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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh systému pro energetickou nezávislost hotelu 

s administrativní budovou a následně na energetické a ekonomické zhodnocení celého objektu. 

Jejím cílem je stanovit, zda navržený systém pokryje spotřebu tepelné a elektrické energie, 

a zhodnotit ekonomickou efektivitu projektu a finanční návratnost.  

Teoretická část seznamuje s pojmy pasivní standard, ostrovní systém a kogenerace. Část 

praktická je tvořena návrhem energetického systému, výpočtem spotřebované tepelné a elektrické 

energie, diagramy spotřeby v závislosti na ročních obdobích i v průběhu roku a ekonomické 

hodnocení. 

Přílohu k této práci tvoří výkresová dokumentace silnoproudých rozvodů a rozvodů vody, 

návrh rozvaděčů, technická dokumentace a rozpočet materiálu k silnoproudým rozvodům. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: pasivní standard; ostrovní systém; kogenerace; kogenerační jednotka; 

energetický systém; spotřeba tepelné energie; spotřeba elektrické 

energie; diagram spotřeby; energetické hodnocení; ekonomické 

hodnocení 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the design of system for energy independent hotel with 

administration building and afterwards on the energy and economic assessment of the building. 

Its aim is to determine whether the proposed system will cover the consumption of heat and 

electricity and to assess the economic efficiency of the project and financial return. 

The theoretical part introduces the concepts of passive standard, off grid system and 

cogeneration. The practical part consists of design of the energy system, the calculation of 

consumed heat and electricity patterns depending on the seasons throughout the year and 

economic evaluation. 

The appendix to this work consists of drawing documentation of electrical and water supply 

systems, distribution boards, technical documentation and budget of material for electrical supply 

systems. 

 

Key words:  passive standard; off grid system, cogeneration, cogeneration unit, energy 

system, energy consumption of the heat and electricity; diagram of 

consumption, energy rating; economic evaluation
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1 ÚVOD 
Nacházíme se v době, kdy je každý náš den provázen velkou energetickou spotřebou. Její 

pravou hodnotu si ale uvědomuje pouze tehdy, když za ní musíme zaplatit. Celý svět se vyvíjí 

a spotřeba energií stále roste a s ní i cena za ni.   

Při výstavbě nových bytových i kancelářských objektů jsou prvořadé počáteční náklady, 

ale především by měl být brán ohled na budoucí energetickou náročnost. Pokud bychom měli 

porovnávat situaci u nás s okolními státy, je u nás stále co zlepšovat. Minulý režim byl 

nepříznivý k životnímu prostředí a úspoře energií celkově. U nás se tyto hodnoty začaly 

prosazovat až v nedávné době.   

Cílem tohoto projektu je energetické a ekonomické hodnocení výstavby a provozu hotelu 

s administrativní budovou postaveného v pasivním standardu. Nejdůležitější podmínkou, která 

musí být splněna, je energetická nezávislost celého objektu. Z tohoto důvodu musí být navržen 

takový systém, který pokryje spotřebu tepla i elektrické energie. Aby bylo možno jednoznačně 

prohlásit objekt za nezávislý, je zapotřebí stanovit množství energií potřebných k provozu. 

V závislosti na tom sestavit křivky denní spotřeby za jednotlivá roční období a tato data poté 

porovnat.  

Projekt má upozornit na fakt, že se energií za každou cenu nemusí plýtvat všemi směry. 

Plýtváme – li totiž energií, plýtváme i penězi. To je také důvod, proč ceny energií rostou. Lidé 

se stávají línějšími a poptávka po energiích se zvyšuje. Lidé si zvykli na vyšší životní standard. 

Vybavují si své byty lepším vybavením, které má vyšší výkon a tím pádem i spotřebu energie. 

Aby byly uspokojeny potřeby lidí v dnešní době, musí se rozvíjet a zdokonalovat i průmysl a IT 

technologie. Se zvyšováním životního standardu je spojeno také zvyšování bezpečnosti. Lidé 

si kupují bezpečnější auta, osvětlují silnice, pořizují náhradní baterie. V mnoha domácnostech 

se dnes už i topí elektrickou energií.  

V dnešní době se uskutečňuje i spousta ekologických projektů, které vlastně v konečném 

důsledku vůbec nejsou ekologické. V tomto projektu budu proto klást velký důraz na realizaci 

výstavby v pasivním standardu. Jsem přesvědčen o tom, že je to pro naši budoucnost opravdu 

důležité. 

Předmětem této práce je i seznámit s ostrovními energetickými systémy. Definovat tento 

systém, vystihnout podstatu investice do takového systému a seznámit s různými možnostmi 

těchto systémů.  

V rámci této práce bude každý seznámen s energetickými potřebami tohoto hotelu 

a způsobem, jak tyto potřeby zajistit. Zakončen bude ekonomickým zhodnocením celého 

projektu. A to nejen v podobě křivky denních spotřeb energií v závislosti na ročním období, ale 

také výpočtem zvýšení počátečních nákladů a výsledných úspor nebo prodělků.  
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2 PASIVNÍ STANDARD 
Pasivní stavba není žádný architektonický směr, ale postup při vytváření projektu. Jsou zde 

přísná kritéria, která musí stavba v konečném důsledku splňovat. Vyvstává však otázka, zda 

dodržení přísných opatření nezpůsobí rozpor mezi ekonomickou a užitnou stránkou objektu. 

Na základě realizovaných projektů lze mezi ekologickou a ekonomickou stránkou nalézt takový 

kompromis, který nám bude vyhovovat. 

Norma ČSN 73 0540 popisuje pasivní dům následovně: „Pasivní domy jsou budovy s roční 

měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m
2
a). Takto nízkou energetickou 

potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání 

obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení 

pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo 

návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové 

dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie 

spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a elektrické energie pro spotřebiče) 

překračovat hodnotu 120 kWh/(m
2
a).“[10] 

2.1 Pravidla projekce 

Zmíněná kritéria samozřejmě zvýší prvotní náklady na výstavbu a ve většině případů 

odradí zájemce. Cena objektu je dnes totiž pro investory směrodatná a k pasivnímu standardu 

přistupují zatím skepticky. Důležitá informace ale je, že investice většinou nepřesahují navýšení 

o 20% původní ceny objektu. Zvýšenou prvotní investicí objekt nabývá vyšší hodnoty 

a především jsou zaručené vysoké úspory tepelné energie. Pasivním standardem se také sníží 

náklady na údržbu a prodlouží se životnost stavby.  

I když se toto odvětví stále rozvíjí, lze za zvýšené náklady dosáhnout vysoké kvality 

a jednorázová investice se brzy vrátí. Normy Evropské unie nám v budoucnu určitě budou 

nařizovat, jaké energetické podmínky musí budova splňovat, aby mohla být užívána. Proto je 

pasivní standard investicí především do budoucna. Případný prodej objektu, který by nesplňoval 

normy, by v budoucnu mohl být velmi problematický. 

2.1.1 Tepelná izolace 

Jedním z nejdůležitějších prvků celého objektu je dostatečná tepelné izolace. Izolace 

tloušťky 30 až 40 cm je v dnešní době dostatečná a zaručí obyvatelům v zimě vyšší a v létě nižší 

povrchové teploty. Izolace nad 40 cm již nemá smysl především z důvodu ekonomického. 

Dostatečnou tloušťkou izolace předejdeme i problému s vodou kondenzující na vnitřních 

plochách objektu.[2] Materiály a postupy k zateplení objektu jsou různé. Nejběžnější způsob je 

dnes lepení polystyrenu nebo konopné vlny pomocí chemického lepidla přímo na fasádu domu. 

Jelikož je tloušťka 40 cm výrazná a pro některé stavby by z technického hlediska nebylo možné ji 

použít, byly vyvinuty materiály, které zaručují u tloušťky 1 cm stejné izolační vlastnosti jako 10 

cm polystyrenu. Cena těchto materiálů je ovšem výrazně vyšší. 
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2.1.2 Eliminace tepelných mostů 

Projektování objektu v pasivním standardu má za cíl snížit energetickou náročnost budovy 

a zvýšit její účinnost. Proto klademe takový důraz na eliminaci tepelných mostů. „Tepelné mosty 

jsou taková místa konstrukce, kterými je umožněn zvýšený únik tepelné energie z interiéru 

do okolního prostředí.“ [4] Takovéto proudění je velmi nežádoucí především z důvodu tepelných 

ztrát. Tepelné mosty se vyskytují především v oblastech mezi oknem a stěnou, dveřmi a stěnou 

a pod střechou.  

 

Obr. 2-1:Snímek infra kamerou - tepelné mosty[7] 

2.1.3 Vzduchotěsnost a kvalitní okna 

Rovněž vzduchotěsnost a kvalitní okna jsou velmi důležitá hlediska při navrhování 

projektu. Okna mají velký význam především pro energetické zisky. Musí být ovšem správně 

navržená, vyrobená a vsazená, abychom zamezili vzniku tepelných mostů. Takové okno vede 

k vyšší kvalitě života. V prostředí, které je téměř vzduchotěsné, je totiž velmi snadné udržovat 

stálou teplotu.[2] Nejčastější okenní výplní používanou v novostavbách nebo při rekonstrukcích 

je dnes trojsklo. V současné době se začíná používat i čtyřsklo. 

2.2 Výměna znečištěného vzduchu 

Výměna znečištěného vzduchu za čerstvý se provádí u objektu pasivního charakteru 

dvěma způsoby. Přirozeně a nuceně. Přirozený způsob větrání je velmi nevýhodný u každého 

objektu, proto se tohoto způsobu snažíme vyvarovat. Navíc okna u pasivních staveb bývají 

většinou velkých rozměrů a energetické ztráty jsou zde značné. Proto volíme raději nucené 

větrání, které bývá zajišťováno sofistikovaným vzduchotechnickým systémem. Síť potrubí, 

vedená po celém objektu zajišťuje přívod, odvod i cirkulaci vzduchu a to bez jakéhokoliv 

přičinění obsluhy. Tento systém je ideální ve spojení s rekuperací vzduchu.  
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Rekuperace je systém, který je schopen předávat energii mezi odpadním vzduchem 

z interiéru a přívodním vzduchem z exteriéru. Je tedy jasné, že neslouží pouze k vyrovnávání 

teplot, ale i k výměně znečištěného vzduchu za čerstvý. Výměník tepla je potrubní systém 

nacházející se v zemi pod úrovní mrazu a slouží k předehřívání nebo ochlazování vzduchu.[9] 

2.3 Energetické zisky 

Objekt samotný může být uzpůsobený tak, aby bez většího přičinění energii i získával. 

Proto je důležité spojit možné prvky tak, aby spolupracovaly. U mnohých projektů byly prvky 

navrženy nevhodně, a proto si vzájemně konkurovaly. 

 Nejvýraznějším zdrojem pro získávání energie je slunce. Lze jej využívat dvěma 

způsoby, aktivně a pasivně. 

2.3.1 Pasivní zisky 

 Pasivní způsob je umožněn správnou orientací domu a především projektováním velkých 

oken natočených na jih. Podle realizovaných projektů lze správným dimenzováním oken pokrýt 

až 50% tepelné energie.  

2.3.2 Aktivní zisky 

Využívá se akumulační schopnosti využitého materiálu. Aktivně můžeme slunce využívat 

k ohřevu médií, jako jsou například voda nebo vzduch. Dnešní trh nabízí k akumulaci i vodík, 

který se využívá především u ostrovních systémů k přípravě na nedostatečný sluneční osvit. Další 

způsoby jsou rekuperace tepla a zemní výměník tepla.[1]  
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3 OSTROVNÍ ENERGETICKÝ SYSTÉM  
Je definován jako energeticky soběstačný systém bez připojení k elektrické distribuční síti, 

odtud také anglická zkratka off grid. Tyto systémy se pořizují až v případě, mají-li opravdu smysl 

a uplatnění. Pořizovací náklady i náklady spojené s údržbou jsou vysoké a bývají většinou 

jediným důvodem neúspěchu. 

Objekt má vlastní zdroj elektrické i tepelné energie většinou z obnovitelných zdrojů. 

Nejčastěji to bývají větrné elektrárny, vodní turbíny, solární panely, bioplynové kogenerační 

jednotky nebo kogenerační jednotky pro spalování dřevní štěpky. 

Jedná-li se o systém závislý na osvitu slunce, síle větru nebo na průtoku vody, pak je jedním 

z nejvýznamnějších problémů rozdílná účinnost zařízení v průběhu roku. V případě, máme-li 

instalaci připojenou k síti, nemusíme problém řešit. Jedná-li se ale o ostrovní systém, musí být 

projekce co nejpřesnější, aby nevznikaly nedostatky energií. Nejnáročnějším obdobím roku bývá 

pro většinu objektů zima. Je zvýšena potřeba tepelné i elektrické energie a jedná-li se o systém 

závislý na osvitu, musel by být značně předimenzován, aby i v zimě pokryl energetické potřeby. 

Z ekonomického hlediska je to ovšem nereálné. U ostrovních systémů musí být proto zvolen 

takový kompromis v poměru výkon-cena, aby byly pokryty nejnutnější energetické potřeby 

a zároveň aby se investice vyplatila.[7] 

U větrných, vodních a fotovoltaických elektráren je účinnost zařízení ovlivněna především 

ročním období. Každé zařízení je proto nutné projektovat s ohledem na dané prostředí. 

U fotovoltaických elektráren je možné zvolit dva způsoby.  Není-li v dané oblasti zimní období 

příliš významné, lze zvolit metodu den-noc. Toto řešení je velmi jednoduché a spočívá 

v soustředění přebytečné elektřiny do baterií. Jestliže je zima významná, použije se metoda léto-

zima. Tento způsob má dvě řešení. Zařízení se nadimenzuje na letní osvit a tím se sníží 

pořizovací cena zařízení. V zimě ovšem nebude možnost využívat veškeré zařízení. Nebo 

se nadimenzuje na zimní osvit, což zvýší instalovaný výkon a tím i pořizovací cenu. V létě 

se ovšem instalovaný výkon určitě nevyužije.[6] U kogeneračních jednotek je situace jednodušší. 

Nejprve si určíme, jaký instalovaný výkon je zapotřebí a poté už stačí dodávat potřebné množství 

paliva.  

3.1 Důvod k investici 

Ostrovní systémy se užívají většinou na místech s velmi problematickým připojením 

k distribuční síti, v průmyslové výrobě nebo u objektů, jejichž majitel se brání růstu ceny 

elektřiny.  

3.1.1 Vzdálenost 

Nejčastějším důvodem zůstává problém s připojením objektu k distribuční síti.  Nejsou to jen 

rodinné domy a chaty na samotách, ale i velké průmyslové haly postavené v rozvojových zemích 

nebo výzkumná, měřící a záchranná centra postavená v prostředí s problematickým přístupem.    

3.1.2 Energetická nezávislost 

S rozvojem všech technologií, které jsou dnes v průmyslu využívány, a připustíme-li, 

že v drtivé většině jsou všechny napájeny elektrickou energií, se rozvíjí i způsob, kterým 

se majitelé průmyslových výroben brání nečekaným problémům. Ne všechny státy mají 

dostatečně dimenzovanou distribuční soustavu, a proto zde hrozí black out. Toto slovní spojení 
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označuje zhroucení sítě. Pro výrobní zařízení to znamená hodiny bez elektrické energie a tudíž 

zastavení provozu. Není nutné zdůrazňovat, že ve firmě, která vydělává na každém výrobku, jsou 

to obrovské ztráty. Jeden takový výpadek by byl mnohdy schopen financovat právě ostrovní 

systém, který by investorovi zaručil energetickou nezávislost.  

U některých investorů je energetická nezávislost podmíněna pouze cenou elektřiny, jejíž růst 

je jednoznačný. Růst ceny za elektřinu je způsoben především zvyšující se poptávkou. Podle 

předpokladů se poptávka po elektrické energii má během následujících 40 let zvýšit až o 40 GWh 

ročně. Tento předpoklad na svých webových stránkách zveřejnila společnost ČEZ.  

3.2 Typy ostrovních systémů 

Ostrovní systém má širokou škálu využití. Tyto systémy se mohou využívat jak pro napájení 

semaforu, tak pro napájení celého rodinného domu. S tím je spojena možnost volby 

instalovaného výkonu a způsob zapojení. 

 
Obr. 3-1: Příklad zapojení off-grid systému 

3.2.1 S přímým napájením 

Tohoto typu zapojení se využívá v místech, kde je dostatečné dodávat energii jen v době, 

kdy je zařízení aktivní. Tedy v případě svítí-li slunce, fouká vítr, protéká voda nebo je dostatek 

paliva. Zařízení je přes měnič přímo propojeno se spotřebičem. Tohoto zapojení se využívá pouze 

pro malé výkony. Používá se například u zavlažování, větrání atd.  

3.2.2 S akumulací energie do baterie 

Tento způsob se využívá v případě neustálé potřeby elektrické energie. Tyto systémy mají 

akumulátorové baterie, které jsou konstruovány tak, aby se mohly pomalu nabíjet i vybíjet. 

Aby dobíjení a vybíjení probíhalo správně, zapojuje se do obvodu regulátor nabíjení. Tento 
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způsob zapojení je finančně náročnější, ale komfortnější. V případě, že využíváme k výrobě 

energie pouze fotovoltaické články, je potřeba zařadit do obvodu ještě střídač.[6] 

3.2.3 DC solární systémy 

Fotovoltaické články jsou nejčastěji používány k pohonu stejnosměrných spotřebičů. Tento 

typ energie je levnější než střídavý, protože není potřeba měnič. Elektřinu lze přímo přivést ke 

spořebiči.[5] 

3.2.4 AC solární systémy 

Přidáním invertoru umožňuje tento systém převést stejnosměrný elektrický proud 

přicházející z baterií na střídavý proud. Střídavý proud je standardní forma elektřiny pro cokoliv, 

co připojujeme do sítě, a je běžný pro domácí spotřebiče.[5] 

3.2.5 Off-grid větrné systémy 

Stejně jako u solárních systémů se elektřina vyrobená větrnými systémy ukládá 

do akumulátorů elektřiny. Pomocí měniče lze převést stejnosměrný proud na střídavý pro použití 

u běžných domácích spotřebičů.[5] 
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4 NÁVRH ENERGETICKÉHO SYSTÉMU 
Nyní již víme, že objekt bude navržen v pasivním standardu a že se očekává, že objekt 

nebude připojen k distribuční síti. Zbývá stanovit, jaký typ energetického systému se zde využije.  

4.1 Podmínky 

Pro získání vhodného energetického systému je nutné, aby splňoval následující podmínky, 

jinak by nebylo možné takový systém provozovat. 

4.1.1 Zajištění dodávky 

Zvolený systém musí nejprve zajistit dodávku tepla i elektrické energie. Teplo v takovém 

rozsahu, aby vyrobené množství bylo dostatečné pro ohřev užitkové vody i vytápění celého 

objektu. V takovém případě je zde vysoký potenciál pro výstavbu kogenerační jednotky.  

4.1.2 Umístění  

Dále musí být zajištěno, aby bylo kogenerační jednotku kam umístit. Proto je důležité mít 

a znát výkresovou dokumentaci výstavby. Jelikož se při projektování hotelu po architektonické 

stránce předpokládalo, že zde takový systém bude, je naprojektována dvoupatrová strojovna 

o rozměrech 15x20 metrů. Kde spolu s kogenerační jednotkou budou umístěny výměníky 

pro ohřev užitkové vody a vzduchotechnické zařízení. 

4.1.3 Emise a hluk 

Je nezbytné zajistit, aby kogenerační jednotka splňovala emisní normy. Proto pravděpodobně 

bude nevyhnutelná investice do odstraňování nečistot. Ze zákona i z důvodu zajištění tichého 

provozu hotelu je také nutné, aby byly splněny normy hluku. Proto bude nutná investice 

i do odhlučnění. 

4.2 Typ zařízení a paliva 

Aby byl energetický systém co nejefektivnější, musí být sníženy i náklady na jeho provoz. 

Proto je důležité správné zvolení kogeneračního zařízení. Těchto zařízení je dnes už velká řada, 

jak bude popsáno níže. V případě tohoto objektu se v jeho blízkosti nachází pila, a proto 

rozhodnutím investora bylo stanoveno dřevo a dřevní odpad jako vhodný typ paliva.  

Jako vhodné zařízení byla zvolena pyrolýzní kogenerační jednotka od firmy Boss 

engineering. Toto zařízení spaluje dřevní štěpku, a proto bude nutná investice do zařízení, které 

z dřevního odpadu tuto štěpku vyrobí.  

4.3 Výkon kogenerační jednotky 

4.3.1 Rekonstrukce 

Velikost kogenerační jednotky lze sice odhadnout, ale není to dostatečné. V případě, že se 

jedná pouze o rekonstrukci objektu, bylo by zapotřebí mít situační plán spotřebitelského objektu, 

údaje o tepelném zdroji s dokumentací, znát roční spotřebu tepelné a elektrické energie a to za 

dobu několika let a předpokládaný vývoj spotřeby do dalších let. Důležité by byly také diagramy 

spotřeby během roku. Tato data by tedy byla exaktně změřena a nebylo by zapotřebí výpočtů. 
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4.3.2 Novostavba  

Jelikož se ale jedná o novostavbu, kde nemáme žádné naměřené hodnoty, musí být 

provedeny výpočty, aby byly zajištěny potřeby energií i v nejnáročnějších podmínkách 

během roku. Jedná se o provedení výpočtu instalovaného výkonu, sestavení spotřeby energie 

během dne a odsud získat spotřebu za rok. Tyto hodnoty a pomocné křivky nám zajistí dostatečné 

množství informací, abychom zvolili potřebnou velikost kogenerační jednotky. Těmito výpočty 

se zabývají kapitoly níže.  
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5 KOGENERACE[3]  
Tento pojem lze vysvětlit jako sdruženou výrobu tepelné a elektrické energie. Jde o dva 

odlišné typy energie, které se liší nejen způsobem využití, ale především cenou, za kterou 

ji vyrobíme. Elektrická energie je považována za nejkvalitnější druh energie a to především kvůli 

všestrannosti jejího využití. Lze ji totiž poměrně snadno přeměnit na jiný druh energie. Tato 

přeměna je ovšem uskutečnitelná na základě druhého zákona termodynamiky pouze s určitou 

účinností. Při výrobě elektrické energie vzniká současně množství energie tepelné, která je 

ve většině případů odváděna jako odpadní teplo. Současné tepelné elektrárny využívají pouze 30 

až 40% energie obsažené v palivu a zbytek energie odchází v podobě páry do ovzduší. Z toho 

vyplývá, že spousta tepelné energie přichází vniveč.  

Snahou investorů je dnes zvýšit účinnost elektráren právě tím, že se odpadní teplo využívá 

všude tam, kde by bylo potřeba ji vyrobit samostatně. Hlavní myšlenkou kogenerace je tedy 

snaha o zefektivnění výroby energií. Především jde o využití tepelné energie uvolněné 

spalováním paliva. Kogenerací se v jednom technologickém řetězci nejprve vyrobí elektrická 

energie a následně se využije odpadní teplo pro další účely (vytápění, ohřev vody, sušení dřeva 

atd.). Nutno podotknout, že tato myšlenka není vůbec nová, jelikož na tomto principu u nás 

pracují teplárny nebo elektrárny s odběrem tepla spalující uhlí. Převratná jsou ale paliva, která 

dnes lze využívat. Jedná se především o zemní plyn, biomasu, dřevní štěpku a komunální odpad.  

Tyto kogenerační jednotky nedosahují velikostí ani výkonem na velké elektrárenské výrobny, 

ale jsou určeny především pro jednotlivé objekty. U každého takového objektu je poté důležité 

stanovit, zda je výhodnější provozovat kogenerační jednotku v režimu krytí požadované potřeby 

tepla nebo elektrické energie.  

5.1 Trigenerace 

Je zvláštní druh kogenerace, kde se vyrábí společně nejen tepelná a elektrická energie, 

ale navíc i chlad. Tento způsob výroby samozřejmě zvýší účinnost celého systému, protože se 

více využívá energie paliva. Tento způsob výroby lze využít při klimatizaci administrativních 

objektů, nemocnic atd. V klimatických podmínkách, ve kterých žijeme, je tento způsob výhodný. 

V zimních měsících, kdy je zvýšená potřeba tepla a elektřiny probíhá jednoduchá kogenerace 

a v případě letních měsíců je odpadní teplo přeměněno na chlad a využíváno ke klimatizování 

objektu.   

5.2 Hlavní oblasti uplatnění kogeneračních zařízení 

Z pohledu uživatele či investora lze kogenerační jednotky rozdělit podle výkonu na 3 

kategorie jednotek: 

 o výkonu do 50 kW – používané pro vlastní spotřebu elektrické energie zároveň 

s využitím tepla pro vytápění objektu a ohřev vody (např. rodinného domku);  

 o výkonu 50 – 150 kW - k vytápění podnikatelských objektů, zdravotnických zařízení, 

hotelů, elektřina se používá pro vlastní spotřebu;  

 o výkonu nad 150 kW - používány v průmyslových podnicích a teplárnách.  
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5.3 Druhy kogeneračních technologií 

V současnosti se jako pohon v kogeneračních jednotkách používají: 

 parní a spalovací turbíny; 

 spalovací motor; 

 paroplynová zařízení. 

 Stirlingovy motory; 

 mikroturbíny; 

 zařízení využívající organický cyklus; 

 systém Talbott; 

 parní motor 

 palivové články. 

 zplyňovací zařízení; 

 zařízení pro rychlou pyrolýzu; 

 zařízení vyrábějící bioplyn. 

Většina těchto systémů je popsána níže.  

5.3.1 Kogenerace s parními turbínami a motory 

Jedny z nejstarších kogeneračních zařízení jsou parní turbíny, které lze zapojit dvěma 

způsoby – parní turbína protitlaková a kondenzační. Jednodušším způsobem je zapojení parní 

turbíny protitlakové. Pára má po průchodu turbínou nízký tlak, a proto lze jednoduše využít pro 

potřeby vytápění.  

Účinnost tohoto systému je dána především parametry páry, která vstupuje do turbíny. 

Čím vyšší je tlak a teplota páry vstupující do turbíny, tím vyšší výkon turbína poskytuje. 

V turbíně se vytváří mechanická energie, která pohání elektrický alternátor. Pára vystupující 

z turbíny následně většinou disponuje parametry vhodnými pro spotřebitele tepelné energie.  

5.3.1.1 Výhody a nevýhody kogenerace s parními turbínami a motory 

Přednosti systémů využívající parní turbíny jsou - schopnost využívat různá paliva (např. 

plyn, uhlí, komunální odpad), tepelná energie pro spotřebitele může mít různou podobu (horká 

voda, pára VT i NT), parametry lze snadno nastavit podle potřeb zákazníka a to i z důvodu 

velkého rozsahu jednotkových výkonů, vysoká celková účinnost kogeneračního zdroje 

a životnost. 

Nevýhodou celého systému jsou vysoké investiční náklady spojené se složitostí zapojení 

kotlů a s vysokými nároky na pracovní páru v porovnání s elektrickým výkonem jednotky. 

Výjimkou jsou případy, kde je výroba páry druhotný jev – např. spalování komunálního odpadu. 

Problémem je také velikost plochy potřebné k vybudování tohoto typu výrobny a doba najíždění 

na provozní výkon.  
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5.3.1.2 Parní turbíny v kogeneračních tepelných zdrojích 

1) Turbíny o středním a velkém výkonu (el. výkon > 25MW) 

Tyto výrobny byly budovány v minulosti především k zajištění dodávky tepla do velkých 

měst, sídlišť a pro vytápění továren. Životní prostředí bylo bráno s velkou rezervou, a proto 

se využívalo především nekvalitních a snadno dostupných paliv – hlavně hnědého uhlí.  

Jelikož výroba samotné tepelné energie byla finančně neefektivní, rekonstruovaly se tyto 

výrobny na kogenerační zařízení. Tepelný výkon odváděný z těchto nově vzniklých zařízení je 

v porovnání s elektrickým výkonem malý, ale i přesto se jedná o stovky megawatt.  

2) Turbíny o malém výkonu 

Kromě těchto velkých zařízení se dnes mohou používat i parní turbíny s menším výkonem 

a dělíme je na: 

 jednostupňové nebo dvoustupňové (menší průtoky páry a entalpické spády); 

 vícestupňové (vyšší parametry pracovní páry). 

5.3.1.3 Parní motor 

Je objemový parní stroj skládající se z motoru, válců, pístů a rozvodu. Tento motor pohání 

elektrický generátor. Výhodou oproti parním turbínám je možnost zpracovávat menší množství 

páry při větším tlakovém spádu, což umožňuje použít toto zařízení i do malých technologických 

procesů. Moderní parní stroje jsou řešeny tak, že jejich provoz je bezobslužný a navíc je 

zde možnost dovybavení na ostrovní provoz ( vhodné pro náhradní zdroj el. en.). 

5.3.2 Kogenerace se spalovací turbínou 

 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou je složena ze soustrojí spalovací turbína 

a generátor, které vyrábí elektrickou energii, a ze spalinového kotle, kde je vyráběna tepelná 

energie. Z atmosféry je kompresorem nasáván vzduch, který je stlačen na požadovanou hodnotu 

tlaku. Takto připravený vzduch je přiváděný do spalovací komory, kde dochází ke spalování 

paliva. Hořením paliva vznikají spaliny, které expandují v plynové turbíně. Spaliny o nízkých 

parametrech z turbíny odchází buď do atmosféry, nebo do spalinového kotle. Tepelná účinnost 

se posuzuje podle teploty spalin vstupující do turbíny. Palivem pro tyto systémy jsou především 

zemní plyn nebo lehké topné oleje. 

V současné době se používají spalovací turbíny dvou odlišných koncepcí:  

 spalovací turbíny průmyslového typu; 

 spalovací turbíny odvozené z leteckých proudových motorů. 

5.3.2.1 Výhody a nevýhody kogenerace se spalovací turbínou 

Oproti parním zařízením jsou spalovací zařízení jednodušší na instalaci, zabírají mnohem 

menší plochu, jsou lehčí a celkové levnější. Důležité je zde i to, že výstupní spaliny mají vyšší 

teplotu, a proto je možnost využití širší. Doba nájezdu a změna výkonu je poměrně rychlá. 

Výhodou je také možnost automatizace provozu, který může být dokonce bezobslužný. 

Požadavky na množství vody jsou nízké. Spalovací turbíny jsou z těchto důvodů nejrozšířenějším 

pohonem pro nové kogenerační zařízení o výkonech 5 - 100 MW. 

 Nevýhodné jsou ovšem požadavky na palivo. Je vyžadováno kvalitní a čisté. Spalovací 

zařízení je mnohem hlučnější než parní. Z tohoto důvodu jsou nezbytné dodatečné náklady 
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spojené s odhlučněním. Obecně však mají zařízení se spalovací turbínou horší účinnost 

při nižších zatíženích. Výjimku tvoří mikroturbíny, které i na nízkých výkonech mají účinnost 

vysokou.  

5.3.3 Kogenerace se spalovacími motory 

Princi činnosti spalovacího motoru je obecně znám. Spalovací motory určené ke kogeneraci 

se v podstatě neliší od motorů používaných ve vozidlech nebo lodích. Jedná se o pístové motory 

s vnitřním spalováním, které se liší pouze způsobem zapálení směsi vzduchu a paliva ve válci. 

Pro využití spalovacích motorů ke kogeneraci je nutné, aby se přestavěly na spalování zemního 

plynu, což je možné u obou typů motorů:  

 vznětové motory - zde dojde k zapálení paliva ve válci samovznícením v okamžiku, 

kdy se do horkého stlačeného vzduchu vstříkne stlačený vzduch; 

 zážehové motory - směs vzduchu a paliva je zapálena elektrickou jiskrou.  

5.3.3.1 Výhody a nevýhody kogenerace se spalovacím motorem 

Výhodou této kogenerace je skutečnost, že motor, který pohání elektrický generátor, vyrábí 

zároveň i teplo.  

Nevýhodou spalovacích motorů je velké množství posuvných částí, které je potřeba často 

mazat. Tedy zvýšené náklady na obsluhu. Posunovací části se také mnohem rychleji opotřebují. 

Z těchto důvodů je také zřejmé, že dochází častěji k nucenému odstavení z provozu. 

5.3.4 Paroplynová zařízení 

 Paroplynové zařízení spojuje výhody spalovací turbíny a okruh parní turbíny. 

Toto spojení je výsledkem zvyšujících se požadavků na úspory paliv a ochrany životního 

prostředí. Hlavním požadavkem na paroplynovou výrobnu je nejvyšší možná tepelná účinnost a 

co největší možné množství vyrobené elektrické energie.  

5.3.4.1 Výhody a nevýhody paroplynového zařízení 

 Tento způsob výroby energií je opravdu výhodný. Lze jej provozovat jako kogenerační 

zařízení i jako zařízení pro samostatnou výrobu elektrické energie. Účinnost takového zařízení 

přesahuje 60%. Ve srovnání s výše zmiňovanými typy zařízení je paroplynová kogenerace 

úspornější, potřebuje menší zastavěný prostor a je zde snazší optimalizace provozních režimů. 

Tyto výhody způsobily, že paroplynové zařízení se velmi rychle rozšířilo po celém světě 

a většina nových nebo rekonstruovaných zařízení využívá právě tento způsob zapojení.  

5.3.5 Biomasa 

S růstem spotřeby energií přibývají i řešení, jak ji pokrýt. Mezi moderní způsoby se dnes 

řadí i spalování biomasy. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, jehož význam v budoucnu 

nepochybně poroste. Biomasu lze rozdělit na dvě skupiny. První je určena pro spalování a 

zplyňování. Vhodným materiálem jsou odpady dřevařské, zemědělské, z lesního hospodářství a 

dřeviny pěstované právě pro spalování. Především speciálně pěstované dřeviny jsou v dnešní 

době rozšiřované. Druhou skupinu tvoří materiály vhodné k anaerobní fermentaci. Těmito 

materiály jsou myšleny komunální a průmyslové odpady ukládané do řízených skládek, odpady 

potravinářské, odpadní vody zpracované v čistírnách, hnůj i speciálně pěstované trávy. 

 Biomasu lze využívat v teplárnách s parní turbínou nebo parním motorem, 

v kombinovaném zařízení s olejovým kotlem a organickou pracovní látkou, v systému Talbott, 
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k výrobě plynu anaerobní fermentací a zplyněním. V následující kapitole je podrobnější popis 

využití biomasy zplyněním, jelikož kogenerační jednotka zvolená pro tento projekt pracuje právě 

na tomto principu. 
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6 DEFINICE A KVANTIFIKACE ENERGETICKÝCH POTŘEB 

HOTELU 
Energetické potřeby hotelu by měly být zcela pokryty činností kogenerační jednotky. Cílem 

této kapitoly je tedy zjistit, jestli tomu tak opravdu bude. V případě, že by kogenerační jednotka 

nebyla schopna tyto potřeby pokrýt, nebyla by zajištěna energetická nezávislost, a tudíž 

by projekt nesplnil základní podmínku. Proto by bylo nezbytné zvolit jiný systém, nebo 

kogenerační jednotku s větším výkonem.  

Při dimenzování kogenerační jednotky je důležité stanovit rozdíl mezi pojmy potřeba 

a spotřeba. Potřeba elektrické energie a tepla je dána okamžitým výkonem, kdežto spotřeba je 

množství dodané nebo vyrobené energie. Podle typu objektu je důležité stanovit si, jestli je 

pro nás důležitější dodávka tepelné nebo elektrické energie. 

6.1 Měrná potřeba tepla 

6.1.1 Vytápění 

Objekt je projektován v pasivním standardu, a proto se očekává splnění všech kritérií, které 

s tím souvisí. Nejvýznamnějším kritériem je měrná potřeba tepla na m
2
/rok. Tato hodnota činí 

15 kW/(m
2
a). Předmětem této práce není stanovit, jestli budova tuto hodnotu bude splňovat. 

Tato hodnota byla považována za informativní a odvíjel se od ní další výpočet. Jelikož je celková 

vytápěná plocha objektu 7400 m
2
, byla jednoduchým vynásobením měrné potřeby tepla na m

2
 

a celkové plochy objektu získána hodnota 111 MWh tepelné energie za rok. 

6.1.2 Ohřev TUV 

Množství tepelné energie pro ohřev TUV bylo stanoveno výpočtem ze vztahu (1) 

a převodem podle vztahu (3):  

          

 

(1) 

                 

 

(2) 

                        

 

 

             

 

(3) 

            

 

    množství tepla pro ohřátí vody [   ] 

   hmotnost látky [  ] 

   měrná tepelná kapacita [          ] 

    změna teploty [  ] 

   objem látky [  ] 

   hustota látky [      ] 
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Z tohoto výpočtu je patrné, že pro ohřev 10 m
3
 TUV během celého dne, je v každý den 

v roce spotřeba 584 kWh tepelné energie. Za celý rok je tato hodnota vynásobeno počtem dnů 

v roce (360). Celková spotřeba tepelné enegie pro ohřev TUV za rok je tedy 210,2 MWh. 

Součtem hodnot měrné potřeby tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody získáme celkové 

množství tepla za rok. Tato hodnota činí 321,2 MWh. Hodnoty byly pro přehlednost 

zaznamenány do tabulky. 

 

Tab. 6-1: Spotřeba tepelné energie objektu -  v pasivním standardu 

Vytápěná plocha [m
2
] 7400 

Měrná potřeba tepla na m2a [kWh] 15 

Vytápění objektu/rok [kWh] 111000 

Ohřev TUV/den [kWh] 584 

Ohřev TUV/rok [kWh] 210240 

Celková spotřeba tepla/rok [kWh] 321240 

6.1.3 Rozložení spotřeby tepelné energie během roku 

Jelikož se jedná o novostavbu, a nejsou k dispozici žádné předchozí naměřené hodnoty, je 

rozložení spotřeby tepelné energie během roku pouze orientační a bylo sestaveno na základě 

odhadu. Nejedná se tedy o exaktní výpočet. Tyto hodnoty nám spíše pomohli sestavit 

odhadovaný průběh křivky spotřeby během roku (viz. kapitola Denní křivka spotřeby tepelné 

energie v návaznosti na roční období). 

Tab. 6-2: Roční spotřeba tepelné energie 

Roční spotřeba tepelné 

Roč. období dnů/období kWh/den Celkem kWh/období 

Jaro 90 861,78 77560,2 

Léto 90 672,89 60560,1 

Podzim 90 922,89 83060,1 

Zima 90 1111,78 100060,2 

Celkem kWh/rok 321240,6 

Při nákupu tep. en. by byly náklady v Kč (1,5 Kč/kWh) 481860,9 

 

6.1.4 Spotřeba tepelné energie objektu bez pasivního standardu 

Aby byla zřejmá ekonomická úspora objektu v pasivním standardu, je zapotřebí porovnat 

výsledné hodnoty s hodnotami pro novostavbu, která podmínky pasivního standardu nesplňuje. 

Měrná potřeba tepla pro novostavby se pohybuje v intervalu 80 – 140 kWh/m
2
a. Pro výpočet byla 

zvolena střední cesta – 110 kWh/m
2
a. Spotřeba tepelné energie k ohřevu TUV bude v obou 

objektech stejná, tedy 584 kWh na den. V následující tabulce jsou zaznamenány vypočtené 

hodnoty.  
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Tab. 6-3: Spotřeba tepelné energie objektu -  bez pasivního standardu 

Vytápěná plocha [m
2
] 7400 

Měrná potřeba tepla na m2a [kWh] 110 

Vytápění objektu/rok [kWh] 814000 

Ohřev TUV/den [kWh] 584 

Ohřev TUV/rok [kWh] 210240 

Celková potřeba tepla/rok [kWh] 1024240 

Cena Kč/rok (1,5 Kč/kWh)   1536360 

 

Z tabulky je patrné, že při ceně 1,5 Kč/kWh by byly náklady na tepelnou energii 1,54 mil Kč 

za rok. Je nutné podotknout, že náklady spojené s výstavbou objektu v pasivním standardu jsou 

sice významné (navýšení přibližně o 20%), ale z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodné.  

6.2 Spotřeba elektrické energie 

Abychom mohli stanovit roční spotřebu elektrické energie, musíme znát celkový instalovaný 

výkon objektu. Je to součet jmenovitých výkonů všech zařízení, které jsou v hotelu připojeny 

do sítě. Aby hodnota byla co nejpřesnější, byly nejdřív zhotoveny výpočty jednotlivých 

podružných rozvaděčů v celém objektu a to pomocí programu Sichr. Na jednotlivé větve 

v rozvaděčích se zadávaly hodnoty co nejbližší hodnotám skutečným. Stejně tak i se soudobostí 

se pracovalo v tomto programu, proto hodnoty uvedené v tabulce už nebudou dále upravovány. 

Instalovaný výkon pro jednotlivé rozvaděče byl určen výpočtem z nejvyššího procházejícího 

proudu jednou fázi, aby se zajistila spolehlivost zvoleného kogeneračního zařízení. 

Tab. 6-4: Hodnoty instalovaného výkonu 

Administrativní budova 
Pi 

[kW] 

1.PP 3 

1.NP 2,6 

2.NP 4,1 

Strojovna 2 

Wellnes 2 

Kuchyň 48 

Výtahy 14 

Vzduchotechnika 30 

Hotel 
  

  

1.PP 1,3 

1.NP 2 

2.NP 2,6 

3.-13.NP 28,6 

Celkem 140,2 
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Hodnoty jednotlivých rozvaděčů jsou počítány ze standardních potřeb. Předpokladem ovšem 

je, že veškeré vybavení hotelu i administrativní budovy bude řešeno velice úsporně. Tento 

předpoklad vycházel ze základní myšlenky celého tohoto projektu a to co nejvyšší ekonomická 

úspora.  

Pro určení velikosti kogenerační jednotky se vychází právě z velikosti instalovaného výkonu. 

Celková hodnota instalovaného výkonu je tedy 140,2 kW. Jak již bylo zmíněno, tato hodnota 

je již násobena soudobostí. Využití objektu je rozmanité, a proto hodnota soudobosti byla volena 

na základě vytíženosti dané oblasti objektu. Nelze totiž uvažovat stejnou hodnotu soudobosti 

pro kuchyň i strojovnu. 

Většinou je pro zvolení velikosti kogenerační jednotky nutné vycházet z potřeb tepelných, 

ale v tomto případě je objekt tepelně velice úsporný, proto by tento postup nebyl vhodný. Pomocí 

výpočtů potřeb elektrické a tepelné energie byla zvolena kogenerační jednotka s elektrickým 

výkonem 150 kWe. 

Na základě znalosti instalovaných výkonů a provozu hotelu byly sestaveny denní křivky 

spotřeby a to elektrické i tepelné energie. Tyto křivky znázorňují spotřebu energie během celého 

dne v závislosti na ročním období. Množství spotřebované energie za den se pak jednoduše určilo 

součtem spotřebovávané energie za každou hodinu dne. Celková hodnota spotřebované elektrické 

energie za rok se získala vynásobením spotřeby za den počtem dnů v roce (360). V následující 

tabulce jsou zobrazeny výsledné hodnoty. 

Tab. 6-5: Roční spotřeba elektrické energie 

Roční spotřeba elektrické energie 

Roč. období dnů/období kWh/den Celkem kWh/období 

Jaro 90 1641,7 147753 

Léto 90 1624,4 146196 

Podzim 90 1707 153630 

Zima 90 1739,6 156564 

Celkem kWh/rok 604143 

Při nákupu el. en. by byly náklady v Kč (3,5 Kč/kW) 2114500,5 

Hodnota roční spotřeby elektrické energie za rok tedy činí 604,14 MWh. V případě, 

že by investor nebyl ochoten vložit kapitál do nákupu kogenerační jednotky a zařízení k jejímu 

provozu potřebné, činila by částka na pokrytí potřeby elektrické energie 2,11 mil. Kč/rok.  
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7 POPIS KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
Jako zdroj elektrické a tepelné energie byla zvolena pyrolýzní kogenerační jednotka od firmy 

Boss engineering. Tato kogenerační jednotka bude mít instalovaný elektrický výkon 150 kWe. 

Cena za jednu „kilowattu“ je 100 000 Kč. To znamená, že celková cena za jednotku je 15 mil. Kč.  

7.1 Princip činnosti 

Vstupním palivem je dřevní štěpka, která je automaticky dávkována ze zásobníku paliva 

transportním zařízením do zplynovacího generátoru, kde dochází ke zplynění dřeva. Vyrobený 

dřevoplyn obsahuje tuhé látky a dehty, které jsou separovány z plynu v čistící a chladící koloně. 

Dřevoplyn po jeho vyčištění a vychlazení je spalován kogenerační jednotkou (plynovým 

motorgenerátorem), která je vybavena zařízením pro distribuci vyrobené elektřiny a tepla k jejich 

dalšímu využití. Technologická sestava pracuje po jejím najetí v automatickém provozu 

za předpokladu občasného dozoru obsluhy, spalitelný odpad ze zplynovacího generátoru a čistící 

kolony je odseparován od popela a je vracen zpět ke zplynění. Vyrobená elektřina a teplo jsou 

vyvedeny k využití uvnitř nebo vně příslušné provozovny. Systémem řízení lze regulovat výkon 

zařízení v rozsahu 30-100% nominálního výkonu dané soustavy a tento proces 

je automatizovaný. 

 
Obr. 7-1:Blokové schéma kogenerační jednotky 

7.2 Výkon zařízení 

Jednotku lze vyrobit ve výkonové řadě  70-150 kWe. Elektrický výkon je dán především 

velikostí instalované kogenerační jednotky. Celkový využitelný tepelný výkon celé soustavy 

může činit až 1,7 násobek výkonu elektrického (teplo ze zplynování a kogenerační jednotky) 

a je odvislý od konfigurace soustavy v konkrétních podmínkách provozovny. 

7.3 Charakteristika paliva 

Dřevní štěpka musí být připravena o zrnitosti, která je dána velikostí kousků tloušťky 

minimálně 1 cm a délky 4-6 cm. Tato velikost musí být ve štěpce převládající frakcí, vlhkost 

štěpky musí být do 20%.  
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7.3.1 Spotřeba paliva 

Spotřeba paliva je dána jeho celkovou kvalitou, ovlivňuje je především vlhkost paliva, 

optimální zrnitost, množství obsažené kůry a prachu, druh a tvrdost použitého dřeva a další 

faktory. Na základě těchto faktorů se spotřeba paliva pohybuje v rozsahu 0,9-1,3 kg/1kW. 

7.3.2 Příprava paliva 

V typických případech použití zplynovací technologie má uživatel k dispozici surové 

odpadní dřevo ve formě lesního palivového odpadu nebo různých odřezků a krajinek z pilařské 

výroby a další zpracovatelské dřevovýroby. Dřevo je obvykle málo vysušené přirozenou cestou 

a je potřeba počítat se sušením paliva. Je zde ale možnost palivo kupovat přímo u výrobce 

kogenerační jednotky. Nabízí službu dovážky kontejneru se štěpkou připravenou přímo 

ke spalování. 

7.3.2.1 Štěpkování 

K docílení optimální velikosti dřevní štěpky nelze ve většině případů použít běžné štěpkovací 

stroje vzhledem k tomu, že současný trh žádá prioritně štěpku jemnějších frakcí. Stávající 

štěpkovací technologie dávají v některých případech možnost jejich úpravy pro potřeby 

zplynování, bohužel pouze v menším procentu. Pro případy, kdy investor bude požadovat řešení 

této situace, je dodavatel schopen dodat štěpkovací stroj o zpracovací kapacitě 2-20 prostorových 

metrů dřeva za hodinu. 

7.3.2.2 Sušení 

Vlhkost dřevní štěpky připravované ze surového dřeva se pohybují v rozmezí 30-60% 

a je odvislá od aktuálního ročního období a délky přirozeného prosychání dřeva na venkovním 

vzduchu. Na požadovanou 20% vlhkost lze dřevo vysušit v pásových sušárnách dřevní štěpky, 

které mohou být dodány od několika dodavatelů. Pro vlastní sušení se využívá teplo 

z kogenerační jednotky ve formě teplé vody a lze využít i přímo spaliny z motoru, jejichž teplota 

je snižována na přijatelnou mez teplým vzduchem z procesu zplynování.  

7.4 Cena zařízení 

Cena kogenerační soustavy je 100 000 Kč/1kW instalovaného elektrického výkonu. Dále 

je nutno počítat s dalšími investičními náklady, které budou vysoce individuální dle stávajících 

možností. Jedná se zejména o štěpkovací technologii, sušení dřeva, manipulační techniku, 

stavební úpravy eventuelně výstavba nových prostor, vyvedení vyrobené elektřiny na trafostanici, 

případně výstavba nové trafostanice nebo úprava stávající rozvodny. 
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8 DENNÍ KŘIVKA SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE 

V NÁVAZNOSTI NA ROČNÍ OBDOBÍ 
Jelikož se v případě tohoto projektu jedná o objekt v pasivním standardu, potřeba tepelné 

energie bude celkově nízká a to i v případě, budeme- li ohřívat i užitkovou vodu. Z tohoto 

důvodu je sestavení křivky spotřeby tepelné energie méně významné.  V tomto návrhu se počítá 

s využitím přebytečného tepla vyrobeného kogenerací k prodeji a k sušení dřevní štěpky, 

což investorovi sníží náklady. V letním období, kdy je potřeba tepelné energie nejnižší, 

je možnost trigenerací získat z tepelné energie chlad. V případě tohoto návrhu se přebytečná 

tepelná energie bude dodávat k sušení dřevní štěpky do blízkého areálu pily.  

8.1 Zajištění odbytu tepelné energie 

Z praxe je známo, že při soukromé výrobě elektřiny kogenerační jednotkou je důležité zajistit 

odbyt tepelné energie. Jinak by samostatná výroba elektrické energie nebyla ekonomicky schopná 

konkurovat velkým výrobním zdrojům. V případě nevyužité tepelné energie by tedy kogenerace 

pozbývala smysl. V případě, že se kalkuluje s prodejem tepelné energie, je důležité znát i křivky 

spotřeby objektů, do kterých se bude teplo dodávat, nebo alespoň denní špičky, kdy je spotřeba 

nejvyšší.  Je to důležité především z důvodu zabezpečení primární potřeby výrobce. Samozřejmě 

je zde možnost několika nárazových dodávek během dne. To znamená předem stanovit hodiny, 

kdy bude dodávka zabezpečena.  

8.2 Spotřeba tepelné energie hotelu 

Spotřeba tepelné energie v hotelu i administrativní budovy bude snížena na minimum díky 

opatřením spojenými s pasivním standardem. Tepelná energie se bude využívat pro vytápění 

celého objektu i pro ohřev teplé vody. Hodnota byla výpočtem stanovena na 156 MWh. Zbytek 

tepelné energie vyrobené kogenerační jednotkou je určeno buď k prodeji, nebo sušení dřevní 

štěpky. 

8.3 Křivka denní spotřeby tepelné energie v závislosti na ročním 

období 

Pro sestavení křivky spotřeby tepelné energie se vycházelo z předpokladu, že se běžný den 

objektu bude vyvíjet stejně v každém ročním období. Voda se bude ohřívat především v ranních 

a večerních hodinách. Současně s ohřevem vody bude probíhat nárazové vytápění, čímž se docílí 

celkové výměny vzduchu v celém objektu. Ranní špička tedy nastane v 7 hodin a večerní špička 

v 17 hodin. Tím by se mělo zabránit případnému nedostatku tepelné energie k prodeji. 

Předpoklad totiž byl, že špička v okolních objektech nastává v 6 a 18 hodin.  
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Obr. 8-1: Křivka denní spotřeby tepelné energie v závislosti na ročním období 

 

 
Obr. 8-2: Křivka spotřeby tepelné energie v průběhu roku 
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9 DENNÍ KŘIVKA SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

V NÁVAZNOSTI NA ROČNÍ OBDOBÍ 
Při dimenzování a navrhování systému na výrobu tepla a elektrické energie je nutné sestavit 

denní křivku spotřeby objektu. Tato křivka charakterizuje velikost příkonu každou hodinu během 

dne. Ideální situací je závislost této křivky na ročním období, protože se spotřeba elektrické 

energie v průběhu roku mění. V jarních a letních měsících lidé tráví více času aktivně 

a konzumují lehčí jídla, na jejichž přípravu není zapotřebí tolik elektrické energie, ovšem v zimě 

tráví více lidí čas u televizí, vaří a hlavně topí. V hotelu je situace pravděpodobně podobná.  

Pro správné navržení energetického systému byly tedy sestaveny křivky denní spotřeby 

elektrické energie v návaznosti na roční období. Předpokladem při sestavování bylo maximální 

obsazení hotelu a velmi podobné užívání zařízení a vybavení celého objektu v průběhu roku.  

Hoteloví hosté většinou časně ráno vstávají, v závislosti na ročním období si svítí v pokojích, 

někteří se dívají na televizi nebo používají fén na vlasy a poté z pokoje odchází. Vrací se většinou 

až večer. Opět si svítí a využívají zařízení pokoje.  

Provoz administrativní budovy se ale od provozu hotelu liší. V této části objektu se nachází 

kuchyně, restaurace, jídelna, kanceláře, posluchárny, prádelna, wellnes, strojovna a šatny 

prozaměstnance i návštěvníky wellnes. Každá část této budovy je tedy specifická. Společné 

pro ně ovšem je, že se v zimním období a ranních a nočních hodinách využívá umělého osvětlení. 

Jelikož se využívání objektu liší, bude podrobněji popsáno v následujících podkapitolách.   

9.1 Jaro 

Na jaře se začíná prodlužovat den a s ním přibývá i denní světlo a teplo. Lidé přes den omezí 

používání umělého osvětlení a potřeba tepelné energie začíná klesat. V případě tohoto projektu 

se jedná spíše o snížení nároků na rozvod ohřívaného vzduchu. Nejvyšší nároky na elektrickou 

energii jsou mezi osmou a devátou hodinou ranní a osmou a devátou hodinou večerní.  

Špička je ráno způsobena využíváním vzduchotechnického zařízení pro rozvod teplého 

vzduchu, vstáváním hotelových hostů, příchodem zaměstnanců využívající kanceláře a především 

přípravou snídaní v kuchyni. Během dne potřeba výrazně klesá. Tato skutečnost je způsobena 

pobytem hostů mimo jejich pokoje, sníženou potřebou užívání kuchyňského zařízení, jelikož 

obědy jsou uvařeny z dopoledních hodin, a především omezením užívání umělého osvětlení. 

Večer nastává druhá špička. Hosté navštěvují restauraci, což zvýší aktivitu kuchyně, využívají 

zařízení pokojů, navštěvují wellnes a vytápí se hotel.  
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Obr. 9-1: Křivka denní spotřeby el. energie - Jaro 

9.2 Léto  

V létě je den nejdelší. Potřeba umělého osvětlení a vytápění se tedy ještě sníží. Hosté tráví 

více času aktivně a hotelovému pokoji se v mnohých případech snaží vyhnout. Proto by měla být 

v tomto ročním období spotřeba energií nejnižší. Objekt je ovšem navržen v pasivním standardu, 

a proto se zde počítá s nuceným větráním. Vzduchotechnické zařízení se tedy v létě užívá 

nejvíce, což spotřebu elektrické energie zvýší převážně během odpoledních hodin.  

 

 

Obr. 9-2: Křivka denní spotřeby el. energie – Léto 
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Z grafu je patrné, že spotřeba elektrické energie v průběhu dne postupně klesá. Špička 

nastává pouze v ranních hodinách mezi šestou a devátou. Opět je to způsobeno chováním hostů 

a zaměstnanců a jejich aktivitami. Večer už taková špička nenastává. Hosté si k večeři 

objednávají spíše lehká jídla, jako jsou saláty a večer tráví společensky. Wellness centrum 

v letních večerech příliš oblíbené není a ani vzduchotechnika není tolik zapotřebí. Hotel je totiž 

v letních dnech dostatečně vyhřátý sluncem a neprobíhá žádné dramatické větrání. Nejnižší 

spotřeba je pak kolem páté hodiny večerní, kdy zaměstnanci odchází z kanceláří, v posluchárnách 

končí přednášky a lidé se pohybují převážně po chodbách, kde není potřeba umělého osvětlení.  

9.3 Podzim 

Na podzim je situace velice podobná jaru. Den se po létu zkracuje, světla a tepla od slunce 

ubývá. Snižuje se ale i potřeba nuceného větrání. Oblíbené je ale wellness centrum, restaurace 

a ve večerních hodinách bar. Špičky tedy nastávají, stejně jako na jaře, mezi osmou a devátou 

hodinou ranní i večerní. Ráno se celý hotel probouzí, přichází zaměstnanci, v průběhu dne 

se využívá méně hotelového zařízení a večer se vaří, svítí a užívá hotelových služeb.  

 

 

Obr. 9-3: Křivka denní spotřeby el. energie - Podzim 

9.4 Zima 

V zimě je den nejkratší a nejstudenější. Proto se nejvíce využívá umělého osvětlení, které 

by mělo být ale natolik úsporné, že tvar křivky příliš neovlivní. Zásadní je ale skutečnost, 

že se pomocí vzduchotechniky rozvádí teplý vzduch po celém objektu. Jelikož je instalovaný 

výkon vzduchotechnického zařízení významný, křivku to značně ovlivní. Stejně jako v průběhu 
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všech ročních období i v zimě nastává špička mezi osmou a devátou hodinou ráno a večer. 

V porovnání s letním obdobím je tato špička o 15kW vyšší, což je způsobeno nejen 

vzduchotechnikou ale i zvýšenou potřebou umělého osvětlení a zvýšenou návštěvností restaurace 

a baru. V odpoledních hodinách je spotřeba opět nízká.  

 

Obr. 9-4: Křivka denní spotřeby el. energie - Zima 

9.5 Průběh spotřeby elektrické energie během roku a porovnání 

ročních období 

Z grafů je patrné, že i když se využívání zařízení hotelu a administrativní budovy během dne 

i roku liší, na průběh křivky spotřeby elektrické energie to nemá zásadní vliv. Křivky jsou 

si velice podobné. Roční období se ale liší množstvím spotřebované energie.  

Nejvyšší spotřeba elektrické energie je podle grafu v zimě, což je zřejmé i podle selského 

rozumu. Vzduchotechnické zařízení a umělé osvětlení se využívá v zimě nejvíce, stejně tak 

i wellnes a restaurace. Nejnižší spotřeba je v létě. Kdy nároky na vyrobené teplo a umělé světlo 

klesají. Podzim a jaro jsou velice vyrovnané, protože tato roční období jsou si venkovní teplotou 

a délkou dne dosti podobná. Podzim ale přeci jen trochu převyšuje. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P
c 

[k
W

] 

čas [h] 



  

 

39 

 

Obr. 9-5: Křivka denní spotřeby el. energie - porovnání ročních období 

 

 

Obr. 9-6: Křivka denní spotřeby el. energie v průběhu roku 
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10 EKONOMICKÉ A ENERGETICKÉ ZHODNOCENÍ 
Celkové ekonomické zhodnocení má dvě části. První část se zabývá součtem navýšených 

nákladů spojených s výstavbou objektu, realizací energetického systému a jejím provozem. 

Druhá část se zabývá výpočtem úspor, kterých lze tímto řešením dosáhnout.  

10.1 Náklady 

10.1.1 Počáteční investice 

Pro dnešní investory jsou právě počáteční investice položkou nejdůležitější. Při tvorbě 

nových projektů se totiž každá firma, která se projekce účastní nebo nabízí své produkty, snaží 

z investorů získat co nejvíce. Částky, které je poté investor povinen uhradit, jsou tím pádem 

vysoké a jedná-li se o hotel, není návratnost investice zaručena. Tento objekt je však budován za 

účelem poskytování prostor pro různé druhy školení a již před výstavbou bylo garantováno 

různými organizacemi, že bude využíván.  

Investice do řádného zateplení, velkých oken vyrobených precizním způsobem, náročné 

vzduchotechniky a do omezení tepelných mostů činí přibližně 15-20% z celkové částky potřebné 

na výstavbu objektu. Jedná-li se tedy o 13-ti patrový hotel, jehož výstavba stojí přibližně 

80 mil. Kč, je počáteční částka navýšena o 12 až 16 mil. Kč.  

V případě, že by měl být hotel energeticky soběstačný, je potřeba zvolit vhodný systém, 

který bude schopen celoročně vyrábět dostatečné množství tepelné a elektrické energie. V tomto 

případě byla zvolena kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 150 kWe. Cena za 1kW 

kogenerační jednotky je stanovena na 100 tis. Kč. Cena za celou kogenerační jednotku je tedy 

15 mil.Kč. Dále také investice do stroje pro přípravu dřevní štěpky, manipulační techniky, 

prostoru pro skladování dřeva, vzduchotechnické zařízení, tepelné výměníky pro ohřev TUV 

a zásobník plynu.  

Tab. 10-1: Navýšení prvotních nákladů 

Navyšení prvotních nákladů Kč/25let 

Kogenerační jednotka 15000000 

Pasivní standard (15% hodnoty hotelu) 15000000 

Vzduchotechnické zařízení 4000000 

Systém pro ohřev TUV 2000000 

Zásobník plynu 250000 

celkem  36250000 

10.1.2 Náklady spojené s provozem jednotky 

K počátečním nákladům je ovšem nutno přičíst náklady spojené s jejím provozem, údržbou, 

amortizací použitých materiálů, s obsluhou a vyškolením této obsluhy. Velkou výhodou 

pro investora je fakt, že je mimo jiné i majitelem pily. Ušetří tedy za nákup dřevní štěpky. 

Ve zhodnocení je ale započítána i situace, kdy výroba štěpky nebude možná a bude nutno 

ji kupovat. Jedna tuna štěpky dnes stojí přibližně 800 až 900 Kč. U výpočtu na 25 let dopředu 

bylo nutné zohlednit inflaci, a proto se v dlouhodobém plánu používá částka 1200 Kč. 

Aby bylo náklady a úspory možné objektivně posoudit, bylo nutné výpočet vztáhnout 

na delší časový úsek. Předpokladem bylo, že životnost kogenerační jednotky je výrobcem 
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stanovena na 30 let při polovičním provozu a 20 let při provozu maximálním. Jednoduchou 

úvahou byla zvolena doba 25 let. Jelikož se jedná o systém pracující jako ostrovní, není možné, 

aby byla jednotka v průběhu dne odstavena. Proto se kalkuluje s 24 hodinovým provozem. Ve 

špičce v zimním období, kdy jsou nároky nejvyšší, bude jednotka pracovat na 80% výkonu. Na 

pokrytí spotřeby v nejméně náročných obdobích by postačil výkon 40%.  

Tab. 10-2: Náklady spojené s provozem KJ za 25 let 

Náklady spojené s provozem jednotky Kč/25let 

Plat obsluhy KJ  13500000 

Servis, výměna prvků 10000000 

Náklady na palivo (1200 Kč/t) 18150000 

celkem  41650000 

 

Během období 25 let samozřejmě dochází k poklesu hodnoty peněz vlivem inflace. Proto 

je důležité s tímto faktem při výpočtu počítat. Úroková míra byla stanovena z dlouhodobého 

hlediska na 3%. Pro určení hodnoty zúročeného kapitálu se vycházelo ze vztahu (4): 

             (4) 

 

 

 

 

V závěru této podkapitoly je ještě potřeba sečíst náklady spojené s provozem a navýšení 

počátečních investic. Celková částka je v průběhu 25 let 77,9 mil Kč. 

Tab. 10-3: Celkové náklady 

Náklady na provoz 41650000 

Počáteční investice 36250000 

Celkem Kč/25let 77900000 

10.2 Dosažené úspory za 25 let 

Úspory za stanovené období budou tvořeny především tím, že nebude potřeba kupovat 

elektrickou a tepelnou energii a plyn. Významné číslo tvoří také částka získaná za prodej 

přebytečné tepelné energie do okolí. Jelikož je tento systém navržen jako systém ostrovní, 

vznikne úspora za připojení k trafostanici, popřípadě vybudování trafostanice vlastní. Jelikož 

poslední zmíněný faktor není příliš významný, v tabulce není započítán.  

    budoucí hodnota [  ] 

    současná hodnota [  ] 

   úroková míra [ ] 

   doba splatnosti [             ] 
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V následující tabulce jsou vypočtené hodnoty energií, které kogenerační jednotka vyrobí 

v průběhu jednoho roku porovnané s hodnotami energií, které se spotřebují k prodeji, vytápění 

objektu a k ohřevu TUV pro objekt.  

Tab. 10-4: Porovnání množství vyrobené a spotřebované energie 

výroba/potřeba 

  typ energie hodin/rok kWh kWh/rok 

Výroba 
EE 8640 130 1123200 

TE 8640 190 1641600 

Spotřeba 
EE 8640 130 1123200 

TE 8640 37,18 321240 

Přebytek 
EE 

  
0 

TE 1320360 

 

Z výše uvedené tabulky je zjevné, že k prodeji je určeno více než 1,3 GWh tepelné energie 

za rok. V případě, kdyby byla možnost prodat celé toto množství, vydělal by majitel v průběhu 

25 let přibližně 49,5 mil. Kč. Ročně je to tedy 1,98 mil. Kč. V případě, že by hotel nebyl navržen 

v pasivním standardu, byl by zisk významně nižší. 

Tab. 10-5: Úspory za 25 let - bez odečtení nákladů 

Úspory v Kč/25let 

Nákup EE  81559305 

Nákup TE 58893800 

Prodej TE 49513500 

celkem 189966605 

 

Výsledek je opravdu pozoruhodný. Uspořená částka dosahuje téměř 190 mil. Kč. Nyní 

je nutné od uspořené částky odečíst celkové náklady. Celková uspořená částka za období 25 let 

by mohla činit až 112 mil. Kč. Ročně tedy investor může ušetřit téměř 4,5 mil. Kč  

Tab. 10-6: Úspory za 25 let - odečtení nákladů 

Úspory celkem 189966605 

Náklady celkem 77900000 

Výsledná částka Kč/25let 112066605 
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11 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo energetické a ekonomické hodnocení návrhu systému pro energetickou 

nezávislost hotelového objektu s administrativní budovou. 

 Již na úvodu projektu bylo stanoveno z důvodu úspor tepelné energie, že celý objekt bude 

navržen v pasivním standardu. Výpočtem bylo dokázáno, že toto rozhodnutí bylo správné. 

Vznikla totiž ekonomická úspora snížením měrné potřeby tepla a navíc je zde možnost prodeje 

ušetřené tepelné energie. Úvodní kapitola tedy seznamuje s podmínkami projektování objektu 

v pasivním standardu. Současně bylo také stanoveno, že objekt nebude připojen k distribuční síti. 

Práce tedy seznamuje i s pojmem ostrovní systém. 

Důležitou kapitolu tvoří návrh energetického systému. Podle zvoleného postupu bylo 

zjištěno, že nejvhodnějším systémem pro tento objekt bude pyrolýzní kogenerační jednotka 

určená pro spalování dřevní štěpky. Hlavním důvodem pro zvolení tohoto typu systému bylo 

rozhodnutí investora. K tomuto rozhodnutí vedl fakt, že v blízkosti objektu se nachází pila. 

Hodnota výkonu byla určena poměrně přesným výpočtem. Předpokladem před výpočtem bylo, že 

tepelná spotřeba objektu bude natolik nízká, že není důvod na ni brát při určení velikosti 

kogenerační jednotky ohled. Výkon jednotky byl tedy určen podle celkového příkonu objektu. 

K určení příkonu bylo nejprve důležité připravit výkresovou dokumentaci celého objektu 

(viz. příloha D). Dalším krokem bylo navržení hlavního rozvaděče a především podřadných 

rozvaděčů (viz. příloha C). Z proudů odebíraných z jednotlivých rozvaděčů byly určeny příkony 

jednotlivé a následně příkon celkový. Hodnota nejvyššího příkonu byla určena pro zimní období 

a činila 130 kWe. Tato hodnota byla důvodem zvolení kogenerační jednotky o elektrickém 

výkonu 150 kWe.  

Následující kapitola seznamuje s pojmem kogenerace a s nejběžnějšími systémy, které se pro 

kogeneraci uplatňují. Aby mohl být zvolený energetický systém považován za spolehlivý, bylo 

nutné ještě získat hodnotu spotřeby tepelné energie. Výpočtem bylo dokázáno, že zvolená 

kogenerační jednotka je pro tento způsob použití vhodná a dostačující. 

Cílem práce bylo mimo jiné sestavení diagramů spotřeby v závislosti na ročním období. 

Jelikož se jedná o novostavbu, neexistují žádné dokumenty ani hodnoty, se kterými by se daly 

výsledné diagramy porovnat. Z diagramu spotřeby elektrické energie, kde jsou vyneseny 

jednotlivá roční období je zřejmé, že využití objektu je v jednotlivých ročních obdobích velice 

podobné. Nejvyšší spotřeba nastává kolem osmé a dvacáté hodiny. Nejnižší spotřeba 

pak v odpoledních hodinách. Diagram spotřeby tepelné energie vystihuje požadavek vytápět 

objekt nárazově dvakrát v průběhu dne. Tento požadavek je způsoben zabezpečeností dodávky 

tepelné energie pro zákazníky, neboť bude snaha investora prodávat nejvyšší možné množství 

tepla.  

Po návrhu systému a výpočtu energetických potřeb následovalo ekonomické zhodnocení 

celého projektu. Hodnocení bylo rozděleno do dvou částí. První byla zaměřena na náklady 

spojené s pořízením systému a nezbytnostmi k jeho provozu po dobu 25 let. Výsledkem druhé 

části poté byla finanční úspora po odečtení nákladů z první části. Finanční úspory za období 25 

let by mohly dosáhnout částky více než 112 mil Kč. V případě, že by investor nebyl schopen 

přebytečné teplo prodat, byla by úspora za 25 let téměř 62 mil Kč. 

Závěr celého projektu tedy zní, že pro hotel s administrativní budovou byl navržen efektivní 

systém, jehož provoz se investorovi ekonomicky vyplatí.  
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PŘÍLOHA A – TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

A1 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Hlavní vstup do administrativní budovy a do hotelu je přes prosklený spojovací krček, který 

je součástí objektu hotelu. Další vstupy jsou budovány ze strany jihozápadní (vstup pro 

zaměstnance, únikový východ) a severovýchodní (únikové schodiště). V 1.NP je navíc vjezd do 

strojovny a zásobovací přístup pro kuchyni. 

A1.1 Administrativní budova 

Ze vstupního spojovacího krčku vcházíme do hlavní chodby, ze které je přístup do 

restaurace, na schodiště, jídelny pro hosty, jídelny pro zaměstnance, kuchyně a sociální zařízení. 

Součástí hlavní chodby je i osobní výtah. Sociální zařízení jsou řešena odděleně pro muže a ženy. 

Na restauraci navazuje kuchyně s veškerým vybavením, tj. zásobovacím prostorem, varnou, 

sklady potravin, boxy a hygienické zázemí s jídelnou pro zaměstnance kuchyně a restaurace. 

V 1.PP je šatna pro zaměstnance, prádelna se žehlírnou, ze které je vstup do skladu prádla. 

Přes sklad prádla lze vstoupit do místnosti údržby, která je spojena se strojovnou. Strojovna je 

rozšířena přes dvě podlaží (1.PP a 1.NP) a je zde umístěna kogenerační jednotka, strojovna 

vzduchotechniky a systém pro ohřev a zásobu TUV. V jihozápadní části podlaží je wellnes 

(kapacita 25 lidí). Zde jsou umístěny 2 masážní bazény, masážní lůžka, vyhřívané lůžko, finská a 

parní sauna, sociální zázemí. 

V 2.NP jsou kancelářské prostory, zasedací místnost, kuchyňka, sklad (archiv), server a 

dvě posluchárny (kapacita 2x80 lidí). 

A1.2 Hotel 

Zahrnuje i dvojpodlažní spojovací krček včetně podzemního podlaží. Jednotlivá podlaží 

budou komunikačně spojena výtahy a schodištěm. 

V 1.PP bude hygienické zázemí zaměstnanců (muži, ženy) včetně šaten. V 1.NP se 

nachází recepce, čekárny, WC muži, WC ženy a kolárna. Ve 2. až 13. NP budou jednotlivé 

hotelové pokoje, na patře celkem 4 pokoje, každý pokoj bude vybaven 2-3lůžky. V každém patře 

bude jeden pokoj nadstandardní dvoulůžkový. 

A2 SILNOPROUDÉ ROZVODY 
Výpočet instalovaného výkon 

 Hodnota maximálního proudu byla navržením rozvaděčů stanovena na 197A na jedné 

fázi. Z tohoto proudu a z napětí byl vypočten instalovaný výkon objektu podle vztahu (1): 

 
            (1) 

 
                  

 
          

 

Zdrojem elektrické energie pro celý objekt bude kogenerační jednotka o elektrickém 

výkonu 150kW. Tato kogenerační jednotka bude napojena na hlavní rozvaděč a to kabelem 

CYKY 4x120mm
2
 o délce 10m tento kabel bude jištěn samostatně. Na straně kogenerační 

jednotky nožovými pojistkami PHNA 2 gG na straně hlavního rozvaděče jističem BH630N-MTV 

8. V hlavním rozvaděči bude síť TN-C rozdělena na síť TN-S. Podřadné rozvaděče budou 
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napojeny kabely CYKY 5x4 mm
2
, 5x2,5 mm

2
, 5x6 mm

2
 a 5x1,5 mm

2
. Rozvody zásuvkové 

budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5 mm
2
 a světelné obvody kabelem 3x1,5 mm

2
 

A2.1 Rozvody v objektech 

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Ukládání kabelů musí být v souladu 

s ČSN 33 2000-5-52. Rozvody ve sprchách, koupelnách a s umývacími prostory musí být 

provedeny dle ČSN 33 2000-7-701. V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných bude 

provedeno doplňující pospojování. 

Ocelové konstrukce roštů a úchytných konstrukcí budou provedeny z typových profilů a 

pásové oceli opatřené nátěry. Úložné lávky resp. žlaby budou v pozinkovaném provedení. 

Všechny žlaby procházející únikovými cestami a cestami bez požárního rizika musí být 

uzavřené, ocelové. 

Ventilátory v sociálním zařízení jsou napojeny ze světleného okruhu - ovládání je 

s osvětlením s doběhem pomocí relé DT3 (dodávka VZT) 

Pro vypínání hlavních jističů budou připravena STOP tlačítka osazená na hlavním 

rozvaděči. Tato tlačítka budou s aretací a budou dle ČSN označena štítky. 

A2.2 Zásuvkové rozvody 

V kancelářských prostorech a v posluchárnách budou osazeny jednonásobné i 

dvojnásobné zásuvky - 230V/16A, osazené na stěně nebo v parapetních žlabech pod okny. V 

ostatních prostorech budou osazeny zásuvky jednonásobné i dvojnásobné  230V/16A pod 

omítkou. 

A2.3 VZT 

Budou připojeny ventilátory a odsávání na WC – ovládání společně s osvětlením + časový 

doběh, VZT jednotky pro přívod a odvod vzduchu z místností s VZT – ovládání součástí 

dodávky VZT, chlazení místností dle požadavku VZT - ovládání součástí dodávky VZT. 

A2.4 Zařízení kuchyně 

Dle požadavků zařízení kuchyně budou připojeny spotřebiče z rozvaděče kuchyně. 

Ovládání je součástí spotřebiče. 

A2.5 Výtahy: 

Z hlavního rozvaděče objektu budou napojeny rozvaděče výtahů. Ovládání je součástí 

dodávky výtahů. Výtah v prostorech administrativní budovy bude hydraulický o výkonu 5kW. 

Součástí hotelové budovy budou dva výtahy. Provedení těchto výtahů bude lanové z důvodu 

výšky budovy. Výkony těchto výtahů budou 8 a 12kW. 

A3 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 

A3.1 Napájení a rozvody: 

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou a v lištách PVC na povrchu 

z příslušných rozvaděčů. Hlavní rozvaděč objektu bude umístěn v rozvodně administrativní 

budovy a to v 1.PP. Z tohoto rozvaděče budou napojeny tyto podružné rozvaděče – Kuchyň, 

1.PP-A, 1.PP-H, Wellnes, Výtahy, 1.NP-A, 1.NP-H, 2.NP-A, 2.NP-H, Strojovna. 3. až 13.NP-H 

budou podružné rozvaděče R-1.PP-H. Jednotlivé zapojení rozvaděčů je součástí přílohy. 
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A3.2 Umělé osvětlení: 
Návrh je proveden podle normy ČSN (36 0450 )EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů – 

vnitřní pracovní prostory, respektive ČSN 36 0452. 

Budou použity svítidla převážně se zářivkovými zdroji. Ve vybraných svítidlech budou 

osazené měničem s akumulátorem zajišťující nouzové osvětlení po dobu 1 hodiny – jedná se 

především o osvětlení nouzové únikové trasy. Svítidla budou osazena na stěnách a na stropě. 

Umělé osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly na hodnotu intenzity dle ČSN 

360450. 

Ovládání svítidel bude spínači při vstupu do místností. Podání barev bude pro všechny 

prostory s trvalým pobytem osob s indexem Ra > 80. 

A3.3 Hlavní osvětlení: 

Osvětlení bude řešeno svítidly zářivkovými, nebo svítidly s kompaktními zářivkami. 

Svítidla v kancelářích budou zářivková. V šatnách a sociálních zařízeních budou většinou 

podhledová nebo stropní. Sociální zařízení a menší méně významné prostory a místnosti jsou 

osvětleny svítidly s kompaktními zářivkami. Žárovková svítidla budou 

osazena v podhledech. 

Svítidla budou ovládána přepínači od vstupů do jednotlivých místností (výška osazení - 

1.2m; WC -1,2m). 

A3.4 Nouzové osvětlení: 

Nouzové osvětlení musí být provedeno, udržováno a pravidelně zkoušeno v souladu s 

ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838. 

Bude zřízeno zejména na chráněných únikových cestách. Bude realizováno vybranými 

svítidly hlavní osvětlovací soustavy osazenými měničem s akumulátorem pro nouzový provoz. 

Dále bude realizováno svítidly v provedení dle ČSN EN 1838 s vlastními akumulátory. 

 

Zdůraznění osvětlení se požaduje na uvedených místech: 

a) každé dveře určené pro nouzový východ 

b) v blízkosti schodiště 

c) v blízkosti každé jiné změny úrovně 

d) nařízené únikové východy 

g) vně a v blízkosti každého konečného východu 

A4 BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ 
Budova byla z hlediska ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305-1 zařazena do hladiny 

ochrany (LPL) III. 

A4.1 Jímací soustava: 

Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN 34 1390. Jímací soustava a další 

spojovací materiál jsou z pozinkované oceli. 

Pro sedlovou střechu s vikýři je navržena hřebenová jímací soustava z drátu FeZn 

průměru 8mm doplněná do krovu. Jímací soustava je uchycena pomocí vhodných podpěr pro 

danou krytinu vzdálených od sebe 1m. Křížení a spoje jímací soustavy jsou spojeny univerzální 

svorkou SU. 
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A4.2 Soustava svodů: 

Průměrná vzdálenost svodů je navržena 15 m, rozmístěných pokud možno pravidelně. 

Použitý materiál na svody - vodič FeZn DN 8 mm, vychází z ČSN EN 50164-2. 

Pomocí svodů bude jímací vedení připojeno k zemnící soustavě, která je tvořena zemnícím 

vodičem FeZn 10mm ve výkopu 35x70cm přes zemnící svorky SZ, 1,5m nad terén. 

A4.3 Uzemnění: 

 

Na uzemnění je použit vodič FeZn DN 10mm, který bude řešen jako uzemnění ve výkopu 

35x70cm okolo objektu. Přechod vodiče nad terén bude chráněn pasivní ochranou. 

Výchozí revizi hromosvodu provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další 

revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každém zjištěném 

zásahu bleskem. Přechodový zemní odpor musí být menší než 5 ohmů. K uzemnění bude 

připojeno i uzemnění instalace NN. 

A5 VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ 
Celý objekt (administrativní budova a hotel) je větrán kompaktní jednotkou umístěnou ve 

strojovně. Je rozdělena na dvě části a to pro hotel a administrativu. Venkovní vzduch bude v 

jednotce filtrován a poté v křížovém výměníku kogenerační jednotky podle potřeby ohříván. 

Takto upravený vzduch bude ventilátorovým dílem vyfukován do přívodního potrubí. Přívodní 

potrubí je opatřeno přívodními vyústěmi zajišťujícími rovnoměrnou distribuci přiváděného 

vzduchu. 

Odvod znehodnoceného vzduchu je řešen odsávacím ventilátorem, který bude v sestavě 

kompaktní jednotky. Odsávacím ventilátorovým dílem je znehodnocený vzduch vyfukován přes 

instalační šachtu nad střechu objektu do volné atmosféry. Řídící jednotka včetně čidel bude 

součásti dodávky vzduchotechniky. 

A6 VODOVOD 
Pro objekt se navrhuje vybudování nového přívodu vody DN 80, který navazuje na 

veřejný rozvod pitné vody DN150. Přípojka bude zaústěna do prostoru 1.PP, kde se navrhuje také 

umístění uzavíracích armatur a měření spotřeby vody.  

Z prostoru 1.PP budou pokračovat dvě samostatné páteřní větve dále do objektu. Jedna 

větev bude zásobovat vodou administrativní budovu a navrhované požární hydrantové skříně a 

druhá samostatná větev bude zásobovat vodou hotel a navrhované požární hydrantové skříně. 

Rozvody vody jsou navrhovány v instalačních šachtách nebo zasekány ve zdech a v příčkách. 

Klozety budou v závěsném provedení s pod omítkovým splachovacím montážním 

prvkem. Výtokové baterie budou pákové v chromovém provedení.  

Na odbočkách z hlavní větve budou osazené mosazné uzavírací armatury pro případné 

odstavení odbočky po dobu oprav a další podružné vodoměry k odečtu spotřeby jednotlivých 

provozních jednotek. 

 Spád potrubí je 0,3 % k místnosti přípojek. Rozvod musí být uložený tak, aby byl 

zabezpečený volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů 

případně stavebních konstrukcí. Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede 

proplach, dezinfekce a tlaková zkouška systému v souladu s ČSN 736660. 
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PŘÍLOHA B - VÝČET POUŽITÝCH MATERIÁLŮ PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY  

Název 
Mj. Počet  Jed. cena Celková cena 

     [kč]  [kč] 

Silové kabely, PVC         

CYKY-J 5x1,5 m 50 22 1100 

CYKY-J 5x2,5 m 400 40 16000 

CYKY-J 5x4 m 150 54 8100 

CYKY-J 5x6 m 60 87 5220 

CYKY-J 4x120 m 10 1200 12000 

CYKY-J 3x2,5 m 1950 22 42900 

CYKY-J 3x1,5 m 1800 15 27000 

Rozvaděče         

Plastový zapuštěný DB312F 12 modulů ks 16 800 12800 

S kovovými dvířky zapuštěný 28 modulů ks 5 950 4750 

S kovovými dvířky zapuštěný 56 modulů ks 1 1600 1600 

Jistící a chránicí prvky         

3f jistič LPN-20B, In=20 A ks 9 400 3600 

3f jistič LPN-80B, In=20 A ks 1 2000 2000 

1f jistič LPN-20B, In=20 A ks 4 120 480 

1f jistič LPN-16B, In=16 A ks 79 87 6873 

1f jistič LPN-10B, In=10 A ks 84 100 8400 

Jistič BH 630 N-MTV8 ks 1 3000 3000 

Páčkový spínač APN 32-3 ks 19 400 7600 

Proudový chránič OFI 25-4-0,03A ks 19 1100 20900 

Proudový chránič OFI 80-4-0,03A ks 9 2700 24300 

Výkonový spínač AST 125-3 ks 3 1200 3600 

Pojistky nožové PHNA 2 gG ks 1 1000 1000 

Zásuvky nn 230 V         

Tango  - jednozásuvka s rámečkem - 16A/250V - bíla ks 320 130 41600 

Tango  - dvojzásuvka s clonkami a natočenou dutinou - bílá ks 107 175 18725 

Tango - zásuvka do vlhka ks 4 250 1000 

Svítidla         

Interiérové svítidlo tubusové TS 2x18W ks 6 890 5340 

Interiérové svítidlo tubusové TS 2x36W ks 18 1200 21600 

Interiérové svítidlo tubusové TS 2x58W ks 36 1500 54000 

Interiérové svítidlo tubusové TS 1x36W ks 7 1100 7700 

Interiérové svítidlo tubusové TS 1x58W ks 16 1300 20800 

Interiérové stropní zářivkové svítidlo Marion 40W ks 175 1800 315000 

Interiérové nástěnné zářivkové svítidlo Alex 4151 60W ks 118 230 27140 

Vypínače         

Vypínač Tango - 3558A-06940 B -  IP44 - (řazení: 1) - bílý ks 76 170 12920 

Vypínač Tango - 3558A-05940 B -  IP44 - (řazení: 6) - bílý ks 242 185 44770 

Vypínač Tango - 3558A-05940 B -  IP44 - (řazení: 7) - bílý ks 37 195 7215 

Ipulzní relé ks 63 300 18900 

Pohybový snímač ks 36 350 12600 

Suma [kč]       822533 
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PŘÍLOHA C – NÁVRHY ROZVADĚČŮ 
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PŘÍLOHA D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A ROZVODŮ VODY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


