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Abstrakt 

Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu instalovaných domovních předávacích stanic, 

společností Dalkia Česká republika, a.s. – Region Severní Morava, na spotřebu tepla, 

elektrické energie a na efektivnost výrobního a zásobovacího procesu. Posuzování bylo 

prováděno s ohledem na potřeby a požadavky zákazníků, kterým nové předávací stanice 

přinášejí vyšší komfort v zásobování teplem. Práce obsahuje porovnání investičních nákladů 

na přestavbu původního systému s náklady na prostou obnovu v souvislosti se změnou 

technologického zařízení pro vytápění a ohřev vody. 

 

Klíčová slova 

Zásobování teplem; primární sítě; sekundární sítě; topná voda; ústřední topení; teplá užitková 

voda; tepelná bilance; účinnost; investiční náklady; provozní náklady; měřič tepla; vodoměr; 

elektroměr. 

 

Abstract 

The aim of this work was to evaluate influence of installed residential transfer stations of 

Czech Republic Dalkia Company JSC, North Moravia Region for heat comsumption, electric 

energy and effectiveness of producing and supplying process. The evaluation was carried out 

with regards to the needs and requirements of customers to whom the new transfer stations 

bring a higher comfort in heat supplying. The work contains comparison of investment costs 

for reconstruction of original costs system for simple recovery in connection with a change of 

technological device for heating and water heating. 
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Úvod 

Energetika je odvětví, které hraje v posledních letech v každé moderní ekonomice klíčovou 

roli. S růstem světové populace, kdy současně rostou požadavky a potřeby obyvatelstva, je 

zásobování měst, sídlišť a průmyslových podniků energií v současné době na celém světě 

problémem č. 1. Spotřebitelům ve velkých a středních městech se kromě elektřiny a plynu 

dodává i energie tepelná, a to buď ve formě páry, nebo horké či teplé vody. Tato energie slouží 

především pro vytápění a ohřívání teplé užitkové vody (dále jen TUV). Nejrozšířenějším 

způsobem vytápění obytných i nebytových objektů jsou teplovodní konvekční otopné 

soustavy s různými druhy otopných těles. Velmi důležitým článkem, který může mít na 

hospodaření teplem značný vliv, ať již příznivý nebo nepříznivý, jsou předávací stanice (dále 

jen PS) v tepelných sítích, které tvoří spojovací článek mezi primární tepelnou sítí                  

a spotřebitelskou soustavou. Tyto PS v souvislostech s výstavbou sídlišť prodělaly svůj vývoj 

od malých výkonových jednotek až po stanice, které jsou energocentry, a které  vytápí až 

několik tisíc bytů. Nejdůležitějším zařízením stanic jsou výměníky tepla, a to jak pro účely 

vytápění, tak i pro ohřev TUV. Nové konstrukce výměníku tepla umožňují co nejracionálnější 

využití tepelné energie, velký tepelný výkon, úsporu kovů a také stavebních ploch. Dodávky 

tepla a TUV z PS se uskutečňují pomocí sekundárních rozvodů. Jejich rozsáhlost je přímo 

úměrná výkonu PS a počtu zásobovaných objektů. [1] 

 

Zatímco rozvody topné vody pro otopnou soustavu odběratelů přežívají spolehlivě více než tři 

desítky let, potrubní rozvody TUV, kdy jsou postihovány korozivními vlivy a inkrustační 

schopností pitné vody po jejím ohřátí, nemají životnost delší než 10 let.  

 

Dlouhodobé negativní výsledky související s centrální přípravou TUV pro rozsáhlou 

odběratelskou síť vedly nakonec provozovatele zařízení k postupnému uskutečňování nové 

koncepce ohřevu vody v místě její spotřeby, respektive k dislokaci celé PS do místa odběru 

V Ostravě byla již na počátku devadesátých let přijata nová technická koncepce pro přípravu 

TUV. Základem této nové koncepce bylo zachování stávajících předávacích stanic 

s výměníky tepla pro přípravu otopné vody a stávající dvoutrubkový systém sekundárních 

rozvodů. V odběratelských objektech pak realizace domovní regulační stanice s přípravou 

TUV. 
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Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu instalovaných předávacích stanic na spotřebu 

tepla a elektrické energie, na efektivnost výrobního a zásobovacího procesu, s uvážením 

potřeb a požadavků zákazníků v bytových domech před a po vybudování domovních 

předávacích stanic (dále jen DPS). Pro porovnání spotřeb energií byla vybrána PS 104 na ulici 

Výškovická v Ostravě-Výškovicích, kde došlo k vybudování DPS, uvedených do provozu     

v roce 2007. Pět let, které uplynuly od realizace projektu, umožní dostatečně relevantně 

porovnat naměřené hodnoty před a po realizaci DPS. 
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1 Společnost Dalkia Česká republika, a.s.  
 

Dalkia patří v České republice k předním energetickým skupinám. Je jedním z největších 

výrobců a dodavatelů tepla v zemi a zároveň největším nezávislým producentem elektrické 

energie v kogeneraci. V kombinované výrobě tepla a elektřiny je Dalkia jedničkou na českém 

trhu. Kromě toho také poskytuje širokou škálu energetických služeb a podpůrné služby pro 

Českou přenosovou soustavu. Hlavními klienty jsou městské samosprávy a jejich obyvatelé, 

průmysloví zákazníci, zdravotnická zařízení, školy, veřejné instituce, obchodní                         

a administrativní centra. Sídlo skupiny Dalkia v České republice spojené s ředitelstvím 

společnosti Dalkia Česká republika se nachází v Ostravě. [2]  

 

V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií, 

nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek tepla a elektrické 

energie. Konkrétně rok 2011 byl ovlivněn snížením cen dodávek elektrické energie, zvýšením 

podílu kogenerační výroby a teplými klimatickými podmínkami. Neustálá snaha o dosahování 

úspor a několik desítek nově uzavřených smluv na dodávky tepelné energie do průmyslových 

zón a bytových a administrativních center svědčí o dlouhodobě úspěšném fungování firmy. 

Investice skupiny Dalkia v České republice přesáhly v roce 2011 jednu miliardu korun a byly 

vynaloženy především na obnovu stávajícího výrobního zařízení za účelem zvýšení 

ekonomické účinnosti výroby a zkvalitnění poskytovaných služeb. V souladu s ochranou 

životního prostředí Dalkia usiluje o zvyšování podílu obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie ve výrobě. Názornrým příkladem je zahájení výstavby nového bio bloku ve Frýdku-

Místku či dlouhodobé využívání koksárenského plynu v Teplárně Přívoz. Díky využívání 

biomasy místo uhlí skupina Dalkia v minulém roce „ušetřila“ téměř 140000 tun CO2. 

Nahradila tím přes 1100 vagonů uhlí. [2]  

 

Dalkia Česká republika není pouhým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie. 

Pomáhá zlepšovat kvalitu života obyvatel v regionech, kde působí. Nadační fond Dalkia 

Česká republika vloni v rámci 77 projektů podpořil vznik 87 nových pracovních pozic, 

celkem od svého založení bylo v rámci 923 schválených projektů vytvořeno více než 1 500 

nových dlouhodobých pracovních míst, z toho 238 pro osoby se zdravotním postižením. [2] 
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Pozice Dalkie v České republice: 

Pozici zajišťuje osm organizačních jednotek, jejichž působnost je uvedena v organizačním 

schématu v příloze 1.  

 

Dalkia Česká republika, a.s. představuje: 

• největšího nezávislého výrobce tepla a elektřiny v kogeneraci v České republice, 

• jedničku v provozování a v údržbě energetických zařízení (města / byty / nemocnice / 

administrativní a obchodní budovy), 

• jedničku mezi producenty a distributory pro průmyslové odběratele, 

• významného poskytovatele podpůrných služeb pro českou přenosovou soustavu. [3] 

 

Hlavní činnosti: 

• správa tepelných sítí, zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, 

• provoz a údržba energetických zařízení, 

• energetické služby pro klienty z průmyslového a terciárního sektoru, 

• multitechnické služby. [3] 

 

Klíčové údaje: 

• obrat: 13,2 miliard Kč, 

• 2 350 zaměstnanců, 

• prodej elektřiny: 3 447 GWh, 

• prodej tepla: 14 832 TJ, 

• instalovaný tepelný výkon: 3 524 MWt, 

• instalovaný elektrický výkon: 393 MWe, 

• délka primárních sítí: 540 km, 

• délka sekundárních sítí: 268 km. [3] 

 

 

 

 

Dalkia Česká republika, a.s. je výrazně orientovaná na řízení lidských zdrojů, při kterém klade 

velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců. Dalkia považuje za velice důležité, aby lidé 

byli motivováni a věděli, že vzdělávání je něco, co do nich společnost investuje a co zvedá 

jejich hodnotu. Do vzdělávání zaměstnanců Dalkia investuje nemalé prostředky, ale musí 
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vědět, že investice do vzdělání přinesou i požadovaný efekt. Firma musí vědět, jaká je 

návratnost jejich investic.  

 

Dalkia zaměstnavatelem roku 2012 

Dalkia Česká republika, a.s. byla 4. října 2012 vyhlášena nejlepším zaměstnavatelem 

Moravskoslezského kraje 2012. Tento titul Dalkia Česká republika a.s. získala již potřetí 

v historii, což svědčí o dlouhodobé kvalitní personální politice. Pořadatelé soutěže nejvíce 

ocenili nadstandardní kolektivní smlouvu, mimořádné zaměstnanecké benefity a zázemí silné 

a prosperující nadnárodní společnosti. Dalkia Česká republika, a.s. nyní postupuje do 

celostátního kola soutěže, kde bude vyhlášen Zaměstnavatel České republiky 2012.  

 

Dalkia držitelem certifikátu 

Dalkia Česká republika, a.s. jako první společnost skupiny Veolia Environnement získala 

certifikát Investor in People (viz Příloha 2). Tento mezinárodní standard představuje značku 

kvality  v oblasti efektivního řízení a rozvoje lidských zdrojů. V roce 2010 proběhla úspěšná 

certifikace společnosti na další tři roky. 
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2 Zásobování teplem 
 

S rozvojem průmyslových oblastí došlo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století 

k významnému růstu ve výstavbě sídlištních celků. Za účelem zajištění dodávky tepla pro 

nově budované objekty byla zahájena výstavba centralizovaného zásobování teplem, které 

umožňuje distribuovat teplo ze zdroje přes síť transformačních stanic ke konečnému 

spotřebiteli (viz Obr. 1). V současné době se na území větších měst jedná o rozsáhlé sítě 

v desítkách, někdy stovkách kilometrů. [1] 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Schéma rozvodů centralizovaného zásobování teplem: 1 - výměníková stanice ústřední 

topení teplá voda, 2 - výměníková stanice topná voda, 3 - objekt s centrální dodávkou 

ústředního topení a teplé vody, 4 - objekt s domovní předávací stanicí, 5 - objekt s bytovou 

stanicí. [4] 
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2.1 Technická základna a technologie procesu zásobování teplem 

 

Předávací stanice 

PS jsou technologická zařízení, která slouží k úpravě teplotních a tlakových parametrů 

primárního teplonosného média na teplosměnných plochách výměníků tepla. [5] 

 

Rozdělení předávacích stanic 

PS se dělí dle hranice předání tepla na primární a sekundární. Primární předávací stanice se 

dále rozdělují na parní a horkovodní. Sekundární předávací stanice se dělí na domovní 

předávací stanice a bytové stanice. 

 

Primární předávací stanice - parní 

K ohřevu sekundárního média dochází na teplosměnných plochách trubkových výměníků 

vertikální konstrukce. Primární médium je vedeno v trubkách, sekundární médium v plášti. 

Regulace je závislá na okamžité potřebě výkonu a způsobu zapojení stanice. U rychlých 

požadavků na změnu výkonu výměníků je regulace řešena na přívodu páry, např. objektová 

parní stanice s přípravou TUV. U rozsáhlých sekundárních rozvodů, kde okamžité změny ve 

výkonu ohřívačů jsou kompenzovány rozsáhlými sekundárními rozvody, je regulace 

výměníků řešena zaplavováním na kondenzátní straně. Oběh sekundární vody ústředního 

topení (dále jen ÚT), popř. topné vody, je řešen v závislosti na výkonu stanice sestavou 

oběhových čerpadel v mokroběžném, popř. suchoběžném provedení. Regulace 

dopravovaného množství a výtlačné výšky je řízena frekvenčními měniči. Zkondenzovaná 

pára, tedy kondenzát z ohřívačů a přípojky páry, je sveden do kondenzační nádoby, ze které je 

vysokotlakými čerpadly přečerpáván do kondenzátní sítě. [6] 

 

Expanzní systém je řešen jako otevřený s doplňováním do sběrné nádoby přes měřící trať 

z kondenzační sítě, popř. z rozvodu studené vody přes chemickou úpravnu. Dopouštění 

upravené vody do systému na sekundární straně je řešeno doplňovacím čerpadlem, odpouštění 

solenoidovým ventilem zpět do sběrné nádoby. Alternativně jsou k stabilizaci přetlaku 

v systému osazovány membránové expanzomaty. Při výskytu některého z definovaných 

havarijních stavů, např. přehřátí média, dochází k uzavření havarijní armatury osazené na 

přívodu páry, pojištění proti přetlaku je ošetřeno pojistnými ventily osazenými na výstupu 

sekundárního média z ohřívačů. [6] 
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Primární předávací stanice – horkovodní 

K ohřevu sekundárního média dochází na teplosměnných plochách protiproudých výměníků. 

Dříve používané výměníky trubkové konstrukce s možností zapojení do jednotlivých sekcí 

byly nahrazeny deskovými výměníky. Primární a sekundární médium je střídavě vedeno 

v jednotlivých mezideskových prostorech výměníků. Ekvitermní regulace výstupních 

parametrů ohřívaného média je řešena řídící armaturou osazenou na přívodu horké vody do 

stanice. Stabilizace diferenčního tlaku primárního média je zajištěna regulátorem diferenčního 

tlaku, osazeném na zpátečce horké vody z výměníků, popř. na kombinované armatuře 

v přívodu horké vody. [6] 

 

Oběh sekundární vody ÚT, popř. topné vody, je řešen v závislosti na výkonu stanice sestavou 

oběhových čerpadel v mokroběžném, popř. suchoběžném provedení. Regulace 

dopravovaného množství a výtlačné výšky je řízena frekvenčními měniči.  

 

Expanzní systém je otevřený s doplňováním do sběrné nádoby přes měřící trať ze zpátečky 

horké vody. Dopouštění do systému na sekundární straně je řešeno doplňovacím čerpadlem, 

odpouštění solenoidovým ventilem zpět do sběrné nádoby. Alternativně jsou k stabilizaci 

přetlaku v systému osazovány membránové expanzomaty. Proti přehřátí média je na přívodu 

horké vody osazena armatura s havarijní funkcí, pojištění proti přetlaku je ošetřeno pojistnými 

ventily osazenými na výstupu z ohřívačů. [6] 

 

Výměníky tepla 

Hlavním článkem PS jsou výměníky tepla, které prošly určitým vývojem. U tlakově závislých 

PS se chladnější médium s teplejším mísí pomocí směšovacích ventilů. V tomto případě 

ovšem musí mít obě média shodné fyzikálně chemické vlastnosti, aby nedocházelo k narušení 

požadované kvality teplonosné látky. Tento druh výměníků se zásadně nepoužívá pro ohřev 

teplé vody. Jako tlakově nezávislé výměníky se pro účely vytápění v minulosti používaly 

hlavně výměníky trubkové. Horká voda v nich prochází trubkami uloženými v nádobě. 

Protisměrně mezi trubkami a pláštěm nádoby proudí voda ohřívaná. Počátkem devadesátých 

let se trubkové výměníky začaly nahrazovat deskovými, kde voda protéká opět protisměrně 

soustavou úzkých kanálků vylisovaných na stěnách kovových teplosměnných desek. Protože 

profilované desky mají několikanásobně větší plochu pro předání tepla než trubky, bývá 

prostor pro instalaci deskového výměníku cca třikrát menší než pro trubkový o stejném 

výkonu. V případě, kdy je velký rozdíl v teplotách topného a ohřívaného média, se používají 
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výměníky spirálové. Spirálové výměníky jsou ve své podstatě výměníky trubkovými, 

trubkovnice zde však není rovná, ale má tvar spirály a výrazně menší průměr. Pro ohřev teplé 

vody byly nejprve používány bojlery, v nichž se podobně jako v trubkových výměnících 

pomocí trubkovnice ohřívá voda. Princip bojleru spočívá v tom, že zásoba ohřáté vody je 

v porovnání s vodou odebíranou veliká, takže nově připuštěná voda nezpůsobí výrazné 

ochlazení. Ohřev probíhá hlavně v době, kdy jsou nulové nebo minimální odběry, a teplo se 

akumuluje díky objemu vody v bojleru a v rozvodném systému. Později byly bojlery 

nahrazovány trubkovými výměníky, v nichž na rozdíl od topení ohřívaná voda proudí 

trubkovnicí a voda, která ohřívá, mezi trubkovnicí a pláštěm. Tyto výměníky musí mít takový 

výkon, aby stačily ohřát průběžně všechnu vodu, která je spotřebována. Množství vody pro 

akumulaci tepla je ve srovnání s bojlery značně nižší. Dnes se i pro ohřev teplé vody používají 

výměníky deskové (nebo spirálové), u nichž je akumulační funkce zanedbatelná a voda musí 

získat potřebné teplotní parametry na jediný, poměrně rychlý průtok. Potřeba snížit výkon 

deskových výměníků vedla k vývoji technologického zapojení, které využívá nevelké 

akumulace TUV v zásobníku k pokrytí odběrových špiček. [7] 

 

Centrální příprava TUV 

K ohřevu sekundárního média dochází na teplosměnných plochách protiproudých deskových 

výměníků. Regulace výstupních parametrů teplé vody je řešena řídící armaturou osazenou na 

přívodu horké vody do stanice. Technologie přípravy TUV je dozbrojena o meziokruh topné 

vody. Tímto se eliminuje zanášení teplosměnných ploch deskových výměníků na straně 

ohřívaného média. Expanzní systém meziokruhu topné vody je tlakově závislý na technologii 

vytápění ve stanici. Systém je opatřen špičkovými výměníky s akumulací a nabíjecí smyčkou.  

 

Oběh meziokruhu topné vody a cirkulace teplé vody je řešen v závislosti na výkonu stanice 

oběhovými čerpadly v mokroběžném provedení, u vyšších hydraulických ztrát cirkulace teplé 

vody v suchoběžném provedení. Proti přehřátí média je na přívodu horké vody osazena 

armatura s havarijní funkcí, pojištění proti přetlaku je ošetřeno pojistnými ventily osazenými 

na přívodu studené vody do ohřívačů. 

 

Sekundární předávací stanice 

Domovní, popř. objektové, předávací stanice jsou technologická zařízení, která zajišťují 

přípravu ÚT a ohřev TUV v místě spotřeby (viz Obr. 18). V souladu se současnou legislativou 

jsou přednostně osazovány samostatně pro každý dům. V případech, kdy jednotlivé domy 



 

 11 

mají společný objektový rozvod ÚT včetně hydraulického vyvážení, je pro tyto domy osazena 

společná stanice pro přípravu ÚT. Z hlediska přípravy TUV je limitující pro umístění stanice 

přípojka studené vody. V případě více přípojek jsou osazeny pro každý dům samostatné 

moduly ohřevu TUV. Toto technické opatření umožňuje přehlednější rozúčtování dodávek 

TUV. [6] 

 

Ekvitermní regulace výstupní teploty otopné vody (ÚT) je řešena směšováním z parametrů 

topné vody na třícestné armatuře, tzv. systém tlakově závislý. Cirkulace otopné vody (ÚT) 

objektovými rozvody zajišťuje mokroběžné čerpadlo v úsporném provedení s možností 

nastavení otáček a výtlačné výšky s komunikací přes IR rozhraní.  

 

Příprava TUV je řešena ohřevem na teplosměnných plochách deskového výměníku 

průtočným způsobem bez akumulace. Výstupní teplota je řízena třícestnou armaturou 

osazenou v meziokruhu topné vody opatřeného čerpadlem TUV. Cirkulaci TUV objektovými 

rozvody zajišťuje mokroběžné čerpadlo v bronzovém provedení. V objektech     s okamžitým 

špičkovým odběrem TUV je pro vykrytí odběrových špiček osazen vyrovnávací zásobník 

opatřený systémem nabíjení. 

 

U nebytových objektů je příprava otopné vody ÚT řešena ohřevem na teplosměnných 

plochách deskového výměníku z parametrů topné vody, tzv. provedení tlakově oddělené - 

rovnotlaké. Ekvitermní výstupní teplota je řízena dvoucestnou armaturou osazenou na přívodu 

topné vody do výměníku. Regulace statického tlaku v systému otopné vody je řízena 

přepouštěním osazeným solenoidovým ventilem a zkratem se zpětnou klapkou. Stanice jsou 

monitorovány nadřazeným řídicím systémem s přenosem provozních údajů na dispečerské 

pracoviště dodavatele tepla. [7] 

 

Tepelné sítě 

Tepelné sítě jsou technologická zařízení pro distribuci tepelné energie ze zdroje tepla ke 

konečnému spotřebiteli. Tepelné sítě se dělí podle druhu nositele tepla na sítě parní a vodní, 

podle počtu potrubí na jednotrubkové, dvoutrubkové a třítrubkové, podle umístění na sítě 

nadzemní a podzemní. [8] 
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Rozdělení tepelných sítí 

Podle místa transformace parametrů teplonosného média se dále dělí na sítě primární 

a sekundární. 

 

Primární sítě 

Podle druhu teplonosného média se primární sítě dělí na parní a horkovodní. 

 

Parní primární sítě rozvádějí vodní páru sytou nebo mírně přehřátou o přetlaku do 1,6 MPa. 

Hodnota provozního tlaku je závislá na parametrech konkrétního zdroje, tudíž její hodnota 

v sítích centralizovaného zásobování teplem může být různá. Současně jsou provozovány sítě 

s tzv. nízkotlakou párou o minimálním přetlaku blížícímu se k hodnotě 70 kPa. 

 

Pohyb média v přívodním potrubí je zajištěn samotnou kinetickou energií obsaženou v páře. 

Tepelné ztráty rozvodu jsou na úkor této energie a degradace důsledkem zavodňování rozvodů 

s nutností instalace odvodňovacích míst osazených odvodňovači kondenzátu. Zpětné potrubí, 

tzv. kondenzační, slouží k dopravě zkondenzované páry zpět do zdroje tepla. Pohyb média 

tímto potrubím je zajištěn vysokotlakými čerpadly kondenzátu, osazenými v jednotlivých 

předávacích (transformačních) stanicích. Alternativně je používáno přímé vrácení kondenzátu 

tlakem páry. 

 

Parní sítě stály na počátku centralizovaného zásobování teplem a v současné době jsou 

nahrazovány rozvody horké vody. Nevýhodou parních sítí je velká setrvačnost při regulaci 

výkonu dle okamžitého požadovaného odběru tepla konečných spotřebičů. Provozování 

těchto sítí je mimo topné období neekonomické, zejména pokud dominantním odběrem je 

příprava TUV, avšak v oblasti potřeby technologické páry pro průmysl nemá doposud 

zastoupení. [9] 

 

Horkovodní sítě jsou obvykle provozovány v teplotním rozsahu 110 až 140 °C (topné období) 

a tlakem 1,8 MPa. Cirkulaci teplonosné látky zajišťují oběhová čerpala. Regulace 

diferenčního tlaku čerpadel je závislá na tlakových poměrech koncového odběrného místa. 

Minimum pro spolehlivý provoz koncového zařízení je cca 100 kPa. Výhodou vody jako 

teplonosného média je možnost ekvitermní regulace výstupní teploty ze zdroje. Mimo topné 

období je teplota na přívodu udržována na hodnotě cca 75 °C, což je dostačující k ohřevu 
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TUV. Jiný režim teplotních parametrů primární horké vody mimo topné období je požadován 

v případě, že je tato využívána pro technologii absorpčního chlazení. [9] 

 

Výše uvedené sítě mohou být provedeny jako podzemní nebo nadzemní. Podzemní sítě se 

dále dělí podle uložení trubních rozvodů na kanálové (neprůlezné, průlezné) a bezkanálové. 

Z konstrukčního hlediska může být použito ocelových trubek opatřených dodatečnou izolací, 

popř. systému sdružené konstrukce s ocelovou nosnou trubkou opatřenou polyuretanovou 

pěnou a pláštěm z polyetylénu pro podzemní vedení nebo oplechováním u vedení 

nadzemních. 

 

Sekundární sítě 

Sekundární rozvody tepla navazují v distribuci tepelné energie na rozvody primární. Mezní 

hranicí pro oba systémy jsou transformační stanice, neboli PS, ve kterých dochází k úpravě 

teplotních a tlakových parametrů na teplosměnných plochách výměníků tepla. [10] 

 

Z hlediska distribuovaného média se dělí sekundární rozvody na rozvody ÚT, topné vody, 

technologické vody, TUV a cirkulace.  

 

Po konstrukční stránce se dělí rozvody na dvoutrubkové, čtyřtrubkové a šestitrubkové. 

Posledně dva jmenované jsou používány v případě centrální přípravy ÚT a ohřevu TUV 

v předávací stanici společně pro více objektů. U šestitrubkového rozvodu se jedná o přípravu 

TUV pro dvě tlaková pásma, např. u výškových domů. 

 

Dvoutrubkové rozvody topné vody jsou používány v případech, kdy v jednotlivých 

zásobovaných objektech jsou osazeny domovní předávací stanice, popř. bytové stanice. 

 

Vývojem procházejí také izolační materiály a technologie jejich aplikace. Zatímco dříve se 

používaly hlavně minerální vlny, dnes se většinou pracuje s materiály na bázi polyuretanové 

pěny. V minulosti bývalo běžné, že se kvůli snadnějšímu přístupu neizolovaly armatury           

a tvarově komplikovanější vstupní či výstupní hrdla z výměníku. Nové výměníky jsou již 

přímo od výrobce vybaveny kompletní izolací včetně armatur a napojení. [10] 
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2.2 Způsoby zásobování a distribuce tepla 
 

Z hlediska výroby a využití tepelné energie rozdělujeme teplo na: 

- Technologické teplo – jedná se o tepelnou energii, která není využita k vytápění           

a přípravě TUV. Je to tedy teplo použité, např. pro ohřev vody v technologickém 

procesu. 

- Procesní teplo – je energie uvolněná palivem na teplo využité v přímé souvislosti 

s výrobou, např. metalurgických pochodech, tedy teplo uvolněné a spotřebované 

přímo v pecích. 

- Druhotné teplo – je teplo uvolněné z exotermických tepelných reakcích, které je dále 

využíváno. 

- Odpadní teplo – jedná se o tepelnou energii získanou z primárního paliva, která je 

následně využívána, ať již v technologických procesech, popř. jako distribuční složka 

v systémech centralizovaného zásobování teplem. Z výše uvedeného dělení se tedy 

jedná o složku technologického tepla, která v maximální míře zvyšuje využitelnost 

primárního paliva. Označení „odpadní teplo“ je tedy do jisté míry značně zavádějící. 

  
Mezi důležité formy energie patří tepelná energie, kterou využíváme především k vytápění 

objektů, přípravě TUV a pro potřeby jiných technologií. Zásobování teplem je velmi 

důležitým prvkem hospodářství, je technicky a investičně náročné a má vliv na životní 

prostředí. Zásobování teplem u bytové a občanské výstavby je v zásadě možné ve dvou 

variantách. Prvním variantou je zásobování centralizované  (plošné), které zajišťuje tepelnou 

energii pro větší územní celek. Druhou variantou je zásobování decentralizované 

(individuální). [11] 

  

Ještě počátkem devadesátých let byl u nás zastáván názor, že decentralizované zásobování 

teplem, které bylo v té době u nás nejrozšířenější, je z hlediska nové bytové výstavby, kdy se 

obvykle stavějí celá sídliště, způsobem nevhodným jak po stránce ekonomické, tak 

hygienické. Jednalo se však o výrobu tepla v lokálních topidlech nebo kotelnách, které 

zásobovaly teplem pouze jeden dům. V současné době je naopak snahou tento 

decentralizovaný způsob zásobování teplem rozvíjet, ale oba výše uvedené způsoby mají své 

výhody i nevýhody. Je všeobecně známo, že decentralizovaný způsob vytápění ÚT a ohřev 

TUV pomocí nově instalovaných DPS přináší vyšší úroveň bydlení, ale zároveň je to 

vykoupeno jak vyššími náklady na pořízení a provoz technologického zařízení, tak na energie.    
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Centralizované zásobování teplem 

Centralizované zásobování teplem znamená zásobování více objektů z jednoho společného 

zdroje tepla a rozvod tepla tepelnou sítí, která alespoň zčásti prochází volným prostorem mezi 

objekty. U velkých soustav centralizovaného zásobování teplem může být v jedné síti i více 

tepelných zdrojů. [11]  

 

Výhody centralizovaného zásobování teplem jsou: 

- možnost efektivně využívat méně hodnotná paliva, 

- menší počet pracovníků obsluhy a údržby, 

- menší nároky na dopravu paliva a zbytků spalování, 

- menší znečištění ovzduší a snazší zachycování emisí, 

- větší tepelná účinnost správně navrženého zdroje, 

- možnost centrální regulace množství dodávaného tepla, 

- vyšší účinnost kogenerační výroby tepla a elektřiny v jednom zařízení oproti oddělené 

výrobě. 

 

Nevýhody centralizovaného zásobování teplem jsou: 

- ztráty v distribuci tepla, 

- vysoké jednorázové investiční náklady, 

- neefektivní provoz při nízkém nebo nerovnoměrném vytížení soustavy.  

 

Základní části soustav centralizovaného zásobování teplem 

Soustavy centralizovaného zásobování teplem jsou tvořeny třemi hlavními částmi: 

- jedním nebo několika zdroji tepla, 

- přenosem a rozvody tepla, 

- spotřebitelskými rozvody. [12] 

 

Využití DPS v soustavě centralizovaného zásobování teplem 

Domovní (objektová) předávací stanice je stanice umístěná na vstupu do teplem 

zásobovaného objektu, obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro vytápění (tlakově 

závislou) a ohřívací zařízení teplé vody (tlakově nezávislé). Časté je i oddělené, tlakově 

nezávislé, ohřívací zařízení pro vytápění. [9] 
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Předmětem budování DPS je změna v systému dodávky ÚT a TUV. Stávající čtyřtrubkový 

sekundární rozvod tepla (ÚT a TUV) je v souladu s pokyny vyhlášky č. 151/2001 v rámci 

modernizace dodávky tepla přebudován na dvoutrubkový rozvod topné vody se systémem 

domovních (objektových) předávacích stanic. V jednotlivých bytových objektech jsou zřízeny 

DPS, které zajišťují decentralizovanou regulaci ÚT a přípravu TUV. 

 

Přínosy zavedení DPS: 

- zvyšování kvality služeb vytápění domu podle jeho potřeb s možností přitápění mimo 

topné období, 

- zlepšování kvality dodávané TUV, 

- snižování počtu poruch na rozvodech tepla s následnými výkopy, 

- snižování nákladů na opravy potrubí TUV, 

- zjednodušování smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem tepla nejen ÚT, 

ale i pro přípravu TUV, a to na vstupu do domu. 

 

Negativa zavedení DPS pro dodavatele: 

- dodavatel tepla hradí ztráty v rozvodech topné vody, z tohoto hlediska je instalace 

DPS přínosem především pro zákazníky, 

- přes zrušení rozvodů TUV se zvýší doba provozu ÚT – topné vody s nárůstem ztrát 

tepla v těchto rozvodech a zvýšením spotřeby elektrické energie, 

- obtíže se sjednáváním věcných břemen pro umístění DPS a se vstupem do DPS.  

 

Distribuce tepla 

Po roce 1990 bylo nutno řešit další koncepci existence a rozvoje soustavy centralizovaného 

zásobování teplem v oblasti jeho distribuce z těchto pohledů: 

1) rozvody TUV z ocelového pozinkovaného potrubí byly na hranici životnosti (cca 10 

let) – v závislosti zejména na obsahu agresivních, případně zanášecích látek 

v ohřívané vodě, 

2) nerovnoměrnost zásobování teplem a TUV jednotlivých objektů sídlištních celků 

z důvodu projekčních nedostatků a stárnutí rozvodů, 

3) velké tepelné ztráty nekvalitně provedenými rozvody, zvláště TUV, 

4) nemožnost individuální regulace příkonu tepla do jednotlivých zásobovaných objektů, 

5) nárůst ceny tepla. 

Zvýšené ceně nemohla při stávající technologii odpovídat zvýšená kvalita služeb. 
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Po zvážení těchto argumentů byla zvolena koncepce výstavby DPS s decentralizací přípravy 

topné vody a TUV pro jednotlivé domy. Jejich úkolem je upravovat teplotní a tlakové 

parametry topného média tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám odběratelů, a aby se teplo 

ze zdrojů k místům jeho využití dostávalo maximálně efektivně bez zbytečných ztrát. 
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3 Technicko-ekonomická charakteristika a srovnání systémů 

zásobování teplem společnosti Dalkia Česká republika a.s. 
 

PS 104 v Ostravě-Výškovicích je připojena, jak bylo řečeno v úvodu, na horkovodní soustavu 

centralizovaného zásobování teplem, kterou spravuje firma Dalkia Česká republika, a.s.. 

Stanice byla uvedena do provozu koncem osmdesátých let a zajišťovala dodávku tepla a TUV 

pro objekty uvedené v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Bytové domy napojené na PS 104  

byty nebyty

Lužická 1 12 684,04 93,05

Lužická 3 12 684,04 38,00

Lužická 5, 7, 9, 11 48 2736,08 120,36

Lužická 6, 8, 10, 12 48 2724,48 128,52

Lužická 15, 17, 19 36 2048,87 171,00

Výškovická 178 72 3739,22 51,95

Výškovická 180 72 3785,72 36,00

Výškovická 182 72 3978,58 37,21

Výškovická 184 18 1134,00 0,00

Výškovická 186 18 1134,00 0,00

Výškovická 188 18 1134,00 0,00

Výškovická 190 18 1133,98 0,00

Výškovická 192 18 1134,00 0,00

Výškovická 194 18 1385,06 0,00

Celkem 480 27436,07 676,09

podlahová plocha [m
2
] 

adresa počet bytových jednotek

 

 

Celková podlahová plocha vytápěných objektů činí 28.112,16 m
2
, z toho podlahová plocha 

obytných domů 27.436,07 m
2
 a podlahová plocha ostatních nebytových prostor 676,09 m

2
. 

Délka sekundárních rozvodů tepla a TUV je cca 520 metrů a jejich konfigurace je zřejmá ze 

schématu vnějších rozvodů (viz Obr. 1 na str. 21). Systém vytápění je dvoutrubkový 

s teplotami 90/70 °C.  
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3.1 Centralizované zásobování teplem z PS 
 

PS 104 byla konstruována tak, že horká voda byla vedena od rozdělovače ke stavebnicovým 

výměníkům tepla na: 

1) ústřední vytápění, 

2) přípravu teplé užitkové vody - I. tlakové pásmo, 

3) přípravu teplé užitkové vody - II. tlakové pásmo. 

 

Okruh topné vody 

Topná voda byla vedena od stavebnicového výměníku tepla na sací stranu oběhových 

čerpadel a z výtlačného hrdla přes rozdělovač do otopného systému a po odevzdání tepla se 

vracela přes sběrač topné vody zpět do stavebnicového výměníku tepla. 

 

Okruh teplé užitkové vody – I. tlakové pásmo 

Studená voda z venkovního vodovodního řádu byla vedena přes zařízení magnetické úpravy 

vody na stranu vstupního hrdla horké vody (horká voda je vedena ve stavebnicovém 

výměníku tepla v prostoru sekundární strany) v sériovém zapojení, a jako ohřátá je vedena 

přes vyrovnávací nádobu do rozdělovače TUV a z rozdělovače pak ke spotřebitelům. 

Cirkulaci TUV zajišťují čerpadla, u kterých je jejich sací strana propojena potrubím 

s cirkulačním sběračem TUV. 

 

Okruh teplé užitkové vody – II. tlakové pásmo 

Funkce zařízení na přípravu TUV byla stejná jako u okruhu I. tlakového pásma, pouze 

studená voda je přivedena do stavebnicového výměníku tepla z tlakové čerpací stanice.     

 

Funkce výměníku 

Základním zařízením v PS je výměník. Jeho prostřednictvím se předává teplo z jednoho 

média druhému, z primární soustavy do sekundární, ze sekundární do DPS. Tlakově nezávislý 

výměník si můžeme představit jako nádobu rozdělenou na dvě části nepropustnou deskou. Na 

jedné straně desky proudí jedním směrem horká voda, na druhé straně opačným směrem voda 

studená. Přes desku (tzv. teplosměnnou plochu) se studená voda ohřívá a horká ochlazuje. 

Primární a sekundární médium se zde navzájem nemíchají. [13] 
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3.2 Decentralizované zásobování teplem na bázi domovních předávacích 

stanic 
 

V roce 2007 byla PS 104 rekonstruována. Zařízení související s přípravou teplé vody bylo 

demontováno a v rámci nové koncepce bylo realizováno čtrnáct domovních předávacích 

stanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                      

                                                                       

 

 
Obr. 2  Schéma vnějších rozvodů  PS 104 

 

 

Zařízení PS 104 a její funkce 

Tato stanice zajišťuje nadále přípravu topné vody pro technologická zařízení regulačních uzlů 

v připojených objektech (viz Obr. 2). Regulace topné vody na PS se provádí v závislosti na 

venkovní teplotě do požadované hodnoty topné křivky, přičemž minimální teplota této topné 

vody je udržována na hodnotě 60 °C. Křivka topné vody je cca o 5 °C vyšší, než křivky ÚT 

v DPS. Přímo v PS není již zajišťována  příprava TUV. Ohřev je prováděn v jednotlivých 

DPS, kde je nainstalováno příslušné strojní zařízení (deskové výměníky tepla a cirkulační 

čerpadla). Pro ohřev topné vody je osazena v prostoru PS sestava stavebnicových výměníků 

tepla. Pro nucený oběh sekundární topné vody jsou v PS instalována dvě oběhová čerpadla, 

přičemž je jedno jako 100 % záloha pro zimní provoz a jedno pro letní provoz topné vody 

s otáčkami řízenými frekvenčním měničem otáček dle požadovaného diferenčního tlaku. 
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Udržování objemu vody a statického tlaku v uzavřeném sekundárním topném okruhu je 

řešeno otevřenou expanzní nádobou s automatickým doplňováním vody a vyrovnáváním 

eventuálního poklesu tlaku pomocí doplňovacího čerpadla. Případné odpouštění nežádoucího 

přetlaku je zajištěno solenoidovým ventilem nainstalovaným v PS. 

 

Koncepční řešení je zvoleno s ohledem na požadovaný plně automatizovaný provoz PS, 

zajištěný řídícím systémem firmy Landis & Gyr. Systém je vybaven řídícím počítačem typu 

PRV 1.32, který zajišťuje komunikaci s dispečinkem pomocí modemů po telefonní lince. 

Rádiovým propojením systémů DPS je zajištěna rovněž komunikace s řídícími regulátory 

jednotlivých DPS s řídícím prvkem na PS. 

 

Zařízení domovních předávacích stanic a jejich funkce 

V jednotlivých DPS je pro připojené systémy ÚT provedeno směšování otopné vody 

v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace). K ovládání směšovacího ventilu je 

použit elektromotorický servopohon, přičemž řízení polohy servopohonu ventilu řeší 

mikropočítačová jednotka typu RWP 80, která je osazena v příslušném rozvaděči, situovaném 

vždy v prostoru DPS. Oběh zaregulované topné vody v otopných soustavách, připojených 

z jednotlivých DPS, je zajišťován oběhovými čerpadly instalovanými za směšovacími ventily 

technologického zařízení stanic. 

 

Pro ohřev TUV je teplota topné vody upravována před ohřívačem na teplotu do 60 °C 

směšováním pomocí třícestného regulačního ventilu a oběhového čerpadla. Teplotu TUV na 

požadovaných 55 °C reguluje regulátorem RWP 80 stejným třícestným regulačním ventilem, 

kterým se upravuje topná voda pro ohřev TUV. Cirkulace TUV probíhá nepřetržitě. Ovládání 

cirkulačního čerpadla je řešeno ve volitelném režimu ručně nebo automaticky. 

 

Izolační materiály 

Vývojem procházejí také izolační materiály a technologie jejich aplikace. Zatímco dříve se 

používaly hlavně minerální vlny, dnes se většinou pracuje s materiály na bázi polyuretanové 

pěny. V minulosti bývalo běžné, že se kvůli snadnějšímu přístupu neizolovaly armatury           

a tvarově komplikovanější vstupní či výstupní hrdla z výměníku. Nové výměníky jsou již 

přímo od výrobce vybaveny kompletní izolací včetně armatur a napojení. [13]   
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Měřiče tepla 

Pro měření tepla bylo použito měřiče, který se skládá z ultrazvukového průtokoměru typ ABB 

U2500 CT, měřiče tepla typ ABB F4 a dvou teplotních čidel typu  Pt 500. 

 

Ultrazvukový průtokoměr ABB U2500 CT 

Ultrazvukový průtokoměr je určen ve spojení s elektronikou měřiče tepla a teplotními snímači 

k měření tepla v oblasti topných i chladících systémů. Průtokoměr je navržený pro teplotu 

protékajícího média max. 150 °C a tlak PN25. V tomto provedení  je průtokoměr doplněn 

modulem, který umožňuje připojit měřič tepla s impulzními vstupy 0,1 až 1000 l/imp. 

Rychlost protékající vody přes průtokoměr se měří ultrazvukovým signálem (přímé snímání 

bez odrazu zvukové vlny zaručuje spolehlivé a přesné měření průtoku), který je vyhodnocen 

v elektronice, kde se převede na objemové impulzy. Tento průtokoměr má vynikající výkony 

nezávislé na kvalitě nebo vodivosti vody. Jelikož neobsahuje žádné pohyblivé části, 

nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 

 

Měřič tepla ABB F4 

Elektronické počítadlo ABB F4 je mikroprocesorový přístroj, který slouží k fakturačnímu 

měření tepelné, ale i chladící energie.Je to přístroj s velkým počtem odečítaných hodnot           

i historických dat, které umožňují detailní sledování parametrů měřeného místa. Na vstupy 

měřiče je připojen impulzní vysílač průtokoměru a pár teplotních čidel. Při každém impulzu 

průtokoměru se jednotlivě změří teplota vstupního a výstupního média. Měřené hodnoty        

a impulzy od průtokoměru jsou ukládány do vnitřní paměti. Z teplotního rozdílu, průtoku       

a příslušných teplotních koeficientů vypočítaná hodnota tepelné energie je integrována 

v paměti a zobrazena na displeji. Elektronika obsahuje korekční obvody, které výrazně 

zvyšují přesnost měření. 

 

Teplotní čidla Pt 500 

Teplotní čidla se vkládají do závitových jímek, které jsou zabudované v potrubí. Délka 

připojovacího kabelu musí být pro obě čidla stejná. V souladu s předpisy o měřidlech tepla     

a jejich zkušebnictví jsou teplotní čidla párována.  
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Umístění jednotlivých měřičů 

Sekundární rozvody tepla jsou majetkem společnosti Dalkia Česká republika, a.s., proto byly 

měřiče instalovány na potrubních rozvodech před vstupem tepla do DPS. Na DPS je množství 

studené pitné vody měřeno podružným nefakturačním vodoměrem. Dodavatel tepla provádí 

pouze její ohřev a náklady na studenou vodu jsou součástí celkové dodávky z vodárenské sítě 

pro vlastníka objektu. Spotřeba elektrické energie potřebné pro provoz čerpadel, regulační 

automatiky a osvětlení je měřená zvlášť na PS a na každé domovní předávací stanici. 

 

Popis samočinné regulace na úrovni domovních předávacích stanic 

Regulace ústředního topení: 

1) V regulátoru je definována topná křivka v závislosti teploty ÚT na venkovní teplotě. 

2) Regulátor snímá venkovní teplotu a z topné křivky odvodí žádanou teplotu ÚT. 

3) Regulátor snímá skutečnou hodnotu teploty ÚT a vyhodnotí regulační odchylku mezi 

žádanou a skutečnou teplotou a následně, dle její velikosti a orientace, nastaví polohu 

regulačního ventilu. 

4) V regulátoru jsou nastaveny časové programy pro řízení tlumeného (noční útlum)       

a plného provozu ÚT, dle nich regulátor ovládá čerpadlo. 

Blokové schéma samočinné regulace ústředního topení je znázorněno na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Blokové schéma samočinné regulace ÚT na DPS 
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Regulace přípravy teplé užitkové vody: 

1) V regulátoru je zadána žádaná teplota TUV. 

2) Regulátor snímá skutečnou hodnotu teploty TUV. 

3) Regulátor porovná žádanou a skutečnou hodnotu teploty TUV, vyhodnotí regulační 

odchylku, a dle její velikosti a orientace nastaví polohu regulačního ventilu. 

4) V regulátoru jsou nastaveny časové programy pro přípravu TUV, dle nich regulátor 

ovládá čerpadla. 

Blokové schéma samočinné regulace teplé užitkové vody je znázorněno na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Blokové schéma samočinné regulace TUV na DPS 
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4 Řešení modernizace předávací stanice 

 

Vzhledem k značné rozsáhlosti sekundárních systémů centralizovaného zásobování teplem 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s., a také s ohledem na různý stupeň stáří jednotlivých 

soustav je nezbytně nutné systematicky řešit obnovu zařízení. Jedná se zejména o dožití 

sekundárních rozvodů TUV ze zdrojů k jednotlivým zásobovaným objektům. Při volbě řešení 

obnovy daného dožitého systému vycházíme v zásadě z několika kritérií, podmínek                

a požadavků, a to jak legislativních, tak technicko-ekonomických. [14] 

 

V rámci volby vhodné cesty řešení bylo nutné provést komplexní technicko-ekonomické 

posouzení veškerých nákladů na realizaci variant obnovy zařízení, a to včetně veškerých 

souvisejících výhledově navazujících nákladů u jednotlivých typů řešení. 

 

4.1 Možnosti řešení 
 

Zachování centrálního systému dodávky tepla: 

Okamžité náklady: 

- rekonstrukce centrálního ohřevu TUV, 

- výměna sekundárních rozvodů TUV. 

Navazující náklady v krátkodobém výhledu: 

- osazení měřících smyček množství odebraného TUV na patách, 

- rekonstrukce centrálního zařízení ÚT . 

Navazující náklady v střednědobém výhledu: 

- oprava sekundárních rozvodů ÚT. 

 

Dodávky tepla v síti DPS: 

Okamžité náklady: 

- osazení sítě DPS. 

Navazující náklady v krátkodobém výhledu: 

- rekonstrukce centrálního zařízení ÚT, které bude celoročně dodávat topnou vodu pro 

DPS. 

Navazující náklady v střednědobém výhledu: 

- oprava sekundárních rozvodů ÚT, které budou sloužit celoročně pro rozvod topné 

vody. [14] 
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Příprava TUV 

Způsob přípravy TUV můžeme obecně rozdělit na centrální a decentralizovaný. 

 

Centrální ohřev TUV 

Jedná se o systémy, kde je příprava TUV řešena centrálně pro více odběratelů napojených na 

jeden zdroj. Dodávka TUV do jednotlivých odběrných míst je pak realizována 

prostřednictvím čtyřtrubkových či šestitrubkových sekundárních rozvodů tepla znázorněných 

na obrázku 5. U systémů, kde se zatím počítá se zachováním centralizované přípravy TUV     

a technologie samotné přípravy TUV v PS, je zvolen v rámci rekonstrukce zdroje systém 

nepřímého ohřevu. Jsou to případy zdrojů se systémy sekundárního rozvodu tepla dvou typů. 

Tam, kde byla v nedávné minulosti provedena kompletní výměna TUV vedeného převážně 

v neprůlezných kanálech, nebo tam, kde je sekundární rozvod tepla veden v suterénech 

objektů (má charakter objektových rozvodů), je tedy snadno přístupný a jeho oprava či 

výměna je vcelku bezproblémová. [15] 

 

 
Obr. 5  Schéma vnějších rozvodů  PS 104 (centrální ohřev TUV) 

 

Úprava TUV u centrální přípravy 

Převážně u starších systémů centrálního ohřevu TUV, obzvlášť s rozsáhlejšími sekundárními 

rozvody TUV v pozinkovaném potrubí, se ze strany odběratelů vyskytují stížnosti na kvalitu 

dodávané TUV. Jedná se nejčastěji o zákal, který je průvodním jevem při dopravě vody 

potrubím a jejím ohřevu. Tento zákal tvoří z 60 až 80 % oxid železa, a pak některé další prvky             

a minerály. Znečištění vzniká už při dopravě pitné vody ocelovým nebo litinovým potrubím, 

které je napadáno korozí. Pitná voda obsahuje vždy určité množství železných iontů, které 

nejsou ve studené vodě patrné. V průběhu ohřátí však dojde k vysrážení, které se projeví ve 

formě rezavého kalu. Ten se poté usazuje v zásobnících a rozvodech TUV. V době špičkových 

PS 
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odběrů se tento kal zvíří a vyplavuje se spolu s odebranou TUV, která je tímto zákalem 

znehodnocena. 

 

Těmto stížnostem se Dalkia Česká republika, a.s. snaží předcházet osazováním úpraven vody 

EUROCLEAN na problematických zdrojích. Systém je vysoce účinný při odstraňování všech 

forem železa a zabraňuje tvorbě usazenin. Zařízení EUROCLEAN pracuje na bázi 

elektrolytické úpravy a nevyužívá chemikálií, které jsou základem jiných způsobů úpravy 

vody. Použití tohoto zařízení přináší vcelku pozitivní výsledky. 

 

Decentralizovaný ohřev TUV v systému sítě DPS 

Jedná se o systémy, kde je příprava TUV řešena decentralizovaně mimo hlavní zdroj, tedy 

přímo v místě odběru v DPS na patě zásobovaného objektu, jak je znázorněno na obrázku 6. 

Rekonstrukci či modernizaci tepelné soustavy formou systému DPS (domovních či 

objektových předávacích stanic) volíme přednostně v případech dožitého rozvodu TUV 

vedoucího převážně v neprůlezných kanálech. 

 

 Obr. 6  Schéma vnějších rozvodů  PS 104 (decentralizovaný odřev TUV) 

 

Standardní předpoklad, že stávající pozinkovaný rozvod TUV má orientačně zhruba poloviční 

životnost oproti rozvodu ÚT, neplatí ve všech případech a časté opravy TUV formou 

odkrývání neprůlezných kanálů jsou jak finančně, tak časově náročné. Přechodem na systém 

DPS se eliminuje jednak permanentní nebezpečí výskytu úniků či přímo havarijních výpadků 

v dodávce TUV, jednak degradace kvality TUV v odběrových špičkách vlivem zvíření 

nečistot a kalů usazených v dlouhých trasách rozvodu TUV. Odpadne také nutnost častých 

proplachů páteřních tras TUV a odkalování bojlerových systémů v PS. Tam, kde je venkovní 

sekundární rozvod tepla vedený v neprůlezných kanálech rozsáhlý, je přechod na systém DPS 

jednoznačně nejvhodnější. Stávající sekundární rozvod ÚT je pak standardně používán pro 

PS DPS 
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rozvod topné vody k jednotlivým DPS. Ve zdroji tepla k přípravě topné vody pro DPS 

používáme stávající technologické zařízení ÚT, je-li k tomu ještě technicky způsobilé. 

V jednotlivých DPS je decentralizovaná příprava TUV realizována v deskových výměnících. 

Okamžité vysoké výkonové potřeby spojené s průtočným ohřevem v DPS řešíme převážně 

aktivací funkce preference ohřevu TUV v softwaru regulace (krátkodobé tlumení ÚT v době 

odběrových špiček TUV). [15] 

 

Výběr optimálního řešení dodávky tepla  

V době, kdy mělo dojít k obnově dožitého systému na PS 104, bylo optimální jak z hlediska 

legislativního, tak z hlediska technicko-ekonomického vybudování PS, co nejblíže 

koncovému odběrateli, tedy přímo v jednotlivých domech či samostatných vchodech. Opouští 

se systém ze sedmdesátých let, kdy se stavěly velké sídlištní PS, v nichž se teplo pro vytápění 

i ohřev teplé vody připravovalo centrálně. Spotřebitelé chtějí být nezávislí na sousedních 

objektech a mít svou vlastní spotřebu více pod kontrolou. 

 

4.2 Měření technických jednotek před a po vybudování DPS 
 

Měření tepla je spojeno s obtížemi, které nemají obdobu při žádných jiných měřeních energie. 

Při měření množství tepla se používají kalorimetrické měřiče, které pracují na principu 

integrace součinu průtoku horké vody měřičem a příslušného rozdílu teplot na vstupu             

a výstupu ze soustavy. [1] 

 

Měření tepla u centralizovaného zásobování teplem 

U centralizovaného zásobování teplem (čtyřtrubkový systém) je měřeno na patách objektů 

pouze teplo pro ÚT a ohřev TUV je měřen měřičem tepla na PS centrálně pro všechny 

odběratele, kteří z tohoto zdroje odebírají TUV (viz Obr. 7 na str. 29). Rozúčtování je pak 

prováděno prostřednictvím náměrů bytových vodoměrů (podružného měření odběru TUV) 

v jednotlivých objektech. V nebytových objektech jsou velmi často instalovány patní 

poměrové měřiče odběru TUV pro objekt (COOPTHERM). Jedná se rovněž o vodoměr pro 

měření odebrané TUV. Tím, že pro ohřev TUV se používá studená voda, která se odebírá na 

PS přes fakturační měřič dodavatele studené vody pro firmu Dalkia Česká republika, a.s. je 

kromě tepla spotřebovaného pro ohřev refakturovaná i studená voda jako surovina. 
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Obr. 7 Zapojení PS 104: 1 - vstupní měřič tepla; 2 - rozlišovací měřič TUV; 3 - vodoměr před 

ohřevem; 4 - měřič tepla ÚT.  

 

Měření tepla v síti DPS 

Na rozdíl od centralizovaného způsobu dodávek tepla se u DPS měří veškeré spotřeby energií 

měřiči tepla umístěnými na patách domů jednotlivých odběratelů. Způsob měření je závislý na 

zvolené variantě DPS, která se vybírá podle charakteru objektu, pro který se má dodávka tepla 

realizovat.  

 

Pro objekty z PS 104 byly vybrány dvě varianty DPS. První varianta s měřením dodávky ÚT 

a TUV na vstupu byla použita pro nízkopodlažní domy, které nejsou závislé na tlakové 

stanici. Druhá varianta se samostatným měřením dodávky ÚT a TUV se použila pro výškové 

domy, které jsou závislé na tlakové stanici pro dodávku TUV.   

 

U první varianty je celá dodávka tepla (teplo pro vytápění ÚT i teplo pro ohřev TUV) měřena 

jedním měřičem tepla na patě objektu každého odběratele (viz Obr. 8 na str. 30). Studená 

voda pro ohřev TUV je připojena z domovního rozvodu, tedy za fakturačním vodoměrem 

dodavatele studené vody pro jednotlivé majitele objektů. Tím si odběratel platí i studenou 

vodu, která bude ohřátá na TUV a ze strany dodavatele Dalkia Česká republika, a.s. je 

realizována pouze dodávka tepla. 
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Obr. 8 Varianta zapojení DPS se společným měřením dodávky ÚT a TUV na vstupu: 

1 - vstupní měřič tepla; 2 - měřič tepla topné vody; 3 - vodoměr před ohřevem;  4 - fakturační 

vodoměr.  

 

U druhé varianty je dodávka tepla jak pro vytápění ÚT, tak pro ohřev TUV měřena zvlášť 

samostatnými měřiči tepla (viz Obr. 9). Studená voda pro ohřev TUV je rovněž připojena 

z domovního rozvodu s tím rozdílem, že do výškových domů je přivedena i studená voda 

z tlakové stanice. Tato voda je následně ohřáta v druhém modulu na TUV pro vyšší tlakové 

pásmo. Odběratel si u této varianty rovněž platí studenou vodu, která bude ohřáta na TUV pro 

nižší a vyšší tlakové pásmo a ze strany dodavatele Dalkia Česká republika, a.s. je realizována 

pouze dodávka tepla. 

 

 

Obr. 9 Varianta zapojení DPS se samostatným měřením dodávky ÚT a TUV s jednotlivými 

moduly pro nižší a vyšší tlakové pásmo: 

1 - vstupní měřič tepla; 2 - měřič tepla ÚT; 3 - měřič tepla TUV; 4 - fakturační vodoměr;       

5 - vodoměr před ohřevem NTP; 6 - vodoměr před ohřevem VTP.  
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Měření elektrické energie před a po vybudování DPS 

S přechodem na systém dodávání tepla pomocí DPS, dochází i ke  změně provozních nákladů 

ve formě spotřeby elektrické energie, která je nutná k realizaci dodávek tepla odběratelům. Je 

to především způsobeno navýšením počtu čerpadel. Z původních oběhových čerpadel ÚT       

a cirkulačních čerpadel TUV umístěných na PS se po vybudování DPS přechází na centrální 

čerpadla topné vody a malá oběhová čerpadla ÚT, ohřevu TUV a cirkulace TUV 

v jednotlivých DPS. S výstavbou DPS v jednotlivých objektech se tak současně buduje           

i samostatné připojení elektrické energie s fakturačním elektroměrem pro dodavatele.  

 

Napojovací uzel před vybudováním DPS neměl žádné zařízení, které by potřebovalo nějaký 

zdroj energie. Jedná se prakticky o místo na patě domu, kde sekundární rozvody ÚT a TUV 

plynule přecházejí do jednotlivých domovních rozvodů. Sekundární rozvody TUV jsou od 

domovních rozvodů TUV odděleny pouze ventily, ale u rozvodů ÚT je navíc ve zpátečce 

vsazen fakturační měřič tepla. Měřiče tepla se používají jak bateriové, tak i síťové. Spotřeba 

měřičů zapojených do sítě se pohybuje kolem 15 W/hodinu. Tuto spotřebu odběratelé 

akceptují a jde na vrub společných prostor bytových domů.  

 

Je zřejmé, že při přechodu na decentralizovaný systém DPS dochází k razantnímu zvýšení 

počtu čerpadel. Čerpadla ÚT na DPS jsou zcela standardně vybavena integrovanou 

elektronickou regulací otáček a čerpadla ohřevu a cirkulace TUV třístupňovým přepínáním 

otáček, ale i tak dochází k nárůstu spotřeby elektřiny potřebné k pohonu všech těchto 

čerpadel. 

 

4.3 Energetické ztráty 
 

Energetické ztráty rozvodů a otopné soustavy jsou z větší části nutností, danou vlastní 

koncepcí rozvodu této energie. Zčásti je lze omezit, a to jak správným návrhem při projekci, 

kvalitou provedení a také dodržováním projektovaných parametrů při provozování. 

 

Energetické ztráty při rozvodu tepla členíme na: 

- ztráty tepelné, 

- ztráty z činnosti čerpadel (tlaková ztráta). 
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Tepelné ztráty  

V souvislosti s problematikou přechodu z centralizovaného rozvodu tepla na decentralizovaný 

se systémem DPS se zvláště často zdůrazňují očekávané úspory tepla. Tímto způsobem však 

dochází ke zcela konkrétnímu (pro dodavatele tepla do jisté míry nepříjemnému) jevu, který 

zde v rámci modernizace dodávky tepla cestou DPS vzniká. Po realizaci rekonstrukce 

systému dodavatel tepla, při provedení celoroční bilance, většinou zaznamená značný nárůst 

tepelných ztrát jdoucí do jeho režijních nákladů (nákladů na rozvod tepla). Nutno podotknout, 

že nárůst tepelných ztrát v jeho neprospěch není zanedbatelný.  

 

V důsledku změny systému měření tepla při přechodu z centralizovaného na decentralizovaný 

se totiž objevuje jisté přerozdělení tepelných ztrát, a to jednoznačně v neprospěch dodavatele 

tepla. V celoročních provozních bilancích se vše okamžitě pozná. V zásadě se jedná o to, že   

u centralizovaného systému dodávky tepla je měřeno na patách objektů pouze teplo pro ÚT. 

Ohřev TUV je měřen a vyhodnocován na zdroji, tedy centrálně. Pro dodavatele tepla tady 

vzniká (a jde do jeho výrobní režie) pouze tepelná ztráta na sekundárním rozvodu ÚT, a to na 

trase mezi PS a patními měřiči ÚT. Ztráta na sekundárním rozvodu TUV je vlivem 

nemožnosti měření tepla na patách u odběru TUV rozúčtována do nákladů na ohřev TUV       

a jde pak plně na účet odběratele. Dodavatel tepla ji tedy prakticky neregistruje, pouze 

vyhodnocuje energetickou náročnost ohřevu TUV v  GJ/m
3
, kde už je tato ztráta (na 

sekundárním rozvodu TUV) obsažena. [16] 

 

Ztráty z činnosti čerpadel 

Podmínkou úspor z čerpací práce je hydraulická vyváženost systému a plynulá regulace 

výkonu čerpadel. 
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5 Hodnocení vlivu instalovaných předávacích stanic na spotřebu 

tepla a elektrické energie 
 

Na základě naměřených hodnot technických jednotek bylo provedeno porovnání vlivu 

instalovaných předávacích stanic na spotřebu tepla a elektrické energie. K přepojení 

z centralizovaného zásobování teplem na decentralizované proběhlo 1.8.2007. 

 

5.1 Porovnání tepelné bilance PS 104 před a po realizaci nového řešení 
 

Pro porovnání tepelné bilance PS 104 před a po realizaci nové koncepce zásobování teplem   

a TUV byly vybrány hodnoty naměřené spotřeby tepla z let 2002 až 2012. Veškeré údaje byly 

získány u dodavatele tepla Dalkia Česká republika, a.s. (viz Tab. 2). 

Tepelné ztráty rozvodem otopné vody ÚT byly vypočteny podle vztahů (1), (2), (3): 

Období centralizovaného zásobování teplem 

QZTR = Qvstupní měřič na PS – ΣQÚT patní měřiče – QTUV rozlišovací měřič na PS  (1) 

 

Období decentralizovaného zásobování teplem 

QZTR = Qvstupní měřič na PS – ΣQÚT patní měřiče – ΣQTUV patní měřiče – ΣQTV patní měřiče (2) 

 

Procentuální tepelné ztráty   

QZTR / Qvstupní měřič na PS ·100  [%]    (3) 

Tabulka 2 Spotřeby tepla a tepelné ztráty na PS 104  

vstup ÚT TUV TV celkem  [GJ] [%]

2002 22453 14287 6685 20972 1481 6,59600

2003 22345 14883 6449 21332 1013 4,53345

2004 21377 14238 6525 20763 614 2,87225

2005 20611 13793 6602 20395 216 1,04798

2006 19090 12591 5975 18566 524 2,74489

1-7  2007 10075 5869 3651 9520 555 5,50868

8-12 2007 7759 1155 364 5563 7082 677 8,72535

2008 16972 2202 959 11863 15024 1948 11,47773

2009 17109 2247 947 11888 15082 2027 11,84757

2010 18727 2409 1023 13180 16612 2115 11,29385

2011 16276 2074 953 11491 14518 1758 10,80118

2012 16652 2161 945 11509 14615 2037 12,23276
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Vypočtená výše ztrát pro vytápění vlivem distribuce sekundárními potrubními rozvody          

v období centralizovaného zásobování teplem je v přijatelném rozmezí cca do 6 %. Na 

velikosti ztrát se také podílí transformace horkovodního média na teplovodní ve výměnících. 

Tyto ztráty se pohybují kolem 1 %. Naměřené hodnoty celkového objemu tepla na vstupu, 

uvedené v tabulce 2, postupně klesly ve sledovaném období cca o 20 %. Příčinou byla 

úsporná opatření, která vznikla reakcí na zvýšení cen energií. Pro větší přehled jsou celkové 

spotřeby vyobrazeny na obrázku 10. Po realizaci nové koncepce došlo k měření hodnot dosud 

neměřených tepelných ztrát (viz Obr. 11. na str. 35). Hlavním důvodem je skutečnost, že 

měření tepla pro ohřev TUV bylo přemístěno z předávací stanice na paty jednotlivých domů.  
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Obr. 10 Nákup a prodej tepla 
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Obr. 11 Tepelné ztráty 

 

 

5.2 Porovnání účinnosti centrální přípravy TUV a přípravy TUV v DPS 
 

Výpočet účinnosti výroby a rozvodu TUV je proveden podle vztahu (4), (5): 

 

 %100
namTUV

teorTUV

Q

Q
      (4) 

    

 GJ
TcM

Q
v
s

V

teorTUV
1000


     (5) 

 

η  Účinnost. 

QTUV teor  Teoretická spotřeba tepla pro ohřev TUV. 

QTUV nam  Naměřená spotřeba tepla pro ohřev TUV. 

MV [m
3
]     Množství vody odebrané k ohřevu. 

c
s
v = 4,1868 kJ·kg

-1
·°C

-1
 Měrná tepelná kapacita vody. 

tsv = 10 °C  Teplota studené vody. 

tTUV = 52 °C  Teplota TUV. 

ΔT = (tTUV - tsv) = 42 °C Rozdíl teplot TUV a studené vody. 
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Tabulka 3 Přehled účinnosti přípravy TUV na PS 104 

spotřeba vody QTUV nam QTUV teor Účinnost

[m
3
] [GJ] [GJ] [%]

2002 22401 6685 3939,12 58,92

2003 21884 6449 3848,21 59,67

2004 22411 6525 3940,88 60,40

2005 22329 6602 3926,46 59,47

2006 19479 5975 3425,30 57,33

1-7  2007 11484 3651 2019,41 55,31

8-12 2007 6919 1857 1216,68 65,52

2008 18561 4986 3263,87 65,46

2009 18405 4919 3236,44 65,79

2010 17871 6322 3142,54 49,71

2011 18107 4628 3184,04 68,80

2012 16235 5772 2854,85 49,46
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Z uvedených přehledů (viz Tab. 3) vyplývá, že decentralizovaná příprava TUV přinesla 

změnu k vyšší účinnosti v průměru cca o 2 %.  

 

5.3 Porovnání spotřeby elektrické energie před a po realizaci nového 

řešení 
 

Společně s rozborem tepelných bilancí bylo provedeno také porovnání spotřeby elektrické 

energie ve dvou časových obdobích. Jedná se o období: 

 

a) leden 2002 až červenec 2007 (centralizované) 

V tomto časovém úseku (před realizací nového koncepčního řešení) byly stavební objekty 

bytového charakteru zásobovány teplem a TUV z PS 104. Na PS 104 byla instalována 

standardní čerpadla pro oběh topného média a pro oběh TUV. Pohonné elektrické jednotky 

čerpadel se výrazně podílely na spotřebě elektrické energie. Provoz oběhového čerpadla topné 

vody, jehož pohon elektrickým výkonem převyšoval ostatní spotřebiče, je přímo úměrný 

počtu topných dnů v jednotlivých letech. Provoz oběhového čerpadla TUV je nepřetržitý po 

celý rok. 
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b) srpen 2007 až prosinec 2012 (decentralizované) 

Srpen roku 2007 byl časovým mezníkem ve způsobu dodávek tepla pro ÚT a ve způsobu 

přípravy TUV. Regulace topné vody a příprava TUV se realizuje na úrovni DPS. V základní 

předávací stanici zůstalo instalováno oběhové čerpadlo topného okruhu (minimální hodnota 

60 °C), které je provozováno nepřetržitě po celý rok. Na úrovni DPS přibyly další elektrické 

pohonné jednotky pro oběhové čerpadlo topného okruhu odběratelského objektu a oběhové 

čerpadlo TUV související s decentralizovanou přípravou. Provoz čerpadla topného okruhu je 

rovněž přímo úměrný počtu topných dnů. Oběhové čerpadlo TUV je provozováno celoročně. 

 

Pro zmapování elektrické náročnosti dodávek tepla bylo použito údajů o spotřebách elektřiny 

na PS 104 a všech DPS napojených z této předávací stanice. Velikosti spotřeb elektrické 

energie od roku 2002 až do roku 2012 jsou uvedeny v tabulce 4. Pro názornost byly tyto údaje 

zaneseny do obrázku 12 str. 38. 

 

Tabulka 4 Spotřeby elektrické energie na PS 104 

DPS celkem

den noc

2002 27479 14234 41713 230 181,36087

2003 28840 14680 43520 222 196,03604

2004 25713 12829 38542 248 155,41129

2005 23063 11375 34438 249 138,30522

2006 21234 10510 31744 222 142,99099

1-7  2007 12179 5958  18137 126 143,94444

8-12 2007 7191 3172 14590 24953 117 213,27350

2008 11658 5173 39208 56039 244 229,66803

2009 11045 4962 37821 53828 215 250,36279

2010 9770 4367 38695 52832 269 196,40149

2011 3582 1426 38082 43090 221 194,97738

2012 3528 1287 37904 42719 229 186,54585
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Obr. 12 Spotřeby elektrické energie 

 

 

Spotřeba elektrické energie potřebné pro dodávku tepla postupně klesala od roku 2003 do 

roku 2006, což bylo způsobeno snižováním výkonu oběhových čerpadel z důvodu postupné 

revitalizace všech domů zásobovaných teplem z PS 104. V topné sezóně roku 2007/2008, kdy 

existovalo pouze decentralizované zásobování teplem a každá DPS měla vlastní odběr 

elektrické energie měřený fakturačním elektroměrem, se začala spotřeba elektrické energie 

navyšovat. Koncem roku 2010 došlo k zavedení nových prvků, které zajišťují řízení výkonu 

čerpadel, a to na základě změn hodnot diferenčního tlaku. Těmito prvky byly opatřeny 

pohony oběhových čerpadel pouze na úrovni předávací stanice. Toto technické opatření 

snižuje výkon spotřebičů, a to se projevilo i na spotřebě elektrické energie. V roce 2011 a 

2012 klesla spotřeba cca o 1000 kWh za rok, což znamená úsporu 20 %.  
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5.4 Porovnání investičních nákladů pro jednotlivá řešení 
 

Zachování stávající funkce PS 104 s centrálním ohřevem vody byla podmíněna generální 

opravou (výměnou) distribučních potrubí rozvodů TUV, které již v té době dožily a nebylo 

možno jejich opravu dále odkládat. Životnost podzemních rozvodů teplé užitkové vody je 

v ostravské aglomeraci cca 8-10 let, neboť jejich funkčnost je přímo úměrná kvalitě pitné 

vody (výskytu minerálů v surovině). Životnost DPS je cca 18-20 let a jsou přístupné 

pracovníkovi pro opravu, např. formou výměny komponentů.  

 

a) Náklady na generální opravu potrubních rozvodů 

Celková délka vnějších i vnitřních rozvodů: cca 520 bm 

Průměrný náklad na stavební a montážní práce: 7 000 Kč · bm
-1 

Předpokládaný náklad celkem:  520 · 7000 = 3 640 tis. Kč 

 

b) Náklady na realizaci nové koncepce 

Náklady na technické úpravy stávající PS 104: 375 tis. Kč 

Náklady na realizaci domovních předávacích stanic  

(technologie včetně měření a samočinné regulace): 3 350 tis. Kč 

Skutečné náklady celkem:  3 725 tis. Kč 

 

 

Skutečnost, že finanční náklady nového koncepčního řešení jsou prakticky shodné s náklady 

na prostou výměnu potrubní části stávajících rozvodů, včetně srovnání s životností zařízení, 

byla jen jedním z argumentů pro realizaci DPS. Dalšími podstatnými argumenty bylo zvýšení 

odběratelského komfortu, to znamenalo zlepšení služby obyvatelstvu, zachování stávajících 

rozvodů (bez opravy) pro dopravu otopné vody, využití technologického zařízení na PS 104 

po celý rok bez rozdílu provozování v zimním nebo letním období. Z těchto důvodů bylo 

rozhodnuto nový záměr uskutečnit. Byla výrazně zlepšena ochrana spotřebitele, zejména 

decentralizací přípravy teplé vody do místa její spotřeby. Další odběratelskou výhodou je 

regulovatelnost topného média   v zúčtovací jednotce v závislosti na charakteru stavby. Došlo 

k nápravě dosavadní nežádoucí anonymity při účtování nákladů za teplo a TUV s tím, že 

jediným měřidlem lze objektivně změřit a zúčtovat množství energie, kterou zákazník 

odebírá. 
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6 Decentralizovaný systém dodávek tepla z  hlediska požadavků 

zákazníka 
 

V současné době je tedy jak z hlediska legislativního, tak z hlediska technicko-ekonomického 

optimální budování předávacích stanic co nejblíže koncovému odběrateli, tedy přímo 

v jednotlivých domech či samostatných vchodech. Opouští se systém ze sedmdesátých let, 

kdy se stavěly velké sídlištní předávací stanice, v nichž se teplo pro vytápění i ohřev teplé 

vody připravovalo centrálně. Spotřebitelé chtějí být nezávislí na sousedních objektech a mít 

svou vlastní spotřebu více pod kontrolou. 

 

6.1 Nové technologie - bytové předávací stanice 
 

Pro nejkomfortnější způsob dodávky tepla se v posledních letech u nové bytové výstavby 

používají bytové předávací stanice. Bytové stanice jsou technologická zařízení, která zajišťují 

přípravu ÚT a ohřev TUV samostatně pro každou bytovou jednotku. Dispozičně jsou 

situovány v technickém prostoru bytové jednotky na odbočce z páteřového dvoutrubkového 

rozvodu topné vody. Topná voda je z předávací stanice rozváděna v objektu až k jednotlivým 

bytům. Teprve v každém z bytů je připravována teplá voda a regulována topná voda dle 

potřeb uživatele bytu. Bytová stanice je pak regulována vlastním řídícím systémem. Byty jsou 

opatřeny vlastním poměrovým měřením odebraného tepla. Velikost potřebného prostoru pro 

umístění technického zařízení je srovnatelná nebo menší, než je velikost plynového kotle         

a zařízení může být umístěno ve stoupačkové šachtě nebo řešeno plochým nástěnným 

provedením. Plně jsou tak splněny požadavky spotřebitele na individuální regulaci 

odebraného tepla. [17] 

 

6.2 Provozování a údržba předávací stanice 
 

Původní centralizovaný systém zásobování teplem vyžadoval odstávky dodávek tepla 

z důvodu pravidelné údržby technologického zařízení na předávací stanici. Tyto odstávky se 

prováděly vždy mimo topné období, kdy odběry tepla jsou na nejnižší úrovni. Přesto byli 

odběratelé nuceni být několik dnů bez teplé vody. Vybudováním DPS se údržba 

technologického zařízení pro dodávku TUV přesunula z PS do DPS, kde probíhá prakticky za 

provozu nebo s několikaminutovým odstavením, které odběratel ve většině případů ani 

nezaregistruje.  
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Teplota požadované TUV se dá podle požadavků zákazníka upravit. Problém nastává ve 

chvíli, kdy se odběratelé nedohodnou na požadované výši teploty TUV. U centralizované 

dodávky TUV z PS 104 by muselo dojít k dohodě mezi 480 bytovými jednotkami. V praxi 

ještě nebyla zaregistrována žádná taková dohoda, podle které by došlo k úpravě teploty TUV 

na žádost zákazníků z celé oblasti PS. Cena za odebranou TUV u centralizované dodávky je 

účtována měsíční zálohovou fakturou podle m
2
 podlahové plochy u jednotlivých domů           

a vyhotovením třinácté faktury dojde k vyrovnání ceny za celý rok podle náměrů bytových 

vodoměrů, které dodají jednou ročně majitelé domů.  

 

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu se v pravidlech pro vytápění uvádí, že 

otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku, není-li mezi odběratelem  

a dodavatelem dohodnuto jinak. Dodávky tepla se zahájí v otopném období, kdy průměrná 

denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod + 13 °C ve dvou dnech 

po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 °C 

pro následující den. Toto pravidlo pro vytápění je dodržováno a dohoda mezi odběratelem      

a dodavatelem na změnu otopného období je u centralizovaného zásobování teplem prakticky 

nemožná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

Závěr 

Cílem předložené diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu instalovaných DPS na spotřebu 

tepla a elektrické energie, na efektivnost výrobního a zásobovacího procesu, s uvážením 

potřeb a požadavků zákazníků. Hodnocení vlivu instalovaných předávacích stanic předchází 

zdokumentování úrovně technického zařízení, způsobu měření tepelné energie a způsobu 

samočinného řízení provozu tepelných zařízení. Při realizaci projektu v roce 2007 bylo 

využito moderních prvků, které ani v dnešní době nelze považovat za morálně zastaralé.  

 

Rostoucí ceny energií potřebné pro vytápění a ohřev TUV vyvíjejí tlak na ekonomii provozu, 

který bude zřejmě nadále sílit. Současně s tímto trendem bude rovněž vyvíjen stále silnější 

tlak z hlediska ekologického na snižování škodlivin v ovzduší. Hlavním požadavkem 

odběratelů v bytovém i nebytovém sektoru je mít za co nejnižší cenu dostatek tepla, které se 

dá podle potřeby regulovat, a dostatečné množství TUV bez odstávek, s minimálním 

omezením v době rekonstrukce a s postupným snižováním negativního vlivu na špatné životní 

prostředí. 

 

Díky svému vlivu na infrastrukturu, terciární a bytovou sféru a další oblasti života byl 

energetický sektor vždy odvětvím, kde pravidla byla známá na řadu let dopředu. Energetika 

vyžaduje rozsáhlé investice a jejich návratnost je dlouhodobá. To však současný evropský trh, 

který je ovlivněn dotacemi do obnovitelných zdrojů energie, povolenkami CO2 a legislativou 

„šitou horkou jehlou“ v Bruselu, nezaručuje. Není proto divu, že se v Evropě mnoho zdrojů 

nestaví a doznívající boom obnovitelných zdrojů energie stabilitě provozu neprospívá. Čeští 

úředníci obnovitelné zdroje energie nejprve horečně podporovali, ale nyní jsou rázně 

odmítány. Současný systém však nastavila politická garnitura a Energetický regulační úřad. 

Výroba tepla v České republice je realizována zejména spalováním fosilních paliv, převážně 

hnědého a černého energetického uhlí. Dominantní je výroba elektrické energie a následně 

dodávka tepla do průmyslových technologií, objektů občanské vybavenosti a domácností 

v městských sídlištních částí. Skupina Dalkia v České republice se vždy věnovala využití 

biomasy kogenerační výrobou, což je souběžná výroba elektřiny a tepla, a to jak formou 

čistého spalování biopaliv, tak spoluspalováním fosilních paliv a biopaliv. Po zprovoznění 

tohoto nového sektoru služeb v energetice však veškerá podpora spoluspalování náhle končí  

a čistě kondenzační výroba elektřiny je hodnocena třikrát více než výroba kogenerační. Navíc, 

zdroje uvedené do provozu od 1. ledna 2014 neobdrží žádnou provozní podporu. Při 
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několikanásobné ceně štěpky oproti hnědému uhlí je jasné, že ti, kdo investovali do 

štěpkovačů, paletizačních linek a dopravních prostředků ztratí odbyt, a ti, kdo v dobré víře 

financovali úpravy technologií pro využití biopaliv, taktéž. 

 

Nezanedbatelným zdrojem diskriminace dálkového vytápění jsou jednoznačně povolenky 

CO2. Evropská komise rozhodně nepomohla průmyslu v Evropské unii, když zavedla 

Evropský systém emisního obchodování, jenž zahrnuje pouze zdroje nad 20 MW. Ty musí 

platit za své vypouštěné emise, kontinuálně je měřit a platit ekologickou daň, zatímco 

domovní kotelny zmíněné poplatky neplatí. Na základě vývoje legislativy však vyvstává 

nebezpečí, že Ministerstvem financí České republiky navržená daňová úprava v této oblasti 

opět zachovává diskriminaci tepláren spalujících zemní plyn, ve srovnání s domácími 

kotelnami na stejné palivo. To nepochybně může vést k rozpadu menších teplárenských 

soustav nebo k zániku menších teplárenských společností.    

 

V současné době stojí před členskými státy Evropské unie, tedy i Českou republikou, 

povinnost implementovat zásady Směrnice evropské komise o energetické účinnosti. Cílem 

této směrnice je do roku 2020 dosáhnout úspor 20 % primární energie. V současné době byla 

pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořena pracovní skupina  pro 

implementaci zmíněné směrnice, ve které má i Dalkia svého zástupce. Cílem skupiny je do 

června roku 2014 definovat cíle na úrovni země a stanovit národní akční plán v oblasti 

energetické účinnosti. V implementaci této směrnice je Česká republika na počátku. 

Z hlediska dodavatelů energií však směrnice představuje současně hrozbu i výzvu. Hrozbu 

z toho důvodu, že dodavatelé odpovídají za úsporu 1,5 % energií pro koncového odběratele    

a výzvu proto, že budou nuceni změnit obchodní model a formu energetických smluv EPC. 

Převezmou odpovědnost za správu tepelného zařízení a investice pro úsporu ve spotřebě, 

přičemž budou muset dosáhnout úspor při zachování postavení na trhu.             

 

Závěrem nutno dodat, že veškeré naměřené hodnoty byly individuálně zpracovány                  

a posuzovány pouze z jedné předávací stanice PS 104. Jednotlivé případy se mohou lišit 

v závislosti na konkrétním technickém řešení a charakteru dodávky tepla. Je potřeba také 

zohlednit zejména dimenze technologického zařízení. Výrobci a dodavatelé kompaktních 

stanic obvykle navrhují jednotlivé komponenty a dimenze na vysoké tlakové ztráty (hovoříme 

o ekonomických tlakových ztrátách). Výměník nebo regulační ventil na sekundární straně (od 

PS k odběrným místům) se pak mohou dostat až na tlakovou ztrátu cca 30 kPa, což je 
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výhodné hlavně z cenového hlediska, ale na straně provozovatele vzniká problém vysokých 

nároků na práci čerpadel. Zvýšení průtoku (výkonu) pro rozšíření odběru nebo řešení jiných 

provozních problémů je následně prakticky nemožné. U takto řešených systémů se pak 

spotřeba elektrické energie může nezanedbatelně zvýšit. Vše dále záleží na tom, které náklady 

(investiční nebo provozní) bude dodavatel tepla preferovat. 

 

V souvislosti s přechodem z centralizovaného zásobování teplem na decentralizované se 

systémem domovních (objektových) předávacích stanic sloužících k individuální přípravě 

TUV se často očekává úspora tepla. Podle současné legislativy v podstatě nemáme jinou 

možnost rekonstrukce či modernizace dodávky tepla (až na odůvodnitelné výjimky). Úspora 

tepla se nejvíce projevila v důsledku revitalizace jednotlivých domů, která spočívala 

v zateplení budov, výměnou plastových oken a montáže termoregulačních ventilů 

s regulátorem tlakové diference. Při správném zacházení s regulačními ventily v takto 

revitalizovaném domě byla zaznamenána úspora tepla až 50 %. 

 

Nové koncepční řešení přineslo efekt hlavně v udržení svých zákazníků, což je jeden 

z hlavních cílů firmy Dalkia Česká republika, a.s.. Po realizaci dodávek tepla pomocí 

decentralizovaného systému dochází k výraznému zvýšení komfortu pro odběratele (možnost 

individuálního vytápění a měření tepla na patě domu, atd.), který je plně srovnatelný 

s plynovým vytápěním. Důkazem toho je, že část odběratelů ruší plynové vytápění svých 

domů a připojují se znovu k dálkovému vytápění pomocí DPS. Pro kvalitní a spolehlivou 

dodávku tepla pomocí DPS je zapotřebí nových komponentů, které částečně zvyšují náklady, 

ale bez kterých se nemůžeme v tomto systému dodávky tepla obejít. Obecně lze tedy 

zhodnotit přínos v rámci zlepšení odběratelsko-dodavatelských vztahů, na jejímž konci je 

nutné vidět vždy konečného spotřebitele. 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

Zdroje 

  

[1]       Cikhart, J. Soustavy centralizovaného zásobování teplem.  Brno: SNTL, 1989. IBAN 

978-8-003000-21-0 

[2] Dalkia Česká republika, a.s. Výroční zpráva za rok 2011 

[3] Dalkia v České republice 2011 

[4]       Bašta, J. Topenářská příručka. Praha : GAS s.r.o., 2001. ISBN 80-86176-83-5 

[5] ASHRAE. Handbook-HVAC Applications. Canada: ASHRAE, 2007. 1039 s. ISBN: 

978-1-933742-14-4 

[6]  Šípal, J. Moderní předávací stanice. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 

ISBN: 978-80-7044-924-0 

[7]       Petráš, D. a kolektiv. Vytápění rodinných a bytových domů. Bratislava: Jaga group, 

2005. ISBN 80-8076-020-9   

[8] Lulkovičová, O. a kolektiv. Zdroje tepla a domovní kotelny. Bratislava: Jaga group, 

2004. ISBN 80-8076-002-0  

[9]  Kotrbatý, M.; Hojer, O.; Kovářová, Z. Hospodaření teplem: „nejlevnější energie je 

energie ušetřená“. Praha: Agentura ČSTZ, 2009.ISBN 80-8602-841-0 

[10] Vlach, J. a kolektiv. Zásobování teplem a teplárenství. Praha: SNTL, 1989.  

[11]  Brož, K. Zásobování teplem. Praha: ČVUT, 1997. ISBN 80-01-02521-7 

[12] Doubrava, J. a kolektiv. Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem. Společnost pro 

techniku prostředí, 1998. ISBN 80-02-01228-3 

[13] Ibler, Z. a kolektiv. Energetika – technický průvodce, Praha: BEN, 2002. ISBN 80-73-

00097-0 

[14] BEJAN, A. Convection Heat Transfer. John Wiley And Sons Ltd USA, 2004. ISBN 

978-0-471271-50-5 

[15] MITCHEL, P. Central Heating: Installation, Maintenance and Repair. 

WritersPrintShop 2008. ISBN 978-1-904623-62-5 

[16] SPIEGLER, K. S. Principles of energetics. Springer-Verlag 2008. ISBN 978-0-

387124-41-4  

[17]  Laboutka, K. Bytové kompaktní předávací stanice tepelných soustav. Praha, 

Topenářství, instalace, 2007, č. 2, s.52-54  

  



 

 46 

Seznam zkratek, tabulek, obrázků a příloh 

Seznam zkratek: 

PS: Předávací stanice 

DPS: Domovní předávací stanice 

ÚT: Ústřední topení 

TUV: Teplá užitková voda 

 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1: Bytové domy napojené na PS 104 

Tabulka 2:  Spotřeby tepla a tepelné ztráty na PS 104  

Tabulka 3:  Přehled účinnosti přípravy TUV na PS 104 

Tabulka 4: Spotřeby elektrické energie na PS 104 

 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: Schéma rozvodů centralizovaného zásobování teplem 

Obrázek 2: Schéma vnějších rozvodů  PS 104 

Obrázek 3: Blokové schéma samočinné regulace ÚT na DPS 

Obrázek 4: Blokové schéma samočinné regulace TÚV na DPS 

Obrázek 5: Schéma vnějších rozvodů  PS 104 (centrální ohřev TUV) 

Obrázek 6: Schéma vnějších rozvodů  PS 104 (decentralizovaný ohřev TUV) 

Obrázek 7: Zapojení PS 104 

Obrázek 8: Varianta zapojení DPS se společným měřením dodávky ÚT a TUV na vstupu 

Obrázek 9: Varianta zapojení DPS se samostatným měřením dodávky ÚT a TUV 

s jednotlivými moduly pro nižší a vyšší tlakové pásmo 

Obrázek 10: Nákup a prodej tepla na PS 104 

Obrázek 11:  Tepelné ztráty na PS 104 

Obrázek 12:  Spotřeby elektrické energie na PS 104 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1: Organizační schéma skupiny Dalkia v České republice 

Příloha 2: Dalkia držitelem certifikátu 

 



 

 47 

Přílohy 

 

Příloha 1 

Organizační schéma skupiny Dalkia v České republice 

                       

 

Příloha 2 

Certifikát INVESTORS IN PEOPLE  

 

 


