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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je centralizované řízení tepelných zdrojů - 

výměníkových stanic. V úvodních částech seznamuje s výhodami informačních a řídicích 

systémů. V dalších částech analyzuje praktické využití implementovaného řídicího 

systému Metasys ve firmě Alfa Term Most, a.s. při dálkovém ovládání technologie 

zajišťující dodávku tepla a teplé vody do objektů v rozsahu celého města Mostu. Zaměřuje 

se na seznámení s uživatelským prostředím a popisem provozních podmínek s poukázáním  

na jeho přínos. V závěrečné fázi se věnuje jeho dalším možnostem a využitím 

v budoucnosti. 

 

Klíčová slova: systémová integrace, informační systém, řídicí systém, vizualizace, 

technologie, komunikace, regulace, implementace, tepelné zásobování  

 

 

 

Summary  

The topic of  my Bachelor Thesis is the centralized management of heat sources - 

heat exchangers. The introductory part presents the benefits of information and control 

systems. The practical use of the implemented control system  Metasys of Alfa Term Most, 

Inc..with the remote control technology ensuring heat and hot water to buildings within the 

city of Most is analysed in other parts of the Bachelor Thesis. It focuses on the user 

environment introduction and a description of operational conditions with reference to its 

contribution. The final part is devoted to its other options and use in the future. 

 

Keywords: system integration, information system, control system, visualization, 

technology, communication, regulation, implementation, heat supply 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

ASŘTZ  automatizovaný systém řízení tepelného zásobování 

DCS   distribuovaný systém řízení (Distributed Control Systém) 

ERP   podnikové plánování prostředků (Enterprise Resource Planning) 

GSM   globální systém pro mobilní komunikaci  

(Global System for Mobile Communications) 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

HMI   uživatelské rozhranní s počítačem (Human Machine Interface)  

HW   fyzické vybavení počítače (Hardware) 

IS   informační systémy 

IT   informační technologie 

MES   výrobní informační systémy (Manufacturing Execution Systems) 

MRP   výrobní plánování prostředků (Manufacturing Resource Planning) 

PLC   programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

PPO   protiproudové ohřívače 

ŘS   řídicí systém 

SCADA grafické operátorské rozhranní - nadřazené ovládání a sběr dat 

(Supercisory Control And Data Acquisition) 

SČVK   Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

SIM   účastnická identifikační karta (Subscriber Identity Module) 

SMS   krátké textové zprávy (Short message service) 

SV   studená voda 

SW   programové vybavení počítače (Software) 

TV   teplá voda 

UE   United Energy, a.s. 

ÚT   ústřední vytápění 

VS   výměníková stanice 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1  Úvod 

Dnešní doba se vyznačuje stále rostoucím významem informací spojených s vývojem 

komunikačních a informačních technologií. V moderním podnikání je nutné využít plného 

potenciálu firmy, to si vyžaduje rychlá rozhodnutí a rychlé reakce. Abychom dosáhli co 

nejlepších výsledků potřebujeme rychle a efektivně řídit všechny podnikové procesy, ať už 

jde o výrobu, obchod, ekonomickou oblast nebo personalistiku. V tom nám výrazně 

pomáhají informační systémy. 

Zvlášť významné jsou procesy, které jsou energeticky náročné nebo které zajišťují 

dodávky energií. V současné době si nelze takovou optimalizaci výrobních procesů bez 

energetického informačního systému představit. 

Každý tepelný zdroj potřebuje perspektivně stanovit hospodárný a ekologický cíl 

provozního režimu. Odráží to změnu hodnot od konzumního přístupu v minulosti 

k zodpovědnému zacházení s energetickými zdroji v budoucnosti. [1] 

Tato bakalářská práce se zabývá automatizovaným systémem řízení tepelného 

zásobování města Mostu. Cílem je seznámení s problematikou přípravy topné a teplé vody 

a její dodávkou pro koncové uživatele. Ti většinou ani netuší, jaký proces musí předcházet 

tomu, než otevřou kohoutek pro odběr teplé vody nebo otočí ventil u radiátoru, aby si 

v bytě mohli, dle vlastního požadavku, vytvořit tepelnou pohodu. Práce je zaměřena na 

přínos implementovaného systému Metasys. Popisuje jeho ovládací prostředí pro řízení  

a monitorování velkého počtu technologických celků – výměníkových stanic.  

Na závěr práce proběhne návrh dalšího možného zlepšení a rozšíření řídicího 

systému Metasys pro jeho efektivnější využití v budoucnosti. 
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2  Obecná charakteristika systémů 

Světový trh s podnikovými systémy prošel za poslední roky mnoha významnými 

změnami. Vyznačuje se rychlým technologickým pokrokem a zkracováním životního 

cyklu. Problematika systémové integrace je poměrně široká a existuje mnoho úhlů 

pohledu. Funkcionalita systému je založena na vhodné integraci jednotlivých součástí 

celého systému. 

Jaké vlastnosti by podnikové informační systémy (IS) měly mít, aby se mohly stát 

výkonnými a efektivními nástroji firmy? Základní funkcí IS je shromažďování  

a uchovávání všech dostupných dat. Pokud má být ale IS opravdu efektivním pomocníkem, 

nemůže být jen úložištěm dat, ale musí umět rychle poskytnout klíčové údaje. Největší 

přínos IS je tedy v dostupnosti informací, a to v požadovaném čase a místě a pro uživatele 

ve srozumitelné formě. Současně musí být všechna data provázána a jejich zadávání, 

zpracování a vyhodnocení jednoduché. Podstatou všech IS je snaha o co nejefektivnější 

využití informací – pokud mají lidé, ale i stroje a další technologická zařízení, ve správnou 

chvíli správné informace, je větší šance, že jejich rozhodnutí a další postup, vyhodnocený 

na základě těchto informací, bude správný. 

2.1  Informační systémy 

Rozhodnutí o zavedení informačního systému do firmy je rozhodnutí strategické 

povahy a jeho důsledky se projeví až v delším časovém období. Zavedení IS je složitý 

proces a každý podnik má na systém odlišné nároky s ohledem na obor podnikání  

a velikost organizace. Před zavedením IS je vhodné přesně zjistit potřeby a požadavky 

firmy, aby mohla využít všech dostupných výhod systému. Přípravu před zavedením  

a samotné zavádění není vhodné podcenit. Pokud firma nedisponuje svými 

kvalifikovanými pracovníky, je lepší využít služeb odborníků, a to již v období výběru IS. 

Podnikový informační systém integruje celou firmu do jediného plynulého 

informačního toku, který by měl umožnit managementu a řídícím pracovníkům firmy 

pružně reagovat na rychle se měnící realitu. Firemní IS je navíc možné přizpůsobit oboru 

podnikání a zvyklostem daného odvětví.  
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Firmy bývají rozčleněny na několik organizačních úrovní a každá úroveň vyžaduje 

specifický způsob zpracování nebo specifický druh informací. Nejčastěji rozlišujeme 

provozní, znalostní, řídicí a strategické IS. 

 

Obrázek 1 – informační pyramida podle organizační úrovně  

 

Důležitou oblastí informačních systémů, kterou nemohu opomenout, je řešení 

bezpečnosti. Zabývá se analýzou rizik IS, která napomáhá určit význam a dopad možných 

bezpečnostních problémů. Prověřuje aktuální stav bezpečnosti, odhaluje slabá místa  

a nachází nejvhodnější opatření k jejich odstranění. Zanedbání bezpečnosti může přinést 

firmě velké problémy a finanční ztráty. 

2.2  Řídicí systémy 

Řídicí systémy (ŘS) jsou programovatelná zařízení, která ovládají technologické 

procesy. Spadají do provozní úrovně a jejich úkolem je poskytovat aktuální, přesné  

a jednoduše dostupné informace. Těchto informací využívají pracovníci při každodenním 

plnění svých činností. Typickými uživateli jsou např. účetní, provozní pracovníci nebo 

operátoři dispečinku. 

strategická 
úroveň 

řídící 
úroveň 

znalostní 
úroveň 

provozní 
úroveň 

logistika výroba personalistika ekonomika obchod a 
marketing 
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Výrobní proces je možno hierarchicky rozdělit do vrstev podle typu řízení, které je 

na dané úrovni uplatňováno: 

 

Obrázek 2 – hierarchické členění výrobního procesu 

 

Řízení bývá náročné, protože se skládá z mnoha na sebe navazujících činností, které 

charakterizuje celá řada specifických dějů. Například v oblasti řízení moderních, tzv. 

inteligentních budov se objevuje množství technických systémů, které řeší jednotlivé 

funkce. Způsob provozování určitého systému je podmíněn možnostmi jeho regulace  

a řízení. Jednotlivé funkce inteligentní budovy lze rozdělit do skupin podle účelu. Je 

zřejmé, že pojem inteligentní budova neznamená integraci všech funkcí, ale v jednotlivých 

typech budov se použijí pouze funkce mající rozhodující význam. Základní skupiny funkcí 

inteligentních budov, nazývané služby, jsou: energetické a ekologické, bezpečnostní, 

komfortní, dopravní, sociální, zábavní, komerční. 

V této práci se budu zabývat energetickými službami, a proto se zaměřím na tuto 

kategorii řídicích systémů pro inteligentní budovy. Do této kategorie zařazujeme služby 

zajišťující provoz energetických a ekologických systémů budov, tzn. technických zařízení 

určených pro přenos energií a médií pro zajištění kvality prostředí, do kterých patří 

zdravotechnika, vytápění, chlazení a větrání budov, příprava teplé vody a silové rozvody 

elektrické energie. 
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Smyslem těchto služeb je hospodárné využití energie s cílem minimalizace 

negativního dopadu funkce těchto systémů na životní prostředí. "Inteligentní" řízení 

umožňuje i dálkové monitorování těchto služeb a v případě nestandardních situací i vyslání 

upozornění provozovateli či majiteli objektu. Tyto služby začínají nabývat na svém 

významu zvláště v souvislosti s úsporami energie, kdy inteligentní řízení dodávky energie 

pro vytápění a chlazení objektu může při vhodně navrženém systému kopírovat požadavky 

uživatelů při minimální spotřebě energie. [2] 
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3  Praktické využití 

Důležitou oblastí, kterou má management firmy pod svou kontrolou, chce-li docílit 

zvyšování zisku, je optimalizace vnitřních výrobních procesů. Zvlášť významné jsou 

procesy, které jsou energeticky náročné nebo které zajišťují dodávky energií. V současné 

době si nelze takovou optimalizaci představit bez energetického informačního systému. Po 

analýze prováděných procesů, která nám určí důležitost a možné využití, může být tento 

systém implementován cíleně jen na ty procesy, kde je potenciál přínosů nejvyšší. [3]  

3.1  Profil vybrané společnosti 

Společnost ALFA TERM MOST a.s. byla založena jako společnost s ručením 

omezeným v roce 1992. Za dobu své existence si vybudovala pevné postavení na poli 

montážních firem operujících v oblasti tepelných zařízení. V roce 1996 bylo valnou 

hromadou rozhodnuto o transformaci firmy na akciovou společnost.  

 

Obrázek 3 – hlavní sídlo firmy ALFA TERM MOST, a.s.  
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Jádrem činností firmy je  údržba tepelných zdrojů a tepelných sítí  ve městě Most. 

Pro správce tepelného hospodářství ve městě Most provádí firma jako generální dodavatel 

údržbu 80. výměníkových stanic. Působí i v oblasti údržby a oprav sekundárních topných 

sítí, tj. topných kanálů a kolektorů. Od počátku své činnosti neomezuje firma svoji činnost 

pouze na údržbu stávajících zařízení, ale provádí i jejich rekonstrukce a výstavbu. Hlavní  

činnosti firmy jsou topenářství, vodoinstalatérství, izolatérství, zámečnictví, stavební 

činnost, měření a regulace a projektování. Také se zabývá správou  měřidel tepla a jejich 

odečtů v jednotlivých objektech města Mostu. V souvislosti s tím firma provádí uzavírání 

smluv, vyúčtování spotřeby, kalkulace cen tepla a poradenství. Pro správce objektů 

zajišťuje službu  nepřetržitého havarijního dispečinku.   

 

Obrázek 4 – organizační struktura společnosti 

 

Velikým úspěchem společnosti byla získání  certifikátu jakosti ISO 9000:2000 , což 

byl významný posun v kvalitě řízení a činnosti společnosti. Získání certifikátu je pouze 

dílčím krokem v procesu výstavby moderní společnosti. Dalším krokem byla 

implementace firemního informačního systému, který zkvalitnil, zpřehlednil a zrychlil 

procesy, jak uvnitř firmy, tak směrem k zákazníkovi. [4] 

javascript:parent.NastavTlacitka('btnCinnost','btnZal1','')
javascript:parent.NastavTlacitka('btnCinnost','btnZal2','#HavarijniSluzba')
javascript:parent.NastavTlacitka('btnKvalita','btnZal1','#HavarijniSluzba')
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3.2  Implementace ve firmě 

Významným hlediskem pro volbu systému byl způsob komunikace mezi 

podsystémy. A proto hlavním cílem implementace systému Metasys byla modernizace, 

která spočívala jak v náhradě starších systémů, tak i integraci řídicích systémů do jednotné 

platformy. Toto řešení umožnilo vznik jednotného, moderního řídicího systému. Mezi 

přínosy tohoto řešení patří vlastní inovace systémů, bezproblémová komunikace mezi 

jednotlivými částmi a produktivnější ovládání technologie s jednotným vzhledem 

základních objektů technologie (deskový výměník, protiproudový ohřívač, akumulační 

nádoba, ventil, čerpadlo aj.). Toto přehledné a uživatelsky přátelské operátorové rozhraní 

přispělo k rychlejšímu a lehčímu sžití s tímto systémem. 

Automatizovaný systém řízení tepelného zásobování města Mostu je tvořen 

množstvím hardwarových a softwarových komponentů, které jako celek vytvářejí 

komfortní prostředí. Jedná se o otevřený modulární systém, který je možno do budoucna 

libovolně rozšiřovat, a to jak z hlediska počtu výměníkových stanic, tak z hlediska počtu 

operátorských pracovišť. 

3.2.1  Kompatibilita systému 

Firma Johnson Controls zaručuje kompatibilitu sytému a bezproblémové připojení 

k minulým, současným i budoucím technologiím. Ve svém dalším vývoji zohledňuje 

spolupráci veškerých prostředků (hardwaru a softwaru) použitých v současnosti 

s obdobnými prostředky dodávaných v budoucnosti. To umožní uživateli v budoucnu 

provádět dílčí obnovy nebo úpravy částí systému bez nutnosti měnit nákladně celý systém 

a postupně jej vyvíjet a rozšiřovat. 
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Obrázek 5 – integrované řešení – modulární systém a distribuovaná architektura 

3.2.2  Hardwarové a softwarové požadavky 

HW a SW požadavky jsou shodné s požadavky na běžný kancelářský počítač 

s operačním systémem Windows XP/Vista. V současné době jsou doporučené systémové 

požadavky na provoz tyto: 

 Procesor 2 GHz. 

 Operační paměť 1 GB DDR2 RAM. 

 Volné místo na HDD 20 GB. 

 Grafická karta: VGA, 16 MB SDRAM. 

 Monitor: minimálně 17“ LCD, rozlišení 1024 x 768. 
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 CD-ROM nebo DVD-ROM. 

 Internetový prohlížeč MS Internet Explorer 6.0 a vyšší. 

 Síť Microsoft TCP/IP, Ethernet 10/100 MB. 

 Periferní zařízení: tiskárna, myš, klávesnice, reproduktory. 

3.3  Popis řízené technologie 

V Mostě se pro vytápění a přípravu teplé vody využívá systém centrálního 

zásobování teplem. K tomu slouží tepelné zdroje, tzv. výměníkové stanice (VS). 

Výměníkové stanice jsou topologicky rozmístěny tak, aby pokrývaly určitou městskou část 

a na tyto výměníkové stanice jsou pomocí soustav potrubních rozvodů napojeny objekty  

koncových odběratelů. Napájení jednotlivých výměníkových stanic je provedeno 

přípojkami z horkovodního primárního řádu teplárny United Enery Komořany (UE). 

 

 

Obrázek 6 – schéma napojení objektů na VS (příklad) 

 

U každé výměníkové stanice je nutné přihlédnout k místním požadavkům (rozdílný 

počet napojených objektů, typ a výška budov, požadovaný tepelný výkon atd.). To může 

být velmi rozdílné, a proto každá výměníková stanice vyžaduje individuální posouzení 

podmínek provozu a podle toho se musíme přizpůsobit konečnou podobu a vybavení. 
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Obecný princip výměníkové stanice spočívá v provádění ohřevu sekudárního okruhu 

(topné nebo teplé vody) v ohřívačích, kde dochází k předávání tepla přivedeným 

primárním médiem (horkovodem). Kromě ohřívačů jsou VS osazeny čerpadly 

s příslušným čerpacím výkonem pro nucený oběh, potřebnými uzavíracími, regulačními  

a vypouštěcími armaturami. VS je také osazena veškerou povinnou výbavou (pojistnými  

a měřícími prvky), která zajišťuje bezpečný provoz. 

 

 

Obrázek 7 – obecné schéma technologie VS 
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3.3.1  Ústřední vytápění (ÚT) 

Topná voda je připravována buď v protiproudových ohřívačích (PPO) nebo 

deskových výměnících požadovaných parametrů. Ohřívače ÚT jsou osazeny na výstupech 

teploměry. Regulátor snímá teplotu topné vody na výstupu z ohřívače a na základě 

odchylky skutečné a požadované teploty ovládá regulační ventil na přívodu priméru do 

ohřívače. Regulace probíhá v závislosti na venkovní teplotě (tzv. ekvitermní křivce). 

Ekvitermní křivka – topná křivka – určuje závislost teploty topné vody na venkovní 

teplotě. Množstvím přiváděné primární vody pro ohřev ÚT ovlivňujeme předanou tepelnou 

energii a tím i samotnou požadovanou teplotu vystupující na sekundární straně z ohřívače. 

Každý ohřívač ÚT je vybaven bezpečnostními prvky (pojistným ventilem a manometrem). 

 

 

Obrázek 8 – ekvitermní křivka 

 

Topná voda je dále vedena jednotlivými větvemi z VS a topnými kanály pokračuje 

do vytápěných objektů. Přes oběhová čerpadla, zajišťující nucený oběh, je přiváděna zpět 

do ohřívačů. 
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Sekundární okruh je vybaven zařízením pro doplňování a dotlakování systému 

(řešeno snímači tlaku) z vratné větve primárního rozvodu a zařízením pro případné 

odpouštění přetlaku systému. Menší výkyvy může vyrovnávat osazená expanzní nádoba. 

Technologie ÚT je provozována pouze v topné sezóně, která začíná 1. září a končí 

31. května následujícího roku. Vytápění obytných objektů se může event. uskutečnit  

i mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot. A to tehdy, když průměrná 

venkovní denní teplota klesne 2 dny po sobě pod 13 °C a nelze očekávat její zvýšení 

(dle Vyhlášky 152/2001 Sb.). [5] 

3.3.2  Teplá voda (TV) 

Systém ohřevu TV v sobě spojuje výhody průtokového ohřevu přes PPO nebo 

deskové výměníky s akumulací TV v zásobníku. Tento systém pomáhá eliminovat výkyvy 

v dodávkách, kdy v průběhu dne nastávají velké odběrové špičky. Teplota TV je 

zabezpečena prostřednictvím přímočinného regulátoru nastaveným na požadovanou 

teplotu (obvykle v rozmezí 55 °C až 65 °C). Soustava TV je osazena teploměry  

a tlakoměry a je jištěna pojistnými ventily. 

Při odběru je TV odebírána ze zásobníku, ve kterém je postupně nahrazována 

studenou vodou (SV) přiváděnou do jeho spodní části. Studená voda je přiváděna 

z vodovodního řádu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SČVK). Hranice mezi 

studenou a teplou vodou se tím posouvá nahoru. Jakmile se vrstva  chladné vody dostane 

do úrovně hlídané termostatem, uvede do chodu nabíjecí čerpadlo pro dodání ohřáté vody 

z ohřívače. Tímto způsobem se opět dohřeje celý objem zásobníku a systém je připraven 

na další špičkové odběry. 

Jednotlivými větvemi je TV vedena topnými kanály ke spotřebitelům. Oběh TV je 

zajišťován cirkulačními čerpadly zpět do VS. Spotřeba TV je měřena na vstupu studené 

vody do VS.  
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4  Řídicí systém Metasys 

Chod výměníkových stanic je plně monitorován a nevyžaduje trvalou obsluhu. 

K tomu slouží řídicí systém pro centralizované řízení komplexu výměníkových stanic 

v celé lokalitě města Mostu. Pro realizaci byl použit distribuovaný řídicí systém Metasys 

firmy Johnson Controls International, spol. s r.o. 

 

  

Obrázek 9 – autentické a monitorované  zobrazení VS  

4.1  Celková analýza 

Metasys využívá světově uznávané standardy a tím tak zjednodušuje zacházení 

s komplexními systémy. Umožňuje rychlý přístup k požadovaným datům. Obsluha řídicího 

systému ocení kvalitní zpracování informací a vysokou grafickou úroveň. Množství 

automatických funkcí a podpora pomocí On-line garantují efektivní práci a optimální 

výsledky provozu. [6] 

4.2  Regulace výměníkových stanic  

Pro řízení systému ve VS jsou použity rozšiřitelné, programovatelné 

a mikroprocesorem řízené digitální regulátory DX-9100, které tvoří základní automatizační 

úroveň systému Metasys. Ty plní následující hlavní funkce: ekvitermní řízení tepelných 

zdrojů ÚT a regulaci teploty TV. Zároveň realizují havarijní funkce, odstavují nebo chrání 

zařízení při zaplavení prostoru VS, přehřátí, minimálních nebo maximálních tlacích 

v sekundárním systému, spouští a odstavují technologické zařízení VS, zajišťují střídání 
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ohřívačů a čerpadel. Také řídí také časové programy - letní a zimní režim, denní a noční 

režim, noční útlum atd. 

Regulátory DX-9100 jsou na čelní straně vybaveny displejem, na kterém může být 

zobrazena kterákoliv vstupní nebo výstupní hodnota.  

Součástí dodávky systému měření a regulace jsou rovněž veškeré potřebné snímače  

a čidla. K dispozici je celý sortiment prověřených a kompatibilních výrobků do všech 

regulačních obvodů, např. pro měření teploty, vlhkosti, tlakové diference, tlaku, CO2, 

prostoru, dále pro signalizaci tlaku, mrazu, teploty, proudění, vlhkosti, prostoru. Dodává 

také akční členy – ventily a jejich pohony.  

 

 

Obrázek 10 – příklad výrobků určených k měření 

 

 

 

Obrázek 11 – příklad výrobků určených k signalizaci 
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Obrázek 12 – příklad výrobků určených k ovládání 

 

V regulátorech jsou v reálném čase realizovány algoritmy jednotlivých regulačních 

obvodů. Přehled jednotlivých regulačních okruhů výměníkové stanice realizovaných 

pomocí řídicího systému Metasys (viz. obrázek č.10): 

 

Obrázek 13 – schéma zapojení regulačních okruhů 
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4.2.1  Havarijní odstavení VS 

Regulace VS je uvedena do provozu zapnutím regulátoru. V případě požadavku 

z dispečinku na chod VS, se otevře havarijní uzavírací ventil (Y01) na vstupu primáru do 

VS a na jeho vratné větvi (Y11) a spustí se i ostatní regulační okruhy výměníkové stanice. 

Havarijní stavy vedoucí k  HW odstavení VS a havarijní optické signalizaci na 

rozvaděči: 

 havarijní tlačítko uzavření VS (HAVTL); 

 zaplavení VS (LAH01); 

 přehřátí prostoru VS (TAH01); 

 přehřátí ÚT (TAH31); 

 přehřátí TV (TAH61); 

 minimální tlak v systému ÚT (PAL41). 

Tyto poruchové stavy jsou vyhodnocovány v programu regulátoru a jsou přenášeny 

na operátorskou stanici. Současně dojde i k SW odstavení VS. 

V případě, že dojde k jakékoliv výše uvedené poruše, nastane odstavení VS na dobu, 

po kterou porucha trvá. Po odeznění a „odkvitování“ poruchy provoz VS znovu najede. 

V případě aktivace havarijního tlačítka (HAVTL) se havarijní ventil uzavře a otevře se až 

po „odaretování“ tlačítka. V případě výpadku el. energie se uzavře elektrohydraulický 

ventil (Y01) a po obnově napětí se otevře, pokud bude zadán požadavek z centrálního 

dispečinku. 

4.2.2  Ekvitermní regulace ÚT 

Deskové výměníky nebo protiproudové ohřívače jsou regulovány podle společné 

výstupní teploty TV (TT31). Pracovní bod regulátorů je ekvitermně posouván podle 

snímané venkovní teploty (TT81). Regulátory zajistí také omezení přehřátí teploty TV  

(na cca 93 °C). 
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4.2.3  Ovládání oběhových čerpadel ÚT 

Řídicím systémem jsou ovládána oběhová čerpadla ÚT (M31-M32). Režim čerpadel 

RUČNÍ – 0 (vypnuto) – AUTOMAT je možné volit z čela silového rozvaděče pomocí 

přepínačů. Poloha AUT přepínačů je indikována v řídicím systému. Porucha čerpadel je 

rovněž indikována v řídicím systému. V automatickém provozu je u čerpadel řešen jejich 

vzájemný záskok. Jedno čerpadlo je vždy realizováno jako 100% rezerva.  

V řídicím systému je vyhodnocována tlaková diference na stanici PdT31, což 

reprezentuje „skutečný“ chod oběhových čerpadel ÚT. Dále je tlaková diference použita 

pro řízení otáček čerpadel. 

4.2.4  Regulace tlaku v systému ÚT 

Ve vratném potrubí ÚT je umístěn snímač tlaku (Pt41) – společné čidlo pro 

informační bod (PdT31 a PT41). Tlak v systému ÚT se obvykle pohybuje kolem 400 kPa 

až 500 kPa – podle výšky zásobovaných objektů. Při poklesu tlaku se otevře solenoidový 

ventil (Y41), naopak při překročení tlaku se otevře solenoidový ventil (Y42). V regulátoru 

je vyhodnocován čas dopouštění, při překročení cca 10min. nastane odstavení celé VS. 

Z rozvaděče je možné obsluhovat oba ventily i ručně. 

4.2.5  Regulace ohřevu TV 

Regulace ohřevu TV je řešena plno průtokovým systémem, kdy ohřátá TV je vedena 

přes zásobník do rozvodů a pomocí zpětných cirkulačních čerpadel je vedena zpět do 

zásobníků. Ohříváky pro TV jsou na primární straně regulovány přímým regulačním 

ventilem, s kapilárou zapojenou na výstup ohříváku. Průběh ohřevu TV je závislý na 

teplotě vody v cirkulačním okruhu a na jejím odběru. Cirkulační čerpadla musí být trvale 

v provozu, protože je na nich závislý celý režim ohřevu TV. 

V operátorské stanici bude indikováno překročení teploty nad 60 °C a v případě 

překročení 65 °C na výstupu TV (TAH61) dojde k odstavení celé VS. 
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4.2.6  Ovládání čerpadel TV 

Řídicím systémem jsou ovládána cirkulační čerpadla (M71-M72). Režim čerpadel 

AUT/RUČ je možné volit z čela silového rozvaděče pomocí přepínačů. Poloha AUT 

přepínačů je indikována v řídicím systému. V automatickém provozu je u čerpadel řešeno 

jejich střídání podle počtu provozních hodin a jejich vzájemný záskok. Jedno čerpadlo je 

vždy realizováno jako 100% rezerva. 

V řídicím systému je vyhodnocován skutečný průtok za čerpadly pomocí snímače 

(FAH71), tzv. „flow swiche“. 

4.2.7  Vyhodnocení ztráty napětí 

V rozvaděči (RA1) je na vstupu osazeno relé (RF101), které hlídá přítomnost 

elektrického napětí v jednotlivých fázích. Pokud je napětí ve všech fázích v pořádku, je 

relé sepnuté. Pokud dojde ke ztrátě napětí v kterékoliv fázi, relé odpadne a indikuje 

poruchový stav. 

4.2.8  Indikace přítomnosti osob ve VS 

Vstupní prostor ve VS je hlídán pomocí infra snímače. Zaznamenaná přítomnost 

osob je hlášena na operátorské stanici dispečinku. 

4.3  Dispečerská a monitorovací pracoviště  

V objektu provozovatele výměníkových stanic, společnosti Alfa Term Most, a.s., je 

zřízen centrální dispečink. Na tomto pracovišti jsou instalovány tři operátorské pracovní 

stanice OWS/M5 systému Metasys. Pro přehlednou informaci o stavu všech 

výměníkových stanic je nainstalována velkoplošná nástěnná LCD obrazovka s úhlopříčkou 

40“. Na ní může být zobrazena mapa města v několika pohledech s vizualizací stavu 

jednotlivých výměníkových stanic. K systému je také připojen 19“ pracovní monitor a dvě 

tiskárny. [7] 
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Obrázek 14 – dispečerské pracoviště Alfa Term Most 

 

U vedoucího pracovníka provozního úseku a majitele tepelného hospodářství 

(společnosti První Mostecká, a.s.) je zřízeno monitorovací pracoviště, které je vybaveno 

operátorskou stanicí OWS/M5. U tohoto pracoviště je SW prostředky omezena činnost 

obsluhy pouze na sledování stavu sítě VS bez možnosti přímého zásahu do řízené 

technologie. V případě potřeby mohou být pouhou změnou úrovně přístupu tyto stanice 

přestavěny na plnohodnotná dispečerská pracoviště. Technicky není problém je rozšířit 

v podstatě o další (neomezený) počet. Systém Metasys umožňuje i vzdálený přístup, např. 

pomocí internetového připojení, a je možné provádět monitoring i řízení z libovolného 

servisního pracoviště firmy Johnsos Controls International, spol. s r.o. 

Software operátorské pracovní stanice OWS/M5 obsahuje velké množství nástrojů 

pro přehledné řízení, monitorování a další zpracovávání dat jednotlivých VS. 
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Obrázek 15 – síť VS města Mostu 

 

Základní funkce operátorské stanice: 

 Obsluha může u kterékoliv VS zobrazit aktuální stav všech parametrů. 

 Alarmová hlášení jsou na obrazovce bezprostředně po jejich výskytu zobrazována  

a zároveň probíhá akustické výstražné upozornění na tento stav. Alarmy jsou 

archivovány a zároveň je proveden výpis na tiskárnu. Základní struktura tepelných 

zdrojů je zobrazena ve stromové struktuře a při výskytu alarmu je příslušná cesta 

vybarvena červeně až k příčině alarmu. Alarmy lze dělit do skupin podle jejich 

závažnosti – nejdříve se zobrazují nejdůležitější. 
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Obrázek 16 – alarmové hlášení 

 

 Veškerá přijmutá data je možné sledovat na obrazovce, dále je umožněno tato data 

zaznamenávat na disk nebo na tiskárnu. 

 Vizualizace provozu je pro každý technologický celek k dispozici jak v textové 

podobě, tak v grafickém formátu (pomocí vestavěné barevné dynamické grafiky     

M-Graphics, kterou je zobrazena technologie VS vč. aktuálních parametrů). Mezi 

grafickým a textovým režimem lze jednoduše přepínat.  
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Obrázek 17 – grafická vizualizace technologie VS 

 

 

Obrázek 18 – textová vizualizace technologie VS 
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 Lze měnit žádané hodnoty a parametry jednotlivých regulačních a výpočtových 

modulů. Je možno přejít na ruční ovládání jednotlivých výstupů a upravovat např. 

polohy ventilů, zapínat/vypínat čerpadla apod. 

 Přímo z operátorské stanice je možné i upravovat a nahrávat SW jednotlivých stanic 

DX-9100 a měnit tak zcela volně chování regulačních obvodů výměníkové stanice. 

 Operátor může sám specifikovat sumáře dat – např. může na jediné obrazovce 

zobrazit teploty TV ve všech VS a tyto následně vytisknout. 

 Je automaticky prováděna archivace historických dat. K analýze zaznamenaných 

provozních dat zařízení slouží vestavěný výkonný nástroj M-Trend, který umí 

zobrazit údaje formou tabulek i grafických diagramů.  

 

 

Obrázek 19 – grafické zobrazení historických dat 
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Obrázek 20 – textové zobrazení historických dat 

 

 Systém umožňuje sledovat přítomnost osob ve VS pomocí namontovaných čidel. 

 Bezpečnost pracovní stanice a celé sítě je zajištěna přístupovými hesly. Podle úrovně 

přístupu dané heslem lze buď systém pouze monitorovat, upravovat jen do určité 

úrovně nebo měnit všechny parametry. 

 Probíhá monitorování činnosti operátora. Zaznamenávají se všechny podniknuté akce 

na operátorské stanici – kdy se operátor přihlásil a odhlásil, jaká zařízení byla 

odstavena nebo spuštěna, kdy byly provedeny změny v nastavení a další. 
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4.4  Topologie sítě  

Síť Metasys je založena na objektově orientované architektuře programového 

vybavení, která je rozložena po celé síti. Díky tomu má operátor pracovní stanice současný 

přístup k informacím z různých oblastí sítě. [8] 

Při původním návrhu koncepce a struktury komunikační sítě vycházel Johnson 

Controls International, spol. s r.o. ze zkušeností získaných při realizaci rozsáhlých systémů 

distribuce tepla v jiných městech. Především ze systému tepelného zásobování v Brně a ze 

zkušeností z realizace řízení výměníkových stanic v Přerově. [7] 

Architektura sítě se nadále vyvíjí a modernizuje. Využívá nové technologie z oblasti 

informačních technologií a Internetu. 

4.5  Zhodnocení přínosů  

Řídicí systém Metasys firmy Johnson Controls International, spol. s r.o. řeší centrální 

dispečerské řízení velkého množství tepelných zdrojů - výměníkových stanic. Je 

vybudován s použitím rozšiřitelných číslicových regulátorů DX-9100 a je navržen tak, aby 

provoz technologie byl automatický, bez nutnosti přítomnosti obsluhy.  

Pro zajištění havarijní služby a bezproblémového provozu slouží oddělení 

dispečinku. Pracovníci tohoto oddělení na základě informací z řídicího systému přijímají 

požadavky na zajištění havarijních situací, tuto situaci vyhodnocují a následně koordinují 

nápravné činnosti. Není-li možný dálkový zásah přímo z centrálního počítače, provedou jej 

tzv. systémoví pracovníci, kteří jsou k zabezpečení havarijní situace bezprostředně 

vysíláni. 

Základním principem využití řídicího systému je zamezení nebo minimalizace 

vzniku možných škod. A toho lze, za přispění systému Metasys, v rámci možností 

dosáhnout okamžitým zásahem. Tento systém slouží efektivnímu řízení a správě tepelných 

zdrojů města a zajišťuje jejich bezpečný a hospodárný provoz. Zároveň zvyšuje 

produktivitu, snižuje provozní náklady a je přínosem ke zlepšení poskytovaných služeb. 
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4.6  Možnosti dalšího zlepšení  

V budoucnu je možné ještě zvýšit potenciál přínosů tohoto systému a jeho další 

rozvoj. Například integrací řady dalších, dílčích podnikových procesů. Cílem je zaměřit se 

na systémovou podporu těchto procesů, aby jako celek pracoval co nejefektivněji a přinesl 

provozovateli další možné snížení provozních nákladů, transparentnější přístup 

k informacím, zautomatizování činností nebo zvýšení bezpečnosti.  

Po bližším obeznámení s řídicím systémem, jeho využitím a chodem organizace 

navrhuji možná rozšíření působnosti tohoto systému a integraci následujících procesů. 

4.6.1  Dálkové odečty měřičů 

Jedním takovým podnikovým procesem, kde jsou ještě velké rezervy ve využití 

systému se týká činnosti firmy v oblasti správy měřidel, jejich odečtů a následného 

vyúčtování.  

V současnosti je odečet prováděn pochůzkovou činností určených pracovníků, kteří 

mají za úkol vizuálně odečíst naměřené hodnoty z měřičů tepla, vodoměrů, elektroměrů  

a dalších zařízení, které má organizace svěřené k provozování, a které jsou nutné 

k rozúčtování nákladů a spotřeby pro koncové odběratele.  

Cílem je tedy zajistit přenos dat z měřících přístrojů do systému. Připojení by mělo 

být ekonomicky a provozně výhodné. Důraz musí být kladen na spolehlivost komunikace 

mezi jednotlivými prvky - mezi centrálním sběrným bodem a jednotlivými prvky 

(měřidly). 

Doporučené vlastnosti sítě pro maximální využití: 

 Nízké provozní náklady (např. využití bezplatné frekvence při použití 

bezdrátového přenosu nebo pomocí SMS zpráv). 

 Nízká spotřeba energie měřidel. 

 Operativnost a snadná instalace. 

 Spolehlivost přenosu, využití redundantních cest, odolnost proti rušení. 

 Dostatečný dosah, pokrytí oblasti. [3]  
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Odečítaná data z měřících míst budou do systému odesílána automaticky v předem 

nastaveném intervalu a ukládána do databázového souboru. Kromě běžných dat – 

naměřená hodnota, označení veličiny, číslo měřiče, datum a čas odečtu – lze také do 

přenosu zařadit i servisní údaje – stav baterie, chybové hlášení apod. Systém musí umět 

provést konverzi naměřených dat do formátů využitelných k dalšímu zpracování v počítači 

(word, excel atd.).  

Dálkový odečet měřičů umožní firmě úsporu času, pracovníků, mzdových  

a dalších nutných nákladů. Přínos se týká nejen pro provozní organizaci, ale i pro správce 

či majitele objektů u nichž mohou být některé měřiče osazeny. 

Jako hlavní výhody můžeme jmenovat: 

 Okamžitá dostupnost požadovaných dat. 

 Automatický a bezchybný odečet – eliminace možných  chyb způsobených 

lidským faktorem. 

 Není nutné sjednávat vstupy do objektů s odběrnými místy nebo vstupovat do 

šachet a topných kanálů. 

 Nastavitelný individuální interval odečtu a zasílání dat. 

 On-line hlídání provozních a poruchových stavů. 

 Nízké provozní náklady. 

 Automatická digitalizace údajů. 

 Pružnější, přesnější a rychlejší návazné činnosti – vyúčtování, reklamace apod. 

Pro automatický sběr dat z měřících míst by bylo nutné namontovat takové měřiče, 

které tuto činnost podporují a dokáží se systémem komunikovat. Potřeba inovace zařízení  

a technologie je s ohledem na budoucí vývoj trhu nezbytná. 
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Obrázek 21 – proces odečtu měřiče, přenosu dat pomocí GSM a uložení 

 

Pro nasazení dálkových odečtů měřičů ve VS je důležité ekonomické hledisko. Na 

každé výměníkové stanici se odečítají hodnoty pěti měřičů. Jedná se o měřič tepla 

přiváděného HV, měřič tepla odebírané TV, dopouštěcího vodoměru SV, dopouštěcího 

vodoměru HV a elektroměru. Pro odečet a následný přenos dat se mi jeví jako 

nejvhodnější využití GSM. V současné době stačí na stávající měřič osadit GSM modul, na 

který lze zároveň připojit jeden vodoměr s impulsním výstupem. Elektroměry je nutné 

vyměnit celé a nahradit novými typy už s vestavěnými GSM moduly. 

Finanční rozpočet: 

Počáteční investice činí 1 096 000,- Kč 

Měsíční úspory činí 31 950,- Kč 

Návratnost vložených finančních prostředků vychází, při současném zachování cen, 

na necelé 3 roky.  

položka +  - 

nákup a montáž modulu GPS pro měřiče HV 280 000 Kč

nákup a montáž modulu GPS pro měřiče TV 280 000 Kč

připojení vodoměrů HV 8 000 Kč

připojení vodoměrů vodoměr SV 8 000 Kč

nákup a montáž elektroměrů 520 000 Kč

součty 1 096 000 Kč

položka + -

výdaje za paušál SIM karet 12 000 Kč

výdaje za služby SMS 1 050 Kč

úspory na mzdách 45 000 Kč

součty 45 000 Kč 13 050 Kč



Jaroslav Šimral: Tepelné zásobování s využitím řídicího systému 

2011 

 

30 

4.6.2  Přístup a evidence vstupů do objektů VS 

Síť výměníkových stanic obsahuje 80 objektů a jelikož je současný vstup řešen 

univerzálními klíči, není tento přístupový systém nejvhodnější. Nedochází totiž k evidenci 

pohybu jednotlivých pracovníků, kteří se pohybují ve výměníkových stanicích, z nichž 

někteří jsou i pracovníci jiných firem (UE, SČVK, revizní technici atd.).  

Zavedení přístupového systému jednoznačně ověří totožnost zaměstnance pomocí 

identifikačního prvku, který by měla každá osoba s oprávněním pro vstup do objektu VS. 

Na výběr je celá řada možných přístupových systémů, které se liší podle principu činnosti 

(např. číselný kód, magnetická karta, karta s čárovým kódem, čipový přívěšek), množstvím 

obsahujících informací o nositeli karty (osobní údaje, přístupová práva, časová omezení, 

možnost přepisu údajů) nebo životností, odolností, spolehlivostí a dalšími faktory. Vstupní 

dveře budou osazeny elektromagnetickými zámky a pro vstup do objektu musí pracovník 

tento svůj identifikační prostředek použít. Požadavek ke vstupu a otevření dveří proběhne 

po přiložení platné karty ke snímači – čtecímu zařízení zabudovanému u vchodu. Vstup  

(a následný odchod) by systém zaznamenal.  

 

Obrázek 22 – id karta a snímač pro vstup 

 

Výběr typu systému bude záviset na bližší analýze potřeb a finančních možnostech 

pro danou investici. Z ekonomického hlediska nepřinese implementace systému přímou 

úsporu nákladů, ale umožní kontrolu pohybu jednotlivých osob a transparentní využití 

pracovní doby dotyčného zaměstnance. Dosáhneme tím zvýšení produktivity práce  

a zároveň i zisků. Také se na základě možnosti zpětného výpisu vstupů sníží případné 

neoprávněné zásahy a krádeže. Docílíme tak vyššího zabezpečení a eliminujeme možné 

finanční ztráty. Dalšími výhodami je zamezení vstupu nepovolaných osob nebo možnost 

zadávání víceúrovňových přístupových práv, z hlediska časových i topologických zón.  
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5  Závěr 

V této bakalářské práci jsem se snažil přiblížit problematiku přípravy topné a teplé 

vody, její distribuci pro konečné zákazníky a přínos ve využití informačních, řídicích  

a vizualizačních systémů pro provozovatele tepelných zařízení, kteří automatizovanými 

procesy s možnostmi přímého zásahu dokáží pružněji reagovat na provozní změny. 

Cílem bylo provést analýzu současného stavu implementovaného řídicího systému 

Metasys ve firmě Alfa Term Most, a.s. pro dálkové ovládání technologie zajišťující 

dodávku tepla a teplé vody do objektů v rozsahu celého města Mostu. Zaměřil jsem se na 

seznámení s uživatelským prostředím a důležitými povinnostmi provozovatele.  

V závěrečné části jsem se věnoval přínosu, který přinesl nasazení tohoto systému. 

Z toho vyplynulo, že díky rychlé a přehledné dostupnosti informací došlo k flexibilnějšímu 

a plně integrovanému řízení technologie. Tím bylo dosáhnuto úspornějšího hospodaření 

s energiemi, minimalizování výpadků a ztrát, možných škod na majetku při poruchách  

a zvýšení bezpečnosti provozu zařízení. V neposlední řadě pomáhá provozovateli 

zprůhlednit nejen současný stav, ale i zdokumentovat historii. To vše vede k větší 

produktivitě a lepšímu poskytování služeb. 

Bylo ale také zjištěno, že jsou zde ještě určité rezervy v procesu automatizace tohoto 

provozu. Poukázal jsem na možné rozšíření a využití v oblasti dálkových odečtů měřičů, 

které by zmenšilo podíl lidských zásahů a zpřesnilo tuto činnost. Přínosem by byla velká 

úsporu času a nákladů. Další možností je rozšíření o identifikační systém pro přístup  

a zabezpečení objektů. Monitorování vstupu a pohybu osob na výměníkových stanicích by 

vedlo k efektivnějšímu využití fondu pracovní doby i prevenci proti neoprávněným 

zásahům a krádežím. 

Lze říci, že vytčené cíle ze zadání bakalářské práce byly splněny. A zároveň musím 

konstatovat, že nasazení informačních systémů a informačních technologií se v dnešní 

době stalo nutnou podmínkou úspěšnosti firem ve všech oblastech hospodářské činnosti. 

Příčinou tohoto faktu je, že se IS/IT staly jedním z rozhodujících faktorů rozvoje  

a konkurenceschopnosti organizací. Bez informačních technologií je práce s informacemi 

dnes nejen neefektivní, ale již nepředstavitelná. [9] 
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