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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá návrhem napojení oblasti Jílová na centrální zdroj tepla a 

návrhem nových předávacích stanic. Je provedeno ekonomické vyhodnocení návratnosti 

investice a zhodnocení navrženého řešení. V první části diplomové práce je představena 

společnost, ve které je práce řešena, a následně komplexně popsána výroba tepla. Další 

kapitoly popisují investiční rozhodování a řízení projektů. Následuje popis a analýza 

současného stavu. V závěrečných kapitolách je navržena síť pro napojení na centrální zdroj 

tepla, domovní předávací stanice a jsou vyčísleny náklady na projekt. Na základě těchto 

skutečností je propočtena doba návratnosti. 
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Investiční rozhodování, řízení projektů, centrální zásobování teplem, předávací stanice, 

plynové kotelny 

Abstract 

 This thesis describes the design of the connection of the area Jílová to the central heat 

source and also the design of new transfer stations. There is economic evaluation of return of 

investments and evaluation of proposed solutions. In the first part of the thesis is introduced a 

company in which the work is made, and then comprehensively described the production of 

heat. Other chapters describe the investment decision-making and project management. 

Follow a description and analysis of the current status. In the final chapters there is designed 

a network for connection to a central heat source, house transfer stations and there are 

estimated project costs. On the basis of these facts is calculated payback period. 
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Investment decision-making, project management, central heat supply, transfer stations, gas 

boiler room 
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1 Úvod 

 Současná doba je typická rychlým rozvojem technologií způsobu výroby tepla, růstem 

požadavků na ekologii a efektivitu, a tak technologie, které byly dostačující ještě před 

několika lety, dnes již náročné požadavky přestávají naplňovat. Proto je nezbytně nutné 

nesetrvávat v současném stavu, ale naopak jít stále kupředu, hledat nové cesty jak zefektivnit 

výrobu a rozvod tepla a hledat nové zákazníky. Cest jak toho dosáhnout je mnoho. Jednou 

z cest je nahrazení výroby tepla pomocí zemního plynu vlastními zdroji z tepláren a elektráren 

přítomnými na území města Ostravy. Bylo by škoda nevyužívat a dále nerozvíjet jednu 

z nejhustějších sítí centrálního rozvodu tepla ve střední Evropě. 

 Právě rozšíření takové sítě a nahrazení výroby tepla pomocí zemního plynu výrobou 

tepla z centrálního zdroje si vybral autor této práce jak svůj hlavní cíl. Tímto cílem je návrh 

napojení soustavy plynových kotelen v oblasti Jílová v městské části Moravská Ostrava a 

Přívoz na centrální zdroj tepla pomocí navržení sítě topné vody a s tím souvisejícími 

ostatními technologickými aspekty 

 V první práce části je v krátkosti představena společnost Veolia Energie, ČR a.s., její 

struktura a předmět podnikání. Následuje vysvětlení pojmů investiční rozhodování, 

projektové řízení a velká část je věnována výrobě, rozvodu a předávce tepla. V praktické části 

je popsán současný stav vytápění v oblasti Jílová a navrženo technologické řešení 

s ekonomickým ohodnocením. Je porovnán současný stav s investicí a vyhodnocení investice 

jako komplexního celku.  

 Autor při zpracování diplomové práce vycházel z odborné literatury, z interních 

materiálů společnosti, z konzultací s pracovníky zainteresovaných v procesu a především ze 

zkušeností autora, který v podniku pracuje. 
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2 Představení společnosti 

 V této kapitole je popsáno krátké představení společnosti, její filozofie, její předmět 

činnosti a struktura. Dále jsou popsány místa působení v ČR a hlavní zákazníci společnosti, 

důraz na kvalitu a další rozvoj.  

2.1 Veolia Energie ČR, a.s. 

 Veolia Energie ČR, a.s. je členem skupiny Veolia v České republice, která patří mezi 

nejvýznamnější výrobce a dodavatele tepelné a elektrické energie v zemi. Veolia Energie ČR, 

a.s. je členem stejnojmenné francouzské nadnárodní skupiny, která v Evropě zaujímá vedoucí 

pozici v oblasti energetických služeb a jejím majoritním vlastníkem je skupina Veolia 

Environnement, světová jednička v poskytování služeb pro životní prostředí. 

 Skupina Veolia Energie ČR, a.s. v současné době dodává teplo do zhruba 250 tisíců 

domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském, Karlovarském kraji a v Praze. 

Mezi hlavní zákazníky Veolie Energie ČR, a.s. patří města a jejich obyvatelé, průmyslové 

podniky, zdravotnická zařízení, školy, veřejné instituce, obchodní administrativní centra, 

hotely atd. 

 Rovněž patří k významným výrobcům a dodavatelům elektrické energie, kterou 

vyrábí převážně v kogeneraci, jež je šetrná k životnímu prostředí. V tomto oboru je Veolia 

Energie jedničkou na českém trhu. Mimo to je jedním z největších poskytovatelů podpůrných 

služeb pro českou přenosovou soustavu. Veolia Energie ČR, a.s. se zabývá také výrobou a 

dodávkami chladu, stlačeného vzduchu a dalších komodit a poskytuje komplexní energetické 

služby. 

Základní filozofií Veolia Energie ČR, a.s. je: 

 řízení základních činností v souladu s politikou udržitelného rozvoje a platnou 

legislativou, 

 prevence rizik BOZP vyplývajících z těchto činností,  

 ekonomická a ekologická výroba a distribuce energií při dodržování dosažitelné 

účinnosti, 

 řídit a realizovat procesy identifikované v rámci systému kvality v maximální 

kvalitě, 



3 
 

 minimalizovat negativní dopady z našich činností do životního prostředí  

 vyhlašovat cíle v rámci integrovaného systému za účelem jeho postupného 

zlepšování. 

 Společnost Veolia Energie ČR tvoří čtyři regiony (Region Severní Morava, Region 

Střední Morava, Region Východní Morava a Region Čechy). Společnost má dále tyto dceřiné 

společnosti a to Olterm&TD Olomouc, AmpluServis, Veolia Energie Kolín, Veolia Energie 

Mariánské Lázně, Veolia Průmyslové služby ČR a Veolia Komodity ČR. 

Základním předmětem podnikání Veolia Energie ČR byla v roce 2014 výroba tepelné 

energie a její rozvod a prodej, nově výroba chladu a jeho rozvod a prodej. Dále pak výroba a 

prodej elektrické energie včetně poskytování podpůrných služeb. Výroba tepla a elektřiny je 

realizována převážně v kombinovaném cyklu – kogeneraci, která přináší vedle většího využití 

energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí. [25] 

Kvalita jako základní pilíř politiky Veolia Energie ČR 

 V rámci důrazu společnosti na neustále zlepšování kvality, byl ve společnosti již 

v roce 2006 zaveden systém kvality dle norem ISO 9001. Podnik svými neustálými 

investicemi do modernizace technologických zařízení dosahuje významné úspory energie, což 

se ve výsledku projevuje zvýšenou kvalitu dodávek produktu a vyšší spokojeností zákazníků. 

Dále je kladen důraz na snižování negativních dopadů činnosti Veolia Energie ČR na životní 

prostředí. 

Základní pravidla Veolia Energie ČR, kterými se řídí v oblasti životního prostředí [25]: 

 prevence -  hledání úspor energií, snižování počtu lokálních zdrojů, rozvoj sítě 

dálkového vytápění apod., 

 výroba tepla a elektřiny v ekologicky šetrné kogeneraci, 

 nahrazování uhlí obnovitelnými a alternativními zdroji energie, 

 neustálé zlepšování, modernizace a inovace energetických zařízeni. 

2.2 Region Severní Morava (RSEM) 

RSEM byl vytvořen 1. ledna 2009 sloučením Divize Ostrava a Divize Krnov. Jeho 

hlavní činností je kombinovaná výroba tepla a elektřiny, výroba chladu, distribuce tepla od 

http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#oo
http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#as
http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#dk
http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#dml
http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#dml
http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#di
http://www.veoliaenergie.cz/cz/dcerine-spolecnosti#ck
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výrobce k zákazníkovi, provozování lokálních zdrojů tepla a poskytování energetických 

služeb.  

RSEM je největší organizační jednotkou Veolia Energie ČR. Prostřednictvím jedné z 

nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (342 km) dodává tepelnou energii 

zhruba 105 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním 

střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Krnově a okolních městech. Novinkou je 

centrální výroba a dodávka chladu pro oblast „Karolina“ ve středu Ostravy. Rovněž tato síť je 

první a zatím největší ve střední Evropě. 

RSEM tvoří čtyři závody a to Závod Elektrárna Třebovice, Závod Teplárna Přívoz, 

Závod Krnov a Závod distribuce a služby. Správu regionu zajišťují správní útvary společné 

pro všechny závody. Jsou jimi útvar výrobního náměstka s technickým útvarem pro výrobu, 

technickým útvarem pro distribuci a útvarem řízení výroby, dále personální útvar, 

ekonomický útvar, obchodní útvar. [25] 

2.3 Závod distribuce a služby 

Závod je vnitřní provozní jednotkou RSEM. Nákup a ekonomické, personální, 

obchodní a správní činnosti jsou zajišťovány společnými útvary RSEM nebo ředitelstvím 

společnosti ve spolupráci s regionem a se závody. 

Poslání závodu [25]: 

 výroba a dodávka tepla zákazníkům, provoz tepelných sítí a PS (DPS a BPS) 

poskytování služeb souvisejících s dodávkou tepla, 

 rozvod tepla, 

 poskytování jiných služeb, 

 bezpečný, hospodárný a ekologický provoz technologického zařízení, 

 opravy a údržba majetku svěřeného závodu do správy, 

 péče o pracovní prostředí, 

 zajišťování technických podkladů investičních akcí. 
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3 Výroba tepla 

 V této teoretické části je vysvětleno, jakým způsobem je řešeno dálkové centrální 

vytápění, jeho základní principy, nástroje a zařízení a to přímo od zdroje až po koncového 

odběratele. Na závěr kapitoly je zmíněn princip vytápění pomocí plynových kotelen. 

Historie 

 V Československu, podobně jako v jiných evropských zemích, po druhé světové válce 

a až do konce 20. století pokračovala migrace obyvatel z vesnic do měst, či nově vzniklých 

průmyslových a městských aglomerací. Počet obyvatel měst s větším počtem obyvatel než 

10tis. stoupl ke konci 20. století na přibližně 9 milionu obyvatel. Celkový počet bytů byl 

přibližně 5,3 milionu a z toho bylo centrálním nebo etážovým vytápěním vybaveno více než 

70% bytů, tj. více než 3,5 milionu bytů, z nichž bylo přibližně 1,7 milionu zásobováno 

centralizovaně ze zdrojů průmyslu, kotelen (nad 6MWt) a energetiky. 

 Následně tepelná energie byla dodávána z domovních a blokových kotelen asi do 35% 

bytů. Ostatní byly vytápěny individuálně, a to buď plynem, elektřinou, či jinými fosilními 

palivy. V poslední době se však začaly využívat i jiné alternativní zdroje tepla a to např. 

tepelná čerpadla, či zásobování teplem konvenčními způsoby v kombinaci s tzv. pasivním 

pojetím stavby domu. Avšak např. náklad na výrobu jednotky giga joulu tepla pomocí 

tepelného čerpadla po započtení veškerých nákladů na stavbu a realizaci tohoto řešení se 

může vyšplhat i přes 600 Kč.  

 Zjištění dodávek tepla nejen pro byty, ale pro celou škálu průmyslových odvětví a 

podniků vyžaduje značné zdroje paliv. Ne každý si uvědomuje, že až 40% všech v zemi 

spotřebovaných fosilních paliv je spotřebováno na výrobu tepla, ať už centralizovaného či 

individuálního. U centralizované výroby však můžeme počítat s výhodou snadné kontroly 

míry znečištění ovzduší. 

 Zatímco zde na Ostravsku se již v 60. letech 20. století pro zajištění tepla pro 

rozsáhlou bytovou výstavbu využily stávající kondenzační a závodní elektrárny a pomocí 

parovodních a horkovodních soustav se vytvořila rozsáhlá síť centrálního zásobování teplem, 

potom v ostatních velkých městech, i v Praze, se stavěly výtopny převážně vytápěný 

mazutem. Až později dochází k přechodu na jiné zdroje, jako je např. černé a hnědé uhlí a 

později například v Brně k přechodu na zemní plyn. V krajích s velkým množstvím tepelných 
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elektráren rovněž postupně docházel k rozvoji tepelných sítí, jedná se zejména o kraj 

severočeský. [2] 

3.1 Systémy tepelných soustav 

Druhy tepelných soustav 

 Tepelná soustava je systém, ve kterém se teplo vyrábí či do ní vstupuje a dopravuje se 

dále pomocí kapaliny nebo plynu (pára) potrubím ke spotřebitelům (spotřebičům). Systém se 

skládá ze zdrojů tepla, rozvodu tepla a z odběru tepla. Tuto soustavu tvoří tepelná síť, 

úpravny a redukční stanice celkových parametrů a navazující tepelné přípojky. Tepelná 

soustava zpravidla umožňuje obsahovat části s různými úrovněmi provozních teplot a 

pracovních přetlaků. Systém se může skládat z více dílčí soustav, což jsou části tepelné 

soustavy vymezené působení teplonosných látek. 

Hlavní rozdělení podle rozsahu zásobování teplem: 

 etážové, bytové, 

 domovní, 

 okrskové, podnikové, 

 městské, 

 meziměstské. 

Poslední tři typy soustav můžeme považovat za typy s jedním či více centrálními zdroji tepla. 

První tři zase naopak za typy s lokálními a individuálními zdroji tepla. [1] 

 Z toho vyplývá, že pro územní celky typu měst a městských aglomerací je 

nejvhodnější použít prvky centrální tepelných soustav s centrálními zdroji, případně i 

teplárnami. Naopak zásobování teplem s nízkou hustotou obyvatelstva (malá města, velké 

vzdálenosti od velkých zdrojů tepla a vesnice) je vhodnější lokálními či individuálními zdroji 

tepla. 

Tepelné přenosové látky 

 V současnosti se převážně k účelům přenosu tepelné energie používá voda, v menší 

míře i vodní pára a vzduch v kombinaci s přenosem vodou. S parními tepelnými soustavami 

se můžeme setkávat v některých městech (Ostrava) a to z důvodu postupného vývoje soustav 

z historického hlediska, kdy parní přenos, v dobových podmínkách, byl jedinou a 

nejjednodušší možností. Mnohdy hrála roli i potřeba některých podniků, které ke svému 
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provozu potřebují páru (pivovary apod.) V dnešní době se pára používá z většiny na 

primárních částech tepelných soustav. Tendence je postupný přechod na horkovodní systémy. 

(nižší náklady na údržbu a na technologii zařízení). [25] 

Rozdělení druhů tepelných soustav je uváděno dle nejvyšších pracovních teplot: 

 topná voda do 90°C (sekundární rozvody), 

 teplovody do 115°C, 

 horkovody do 130°C, 

 parovody nad 160°C. 

Všechny uvedené soustavy jsou nízkotlaké, tzn. do 1,6 MPa. Při vyšším tlaku se už jedná o 

soustavy středotlaké. [25]  

Přenosové vlastnosti vody a páry 

 Schopnost páry přenášet tepelný vyšší výkon potrubím o stejné dimenzi, stejných 

teplotách a typických tlacích přenese pára vyšší tepelný výkon než voda to až o 50%. Kdežto 

při nižších parametrech je situace opačná s tím, že voda přenese až o 20% vyšší tepelný 

výkon. 

Tepelné soustavy s centrálními zdroji tepla 

 Takové tepelné soustavy mohou být celé vodní, kombinované s primární částí parní a 

vodní a sekundární vodní, anebo primárně parní a v sekundární části pouze vodní. 

Hlavní výhody tepelných soustav [9]: 

 zdrojem můžeme být výtopna či teplárna, 

 možnostmi zvýšení dosažení vyšší účinnosti, vlivem dosažení jejich vyšších výkonů, 

 možností využití paliv s horší kvalitou 

 snadnost kontroly vypouštěných škodlivých látek do ovzduší 

 nízký počet pracovníků nutných k provozu, 

 vyšší bezpečností provozu oproti individuálním a lokálních zdrojů 

 možností připojování alternativních zdrojů tepelné energie.  
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Volba teplonosné látky 

 Pokud se projektují a koncipují nové centrální tepelné systémy, vždy by měla být touto 

látkou voda. Ve výjimečných případech, kdy je vyžadováno odběrateli velké množství páry, 

je nutné jít cestou s primárním rozvodem páry. Při předpokládaným nízkým odběrem páry je 

lepší napojit na vodní soustavu vyvíječe páry, které jsou osazeny blízko spotřebičům. 

Tepelné soustavy s lokálními zdroji 

 Lokálními zdroji se rozumí nízkotlaké případně středotlaké plynové kotelny určené 

k vytápění jednoho domu nebo celý bloků domů. Zdrojem mohou být i kotelny na tuhá paliva 

či tepelná čerpadla, která ovšem vyžadují záložní zdroj tepla.  

Tepelné sítě, jejich druhy a konstrukce 

 Tepelnou sítí nazýváme takovou soustavu, kterou se dopravuje prostřednictvím 

teplonosné látky potřebná tepelná energie od zdroje ke spotřebiteli. Úkolem takovéto sítě je 

uskutečnit přenos teplonosné látky v potřebném množství a požadovaných parametrů. 

Druhy tepelných sítí: 

 jednotrubkové – tyto sítě mají velmi nízké investiční náklady, ale jejich využití je 

velmi omezené, 

 dvoutrubkové – dvoutrubkové sítě jsou nejrozšířenějším způsobem rozvodu tepelné 

energie. Tato síť se skládá z přívodního a zpětného potrubí. Pokud je nosným médiem 

voda, pak mají stejný průměr obě potrubí a jsou vybavena tepelnou izolací. Pokud je 

nosným médiem pára, pak se izoluje pouze parní potrubí. Ochlazená pára – kondenzát 

se obvykle neizoluje nebo jen v místech, kde hrozí jeho zamrznutí. Kondenzátní 

potrubí má jiný průměr než potrubní parní, obvykle třetinový nebo i poloviční, 

 třítrubkové sítě – tyto sítě se používají jen dvou případech, pokud dodáváme teplo 

spotřebiteli (spotřebičů) ve dvou teplotních nebo tlakových úrovních a potom pokud 

má spotřebič např. časově velmi odlišnou spotřebu tepla. Tento systém z důvodu 

vysokých vstupních a údržbářských nákladů se u nás moc nevyužívá, nemá-li patřičné 

ekonomické nebo technologické zdůvodnění. [1] 
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Sítě podle půdorysného uspořádání: 

 paprskovitá síť – vychází z jednoho zdroje a to jedna nebo více hlavních větví, které 

se postupně dělí k jednotlivým předávajícím stanicím. Řešení se používá jak na 

primárních, tak i na sekundárních rozvodech. Paprskovitá síť je vhodná jak pro 

rozsáhlejší, tak i kompaktnější sítě a je nejpoužívanější, 

 okružní síť – je vhodná pro kompaktnější zástavbová území a dává větší jistotu 

v případě výpadku, 

 mřížová síť – se skládá z několika vzájemně propojených okruhů umístěných vedle 

sebe. 

Sítě podle umístění: 

 nadzemní – nadzemní vedení vedeno ve výšce se pokud možno nepoužívá anebo jen 

v nejnutnějších případech např. vyžaduje-li to terén, jsou-li náklady takového vedení 

nižší apod., 

 podzemní – jsou vedena buď v kanálech z prefabrikovaných dílců, nebo je zakopána 

volně v zemi v podestýlce (např. písek) v předizolovaném provedení. Kanály jsou 

nejčastěji neprůlezné, jen ve výjimečných případech umožňují průchod nebo průlez 

(vysoké vstupní náklady). Z těchto dražších průchozích kanálů se vyvinuly kolektory, 

které umožňují vedení více druhů médií a taky elektrického vedení. Důležitá je 

ekonomická výhodnost, potažmo jejich využití. Při podzemním vedení přímo v zemi 

tzv. bezkanálové vedení. Toto potrubí je při každé odstávce nutno vypouštět, proto je 

nutný sklon alespoň 1,5 %. [1] 

Rozsah výpočtů k návrhu tepelné sítě 

 Projekt musí vycházet z údajů o hustotě spotřeby tepla na daném území, rozložení, 

celkového výkonu zdroje tepla, požadované teplonosné látky a žádaných parametrů. Na 

základě těchto požadavků se rozhoduje o co nejekonomičtějším řešení. Pokud je to možné, 

využívají se všechny dostupné zdroje, např. staré trasy vedení, které mohou být použity 

k montáži nového potrubí apod.  Rovněž je důležitý předpoklad růstu výkonu pro odběr tepla 

dané oblasti. 
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 Následně se přistupuje k volbě dimenze potrubí, určení hydrostatických tlaků 

v hydraulicky hlavní větvi a současně se navrhují dimenze odboček. Tyto úkony se dějí 

pomocí hydraulických výpočtů. Následně proběhnou výpočty talkového diagramu tepelné 

sítě. Nakonec je nutné provézt výpočet tepelné izolace a tepelných ztrát. [1] 

3.2 Předávací stanice  

 Předávací stanice je mezičlánek mezi tepelnou sítí a odběratelskou soustavou. Úkolem 

těchto stanic je předat z tepelné sítě takové množství tepla, změřit ho a upravit parametry tak, 

aby odpovídaly požadavkům odběratele. 

 Pokud jsou již parametry tepelné sítě dostatečné pro odběratele, je možné zajistit 

dodávku i bez předávacích stanic a to přímým propojením tepelné soustavy se soustavou 

odběratele prostřednictvím předávajícího místa vybaveném pojistnou armaturou a měřením 

spotřeby tepla. 

 Obvykle je však napojení tepelné sítě na síť předávacích stanic. Tyto stanice jsou 

tlakově odděleny od samotné tepelné sítě a tím nezávislé tlakových parametrech sítě. V těchto 

stanicích probíhá obvykle předávka tepla s rozdělením na ústřední topení a ohřev studené 

vody na teplou užitkovou vodu pomocí výměníků tepla. V tomto případě hovoříme o výrobě 

centrální pomocí předávacích stanic, např. na sídlištích. V současnosti je trendem ve velkých 

spádových stanicích, určených pro několik bloků domů, vyrábět jen tzv. topnou vodu 

s parametry 60 - 90 °C, která pomocí dvoutrubkového systému je pomocí sekundární sítě 

rozváděna přímo do jednotlivých domů, či bytových jednotek. V každém odběrném místě je 

pak navázána na tzv. domovní předávací stanici (dále je DPS), ve které je ohřívána studená 

voda pro výrobu teplé užitkové vody (dále jen TUV) a ohříváno ústřední topení (dále jen ÚT), 

obojí přes deskové výměníky tepla, tzn. systém je tlakově oddělen od sekundární sítě velkých 

předávacích stanic (dále jen PS). ÚT může být, a je tak často i realizováno, ohříváno pomocí 

směšovacích ventilů přímo napojených na systém topné vody (dále jen TV). Systém ÚT pak 

není tlakově oddělen od sítě TV. Tato jednodušší řešení bývají často používána v případech, 

kdy tlakové poměry odběratelů odpovídají tlakovým poměrů v TV, a není je pak potřeba dále 

upravovat. Dále jsou to případy, kdy došlo k rekonstrukcím stávajících PS ze čtyřtrubkového 

systému (centrální ohřev ÚT a TUV) na systém dvoutrubkový (TV). V těchto případech se 

využilo jen rozvodné potrubí, a mnohdy i ohřev, bývalého systému ÚT, který byl již 

v minulosti konstruován na parametry, které odpovídají současným požadavků na TV.  
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 Následně jsou uvedeny příklady hlavních předávacích stanic přenášející topné médium 

z primární a na sekundární část a následně příklad jednoho typu domovní (objektové) 

předávací stanice. Stanic je více druhů a typů, avšak pro následující praktickou část jsou 

nejdůležitější ty, které jsou uvedeny na příkladech a popisech. [vlastní zpracování] 

Příklad a popis HPS typu pára – voda (TV) 

 Pro ohřev páry se používají spirální ohřívače pára-voda. Ohřívače jsou v paralelním 

zapojení s meziokruhem topné vody. Ekvitermní regulace výstupních parametrů je řízena 

regulačními ventily s havarijní funkcí HU/RV s děrovanou kuželkou s charakteristikou rovno 

procentní nebo parabolickou, osazenými na vstupu páry samostatně pro každý ohřívač, anebo 

jedním společným. Ventily při neshodě uzavírají plný dispoziční tlak na přívodu páry. 

 Regulace parních stanic je realizována servoventily na parní straně (jak je uvedeno 

výše) anebo na straně odvodu kondenzátu, kde regulují odvod kondenzátu podle 

požadovaných teplotních parametrů dle ekvitermních křivek. Kondenzát je odváděn pomoci 

soustavy „kondenzačního hospodářství“, které je složeno ze sběrné nádrže a čerpadel, pomocí 

kterých je kondenzát čerpán zpět do sítě. Stanice jsou vybaveny doplňovacím zařízením, které 

reguluje požadovaný tlak v systému TV. Z pravidla se skládá ze zásobní nádrže, doplňovacích 

čerpadel a expanzomatu. [vlastní zpracování] 

                                          

Obr. 1: schéma HPS typu pára voda [25] 
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Příklad a popis DPS typu 1+1 (TUV + ÚT) 

 Tlakově závislé směšování ÚT je řešeno z topné vody na regulačním uzlu. Ekvitermní 

regulaci zajišťuje dvoucestný regulační ventil s mísícím zkratem opatřeným zpětnou klapkou, 

oběh otopné vody objektovou soustavou mokroběžné čerpadlo s integrovanou elektronickou 

regulací otáček s možností provozu jak na konstantní, tak na variabilní tlakový režim a 

komunikací přes IR-rozhraní.  

 Ohřev TUV je zajištěn topnou vodou v ohřívači (deskový výměník) s regulačním 

uzlem. Regulaci zajišťuje dvoucestný regulační ventil se zkratem opatřeným zpětnou klapkou 

a čerpadlem. Oběh topné vody deskovým výměníkem zajišťuje čerpadlo ohřevu mokroběžné 

s integrovanou elektronickou regulací otáček s možností provozu jak na konstantní, tak na 

variabilní tlakový režim. Cirkulaci objektem zajišťuje mokroběžné čerpadlo. Ukázka 

z monitorovacího systému v příloze č. 3. [25] 

 

 

  Obr. 2: schéma DPS typu 1+1 [25] 

Příklad a popis DPS typu 1+0 (ÚT) 

Tlakově závislé směšování ÚT je řešeno z topné vody na regulačním uzlu. Ekvitermní 

regulaci zajišťuje dvoucestný regulační ventil s mísícím zkratem opatřeným zpětnou klapkou, 
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oběh otopné vody objektovou soustavou mokroběžné čerpadlo s integrovanou elektronickou 

regulací otáček s možností provozu jak na konstantní, tak na variabilní tlakový režim a 

komunikací přes IR-rozhraní. Ukázka z monitorovacího systému v příloze č. 4. [25] 

 

   Obr. 3: schéma DPS typu 1+0 [25] 

3.3 Plynové kotelny 

Stručná charakteristika paliva – charakteristika topného plynu 

V kotelně se spaluje zemní plyn, jehož základní složkou je metan CH4, kterého 

obsahuje až 98 %. Dále obsahuje do 1 % vyšších uhlovodíků a do 1 % CO2 a dusíku. Zemní 

plyn nemá žádnou barvu, chuť ani zápach a jeho přítomnost nelze proto vnímat lidskými 

smysly. Z tohoto důvodu přidává plynárenský podnik do zemního plynu látky s pronikavým 

zápachem, tento proces se nazývá odorizace plynu. Zemní plyn je lehčí než vzduch a není 

jedovatý. Jeho výhřevnost je cca. 34,24 MJ/m
3
. Hoření a výbuch mohou nastat při koncentraci 

plynu od 4,4 % – dolní mez výbušnosti, do 15 % – horní mez výbušnosti, objemu ve směsi se 

vzduchem. Teplota vznícení plynu je 537 °C. Pro dokonalé spálení 1 m
3 

zemního plynu je 

zapotřebí přibližně 10m
3  

vzduchu. Rychlost hořeni je cca 35 cm/s. [25] 
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Plynové kotle 

 Kotel je soubor zařízení skládajícího se ze spalovacího zařízení, tlakového systému a 

vzduchové části. Tato zařízení jsou konstrukčně spojena v jeden celek, který následně slouží 

k výrobě páry, horké vody nebo teplé vody. 

 Kotle na plynná paliva lze rozdělit na kotle do 50 kW jmenovitého tepelného výkonu a 

na stacionární kotle se jmenovitým tepelným výkonem na 50 kW včetně. Kotle o výkonu nad 

50kW jsou vybaveny atmosférickými nebo přetlakovými hořáky. [20] 

Nízkoteplotní kotel 

 Dle směrnice EU 92/42/EWG [22] o kotlích do výkonu 400 kW je nízkoteplotní kotel 

definován jako kotel, který je možno trvale provozovat s teplotou vratné vody od 35 do 40 °C, 

u kterého může za určitých okolností nastat kondenzace vodní páry ve spalinách. 

Kondenzační kotel 

 Norma ČSN EN 677 [14] uvádí, že kondenzační kotel je zařízení, ve které při běžných 

provozních podmínkách a při určitých provozních teplotách otopné vody zkondenzuje dílčí 

část vodní páry obsažené ve spalinách, aby se za účelem vytápění rovněž využilo teplo 

uvolněné při isotermické fázově přeměně (latentní teplo) z této části vodní páry a které 

splňuje požadavky na účinnost této normy. 

Faktory ovlivňující vyšší efektivitu kondenzačního procesu: 

 přívod spalovacího vzduchu, 

 nižší spalinová ztráta kotle, 

 nižší ztráta sáláním kotle. 

Typy kotelen 

Norma ČSN 06 0310 [11] člení kotelny se spalováním plynných paliv na tyto kategorie: 

 Kotelny III. kategorie – kotelny se jmenovitým výkonem jednoho kotle do 50 kW do 

součtu jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich 
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nedosahuje jmenovitého výkonu 50 kW, do součtu jmenovitých tepelných výkonů 

kotlů 0,5 MW včetně, 

 kotelny II. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 do 3,5 

MW včetně, 

 kotelny I. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 3,5 MW. 

[20] 

Stanovení počtu a velikostí kotlů 

Abychom stanovili optimální počet a velikost kotlů, je nutné vycházet z následujících údajů: 

 přípojného tepelného výkonu zdroje tepla, 

 respektování zálohovosti zdroje, 

 minimálního potřebného výkonu zdroje tepla, 

 dispozičních možností zdroje tepla, 

 počtem možných instalovaných odtahů spalin. 

 Norma ČSN uvádí jako zálohovost zdroje zajištění přiměřeného výkonu při výpadků 

největší kotlů na 60% celkového výkonu kotelny. Do celkového výkonu 250 kW není nutno 

zálohovat zdroj. [20] 

Umístění a vybavení kotelen 

 Dle normy ČSN 06 0310 [11] se umístění a stavební řešení kotelen řídí ČSN 73 0802 

[12] nebo ČSN 73 0804 [13]. 

 kotelna I. kategorie může být umístěna ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné 

místnosti stavby. Vybavena musí být jednostupňovým detekčním systémem se 

samočinným uzávěrem paliva, který uzavře přívod plynu při dosažení koncentrace 

10% dolní meze výbušnosti Ld, 

 kotelna II. kategorie se umisťuje v samostatném objektu nebo v jeho části, která plní 

vymezenou účelovou funkci. Pro tyto kotelny je předepsán detekční systém 

dvoustupňový: 1. stupeň (10% dolní meze výbušnosti Ld) – optická a zvuková 

signalizace do místa pobytu obsluhy, 2. stupeň (20% dolní meze výbušnost Ld) má 

blokovací funkci, 
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 Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat ve zvláštních místnostech, ve sklepech, 

suterénech, v posledních podlažích nebo na střechách budov. [20] 

5 Projektové řízení 

 Projektové řízení je obecně takový styl řízení, který se hromadně promítnul do 

praktického managementu, který se v dnešním rychlém, proměnlivém a globálním prostředí 

stále častěji prosazuje. Pro realizaci a naplánování složitých jednorázových projektů využívá 

celou řadu instrumentů. Realizaci projektů je nutné provádět v předem nastavených termínech 

s plánovanými zdroji a určenými náklady, tak aby předem stanovené cíle byly dosaženy. Tyto 

snahy jsou hlavními cíli projektového řízení. Výstupem těchto cílů by měl úspěšně řízený, 

naplánovaný a realizovaný projekt. 

Na projektové řízení můžeme v současnosti nahlížet dvěma pohledy [4]: 

 manažerský – manažerský pohled vychází z klasického pojetí managementu, je v něm 

kladen důraz na realizaci projektů z praktického hlediska. Tento pohled se zabývá 

řešením problémů, které jsou spojené převážně s lidskými zdroji, 

 systémově analytický – pohled vychází z matematických postupů. Zabývá se tvorbou 

matematických modelů řízení projektů.  

Projekt 

 Pojem projekt je veřejností skloňován v nejrůznějších podobách a souvislostech. Proto 

projekt může být chápán různými způsoby a jeho definování vždy nebývá jednoznačné i 

z pohledu řady projektových institucí. Z tohoto důvodu je značný nesoulad v chápání 

významu projektu jako takového. Což celkový pohled na danou problematiku vůbec 

neulehčuje. Projekt lze obecně definovat jako změnu, kde se v podstatě jedná o proces změny, 

který vede z výchozího do cílového stavu. 

Projektový trojimperativ 

 Z pohledu projektového managementu definice projektu označuje tři hlavní parametry, 

které musí být základem při rozhodování o projektu, a které vymezují meze, kde se tvoří nová 

hodnota – výstup projektu. Tato trojice parametrů se označuje jak tzv. trojimperativ [4]:  
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 jaký je cíl, 

 doba, za kterou má být projekt realizován, 

 peněžní vyjádření prostředků potřebných k realizaci projektu.  

 Uvedené parametry spojuje vzájemná závislost tzn., že pokud se nějaký parametr 

změní a další se změnit z nejrůznějších důvodů nelze, pak třetí musí být odpovídajícím 

způsobem změněn. Jelikož maximalizace výstupu při minimalizaci nákladu obvykle vede 

k protichůdným požadavkům, proto je nutné u většiny projektů hledat kompromis. [6] 

Životní fáze projektu 

 Projekt je proces, který se vyvíjí a prochází tak různými životními fázemi. 

Zjednodušeně lze popsat fáze projektu takto [4]:  

 předprojektová fáze – analýzy, úvahy a studie, 

 projektová fáze – plánování a řízení, 

 poprojektová fáze – ukončení projektů, rozbory a prostor pro některá zlepšení 

uplatnitelná v projektech budoucích. 

V průběhu životního cyklu se sledují jeho charakteristiky, ke kterým se řadí čas, rozsah, 

náklady, kvalita, zdroje a rizika. K tomu slouží účelové analýzy [4]: 

 rozsah projektu se určuje množstvím práce nutnou pro jeho realizaci, 

 časová analýza vychází z času realizace úkonů, určuje nejdříve možné termíny 

dokončení projektu, 

 zdrojová analýza hodnotí časový průběh čerpání zdrojů, jejich nároků a množství 

okamžitě k dispozici, 

 nákladová analýza zjišťuje nejvhodnější kombinaci z hlediska nákladů a času 

potřebného k realizaci projektu, 

 kvalita kontroluje standard nastavený ještě před zahájením projektu, 

 rizika – určení pravděpodobností neshod a rizik při realizaci projektu. 

Typy projektů 

Projekt jako takový může nabýt mnoho různých podob a rozdílů, proto je vhodné projekty 

dělit [17]: 
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 komplexní – dlouhodobé, trvalé, s rozsáhlou organizační strukturou, s velkým 

množstvím zdrojů apod., 

 jednoduché – velmi krátkodobé projekty, obvykle úkol pro jedince, standardní 

postupy, nízké náklady 

 speciální – se střednědobou životností, s nízkým rozsahem činností, relativně nízkými 

náklady a zdroji. 

 Povaha řízení projektů vyžaduje využití zvláštních nástrojů a technik, které se označují 

jako metodika managementu projektu a který zahrnuje dvě základní skupiny činností [21]: 

 řízení realizace projektu, 

 plánování projektu. 

 Pojem „plánování projektu“ znamená jaké jsou cíle, jaký je výchozí stav a jakým 

způsobem se bude realizovat samotný projekt. 

Řízení projektů 

 Fiala [5] uvádí, že řízení projektů je soubor postupů, metod, nástrojů, technik a 

modelů pro řízení a plánování realizace projektů. Řízení projektů má některé specifické rysy: 

 existuje vysoká míra nejistoty, 

 používají se pružné organizační struktury, 

 projekt má definován začátek a konec, 

 složení řešitelského týmu je proměnlivé 

 Při řízení projektu se sledují důležité charakteristiky projektu, jako je rozsah, čas, 

náklady, kvalita, zdroje, rizika projektu atd. Používají se i odpovídající analýzy. 

 Projekty a projektové řízení souvisí a jsou nedílnou součástí investic a investičního 

rozhodování. Rovněž se dá říci, že projekt je druhem investice. Následující kapitola tedy 

plynule a logicky navazuje.  
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4 Investiční rozhodování  

 V této teoretické části jsou popsány základní nástroje a pojmy pro investiční 

rozhodování. Dále zdroje financování a metody vyhodnocení návratnosti investice.  

4.1. Investice z mikroekonomického hlediska 

Z mikroekonomického hlediska (podnikového) můžeme investice definovat jako 

peněžní výdaje většího rozsahu, od nichž se v delším časovém úseku očekává jejich přeměna 

na budoucí peněžní příjmy. Délka takového časového úsek je závislá z části na účetní a 

daňové legislativě a z části ze skutečností, které podnik určuje sám. Tyto vynaložené 

prostředky se nazývají kapitálovými výdaji. Od výdajů provozních se v podstatě liší tím, že se 

u takových výdajů předpokládá jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy v rámci 1 roku. 

Avšak určit charakter výdajů a rozlišit je na výdaje kapitálové a provozní, je v praxi poměrně 

nejednoznačné, a proto podniky často účelově přesouvají například výdaje na údržbu buď 

přímo do provozních výdajů, nebo do výdajů na investice. Kapitálové výdaje také představují 

určitou daňovou úsporou. [16] 

Za kapitálové výdaje se obvykle považují [24]: 

 výdaje na obnovu nebo rozšíření dlouhodobého majetku, 

 výdaje na vývojové a výzkumné programy, 

 výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů, 

 výdaje na trvalý přírůstek pohledávek a zásob, 

 výdaje na reklamu, 

 výdaje na zapracování zaměstnanců, 

 výdaje spojené s hodnocením akvizic a leasingu.  

Dle českých daňových a účetních předpisů se za investici považují [7]: 

 kapitálové výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku, 

 kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 

 kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého finančního majetku.  
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 Valach a kolektiv [24] uvádí že, investiční činnost její financování podnikem se na 

rozdíl od běžné provozní činnosti a jejím financování vyznačuje některými charakteristickými 

znaky: 

 „Rozhodování se realizuje v dlouhodobém časovém horizontu, který zahrnuje u 

hmotných investic jejich přípravu, dobu výstavby a dobu životnosti. Dlouhodobý 

majetek má vliv na běžné hospodaření ekonomické jednotky několik let, a to jak 

z hlediska výnosnosti, tak z pohledu likvidity. 

 Dlouhodobý časový horizont s sebou nese větší možnost rizika odchylek od původních 

záměrů, a to v oblasti očekávaných výdajů i v oblasti očekávaných příjmů z investice, 

následně také očekávané výnosnosti. 

 Velice často se jedná o kapitálově náročné operace, které vyžadují jednorázové 

vklady, které často přesahují možnosti jednotlivce či ekonomické jednotky. 

 Investiční činnost klade vysoké požadavky na časovou a věcnou koordinaci různých 

účastníků investičního procesu (investor, inženýrské organizace, projektant, dodavatel 

a subdodavatelé, stavební dozor), kteří mají své ekonomické zájmy a cíle. 

 Investování je v těsném vztahu s aplikací nových technologií, nových výrobků. 

Prostřednictvím investic se uskutečňuje velká část technických a technologických 

inovací. 

 Některé investice mají závažné dopady do infrastruktury, ekologie a vynucují si další 

vyvolané investice v této oblasti a komplexní posouzení z mnoha různých hledisek. 

Někdy může dojít ke vzniku vysokých nákladů na likvidaci.“ 

Základní pojmy 

 Investice lze charakterizovat jako využití úspor k výrobě statků a k vývoji a 

zlepšování technologií. Investice je prakticky obětování dnešní hodnoty za získání hodnoty 

budoucí. Hrubé investice jsou přírůstkem investičního majetku za určité období. Tyto hrubé 

investice obsahují přírůstky hmotného a nehmotného investičního majetku a zásob. Čisté 

investice představují hrubé investice snížené o znehodnocení majetku. Investice podniku 

z finančního a účetního hlediska představují rozsáhlejší peněžní výdaje, u kterých je 

očekávána přeměna na budoucí příjmy v dlouhodobém období. Přidaná tržní hodnota je 

rozdíl mezi účetní hodnotou investovaného kapitálu a celkovou tržní hodnotou daného 

podniku. Čistá současná hodnota investice je rozdíl mezi současnou hodnotou 
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předpokládaných peněžních příjmů z investice a současnou hodnotou očekávaných 

kapitálových výdajů na investici. Investiční strategie je postup jak dosáhnout očekávaných 

investičních cílů. Strategie vychází z očekávaného rizika, budoucích výnosů a vlivu investice 

na likviditu podniku Strategie dlouhodobého financování je hledání nejvhodnějšího způsobu 

financování investice. [24]  

4.2 Ekonomické metody hodnocení efektivnosti investic 

 Hlavní podstatou pro rozhodnutí zda přijmout a realizovat danou investici, nebo 

rozhodnout o tom, která z navržených variant je pro podnik nejvýhodnější, je propočet 

určitých ukazatelů ekonomické efektivnosti. Tyto ukazatele zpravidla měří návratnost 

(výnosnost) zdrojů, které byly na realizaci projektu vynaloženy. Metody hodnocení 

ekonomické efektivnosti se dělí na metody statické a dynamické.  

Statické metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

 Tyto metody nerespektují faktor času a tedy časovou hodnotu peněz. Lze je použít 

pouze v případě, že faktor času nemá podstatný vliv. Pro svoji jednoduchost jsou tyto metody 

nejpoužívanější a patří mezi ně metoda doby návratnosti a metoda výnosnosti investice. 

Dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

 Tyto metody respektují míru rizika v průběhu životnosti investice a časovou hodnotu 

peněz. Používají se, pokud je doba životnosti investice delší a pokud investice má dlouhou 

ekonomickou životnost. Nejčastěji pro hodnocení investičních projektů používáme tyto 

dynamické metody hodnocení investice [27]: 

 čistá současná hodnota (Net Presen Value – NPV), 

 vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return), 

 index rentability (Profitability Index), 

 diskontovaná doba návratnosti projektu.  

Čistá současná hodnota 

 Jedná se o dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů, kde se 

považuje peněžní příjem jako hlavní efekt z dané investice. Základ tohoto efektu tvoří 

očekávaný zisk po zdanění a odpisy. 
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Metodu čisté současné hodnoty lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými příjmy 

z investice a kapitálovým výdajem. Pokud se kapitálový výdaj uskutečňuje delší časové 

období, potom je čistá hodnota rozdílem mezi diskontovanými příjmy z investice a 

diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých časových úsecích (letech). [10] 

Z matematického hlediska čistá současná hodnota vyjadřuje v těchto podobách: [24] 

a, v rozvinuté podobě: 

Č =  
𝑃1

(1+𝑖)
+

𝑃2

(1+𝑖)2 + ⋯ +
𝑃𝑁

(1+𝑖)𝑁 − 𝐾  

Kde Č čistá současná hodnota,  

 P1,2, N   peněžní příjem investice v jednotlivých letech její životnosti, 

 N doba životnosti, 

 K kapitálový výdaj. 

b, zjednodušeně: 

Č = ∑ 𝑃𝑛
1

(1+𝑖)𝑛
𝑵
𝒏=𝟏 -K 

Kde n jednotlivá léta životnosti, 

  ostatní symboly zůstávají stejné. 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

 Hrdý a Horová [7] uvádí, že metoda vnitřního výnosového procenta je považována za 

stejně vhodnou jako metoda čisté současné hodnoty. Tato metoda stejně jako čistá současná 

hodnota respektuje časová hlediska a rovněž pracuje s celkovými peněžními příjmy investice. 

Toto kritérium je však poměrně relativní, neboť umožňuje srovnání výnosnosti dané investice 

s investicemi alternativními. U metody čisté současné hodnoty je dané kritérium dosti 

problematické. 

 Mimo název čistá současná hodnota se setkáváme i s názvy vnitřní míra návratnosti a 

vnitřní míra výnosu. Vnitřní výnosové procento můžeme definovat jako úrokovou míru, ve 

které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům anebo 

současné hodnotě těchto výdajů. Prakticky jde o úrokovou míru, při které se současná 

(1) 

(2) 
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hodnota rovná nule. Z matematického hlediska lze vnitřní výnosové procento vyjádřit ve dvou 

základních vzorcích, ve kterých se vychází ze stejného principu jako u výpočtu čisté současné 

hodnoty [24]:  

a, rozvinutě  

𝑃1

(1+𝑖)
+

𝑃2

(1+𝑖)2 + ⋯ +
𝑃𝑁

(1+𝑖)𝑁 = 𝐾 

b, zjednodušeně 

∑ 𝑃𝑛
1

(1+𝑖)𝑛
𝑵
𝒏=𝟏 =K 

kde i hledaný úrokový koeficient, 

 Pn   peněžní příjmy investice v jednotlivých letech její životnosti, 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 N doba životnosti projektu, 

 K kapitálový výdaj.  

Index rentability (průměrná výnosnost) 

 Tato metoda jako hlavní kritérium nepovažuje jako hlavní kritériu úsporu nákladu 

nebo peněžní příjem, ale zisk, který projekt přinese. Obvykle jde o průměrný zisk po zdanění, 

který přesně zobrazuje smysl a přínos projektu. Průměrná výnosnost neboli rentabilita může 

být aplikována na projekty s různou dobou životnosti. Metoda umožňuje porovnávat 

průměrné výnosnosti investičních projektů a rovněž zjistit i absolutní efektivnost. Další a 

částečnou výhodou této metody je to, že tento ukazatel je konzistentní se standardně 

používaným ukazatelem rentability podniku jako celku, a který vychází z účetních výkazů 

podniku. [3] 

Průměrná výnosnost investičního projektu se může vyjádřit takto [24]: 

𝑉𝑝 =
∑ = 1𝑍𝑛

𝑁
𝑛

𝑁 ∗ 𝐼𝑝
 

 

(3) 

(5) 

(4) 
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Kde Zn roční zisk projektu po zdanění, 

 Vp   průměrná výnosnost investičního projektu, 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 N doba životnosti projektu, 

 Ip průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně.  

Diskontovaná doba návratnosti projektu 

 Tato metoda bývá jednou z charakteristik výnosnosti projektu, která slouží k tomu, 

aby bylo rychle rozhodnuto, zda projekt přijmout či nikoli. Oproti jednoduché metodě 

výpočtu „prosté návratnosti investice“, tato metoda využívá faktor času a je založena na 

diskontovaném peněžním toku. 

Diskontovanou dobu návratnosti lze vyjádřit takto [24]: 

𝐷𝐶𝐹 =
𝐶𝐹

(1+𝑖)𝑛 

Kde CF roční peněžní tok (roční příjem), 

 i  diskontní sazba, 

 n jednotlivá léta životnosti. 

Na základě vypočtených diskontovaných ročních peněžních toků se pak vypočte i 

diskontovaná doba návratnosti podle vzorce [24]: 

𝑇𝑑𝑠 =
𝐼𝑁

𝐷𝐶𝐹
 

Kde DCF je diskontovaný roční peněžní tok (roční příjem), 

 IN  náklady na investici. 

 

  

(6) 

(6) 
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6 Současný stav 

 Oblast, která je v práci nazvaná jako „oblast Jílová“ se skládá z několika ulic 

s obytnými domy a z přilehlého areálu s dílnami s Hotelem Kahan a nachází se v městské 

části Moravská Ostrava a Přívoz. Část s obytnými domy je vytápěna pomocí osmi plynových 

kotelen (dále jen PK) o různém výkonu. Areál Hotelu Kahan je napojen parní přípojkou na 

centrální zdroj tepla (dále jen CZT) a  nachází se v něm jedna hlavní předávací stanice (dále 

jen HPS) vyrábějící topnou vodu pro šest domovních předávacích stanic (DPS). Topná voda 

pro jednotlivé DPS je vedena pomocí nadzemního potrubního vedení v areálu Hotelu Kahan. 

Areál se nachází v těsném sousedství s ulicí Jílovou. 

6.1 Plynová kotelna – technologické zařízení 

Popis zařízení plynových kotelen 

 Všechny kotelny v dané oblasti jsou umístěny v samostatných místnostech. Kotelny 

vyrábějící pouze ústřední topení (dále jen ÚT)jsou v provozu jen v topné sezóně. Kotelny, 

které zajišťují centrální přípravu a dodávku teplé užitkové vody jsou v provozu celoročně. 

Plynové kotle 

 Hlavní součástí PK jsou stacionární kotle, které jsou osazeny atmosférickými hořáky a 

zásobníky TUV. Kotle jsou zaústěny v kouřovody. Větrání kotelen je přirozené. 

 Tepelný výkon jednotlivých kotlů je řízen vlastní automatikou, která řídí vlastní 

proces spalování, startování a najíždění kotlů na výkon, řízení hospodárného výkonu kotlů 

v závislosti na teplotě zpátečky. Těmito autonomními regulačními okruhy je možné ovládat 

uvedené zařízení na automatickém systému kotelny v ručním režimu.  

 Kotle jsou osazeny havarijními termostaty teploty kotlové vody, které při překročení 

teploty 90°C vypíná plynový atmosférické hořáky a chrání kotle před poškozením.  Vlastní 

bezpečnostní okruhy kotlů jsou podřazeny automatické regulaci kotelen, která řídí chod kotlů 

v závislosti na požadované teplotě TV, kde je řízen výkon plynových hořáků, připojovaní 

jednotlivých stupňů dle tepelné potřeby systému řízení v kaskádě. Teplota TV je snímána 

čidly teploty instalovanými na vstupu z kotlového okruhu TV. 
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Do kaskády jsou jednotlivé kotle řazeny dle jejich provozních hodin vzestupně tak, že na 

první místo je vždy řazen kotel s nižším počtem provozních hodin. 

Topná soustava 

 Z jednotlivých kotlů je vyvedeno potrubí TV, které je napojeno na potrubní rozvod 

ÚT. Topný systém kotle a topný systém objektu včetně topného systému pro ohřev TUV jsou 

odděleny uzavíracími ručními armaturami umístěnými na vstupu a výstupu z kotlů. Regulace 

teploty vody v systému ÚT je ekvitermní. Teplota TV je snímána čidlem teploty na vstupním 

potrubí za směšovacím ventilem. Venkovní teplota je snímána čidlem osazeným na severní 

straně venkovní zdi objektu. Na základě těchto dvou teplot je automaticky řízen třícestný 

směšovací ventil dle nastavené regulační křivky. Provozní tlak je snímán snímačem tlaku. 

 Řízení TUV je řešeno obdobně přes zásobník TUV, ve které se pomocí TV ohřívá 

studená voda na potřebné parametry a zároveň se tato ohřátá voda v zásobníku akumuluje. 

Proto není potřebný odpovídající výkon kotlů nutný pro vykrytí špiček v odběru TUV. Výkon 

kotlů pak zdánlivě neodpovídá maximálnímu odběrnému výkonu kotelny. 

6.2 Plynové kotelny v oblasti Jílová 

 Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o osm kotelen zajišťujících centrální zásobování 

teplem pro danou oblast. V následující části je ve stručnosti uveden výkon a krátký popis 

samotných kotelen. Příklad vizualizace kotelen viz příloha č. 9 a č. 10. 

 

     Obr. 4: umístění kotelen v oblasti [vlastní zpracování] 
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PK Vaškova 23 

Kotelna umístěná v samostatné místnosti objektu Vaškova 2627/23 je v provozu 

celoročně a zajišťuje dodávku tepla a centrální přípravu TUV pro objekty Vaškova 21, 23 a 

Jílová 18, 20. Během topného období jsou dle potřeby v provozu plynové kotle pro přípravu 

TUV a ÚT, mimo topné období jsou v provozu kotle pouze pro zajištění přípravy TUV. 

Celkový instalovaný výkon kotelny je 176 kW. Hlavní technologické zařízení kotelny tvoří 

čtyři teplovodní stacionární kotle BUDERUS G 234 X, každý o výkonu 44 kW, které jsou 

osazeny atmosférickými hořáky a boiler TUV BUDERUS ST 75l o objemu 750 l. 

PK Spodní 28 

 Kotelna umístěná v samostatné místnosti objektu Spodní 2149/28 je v provozu 

celoročně a zajišťuje dodávku tepla a centrální přípravu TUV pro objekt Spodní 24, 26, 28, 

30, 32 a 34. Během topného období jsou dle potřeby v provozu plynové kotle pro přípravu 

TUV a ÚT, mimo topné období jsou v provozu kotle pouze pro zajištění přípravy TUV. 

Celkový instalovaný výkon kotelny je 132 kW. Hlavní technologické zatížení kotelny tvoří tři 

teplovodní stacionární kotle BUDERUS G 224 X, každý o výkonu 44 kW, které jsou osazeny 

atmosférickými hořáky a boiler TUV BUDERUS ST 751 o objemu 750 l. 

PK Jílová 22 

 Kotelna umístěná v samostatné místnosti objektu Jílová 2716/22 je v provozu 

celoročně a zajišťuje dodávku tepla a centrální přípravu TUV pro objekt. Během topného 

období jsou dle potřeby v provozu plynové kotle pro přípravu TUV a ÚT, mimo topné období 

jsou v provozu kotle pouze pro zajištění přípravy TUV. Celkový instalovaný výkon kotelny je 

76 kW. Hlavní technologické zatížení kotelny tvoří dva teplovodní stacionární kotle 

BUDERUS G 234 X, každý o výkonu 38 kW, které jsou osazeny atmosférickými hořáky a 

boiler TUV BUDERUS ST 4011 o objemu 400 l. 

PK Jílová 26 

 Kotelna je umístěná v samostatné místnosti objektu Jílová 2229/26 je v provozu pouze 

během topné sezóny a zajišťuje dodávku pro objekt, tzn. Jílová 26 a 28. Mimo topnou sezónu 

jsou  kotle z provozu odstaveny. Celkový instalovaný výkon kotelny je 88 kW. Hlavní 
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technologické zatížení kotelny tvoří dva teplovodní stacionární kotle BUDERUS G 234 X, 

každý o výkonu 44 kW, které jsou osazeny atmosférickými hořáky 

PK Jílová 31 

 Kotelna umístěná v samostatné místnosti objektu Jílová 1162/31 je v provozu 

celoročně a zajišťuje dodávku tepla a centrální přípravu TUV pro objekty Jílová 27, 29, 31 a 

33. Během topného období jsou dle potřeby v provozu plynové kotle pro přípravu TUV a ÚT, 

mimo topné období jsou v provozu kotle pouze pro zajištění přípravy TUV. Celkový 

instalovaný výkon kotelny je 176 kW. Hlavní technologické zatížení kotelny tvoří čtyři 

teplovodní stacionární kotle BUDERUS G 224 X, každý o výkonu 44 kW, které jsou osazeny 

atmosférickými hořáky a boiler TUV BUDERUS ST 751 o objemu 750 l. 

PK Jílová 32  

 Kotelna je umístěna v samostatné místnosti objektu Jílová 2041/32 je v provozu pouze 

v topné sezóně a zajišťuje dodávku pro objekt Jílová 30 a 32. Mimo topnou sezónu jsou  kotle 

z provozu odstaveny. Celkový instalovaný výkon kotelny je 88 kW. Hlavní technologické 

zatížení kotelny tvoří dva teplovodní stacionární kotle BUDERUS G 234 X, každý o výkonu 

44 kW, které jsou osazeny atmosférickými hořáky. 

PK Jílová 34 

 Kotelna umístěná v samostatné místnosti objektu Jílová 552/34 je v provozu celoročně 

a zajišťuje dodávku tepla a centrální přípravu TUV pro objekt. Během topného období je dle 

potřeby v provozu plynový kotel pro přípravu TUV a ÚT, mimo topné období je v provozu 

kotel pouze pro zajištění přípravy TUV. Celkový instalovaný výkon kotelny je 44 kW. Hlavní 

technologické zatížení kotelny tvoří jeden teplovodní stacionární kotel BUDERUS G 234 X o 

výkonu 44 kW, který je osazen atmosférickým hořákem a boiler TUV BUDERUS ST 401 o 

objemu 400 l. 

PK Jílová 42 

 Kotelna umístěná v samostatné místnosti objektu Jílová 42 je v provozu celoročně a 

zajišťuje dodávku tepla a centrální přípravu TUV pro domy Jílová 36, 38, 40, a 42. Během 

topného období jsou dle potřeby v provozu plynové kotle pro přípravu TUV a ÚT, mimo 

topné období jsou v provozu kotle pouze pro zajištění přípravy TUV. Celkový instalovaný 
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výkon kotelny je 192 kW. Hlavní technologické zatížení kotelny tvoří čtyři teplovodní 

stacionární kotle ODRA EKO 45 o výkonu 48 kW, které jsou osazeny atmosférickými hořáky 

a 6 ks zásobníků TUV TOV o objemu 600 l. 

6.3 HPS Hotel Kahan a DPS 

 Jedná se o areál s dílnami a kancelářemi. V areálu se nachází jedna hlavní předávací 

stanice s celkovým výkonem 1,7 MW. Předávací stanice je typu pára – voda a vyrábí topnou 

vodu pro pět domovních předávacích stanic. Jedná se o DPS  Squash centrum, Podnikatelské 

aktivity, Laboratoř, Doprava a Hala. Poslední jmenovaná je sice realizovaná, ale ještě nikdy 

nebyla v provozu.  

 Stanice jsou napojeny na sekundární rozvod TV z většiny v nadzemním vedení a jsou 

od sebe poměrně značně vzdáleny. V přílohách č. 7 a č. 8 je zobrazeno nadzemní vedení 

v areálu. 

HPS Hotel Kahan 

 Stanice je umístěna v samostatné místnosti budovy vrátnice u vstupu do areálu a je 

napojena na parní přípojku v nadzemním provedení DN --. Celkový výkon stanice je 1,7 MW, 

je osazena dvěma ohřívači pára – voda JAD 9.88. Regulace výstupní teploty je na 

kondenzační části prostřednictvím dvou servoventilů . Příklad vizualizace HPS viz příloha č. 

11. Do stanice je přiváděna pára pomocí nadzemního vedení viz příloha č. 6. 

DPS Squash centrum 

 Předávací stanice je umístěna v prostoru společně s hlavní předávací stanicí. Výkon 

pro ÚT je 210 kW, pro TUV 60 kW. Ohřev ÚT je tlakově nezávislý. Je v provozu pouze 

v topné sezóně, mimo ni je zajišťován ohřev TUV pomocí elektro ohřevu ze strany 

odběratele. 

DPS Podnikatelské aktivity 

 Předávací stanice je umístěna v prostoru dílen zákazníka, prostor pro DPS je oddělen 

mříží. Výkon pro ÚT je 2 x 165 kW, pro TUV 60 kW. Ohřev ÚT je tlakově nezávislý. Je 

v provozu pouze v topné sezóně, mimo ni je zajišťován ohřev TUV pomocí elektro ohřevu ze 

strany odběratele. 
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DPS Doprava 

 Předávací stanice je umístěna v prostoru vstupní chodby do budovy, prostor pro DPS 

je oddělen mříží. Výkon pro ÚT je 300, pro TUV 60 kW. Ohřev ÚT je tlakově závislý. Je 

v provozu pouze v topné sezóně, mimo ni je zajišťován ohřev TUV pomocí elektro ohřevu ze 

strany odběratele. 

DPS Laboratoř 

 Předávací stanice je umístěna v prostoru kanceláře, prostor pro DPS je oddělen 

dveřmi. Výkon pro ÚT je 160 kW. Ohřev ÚT je tlakově závislý. Je v provozu pouze v topné 

sezóně. 

DPS Hala 

 Předávací stanice je trvale mimo provoz. 

 

  Obr. 5: situační řešení sekundární sítě TV a umístění HPS a DPS v areálu [25] 
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6.4 Potenciální rozvoj dané oblasti 

V předchozích podkapitolách bylo autorem zmíněno, že oblast Jílové se skládá z několika 

ulic. Jedná se o ulice Vaškovou, Jílovou a ul. Spodní. PK v dané oblasti jsou většinou 

nedaleko od sebe a v minulosti byly, jako výměníkové stanice, napojeny na parní soustavu 

z někdejšího podniku Ostramo Vlček.  Po katastrofální povodni v r. 1997, kdy uvedená firma 

utrpěla likvidační škody, byly stanice bez zdroje tepla. Po dohodě s městem byly na 

původních místech výměníkových stanic uvedeny do provozu moderní plynové kotelny.  

Zůstal tak zachován komfort centrálního vytápění pro obyvatele oblasti. 

 Jelikož doba pokročila, technologie se stále zlepšují, staré zastarávají a jejich řešení je 

již v dnešní moderní době stále méně efektivní, je nutno přikročit k jejich modernizaci. Zde se 

nabízejí a z výše uvedeného vyplývají dvě možná řešení. 

Modernizace stávajících kotelen 

 Proti udržení stávajícího stavu hovoří mnoho faktorů, pro udržení je jich podstatně 

méně. Plynové kotelny jsou v provozu již od r. 1998 a blízké budoucnosti budou vyžadovat 

výměnu kotlů za modernější. Stávající kotle se musí vyměnit za kotle kondenzační a ty 

vyžadují i výměnu kouřovodů, což je vzhledem k uvedeným výkonům a prodejům tepla, 

poměrně složitá záležitost. Plynové kotelny jsou oproti klasickým předávacím stanicím 

náročnější na pravidelnou údržbu, bezpečnostní kontroly a na složitější legislativu. Vyžadují 

pravidelná školení pracovníků, kteří provádějí jak jejich údržbu, tak obsluhu. Pak je zde celá 

řada činností, které mohou provádět jen specializované firmy (údržba, opravy kotlů apod.). 

 Dále stávající plynové kotelny neumožňují případné napojení nových odběratelských 

míst. Prostory plynových kotelen jsou omezené, takže případné rozšíření a navýšení 

odběratelských míst by bylo značně náročné a složité, ne-li nemožné. Rozvíjet systém 

vytápění plynem ve městě s širokým pokrytím rozvodů centrálního vytápění je rovněž značně 

kontraproduktivní. Pro ponechání současného stavu hovoří jen relativně nízké investiční 

náklady. 

Napojení na CZT 

 Město Ostrava v rámci České republiky patří k městům s největší sítí centrálního 

zásobování teplem. Bylo by pak škoda, takovou rozsáhlou síť dále nerozšiřovat a nerozvíjet. 
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Rovněž z ekologického hlediska je systém centrálního vytápění považován za vhodné řešení, 

neboť je vždy snadnější kontrolovat emise z několika velkých zdrojů, než kontrolovat menší a 

malé lokální zdroje tepla. Výroba tepla v kombinaci s výrobou elektřiny (kogenerační zdroje) 

a v kombinaci s plněním stále se zpřísňujících ekologických norem a předpisů, lze považovat 

za jeden z nejlepších a nejefektivnějších způsobů výroby energie. 

 Napojení oblasti Jílová na CZT je vhodné z důvodu přítomnosti již existujícího zdroje 

v přímém sousedství s danou oblastí. Tato poměrně velká investice má potenciál k dalšímu 

rozšíření. Dále zrušením stávajících plynových kotelen se sníží náročnost údržby a značně se 

zefektivní výroba v HPS Hotel Kahan, neboť využití této stanice je značně rozporuplné. 

V areálu Kahan se nejedná o vytápění bytů, ale o vytápění garáží, dílen a kanceláři a to 

s kombinací se značnou fluktuací nájemníků a s rozdílnými požadavky na vytápění, proto se 

z těchto důvodů značně ztěžuje využití kapacity stanice. Navíc v letním období je tato stanice 

mimo provoz a ohřev TUV majitelé řeší elektrickým ohřevem. 

 Je jasné, že stávající výkon stanice, který činí 1,7 MW, a který je v současné době 

značně nevyužit, nebude po napojení na navrhovanou síť stačit a bude se muset navýšit. 

Protože se jedná jen o zvýšení výkonu a zvýšení čerpací práce v rámci stávajícího zařízení, 

nebude rekonstrukce tak nákladná jako by byla stavba stanice nové. 

 Zároveň je možné využít pro instalaci nového rozvodného potrubí sítě TV stávající 

nadzemní vedení a využít nezastavěný pozemek v areálu, kde bude muset být proveden 

přechod z nadzemního do podzemního vedení potrubí TV (viz příloha č. 8 a 9). Malá 

vzdálenost od areálu s oblastí Jílová je dalším důvodem pro náročnou investici napojení 

oblasti na CZT. 

 Vhodně provedená síť TV je předpokladem pro další rozšíření a napojení nových 

odběrných míst (viz příloha č. 4 až 6). 

  



33 
 

7 Návrh řešení 

  V této kapitole diplomové práce je navrženo a popsáno řešení na přestavbu a napojení 

oblasti Jílová na centrální zdroj tepla. Je navržena přestavba hlavní předávací stanice Hotel 

Kahan, navazují návrh a výpočty pro nové sekundární potrubí propojující areál Hotelu Kahan 

s oblastí Jílová s napojením na jednotlivé předávací stanice. Dále je popsáno řešení na 

technologické a výkonové požadavky na jednotlivé domovní předávací stanice. 

7.1 HPS Hotel Kahan  

 V této části práce je navržena přestavba hlavní předávací stanice v souvislosti 

s navýšením výkonu a oběhového množství vody (čerpací práce) vycházející 

z předpokládaného celkového odběrného množství tepla po připojení na oblast Jílová. V potaz 

je bráno rovněž současné skutečné procentuálně vyjádřené využití stanice Hotel Kahan. 

 Dle odhadu vycházející z nízkého odběru tepla v areálu Kahan je potřebná přestavba 

stanice s navýšením počtu ohřívačů JAD 9.88 o jeden na výsledné tři, anebo změna za jiný 

výkonnější typ. Dále je potřebné navýšení čerpací práce prostřednictvím výměny dvou 

čerpadel, z nichž jedno je řízeno pomocí frekvenčního měniče. Příklad vizualizace stávajícího 

řešení viz příloha č. 11. 

Požadované parametry TV pro navrhovanou HPS: 

 provozní teplota - zima – ekvitermně max.80°C (60-80°C ekvitermně), 

 provozní teplota - léto – konstantně 60°C, 

 návrhový spád ohřevu TUV 60/30°C, 

 konstrukční teplota 100°C,  

 nejvyšší dovolená teplota – 95°C (havarijní teplota), 

 provozní přetlak 3-4 Bar, 

 konstrukční přetlak 6 Bar, 

 dispoziční přetlak na síti 30-70kPa, 

 dispoziční přetlak pro DPS min. 35kPa. 
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7.2 DPS pro oblast Jílová  

 Zde jsou navrženy jednotlivé stanice, uvedeny požadavky na jednotlivé odběrné 

výkony, proveden přepočet z objemu zásobníku TUV, a z počtů bytů na špičkový výkon 

potřebný z DPS při odběrové špičce TUV – potřebný výkon v plynových kotelnách nebyl 

řešen celkovým výkonem kotlů, ale objemem akumulačních nádob, které vykrývaly odběrové 

špičky TUV.  

 Návrh řeší osazení domovních tlakově závislých předávacích stanic typu voda-voda. 

Tyto domovní předávací stanice zajišťují přípravu otopné a teplé vody pro níže uvedené 

objekty. Stanice budou mít stejné koncepční řešení lišící se výstupním výkonem. 

 Nové DPS jsou podle návrhu umístěny v prostorách plynových kotelen, takže se 

nemění dispozice stanic a ani počet vytápěných objektů a bytů. Příklad vizualizace DPS viz 

příloha č. 12 a č. 13. 

 Společné technické parametry zobrazují standard pro řešení stanice ve společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s. Parametry nutné pro určení výkonu HPS a DPS vycházejí ze 

skutečných spotřeb tepla z plynových kotelen za roky 2012 a 2013 v závislosti na 

denostupních vytvořených z průměrných teplot v těchto dvou letech viz příloha č. 2 a č. 3. 

Technické parametry (společné požadavky) 

Primární topná voda 

Tepelný spád: zimní provoz         ekvitermě max. 80°C 

   letní provoz      konstantně 60°C 

Jmenovitý provozní tlak:      PN 6 

Provozní tlak:        3-4 Bar 

Maximální provozní teplota      95°C 

Sekundární otopná voda - ÚT 

Tepelný spád:        75/60°C 

Jmenovitý provozní tlak      PN 6 

Provozní tlak:        3-4 Bar 

Teplá voda 
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Tepelný spád        53/45°C 

Max. provozní tlak       PN 16 

Požadavky podle jednotlivých stanic 

 Každá navrhovaná stanice vytápí a vyrábí teplou vodu pro rozdílné domy, a proto je 

nutné uvézt základní předpokládané parametry pro navrhované stanice. Výsledné výkony 

vychází z parametrů plynových kotelen s ohledem na současné skutečnosti a s ohledem na 

nesoučasnost okamžitého potřebného maximálního výkonu. Tyto základní parametry jsou 

uvedené v následujících tabulkách. 

Tab. 1: Tepelná bilance DPS Vaškova 23 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 180 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 180 kW 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 32 

 

Tab. 2:Tepelná bilance DPS Jílová 22 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 89 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 114 kW 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 13 

 

Tab. 3:Tepelná bilance DPS Jílová 26 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 116 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY - 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 14 

 

Tab. 4:Tepelná bilance DPS Jílová 31 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 170 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 155 kW 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 24 
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Tab. 5:Tepelná bilance DPS Jílová 32 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 90 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY - 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 12 

 

Tab. 6:Tepelná bilance DPS Jílová 34 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 30 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY - 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 6 

 

Tab. 7:Tepelná bilance DPS Jílová 42 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 150 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 180 kW 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 32 

 

Tab. 8:Tepelná bilance DPS Spodní 28 

POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 150 kW 

POTŘEBA TEPLA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 190 kW 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTEK 36 kW 

 V následující tabulce je souhrn všech navrhovaných stanic včetně vytápěných domů, 

které jsou navázány na jednotlivé stanice. V posledním sloupci je uveden typ stanice 

vycházející z popisu v teoretické části této práce. 

Tab. 9: Souhrn 

DPS (adresa) PRO DOMY 
POČET 
BYTŮ  P ÚT [kW] 

P TUV 
[kW] TYP DPS 

Jílová 22 Jílová 22 13 89 114 1+1 TZ 

Jílová 26 Jílová 26, 28 14 116 - 1+0 TZ 

Jílová 31 Jílová 27, 29 ,31 ,33 24 170 155 1+1 TZ 

Jílová 32 Jílová 30, 32 12 90 - 1+0 TZ 

Jílová 34 Jílová 34  6 30 - 1+0 TZ 

Jílová 42 Jílová 36, 38, 40, 42 32 150 180 1+1 TZ 

Vaškova 23 Vaškova 21, 23 a Jílová 18,20 32 180 180 1+1 TZ 

Spodní 28 Spodní 24, 26, 28, 30, 32, 34 36 150 190 1+1 TZ 
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Požadované parametry ústředního topení pro navrhované stanice: 

 provozní teplota - zima – ekvitermně max.75/60°C (35-75°C, nastavení regulátoru), 

u zateplených objektů předpokládaný spád max. 60/50°C, 

 provozní přetlak 3-4 Bar,  

 konstrukční přetlak 6 Bar. 

 Požadované parametry teplé užitkové vody pro navrhované stanice: 

 provozní teplota výstupní TUV 50-55°C. 

 návrhová výstupní teplota TUV 53°C (nastavení regulátoru), 

 návrhový spád ohřevu 10-53°C, 

 provozní teplota cirkulace 45-50°C, 

 orientační návrhový cirkulační objem 30L/hod na byt, 

 provozní teplota studené vody 10°C, 

 konstrukční teplota 65°C, 

 havarijní teplota 60°C, 

 konstrukční přetlak 16 Bar, 

 provozní přetlak NTP 3-5 Bar, 

 pojistný přetlak NTP 10 Bar. 

7.3 Sekundární potrubí TV  

 Návrh předpokládá výměnu části již existujícího potrubí vedoucího z HPS nadzemním 

vedením a s následným svedením do země a dále pak s propojením mezi jednotlivými DPS. 

V této části jsou provedeny výpočty jednotlivých dimenzí pro jednotlivé úseky s vypočteným 

teoretickým průtokem v souvislosti s potřebným výkonem pro daný odběrový uzel. 

 

Obr. 6: úsek č. 1. [vlastní zpracování] 

Schéma úseku propojení mezi 

DPS Spodní 28 a Jílovou 34. 

Vnitřní délka potrubí je 31m, 

venkovní délka potrubí je 27m a 

potřebná dimenze je DN 50. 
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Obr. 7: úsek č. 2 [vlastní zpracování] 

 

Obr. 8: úsek č. 3 [vlastní zpracování] 

 

Obr. 9: úsek č. 4 [vlastní zpracování] 

 

Obr. 10: úsek č. 5 [vlastní zpracování] 

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 42 a uzlem Jílová 40. 

Vnitřní délka potrubí je 5m a 

potřebná dimenze je DN 65. 

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 42 a uzlem Jílová 40. 

Vnitřní délka potrubí je 5 m, 

venkovní délka potrubí je 27m a 

potřebná dimenze je DN 65. 

  

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 34 a odbočením na Jílovou 

31 a 42. Vnitřní délka potrubí je 

42m a potřebná dimenze je DN 

100. 

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 34 a Jílová 32. Vnitřní 

délka potrubí je 32m, venkovní 

délka potrubí je 23m a potřebná 

dimenze je DN 100. 
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Obr. 11: úsek č. 6 [vlastní zpracování] 

 

Obr. 12: úsek č. 7 [vlastní zpracování] 

 

Obr. 13: úsek č. 8 [vlastní zpracování] 

 

Obr. 14: úsek č. 9 [vlastní zpracování] 

  

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 32 a Jílová 26. Vnitřní 

délka potrubí je 62m a potřebná 

dimenze je DN 100. 

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 26 a Jílová 22. Vnitřní 

délka potrubí je 30m a potřebná 

dimenze je DN 125. 

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 22 a Vaškova 23. Vnitřní 

délka potrubí je 6m, venkovní 

délka potrubí je 15m a potřebná 

dimenze je DN 80. 

 

Schéma úseku propojení mezi 

Jílová 22 a areálem Kahan a ž po 

odbočku k DPS Doprava. 

Venkovní délka potrubí je 225m a 

potřebná dimenze je DN 125. 
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 V tabulce č. 10 jsou uvedeny potřebné výkony a průtoky jak pro ÚT, tak pro TUV, 

opět s ohledem na nesoučasnost – tedy nepotřebnost maximálního výkonu v jedné krátké 

časové jednotce. Následně potřebný celkový průtok pro jednotlivé popsané úseky, které jsou 

podrobně zobrazeny na obrázcích č. 6 až č. 14. 

Tab. 10: Adresně označené úseky v navržené sekundární síti s uvedenými žádanými průtoky a 

výkony. 

Úsek   P ÚT [kW] P TUV [kW] 
Q 

ÚT (m3/h) 
Q TUV 
(m3/h) 

Q celkem 
(m3/h) 

Úsek Kahan po odb. 
DPS Doprava 1675 820 72,0 14,1 86,1 

Úsek odb. DPS Doprava 
Jílová 22 975 420 41,9 7,2 49,1 

Odbočka 
Vaškova 23 180 180 7,7 3,1 10,8 

Odbočka 
 Jílová 22 795 324 34,2 5,6 39,8 

Úsek od Jílová 22 po 
Jílová 26 706 303 30,4 5,2 35,6 

Úsek od Jílová 26 po 
 Jílová 32 590 303 25,4 5,2 30,6 

Úsek od Jílová 32 po  
Jílová 34 500 303 21,5 5,2 26,7 

Úsek od Jílová 34 až 
Spodní 28 150 190 6,5 3,3 9,7 

Úsek od Jílová 34 po 
odbočení Jílová 31, 42 320 236 13,8 4,1 17,8 

Jílová 42 150 180 6,5 3,1 9,5 

Jílová 31 170 155 7,3 2,7 10,0 
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Tab. 11: Adresně označené úseky v navržené sekundární síti s uvedenými délkami a dimenzí 

jednotlivých úseků.  

Úsek  
Vnitřní délka 

trasy (m) 

Venkovní 
délka trasy 

(m) 

Celková 
délka trasy 

(m) 
DN potrubního 

úseku (mm) 

Úsek Kahan po odb. 
DPS Doprava - 47 47 150 

Úsek odb. DPS Doprava 
Jílová 22 - 225 225 125 

Odbočka 
Vaškova  23 6 15 21 80 

Odbočka 
 Jílová 22 15 - 15 125 

Úsek od Jílová 22 po 
Jílová 26 30 - 30 125 

Úsek od Jílová 26 po 
 Jílová 32 62 - 62 100 

Úsek od Jílová 32 po  
Jílová 34 32 23 55 100 

Úsek od Jílová 34 až 
Spodní 28 31 27 58 65 

Úsek od Jílová 34 po 
odbočení Jílová 31, 42 42 - 42 100 

Jílová 42 32 - 32 65 

Jílová 31 5 27 32 65 

 

 

Obr. 15: navržená síť TV v oblasti Jílové až po areál Kahan [vlastní zpracování] 
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Obr. 16: navržená síť TV z oblasti Jílová v areálu Kahan [vlastní zpracování] 

 Z výše uvedeného vyplývá, že navržená síť je poměrně rozsáhlá, a tím pádem i 

nákladná bereme-li v úvahu, že navrhovaná síť je vedena v těch nejtěžších a nejnákladnějších 

površích (asfalt, množství cizích sítích). Na druhou stranu je ale možné využít pro velké části 

sítě již staré části zaniklého vedení páry i s jedním starým prostupem pod vozovkou, tak i 

levná vedení uvnitř bloků domů. V domě Jílová 22 – 32 je navíc stále přítomno již 

nevyužívané potrubí rozvodu páry, které je snadné nahradit rozvodem novým i bez možných 

potřebných povolení.  

7.4 Udržení stávajícího stavu 

 Jak je uvedeno výše, kotelny jsou již poměrné staré, byť s vyhovujícím vybavením 

automatické regulace a relativně nízkou poruchovostí kotlů. Vývoj technologií pokročil zase o 

kus dále a jsou vyvinuté nové a hospodárnější kotle. Pro uvažovanou investici lze považovat 

výměnu starých kotlů za modernější kotle kondenzační.  

 Ač je výměna kotlů poměrně jednoduchá a levná záležitost, nelze zapomenout na 

výměnu zařízení s tím související. Jedná se zejména o výměnu kouřovodů za úplně jiné 

s novým a odlišným konstrukčním řešením.  Navíc není jednoduché vyměnit „kotel za kotel“, 

neboť nové by měly mít obdobné parametry a charakteristiky, v opačném případě je nutná 

úprava technologie automatické regulace a to i na strojní části. Z uvedeného vyplývá, že i 
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zdánlivě jednoduchá záležitost jako je změna typu kotle, je poměrně složitá a spojená 

s dalšími vynaloženými náklady. 

 Rozšíření odběratelských míst při případném rozvoji dané oblasti je v současném 

stavu a i po modernizaci stávajících stanic poměrně složitě realizovatelné. Jediné možné 

řešení je budování nových kotelen. Současný stav výroby tepla ze zemního plynu jde proti 

hlavní výhodě široké sítě centrálního rozvodu tepla. 

 Návrh je proveden z důvodu porovnání obou případných investic a pomáhá uvědomit 

si a vidět velikost investice při napojení na centrální zdroj tepla. 

7.5 Analýza investičních nákladů investice 

 V této části jsou pomocí průměrných modelových cen obvyklých pro společnost 

Veolia Energie ČR ohodnoceny investice nutné pro realizaci. Ceny jsou určeny vždy 

jednotlivě pro každou rozdílnou součást potřebnou pro napojení na CZT. Při předpokládaném 

dobře provedeném výběrovém řízení se ceny mohou lišit v závislosti na době realizace a 

použitých technologií. 

 Ceny jsou vymodelované tak, že kopírují průměr, za který nabízejí společnosti svůj 

produkt v oboru týkající se potřebných prací pro případnou realizaci projektu navrženém 

v této práci.  

  Ceny jsou vyčísleny vždy k příslušné stanici, či úseku rozvodu sekundární sítě. Ceny 

jsou, jak již bylo uvedeno výše, pouze modelové a orientační a proto se může stát, že při 

případné realizaci projektu se budou lišit i v desítkách procent. Ceny se v takto rozdílných 

podmínkách značně liší. Podobně při navrhování cen samotných stanic (včetně kotelen) byl 

zvolen průměr obvyklý pro tuto lokalitu a pro obdobné požadavky a podmínky již 

realizovaných projektů.  

 V následujících tabulkách je uvedena adresa stanice, potřebný výkon a cena. Rovněž 

při oceňování sekundární sítě TV je cena uvedena vždy po úsecích. Dále jsou v tabulce 

uvedeny ceny investice do stávajících kotelen pro následné srovnání. 
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Tab. 12: Parametry stanic včetně uvedených cen 

DPS (adresa) PRO DOMY 
POČER 
BYTŮ 

 P ÚT 
[kW] 

P TUV 
[kW] TYP DPS CENA  

Jílová 22 Jílová 22 13 89 114 1+1 TZ 273 800 

Jílová 26 Jílová 26, 28 14 116 - 1+0 TZ 181 800 

Jílová 31 Jílová 27, 29 ,31 ,33 24 170 155 1+1 TZ 306 800 

Jílová 32 Jílová 30, 32 12 90 - 1+0 TZ 175 800 

Jílová 34 Jílová 34 6 30 - 1+0 TZ 155 800 

Jílová 42 Jílová 36, 38, 40, 42 32 150 180 1+1 TZ 308 800 

Vaškova  23 
Vaškova 21, 23 a Jílová 
18,20 32 180 180 1+1 TZ 314 800 

Spodní 28 Spodní 24, 26, 28, 30, 32, 34 36 150 190 1+1 TZ 311 800 

Suma - 137 975 420 - 2 029 400 

       HPS Kahan Navíc jeden ohřívač JAD 9.88 + blok čerpadel (přestavba)   1 100 000 

Suma           3 129 400 

Tab. 13: Délky úseků sítě včetně uvedených cen 

Úsek  

Celková 
délka trasy 

(m) 

DN 
potrubního 

úseku Cena (Kč) 
Typ: 

předizol Typ: klasika 

Úsek Kahan po odb. 
DPS Doprava 47 150 493 500 100 500 6 900 

Úsek odb. DPS Doprava 
Jílová 22 225 125 2 137 500 9 500 6 100 

Odbočka 
Vaškova  23 21 80 112 500 7 500 4 700 

Odbočka 
 Jílová 22 15 125 91 500 - 6 100 

Úsek od Jílová 22 po 
Jílová 26 30 125 183 000 - 6 100 

Úsek od Jílová 26 po 
 Jílová 32 62 100 328 600 - 5 300 

Úsek od Jílová 32 po  
Jílová 34 55 100 195 500 8 500 5 300 

Úsek od Jílová 34 až 
Spodní 28 58 65 183 600 6 800 3 900 

Jílová 34 po 
odbočení Jílová 31, 42 42 100 124 800 - 5 300 

Jílová 42 32 65 203 100 - 3 900 

Jílová 31 32 65 183 600 6 800 3 900 

Suma     4 594 900 
  

Z tabulek vyplývá, že cena investice je 7 724 300 Kč bez DPH 
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 V následující tabulce je oceněna investice do plynových kotelen – do udržení 

stávajícího stavu. Jak je uvedeno výše, ceny jsou pouze modelové a vycházejí z průměru, 

které nabízejí dodavatelé společnosti Veolia Energie ČR, a.s. V investici pro každou kotelnu 

je zahrnuta výměna kotle za nový (kondenzační), související výměna kouřovodu a části 

zařízení. 

Tab. 14: Nutné investice do stávajících kotelen 

DPS (adresa) 
Rekonstrukce plynových 
 kotelen (Kč) 

Jílová 22 260 000 

Jílová 26 200 000 

Jílová 31 420 000 

Jílová 32 200 000 

Jílová 34 130 000 

Jílová 42 550 000 

Vaškova 23 420 000 

Spodní 28 350 000 

Suma 2 530 000 

 

7.6 Výpočet návratnosti investice  

 Ceny jsou modelové a průměrné pro Českou republiku. Jedná se o výrobu tepla 

spalováním uhlí a o výrobu tepla spalováním zemního plynu z domovních předávacích stanic 

pro rok 2013. V cenách jsou zahrnuty veškeré nutné náklady na výrobu a distribuci tepelné 

energie včetně nákladů na údržbu. [19] 

 Jako diskontní sazba je použita hodnota pro dotační tituly z fondů EU Operačního 

programu podnikání a inovace, konkrétně programu EKO – ENERGIE, která činí 3,07 %. 

[19] 

 Pro výpočet je použita cena za jeden GJ a je použita průměrná spotřeba  pro danou 

lokalitu za jeden rok v součtu všech v této diplomové práci navržených zařízení. Je použit 

průměr za roky 2012 - 2013 z celkových spotřeb všech stávajících plynových kotelen (viz 

příloha č. 1).  

 Pro porovnání a výpočet doby návratnosti jsou použity ceny pro centrální výrobu tepla 

z uhlí a ceny za výrobu tepla ze zemního plynu. Rozdíl mezi těmito cenami je použit jako 
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příjem za 1 GJ prodaného tepla. Ceny vycházejí z Vyhodnocení cen tepelné energie k 1.1. 

2014 Energetického regulačního úřadu.[26]  

 Průměrná cena za jeden GJ centrální výroby tepla z uhlí z domovních předávacích 

stanic pro ČR v roce 2013 byla 568,61 Kč vč. DPH. Průměrná cena za jeden GJ výroby tepla 

ze zemního plynu z domovních předávacích stanic pro ČR v roce 2013 byla 654,40 Kč 

vč. DPH. Pro výpočet s celkovou výši investice je z uvedených cen odečtena 15% DPH, kde 

je výsledná cena 483,32 Kč z uhlí a 556,24 Kč z plynu. [26]  

Rozdíl činí 72,92 Kč bez DPH. 

Výše investice činí 7 724 300 Kč bez DPH 

 Pro přehlednost a přesnost výpočtů byly použity tři metody, z toho dvě dynamické a 

jedna statická. První výpočet je dynamickou metodou čisté současné hodnoty, kde byla 

zvolena doba životnosti investice 15 let. Následuje metoda prosté doby návratnosti a ukončuje 

metoda diskontované doby návratnosti, kde byla pro celková léta životnosti zvolena hodnota 

15. let. 

Výpočet metodou čisté současné hodnoty 

Č =
606876,7

(1+0,0307)1  + 
606876,7

(1+0,0307)2  + ··· + 
606876,7

(1+0,0307)15 −  7 724 300 

Č = - 500 622,1 Kč 

Z výše uvedeného vyplývá, že po patnácti letech není investice zisková a to - 500 622,1 Kč. 
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Výpočet metodou prosté doby návratnosti 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑃ří𝑗𝑒𝑚 𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒/𝑟𝑜𝑘
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
7 724 300

606876,7/𝑟𝑜𝑘
 

Doba návratnosti = 12,7 let 

Z výpočtu vyplývá, že investice přestává být ztrátovou ve 13. roce své životnosti. 

Výpočet metodou diskontované doby návratnosti 

𝐷𝐶𝐹 =
606876,7

(1 + 0,0307)15
 

 

DCF = 413 403,746 Kč 

𝑇𝑑𝑠 =
7724300,7

386545,7
 

 

Diskontovaná doba návratnosti = 20 let 

Z výpočtu touto metodou vyplývá, že investice přestává být ztrátovou ve 20. roce své 

životnosti. 
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8 Zhodnocení navrženého řešení 

  V kapitole je popsána návratnost, dále jsou uvedeny všechny aspekty při posuzování 

celé ekonomické části projektu. Na konci kapitoly je vysvětlena situace dané oblasti ze 

sociálního pohledu s možným budoucím výhledem. 

8.1 Ekonomické zhodnocení investice 

 Protože se jedná se o vysoce nákladovou a dlouhodobou investici, nelze očekávat 

rychlou dobu návratnosti. Ve hře je celá řada aspektů, které nelze jednoduše spočítat a 

začlenit do výpočtů, protože se vždy nejedná jen o exaktní data. 

 Jako nejvhodnější prostředek výpočtu doby návratnosti investice se jeví výpočet 

metodou čisté současné hodnoty. Zároveň se nabízí srovnání s investicemi alternativním, což 

pro danou investici není důležité, neboť předmětem této práce není srovnávání s jinou 

alternativou a to i když se přímo nabízí srovnání s rekonstrukcemi stávajících plynových 

kotelen, které, jak již bylo uvedeno, nejsou předmětem této práce.  Je ale na místě zmínit 

hrubé porovnání investice do sítě a nových stanic a investice do udržení stávajícího stavu, 

tedy do nových kotlů, kouřovodů a zařízení s tím spojeném. Výše této investice do udržení 

stávajících kotelen je 2 530 000 Kč proti 7 724 300 Kč. Z uvedeného vyplývá, že investice do 

nové sítě a nových stanic je 3 x vyšší. Takovéto srovnání ovšem nepočítá s možným 

budoucím rozvojem oblasti. 

 Při výpočtu metodou čisté současné hodnoty s dobou životnosti 15 let je výsledek 

mírně záporný. Což ale není z důvodu rozsahu investice a s možným předpokladem další 

rozvoje vůbec na škodu. 

 Při výpočtu doby návratnosti, tedy metodou nerespektující faktor času a časovou 

hodnotu peněz, je zřejmé, že investice začíná být zisková ve 13. roce životnosti. Naopak při 

výpočtu metodou diskontované doby návratnosti, která respektuje časovou hodnotu peněz, se 

stává investice ziskovou až v 20. roce své životnosti. 

8.2 Politicko-hospodářský komentář 

 Oblast Jílová měla ještě v nedávné minulosti tendenci se stát tzv. „vyloučenou 

lokalitou“.  V současnosti se stav díky politice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

začíná pomalu měnit k lepšímu. Obvod začíná provádět rekonstrukce starých bytových domů 
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a vhodnou bytovou politikou spojenou s nízkými náklady na nájem láká nové nájemníky, 

zejména pak mladé rodiny a studenty k bydlení.  

 Konkrétně pro studenty byl spuštěn program „ Byty pro studenty“, kde obvod v závěru 

loňského roku schválil snížení nájemného v lokalitě ulic Jílová, Spodní a Vaškova v Přívoze 

na částku 35 korun za metr čtvereční měsíčně, a to na dobu dvou let. Byty pro studenty obvod 

nabízí za ještě výhodnější cenu. Záměrem městského obvodu je vrátit zpět do Přívozu kvalitní 

a do určité míry zajímavé bydlení pro nájemníky, kteří si prostě nemohou z nejrůznějších 

důvodů pořídit dražší bydlení například v centru města. Zájem o byty v této lokalitě se v 

poslední době zvýšil. Právě vysokoškoláci se obvod obracejí s žádostmi o levnější pronájmy v 

obecních bytech. Obvod jim vychází vstříc a snaží se, aby mladí lidé našli na Jílové ulici 

příjemné místo ke studentskému životu. [18] 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že lokalita má budoucnost a jsou předpoklady na zvýšené 

odběry tepla v souvislosti se zvýšeným počtem obyvatel této oblasti. V lokalitě Jílová jsou 

navíc domy patřící městu, které mají v bytech individuální plynové vytápění a elektrický 

ohřev vody (viz přílohy č. 4 – č. 6). Lze vycházet z předpokladu, že město provede 

v uvedených domech modernizaci. Není pak nic jednoduššího než vyjít městu vstříc s pomocí 

při rekonstrukcí domů, tím, že podnik nabídne napojení na centrální zdroj tepla a tím se i 

povýší kategorie bytu a zvýší komfort bydlení pro nájemníky. Zároveň se pak byty 

v takových domech stávají pro budoucí nájemníky podstatně atraktivnějšími.  

 Domy jsou v přímém sousedství domů napojených (v současné době vytápěných 

pomocí plynových kotelen) na centrální zdroj tepla. Pokud bude i nadále stejná politika 

městského obvodu, bude i šance tyto domy napojit na centrální zdroj tepla. Náklady na takové 

rozšíření sítě budou podstatně nižší, než budování sítě nové. Poměrně vysoké vstupní náklady 

na vybudování nové sekundární sítě by více dávaly smysl. Více by se prohloubila spolupráce 

s městem, zvýšila by se lukrativita oblasti a díky investici i komfort bydlení samotných 

nájemníků. 
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9 Závěr 

 Cílem této práce bylo zjistit, zda je možná realizace napojení oblasti Jílová na 

centrální zdroj tepla, jaké prostředky musí podnik vynaložit a co dál se stávajícím stavem. 

Z analýzy a popisu současného stavu vyplynulo, že pro jeho udržení je nutné vynaložení 

určitého množství finančních prostředků z důvodu nutné modernizace a zefektivnění výroby 

tepla pomocí zemního plynu. Tyto finanční prostředky byly vyčísleny zvlášť pro každý zdroj 

výroby tepla. Dále bylo zjištěno, že při případném rozvoji oblasti Jílová není možné navýšit 

potřebné kapacity pro další odběratele. 

 Byla navržena nová síť rozvodu topné vody, byly navrženy nové předávací stanice a 

s tím související požadované parametry určené a vycházející z průměrných a skutečných 

spotřeb tepla ze stávajících kotelen. Zároveň byly po úsecích vyčísleny náklady nutné 

k realizaci celé investice, které činí 7 724 300 Kč. Dále byla ohodnocena investice do 

stávajícího stavu, která byla ohodnocena na 2 530 000 Kč. 

 Důležitou součástí práce je celkové ekonomické zhodnocení celé investice pomocí 

metody čisté současné hodnoty.  Dále je investice porovnána s investicí nutnou do stávajících 

kotelen. Pro jednoduché srovnání jsou tyto dva celky postaveny proti sobě. Bylo zjištěno, že 

investice vyžaduje poměrně vysoké náklady s dlouhou dobou návratnosti s tím, že pro 

výpočet byla použita doba 15 let a z výpočtu vyplynulo, že i po tak dlouhé době je investice 

nezisková a to ve výši – 500 622,1 Kč. Při výpočtu doby návratnosti investice začíná být 

zisková ve 13. roce životnosti projektu a při výpočtu diskontované doby návratnosti investice 

začíná být zisková ve 20. roce životnosti. Z ekonomického hlediska je tedy investice málo 

neefektivní. Rovněž při porovnání výše zmíněných investic je zřetelný a znatelný rozdíl a 

nepoměr výše jednotlivých projektů. 

 Na tuto investici ovšem nelze pohlížet jen z ekonomického hlediska a to z několika 

důvodů. Jedná se o stavbu trvalou a s dlouhou životností, která zvyšuje odběr a předávku 

tepla z centrálního zdroje, snižuje výrobu ze zemního plynu a dává možnost dalšího rozšíření 

a rozvoje. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Průměrné spotřeby tepla z jednotlivých PK 

DPS (adresa) PRO DOMY 

Spotřeba 
za rok 2012 

[GJ] 

Spotřeba 
za rok 2013 

[GJ] 

Spotřeba 
průměr 

[GJ] 

Jílová 22 Jílová 22 689 704 695,6 

Jílová 26 Jílová 26, 28 747 786 766,5 

Jílová 31 Jílová 27, 29 ,31 ,33 1 174 1 274 1 224 

Jílová 32 Jílová 30, 32 573 569 571 

Jílová 34 Jílová 34 243 275 259 

Jílová 42 Jílová 36, 38, 40, 42 1 942 1 801 1 871,50 

Vaškova  23 Vaškova 21, 23 a Jílová 18,20 1 596 1 540 1 568 

Spodní 28 Spodní 24, 26, 28, 30, 32, 34 1 316 1 416 1 366 

Suma - 8 280 8 365 8 322,50 
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Příloha č. 2: Průměrné teploty za rok 2012 

 

  

Dek. Den Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec Červenec Srpen

   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -

I. 1 1,8 -13,6 6,7 3,4 20,1 13,0 15,9 14,7 6,9 -0,8 26,9 24,2

2 4,9 -15,7 5,9 6,6 19,1 14,0 16,5 15,5 5,3 0,2 23,8 24,5

3 5,0 -15,8 1,6 9,4 20,2 19,5 18,3 14,8 9,6 -0,9 23,2 22,3

4 4,3 -15,0 0,4 13,6 14,2 14,4 19,0 14,7 8,7 0,0 22,3 22,2

5 3,3 -13,1 -1,5 5,7 17,0 11,4 17,2 12,1 7,2 -1,3 26,4 23,5

6 2,4 -13,5 -1,8 4,7 14,3 14,5 13,1 17,6 4,8 -2,0 27,1 26,7

7 1,2 -10,0 -2,5 6,2 10,3 19,3 16,4 6,8 6,6 -7,2 26,0 20,5

8 2,8 -12,2 0,4 0,6 11,7 20,5 16,4 7,5 7,9 -9,9 21,1 18,2

9 2,3 -10,2 0,0 1,7 16,0 16,9 15,9 8,9 5,5 -8,1 21,5 18,0

10 3,5 -12,7 4,2 9,1 19,8 16,6 17,8 6,4 7,8 -1,2 22,0 17,4

Prům.tepl. 3,15 -13,18 1,34 6,10 11,90 7,03 -3,12

Denostup. 148,50 311,80 166,60 119,00 61,00 109,70 211,20

II. 11 4,6 -14,1 4,7 11,2 20,9 14,8 20,6 5,5 12,9 -4,6 19,7 13,2

12 5,6 -16,2 5,1 8 12,4 16,3 16 7,7 8,9 -5,0 19,7 13,5

13 1,7 -8,7 6,1 10,9 8,2 15,2 10,3 8,9 4,6 -8,8 14,7 13,4

14 -0,6 -5,7 5,2 10,0 10,9 12,6 12,2 11,7 0,8 -3,4 17,2 14,1

15 -1,5 -0,7 2,6 8,9 11,4 16,3 13,1 14,3 0,9 3,9 16,6 16,1

16 -2,7 -2,2 9,2 5,5 10,2 23,1 12,8 8,0 5,8 3,6 14,5 17,9

17 -0,7 -0,6 12,3 6,3 6,9 23,6 13,4 10 7,4 3,9 14,9 17,6

18 -0,1 2,6 11,8 8,4 11,2 24,4 15,6 11,0 7,9 3,0 17,7 18,8

19 1,6 2,1 4,7 8,8 15,0 23,0 11,9 9,8 7 1,8 21,8 21,8

20 0,6 -1,1 5,4 13,5 18,4 25,4 9,3 10,2 7,5 -3,9 19,8 26,3

Prům.tepl. 0,85 -4,46 6,71 9,15 12,00 9,30 9,71 6,37 -0,95

Denostup. 171,50 224,60 112,90 88,50 42,00 8,70 82,90 116,30 189,50

III. 21 0,5 -0,6 9,5 9,5 21,3 22,0 8,7 9,9 4,2 -5,3 16,9 22,7

22 2,6 2,7 8,2 9,6 23,6 18,0 12,1 10,0 7,6 -4,9 15,5 23,3

23 2,1 2,9 9,1 10,6 23,3 18,4 8,7 9,5 6,6 -0,2 19,7 21,7

24 0,0 6,5 8,2 12,9 19,4 21,3 14,3 9,5 5,4 2,7 22,8 22,7

25 -0,9 5,4 10,9 10,0 16,9 17,4 14,0 8,9 7,5 4,5 20,0 19,0

26 -3,6 0,9 3,7 15,8 17,0 16,8 18,0 4,3 8,3 4,8 19,4 17,9

27 -8,4 -1,6 9,4 18,0 16,2 19,3 16,4 1,4 9,1 4,6 23,5 16,4

28 -6,4 1,3 11,6 18,0 15,3 18,9 12,0 0,7 6,6 -0,8 26,2 15,3

29 -9,5 6,4 7,6 18,0 18,8 22,5 14,2 -0,3 6,8 0,5 20,9 18,8

30 -10,2 7,0 18,0 18,3 26,7 11,4 1,3 2,7 2,3 20,1 20,7

31 -12,2 4,7 16,5 4,1 3,2 21,1 16,7

Prům.tepl. -4,18 2,66 8,17 13,60 12,98 5,39 6,48 1,04

Denostup. 244,00 138,10 108,10 39,60 50,20 138,70 115,20 186,60

Měsíc -0,19 -5,26 5,50 9,48 12,00 15,47 7,44 6,63 -0,95 4,08865

prům.tepl.  

Měsíc 564 675 388 247 42 59 283 341 587 3186

Denostup.  
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Příloha č. 3: Průměrné teploty za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

Dek. Den Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec Červenec

   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -   +       -

I. 1 2,5 4,8 2,0 -0,6 11,7 12,0 13,1 8,0 9,7 3,3 16,0

2 -0,1 3,7 0,5 1,8 13,0 15,0 15,2 7,5 11,9 1,4 20,2

3 1,7 -1,2 1,6 0,0 9,7 12,5 14,5 2,8 10,0 0,1 22,4

4 4,3 1,9 0,1 0,6 11,9 12,7 16,6 3,0 9,3 0,9 22,9

5 4,0 3,1 5,3 0,9 15,7 10,6 15,5 9,0 6,7 3,2 21,0

6 0,6 1,0 9,5 1,2 17,4 14,0 14,6 9,1 5,2 1,2 20,1

7 -2,5 -0,7 7,7 2,1 18,0 16,6 14,4 8,7 11,0 0,5 21,0

8 -3,8 -2,0 4,6 2,2 16,4 19,5 16,4 10,8 12,5 0,5 19,6

9 0,4 -1,9 2,4 2,9 18,2 20,8 14,5 10,3 9,2 5,5 21,2

10 1,4 -2,8 4,0 6,9 18,8 17,8 16,8 13,9 7,6 -0,3 21,3

Prům.tepl. 0,85 0,59 3,77 1,80 13,54 8,31 9,31 1,63

Denostup. 171,50 174,10 142,30 162,00 22,30 96,90 86,90 163,70

II. 11 -1,6 -3,5 -0,5 11,3 12 13 11,3 14,5 4,6 2,6 16,6

12 -4,4 -2,6 -2,3 11,4 10,8 16,6 13,5 13,6 1,6 1,3 16,1

13 -5 -1,4 -2,4 9,4 10,3 18,2 11,6 11 5 -0,3 16,9

14 -5,3 -1,2 -4,5 9,2 12,8 18,8 13,9 9,2 4,6 -0,3 18,8

15 -1,7 0,6 -3 11,0 16,9 20,5 15,5 10,2 6,2 2,6 16,2

16 -2,5 0,9 -4,2 12,1 19,8 22 16,3 9,1 4,0 1,7 19,5

17 -4,2 0,9 -2,3 14,4 18,6 22,9 9,2 10 3,8 0,8 22,1

18 -5,5 -0,8 0,8 16,1 16,4 25,7 10,8 10,1 6,2 -0,9 22,0

19 -6,5 -0,3 1,9 10,7 20,5 25,4 10,4 9,1 5,7 -1,3 23,1

20 -4,8 -2,5 3,3 9,9 16,2 27,5 10,7 14,8 6,6 0,0 19,3

Prům.tepl. -4,15 -0,99 -1,32 11,55 12,30 11,16 4,83 0,62

Denostup. 221,50 189,90 193,20 64,50 45,60 68,40 131,70 173,80

III. 21 -4,6 -5,0 1,5 12,7 12,5 24,8 11,9 13,4 6,8 0,7 18,9

22 -7,6 -3,2 -1,7 13,8 13,2 21,0 12,5 13,2 6,7 3,9 21,7

23 -6,5 -0,1 -5,8 15,9 9,7 20,9 15,0 13,3 6,8 4,3 20,6

24 -4,6 2,4 -5,1 14,5 10,0 15,0 11,9 13,8 5,5 9,5 20,0

25 -6,3 2,2 -3,3 16,6 10,7 13,7 11,7 11,7 0,6 10,6 18,7

26 -9,5 1,1 -2,5 18,9 10,7 12,0 10,8 14,2 0,1 11,0 23,1

27 -5,7 2,6 -2,3 17,3 10,2 13,5 8,7 15,9 -2,3 5,1 25,2

28 -2,4 1,1 0,3 10,1 12,3 13,2 9,8 17,0 -0,8 9,2 29,6

29 1,6 2,0 16,1 16,9 16,1 8,3 13,6 2,7 6,1 29,5

30 5,4 3,7 16,6 14,6 12,9 8,2 7,4 2,1 0,1 21,0

31 4,8 -1,2 13,5 4,2 1,5 21,2

Prům.tepl. -3,22 0,14 -1,31 14,13 12,20 10,88 12,52 2,82 5,64

Denostup. 233,40 142,90 212,40 11,60 40,60 71,20 60,30 151,80 136,00

Měsíc -2,21 -0,10 0,33 9,53 12,76 9,77 10,72 5,65 2,73 4,51702

prům.tepl.  

Měsíc 626 507 548 238 63 117 226 370 474 3169

Denostup.  

Topné dny 31 28 31 23 12 18 31 30 31 235
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Příloha č. 4: domy Jílová 1až 9 

   

Příloha č. 5: dům Jílová 13 
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Příloha č. 6: domy Jílová 12 a 14 

   

Příloha č. 7: nadzemní rozvod páry 
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Příloha č. 8: napojení odbočky pro DPS na nadzemním vedení TV (areál Kahan) 

 

Příloha č. 9: nadzemní vedení TV v areálu Kahan 
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Příloha č. 10: vizualizace PK s ohřevem pro ÚT 

 

Příloha č. 11: vizualizace PK s ohřevem pro ÚT a TUV 
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Příloha č. 12: vizualizace parní HPS s výrobou TV 

 

Příloha č. 13: vizualizace DPS typu 1+1 TZ 
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Příloha č. 14: vizualizace DPS 1+0 TZ 

 

Příloha č. 15: tabulka pro určení dimenze potrubí 

  min. Max.   

DN 10 0,05 0,11 m3/h 

DN 15 0,11 0,2 m3/h 

DN 20 0,2 0,45 m3/h 

DN 25 0,45 0,85 m3/h 

DN 32 0,85 1,8 m3/h 

DN 40 1,8 2,71 m3/h 

DN 50 2,71 5,16 m3/h 

DN 65 5,16 11 m3/h 

DN 80 11 16,84 m3/h 

DN 100 16,84 33,82 m3/h 

DN 125 33,82 58,4 m3/h 

DN 150 58,4 96,6 m3/h 

DN 200 96,6 193 m3/h 

DN 250 193 351 m3/h 

DN 300 351 557,5 m3/h 

 


