosti spadá objekt do kategorie C1 – 
Vyhovující doporučené úrovni. 

4.6 Způsob založení objektu 
Objekt založen na železobetonových pásech z betonu třídy C25/30 s hloubkou 

základové spáry 1 000 mm pod úrovní upraveného terénu.  
V základech jsou provedeny prostupy pro zdravotně technické instalace a zemnící Fe-

Zn pásky pro uzemnění objektu. 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byly podmínky pro 

zakládání stanoveny jako jednoduché a nenáročné. 

4.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. Během výstavby i 

provozování stavby nebudou použity žádné zvláštní technologie, které by mohly ohrozit 
životní prostředí. Před zahájením výkopových prací bude nutno provést kácení pár kusů 
stávajících stromů – bříz. 

S veškerými odpady vzniklými během stavby i během užívání bude nakládáno dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech [16]. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem. 

Během provozu je nutno dbát na minimalizování vzniku jakéhokoliv odpadu. Je nutné 
separovat jednotlivé složky odpadů, maximálně odpad recyklovat a snažit se minimalizovat 
odpady, které přijdou k přímému skladování. 
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4.8 Dopravní řešení stavby 
Díky nově vzniklé stavbě je nutno provést její napojení na stávající místní komunikaci 

a to v západní straně objektu. V těsné blízkosti objektu bude vybudováno parkovací stání pro 
handicapované a příjezd pro bezpečnostní složky a zásobování objektu. Ostatní parkovací 
plocha zůstává stávající v prostoru současného parkoviště u hlavních budov hotelového 
komplexu Petr Bezruč. 

4.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Objekt není nutno chránit před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Vnější prostředí 

není nijak škodlivé pro danou nově postavenou budovu. 

4.10 Obecné požadavky na výstavbu 
Je nutno dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. a plán BOZP o 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Všichni zaměstnanci (včetně zaměstnanců subdodavatelů) budou před zahájením prací 

proškoleni a seznámeni s předpisy dané stavby a provozu na staveništi. Všichni pracovníci 
jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky. 
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5. Technická zpráva pro zařízení pro vytápění staveb 

5.1 Typ zdroje tepla 
Objekt sportovního zázemí a kavárny s barem je napojen na zdroj tepla z hlavní 

budovy hotelového komplexu Petr Bezruč. Tepelná energie je do místnosti 1.04 – Technická 
místnost přivedena v předizolovaném potrubí LOGSTOR v dimenzi DN32 (vnější průměr 
ocelové trubky 42,4 mm, vnější průměr pláště 110 mm, tloušťka stěny 3,0 mm). Jedná se o 
potrubní systém pro přenosové a rozvodné systémy centrálního vytápění. Izolace potrubí je 
provedena polyuretanovou pěnou, vnější plášť je tvořen polyetylénem HDPE. 

Předizolované potrubí je při prostupu podlahovou konstrukcí dostavby hotelu vedeno 
v ocelové chráničce. V těsné blízkosti podlahy je umístěn přechodový prvek na ocelové 
potrubí bezešvé DN32 (38x2,6 mm). Ukončení polyuretanové izolace je zajištěno těsnícím 
kroužkem proti pronikání vody a vlhkosti do izolace. 

Potrubí v místnosti 1.04 – Technická místnost je napojeno na deskový výměník tepla 
ALFA-LAVAL. Teplotní spád primární části (přívod z kotelny KGJ) soustavy je realizován v  
90/70°C s průtokem 3,7 m3/h. Sekundární část (topná voda pro objekt dostavby) je provedena 
v teplotním spádu 75/65°C s průtokem 7,2 m3/h. Požadovaná plocha deskového výměníku je 
min. 77,33 m2. Minimálně požadovaný tepelný výkon soustavy je 82,6 kW s výše uvedenými 
teplotními spády a průtoky. Výpočet požadovaného deskového výměníku tepla je uveden 
v Příloze č. 14.  

Deskový výměník je na všech stupech vybaven uzavírací armaturou – kulovým 
kohoutem, vypouštěcím ventilem a na sekundární straně i pojišťovacím ventilem DUCO 
Meibes 1/2“x3/4“. Všechny vstupy jsou rovněž opatřeny teploměry 0/120°C a teplotními 
čidly pro měření a regulaci provozu soustavy. 

Dodávka tepla je zajištěna z modernizované kotelny s primárním zdrojem tepla 
kogenerační jednotkou CATTERPILLAR CG 132-16 v hlavním objektu hotelového 
komplexu Petr Bezruč. Dodávka tepla do objektu dostavby hotelu je zajištěna pomocí 
oběhového čerpadla GRUNDFOS CR 3. Provoz kogenerační jednotky je během roku 
proměnlivý. Díky umístěné akumulační nádrži o celkovém objemu 250 m3 je zajištěna 
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nepřetržitá dodávka tepla pro objekt dostavby hotelu. Bližší specifikace zařízení kotelny je 
uvedena v samostatné kapitole č. 6 této diplomové práce. 

5.2 Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 
Místo stavby se nachází v katastrálním území obce Malenovice v Moravskoslezských 

Beskydech na pozemku č. 913/3. Dostavba hotelu je umístěna v těsné blízkosti stávajícího 
hotelového komplexu a je budována s cílem rozšířit nabízené služby především o sportovní 
centrum, hygienické zázemí, kavárnu, bar s terasou a s kuchyní. 

Krajinná oblast v místě stavby je údolní/horská. Objekt je situován na dně 
malenovického kotle vedoucího z masivu Lysé hory. Intenzita větrů je zde vysoká.  

Nadmořská výška     630 m n.m. Bpv 
Výpočtová venkovní teplota    -18°C 
Průměrná teplota v otopném období   3,9°C 
Celková doba topného období   250 dnů 
Provoz       16 h/den 
Počet pracovních dnů     7 dnů 
Počet pracovních dnů v roce    300-310 dnů 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota   20°C / plný provoz 
       15°C / útlum 
Typ provozu      Přerušovaný 

5.3 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Vnější obvodový plášť – PRT 365 + 100 EPS  U=0,24 W/m2 K 
Podlaha na zemině      U=0,37 W/m2 K 
Střecha nad 1.NP      U=0,24 W/m2 K 
Střecha nad 2.NP      U=0,24 W/m2 K 
Střecha nad 3.NP      U=0,21 W/m2 K 
Okno – EUROPROFIL - izolační trojsklo   U=0,97 W/m2 K 
Vstupní dveře       U=1,20 W/m2 K 
PRT strop nad 1.NP a nad 2.NP    U=0,67 W/m2 K 
Vnitřní stěna PRT DRYFIX 300    U=0,57 W/m2 K 
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Vnitřní stěna PRT DRYFIX 115    U=1,50 W/m2 K 
Vnitřní stěna PRT DRYFIX 80    U=1,84 W/m2 K 

5.4 Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech 

 
Obr. 5.1 Tepelné ztráty objektu [3] 
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5.5 Přehled vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 
Na rozvody tepla nejsou napojeny v budově dostavby hotelového komplexu žádná 

vzduchotechnická zařízení. 

5.6 Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 
Výpočet tepelného výkonu deskového výměníku pro ohřev teplé vody je uveden 

v Příloze č. 14. Jedná se o průtokový ohřev TV s akumulační nádrží ETL EKOTHERM o 
objemu 200 l pro vyrovnání špičkového odběru teplé vody. Zásobník s tepelným výměníkem 
o výkonu 18,8 kW je dodán v jedné sestavě. 

5.7 Stanovení potřebného výkonu zdroje 
Na základě provedeného výpočtu tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti byl stanoven 

požadovaný výkon zdroje tepla – předávacího deskového výměníku s napojením na primární 
straně na rozvod tepelné energie z kotelny v hlavní budově. Po sečtení všech potřebných 
výkonů na zajištění dostatečné tepelné energie na provoz dostavby hotelu byl stanoven 
maximální výkon vodního deskového výměníku tepla na P = 82,6 kW. Návrh výměníku je 
uveden v Příloze č. 14. 

5.8 Přehled roční potřeby tepla pro vytápění a přípravu TV 
Celková roční potřeba tepla      190,2 MWh/rok 
         684,6 GJ/rok 
Výpočet je doložen v Příloze č. 10. 

5.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 
Potřebný tepelný příkon pro vytápění    63,83 kW 
Potřebný tepelný příkon pro ohřev TV    18,8 kW 
Potřebný tepelný příkon pro ohřev bazénové vody   7,6 kW 
Celkový potřebný tepelný příkon v přípojném bodě   82,6 kW 

Poznámka: Celkový potřebný tepelný příkon je počítán jako součet příkonu pro ohřev TV a 
vytápění. Nepředpokládá se zimní provoz bazénu. 
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5.10 Popis přípojky primárního media 
Primární medium pro tepelný příkon v přípojném bodě dostavby hotelu je topná voda 

z primárního okruhu kotelny ve stávajícím hotelové části. Přípojka primárního media začíná 
na teplotním rozdělovači v kotelně v budově „A“ stávající hotelové části. Z rozdělovače vede 
v suterénních prostorech zavěšené pod stropem jižním směrem. Na konci budovy je proveden 
úskok a potrubí je přes ocelovou chráničku uloženo pod podlahu a vedeno v zemině směrem 
k budově dostavby hotelu. Trasa potrubí je zakreslena do výkresu situace. 

Teplotní parametry primární vody     90/70 °C 
Průtok primární vody       3,7 m2/h 
Dimenze potrubí       DN32 
Rychlost v potrubí       0,9 m/s 
Tepelný příkon       82,6 kW 
Roční odběr        685 GJ 

5.11 Popis výměníkové stanice 
Výměníková stanice je umístěna v technické místnosti 1.04 u západní stěny dle 

výkresu č. T09 - Detail technické místnosti. Výměníková stanice se skládá z deskového 
teplovodního výměníku firmy ALFA – LAVAL. Před napojením potrubí na výměník tepla je 
nutno provést redukci rozměru potrubí vždy o DN řád níže. Výpočet je doložen v příloze   
č.14. [25] 

Teplotní spád primární strany     90/70 °C 
Teplotní spád sekundární strany.      75/65 °C 
Průtok na primární straně      3,7 m2/h 
Průtok na sekundární straně      7,2 m2/h 
Teplosměnná plocha       77,33 m2 

 
Tlakové zabezpečení výměníkové je zajištěno na sekundární straně pomocí 

pojišťovacího ventilu DUCO MEIBES 1/2"x3/4“ a pomocí expanzní nádoby REFLEX N50/6. 
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5.12 Umístění zdroje tepla  
Zdroj tepla pro výměníkovou stanici je deskový teplovodní výměník ALFA – LAVAL 

a je blíže popsán v bodě 5.11. Zdrojem tepla pro primární okruh teplovodního výměníku je 
kotelna v budově „A“ stávajícího hotelu. Jedná se o kogenerační jednotku CATTERPILLAR 
CG132-12 o tepelném výkonu Pt = 854,7 kW a elektrickém výkonu Pe = 800kW. Blíže je tato 
část popsána v samostatné kapitole č. 6 této diplomové práce.  

5.13 Výpočet větrání kotelny, přívod a odvod vzduchu 
Zdroj tepla (deskový výměník ALFA LAVAL) nevyžaduje žádný objem přívodního či 

odvodného vzduchu. Místnost 1.04 – Technická místnost bude větrána přirozeně s intenzitou 
větrání 2,0 1/h.  

5.14 Výpočet průřezu kouřovodů a komínu 
S ohledem na typ zdroje tepla – výměníková stanice s deskovým teplovodním 

výměníkem, není nutno požadovat žádné umístění potrubí kouřovodu a komínu. 

5.15 Řešení požární bezpečnosti kotelny 
S ohledem na typ zdroje tepla – výměníková stanice s deskovým teplovodním 

výměníkem, není požadováno žádné zvláštní požární opatření. Celý objekt tvoří jeden požární 
úsek. 

5.16 Popis uvažovaného otopného systému 
Jedná se o teplovodní otopný okruh s teplotním spádem 75/65°C pro vytápění pomocí 

deskových otopných těles, ohřev TV a bazénu, v teplotním spádu 45/35 °C pro tepelný okruh 
podlahového vytápění a teplotním spádu 40/30°C pro tepelný okruh s kapilárními rohožemi. 

V přívodní větvi z deskového výměníku je umístěna čerpadlová sestava – kulový 
kohout, filtr, redukce, čerpadlo, redukce, kulový ventil a zpětná klapka. Potrubí následně 
pokračuje na beztlaký hydraulický rozdělovač, kde jsou napojeny všechny jednotlivé topné 
okruhy. Každý okruh je vybaven směšovacím třícestným ventilem, čerpadlovou sestavou a 
místními teploměry. Bližší specifikace viz výkres č. T08 – Technologické schéma. 



Diplomová práce                                                                                        Bc. Martin Jaterka 
 

44 
 

Potrubí je uloženo převážně do podlahové konstrukce nebo v liště na stěně těsně nad 
úrovní podlahy.  

Provozní přetlak soustavy byl vypočten na min. 200 kPa, otevírací přetlak 
pojišťovacího ventilu byl stanoven na 350 kPa.  

Objem expanzní nádoby byl vypočten na 37,3 l. Je navržena tlaková expanzní nádoba 
s vnitřní nevyměnitelnou membránou REFLEX N50/6. Výpočet expanzní nádoby v Příloze č. 
11. 

5.17 Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 
Otopný systém v objektu dostavby hotelu Petr Bezruč je rozdělen na 4 samostatné 

otopné okruhy, které jsou napojeny na hydraulický rozdělovač v místnosti 1.04 – Technické 
místnosti.  

Okruh 1: 
Teplotní spád:      75/65°C 
Celkový tepelný výkon:    36 486 W 
Maximální průtok:     3 181 kg/h 
Celková tlaková ztráta okruhu:   35,25 kPa 
Oběhové čerpadlo:     GRUNDFOS ALPHA2 25-60 
 
Okruh 2: 
Teplotní spád:      75/65°C 
Celkový tepelný výkon:    11 035 W 
Maximální průtok:     950 kg/h 
Celková tlaková ztráta okruhu:   16,87 kPa 
Oběhové čerpadlo:     GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
 
Okruh 3: 
Teplotní spád:      45/35 °C 
Celkový tepelný výkon:    7 278 W 
Maximální průtok:     620,7 kg/h 
Celková tlaková ztráta okruhu:   11,3 kPa 
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Oběhové čerpadlo:     GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
 
Okruh 4: 
Teplotní spád:      40/30 °C 
Celkový tepelný výkon:    9 045 W 
Maximální průtok:     710 kg/h 
Celková tlaková ztráta okruhu:   14,3 kPa 
Oběhové čerpadlo:     GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
 

5.18 Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry čerpadel, regulační ventily 
Tlakové ztráty jednotlivých okruhů jsou uvedeny v bodě 5.17. Jejich výpočet je 

doložen v Příloze č. 8. 
Otopná soustava je regulována řídicím systémem s ekvitermním ovládáním pomocí 

vnějšího čidla na fasádě objektu, s napojením na trojcestné směšovací ventily na jednotlivých 
okruzích a na teplotní čidla na výstupu z hydraulického rozdělovače. Viz schéma zapojení na 
výkrese T08. 

Regulační šroubení je umístěno na každém otopném tělese a zajišťuje tlakovou 
regulaci jednotlivých těles. Každé těleso je rovněž vybaveno termostatickou regulační 
vložkou s osazenou termoregulační hlavicí HEIMEIER. 

5.19 Popis páteřních rozvodů, vedení a umístění 
Okruh 1: 
Teplotní spád okruhu č. 1 je 75/65°C. Okruh jedna v technické místnosti je napojen na 

hydraulický rozdělovač. Ocelové potrubí bezešvé tř. 11 je vedeno z technické místnosti po 
stěně a následně v podlaze do instalační předstěny středem objektu směrem ke stoupacímu 
potrubí S3 a rozdělovačům RZ3 a RZ4. Z rozdělovačů jsou napojeny jednotlivá otopná tělesa 
pomocí plastového potrubí REHAU RAUTHERM S HAS PE-Xa16x2,0 a 17x2,0.  

Otopná tělesa KORADO RADIK VKM jsou napojena spodním středovým napojením. 
Tělesa jsou napojeny přes přímý uzavírací přívodní ventil HONEYWELL VERAFIX VK 
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s regulací pro dvoutrubkové soustavy. Každé otopné těleso je rovněž vybaveno 
termoregulační vložkou s termoregulační hlavicí. 

Okruh 1 pomocí stoupacího potrubí S3 pokračuje i ve 2.NP, kde je napojeno na 
rozdělovač RZ5. Z tohoto rozdělovače jsou napojena otopná tělesa v místnosti 2.15 a dalších 
okolních místností. 

Okruh 2: 
Teplotní spád okruhu č. 2 je 75/65°C. Potrubí se v technické místnosti dělí na dvě 

části. První pokračuje do prostoru schodiště a pokračuje stoupacím potrubím S2 k otopnému 
tělesu na schodišti. Druhá větev pokračuje ke stoupacímu potrubí S1 a je dále napojeno na 
rozdělovače RZ6 a RZ7 v 2. a 3. NP. Z těchto rozdělovačů pokračují jednotlivá plastová 
připojovací potrubí k otopným tělesům umístěných v daných místnostech. 

Okruh 3 – Podlahové vytápění: 
Teplotní spád okruhu č. 3 je 45/35°C. Třetí okruh se po výstupu z hydraulického 

rozdělovače dělí na dva samostatné okruhy pro napojení rozdělovačů RZ 1 a RZ2 pro 
podlahové vytápění. Rozdělovače typu REHAU HKV – D s regulační stanicí TRS-V 
s integrovaným směšovacím čerpadlem WILO E25/1-5 jsou umístěny v místnosti 1.08 – 
Šatna ženy a 1.19 WC muži. Podlahové vytápění je provedeno v systému REHAU Varionova 
32-2. Viz výkresová část a výpočet podlahového vytápění v Příloze č. 8. 

Okruh 4 – Vytápění pomocí kapilárních rohoží: 
Teplotní spád okruhu č. 4 je 40/30°C. V místnostech, kde je veden okruh č. 3 – 

Podlahové vytápění je jako doplňkový zdroj tepla zvoleno umístění kapilárních stropních a 
stěnových rohoží G-Term. Rohože jsou ukotveny ke stropní konstrukci, kde je uložena 
armovací tkanina a omítka o tl. 10 mm. Sběrné potrubí je vedeno v kapsách ve zdivu. Veškeré 
připojovací potrubí je vedeno v plastu PPR. V případě nedostatečného pokrytí teplené ztráty 
podlahovým vytápěním a stropními kapilárními rohožemi je místnost doplněna o stěnovou 
část kapilárních rohoží (místnost č. 1.07 a 1.14). 
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5.20 Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 
Každé těleso KORADO RADIK VKM je vybaveno vnitřní termostatickou regulační 

vložkou HEIMEIER včetně termostatické hlavice HEIMEIER. Připojení těles VKM je 
zajištěno pomocí připojovací armatury HONEYWELL Verafix VK, přímé s možností 
přednastavení regulace. 

Některé stoupací větve otopné soustavy jsou osazeny vyvažovacími ventily 
HONEYWELL Kombi Plus 2, které zajišťují snížení tlakové zátěže na regulaci na 
rozdělovačích.  

Podlahové vytápění je napojeno na rozdělovač Rehau HKV – D s osazenými 
průtokoměry a regulátor průtoku. Rozdělovač je doplněn o regulační stanici TRS-V 
s integrovaným regulátorem vytápění, 3 cestným směšovacím ventilem, elektricky 
regulovaným čerpadlem WILO E25 a čidlem na přívodním potrubí.  

5.21 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou 
Za deskovým výměníkem na straně otopné soustavy je osazen pojišťovací ventil 

DUCO MEIBES 1/2" x 3/4" s přednastaveným otevíracím tlakem 350 kPa. Je napojen 
pružnou hadicí na kanalizační vpusť, která se nachází v těsné blízkosti tohoto deskového 
výměníku ALFA – LAVAL. 

Dopouštěcí ventil DN25 je umístěn v těsné blízkosti deskového výměníku, je pružnou 
hadicí připojen k vodovodnímu řádu a dopouštění systému je možno provést po otevření 
dopouštěcího kohoutu. Dopouštění bude pravidelně zajišťovat obsluha technické místnosti na 
základě poklesu tlaku v soustavě. 

Vypouštění systému lze provést pomocí vypouštěcího ventilu umístěného na nejnižším 
bodě v technické místnosti v těsné blízkosti expanzní nádoby a kanalizační vpusti. Vytlačení 
vody z podlahového vytápění bude zajištěno pomocí vzduchového kompresu, který by se při 
vypouštění soustavy připojil na připojovací bod v technické místnosti. 
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5.22 Tlakové poměry při vychladlé soustavě 
Plnící tlak:   p1 = 125 kPa 
Provozní tlak:   p2 = 200 kPa 
Maximální tlak:  p3 = 300 kPa 
Otevírací tlak PV:  po = 350 kPa 

5.23 Výpočet pojistného ventilu 
Výpočet je proveden v příloze č. 7. Bude osazen pojistný ventil DUCO MEIBES 

1/2"x3/4" s přednastaveným otevíracím tlakem 350 kPa 

5.24 Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostor a provozů 
Do hygienické části objektu, kde se budou návštěvníci pohybovat bez bot, je navrženo 

podlahové vytápění v teplotním spádu 45/35°C. Jedná se o prostory šaten, sprch, umyváren a 
WC. Výkon podlahového vytápění není schopen pokrýt potřebný tepelný výkon v daných 
prostorech. Z tohoto důvodu jsou zde umístěny stropní kapilární rohože napojené na topný 
okruh č. 4 v teplotním spádu 40/30°C.  

Ostatní prostory jsou vytápěny teplovodně pomocí deskových otopných těles, které 
jsou většinou umístěny v prostoru pod okenním otvorem. 

5.25  Popis připojení vzduchotechnických zařízení 
Na otopnou soustavu nejsou připojena žádní vzduchotechnická zařízení. 
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5.26 Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace 
teploty v prostoru 

Tab.  5.1 Popis otopných ploch 
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Otopné plochy jsou tvořeny převážně deskovými otopnými tělesy KORADO RADIK 
VKM se středním připojením na rozvody tepla. Část prostor v 1. NP je vybavena podlahovým 
vytápěním a stěnovým vytápěcím systémem – kapilárními rohožemi umístěnými ve stropě a 
ve stěně. 

Hlavní rozvody jsou vedeny ocelovém bezešvém potrubí, a to ve směru z hlavního 
beztlakového hydraulického rozdělovače k jednotlivým rozdělovačům, které jsou umístěny 
v každém podlaží. Na tyto místní rozdělovače jsou napojena otopná tělesa pomocí 
podlahového rozvodu tepla vedeného v plastovém potrubí Rehau PE-Xa. 

Regulace je zajištěna pomocí termoregulačních ventilů na jednotlivých tělesech. 

5.27 Popis připojení vzduchotechnických zařízení 
Vzduchotechnická zařízení nejsou připojena k otopné soustavě. 

5.28 Parametry oběhových čerpadel 
HLAV>Í >ABÍJECÍ ČERPADLO Z DESKOVÉHO VÝMĚ>ÍKU: 
Typ čerpadla     GRUNDFOS MAGNA 25-100 50Hz 
Maximální průtok    7,3 m3/h 
Dopravní výška    2 m 
Maximální dopravní výška   60 m 
Teplota kapaliny    75°C 
Příkon      0,1 kW 
Účinnost celková    38,6 % 
Spotřeba energie    242 kWh/rok 
Okruh 1: 
Typ čerpadla     GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 130 50Hz 
Maximální průtok    3,18 m3/h 
Dopravní výška    3,53 m 
Maximální dopravní výška   6,5 m 
Teplota kapaliny    75°C 
Příkon      0,063  kW 
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Účinnost celková    47,2 % 
Spotřeba energie    222 kWh/rok 
Okruh 2: 
Typ čerpadla     GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 130 50Hz 
Maximální průtok    2,4 m3/h 
Dopravní výška    1,68 m 
Maximální dopravní výška   4,2 m 
Teplota kapaliny    75°C 
Příkon      0,013 kW 
Účinnost celková    33,3 % 
Spotřeba energie    51 kWh/rok 
 
Okruh 3 – Podlahové vytápění: 
Typ čerpadla    GRUNDFOS ALPHA2  L25-40 50Hz 
Maximální průtok    2,4 m3/h 
Dopravní výška    1,47 m 
Maximální dopravní výška   4,2 m 
Teplota kapaliny    45°C 
Příkon      0,01 kW 
Účinnost celková    29 % 
Spotřeba energie    44 kWh/rok 
 
Okruh 4 – Kapilární rohože 
Typ čerpadla     GRUNDFOS ALPHA2  L25-40 50Hz 
Maximální průtok    2,4 m3/h 
Dopravní výška    1,48 m 
Maximální dopravní výška   4,2 m 
Teplota kapaliny    40°C 
Příkon      0,01 kW 
Účinnost celková    28,8 % 
Spotřeba energie    42 kWh/rok 
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Okruh 5 – Ohřev bazénu: 
Typ čerpadla     GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 50Hz 
Maximální průtok    2,4 m3/h 
Dopravní výška    1,9 m 
Maximální dopravní výška   4 m 
Teplota kapaliny    75°C 
Příkon      0,0,19 kW 
Účinnost celková    36,9 % 
Spotřeba energie    43 kWh/rok 
 
Okruh 6 – OHŘEV TV: 
Typ čerpadla     GRUNDFOS ALPHA2  L25-60 50Hz 
Maximální průtok    1,7 m3/h 
Dopravní výška    1 m 
Maximální dopravní výška   6 m 
Teplota kapaliny    75°C 
Příkon      0,032 kW 
Účinnost celková    35,0 % 
Spotřeba energie    65 kWh/rok 

5.29 Měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, 
vyhodnocení 
Objednatelem není požadováno dílčí ani centrální měření tepla v objektu dostavby 

hotelu Petr Bezruč. 

5.30 Popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon 
Ohřev teplé vody je napojen na otopnou soustavu v hlavním beztlakovém 

hydraulickém rozdělovači, a to samostatným okruhem č. 6 v teplotním spádu 75/65°C.  
Okruh je vybaven směšovací armaturou, čerpadlem a základními bezpečnostními 

prvky. Ohřev teplé vody je zajištěn přes deskový výměník tepla ALFA LAVAL o celkovém 
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výkonu 18.8 kW. Za tímto deskovým výměníkem tepla je na straně teplé vody umístěna 
akumulační nádoba o objemu 200 l, která slouží jako špičkovací nádrž při nárazových 
velkých odběrech teplé vody v budově (především při maximálním využití sprch). 

5.31 Způsob regulace přípravy teplé vody 
Pomocí osazeného směšovacího ventilu na výstupu z akumulační nádrže lze přesně 

nastavit výstupní teplotu do okruhu TV. Směšovací ventil bude nastaven na výstupní teplotu 
55°C.  

Další způsob regulace je pomocí dálkově řízených čerpadel na primární i sekundární 
straně deskového výměníku tepla pro ohřev TV. Vše bude řízeno centrálním řídícím 
regulátorem pro ohřev TV. 

5.32 Typy navržených zařízení 
Veškeré typy zařízení jsou uvedeny na příslušné výkresové dokumentaci k této 

technické zprávě pro vytápění. 

5.33 Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 
Potrubí je tvořeno ocelovými rozvody k hlavním rozdělovačům, které jsou umístěny 

na jednotlivých patrech objektu. Napojení jednotlivých otopných těles je provedeno 
v plastovém potrubí.  

Ocelové potrubí bude opatřeno základním antikorozním nátěrem RAL. 
Tloušťka a typ izolace jsou uvedeny vždy na příslušném výkrese a v tabulce č. 5.2. 
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Tab.  5.2 Tepelná izolace 

ROZMĚR 
POTRUBÍ POTRUBÍ TEPELNÁ IZOLACE 

TEPLOTA 
MÉDIA 

TLOUŠŤKA 
IZOLACE 

[mm]     [°C] [mm] 
10,1x1,1 REHAU PE-Xa ROCKWOOL FLEXOROCK 75 20 

14x1,5 REHAU PE-Xa ROCKWOOL FLEXOROCK 75 25 

16x2,0 REHAU PE-Xa ROCKWOOL FLEXOROCK 75 30 

17x2,0 REHAU PE-Xa ROCKWOOL FLEXOROCK 75 30 

DN15 OCEL. POTRUBÍ ROCKWOOL FLEXOROCK 75 30 

DN20 OCEL. POTRUBÍ ROCKWOOL FLEXOROCK 75 40 

DN25 OCEL. POTRUBÍ ROCKWOOL FLEXOROCK 75 50 

DN32 OCEL. POTRUBÍ ROCKWOOL FLEXOROCK 75 50 

DN40 OCEL. POTRUBÍ ROCKWOOL FLEXOROCK 75 40 

DN50 OCEL. POTRUBÍ ROCKWOOL FLEXOROCK 75 40 

 
Uložení potrubí bude převážně v podlahové konstrukci, případně na systémových 

závěsech, např. firmy Koňařík. 

5.34 Výpis materiálů potrubí jednotlivých části soustavy, popis způsobů zavěšení 
potrubí, uložení a kompenzace 
Výpis prvků je uveden v Příloze č. 17. 
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6. Technická zpráva pro změnu zdroje tepla v kotelně hlavní budovy 

6.1  Stávající stav 
Stávající hotelový komplex je napojen na jednu centrální kotelnu, která je hlavní 

zásobárnou tepla. Kotelna byla postavena v rámci hlavní výstavby hotelového komplexu 
v letech 1975-1976 a nachází se v 1. NP budovy „A“.  

Výpočet tepelných ztrát původního projektu byl proveden dle ČSN 060210 pro 
venkovní teplotu -18°C, způsob vytápění II tj. 16-20 hodin denně. Otopná soustava byla 
navržena s litinovými článkovými radiátory 500/1600. Ve sprchách a v druhotných 
místnostech byly navrženy otopné plochy z hladkých trubek. Každé otopné těleso je vybaveno 
dvojregulačním radiátorovým kohoutem. Odvětrání je zajištěno na nejvyšších větvích pomocí 
automatických odvětrávacích ventilů. Stoupačky a potrubí byly navrženy s vedením volně 
podél zdí.  

Systém vytápění je teplovodní v teplotním spádu 90/70°C. Na jednotlivých stoupacích 
potrubích jsou umístěny uzavírací armatury a škrtící ventily na zpátečce. Domovní rozvod je 
větvený a začíná v kotelně na rozvaděčích ústředního vytápění. Veškeré rozvody topné vody 
jsou z ocelových černých rour závitových a hladkých. 

Zdrojem tepla ve stávajícím stavu je kotelna na koks s výhřevností 27, 5 MJ/kg. Tato 
kotelna zásobuje teplem objekty „A“, „B+C“, „D“ a zařízení vzduchotechniky, ohřev vody 
v interiérovém bazénu a ohřev TV v akumulačních nádržích o celkovém objemu 8 m3. 

Celková potřeba tepla dle původního projektu byla stanovena na 1215 kW. Na tento 
maximální výkon byly navrženy 3 kotle EIV á 53 m3 a 1 kotel EIV 29 m3. Celkový 
instalovaný výkon kotlů je 1250 kW. Kotle jsou zauhlovány shora vozíky se spodním 
výsypem. Odstruskování kotlů je ruční do poplechovaných nádob v pravidelných intervalech.  

Větrání kotelny bylo navrženo přirozeně okny. Potřebná délka komínu byla výpočtem 
stanovena na 16 m, dle výšky objektu je skutečná výška komínu cca 22 m. 

Otopná soustava je vybavena 2 ks otevřených expanzních nádob, každé o objemu 
1500 dm3. Expanzní nádoby jsou umístěny ve speciální místnosti na střeše objektu části „A“. 

Teplá voda pro potřeby celého hotelového komplexu je ohřívána na dvou deskových 
výměnících a dvou akumulačních nádržích á 4 m3. Teplota TV proudící do vodovodního 
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potrubí je nastavena na 55°C. Objekt je vybaven cirkulací topné vody. Odběr teplé vody je 
předpokládán nepřetržitě s ohledem na provoz kuchyně, pokoje hostů a recepce. 
Technická data stávající kotelny: 

Tlaková ztráta v potrubí v kotelně   cca 8 kPa 
Tlak na hlavním rozdělovači:    23 kPa 

Tepelné izolace stávající: 
Izolační rohože z čedičové vlny se sádrovou omítkou 
Rozdělovače      50 mm 
Expanzní nádrže     70 mm 

       Ohřívače TV     90 mm 
 

Rohože z čedičové vlny s folií Fatroid 
Potrubí do DN65     35 mm 
Potrubí DN65-100     45 mm 
Potrubí DN125 – 200     55 mm  

 
Z reálných zkušeností z provozu jednotlivých kotlů je potřebný výkon soustavy daleko 

menší než původní výpočtový předpoklad. Na základě reálného provozu kotelny, kdy je 
v současnosti 1 ks kotle již odstaven z důvodu trvalé poruchy, je při plném výkonu soustavy 
potřebný výkon cca 920 kW pro vytápění objektů stávajícího hotelového komplexu.  

6.2 Výměna zdroje tepla - demontáže 
Stávající 4 ks kotlů na koks budou odpojeny od soustavy, rozebrány na místě a 

ekologicky zlikvidovány. Zbytková zásoba koksu (cca 10 t) v místnosti skladu bude vyvezena 
mimo objekt a nabídnuta k odprodeji. 

Veškeré rozvody od stávajících kotlů na koks budou rozebrány, dojde k demontáži 
sběrače a rozdělovače včetně čerpadlových sestav. Napojení spalin na komínové těleso bude 
rovněž demontováno.  
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Otopná soustava zůstává beze změny. Její stav je prozatím vyhovující, potrubí i otopná 
tělesa jsou v dobrém technickém stavu a není nutná jejich komplexní výměna či náhrada. 
Investor si nepřál zasahovat do topných těles v objektu. 

Expanzní nádoby na střeše objektu budou demontovány, ekologicky odstraněny a 
nahrazeny vypouštěcí a dopouštěcí sestavou s beztlakovou nádobou. 

Vyvážení soustavy zůstává beze změny. 

6.3 Stanovení křivky trvání tepelného výkonu 
Byl proveden výpočet křivky tepelného výkonu celého komplexu hotelu Petr Bezruč 

pomocí výpočtového modelu [25]. 
Vstupní hodnoty pro výpočet: 
Výpočtová venkovní teplota     -18°C 
Teplota začátku a konce vytápění    13°C 
Celková délka topného období    250 dnů 
Průměrná teplota v otopném období    3,9 °C 
Celková tepelná ztráta všech objektů    1050 kW 

 
Pozn. Do celkové tepelné ztráty je započítána i tepelná ztráta dostavby hotelu. Tepelná 
ztráta stávajících budov byla odhadem snížena dle skutečného provozu 
v nejchladnějších dnech dle zkušeností místního provozního ředitele. 
 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota    20°C 
Roční potřeba tepla pro přípravu TV    5895 GJ 
Teplota ohřátí TV      55°C 
Teplota studené vody v zimním období   10°C 
Teplota studené vody v letním období   15°C 
 
Na základě provedeného výpočtu byla stanovena křivka doby trvání tepelného výkonu 

pro období celého roku. V grafu 5.1 lze rozlišit letní provoz, tj. potřeba tepla pouze pro ohřev 
TV, který trvá přibližně 115 dnů s potřebným denním hodinovým výkonem 186,9 kW. Na 
začátku topného období je vidět znatelný skok na křivce výkonu a následně postupný nárůst 
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potřebného tepelného výkonu. Maximální potřebný tepelný výkon byl stanoven na 1 126,4 
kW, a to při extrémních teplotních podmínkách. 

 Byly vykresleny dvě křivky trvání tepelného výkonu. Graf 5.1 je vztažen k počtu dnů, 
graf 5.2 je stanoven k hodinovému tepelnému výkonu. 

 
Graf 6. 1 Křivka trvání tepelného výkonu ve dnech [25] 

 
Graf 6. 2 Křivka trvání tepelného výkonu v hodinách [25] 

Z vykreslených křivek trvání tepelného výkonu je zřetelný výrazný rozdíl potřebného 
tepelného výkonu v letním a zimním období. Provoz kogeneračních jednotek umožňuje 
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regulaci svého výkonu pouze v rozsahu 60-100%. Z tohoto důvodu není žádná kogenerační 
jednotka schopna sama pokrýt celý rozsah požadovaného tepelného výkonu po celý rok. 

6.4 +ávrh optimální kogenerační jednotky 
Pro nejefektivnější provoz kogenerační jednotky je nejvýhodnější nepřerušovaný 

provoz po celou dobu svého denního provozního režimu, a to nejlépe na svůj maximální 
provozní výkon. Režimy provozu jsou závislé na smlouvě s obchodníkem elektrické energie. 
Kogenerační jednotku je možno provozovat v režimu 8, 12 a 24 hodin. Většina kogeneračních 
jednotek je schopna být provozována v rozsahu 60-100% svého tepelného výkonu. V případě 
potřeby pokrytí většího časového úseku než je povolený provoz KGJ, je nutno do systému 
umístit akumulační prvek, který zajistí pokrytí potřebného tepelného výkonu i mimo provozní 
hodiny samotné kogenerační jednotky. Jedná se většinou o vodní akumulační zásobníky 
velkých objemů. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto umístit na provoz v hotelovém komplexu Petr 
Bezruč 1 ks kogenerační jednotky CATTERPILLAR CG132-16 s tepelným výkonem 854,7 
kW a použití vodního akumulačního zásobníku o objemu 250 m3. Jako druhý dodatkový zdroj 
bude použit plynový kotel Ferolli G4N09 s tepelným výkonem Pt = 300 kW. Třetím zdrojem 
tepla bude plynový kotel Ferolli G4N10 s maximálním tepelným výkonem 360 kW. 
Technické listy v příloze č. 20. Tento třetí zdroj tepla bude sloužit jako špičkovací kotel + 
záložní zdroj v případě poruchy kogenerační jednotky nebo hlavního plynového kotle. 
Plynové kotle budou zapojeny do kaskády s plynulou regulací. 

6.5 Krytí potřeb 3 zdroji tepla 
Na základě zvolených 3 ks zdroje tepla byly do křivky potřebného pokrytí tepla 

umístěny tyto tři zdroje, viz graf 6.3.  
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Graf 6. 3 Pokrytí potřeby tepla jednotlivými zdroji [25] 

Fialová čára znázorňuje provoz samotné kogenerační jednotky CG132-16. Její provoz 
byl pro letní období stanoven na 8 hodin (cca 115 dnů v roce) a 12 pro zimní měsíce (251 dnů 
v roce), viz v tabulce 6.1. 

Tab. 6. 1 Provoz KGJ [25] 
PROVOZ+Í HODI+Y KGJ: 
CELKEM 3 551 h       
z nich :     dnů měsíců 
     8 h 604 h   115 d 3,8 
     8 až 12 h 2 947 h   251 d 8,3 
Výroba EE 2 840,7 MWh       
Výroba tepla 3 035,0 MWh 10 926 GJ     

 
Tab. 6. 2 Výpočet akumulační nádoby [25] 

 PRDHVS PROV. HOD Objem AKU PROV.HODI+ Měsíců 
1.mezní bod 427,4 kW 12,0 h 250,0 m3 2 947 h 8,3 
2.mezní bod 284,9 kW 8,0 h 232,1 m3 604 h 3,8 

PRDHV 346,1 kW 9,7 h 235,4 m3   MIN. TO 351,7 kW 9,9 h 214,4 m3   MIN.Léto 186,9 kW 5,2 h 178,4 m3   SUMA    3 551 h 12,0 
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Nejefektivnější provoz kogenerační jednotky je při jmenovitých výkonech, tj. při 
100% výkonu. Toto opatření přináší nejvyšší účinnost kombinované výroby tepla a elektřiny a 
zároveň nejnižší servisní náklady na provoz samotné jednotky. Cena servisních prací je 
stanovena k motohodinám, a to bez rozlišení výkonu kogenerační jednotky.  

Důvodem pro zvolený 8 a 12 hodinový provoz je rovněž výše příplatků za yelen7 
bonus KVET výroby. Více v samostatné kapitole č. 8 věnované ekonomické návratnosti 
investice.  

Jedním z nejdůležitějších prvků při rozhodování o provozu kogenerační jednotky je 
rovněž umístění samotné kotelny, která se nachází v suterénu hlavního křídla hotelového 
komplexu, kde jsou ve 2. NP umístěny pokoje pro hosty a je zde nutno splnit přísné noční 
akustické limity. Z tohoto důvodu byl zvolen zimní provoz KGJ pouze na 12 hodin 
s akumulací tepla ve vodním zásobníku o celkovém objemu 250 m3. 

Dle tabulky 6.2 lze vyčíst dobu provozu v jednotlivých ročních obdobích. V letním 
období (tj. v období potřeby tepla Pt = 186,9 kW dle grafu 6.1) bude kogenerační jednotka 
v provozu 5,2 hodiny denně, během kterých bude zajišťovat dodávku potřebného tepla a 
zároveň nabije potřebný objem akumulační nádrže (pro letní provoz je potřebný objem cca 
180 m3), ze které se bude následně čerpat energie zbývajících 16 hodin denně. 

Při přechodu na topné období bude kogenerační jednotka v provozu 12 hodin na 
maximální výkon. Během této doby jednotka plně nabije akumulační nádobu, ze které bude 
soustava postupně odebírat teplo v době mimo provoz samotné kogenerační jednotky.  

Při výpočtu doby provozu se vychází ze základní rovnice provozu kogenerační 
jednotky: 

PRDHVS * 24 = Pe KGJ * T     (6.1) 
kde 
PRDHVS – průměrný denní hodinový výkon soustavy [kW] 
Pt KGJ – tepelný výkon kogenerační jednotky [kW] 
  Pro KGJ CG132-16   Pt = 854,7 kW 
T – doba provozu kogenerační jednotky [h] 
 

Kogenerační jednotka CG132-16 je navržena jako primární zdroj tepla pro celý 
hotelový komplex. Celková vyrobená energie je rovna 10 906 GJ/rok a pokryje 78,4% 
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celkové potřeby tepelné energie. Zbývající potřeba tepla musí doplněna sekundárními zdroji 
tepla. 

Tab. 6. 3 Provoz jednotlivých zdrojů [25] 

ZDROJ 
TEPLA 

JMEOV
ISTAL.
VÝKO 

JMEO.PRO
VOZÍVÝK

O 
VYPOČTEÉ 

TEPLO 
POKRYTÍ 

SPOTŘEBY 
TEPLA 

 
(kW) (kW) (GJ) (%) 

KGJ 427,4 427,4 10 892 78,4 
K1 300,0 300,0 2 754 19,8 
K2 350,0 350,0 248 1,8 
 

6.6 Doplňkové plynové kotle K1 a K2 
Samotná kogenerační jednotka není schopna pokrýt veškerou potřebu tepla po celý 

rok, je nutno v kotelně umístit další dva plynové kotle, které budou sloužit jako špičkovací 
kotle při nedostatku tepelného výkonu a zároveň jako záložní zdroje při poruše kogenerační 
jednotky. Jedná se o dvojici stacionárních plynových kotlů Ferroli G4N09 a G4N10. Kotel je 
vyroben z litinových článků z vysoce jakostní šedé litiny G20. Těleso kotle je izolováno 60 
mm silnou vrstvou z velmi husté minerální vlny. Opláštění kotle je vyrobeno z oceli. Jednotky 
jsou vybaveny multifunkčním ovládacím panelem  s napojením na řídící systém RVA 
Siemens. 

Kotel Ferroli G4N09 bude sloužit jako druhý doplňkový zdroj tepla pro zajištění 
potřeby celého hotelového komplexu. Kotel vyrobí ročně 2 754 GJ a pokryje 19,8 % roční 
potřeby tepla. Kotel G4N10 bude sloužit jako záložní zdroj, současně i k vykrytí špiček 
potřeby tepla v nejnepříznivějších dnech otopného období. Při poruše nebo servisu 
kogenerační jednotky ji tento zdroj bude zastupovat. Jeho procentuální pokrytí potřeby tepla 
je pouze 1,8%, při odstávkách jeho podíl může narůstat. 

Provoz plynových kotlů bude ovládán řídicím systémem Siemens RVA, kotle budou 
spouštěny dle potřeby tepla během roku. Plynové kotle nejsou napojeny na akumulační 
zásobník tepla. 



Diplomová práce                                                                                        Bc. Martin Jaterka 
 

63 
 

Plynové kotle jsou napojeny na stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno 
z kyselinovzdorné nerez oceli tl. 0,5 mm KOMINUS DN150. 

6.7 Umístění kogenerační jednotky 
Kogenerační jednotka bude umístěna v prostoru stávající kotelny, v místě původního 

umístění kotlů v těsné blízkosti stávajícího komínového tělesa. Umístění do prostoru kotelny 
bude zajištěno pomocí stávajících vrat š. 1750 mm a v. 2480 mm. 

Pod umístěním kogenerační jednotky bude nutno zesílit základovou konstrukci a 
zajistit její dilatační oddělení od stávající konstrukce. Pro zhotovení rozšiřující betonové 
konstrukce je nutno provést statický posudek. 

Samotná kogenerační jednotka bude společně se spalinovým výměníkem a modulem 
vyvedení tepla (primární okruh s primárním deskovým výměníkem) umístěna uvnitř 
protihlukové kapoty o rozměrech 5x3 m a výšky 3 m. Akustická kapota bude tvořena 
protihlukovým panelem sendvičového provedení o tloušťce 105 mm TEPRO APT105. Panel 
je složen z ocelového galvanického zinkovaného plechu, folie panelu, zvukově izolačního 
materiálu Prefizol tl. 80 mm, 85 kg/m3 a ocelového plechu o tl. 1,5 mm. Certifikátem 
deklarována hodnota vážené zvukové neprůzvučnosti je rovna Rw = 43 (-2; -6) dB. 

6.8 Vzduchotechnika kogenerační jednotky 
Vzduchotechnika je navržena tak, aby při venkovních teplotách nižších než 10°C 

zajistila stabilní teplotu uvnitř kapoty v hodnotě 20°C. Množství přiváděného a odváděného 
vzduchu musí zajistit přívod potřebného množství vzduchu pro spalování a odvod tepelné 
zátěže z prostoru kapoty. Tepelná zátěž kapoty je především ze sálavého tepla samotné 
kogenerační jednotky, a dalších zařízení umístěných v kapotě (spalinový výměník, modul 
vyvedení tepla). Celková hodnota tepelné zátěže, kterou je potřeba odvádět byla stanovena na 
65 kW (55kW sálavé teplo z kogenerační jednotky + 10 kW jako sálavé teplo z dalších 
zařízení). 

Vzduchotechnika bude osazena směšovací komorou s napojením na prostor celé 
kotelny pro zajištění temperování tohoto prostoru a pro ochranu kogenerační jednotky proti 
podchlazení vzduchem při studených startech. 

Potřebné množství vzduchu: 
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Objemový průtok spalovacího vzduchu    3 552 m3/h v.v. 
Objemové množství pro odvod teple     12 912 m3/h v.v. 
Suma potřebného přiváděného vzduchu    16 464 m3/h v.v. 
Bezpečnostní koeficient zapojení     1,3 
 
Pozn. Dle doporučení výrobce kogenerační jednotky a zároveň jako projekční rezerva 
a jistota. 

 
Skutečně přiváděné množství vzduchu    24 405 m3/h v.v. 
Množství odváděného vzduchu     16 785 m3/h v.v. 

 
Z výše uvedených hodnot vyplývá, že kapota je větrána přetlakově, protože část 

vzduchu bude spotřebována při spalování zemního plynu v motoru. 
Vzduchotechnika bude přivádět venkovní vzduch z prostoru parkoviště a odvádět do 

venkovního prostoru v jiné části parkoviště. Umístění vyústek zajistí, aby nedocházelo ke 
vzájemnému ovlivňování těchto vzduchů. Vedení vzduchotechnického potrubí je zakresleno 
pouze schematický na výkrese půdorys kotelny č. K02. 

Předběžný návrh nasávacího potrubí byl stanoven na obdélníkové potrubí 1000x630 
mm pro přívodní potrubí s rychlostí proudění vzduchu 10,6 m/s. Na přívodní větvi bude 
umístěn filtr G3 a tlumiče hluku zn. Greif délky 2m. Na vstupním potrubí bude rovněž 
umístěna požární klapka s napojením na řídicí systém, kouřové čidlo a čidlo úniku plynu. 

Větev odvodního vzduchu bude o rozměrech potrubí 800x630 mm s rychlostí 
proudění vzduchu 8,6 m/s. Vzduch bude nasáván přes velkoprostorovou mřížku. Odvod 
vzduchu bude osazen tlumiči hluku zn. Greif délky 2m. 

6.9 Přívod paliva 
Objekt hotelového komplexu nemá v současné době plynovou přípojku. Z tohoto 

důvodu bylo rozhodnuto o využití stlačeného zemního plynu (ozn. jako CNG) a regulační 
stanice před objektem. 

Spotřeba zemního plynu při plném provozu všech 3 ks zdrojů tepla je dle technických 
listů 96 kg/h (70,05 kg/h pro KGJ, 11,75 kg/h pro kotel 1 a 14 kg/h pro kotel 2). Maximální 
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denní spotřeba zemního plynu je 1 934  Nm3/den (12 h provoz kogenerační jednotky a 24 h 
provoz plynových kotlů) při normo podmínkách (p=101,3 kPa a t=0°C). 

Pro zásobování objektu stlačeným zemním plynem byla zvolena varianta 2 ks 
mobilních CNG nádob na návěsu o objemu 7 315 Nm3 (zásobník č. 1) a 2 480 Nm3 (zásobník 
č.2). Dva návěsy byly zvoleny s ohledem na nutnost zajištění nonstop provozu a s nutností 
doplňování CNG nádob u plnící stanice. 

Při maximálním provozu všech 3 ks zdrojů tepla je zásobník č. 1 vyčerpán za 3,7 dne. 
V tomto případě bude systém přepojen na záložní CNG zásobník č. 2 o objemu 2 480 Nm3. 
Tento záložní CNG zásobník je schopen pokrýt dobu 1,3 dne maximálního provozu. Během 
provozu na záložní zásobník č. 2 bude hlavní zásobník č. 1 doplněn na nejbližší 
tlakovací/čerpací stanici CNG. Tato situace může nastat při maximální spotřebě tepla v celém 
komplexu hotelu Petr Bezruč, tj. te=-18°C, potřeba tepla pro ohřev TV 186,9 kW. Jedná se o 
extrémní situaci, se kterou se musí počítat, ovšem její reálný stav nastane zcela výjimečně.   

Při letním provozu (pouze ohřev TV) na kogenerační jednotku s dobou provozu pouze 
5,2 h/den je spotřeba zemního plynu 492,44 Nm3/den. Při tomto režimu bude kapacita 
zásobníku č. 1 dostačující pro provoz 14,8 dne. Až po této době bude nutno přepojit na 
záložní zásobník č. 2, který bude schopen pokrýt spotřebu zemního plynu po dobu 5 dnů.  

Při teoretickém středním požadovaném výkonu 459,6 kW (provoz kogenerační 
jednotky 9,7 hodiny) je doba provozu na hlavní zásobník č. 1 cca 8 dnů. 

Z těchto výpočtů lze zjednodušeně stanovit předpokládanou potřebu doplňování 
hlavního zásobníku CNG plynu č. 1 u plnící stanice: 

Letní provoz na kogenerační jednotku    14 dnů 
Průměrná potřeba tepla v hotelovém komplexu   8 dnů 
Maximální potřeba tepla v hotelovém komplexu   3,5 dne 

6.10 Regulace C+G na zemní plyn 
Tlak stlačeného zemního plynu v zásobnících CNG je 20 MPa. Tento tlak je nutno 

redukovat na hodnotu 50 kPa, který je přípustný pro regulační prvky umístěné přímo na 
kogenerační jednotce. Před vstupem zemního plynu do objektu kotelny bude umístěna 
regulační stanice, která bude v 5 stupních regulovat daný tlak. Před každým stupněm regulace 
je nutno vstupní plyn předehřát na teplotu 38°C, aby po redukci nedošlo k poklesu výstupního 
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plynu pod 5°C a jeho zamrzání. Celkový výkon ohřívače pro předehřev vstupujícího zemního 
plynu je 22,3 kW. Výpočet doložen v příloze č. 10. 

Tento výkon bude zajištěn z okruhu chlazení palivové směsi kogenerační jednotky, 
která je v teplotním spádu 46/40 °C. Toto nízkopotenciální teplo by za jiných okolností 
muselo být komplet mařeno na suchém chladiči. V tomto případě, kdy část výkonu bude 
využito pro předehřev zemního plynu pro regulaci, bude výkon suchého chladiče ponížen o 
výkon tohoto předehřevu. Tepelný výkon, který je potřeba ovšem stále mařit je 45 kW. 
Z tohoto důvodu bude před objektem umístěn suchý chladič ALFA – LAVAL s výkonem 
45kW. 

Okruh chlazení palivové směsi musí být ve většině případu mařen a to z důvodu 
potřeby chladit palivovou směs po smíchání se spalovacím vzduchem a to za všech okolností 
provozu kogenerační jednotky. V případě využití tohoto „odpadního tepla“ se zvedá celková 
tepelná účinnost kogenerační jednotky. 

V případě, že by kogenerační jednotka byla mimo provoz nebo během studených 
startů, je nutno zajistit předehřev plynu i jiným způsobem než ohřevem z okruhu chlazení 
palivové směsi kogenerační jednotky. Z tohoto důvodu bude v regulační stanici umístěn 
elektrokotel DAKON o výkonu 6,2 kW, který zajistí předehřev plynu pouze během doby 
provozu plynových kotlů bez kogenerační jednotky nebo při studených startech kogenerační 
jednotky (předpoklad provozu max. 5 minut). 

6.11 Akumulační nádoba 
Pro vyrovnání vyrobeného tepla z kogenerační jednotky za 8/12 hodin a 24 hodinovou 

potřebou tepla pro provoz hotelového provozu je do otopné soustavy umístěna akumulační 
nádoba o celkovém vodním objemu 250 m3. Akumulační nádoba bude umístěna v prostoru 
stávajícího skladu koksu v suterénu části „E“. Nádoba bude válcového tvaru o průměru 6,8 m 
a výšce cca 7,5 m. Nádoba bude svařována přímo na místě, kde budou dovezeny 
předpřipravené předohýbané plechy o přepravitelných rozměrech a připravené ztužující prvky 
a nosné konzoly.  

Nádoba bude mít 4 vstupy DN125 PN16 pro napojení na otopnou soustavu. V případě 
potřeby bude vybudován montážní otvor ve stěně skladu koksu z prostoru parkoviště. Každý 
vstup do akumulační nádoby bude mít svoji uzavírací armaturu. Na jedné větvi bude mezi 



Diplomová práce                                                                                        Bc. Martin Jaterka 
 

67 
 

akumulační nádobou nádrží a uzavírací armaturou umístěn pojišťovací ventil pro případ 
uzavření všech armatur a zvýšení teploty v zásobníku. 

Akumulační nádoba bude tepelně izolována minerální vatou Rockwool tl. 100 mm a 
její povrch bude oplechován Al plechem tl. 0,7 mm. Akumulační nádoba bude vybavena 
sadou 5 ks dálkových teplotních čidel.  

6.12 Potrubí umístěné v kotelně 
Všechny 3 zdroje tepla jsou napojeny na centrální hydraulický beztlaký 

rozdělovač/sběrač tepla, ze kterého postupně vycházejí jednotlivé topné okruhy do objektů, 
okruhy pro ohřev TV, bazénu či vzduchotechniky. 

Akumulační nádoba je napojena na systém mezi samotnou kogenerační jednotku a 
tento beztlaký hydraulický rozdělovač/sběrač. Plynové kotle jsou napojeny přímo na tento 
hydraulický rozdělovač bez napojení na akumulační nádrž. Každý přívodní okruh má vlastní 
čerpadlo.  

Nové potrubí bude v prostorách kotelny izolováno tepelnou izolací Rockwool Pipo 
Als. Jednotlivé tloušťky jsou označeny na výkrese a schématu zapojení. 

Beztlaké expanzní nádoby byly nahrazeny vypouštěcí a dopouštěcí stanicí VDZ405 
s beztlakým zásobníkem vody o objemu 10 m3. Tato stanice bude sama regulovat a hlídat 
množství vody v systému na základě tlakových čidel. Objem nádrže pokryje teplotní změnu 
celé soustavy v rozsahu 10-95°C. 

Na hlavní rozdělovač je napojen i přívod tepla pro nově vybudovanou dostavbu hotelu 
Petr Bezruč. Potrubí bude vedeno v suterénu budovy „A“ zavěšeno pod stropem a v exteriéru 
bude uloženo v zemi v předizolovaném potrubí LOGSTOR.  

Výpis prvků a čerpadel je uveden na výkresové dokumentaci. 
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7. Tepelně technické zhodnocení stávající hotelové části 

7.1 Současný stav 

Objekt hotelu Petr Bezruč byl postaven v letech 1973-1975 jako rekreační středisko 
ROH Malenovice – Satina. Objekt se skládá z 5 samostatných celků ozn. písmeny abecedy 
(A-E).  

Během celé doby provozu hotelu nebyla provedena žádná rozsáhlejší rekonstrukce 
celého komplexu. Došlo pouze k drobným změnám v interiéru objektu a k řešení havarijních 
stavů. V minulém roce došlo k barevné úpravě vnější fasády na západní straně hotelu (nově 
natřeno na zeleno), ovšem nebylo provedeno žádné dodatečné zateplení.  

První etapa výměny oken začala v hotelu v roce 2010 a to v pokojích hostů. Byly zde 
umístěny plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem s hodnotou Uw = 1,6 W/m2 K. 
Z dnešního pohledu lze tento krok považovat za předčasný. Rekonstrukci je nutno řešit 
komplexně a s ohledem na výměnu oken měla být rovněž provedena i úprava vnějšího pláště 
a dalších obvodových konstrukcí. 

Současný stav objektu je již poznamenán časem, ale stále se dá považovat za 
vyhovující a provozuschopný. V příloze č. 19 -  Fotodokumentace je deklarován současný 
stav budov z první poloviny roku 2012. 

7.2 Současný zdroj tepla 

Zdrojem tepla v hotelové části jsou původní 4 ks kotlů na tuhá paliva – koks 
instalované v roce 1975, z nichž jeden je trvale mimo provoz kvůli neopravitelné závadě. 
Všechny zdroje tepla jsou již na konci své provozní životnosti a je nutno řešit jejich 
urychlenou výměnu za nový zdroj tepla. 

V minulých letech proběhly v rámci kotelny drobné úpravy na rozvodech, došlo 
k částečnému přepojení stávajících hydraulických rozdělovačů. V rámci havárie bylo nutno 
řešit nové deskové výměníky tepla pro ohřev TV a rovněž proběhla výměna dvou 
akumulačních nádob na teplou vodu. 
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V rámci dlouhodobého měření je původně vypočtený celkový výkon zdrojů tepla 
mírně nadhodnocen. Při současném provozu pouze 3 ks kotlů ze 4 instalovaných je i při 
největší potřebě tepla součet výkonů jednotlivých zdrojů dostatečný. 

7.3 Stávající obvodové konstrukce 

Stávající obvodový plášť je tvořen plynosilikátovými tvárnicemi M10 tl. 300 mm a 
břízolitovou omítkou tl. 20 mm. Část štítových stěn je provedena z nosného železobetonu C25 
tl. 150 mm, polystyrénu tl. 25 mm a siporexových tvárnic MC50, tl. 80 mm. Vnější povrch je 
rovněž tvořen břízolitovou omítkou tl. 20 mm. 

Tepelně technické posouzení stávajících vnějších konstrukcí je provedeno v příloze 
č.2 – Tepelně technický posudek konstrukce – Stávající objekt. 

Část oken je již vyměněna za plastové s izolačním dvojsklem. Zbývající část oken je 
navržena v rámci navrhované rekonstrukce v rámci tohoto projektu. 

7.4 Popis typického podlaží 

Pro potřeby tohoto projektu bylo rozhodnuto o zpracování částečné stavební 
dokumentace pouze pro objekt „A“ a to v rozsahu typického patra ve formě projektu v M1:50 
a část pater ve formě studie v měřítku 1:100. Cílem práce nebylo zpracovat kompletní 
dokumentaci potřebnou pro rekonstrukci stávající části. 

Objekt „A“ hotelového komplexu se nachází v jeho východní části, ve které jsou 
umístěny hlavně pokoje pro hosty. Orientační půdorysné rozměry jsou 62,5 m na délku, šířku 
16,5 m a cca 20 m na výšku. Část pokojů je vybavena balkony a lodžiemi. Budova ve své 
jižní části s přibývajícími patry postupně uskakuje vždy o jednu pokojovou buňku. 

Pro zpracování částečné projektové dokumentace bylo jako typické podlaží zvoleno 
3.NP o rozměrech 57,7 x 16,5 m. Patro je symetricky rozděleno komunikačním prostorem – 
vnitřní chodbou, která tvoří hlavní vodící linii. Jednotlivé pokojové buňky se skládají 
z hygienické části: samostatné WC (místnost 3.08), koupelny se sprchou (místnost 3.07). 
Hlavní část buňky je tvořena pokojem pro hosty (místnost 3.05) o ploše 12,4 m2. Pokojové 
buňky jsou rovněž vybaveny nezasklenou lodžií o ploše 3,19 m2. 
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7.5 'ávrh na úpravu zdroje tepla 

Z důvodu končící provozní životnosti stávajících zdrojů tepla je navržena 
v samostatné kapitole č. 6 kogenerační jednotka, která bude sloužit jako primární zdroje 
tepelné a elektrické energie pro celý hotelový komplex. Provoz kogenerační jednotky bude 
regulován dle aktuální potřeby tepla v soustavě, ovšem s omezením na maximální dobu 
provozu v létě 8 hodin a v zimě 12 hodin. Do soustavy je rovněž navržena akumulační nádrž 
o objemu 250 m3, která bude vyrovnávat časový odstup mezi provozem kogenerační jednotky 
a potřebou tepla v soustavě. Plný objem akumulační nádoby bude nabit během 12 hodinového 
provozu KGJ.  

Tento způsob provozu kogenerační jednotky byl zvolen s ohledem na nejvýhodnější 
cenu prodeje vyrobené elektrické energie, s ohledem na typ budovy a akustickými požadavky 
v nočních hodinách. 

Jako druhý (doplňkový a záložní) zdroj tepla jsou zvoleny 2 ks plynových kotlů 
Ferroli. Tyto kotle budou v případě potřeby v provozu 24 hodin denně, ovšem slouží pouze 
jako doplňkový a špičkovací zdroj tepla pro období, kdy výkon kogenerační jednotky nebude 
dostačující. Zároveň mohou oba kotle pokrýt významnou část potřeby tepla v případě 
odstávky či servisu kogenerační jednotky. 

Z důvodu, že hotelový komplex nemá v tuto chvíli vybudovanou přípojku plynu, je 
jako palivo pro kogenerační jednotku i plynové kotle zvolen stlačený zemní plyn CNG 
v tlakových nádobách umístěných na mobilním přívěsu. Stlačený zemní plyn musí být nejprve 
v regulační stanici zredukován na 50 kPa a následně pak vstupuje do objektu kotelny KGJ. 

7.6 'avržené úpravy v rámci tepelné techniky 

Pro vnější obvodový plášť je navrženo kontaktní zateplení systémem BAUMIT STAR 
s tloušťkou tepelné izolace EPS GREYWALL 100 mm. Takto upravená obvodová stěna splní 
požadavek normy ČSM 73 0540/2-2011 [14]. Vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla 
je U= 0,25 W/m2 K. 

V rámci zateplení dojde rovněž k úpravě lodžiových stěn, které budou zatepleny 
stejným systémem po celé délce lodžiové stěny (tj. 1 000mm). Z tohoto důvodu dojde ke 
změně kotvení zábradlí, které bude instalováno nově.  
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Zateplovacím systémem je nutno opatřit i ostění okenního otvoru, tak aby došlo 
k překrytí plastového okenního rámu. V tomto případě je snížena tloušťka tepelného izolantu 
pouze na 30 mm. 

Část oken je již v daném podlaží (i dalších patrech) vyměněna za plastová, z tohoto 
důvodu je nutno zachovat umístění okenního rámu v rámci obvodového pláště na střed stěny. 
Z tepelně technického hlediska by bylo vhodnější umístit rám oken i dveří do roviny tepelné 
izolace. Z důvodu estetických toto není možno provést, jelikož byla již provedena částečná 
výměna. Z tohoto důvodu je nutno dodržet stávající umístěni okenních rámů. 

V rámci navrhovaných úprav je rovněž úprava lodžiových podlah. V rámci 
rekonstrukce je nutno odstranit všechny vrstvy podlahové konstrukce až na stropní 
železobetonovou konstrukci. Zde dojde k vytvoření spádové vrstvy se sklonem 2% 
z cementového potěru. Na tuto nově vytvořenou spádovou vrstvu bude položen separační a 
hydroizolační pás Schlüter-Ditra 25 tl. 4 mm společně s lepidlem pro dlažbu a finální 
keramickou dlažbou. 

Nově instalovaná zábradlí budou kotvena ze spodní strany stropního 
železobetonového nosníku. V rámci navržených úprav byla rovněž vyřešena úprava dilatační 
spáry pomocí PUR pěny a následného nového oplechování dilatačním prvkem. 

7.7 Závěrečné vyhodnocení tepelné techniky a zdroje tepla 

Navržená úprava výměny kotle se s ohledem na závěry kapitoly č. 7 jeví jako vysoce 
efektivní a ekonomicky zajímavá. Instalace kogenerační jednotky jako hlavního zdroje tepla 
sebou přináší spoustu nutných technických úprav, ovšem s ohledem na současný technický 
stav zdrojů tepla se tyto úpravy jeví jako realizovatelné. Provoz kogenerační jednotky s sebou 
přináší výnosy za prodej elektrické energie a dotace za zelené bonusy KVET. 

Navrženými tepelně technickými úpravami objektu (vnější kontaktní zateplení, 
výměna stávajících oken a úprava lodžií) přinese další úspory v podobě nižní potřeby tepla na 
vytápění daných místností. V rozsahu zadání práce nebylo požadováno přesné stanovení 
úspor na vytápění. Lze ovšem předpokládat, že v případě systematického řešení úprav celého 
komplexu hotelu Petr Bezruč (tj. úprava všech budov, vnitřní instalace apod.) bude roční 
úspora dosahovat významných hodnot.  
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Po provedení těchto stavebních úprav by došlo k úpravě otopné křivky a využití 
kogenerační jednotky by vzrostlo ještě na větší procentový podíl a tím by se zvýšili i zisky 
z prodeje elektrické energie, kterou hotelový komplex sám nespotřebuje.  

Závěrem lze stanovit, že dalším snížením potřeby tepla na vytápění (případně i 
úpravou dalších částí vnitřní instalace) lze zvýšit efektivitu kogenerační jednotky a dosáhnout 
tak zkrácení doby návratnosti vložené investice a to hlavně díky většímu pokrytí potřeby tepla 
samotnou kogenerační jednotkou. 
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8. Ekonomické zhodnocení 

8.1 Popis stávajícího stavu 

Současné zdroje tepla umístěné v hlavní kotelně – 4 ks litinových kotlů na koks – jsou 

již na konci své životnosti a je nutná jejich brzká výměna za jiný zdroj tepla. V současné době 

jsou v provozu už jen 3 kotle, jeden je trvale odstaven pro neopravitelnou závadu. Nejmenší 

kotel je určen převážně pro ohřev TV a jeho provoz je nepřetržitý po celý rok. 

Zásobování objektu koksem je prováděno vždy 1x ročně v letní sezóně a zásobník je 

naplněn na celou topnou sezonu pro potřeby tepla pro celý hotelový komplex. 

8.2 avržené řešení rekonstrukce kotelny 

V prvotní fázi projektu bylo uvažováno s několika alternativami nahrazení stávajícího 

zdroje tepla – kotel na biomasu, solární tepelné systémy nebo tepelná čerpadla. 

Finálně byla rozhodnuta varianta umístění 1 ks kogenerační jednotky jako hlavního 

zdroje tepla pro celý komplex hotelu Petr Bezruč společně se 2 ks plynových kotlů Ferroli 

jako špičkovací a záložní zdroje tepla. Pro optimální provoz KGJ bylo rozhodnuto o umístění 

akumulační nádrže o celkovém objemu 250 m3. 

8.3 Varianty ekonomického zhodnocení 

V rámci ekonomického zhodnocení bylo uvažováno se dvěma variantami řešení 

přívodu paliva pro provoz kogenerační jednotky a plynových kotlů. 

Varianta č. 1: 

Nově zrekonstruovaná kotelna objektu bude napojena na zásobník CNG – stlačeného 

zemního plynu, který bude skladován v tlakových nádobách na pojízdném návěsu o celkovém 

objemu 7 315 Nm3 (zásobník č. 1) a 2480 Nm3 (zásobník č. 2). Oba zásobníky budou 

umístěny na zpevněné ploše parkoviště v těsné blízkosti napojení do objektu kotelny 

v technické části odstavné plochy. Jejich umístění nebude mít žádný vliv na provoz na 

stávajícím parkovišti. 
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Tlak zemního plynu v nádobách (20MPa) bude redukován v regulační stanici na 50 

kPa, který bude následně vstupovat do objektu kotelny. Regulační stanice bude umístěna 

v těsné blízkosti zásobníků plynu, bude napojena tlakovými hadicemi a pro zajištění ohřevu 

plynu před regulací při studených startech zde bude umístěn i malý elektrický kotel o výkonu 

6,2 kW. 

Zásobníky plynu budou pravidelně doplňovány u nejbližší tlakové čerpací stanice 

(obec Dobrá, cca 22 km vzdálenost). Průměrná roční intenzita doplňování hlavní nádrže je 1x 

týdně (více informací v technické zprávě kotelny). 

Varianta č. 2: 

V obci Malenovice se v následujících letech plánuje rozšíření stávajícího 

plynofikačního řádu. Dle dostupných informací by plynofikace měla být provedena až do 

oblasti „Rajské boudy“.  

Druhá varianta počítá s vybudováním středotlaké plynové přípojky v délce cca 3 000m 

uložené ve stávající pozemní komunikaci. Tlaková stanice by byla umístěna na straně 

dodavatele plynu a nebyla by součástí plynové přípojky. Napojení do plynové kotelny by bylo 

provedeno už jen „menší“ regulační stanicí na požadovaný tlak zemního plynu 50 kPa. 

8.4 Teorie výpočtu 

Pro obě varianty bylo snahou spočítat co nejpřesněji odhadované prvotní náklady 

investice. Některé položky byly kalkulovány přesně, jiné byly odborně odhadnuty na základě 

získaných zkušeností z praxe. 

Na základě provedených výpočtů při modelaci provozu kogenerační jednotky byly 

známy přesné hodnoty provozu a výkonu samotné jednotky. Na základě těchto znalostí byly 

vypočítány cenové příspěvky za zelené bonusy KVET.  

Ze strany investora nebyly poskytnuty přesné fakturace za elektrickou energii ani 

množství nakupovaného koksu. Byly získány orientační roční náklady na nákup energií 

(elektrická energie 3 mil. Kč + nákup roční zásoby koksu 3 mil. Kč). Tyto ceny byly použity 

do výpočtového modelu návratnosti vložené investice a byly brány za současný ekonomický 

stav. 
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Pro výpočet ekonomických ukazatelů – prosté doby návratnosti, diskontované doby 

návratnosti (počítáno s diskontní sazbou 4%) a čistá současná hodnota (doba hodnocení 15 

let) byl použit výpočtový model [25]. Výpočtové tabulky uvedeny v Příloze č. 13. 

8.5 Ekonomické zhodnocení varianty č.1: 

Tab. 8. 1 Investiční náklady varianty č. 1 

Investiční náklady: Cena Poznámka 
Kogenerační jednotka CG132 16 5 500 000   
Plynová trasa včetně regulační stanice 1 250 000 Odborný odhad 
Protihluková kapota 500 000   
Modul vyvedení tepla 400 000   
Spalinové cesty  150 000 Odborný odhad 
Elektroinstalace 950 000 Odborný odhad 
Akumulační nádrž 2 750 000   
Potrubní rozvody v kotelně 250 000 Odborný odhad 
CNG zásobníky 2 ks 950 000 Odborný odhad 
Plynové kotle 2 ks 450 000 Odborný odhad 
  

SUMA 13,15 mil. Kč 
 

Tab. 8. 2 Provoz kogenerační jednotky 

Provoz KGJ Cena Jednotka 
Celková doba provozu KGJ 3 752 h 
Spotřeba paliva 6 752 MJ/h 
Celková spotřeba paliva CNG 25 483 GJ/rok 
Cena CNG 350 Kč/GJ 
Cena CNG 1260 Kč/MWh 
Cena servisu 205 Kč/Mth 
Vyrobená EE 2 840,70 MWh 

Vyrobené teplo 3 035,00 MWh 
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Tab. 8. 3 Zisky za zelené bonusy KVET 

Elektrický výkon 800 kW 
Pásmo Provoz Vyrobeno EE Zelený bonus KVET Zisky za KVET 

8 h 604 h 483,2 MWh 1 630,00 Kč/MWh 0,79 mil. Kč 
12 h 2947 h 2357,6 MWh 1 150,00 Kč/MWh 2,71 mil. Kč 

SUMA 3,50 mil. Kč 
 

Tab. 8. 4 Náklady na provoz plynových kotlů 

Provoz  plynových kotlů 
Provoz kotlů celkem 1 494 h 
Spotřeba paliva 1 389 MJ/h 
Spotřeba paliva 2 075 GJ/rok 

Celková cena CNG 830 245 Kč/rok 
 

Tab. 8. 5 Přehled elektrické energie 

Bilance elektrické energie 
Roční cena nakupované EE 3 000 000 Kč 

Odhadovaná cena EE 3 000 Kč/MWh 
Odhadovaná spotřeba EE 1 000 MWh 
Vyrobená EE 2 857 MWh 
Přebytek EE 1 857 MWh 
Cena prodej EE 1 200 Kč/MWh 

Zisky z prodeje EE 2 228 880 Kč 
Tab. 8. 6 Přehledová tabulka nákladů a zisků varianty č. 1 

Proměnné náklady celkem     Pozn. 
Náklady na CNG 11,02 mil. Kč/rok   

Náklady na PHM 0,05 mil. Kč/rok 
21 km á 20 
kč/km 

SUMA 11,07 mil. Kč/rok   

 
Stálé provozní výdaje       
Roční náklady na servis 0,77 mil. Kč/rok   
Personální náklady 0,10 mil. Kč/rok   
Režijní náklady 0,25 mil. Kč/rok   
SUMA 1,12 mil. Kč/rok   
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Zisky       

Příspěvek KVET 3,50 mil. Kč/rok   
Tržby za EE 2,23 mil. Kč/rok   
Úspora nákladů EE 3 mil. Kč/rok   
Úspora nákladů TE 3 mil. Kč/rok   

SUMA 11,73 mil. Kč/rok   
 

Tab. 8. 7 Ekonomické ukazatele varianty č.1 

EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ INVESTICE 
Prostá doba návratnosti (PDN) 11,09 rok 
Diskontovaná doba návratnosti (DDN) 14,74 rok 
Čistá současná hodnota (NPV 15) 0,17 mil. Kč 

8.6 Ekonomické zhodnocení varianty č. 2: 

Tab. 8. 8 Investiční náklady varianty č. 2 

Investiční náklady: cena Poznámka 
Kogenerační jednotka CG132 16 5 500 000   
Protihluková kapota 500 000   
Modul vyvedení tepla 400 000   
Spalinové cesty  150 000 Odborný odhad 
Elektroinstalace 950 000 Odborný odhad 
Akumulační nádrž 2 750 000   
Potrubní rozvody v kotelně 250 000 Odborný odhad 
Plynové kotle 2 ks 450 000 Odborný odhad 
Plynová přípojka zemního plynu v komunikaci 9 000 000 Odborný odhad 
SUMA 20,15 mil. Kč 

Tab. 8. 9 Provoz kogenerační jednotky 

Provoz KGJ cena Jednotka 
Celková doba provozu KGJ 3 752 h 
Spotřeba paliva 6 792 MJ/h 
Celková spotřeba paliva ZP 25 483 GJ/rok 
Cena ZP 250 Kč/GJ 
Cena ZP 900 Kč/MWh 
Cena servisu 205 Kč/Mth 
Vyrobená elektrická energie 2 840,70 MWh 

Vyrobené teplo 3 035,00 MWh 



Diplomová práce    Bc. Martin Jaterka       

 

 

 

78 
 

Tab. 8. 10 Zisky za zelené bonusy KVET 

Elektrický výkon 800 kW   

Pásmo Provoz Vyrobeno EE   KVET   
Zisky za 
KVET   

8 h 604 h 483,2 MWh 1 630,00 Kč/MWh 0,79 mil. Kč 
12 h 2947 h 2357,6 MWh 1 150,00 Kč/MWh 2,71 mil. Kč 

SUMA 3,50 mil. Kč 
 

Tab. 8. 11 Náklady na provoz plynových kotlů 

Provoz  plynových kotlů 
Provoz kotlů celkem 1 494 h 
Spotřeba paliva 1 389 MJ/h 
Spotřeba paliva 2 075 GJ/rok 

Celková cena ZP 518 903 Kč/rok 
 

Tab. 8. 12 Přehled elektrické energie 

Bilance elektrické energie 
Roční cena nakupované EE 3 000 000 Kč 

Odhadovaná cena EE 3 000 Kč/MWh 
Odhadovaná spotřeba EE 1 000 MWh 
Vyrobená EE 2 857 MWh 
Přebytek EE 1 857 MWh 
Cena prodej EE 1 200 Kč/MWh 

Zisky z prodeje EE 2 228 880 Kč 
 

Tab. 8. 13 Přehledová tabulka nákladů a zisků varianty č. 2 

Proměnné náklady celkem Pozn. 
Náklady na ZP 6,89 mil. Kč/rok   
SUMA 6,89 mil. Kč/rok   

 
Stálé provozní výdaje       
Roční náklady na servis 0,77 mil. Kč/rok   
Personální náklady 0,05 mil. Kč/rok   
Režijní náklady 0,25 mil. Kč/rok   
SUMA 1,07 mil. Kč/rok   
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Zisky       

Příspěvek KVET 3,50 mil. Kč/rok   
Tržby za EE 2,23 mil. Kč/rok   
Úspora nákladů EE 3 mil. Kč/rok   
Úspora nákladů TE 3 mil. Kč/rok   

SUMA 11,73 mil. Kč/rok   
 

Tab. 8. 14 Ekonomické ukazatele varianty č. 2 

EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ INVESTICE 
Prostá doba návratnosti (PDN) 6,69 rok 
Diskontovaná doba návratnosti (DDN) 7,94 rok 
Čistá současná hodnota (NPV 15) 13,34 mil. Kč 

8.7 Závěrečné ekonomické vyhodnocení obou variant 

Z provedených ekonomických výpočtů vychází mnohem lépe varianta č. 2 – tj. 

vybudování středotlaké plynové přípojky v délce cca 3 km o investičních nákladech cca 9 mil. 

Kč. Tato varianta je ovšem podmíněna vybudováním plynofikační sítě v části obce 

Malenovice s dostatečnou kapacitou a nutností vybudovat tlakovou stanici. Rozšíření 

plynofikace v obci je dle dostupných informací otázkou v horizontu 2 5 let.  

Z tohoto důvodu se jako nejvýhodnější řešení jeví kombinace obou variant, tj. do doby 

vybudování plynové přípojky provozovat kogenerační jednotku ve variantě č. 1 (CNG 

v zásobnících) a následně vybudovat variantu č. 2.  

8.8 Závěrečné doporučení investorovi 

Na základě provedeného ekonomického výpočtu se jeví napojení 1 ks kogenerační 

jednotky pro objekt hotelového komplexu Petr Bezruč jako ekonomicky výhodné řešení 

s efektivní návratností vložených investic i přes technicky náročné řešení úpravy CNG a 

dopojení stávajících rozvodů v objektu na nový systém kotelny. 

Projektant doporučuje navrženou kombinaci variant k instalaci a nahrazení současného 

již naprosto nevyhovujícího stavu kotelny objektu hotel Petr Bezruč. 
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9. Závěr 

V rámci stavební části diplomové práce byl navržen objekt dostavby hotelu s hlavním 

účelem zajištění hygienického zázemí pro nově budovaný sportovní areál v rámci hotelového 

komplexu Petr Bezruč. Jedná se o 3 podlažní budovu s velkou terasovou plochou pro pořádání 

společenských akcí v letním období. 

V objektu dostavby hotelu bylo navrženo teplovodní vytápění pomocí systému 

deskových otopných těles, podlahové vytápění a stropní kapilární rohože. Většina těchto 

prvků je napojena přes místní rozdělovač umístěny v daných podlažích.  

Zdrojem tepla je vodní deskový výměník tepla, který je napojen na rozvod dálkového 

tepla ze stávající kotelny v hlavní části hotelového komplexu pomocí předizolovaného potrubí 

uloženého v zemi. Pro objekt dostavby byl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy 

a hospodaření s energiemi. 

V další části diplomové práce byla řešena výměna stávajícího zdroje tepla v kotelně 

v hlavní části hotelového komplexu. Stávající 4 ks kotlů na koks jsou dnes již na konci své 

životnosti a je nutná jejich výměna za jiný zdroj tepla. Jako primární zdroj tepla byla zvolena 

kogenerační jednotka na zemní plyn s celkovým tepelným výkonem 854,7 kW a elektrickým 

výkonem 800 kW. Kogenerační jednotka je umístěna do protihlukového krytu (kapoty) a 

napojena na stávající komínové těleso, které bude upraveno. Jako sekundární zdroj tepla byly 

zvoleny 2 ks plynových kotlů Ferroli o celkovém instalovaném výkonu 650 kW. 

V současné době nemá hotelový komplex Petr Bezruč plynovou přípojku, proto byl 

jako náhradní zdroj paliva zvolen stlačený zemní plyn – CNG skladovaný v tlakových 

nádobách umístěných na mobilním přívěsu. Pro trvalý provoz kotelny byly zvoleny 2 ks 

těchto mobilních přívěsů. Z provedených výpočtů byla stanovena průměrná doba nutného 

doplňování těchto tlakových nádob na 1x týdně. 

V rámci ekonomického vyhodnocení byl rovněž proveden výpočet návratnosti 

investice i s alternativní variantou vybudování nové středotlaké přípojky plynu z obce 

Malenovice v délce přibližně 3 km vedené ve stávající místní komunikaci ve vlastnictví 

investora. Tato varianta vychází ekonomicky velice zajímavě, je ovšem podmíněna 

rozšířením stávající plynofikační sítě v dané obci.  
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V poslední části práce bylo provedeno částečné tepelně technické vyhodnocení 

stávající hotelové části. Byla zpracována výkresová dokumentace pro objekt „A“ s navrženou 

výměnou otvorových výplní, zateplením obvodového pláště a úpravou lodžiových konstrukcí. 

Diplomová práce je zpracována dle všech dostupných materiálů, platných norem, 

vyhlášek, předpisů a získaných osobních zkušeností. 
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