
 

 

 
  



 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

ABSTRAKT 

 
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů na údržbu a obsluhu technologických celků. 

V teoretické části jsou představeny, zpracováním knižních podkladů, pojmy týkající se této 

problematiky. Praktická část je zaměřena na konkrétní technologický celek, z oblasti 

teplárenství, a to na domovní předávací stanici. Dále v této části jsou popsány náklady 

vznikající při provozu domovní předávací stanice a jejich klasifikace. Cílem této bakalářské 

práce je zhodnocení nákladů na údržbu a jejich využití pro přesnější predikci budoucích 

nákladů údržby. V závěru jsou uvedeny názory autora na nutnost údržby v souvislosti 

s ekonomií provozu domovních předávacích stanic.  
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ABSTRACT 

 
Bachelor thesis deals with the analysis of the costs of maintenance and operation of 

technological systems. In the theoretical part concepts concerning this issue are presented by 

book materials processing. The practical part is focused on the specific technological unit 

from the heat transfer, namely to the house heat transfer station. In this section are also 

described the costs arising in the operation of the house transfer station and their 

classification. The aim of this work is to evaluate the cost of maintenance and to use them for 

more accurate prediction of future costs. In conclusion there are the author's views on the 

need of maintenance in the connection with the economic operation of house heat transfer 

stations. 
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ÚVOD 
 

Předmětem této bakalářské práce je „Analýza nákladů na opravy a údržbu technologických 

zařízení domovních předávacích stanic (DPS)“. Zvolené téma je z oblasti teplárenství a 

distribuce tepla a analyzuje zařízení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen DČR), 

která je jednou z největších firem působící v tomto odvětví. S potřebou distribuce tepelné 

energie se obyvatelé z větších měst setkávají každodenně, ať už vědomě nebo nevědomě. 

Proto se domnívám, že toto téma bude srozumitelné také pro lidi, kteří se v oblasti 

teplárenství nepohybují. 

 

V první části mé bakalářské práce bude toto téma popsáno z obecného hlediska. V kapitolách 

2-6 bude čtenář seznámen s některými vybranými procesy, které souvisejí s provozem a 

údržbou domovních předávacích stanic (dále jen DPS). V dalších částech bakalářské práce 

budou teoreticky vysvětleny vznikající náklady související s provozem technologických 

zařízení průmyslových podniků. Náklady budou přehledně rozděleny do základních skupin a 

graficky znázorněny. Budoucí finanční toky technického zhodnocení DPS budou vypočteny 

pomoci ukazatele čisté současné hodnoty. 

 

V úvodní části bakalářské práce se budu opírat především o odbornou literaturu a normy, ať 

už české nebo převzaté z Evropské unie. 

 

Druhá část mé bakalářské práce seznámí čtenáře s různými soustavami zásobování teplem 

používanými ve společnosti DČR. Následně bude zjednodušeně představena struktura 

společnosti včetně grafického znázornění skladby a organizace jednoho z regionů DČR. 

 

V kapitole 11-13 bude přehledně popsána DPS jako zástupce technologického celku 

decentralizovaného zásobování teplem. To znamená distribuce teplé užitkové vody (dále jen 

TUV), ústředního topení (dále jen ÚT) a rozvodu topné vody (dále jen TV). V dokončených 

budovách se užívá jednotná terminologie, která odpovídá normovému označení a především 

zavedené evropské normě, s naším označením ČSN EN 806. V návaznosti na tuto normu se 

používají termíny jako objektová předávací stanice, teplá voda a otopná voda, v nové 

terminologii se pojem topná voda nevyskytuje vůbec. Pro použití v této práci však budu 

používat, a pro snadnější výklad, historicky zavedené termíny, tedy DPS, TUV, ÚT a TV. 
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V souvislosti s DPS budou popsány jednotlivé práce spojené s údržbou, obsluhou a 

bezporuchovostí DPS. Tyto procesy mají přímý dopad na celkové náklady technologického 

celku DPS a samozřejmě přímý dopad na jeho rentabilitu. Náklady vznikající z provozu DPS 

budou popsány a znázorněny v kapitole 13. Pro analýzy DPS v této práci, jsou použity 

statisticky průměrné hodnoty DPS ze skutečného zdroje DČR. Tento zdroj se nachází v 

klasické sídlištní zástavbě a je tvořen jak vybavenostmi (tzn. Obchodní středisko, Mateřská 

školka) tak bytovými domy s různým počtem bytových jednotek. 

 

Závěrem práce bude predikce budoucích nákladů na provoz DPS, včetně technického 

zhodnocení a výpočtu čisté současné hodnoty, která bude vycházet z praktické zkušenosti 

s provozem a údržbou DPS jakož i z doporučení dodavatelů a výrobců použitých komponentů 

DPS. V práci bude predikován předpokládaný vývoj budoucích nákladů, spojených 

s provozem DPS, s výhledem do roku 2020. 
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1 ÚDRŽBA A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY 

 

Stanovení politiky a koncepce údržby je prioritou každé organizace, která se zabývá touto 

problematikou. Je důležité přesně definovat pojmy jako je místo a program údržby. Místem 

údržby je v organizacích vnímán prostor, kde mají být prováděny specifické stupně údržby 

zařízení. Programem údržby se rozumí seznam všech údržbářských úkolů vypracovaný pro 

systém v dané koncepci údržby a okolností, za kterých se očekává, že je objekt v provozu. 

Program údržby však nemůže napravit nedostatky návrhu z hlediska úrovně bezpečnosti a 

bezporuchovosti zařízení a konstrukce, může pouze minimalizovat znehodnocení zařízení a 

jeho návrat do původních hodnot daných jeho návrhem. 

 

Údržbu objasňuje Kenneth Holmberg, v knize E- Maintenance,  takto: „Maintenance is field 

of technology that consists of technical skills, techniques, methods and theories that all aim at 

in terms of costs reduction effective way of energy consumption, pollution free environment 

and a safe, controlled and predictable way“.[1] 

 

Údržba v sobě zahrnuje několik typů údržby, obecně však údržbou rozumíme „kombinaci 

všech technických, administrativních a manažerských opatření během životního cyklu objektu 

zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat 

požadovanou funkci“. [2] 

 

„Analýzy, hodnocení, zjišťování a řízení udržovatelnosti a zajištěnosti údržby souběžně 

s bezporuchovostí jsou nedílnými součástmi řešení problematiky spolehlivosti. Řešení 

problematiky udržovatelnosti a zajištění údržby v užším významu spočívá v určování a 

hodnocení nároků na udržovatelnost, požadavků na dosahování a ověřování cílů 

udržovatelnosti, sestavení a provádění příslušných programů, včetně vyvolaných nákladů“. 

[3] 

 

1.1 Rozdělení údržby 

 

Rozdělení údržby bude provedeno dle způsobu použití v provozu. 
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1.1.1 Poruchová údržba 

 

Jedná se o údržbu po poruše tzn. „ údržba prováděná po zjištění poruchového stavu a 

zaměřena na uvedení technologického celku do stavu, ve kterém může vykonávat 

požadovanou funkci“.[2] Uvádí se v činnost až při poruše nebo porušení bezpečnosti práce. Je 

to operativní činnost, bez plánování a přípravy. Koordinaci údržbářských činností v 

poruchové údržbě si prakticky lze těžko představit. Finanční prostředky na náhradní díly se 

vynakládají až v případě vyčerpání fyzické životnosti dílů. To na jedné straně přináší nízké 

náklady v důsledku dlouhých period mezi výměnami a opravami, na druhé straně však 

vyvolává zvýšení nákladů z důvodu větších ztrát z nedodávky tepelné energie, ke kterým 

dochází při dosažení mezního stavu ve fyzické životnosti jednotlivých komponentů. 

 

1.1.2 Preventivní údržba 

 

Touto údržbou rozumíme „ provádění údržby v předem stanovených intervalech nebo podle 

předepsaných kritérií se zaměřením na snížení pravděpodobnosti poruchy nebo degradace 

fungování objektu“[2], navazuje na preventivní prohlídky, inspekci a diagnostiku. Preventivní 

údržba sestává z preventivní výměny dílů a preventivních oprav, a to i v případě, že u dílů 

nedošlo ještě k vyčerpání fyzické životnosti. Preventivní údržba na jedné straně zvyšuje 

náklady na náhradní díly, které jsou častěji spotřebovávány, ale na druhé straně snižuje 

náklady v provozu, protože dochází k odstávkám zařízení jen s minimální dobou trvání. 

 

Preventivní údržbou v publikaci „The Handbook of Performability Engineering“ je 

charakterizována autorem jako, „Preventative maintenance, as the name itself indicated, is a 

schedule of planned maintenance aimed to prevent future breakdowns and failures of a 

systém that is functioning properly. In fact, preventive maintenance is performed to prevent 

equipment failure before it actually occurs and to keep the equipment working and/or extend 

the life of the equipment“.[4] 

 

Cílem efektivní preventivní údržby je udržení funkce zařízení na požadované úrovni 

spolehlivosti, dále získávaní informací pro zlepšování návrhu u zařízení, jejichž 

bezporuchovost se ukázala jako nedostatečná. Neméně důležité je však z ekonomického 

hlediska dosažení těchto cílů při vynaložení co možná minimálních nákladů na tuto údržbu. 
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Cílem efektivní preventivní údržby je [5]: 

 Udržet funkci objektu na požadované úrovni provozní spolehlivosti. 

 Získat informace nutné pro zlepšení návrhu těch systému, jejichž bezporuchovost se 

prokázala jako nedostatečná. 

 Dosáhnout minimálních nákladů na údržbu a nákladů na zbytkové poruchy. 

 Získat nutné informace pro průběžný program údržby, který se zlepšuje vzhledem 

k počátečnímu programu, neustálým systematickým posuzováním efektivnosti dříve 

stanovených úkonů údržby. 

 

1.1.3 Prediktivní údržba 

 

Tato údržba je „prováděna na základě předpovědi odvozené z opakované analýzy nebo ze 

známých charakteristik a vyhodnocení významných parametrů degradace technologického 

celku“[2]. Provádí se statistické sledování životnosti, tedy určení okamžiku, kdy strojní díly 

vyčerpají svou fyzickou životnost. Na tomto základě pak preventivní údržba může 

dlouhodobě plánovat preventivní opravy a výměny. U prediktivní údržby je tedy velmi 

důležitý „správně vypracovaný informační systém a všechna periferní zařízení vnějšího 

okruhu (sběrná místa v provoze poskytující data) včetně ručního měření“[6]. 

 

2 OBSLUHY 

 

Obsluhou technologického zařízení rozumíme zaměstnance, který zařízení používá a je k této 

činnosti oprávněn Pro účely této práce se pod pojmem obsluha technologického zařízení 

rozumí, používání technologického zařízení spojené zejména s uváděním zařízení do provozu 

a jeho odstavováním z provozu, seřizováním, manipulací, úpravou, opravou, údržbou a 

čištěním po celou dobu jeho provozu. Obsluha zařízení také spočívá ve vedení provozní 

dokumentace obsahující průvodní dokumentaci a záznamy o poslední manipulaci 

se zařízením, o opravách nebo údržbě, jakož i záznamy o výchozích a následně pravidelných 

kontrolách a revizích. 

 

U technologických zařízení, provozně spojená s elektrickým zařízením, „lze obsluhou chápat 

zapínání a vypínání elektrických okruhů, lokální, dálkové nebo centrální ovládání, 
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regulování, monitorování, čtení dat z trvale instalovaných přístrojů, prohlídky elektrických 

zařízení apod. Při obsluze se osoby obsluhující toto elektrické zařízení zásadně dotýkají jen 

těch částí el. zařízení, které jsou k tomu určené například vypínače, spínače, ovladače 

apod.“[7] 

 

3 OPRAVY 

 

Opravu stejně jako údržbu lze rozdělit na několik druhů. Obecně opravu chápeme jako 

„fyzický zásah prováděný za účelem obnovy požadované funkce technologického celku, který 

je v poruchovém stavu“.[2] 

 

3.1 Dočasná oprava 

 

Pojem „dočasná oprava“ charakterizujeme jako „fyzický zásah provedený s cílem umožnit 

technologickému celku, který je v poruchovém stavu, aby vykonával funkci po omezenou 

dobu, dokud nebude provedena oprava“. [2] 

 

 

3.2 Generální oprava 

 

Tímto se rozumí „ obsáhlý soubor zásahů preventivní údržby prováděných za účelem udržení 

požadované úrovně funkčnosti technologického celku. Při generální opravě může být 

technologický celek úplně nebo částečně rozebrán. Generální oprava se zpravidla skládá 

z úplné demontáže, technické kontroly všech součástí, následné montáže, kontroly a 

povrchové úpravy technologického celku“[2] Generální oprava je ve většině případů nutná na 

konci doby životnosti technologického celku. 

 

4 BEZPORUCHOVOST 

 

Bezporuchovým stavem máme na mysli „schopnost technologického celku vykonávat 

požadovanou funkci v daných podmínkách a v daném časovém intervalu. Předpokládá se, že 



8 

 

na začátku tohoto časového intervalu je technologický celek ve stavu, v němž je schopen 

fungovat tak, jak je požadováno. Bezporuchovost může být kvantifikována jako ukazatele 

pravděpodobnosti nebo funkčnosti s použitím vhodných ukazatelů a potom se označuje jako 

ukazatel bezporuchovosti. V některých případech je možné místo daného časového intervalu 

uvažovat daný počet jednotek (počet hodin chodu)“ [2]. Existuje ještě tzv. vlastní 

bezporuchovost, což je bezporuchovost určena návrhem a výrobou, s touto bezporuchovostí 

pracují výrobci technologických celků. 

 

4.1 Údržba zaměřená na bezporuchovost 

 

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM – Reliability Centred Maintenance) je metoda pro 

identifikaci a volbu takových politik managementu poruch, aby se účinně a efektivně dosáhlo 

požadované bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu. „Systém managementu poruch 

může zahrnovat činnosti údržby, změny provozu, modifikace návrhu nebo jiné zásahy za 

účelem zmírnění následků poruchy“.[5] 

 

RCM poskytuje proces rozhodování, při kterém se u zařízení identifikují použitelné a 

efektivní požadavky na jeho preventivní údržbu, nebo zásahy managementu podle 

bezpečnostních, provozních a ekonomických následků identifikovatelných poruch a podle 

mechanismu degradace zodpovědného za tyto poruchy. Konečným výsledkem práce v tomto 

procesu je posudek týkající se nutnosti provádění údržbářského úkolu, změny návrhu či 

jiných alternativ pro realizaci zlepšení. 

 

Základní kroky programu RCM jsou tyto[5]: 

 zahájení a plánování, 

 analýza poruch funkce, 

 volba úkolu, 

 praktická realizace, 

 neustále zlepšování. 

 

U všech úkolů je základním faktorem „bezpečnost s ohledem na pracovníky a životní 

prostředí, jakož i provozní a ekonomické záležitosti. Je však třeba poznamenat, že uvažovaná 

kritéria zpravidla závisejí na povaze produktu a na jeho použití. Například u výrobního 
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procesu se obvykle vyžaduje, aby byl ekonomický a životaschopný, a může se citlivě brát 

ohled na životní prostředí, zatímco obranné zařízení má být hlavně provozně úspěšné, ale 

může mít méně přísná kritéria bezpečnosti, hospodárnosti a vlivu na životní prostředí“.[5] 

 

Úspěšná aplikace metody RCM vyžaduje dobré pochopení zařízení i konstrukce, jakož i 

provozního prostředí, provozního kontextu a přidružených systémů spolu s pochopením 

možných poruch a jejich následků. Největšího přínosu lze „dosáhnout zaměřením analýzy 

tam, kde by mohly poruchy mít závažné bezpečnostní, environmentální, ekonomické nebo 

provozní následky“.[5] 

 

5 PROVOZUSCHOPNOST, SPOLEHLIVOST 

 

Provozuschopnost systému je stav, ve kterém „je systém schopen vykonávat stanovené funkce 

dle technických podmínek“.[8] Jak bylo zmíněno na začátku, s provozuschopností je spojena 

porucha a funkčnost. „Porucha je jev určující ukončení provozuschopnosti systému“.[8] 

Funkčnost systému je schopnost systému vykonávat funkci dle technických podmínek. 

„Systém tedy může být ve stavu funkčním, ale ne provozuschopném“.[8] 

 

Jiný názor ve vztahu k poruše a funkčnosti je z definice spolehlivosti, která zní „spolehlivost 

je schopnost k fungování“.[6] Jiná definice je“ pravděpodobnost, že dojde k poruše jen v 

určeném čase, nikoliv dříve“.[6] Spolehlivost se měří počtem poruch v daném čase anebo 

naopak, dobou mezi dvěma poruchami. V dnešní technické době se „diagnostik  již nespokojí 

s pouhou detekcí a lokalizací existující poruchy, ale vyžaduje přesnou specifikaci poruchy. Z 

tohoto důvodu je nutné naměřené údaje digitalizovat a dál analyzovat“[9], aby bylo možno 

poruchám co nejefektivněji předcházet a tím udržovat zařízení co nejdéle v provozuschopném 

stavu. 

 

6 NÁKLADY PODNIKU 

 

„Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce“.[10] 
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Náklady podniku nabíhají v průběhu reprodukčního procesu nepřetržitě. Proto je třeba 

vymezit časový interval, za který je vhodné sledovat jejich výši. V praxi se za základní časové 

úseky jejich zjišťování volí různá kalendářní období (většinou rok, měsíc), teoreticky jsou 

však možné i jiné časové intervaly jejich sledování. 

 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

„Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. 

Za hlavní hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle“[10]: 

 nákladových druhů, 

 položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

 místa jejich vzniku a okruhu odpovědnosti, 

 závislosti na objemu. 

 

Pro potřebu manažerského rozhodování je důležité třídění nákladů podle jejich závislosti na 

změnách objemu výroby. „Základní skupinu tvoří náklady fixní a variabilní a dále manažeři 

používají náklady oportunitní (alternativní), relevantní, explicitní, implicitní“.[11] 

6.1 Druhové členění vlastních nákladů 

 

Základní struktura druhového členění nákladů[10]: 

1. spotřeba materiálu a energie, 

2. služby nakoupené od externích dodavatelů (spotřeba energie, opravy, výkony spojů, 

náklady na reklamu, nájemné, cestovné), 

3. odpisy dlouhodobého majetku (odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku), 

4. osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení, sociální náklady), 

5. daně a poplatky a ostatní provozní náklady (pokuty, penále, úroky z prodlení), 

6. finanční náklady (nákladové úroky), 

7. tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům, 

8. mimořádné náklady (manka a škody). 

 

S provozem a údržbou DPS souvisejí náklady v bodě 2,3,4,8. 
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Tato struktura členění nákladů ukazuje, že v druhovém členění jsou zachycovány vesměs 

náklady externí, tj. náklady vznikající spotřebou prostředků a práce, které si podnik zajišťuje 

nákupem. Náklady mají charakter jednoduchých nákladů. Druhové členění nákladů „slouží 

především k zachycování nákladů podniku jako celku, nebo jeho části. Používá se 

k prověřování vazeb mezi jednotlivými částmi jeho prováděcího plánu a dále při zpracování 

různých bilancí na podnikové úrovni“.[10] 

 

6.2 Kalkulační členění nákladů 

 

Při tomto členění nákladů je třeba přiřadit všechny náklady na určitý výkon tj. určitý výrobek, 

práci nebo službu a to na jejich kalkulační jednici (např. kus, tuna)  

 

Podle způsobu přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu lze rozlišit náklady[10]: 

 Přímé – což jsou takové náklady, u nichž lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů. 

 Nepřímé – to jsou náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici. Nazýváme je 

také režiemi. Tyto náklady se proto rozpočtují (rozvrhují) na jednotlivé výkony podle 

určitých zvolených rozvrhových základen. 

6.3 Členění dle místa vzniku a odpovědnosti 

 

Toto členění je základem členění nákladů „podle vnitropodnikových útvarů, vnitropodnikové 

útvary, k nimž se přiřazují náklady podle odpovědnosti, se nazývají střediska. Druhy středisek 

obvykle v praxi, vycházejí z charakteru jejich funkce v podnikatelském procesu“.[12] 

 

Nejčastěji rozlišujeme střediska výrobní, obslužná a správní, které mají své materiální základy 

v existenci příslušných organizačních vnitropodnikových útvarů, kde za své náklady přebírají 

tyto střediska odpovědnost. 

 

6.4 Členění v závislosti na objemu výroby 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole „7 Náklady podniku“, důležité místo v klasifikaci nákladů 

zaujímá jejich rozlišení na fixní (stálé) a variabilní (proměnné). „Tradiční teorie nákladů 
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vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného chování nákladů a jejich vztahu ke konečné 

příčině jejich vzniku, obvykle vyjadřované objemem produkce“.[10] 

 

Fixní a variabilní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace může být podnik, nejmenší zkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informace získáme, „zvolíme-li za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup však bude velmi pracný a vynaloženému úsilí mnohdy nemusí odpovídat patřičné 

zvýšení kvality řízení daného procesu. Zvolíme-li naopak za zkoumanou výrobní jednotku 

celek rozsáhlý, ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou hodně hrubé. Mezi 

oběma extrémy je proto třeba hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme 

analýzu nákladů, obvykle za ní lze považovat hospodářské, popř. nákladové středisko“.[10] 

 

Náklady, které použiji k analýze nákladů DPS, patří do skupiny „závislosti na objemu“ a jsou 

to náklady fixní a variabilní. 

 

V publikaci Management and Cost Accouting charakterizuje Colin Drury rozdíl mezi fixními 

a variabilními náklady takto: „ The distinction between fixed and variable costs must be made 

relative to the time period under consideration“[13]. 

 

Fixní náklady – jsou to většinou náklady, které se v určitém časově omezeném úseku nemění 

v závislosti na prodeji (administrativní náklady, nájem, energie nesouvisející přímo 

s prodejem nebo výrobou apod.). „Fixní neboli režijní náklady jsou takové, které firma 

spotřebovává, i když nevyrábí. Platí, že objem fixních nákladů je v krátkém období konstantní, 

náklady nereagují na změnu objemu výroby, zůstávají ve své absolutní výši neměnné. Čím 

více je vyrobeno jednotek výkonu, tím menší jsou fixní náklady na jednotku výkonu“.[13] 

 

Variabilní náklady -  to jsou většinou náklady závislé na prodaném množství (výrobní, 

distribuční atd.). „Variabilní náklady reagují na změny v objemu výkonů. Ve své absolutní 

výši se při zvýšení objemu výkonů zvyšují, při poklesu objemu výroby se snižují. Platí, že 

objem variabilních nákladů roste s objemem výroby. Variabilní náklady jsou na jednotku 

produkce konstantní“.[14] 
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množství 

  

  

 

 

 

 

 

Obr. 1 Fixní a variabilní náklady [autor] 

 

Je potřeba mít na paměti, že fixní náklady nerostou úměrně množství prodaného zboží či 

poskytnuté služby, ale stupňovitě. Je velice obtížné vrátit je na původní úroveň, i když se 

prodej sníží. Například prodej nám roste a my jej chceme ještě zvýšit a potřebujeme novou 

výrobní halu a zařízení. Bez důkladné analýzy se rozhodneme pro koupi haly, nákup strojů a 

zaměstnání nových lidí. Fixní náklady nám v krátkém časovém okamžiku vzrostou o další 

úroveň. I když se nebude prodej vyvíjet směrem, jakým bychom chtěli, tyto náklady budeme 

muset stále hradit a budou nám stále snižovat náš zisk, i když nebudou generovány žádným 

zvýšeným prodejem. 

 

7 SYSTÉMY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 

Obecně lze konstatovat, že přibližně do devadesátých let 20-tého století převažoval v České 

republice centralizovaný rozvod tepla tzv. Soustava  centralizovaného  zásobováním teplem 

(dále jen SCZT) Obr. 2 Schéma znázornění SCZT. 

 

Soustavy CZT zahrnují vzájemně propojené zdroje tepla (kombinovaná výroba elektřiny a 

tepla, výtopny), tepelné sítě, případně předávací stanice (dále jen PS) a spotřebitelská 

zařízení. Jak název SCZT napovídá, jedná se o parametry vytápění a zásobování TUV 

centrálně pro potřeby obytných domů, vybaveností a pro technologické potřeby 

průmyslových podniků. 

 

Tepelnými sítěmi rozumíme zařízení určená pro dopravu tepla od zdroje k odběrateli. 

Zahrnují také předávací stanice, kde se provozní parametry nosiče tepelné energie upravují na 

hodnoty, které jsou požadovány spotřebitelskými zařízeními (snížení tlaku, teploty atp.) 

množství 

   fixní 

 náklady 

  variabilní 

   náklady 
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K ohřevu vody v předávacích stanicích se používá teplonosné médium proudící z teplárny, 

pomoci primárních tepelných sítí. V České republice převládají horkovodní primární sítě. 

Protože není možné dodávat do domovních rozvodů ÚT a TUV v bytových domech páru či 

vodu teplejší než 95°C a tlak větší než 0.6MPa, je třeba teplotu a tlak transformovat pro 

sekundární sítě. K této úpravě teploty a tlaku slouží předávací stanice, kde jejich součástí jsou 

výměníky tepla. V těchto zařízeních je ohřívána voda v samostatném okruhu a koluje mezi 

předávací stanicí a spotřebitelem, tzv. sekundární tepelná síť. 

 

Voda v sekundární tepelné síti dosahuje max. 95°C při tlaku 0.6MPa, v případě ohřevu 

ústředního topení. Při přípravě teplé užitkové vody nepřesahuje teplota v sekundární tepelné 

sítí teplotu 65°C a tlakově je závislá na tlaku studené vody dodavatele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma znázornění SCZT: 1 – Zdroj tepelné energie, 2 – Primární tepelná síť, 3 – 

Předávací stanice, 4 – Sekundární tepelná síť, 5 – Objekty s centrální dodávkou ÚT a TUV 

[autor] 

 

Po roce 2000 se začal v Evropě a poté v České republice prosazovat trend pocházející ze 

Skandinávie, který spočívá přípravě parametrů otopné vody pro vytápění a ohřevu teplé vody 

u konečného spotřebitele tj. byl zrušen centrální ohřev teplé vody na hlavních předávacích 

stanicích a přemístěn do místa spotřeby. Tímto bylo umožněno řešit přípravu ÚT individuálně 

pro každý zásobovaný objekt v závislosti na jeho tepelně-technických vlastnostech. I nadále je 

využíván centralizovaný systém dodávky tepla, který je takto postaven na vyšší kvalitativní 

úroveň pro konečného spotřebitele. Obr. 3 Schéma znázornění přípravy TUV a ÚT z CZT v 

místě spotřeby pomocí domovních předávacích stanic umístěných zpravidla přímo v 

zásobovaném objektu tzv. (zúčtovací jednotce). 
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Obr. 3 Schéma znázornění přípravy TUV a ÚT z CZT v místě spotřeby: 1 – Zdroj tepelné 

energie, 2 – Primární tepelná síť, 3 – Předávací stanice, 4 – Sekundární tepelná síť,  

5 – Objekty s decentralizovanou dodávkou ÚT a TUV, 6 – Domovní předávací stanice (DPS) 

[autor] 

 

8 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU DALKIA Česká republika, a.s. 

 

Pro svou praktickou část bakalářské práce jsem si zvolil DPS ve firmě Dalkia Česká republika 

a.s., proto zde bude podnik velmi zjednodušeně představen. „Dalkia, je člen francouzské 

nadnárodní skupiny Veolia Environnement, která působí v České republice od roku 1991. 

Veolia Environnement představuje jediný světový koncern, jenž je zaměřený výhradně na 

poskytování environmentálních služeb a nabízí kompletní škálu těchto služeb v rámci svých 

čtyř divizí: vodohospodářství – Veolia voda, nakládání s odpady – Marius Pedersen, 

energetické služby – Dalkia, doprava – Veolia transport“.[15] 

Dalkia, je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a elektrické energie v 

zemi a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu, a zabývá se také výrobou 

tepla a elektřiny v kombinovaném cyklu neboli kogenerace, která je vysoce šetrná 

k životnímu prostředí. 

 

Vedle tepla a elektřiny Dalkia vyrábí a dodává chlad, stlačený vzduch a další energetické 

komodity. Zároveň poskytuje energetické služby pro klienty ze soukromé i veřejné sféry, 

průmyslového i terciárního sektoru. 

 

   

 
1 

2 
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4 
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Společnost Dalkia Česká republika a.s. organizačně tvoří čtyři regiony (Region Severní 

Morava – Obr. 4, Region Střední Morava, Region Východní Morava a Region Čechy). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že DČR působí na mnoha místech České republiky, budu 

analyzovat skutečné náklady DPS pouze na jednom z regionu společnosti DČR a to na 

Regionu Severní Morava (dále jen RSEM).   

 

8.1 REGION SEVERNÍ MORAVA (RSEM) 

 

RSEM je největší organizační jednotkou Dalkia Česká republika, a.s. a zároveň zajišťuje 

nejvyšší podíl výroby tepla z obnovitelných zdrojů tzv. OZE - biomasy. „Prostřednictvím 

jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (cca 400km) dodává tepelnou 

energii zhruba 105 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním 

střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě a Krnově“.[15] 

 

Je také významným výrobcem elektřiny a poskytovatelem podpůrných a systémových služeb 

pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR. Mezi největší zákazníky patří větší 

bytová družstva, velká nákupní a zábavní centra, průmyslové a potravinářské podniky 

v Ostravě a Krnově. Region Severní Morava tvoří čtyři závody: Závod Elektrárna Třebovice, 

Závod Ostrava Střed, Závod Krnov a Závod Distribuce a služby. Z Obr. 4 Organizace závodů 

RSEM, je také patrné organizační členění. Závodu distribuce a služeb (dále jen ZDS) na 

jednotlivé lokality v Ostravě a v Krnově. 
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Obr. 4 Organizace závodů RSEM [autor] 

 

9 POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ DPS 

 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. pokračuje v realizaci, u převážné většiny svých 

zákazníků, moderního řešení vytápění a přípravy teplé vody v objektech, splňující požadavky 

Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 

 

Základním principem je instalace DPS, Obr. 5 Technologické schéma zapojení DPS, která 

slouží pro decentralizovanou přípravu teplé vody a objektovou regulaci vytápění podle potřeb 

zákazníka. DPS je instalovaná v místě předání energie topné vody z distribuce příslušné 

hlavní PS do koncového odběrného zařízení. DPS je technologické zařízení pro přípravu, 

regulování a měření parametrů dodávky tepla. Její konstrukční řešení v návaznosti na 

požadované parametry dodávky tepla je ověřeno mnohaletým provozem. 

 

Součástí rekonstrukce je rovněž přechod na dálkový přenos odečtu z měření tepla. 

Samozřejmostí je také přenos parametrů a základních informací o chodu stanice na dispečink 

lokality s nepřetržitou obsluhou. 
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DPS podléhají plně obecným podmínkám, stanovenými hygienickými požadavky, na 

dodržení nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení. Jsou prováděná 

odpovídající protihluková opatření tak, aby nebyli obtěžování hlukem ani obyvatelé bytů 

umístěných bezprostředně nad DPS. Pro splnění tohoto požadavku jsou standardně používána 

mokroběžná nízko-energetická čerpadla třídy A s integrovanou regulací otáček a možností 

provozu jak na konstantní tak variabilní tlakový režim. Tím je dosaženo velmi nízké hlučnosti 

proudících médií při provozu. 

 

Přechod na decentralizované zásobování ústředním topením (ÚT) a teplou užitkovou vodou 

(TUV) přináší zákazníkům tři výhody: 

 

1. Výrazné zvýšení kvality dodávky teplé vody 

 možnost nastavení teploty teplé vody podle přání zákazníka, 

 minimalizace možnosti tvorby zákalů a bakterií legionely, 

 eliminace úniků vody netěsnostmi ve venkovních rozvodech teplé vody, 

 zlepšení cirkulace v objektech (odpadá problematika nedostatečného tlaku 

teplé vody v objektu). 

 

2. Rozšíření možnosti regulace ústředního topení 

 možnost individuálního nastavení otopné křivky dle konkrétních tepelně- 

technických vlastností zásobovaného objektu a útlumu dle konkrétních 

požadavků zákazníka, 

 možnost individuálního zahájení a ukončení topné sezóny a individuálního 

odstavování od venkovní teploty, 

 možnost napojení zařízení vzduchotechniky. 

 

3. Jednoznačné měření spotřebovaných energií u zákazníka 

 měření studené vody pro ohřev teplé užitkové vody, 

 měření spotřebovaného tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, 

 měření elektrické energie pro provoz stanice. 

 

Realizace domovních předávacích stanic má současně příznivý vliv na všechny obyvatele 

města, neboť minimalizuje počet oprav rozvodů teplé užitkové vody a snižuje četnost 
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prováděných generálních oprav spojených s výkopovými pracemi a dlouhodobými 

odstávkami TUV. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Technologické schéma zapojení DPS: 1 – ultrazvukový měřič tepla, 2 – regulační 

ventil ÚT, 3 – regulační ventil TUV, 4 – oběhové čerpadlo ÚT, 5 – nabíjecí čerpadlo TUV, 6 

– cirkulační čerpadlo TUV, 7 – výstupní teplota ÚT, 8 – výstupní teplota TUV,  

9 – recirkulační teplota TUV, 10 – termostat přehřátí TUV, 11 – zpětná klapa ÚT, 12 – zpětná 

klapa TUV, 13 – deskový výměník tepla, 14 – vodoměr studené vody [autor] 

 

10 TECHNICKÝ POPIS DPS 

 

10.1 Popis zařízení a jeho funkce 

 

V této kapitole budou rozděleny DPS dle způsobu zapojení, včetně popisu jejich funkce. Dále 

zde budou popsány jednotlivé komponenty používané v technologickém zařízení DPS. 
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10.1.1 Funkce stanic a rozdělení 

 

Domovní předávací stanice slouží k přípravě ÚT, TUV, ojediněle pro vzduchotechniku a pro 

technologické potřeby průmyslových firem. Pro ohřev TUV probíhá přenos tepla vždy jako 

tlakově nezávislý (přes deskový výměník). 

 

Pro vytápění se běžně užívá tlakově závislé dvoucestné směšování. Pouze pro nebytové 

objekty (z důvodu možného nepřístupu zejména v noční době, dny pracovního klidu) se 

používá tlakově nezávislé zapojení i pro ÚT. 

 

10.1.2 Tlakově nezávislé stanice ÚT 

 

U těchto typů stanic jsou hlavním konstrukčním prvkem výměníky tepla s teplosměnnou 

plochou, na které dochází k předávání tepla mezi primární TV a sekundárním okruhem ÚT v 

DPS. Konstrukční řešení teplosměnných ploch deskových - výměníků tepla nabývají 

unifikovanou podobu tj. nerezové desky pájené zpravidla měděnou pájkou. 

 

10.1.3 Příprava TUV 

 

Teplá užitková voda je zásadně ohřívána v ohřívačích, které jsou vybaveny zařízením, které 

při dosáhnutí teploty 65 °C omezí samočinně přívod teplonosné látky (ČSN 06 0830). 

 

Topné médium je přiváděno z primární strany v podobě topné vody.  

Konstrukční řešení ohřevu TUV lze rozdělit na: 

 

a)  ohřev v deskovém výměníku – bez zásobníku  

 způsob ohřevu je zajišťován přímým ohřevem studené vody topnou vodou 

v deskovém výměníku, 

 

b)  ohřev v deskovém výměníku se zásobníkem  

 do výstupního potrubí TUV bývá ještě často vsazována nádrž ve funkci akumulačního 

zásobníku s nabíjecím čerpadlem, která slouží k vyrovnávání špičkových rázů při 
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odběru TUV. Používá se zejména pro nárazový odběr některých nebytových objektů 

např. sportovní zařízení. 

 

10.2 Provozní výbava DPS 

 

V této kapitole budou popsány jednotlivé okruhy a komponenty DPS. 

 

10.2.1 Regulační okruh 

  

Je tvořen použitím řídících systémů s volně programovatelným regulátorem nebo s využitím 

aplikačních regulátorů určených pro domovní předávací stanice. Systém řídí provoz ÚT dle 

ekvitermní regulace teploty. Úroveň výstupních teplot ÚT je řízena v závislosti na průběhu 

venkovních teplot v intervalu -15
o
C až +15

o
C. Ekvitermní regulace DPS s přímým výstupem 

ÚT k vytápění probíhá v intervalu 35-75
o
C. 

 

Regulace ohřevu TUV probíhá podle nastavené požadované teploty v rozmezí 50 až  55
o
C při 

denním režimu, v nočních hodinách je standardně aktivován noční útlum s teplotami 46 až 

50°C. 

 

Systém regulace dále snímá mezní (havarijní) provozní hodnoty, kdy při překročení libovolné 

snímané veličiny dochází k odstavení dalšího ohřevu uzavřením regulační armatury, která plní 

také zabezpečovací funkci. 

 

Snímané mezní veličiny: 

 teplota TUV, max. 65
o
C, 

 teplota vnitřního prostoru, 

 zaplavení stanice (vznik netěsnosti – únik média), 

 zvýšení doplňování do systému ÚT (u tlakově nezávislých systémů), 

 překročení teploty okruhu ÚT a TUV, 

 poruchy oběhových čerpadel. 
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Regulační a řídící jednotky jsou konfigurovány a začleněny do komunikační sítě k přenosu 

dat a informací. Komunikace je zajišťována komunikačním modulem, a to mezi danou DPS a 

dispečinkem Závodu distribuce a služby (ZDS). Na dispečinku lze monitorovat průběh 

provozu stanice (data jsou archivována) s možností dálkového řízení a ovládání provozu DPS. 

Z archivace dat lze analyzovat průběh případné poruchy tj. (prediktivní údržba) a operativně 

stanovit způsob nápravy. 

 

10.2.2 Výměníky tepla 

 

Výměníky tepla jsou zařízení, která slouží k průběžnému předávání tepelné energie pomoci 

proudících teplonosných médií. Výměník je tedy zařízení, které slouží k výměně energie mezi 

soustavami a objekty o různých parametrech. Podle konstrukce teplosměnné plochy jsou 

nejčastěji používány výměníky deskové nebo trubkové. 

 

Deskový výměník tepla, který využívá DPS, tvoří soubor desek lisovaných z různého 

materiálu. Mezi deskami výměníku tepla, díky jejich profilovanému povrchu, vznikají 

oddělené kanály, kudy protéká ohřívané médium. Každá deska výměníku tepla je obtékána 

primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými 

médii dochází přes stěnu desky k prostupu tepla. Protiproudé zapojení a konstrukce 

deskových výměníků umožňuje na omezeném prostoru v technologii DPS zajistit účinný 

přestup tepla mezi jednotlivými médii. Zejména z tohoto důvodu a pro svou cenovou 

dostupnost jsou v konstrukci DPS nezastupitelné. 

 

10.2.3 Čerpadla 

 

Čerpadla zajišťují nucený oběh (ÚT) či cirkulaci (TUV) příslušného okruhu. Čerpadla na 

DPS jsou řešena jako kompaktní celek. Oběhová čerpadla pro ÚT jsou vybavena 

frekvenčními měniči s permanentními magnety, které umožní plynulou automatickou regulaci 

otáček čerpadel v závislosti na průběhu tlakové diference okruhu. Čerpadla na okruhu topné 

vody a cirkulační čerpadla TUV jsou většinou s možností volby jednoho ze tří stupňů výkonů. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
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10.2.4 Měření 

 

DPS je vždy vybavena vstupním měřičem tepla (ultrazvukovým průtokovým měřičem či 

indukčním měřičem). Na DPS se dále nachází podružný vodoměr pro určení množství ohřáté 

TUV. Od roku 2006 je součástí dálkového přenosu i přenos dat těchto měřidel. Údajů z těchto 

přístrojů se využívá ke kontrole funkce technologie a provozu DPS. 

 

10.2.5 Armatury 

 

Nezbytnou součástí strojního vybavení DPS je několik druhů nerezových armatur.  

 uzavírací armatury v provedení jako kulové uzávěry anebo jako mezipřírubové 

klapky, 

 filtry k zachycování mechanických nečistot, sloužící k ochraně všech komponentů, 

standardně umísťovanými na vstupu DPS před regulační armatury nebo čerpadla, 

 pojistné ventily musí být instalovány na každém zdroji zařízení – tj. na každém 

tlakově nezávislém okruhu ÚT i TUV,  

 havarijní armatura - je současně i regulační. 

 

10.2.6 Doplňovací a expanzní soustava 

 

Pro tlakově závislý – oddělený okruh ÚT deskovým výměníkem je nutno vybavit okruh 

automatického doplňování o solenoidový ventil, ovládaný regulátorem tlaku na sekundární 

straně ÚT.  

 

10.2.7 Elektrická zařízení a instalace DPS 

 

Elektrické zařízení DPS a její jednotlivé části (čerpadla, servopohony, ovládací prvky apod.) 

musí vyhovovat platným elektrotechnickým předpisům s dostatečnou ochranou před 

nebezpečným dotykem. Tyto části se musí pravidelně revidovat ve lhůtách odpovídajících 

důležitosti zařízení a jeho provozním podmínkám. 
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Údržbu, opravy a nahodilé práce na el. zařízení v DPS smí provádět pouze operátoři 

s příslušnou kvalifikací elektro, dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

zákona č. 98/1982Sb. 

 

Při požáru na elektrickém zařízení pod napětím se smí použít hasicích přístrojů určených pro 

hašení elektrického zařízení (sněhové, práškové apod.). Pokud je možno, vypne operátor 

v těchto případech el. proud. Na vypnutou část elektro zařízení na hlavním rozvaděči umístí 

výstražnou tabulku „Nezapínat“ (Provozovatel vybaví obsluhu DPS touto tabulkou). 

 

11 VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ DPS 

 

Operátoři kontrolují funkci všech měřících a regulačních přístrojů a při zjištění jejich 

nesprávné funkce závadu urychleně odstraní, nebo přístroj vymění za správný. V případě 

potřeby opravy některého z regulačních obvodů je možné po dobu nezbytnou pro opravu 

provozovat zařízení ručními regulačními armaturami. Tento provoz však vyžaduje stálou 

kontrolu. V případě poruchy automatické regulace smí být zařízení dále provozováno jen 

tehdy, jestliže na celou dobu, kdy je vyřazena automatická regulace z činnosti, je určena 

zodpovědná osoba, která trvale podle spolehlivě ukazujících tlakoměrů a teploměrů zajišťuje 

ruční regulaci. 

 

Zařízení uvádějí operátoři do provozu, provozují, odstavují a provádějí provozní údržbu podle 

dílčích provozních předpisů jednotlivých zařízení. 

 

 

 

 

11.1 Uvádění zařízení DPS do provozu 

 

Veškeré manipulace při uvádění do provozu, během provozu i odstavování je nutno provádět 

tak, aby nedošlo k tepelným a tlakovým rázům. Před prvním uvedením do provozu je třeba 
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překontrolovat stav pojišťovacích ventilů a tlakoměrů u výměníků tepla. Dále se postupuje 

dle těchto bodů: 

 

 Všechny uzavírací armatury na primární straně DPS (topná voda) musí být v poloze 

uzavřeno, 

 prověřit, zda je celý systém (včetně domovního rozvodu) naplněn médiem, 

 uvést do provozu oběhové čerpadlo sekundárního okruhu ÚT, 

 přesvědčit se o funkčnosti řídicího systému na editačních řádcích, 

 přesvědčit se o přívodu studené vody do ohřívačů TUV, spustit cirkulační 

čerpadlo TUV, 

 pomalu a postupně otevírat hlavní vstupní armaturu do plného otevření, 

 uvést do provozu řídicí systém. 

 

11.2 Odstavování zařízení DPS z provozu 

 

V případě poruchy řídicího systému a nemožnosti jeho opravy v dohledné krátké době je třeba 

provoz DPS převést do ručního provozu, dle uvedených zásad: 

 

 Spustit oběhová čerpadla, 

 ruční manipulací nastavit na regulační armatuře průtok topné vody, sledovat a nastavit 

průběh teploty v sekundárním okruhu ÚT tak, aby odpovídal teplotnímu diagramu pro 

aktuální venkovní teplotu, 

 sledovat průběh tlaku na sekundárním okruhu ÚT a při jeho poklesu doplnit pracovní 

médium až do výše maximálního provozního tlaku (platí pro tlakově nezávislý okruh 

ÚT), 

 takto provozovaným DPS věnovat maximální pozornost, a zvýšit četnost 

pochůzkových kontrol stanice. 

 

11.3 Údržba zařízení DPS dle systému plánu preventivní údržby „MONA“ 

 

Programem bezporuchovosti a udržovatelnosti v souvislosti s DPS je v Dalkia Česká 

republika, a.s. použito systému „MONA“. Je to softwarový nástroj časově plánovaných 
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činností tj. (preventivní údržba), které slouží k vytvoření organizační struktury, odpovědností, 

postupů a prostředků, které ve svém souhrnu zajišťují dané požadavky na bezporuchovost a 

udržovatelnost provozu DPS. 

 

Podstatou systému MONA je spojovat, v průběhu provozu DPS, systematicky a logicky 

všechny činnosti týkající se udržovatelnosti, jejich propojení s legislativními požadavky, 

místními provozními předpisy, ostatními technickými činnostmi a jejich úplné 

dokumentování. 

 

Preventivní plánovaná údržba dle „MONA“ se skládá z těchto úkonu: 

 

Údržba armatur do DN 80 – DPS: 

 kontrola těsnosti spojů (případně ucpávky), 

 plné otevření a zavření armatur, utáhnutí, případně doplnění či výměna těsnění 

ucpávky, případné namazání. 

Údržba čerpadla TUV – DPS: 

 vyčištění svorkovnice, utažení a nakonzervování elektrických spojů a kontrola stavu 

kabelů, 

 kontrola těsnosti spojů (případně ucpávky). 

Údržba čerpadla TV TUV – DPS: 

 vyčištění svorkovnice, utažení a nakonzervování elektrických spojů a kontrola stavu 

kabelů, 

 kontrola těsnosti spojů (případně ucpávky). 

Údržba čerpadla ÚT – DPS: 

 vyčištění svorkovnice, utažení a nakonzervování elektrických spojů a kontrola stavu 

kabelů, 

 kontrola těsnosti spojů (případně ucpávky). 

Údržba deskového výměníku tepla TUV – DPS: 

 demontáž a montáž výměníků pro čištění. 

Údržba elektrických teploměrů – DPS:  

 demontáž a montáž měřidel teploty pro kalibrace, 

 vyčištění svorkovnic, utažení a nakonzervování elektrických spojů, kontrola stavu 

vodičů a kontrola funkce - přenos impulsu. 

Údržba filtru mechanických nečistot – DPS: 
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 odmontování a vyčištění filtru, 

 kontrola spojů-těsnění. 

 

Údržba měřiče tepla – DPS: 

 demontáž a montáž měřičů tepla včetně vyplnění protokolů, 

 komplexní kontrola měřičů tepla (plomba, otáčení,…). 

Údržba pojistný ventil – DPS: 

 provedení funkční kontroly pojistných ventilů. 

Údržba rozvaděče MaR – DPS: 

 kontrola signalizované hodnoty, 

 kontrola upevnění zařízení, 

 odstranění prachu a vyčištění zařízení, 

 kontrola utažení elektrických spojů,  

 kontrola správné funkce zařízení.  

Údržba regulačních servoventilů TUV – DPS: 

 vyčištění svorkovnice, utažení a nakonzervování elektrických spojů a kontrola stavu 

kabelů, 

 kontrola těsnosti spojů (případně ucpávky), 

 kontrola funkce servomotoru (krajní polohy a havarijní funkce), 

 utažení spojky pohon – ventil. 

Údržba regulačních servoventilů ÚT – DPS: 

 vyčištění svorkovnice, utažení a nakonzervování elektrických spojů a kontrola stavu 

kabelů, 

 kontrola těsnosti spojů (případně ucpávky), 

 kontrola funkce servomotoru (krajní polohy a havarijní funkce), 

 utažení spojky pohon – ventil. 

Údržba vizuálních manometrů – DPS: 

 demontáž a montáž manometrů, měřidel tlaku pro kalibrace, 

 nulování manometrů. 

Údržba vizuálních teploměrů – DPS: 

 demontáž a montáž měřidel teploty pro kalibrace. 

Údržba vodoměru SV – DPS: 

 demontáž a montáž vodoměrů, 

 kontrola správné funkce měřidla a souhlas s již zaznamenanými hodnotami. 
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11.4 Obsluha DPS 

 

Obsluha DPS je řízena místními provozní předpisy (dále jen MPP) pro obsluhu zařízení DPS, 

tyto předpisy tvoří základ pro její spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a vymezují 

odpovědnost obslužného personálu za svěřené zařízení. Jsou v souladu s provozními předpisy 

výrobce nebo dodavatele, se zákony a závaznými ustanoveními platných norem. Tyto 

nahrazují, ale v návaznosti na technické, technologické a organizační podmínky aplikují, 

konkretizují nebo vysvětlují. Využívají při tom praktických i teoretických poznatků získaných 

při provozování zařízení. Pravidelnou kontrolou a aktualizací v návaznosti na technické, 

technologické či organizační změny se udržuje jejich trvalá a úplná platnost a použitelnost. 

 

Cílem MPP je, sloužit jako návod k přímému řízení a ke kontrole správnosti výrobního 

postupu. Slouží rovněž pro zaškolování nových zaměstnanců, udržování a zvyšování znalostí 

operátorů, rozborování poruch, údržby a pracovních postupů případně jiné činnosti související 

s obsluhou zařízení DPS a technologickým procesem. Rozsah platnosti MPP DPS  je určen 

pro všechny zaměstnance, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na obsluze DPS. 

 

Pravidelná obsluha DPS je tvořena těmito úkony: 

 

 odečty měřidel zdroje (voda, elektřina, teplo,…), 

 vyhodnocení odečtu ze zdroje, 

 revize - elektro stanice – doprovod, 

 zkouška těsnosti výměníků, 

 úklid zdroje, 

 vizuální kontrola technologie a povinné výbavy, 

 kontrola elektroinstalace, spojů a jejich čištění. 

 

12 PROVOZUSCHOPNOST DPS 

 

Jestliže teorii provozuschopnosti budu aplikovat na technologický celek DPS, vznikají mi dva 

stavy funkčnosti a provozuschopnosti. V prvním případě, systém DPS, který je tvořen 

několika technickými komponenty, na kterých při provozu dojde k náhlé poruše (porucha 

servopohonu nebo vnitřní porucha čerpadla). V tomto případě je operátor schopen vadný 
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komponent vyměnit nebo opravit relativně rychle, aby byly ztráty způsobené jeho 

nedisponibilitou co nejmenší. Pro tyto případy jsou drženy havarijní zásoby nezbytných 

komponentů DPS. 

 

V druhém případě dochází k poruše postupným zhoršováním technického stavu, jako je 

koroze nebo únavové opotřebení použitého materiálu, ale systém zůstává funkční a 

provozuschopným, do hranice mezních parametrů. V tomto druhém případě při překročení 

těchto mezních parametrů vzniká porucha, která je mnohem náročnější, a způsobené ztráty 

jsou mnohem větší. 

 

Oba případy, kdy může být DPS v poruše můžeme vyjádřit pomoci ukazatele spolehlivosti R, 

protože mezi pravděpodobností fungování, čili spolehlivostí R, a pravděpodobností 

nefungování, čili pravděpodobností poruchy F, platí jednoduchý vztah R + F = 1 

 

Determinace spolehlivosti[6]: 

 

a) Celková spolehlivost závisí na spolehlivostech jednotlivých dílů, a to podle způsobů 

zapojení jednotlivých typů DPS. 

b) Celková spolehlivost závisí na způsobu provozování zařízení ze strany obsluhy a na 

údržbě. 

 

13 NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZEM DPS 

 

Náklady, které vznikají při provozu DPS, se z hlediska členění nákladů v podniku nejvíce 

přibližují skupině podle závislosti na objemu. Náklady v této skupině rozlišujeme na fixní a 

variabilní. 

 

Pro použití v této bakalářské práci se za náklady spojené s provozem myslí, náklady na jednu 

DPS v průběhu let provozu. Tyto náklady mají vypovídající hodnotu, protože vycházejí 

z reálných hodnot DPS  jednoho zdroje, a poté jsou náklady vyjádřeny průměrem těchto DPS. 
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Fixní náklady, jak je patrné z Obr. 6 Rozdělení průměrných ročních fixních nákladů DPS 

v průběhu let 2005-2012, jsou tvořeny: 

 

 spotřebou elektrické energie, 

 vizualizací DPS, 

 zákonnými revizemi, 

 odpisy technologie a MaR, 

 správními náklady admistrativy, 

 pravidelnou údržbou a obsluhou dle systému MONA. 

 

Pro objektivní vyjádření fixních nákladů DPS jsem použil reálných hodnot, které byly 

zprůměrovány. Pravidelnou údržbou a obsluhou dle systému MONA, je finanční vyjádření 

času potřebné pro provedení pravidelné roční údržby na DPS a roční obsluhy DPS. Finanční 

vyjádření je zde vypočteno jako hodinový průměr osobních nákladů operátora v průběhu let 

2005-2012. 

 

 

 

Obr. 6 Rozdělení průměrných ročních fixních nákladů DPS v průběhu let 2005-2012 [autor] 
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Po rozložení fixních nákladů na jednotlivé roky provozu DPS z Obr. 7 Průběh fixních nákladů 

v letech 2005-2012, mohu konstatovat, že skoková změna fixních nákladů je způsobena pouze 

odpisy technologie a MaR. Ostatní složky fixních nákladů jsou téměř konstantní a nejsou 

závislé na objemu produkce. 

 

 

 

Obr. 7 Průběh fixních nákladů v letech 2005-2012 [autor] 

 

Variabilní náklady na DPS, dle Obr. 8 Rozdělení průměrných ročních variabilních nákladů 

DPS v průběhu let 2007-2012, jsou tvořeny pouze nahodilou údržbou vyjádřenou odděleně v 

mimořádných mzdových nákladech operátorů a ve spotřebovaném materiálu. Mimořádné 

mzdové náklady operátorů, se rozumí náklady ve formě přesčasů, což představuje hrubou 

mzdu včetně odvodů zaměstnavatele. 

 

0,00 
2 000,00 
4 000,00 
6 000,00 
8 000,00 

10 000,00 
12 000,00 
14 000,00 
16 000,00 
18 000,00 
20 000,00 
22 000,00 
24 000,00 
26 000,00 
28 000,00 
30 000,00 
32 000,00 
34 000,00 
36 000,00 
38 000,00 
40 000,00 
42 000,00 
44 000,00 
46 000,00 
48 000,00 
50 000,00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fi
n

an
čn

í v
yj

ád
ře

n
í v

 K
č 

Rok provozu DPS 

Průběh fixních nákladů v letech 2005-2012 

pravidelná preventivní údržba 
a obsluha DPS 

vizualizace DPS 

zákonné revize 

spotřeba elektrické energie 

správní náklady - 
administrativa 

odpisy technologie a MaR 

 celkové roční fixní náklady 



32 

 

 

 

Obr. 8 Rozdělení průměrných ročních variabilních nákladů DPS v průběhu let 2007-2012 

[autor] 

 

V letech provozu DPS 2005-2006, byly náklady na nahodilou údržbu zanedbatelné, z důvodu 

držení zákonné záruční doby ze strany dodavatelů. Zvýšené variabilní náklady vznikali 

v průběhu let 2007-2012, protože v letech 2005-2006 byly vadné komponenty reklamovány u 

dodavatele DPS. Z Obr. 9 Růst nákladů nahodilé údržby DPS v průběhu let 2005-2012 je 

patrné, že na růst nákladů nahodilé údržby má vliv doba provozu DPS respektive konec 

záručních lhůt dodavatelů. Pro výpočet těchto celkových mzdových variabilních nákladů, je 

použito skutečných finančních variabilních nákladů v jednotlivých letech provozu DPS. 

 

V letech provozu DPS 2005-2006, byly náklady na nahodilou údržbu zanedbatelné, z důvodu 

držení zákonné záruční doby ze strany dodavatelů. 
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Obr. 9 Růst nákladů nahodilé údržby DPS v průběhu let 2005-2012 [autor] 

 

14 PREDIKCE VÝVOJE NÁKLADŮ DPS 

 

Podle dostupných informací a zkušeností z provozu, budu predikovat vývoj nákladů 

v budoucích letech 2013-2020. Na Obr. 10 Grafické znázornění predikce nákladů 2013-2020, 

jsou fixní náklady vyjádřeny finanční hodnotou, která je průměrem fixních nákladů za 

poslední tři roky provozu DPS. Dle dosavadních variabilních nákladů DPS, které narůstaly 

přibližně lineárně v porovnání s roky provozu, mohu tento růst nákladů budoucích spolehlivě 

odhadnout. Variabilní náklady vzrůstají z důvodu opotřebení technologických komponentů. 

Životnost těchto komponentů udávají výrobci v průměru deset let, záleží však na vnějších 

faktorech (ty jsou mezi jednotlivými části města různé), jako je kvalita používané vody 

(primár, sekundár), nebo vlhkost vnějšího prostředí. Poruchu na DPS nejsem schopen časově 

přesně určit, mohu poruše pouze předejít. Jsem schopen statisticky poruchy primárních 

komponentů vyhodnocovat a tím optimálně plánovat jejich následnou výměnu. S použitím 

této metody a těchto důležitých faktorů spojených se zkušenostmi z provozu je možné 

navrhnout technické zhodnocení DPS formou výměny některých primárních komponentů po 

dvanácti letech provozu tj. v roce 2017. Jedná se o tyto komponenty DPS: regulátor, deskový 

výměník tepla, čerpadla ÚT a TUV, servopohony ÚT a TUV, tuto výměnu jsem finančně 

vyjádřil částkou 85 000Kč, dle ceníkových sazeb dodavatelů. 
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Pro investiční analýzu budoucího technického zhodnocení DPS je možno aplikovat metodu 

čisté současné hodnoty (ang. Net Present Value, dále jen NPV). NPV se vypočte jako součet 

současných hodnot všech peněžních toků investice, tj. cashflow. 

 

Obecně NPV technického zhodnocení DPS vypočteme podle vzorce [16]: 
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Npoč. inv. – náklady počáteční investice, V - odhadované výnosy, N – odhadované náklady, n – 

počet období (roků), i – diskontní sazba (míra inflace), pro tento výpočet je simulována 5%, je 

to hodnota, která se běžně používá u českých firem. 

 

Při dosazení investice vypadá vzorec takto: 
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Po dosazení skutečných hodnot do vzorce, z obr. 10 Grafické znázornění predikce nákladů 

2013-2020 a z budoucích výnosů, které odhaduji průměrnou konstantní hodnotou pro každý 

rok, neboť budoucí výnosy jsou ovlivněny několika faktory (např. potřebou tepelné energie 

v závislosti na venkovní teplotě, na ceně vstupních komodit, atd.), vypočteme NPV: 

 

KčNPV 23175176465793877828982610)85000(   

 

NPV navrženého technického zhodnocení DPS činí 231 751Kč. 

 

Výměnou těchto primárních komponentů je možné v budoucnu omezení ztrát způsobených 

z nedisponibility DPS a stížnostem ze strany zákazníků. 

 

Ekonomická situace v průmyslových podnicích nás neustále vede k snižování nákladů jako 

celku. Myslím si však, že systematickým řízením procesu údržby, a předcházením 

poruchových stavů technologického zařízení DPS, formou používání prediktivní údržby, 

dosáhneme potřebné spolehlivosti provozu DPS, která vede k minimálním ekonomickým 

ztrátám. 
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Obr. 10 Grafické znázornění predikce nákladů 2013-2020 [autor] 

 

ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci s názvem „Analýza nákladů na opravy a údržbu technologických 

zařízení domovních předávacích stanic (DPS)“ zpracovávám téma, které je pro udržení 

dlouhodobé funkčnosti DPS nezbytně nutné. 

 

V první části své bakalářské práce jsem se obecně a především teoreticky zaměřil na pojmy, 

které nezbytně souvisejí s provozem a problematikou DPS. Pojmy jako údržba, obsluha, 

oprava, bezporuchovost, provozuschopnost a spolehlivost, které jsou podrobně popsány, 

teoreticky vysvětleny a rozděleny na své základní části a typy. Dále jsem se zabýval náklady 

podniku vznikajícími při provozu technologických zařízení. Vznik nákladů je detailně popsán 

a vysvětlen, včetně jejich členění a grafického znázornění. 
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Další, neméně důležitou, problematikou pro mě byla část týkající se provozu a údržby DPS. 

Je zde přehledně rozdělena údržba a obsluha DPS, včetně znázornění jejich finančních 

náročností. 

 

Závěrečná část práce je věnována budoucímu provozu a údržbě DPS, včetně návrhu 

budoucích investic na údržbu DPS, vycházející z prediktivní údržby. 

 

Údaje použité v této práci, vycházejí z reálných hodnot, které jsou zprůměrovány a 

v neposlední řadě také z provozních zkušeností. Pro tuto bakalářskou práci jsou však tyto 

údaje optimalizovány pouze pro určité časové období, a to jednak pro zlepšení predikce a 

plánování budoucích nákladů na údržbu v jednotlivých letech, a jednak pro možné plánování 

provedení technického zhodnocení technologie DPS. Z provedených analýz je patrné, že 

skutečná hodnota NPV je závislá na nákladech údržby v průběhu životnosti zařízení se 

zohledněním výměny základních komponentů po jejich opotřebení. 

 

Cíl bakalářské práce, který spočíval ve využití výsledků v procesu plánování údržby, byl 

splněn. S využitím výsledků analýz v této práci, je možné přesněji plánovat údržbu a obsluhu 

DPS, neboť výsledky do detailu analyzují skutečné náklady na údržbu DPS a statisticky 

předpokládají poruchy primárních komponentů a tím poruchu DPS. Lze je však také použít v 

nových studiích, pro které mají reálnou vypovídající hodnotu, neboť vycházejí z průměrných 

statistických hodnot jedné standardní DPS v klasické sídlištní zástavbě. Obecně lze 

konstatovat, že použití závěrů této bakalářské práce je globálně použitelné také pro jiná 

technologická zařízení obdobného typu. 

 

Věřím, že tato práce přináší zajímavý pohled na provozování domovních předávacích stanic 

z pohledu člověka, který se dlouhodobě provozováním DPS zabývá. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

DPS - Domovní předávací stanice 

 

PS – Předávací stanice 

 

ÚT – Ústřední topení 

 

TUV – Teplá užitková voda 

 

TV – Topná voda 

 

DČR - Dalkia Česká republika, a.s 

 

RCM – Reliability Centred Maintenance  (Údržba zaměřená na bezporuchovost) 

 

SCZT - Soustava centralizovaného zásobováním teplem 

 

CZT – Centralizované zásobování teplem 

 

RSEM - Region Severní Morava 

 

OZE – Obnovitelné zdroje energie 

 

MONA - Main d'oeuvre nécessaire a l'activité  (Práce nezbytné pro činnost) 

 

MaR – Měření a regulace 

 

MPP – Místní provozní předpisy 

 

NPV - Net Present Value (čistá současná hodnota) 
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