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Anotace 

ONDRA, J. – Nouzové zásobování teplem v ORP Bruntál. Ostrava, 2008. Bakalářská 

práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Klí čová slova 

Zásobování teplem, výtopna, kotel, regulační stupeň 

 

V práci je popisován systém zásobování teplem v podmínkách obce s rozšířenou 

působností Bruntál. Jsou zde vytipována a ohodnocena možná rizika a zároveň 

nastíněny problémy, jež mohou následně vzniknout. Řešením je, mimo jiné, zařazení 

objektů do regulačních stupňů dle havarijních plánů výtopen. V případě dlouhodobého 

výpadku dodávek tepla je zde popsána spolupráce s krizovým štábem města. V závěru 

je navrženo několik opatření ke zvýšení bezpečnosti teplárenského systému obce. 

 

Anotation 
ONDRA, J. – Emergency heat supply in the Bruntál Municipality with Extended 

Competence. Ostrava, 2008. Diploma work at Faculty of safety engineering, VŠB – TU 

Ostrava. The leader of the diploma work Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Key words 

Heat supply, heating plant, caldron, regulation rank 

 

Document describes heat supply system in the city of Bruntál.  It contains possible 

system‘s risks and problems that can be caused.  All of city objects are included to 

regulation rank according to emergency plans of central heating sources. In case of long 

– term heating supply failure it is necessary to cooperate with city crisis team. There are 

several proceeding suggested to increase heat supply system safety. 
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1 Úvod 

Žijeme v době, kdy se povážlivě zvyšuje zranitelnost moderní společnosti. Velká 

mezinárodní společenství, ale i jednotlivé státy, stále více řeší otázky související 

s ohrožením života a zdraví obyvatelstva, se zachováním základních funkcí státu, 

kladou důraz na preventivní opatření a snaží se zvyšovat připravenost na jakékoliv 

mimořádné události a nalézat efektivní postupy pro zvládání následků těchto událostí. 

 

Stejně jako ve světě, tak i u nás existuje část infrastruktury, která má rozhodující 

význam pro fungování společnosti. Jedná se o tzv. kritickou infrastrukturu. Naším 

úkolem je tuto infrastrukturu zabezpečit takovým způsobem, aby byla použitelná i za 

krizových situací. Výbor pro civilní nouzové plánování navrhl celkem 9 oblastí národní 

kritické infrastruktury [6], které byly vzápětí schváleny usnesením Bezpečnostní rady 

státu v červnu 2007. Na prvním místě v řadě stojí energetický sektor. Právě energetika 

tvoří páteř národního hospodářství - její efektivní fungování je předpokladem úspěšného 

rozvoje a růstu kvality životní úrovně společnosti v každé zemi. Zodpovědnost státu, 

zejména za tvorbu relativně stabilního prostředí pro rozvoj sektoru energetiky, je proto 

nezastupitelná [4]. 

 

Předmětem této bakalářské práce je oblast tepelné energetiky, konkrétně nouzové 

zásobování teplem v podmínkách ORP Bruntál. V případě výpadku její teplárenské 

soustavy může dojít k ochromení řídící funkce vůči okolním obcím. V závislosti na 

charakteristice teplárenského systému v Bruntále by měl být zjištěn podíl obyvatel 

města závislých na dodávkách tepla z centrálních městských výtopen, tj. množství osob 

potenciálně ohrožených mimořádnou událostí, spočívající v přerušení dodávek tepla. 

Posouzením zranitelnosti celého teplárenského systému dojde k nastínění možných 

rizik, ohrožujících jeho jednotlivé části. Následnou analýzou budou tato rizika 

ohodnocena a navržena opatření, která by mohla vést ke zvýšení odolnosti 

popisovaného systému. 
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2 Rešerše literárních odkazů 

Typový plán narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu, Zpracovalo 

ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ing. Štefan Boroš, Ing. Zdeněk Zeman, Mgr. 

František Fořt, schválen ministrem průmyslu a obchodu 27. září 2007 

 

Pro případ vzniku krizové situace (dále KS) v teplárenství zpracovalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu tento dokument. Jsou v něm obsaženy obecné informace o 

příčinách a původcích vzniku KS. Dále jsou zde nastíněny možné scénáře vývoje a její 

dopady. Najdeme zde podmínky a překážky v řešení této KS. Plán dále obsahuje 

informace o přijatých preventivních i represivních opatřeních a údaje o zpracovateli 

tohoto plánu. 

 

Zákon č.  458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v 

jednotlivých energetických odvětvích. Vymezuje základní pojmy důležité 

v teplárenství, stanovuje podmínky výroby tepelné energie, výstavby nových 

energetických zdrojů a také vymezuje stav nouze v jednotlivých sektorech energetiky. 

 

Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu 

nouze v teplárenství  

Vyhláška stanovuje způsob zařazování jednotlivých odběratelů do regulačních stupňů, 

definuje zdroje s povinností vypracovat havarijní plán a taktéž vymezuje obsah tohoto 

plánu. 
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3 Důležité pojmy  

Pro správné pochopení následujícího textu je nutné vysvětlit některé pojmy z oblasti 

teplárenství [5]. 

Zásobování teplem - energetické odvětví, výroba, dodávky a rozvod tepla 

Centralizované zásobování teplem (dále CZT) - výroba, rozvod a dodávka tepla do míst 

jeho spotřeby tepelnými sítěmi 

Decentralizované zásobování teplem (dále DZT) - výroba a dodávka tepla do místa 

spotřeby tepla ze zdroje, který je zpravidla umístěn přímo v teplem zásobovaném 

objektu (zúčtovací jednotce) 

Ústřední vytápění - dodávka tepla otopnou soustavou s cílem zabezpečení 

předepsaného teplotního stavu uvnitř objektu (zúčtovací jednotky) 

Individuální vytápění - vytápění, při němž je zdroj tepla umístěn přímo ve vytápěné 

místnosti. 

Etážové vytápění - vytápění sloužící pouze pro část vytápěného objektu, obvykle 

jednoho bytu 

Lokální vytápění - vytápění místnosti zdrojem, který je v ní přímo umístěn 

Teplárenství - centralizované zásobování teplem, kde je jedním ze zdrojů teplárna 

Teplárna - zdroj, v němž se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina, 

případně jiný druh energie (chlad, stlačený vzduch, atd.).  

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) = Kogenerace - sdružená výroba 

elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu 

Soustava centralizovaného zásobování teplem (S CZT) - soustava tvořená ústředními 

zdroji tepla (základními a špičkovými, tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a 

vnitřním zařízením 

Centralizované zdroje tepla - zdroje tepla pro S CZT; patří sem teplárny, elektrárny 

s odběrem tepla, výtopny a blokové kotelny  

Výtopna - samostatně umístěný zdroj tepla pro obytnou část obce nebo průmyslový 

objekt  

s dodávkou tepla do tepelných sítí, případně i předávacích stanic  

Domovní kotelna - decentralizovaný zdroj tepla pro budovu, v níž je umístěn (obvykle  

v suterénu nebo na střeše) 

Zdroj tepla - zařízení, v němž se vyrábí teplo 
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Základní zdroj tepla - zdroj tepla určený pro pokrytí základní části diagramu ročního 

průběhu spotřeby tepla 

Špičkový zdroj tepla - zdroj tepla určený pro pokrytí špičkové části diagramu ročního 

průběhu spotřeby tepla; pracuje s malým ročním využitím instalovaného výkonu 

Rozvod tepla - soubor zařízení pro dopravu, akumulaci, přeměnu a dodávku tepla 

Tepelná síť - soubor zařízení pro dopravu tepla ze zdrojů k odběratelům, popřípadě  

k propojení zdrojů tepla mezi sebou 

Parní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla v páře; sestává z přívodního parního 

potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice 

kondenzátu, redukční stanice páry, atd.) 

Vodní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla ve vodě 

Teplovodní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě do 110 

°C 

Horkovodní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě nad 

110 °C 

Dvoutrubková tepelná síť - tepelná síť, sloužící pro dopravu teplonosné látky ze zdroje 

tepla do předávacích stanic a vnitřních zařízení spotřebitelů a následně zpět do zdroje 

tepla 

Rozvodná tepelná síť primární - část tepelné sítě od tepelného napáječe do 

výměníkových stanic nebo k přímým odběratelům 

Rozvodná tepelná síť sekundární - část tepelné sítě od výměníkových stanic k 

odběratelům nebo k domovním předávacím stanicím (vnitřnímu zařízení) 

Tepelná přípojka - část tepelné sítě, kterou se teplo dodává z rozvodné tepelné sítě nebo 

přímo ze zdroje odběrateli 

Předávací místo - rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla  

Předávací stanice - zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty 

požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a 

regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů 

Domovní (objektová) předávací stanice (DPS, OPS) - předávací stanice, umístěná na 

vstupu do teplem zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky); obsahuje obvykle 

směšovací smyčku vody pro vytápění a ohřívací zařízení teplé vody 

Otopná soustava - zařízení, sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a 

otopných těles 



10 

 

Spotřebič tepla - zařízení na konci vnitřních rozvodů, které slouží k předávání tepla pro 

vytápění (otopné těleso) nebo teplou vodu (výtok teplé vody) 

Dodávka tepla - dodávka tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a další účely 

Dodavatel tepla - fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na výrobu a 

rozvod tepla podle energetického zákona nebo na jednu z těchto činností 

Odběratel tepla - fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním stavu s 

dodavatelem tepla 

Odběrový diagram - časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy na 

dodávku tepla dodavatele tepla s jeho odběratelem 
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4 Charakteristika teplárenského systému 

4.1 Teplárenství v rámci ČR 

Tepelná energie se využívá především k vytápění objektů a přípravě teplé užitkové 

vody a  

dále pro potřeby různých technologií. Teplonosným médiem pro dopravu je v širokém 

použití vodní pára nebo horká voda. Dodávaná tepelná energie má podobné vlastnosti 

jako energie elektrická, lze ji skladovat jen v omezené míře, jelikož velké akumulátory 

tepla se v našich podmínkách příliš nevyužívají. To znamená, že okamžitá výroba je 

závislá na okamžité spotřebě v daném regionu. V České republice neexistuje jen jeden 

výhradní dodavatel tepla a teplé užitkové vody. Dodávky tepla jsou zajišťovány řadou 

různých teplárenských společností, které provozují nezávislé, navzájem nepropojené 

teplárenské soustavy. 

Ty jsou tvořeny souborem zařízení pro výrobu, rozvod a odběr tepelné energie, včetně 

tepelných sítí a přípojek. Základní součásti teplárenské soustavy tvoří [1]: 

� Zdroje tepelné energie 

� Rozvodná zařízení 

� Tepelné sítě 

� Přípojky 

� Odběrná zařízení 

Celková roční spotřeba tepla v České republice je přibližně 350 PJ [1]. Na spotřebě se 

podílí tři skupiny odběratelů. Poměr spotřeby tepla těchto skupin znázorňuje obr. 1.  
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Obrázek 1: Rozdělení spotřeby tepla v ČR 

V České republice je napojeno na dálkové rozvody tepla, kdy se teplo přenáší 

venkovními rozvody mezi zdrojem a konečným zákazníkem, přibližně 35% bytů. Do 

tohoto počtu patří „jen“ domácnosti vytápěné teplárnami a výtopnami. Vezmeme-li 

však v úvahu i domácnosti zásobované ze zdroje tepla mimo byt, tzn. i byty vytápěné 

domovními kotelnami, které nemají venkovní tepelné rozvody, pak se dostaneme 

k hranici 49% bytů dálkově zásobovaných teplem. V číselném vyjádření tak jde o 1,5 až 

1,8 milionu bytů z celkového počtu 3,8 milionu trvale obydlených bytů v ČR [7].  

Podíl jednotlivých zdrojů na celkové výrobě tepla v ČR znázorňuje obr. 2. 

 

Obrázek 2: Podíl zdrojů tepla na celkové výrobě tepla v ČR 

Zdroj: Vlastní práce 

Zdroj: Vlastní práce 
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Centrální zdroje tepla používají ze 49 % hnědé uhlí, z 20 % černé uhlí, z 21 % zemní 

plyn, z 8 % kapalná paliva a z 2 % obnovitelné zdroje. Při individuálním vytápění se 

z 50 % používá zemní plyn [1]. 

 

4.2 Dodávky tepla ve městě Bruntál 

Město Bruntál je okresní město s počtem 17 500 obyvatel, ležící v podhůří Jeseníků, čili 

v oblasti, která je známá poměrně dlouhými a drsnými zimami. Topná sezóna je proto 

také relativně dlouhá. Začíná často již v září a pokračuje, v závislosti na venkovních 

teplotách, až do dubna, v případě nepříznivého počasí i déle. 

Dodávky tepla a teplé vody pro 60 % všech obyvatel Bruntálu zajišťuje společnost 

Teplo Bruntál a.s. (obr. 3), která je držitelem licence podle energetického zákona [2]. 

Společnost provozuje ve městě celkem 15 zdrojů: 

� 4 centrální výtopny s výkonem nad 6 MW 

� 2 blokové kotelny (NKTB Rýmařovská, NKTB Družební) 

� 9 domovních kotelen  

� 1 kogenerační jednotka na zemní plyn (součástí CV Smetanova) 

Přehled městských částí zásobovaných z jednotlivých centrálních výtopen je uveden  

v příloze 1. 

K výrobě tepla slouží kotle na pevná nebo plynná paliva. Palivovou základnu pro tyto 

zdroje tepla tvoří uhlí a zemní plyn. Výhradním dodavatelem zemního plynu, jako 

paliva pro centrální výtopny, je společnost Severomoravská plynárenská a.s.  

Z kotlů se vyrobená pára přivádí do výměníkových stanic, které jsou součástí zdrojů. 

Přiváděná pára předává teplo prostřednictvím výměníků tepla - ohřívá vodu (teplonosné 

médium), sloužící dále k zajištění vytápění a pro ohřev TUV zákazníkům. Rozvody 

teplonosného media z kotelen jsou tedy teplovodní.  

Teplonosné médium se potom vede distribučními rozvody k jednotlivým OPS (DPS), 

umístěných na patách domů, tj. do jednotlivých objektů (domů). 

Data z OPS a dostupných zdrojů jsou předávána komunikačními kabely na dispečink 

společnosti a dispečer tak má možnost regulovat výrobu a dodávky tepla do 

jednotlivých OPS (DPS). 
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4.2.1 Centrální výtopna Dolní 

CV Dolní na ul. Zeyerově je zdrojem s největším výkonem i nejvyšším počtem 

konečných odběratelů.  

Uhlí je do výtopny naváženo silniční a železniční dopravou z Mostecké uhelné 

společnosti a Bíliny. Posléze je skladováno v nově vybudované zastřešené skládce a s 

využitím technologie, která omezuje prašnost, je dopravováno do kotlů zakrytými 

dopravníky a spalováno na roštu. Systém řízení a provozu kotlů je automatizován. Počet 

kotlů a jejich charakteristiku uvádí tab. 1: 

Tabulka 1: Charakteristika zdroje CV Dolní  

Název 

zdroje 
Typ kotle Počet 

Σ výkon 

MW 

Druh 

paliva 
Medium 

Dolní R 8 fluidní 4 21,2 

Hrp.AD 1 

(uhelný 

prach) 

Pára 

Dolní 

HVE 60 P/16 

upraveny jako 

teplovodní 

2 7,8 
Zemní 

plyn 
Teplovodní 

         

 

Nový teplovodní plynový kotel HVE 60 P/16 slouží jako špičkový zdroj. Je využíván 

zejména v letním období při odstávce kotelny v rámci pravidelné údržby zdroje, čímž je 

zamezeno výluce v dodávkách tepla. 

Sídliště napojená na CV Dolní jsou znázorněna v tab. 2, objekty technické a občanské 

vybavenosti popisuje tab. 3. 

Tabulka 2: Sídliště zásobovaná CV Dolní 

Ulice Počet obyvatel (přibližný) 

Ulice Dolní 360 

Ulice Horní 280 

Ulice Uhlířská 1300 

Ulice Dělnická 450 

Ulice U Rybníka 420 

Ulice Obránců míru 560 

Zdroj: http://www.teplobr.cz 
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Ulice Cihelní 300 

Ulice Jiráskova 800 

Ulice Jaselská 240 

Ulice Pionýrská 500 

Ulice Jesenická 450 

Ulice Družební 300 

Celkem 5960 

 

 

Tabulka 3: Objekty občanské a technické vybavenosti zásobované CV Dolní 

Objekt Počet uživatelů 

MŠ Dělnická 27 120 

MŠ Pionýrská 9 100 

II. ZŠ a Městské osmileté gymnázium Školní 

2 
661 

III. ZŠ Cihelní 6 475 

I. ZŠ Jesenická 10 740 

Společenský dům  

Bazén  

 

 

4.2.2 Centrální výtopna Smetanova 

Tato centrální výtopna prošla v roce 2006 významnou modernizací, při níž byly dva 

parní kotle nahrazeny jedním kotlem teplovodním. Zdroj nejlépe charakterizuje tab. 4. 

Na tomto zdroji je také již od roku 1997 ve stálém provozu kogenerační jednotka, která 

vyrábí elektrickou energii a odpadním teplem zabezpečuje ohřev teplé vody v 

zásobnících 4x10 m3, která je poté dodávána obyvatelstvu. Elektrická energie se dodává 

do sítě, odběratelem je ČEZ.  

Přehled objektů zásobovaných touto výtopnou obsahují tab. 5 a tab. 6. 

 

Zdroj: Vlastní práce 

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 4: Charakteristika zdroje CV Smetanova  

Název 

zdroje 
Typ kotle Počet 

Σ výkon 

MW 

Druh 

paliva 
Medium 

Smetanova 

VIESSMANN 

VITOMAX 

200 

2 7 Zemní plyn Teplovodní 

Smetanova 

TEDOM 140 

SP 

(Kogenerace) 

1 0,21 Zemní plyn Teplovodní 

 

          

Tabulka 5: Sídliště zásobovaná CV Dolní 

Sídliště/Ulice Počet obyvatel (přibližný) 

Sídliště K. H. Máchy 520  

Ulice Nádražní 550  

Ulice Nábřežní 300  

Ulice Smetanova 180  

Celkem 1550 

 

 

Tabulka 6: Objekty občanské a technické vybavenosti zásobované CV Smetanova 

Objekt Počet osob (přibližný) 

Podhorská nemocnice 200  

Městský úřad Bruntál 170 

MŠ Smetanova  120 

Celkem 490 

 

 

Zdroj: http://www.teplobr.cz 

Zdroj: Vlastní práce 

Zdroj: Vlastní práce 
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4.2.3 Centrální výtopna Květná 2 

Informace o tomto zdroji obsahuje tab. 9. Objekty zásobované z tohoto zdroje obsahují 

tab. 10 a tab. 11. 

Tabulka 7: Charakteristika zdroje CV Kv ětná 2 

Název 

zdroje 
Typ kotle Počet 

Σ výkon 

MW 
Druh paliva Medium 

Květná 2 
PGVE 250, 

100 
2+1 6,5 Zemní plyn Teplovodní 

          

 

Tabulka 8: Sídliště zásobovaná CV Květná 2 

Sídliště/Ulice Počet osob (přibližný) 

Sídliště Květná (část) 240 

Ulice Okružní 650 

Ulice Na Kopečku 140 

Ulice Lidická 180 

Celkem 1210 

 

Tabulka 9: Objekty občanské a technické vybavenosti zásobované CV Květná 2 

Objekt Počet osob (přibližný) 

MŠ Okružní 23 120 

Domov důchodců 145 

Objekt Policie ČR 30 

Domov s pečovatelskou službou 50 

Městské divadlo  

Celkem 345 

 

 

Zdroj: http://www.teplobr.cz 

Zdroj: Vlastní práce 

Zdroj: Vlastní práce 
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4.2.4 Centrální výtopna Květná 3 

Informace o tomto zdroji obsahuje tab. 7. Přehled zásobovaných objektů je uveden 

v tab. 8. 

Tabulka 10: Charakteristika zdroje CV Kv ětná 3 

Název 

zdroje 
Typ kotle Počet 

Σ výkon 

MW 
Druh paliva Medium 

Květná 3 
PGVE 250, 

100 
2+1 6,5 Zemní plyn Teplovodní 

          

 

Tabulka 11: Sídliště zásobovaná CV Květná 3 

Sídliště/Ulice Počet osob (přibližný) 

Sídliště Květná  760 

Revoluční 2, 4, 6 60 

Ulice Partyzánská 40 

Celkem 860 

 

 

Dále tento zdroj zásobuje IV. základní školu s celkovým počtem 483 žáků a 

zaměstnanců. 

 

4.2.5 Nízkotlaké kotelny  

Tabulka 12: Charakteristika nízkotlakých kotelen     

Název 

zdroje 
Typ kotle Počet 

Σ výkon 

MW 

Druh 

paliva 
Medium 

Rýmařovská 
Carborobot 

PV 300 
4 1,16 Hnědé uhlí Teplovodní 

Družební VP 600 3 1,74 Zemní plyn Teplovodní 

 

 
Zdroj:http://www.teplobr.cz 

Zdroj: http://www.teplobr.cz 

Zdroj: Vlastní práce 
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Plynová kotelna Družební slouží jako zálohový zdroj pro CV Dolní.  

Kotelna Rýmařovská zásobuje teplem přibližně 400 obyvatel okrajové části města.  

 

4.2.6 Domovní kotelny 

Přehled domovních kotelen a jejich parametry uvádí tab. 13  

Tabulka 13: Charakteristika domovních kotelen  

Název zdroje Typ kotle Počet 
Σ výkon 

MW 

Druh 

paliva 
Medium 

Brožíkova 4 
ŽDB 

Bohumín 
2 0,500 Zemní plyn Teplovodní 

Náměstí Míru 8 VIADRUS 3 0,141 Zemní plyn Teplovodní 

Fügnerova 2 
Carborobot 

PV 140 
2 0,260 Hnědé uhlí Teplovodní 

náměstí Míru 7 
Carborobot 

PV 80 
1 0,970 Hnědé uhlí Teplovodní 

náměstí Míru 

18 
VSB IV 1 0,070 

Černé 

uhlí+koks 
Teplovodní 

E. Beneše 23/25 VSB I, KZ 5 1+1 0,334 
Černé 

uhlí+koks 
Teplovodní 

Dlouhá 20 
THERM 

DUO 50 T 
6 0,270 Zemní plyn Teplovodní 

Dlouhá 26 
THERM 

DUO 50 T 
6 0,270 Zemní plyn Teplovodní 

Pěší 8 
THERM 

DUO 50 T 
6 0,270 Zemní plyn Teplovodní 

          

 

Domovní kotelny zásobují domy s celkovým počtem přibližně 180 osob. 

 

 

 

Zdroj:http://www.teplobr.cz 
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Obr. 3 znázorňuje podíl obyvatel města zásobovaných z jednotlivých zdrojů společnosti 

Teplo Bruntál a.s.: 

 

 

Obrázek 3: Podíl zdrojů na dodávkách tepla ve městě   Zdroj: Vlastní práce 
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Údaje o spotřebě paliva a množství vyrobeného tepla uvádí následující tabulka: 

 Tabulka 14: Statistické údaje o jednotlivých zdrojích za rok 2006 

Název zdroje Výroba GJ Prodej GJ Ztráty [%] Spotřeba paliva 

CV Dolní – 

uhlí 
183 052,86 158 728,36 13,29 13 475 t 

CV Dolní – 

plyn 
2 644,83 2 293, 38 13,29 89 291 m3 

CV 

Smetanova 
27 932,46 23 574,43 15,60 907 833 m3 

Kogenerační 

jednotka 
5 684,91 5 684,91 0,00 329 937 m3 

CV Květná 2 36 640,63 34 264,00 6,49 1 156 190 m3 

CV Květná 3 17 450,66 15 676,38 0,334 565 315 m3 

NKTB 

Rýmařovská 
9 238,03 7 477,00 10,17 624 t 

Celkem 282 644,38 247 698,46 12,36 14 099 t 
3 048 566 

m3 

   
Zdroj: http://www.teplobr.cz 
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5 Zranitelnost teplárenského systému  

Nepřetržité dodávky tepla jsou hlavně v zimě životně důležité. Jelikož výrobny tepla 

mají většinou více výrobních zařízení (kotlů), mohou v případě výpadku jednoho z nich 

zajistit alespoň částečné (nouzové) zásobování, například omezením dodávek teplé 

užitkové vody. Mnohem závažnějším problémem je přerušení rozvodů teplonosného 

média, což má za následek úplné přerušení dodávek tepla i teplé vody. Pro řešení 

krizových situací v teplárenství zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu typový 

plán řešení situace narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu [1]. Ze zmíněného 

plánu vyplývají jako nejpravděpodobnější původci této krizové situace: 

� Přírodní pohromy – mohou poškodit nebo úplně zničit zařízení pro výrobu a 

rozvod tepelné energie. Může také dojít k poškození dopravních tras (železnice, 

silnice). Taktéž přerušení dodávek elektrické energie a vody znemožní dodávat 

teplo odběratelům. 

� Antropogenní havárie – právě ty představují nejvýznamnější riziko. Mohou mít 

pouze lokální následky (působit pouze v rámci samotného výrobního zařízení 

tepla), ale mohou zasáhnout též větší oblast, ohrozit i jiný zdroj a způsobit tak 

výpadek v dodávkách dalších důležitých energií a surovin. 

� Terorismus (sabotáž, kriminální jednání) – v současné době stále více 

proklamovaný fenomén, který představuje stále větší riziko nejen pro 

teplárenství. V případě úspěšně provedeného cíleného útoku může být ohrožena 

výroba i rozvod tepla na dlouhou dobu. 

� Embargo dodávek základních surovin a energetických zdrojů - nepředstavuje 

v současné době pro teplárenství vážné ohrožení. Hnědé a černé uhlí je 

zajišťováno z tuzemských zdrojů a dodávky zemního plynu jsou zjištěny na 

základě dlouhodobě uzavřených dodavatelských smluv. 

5.1 Zranitelnost teplárenského systému v Bruntále 

Ve městě žije nezanedbatelný počet seniorů a rodin s malými dětmi, pro něž by 

dlouhodobější vyřazení dodávek tepla mohlo mít velmi neblahé následky. Nastíním tedy 

konkrétní možná rizika, která mohou dodávky tepla ohrozit nebo zcela narušit. 
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5.1.1 Výčet možných rizik 

Poruchy v samotné teplárenské soustavě můžeme rozdělit do několika kategorií: 

� Porucha na samotném zdroji pro výrobu tepla (na kotli či jeho součástech) – 

může být způsobena dysfunkcí konstrukčního prvku, případně též selháním 

obsluhy 

� Porucha dispečinku – může vzniknout následkem výpadku hardwarového či 

softwarového vybavení, případně taktéž vinou obsluhy. 

� Porucha na venkovních rozvodech – znemožní dodávku tepla obyvatelstvu, i 

když výrobní zdroje tepla budou funkční. Teplovodní potrubí vedené po povrchu 

se může stát poměrně snadno cílem dobře naplánované sabotáže či 

teroristického činu. U podzemních rozvodů, hrozí jejich mechanické poškození 

při zemních pracích a neprovedení řádného vytýčení podzemních sítí 

prováděcími firmami. 

� Poruchy v objektových předávacích stanicích – mohou nastat v případě 

poškození komunikačního kanálu mezi dispečinkem a příslušnou předávací 

stanicí, nebo vlivem vadného komponentu (čerpadla, pojistného ventilu, 

výměníku apod.) 

� Kombinace výše zmíněných poruch   

Dalšími možnými příčinami omezených (zcela přerušených) dodávek tepla mohou být: 

� Výpadek elektrické energie – způsobený například nepříznivými klimatickými 

podmínkami, jakými jsou například vichřice a silné větry, sněhové kalamity, 

případně dojde k výpadku následkem kriminálního jednání osob či v důsledku 

jiných technických problémů na straně dodavatele 

� Období přetrvávajících silných mrazů (-20° C a méně) 

� Přerušené nebo omezené dodávky paliv – jak vyplývá z typového plánu [1] 

embargo na dodávky energetických zdrojů nehrozí, ovšem nelze jej s výhledem 

do budoucnosti vyloučit 

5.1.2 Ohodnocení rizik 

Na základě použité analýzy [9] jsem ohodnotil rizika možných poruch, což přehledně 

znázorňuje tab. 15. Vysvětlivky k analýze uvádí příloha 2. 
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Tabulka 15: Hodnocení rizik dle [9] 

Druh poruchy (nebezpečí) Ohrožení Zranitelnost 
Potenciál pro 

zdolání 
Riziko 

 A B C D E F G H I K 

Porucha kotle 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

Porucha dispečinku 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 

Poškození venkovních 

rozvodů 
3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 

Poruchy v objektových 

předávacích stanicích 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

Výpadek elektrické 

energie 
4 4 4 3 2 3 5 3 4 4 

Období silných mrazů 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 

Přerušené (omezené) 

dodávky paliv 
1 3 2 2 2 2 4 3 4 3 

 

 

5.1.3 Vyhodnocení analýzy 

Výsledek analýzy je pro přehlednost shrnut v tab. 16, kde jsou seřazeny možné 

poruchy, dle pravděpodobnosti jejich vzniku a vážnosti jejich následků. 

Tabulka 16: Seřazený přehled výsledků analýzy 

Druh poruchy (nebezpečí) Riziko 

Výpadek elektrické energie 4 

Poškození venkovních rozvodů 3 

Přerušené (omezené) dodávky paliv 3 

Období silných mrazů 2 

Porucha dispečinku 2 

Porucha kotle 1 

Zdroj:Vlastní práce 
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Poruchy v objektových předávacích 

stanicích 
1 

 

 

Z tabulky vyplývá, že největší riziko pro teplárenskou soustavu znamená výpadek 

elektrické energie.  

Pravděpodobnost výpadku dodávek elektrické energie je poměrně vysoká, a to hlavně 

vzhledem ke klimatickým podmínkám v podhůří Jeseníků. Oblast je často sužována 

silnými větry, sněhovými vánicemi, které často přerůstají v kalamity a nevyhýbají se jí 

ani povodně, se kterými se Bruntálsko potýkalo jak v roce 1997, tak i o pět let později. 

Dodávky elektrické energie jsou pro teplárenskou soustavu životně důležité. V této 

situaci přestávají fungovat veškerá čerpadla, elektrické součásti kotlů a veškerá 

elektronicky ovládaná čidla. Společnost nedisponuje náhradním zdrojem a dodávky 

tepla by tak byly ochromeny. Pokud výpadek proudu nastane, stává se klíčovým 

faktorem čas. V případě krátkodobého výpadku, v řádu několika málo hodin, nebude 

mít přerušení dodávek tepla kritický význam. 

Bude-li výpadek elektrické energie dlouhodobější, několik desítek hodin až několik dní, 

lidé pocítí nedostatek tepla na vlastní kůži. Počítače jsou napojeny na akumulátor, který 

zabezpečí jejich činnost přibližně po dobu 6 hodin. 

Dojde-li k poškození teplovodních rozvodů, bude omezení dodávek tepla 

pravděpodobně „jen“ lokálního charakteru, jelikož se nepředpokládá současné porušení 

potrubní sítě na území celého města. 

Problémy s dodávkou tepla hrozí také v obdobích dlouhotrvajících mrazů, kdy výrobní 

tepelné kapacity společnosti Teplo Bruntál a.s. nemusí postačovat k zásobování všech 

odběratelů v potřebném rozsahu (viz. havarijní plány centrálních výtopen).  

Všechny výše zmíněné poruchy a problémy mohou vyústit až ve vyhlášení stavu nouze 

v energetice. Bude-li situace dlouhodobě neřešitelná, může být klasifikována jako 

krizová. Následně může na stav nouze navázat vyhlášení stavu nebezpečí dle krizového 

zákona.  

Problematika dodávky paliv již byla zmíněna výše. Ovšem nutno zmínit, že pro případ 

přerušení dodávek plynu velkého rozsahu je zpracován typový plán řešení této situace, 

který však přesahuje rámec této práce. Plyn má oproti teplu výraznou výhodu, a to jeho 

Zdroj: Vlastní práce 



26 

 

skladovatelnost. V podzemních zásobnících máme zásoby zemního plynu na dobu tří 

měsíců [14].  

V následující kapitole se proto zaměřím na možnosti a podmínky řešení problémů 

v tepelné energetice. 
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6 Řešení mimořádné situace v teplárenství 

Postupy pro řešení mimořádných událostí v teplárenství je nutné plánovat, jelikož i 

zdánlivě banální situace může přejít v krizovou. Existence konkrétního typového plánu 

byla zmíněna výše. Před samotným řešením mimořádné respektive krizové situace je 

nutné shrnout, za jakých podmínek můžeme říci, že situace je skutečně krizová. Typový 

plán [1] uvádí tyto skutečnosti:  

� Byl vyhlášen stav nouze v teplárenství podle energetického zákona [2] 

� Držitelé licence na výrobu a rozvod tepelné energie nemají možnosti a kapacity 

k překonání a likvidaci následků stavu nouze 

� Omezením nebo přerušením dodávek tepelné energie je postižena značná část 

regionu 

� Předpokládaná doba trvání likvidace vzniklého stavu přesahuje několik dnů až 

týdnů 

� Teplárenské soustavy jsou narušeny takovým způsobem, že není možné dodávat 

teplo ani odběratelům, jejichž zásobování musí být zachováno 

� Teplotní podmínky trvají nebo se zhoršují 

� Hrozí reálné nebezpečí vzniku sekundárních krizových situací nebo ohrožení 

základních funkcí státu a kritické infrastruktury 

� Zásoby paliv klesají na minimum 

 

Stavem nouze [2] je omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie v důsledku: 

� Živelní události 

� Opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu 

� Havárií na výrobních či rozvodných zařízeních  

� Dlouhodobého nedostatku základních zdrojů, kterými jsou paliva, elektřina, 

voda 

� Smogové situace podle zvláštních předpisů 

� Teroristického činu 

Stav nouze pro celé území státu vyhlašuje a ukončuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Pro část území jej vyhlašuje správní úřad vykonávající státní správu nebo orgán 
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vykonávající přenesenou působnost v dotčeném území, a to prostřednictvím sdělovacích 

prostředků nebo jiným účinným způsobem. 

Orgán, který stav nouze vyhlásil, je povinen neprodleně informovat Ministerstvo vnitra 

a příslušné hasičské záchranné sbory krajů o předpokládaném trvání omezení dodávek 

tepelné energie [2]. 

Je-li vyhlášen stav nouze, jsou všichni držitelé licence, odběratelé i zákazníci, povinni 

akceptovat po nezbytnou dobu omezení spotřeby, a to bez ohledu na uzavřené smlouvy. 

Taktéž je vyloučeno právo na náhradu škody a ušlého zisku.  

Držitelé licencí mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů a konečných 

spotřebitelů. 

Samotný postup při odstraňování stavu nouze v teplárenství stanovuje vyhláška MPO 

[3]. Podle ní je držitel licence povinen stanovit, jakým způsobem a v jakém rozsahu 

omezí dodávky tepla jednotlivým odběratelům. Obvykle se tak děje formou zařazení 

jednotlivých objektů do regulačních stupňů. Přitom se přihlíží k naléhavosti dodávek 

tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, subjektů 

hospodářské mobilizace nebo dalších subjektů podle krizových plánů. Zařazení 

odběrných míst do regulačních stupňů se provádí po projednání s územně příslušnými 

krizovými orgány. Dále vyhláška přikazuje držiteli licence zpracování havarijních plánů 

zdrojů pro výrobu tepla s výkonem nad 10 MW, na jejichž základě bude přijímat 

opatření pro odstraňování následků stavu nouze a obnovení dodávek tepla.  

Havarijní plán musí obsahovat [3]: 

� Popis a uspořádání zařízení zdrojů a rozvodů tepelné energie 

� Pravomoci a povinnosti zaměstnanců držitele licence pověřených vedením na 

jednotlivých stupních řízení 

� Popis typických a předpokládaných pracovních režimů při stavech nouze 

� Plán omezení odběru tepla ze zdrojů a rozvodů tepelné energie pro jednotlivá 

odběrná místa 

� Postup při omezování spotřeby 

� Postup obnovení dodávek 

� Způsob oznámení o vyhlášení stavu nouze určeným zaměstnancům držitele 

licence, odběratelům a územně příslušným krizovým orgánům a územně 

příslušným orgánům veřejné správy 
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Havarijní plán je držitel licence povinen poskytnout v písemné nebo elektronické 

podobě operačnímu a informačnímu středisku IZS a zpracovateli krizového plánu.  

Dále držitelé licencí analyzují vzniklou situaci, zjišťují její příčiny, charakter, rozsah a 

možný vývoj narušení teplárenské soustavy. Na základě zjištěných informací přijímají 

bezodkladná opatření s cílem minimalizovat škody a stabilizovat situaci. Neprodleně 

informují ministerstvo průmyslu a obchodu a územní správní úřady, jejichž 

prostřednictvím mohou vyžadovat potřebnou součinnost. Informováni musí být i 

odběratelé postiženi přerušením dodávek tepla.  

6.1 Řešení mimořádné situace v teplárenství v podmínkách 

města Bruntál 

Společnost Teplo Bruntál zpracovala dle vyhlášky [3] havarijní plány pro své 4 

centrální výtopny. Jsou zde charakterizovány jednotlivé zdroje, popsány jejich provozní 

podmínky a navržena řešení problémů s dodávkami tepla.  

6.1.1 Havarijní plán CV Dolní [10] 

Součástí CV Dolní, jak bylo uvedeno výše, jsou 4 uhelné parní a 2 plynové teplovodní 

kotle. Při dodávce tepla jsou upřednostňovány právě kotle parní. Plynové jsou určeny 

do provozu pouze v případě: 

� Výpadku některého uhelného parního kotle (při pravidelném provozu parních 

kotlů se neprovozují) 

� Dlouhodobého poklesu venkovních teplot pod -15° C 

� Pro špičkový zdroj při jiných poruchách 

Provozní podmínky: 

� Jeden uhelný kotel je schopen zajistit dodávku tepla a teplé užitkové vody při 

poklesu venkovních teplot na + 10° C 

� Dva uhelné kotle jsou schopny zajistit dodávku tepla a teplé užitkové vody při 

poklesu venkovních teplot na 0° C (v době špičkových odběrů TUV je nutný 

zásah dispečera a krátkodobé snížení teploty topné vody do radiátorů) 

� Tři uhelné kotle jsou schopny zajistit dodávku tepla a teplé užitkové vody při 

poklesu venkovních teplot na -8° C (v době špičkových odběrů TUV je opět 

nutný zásah dispečera a krátkodobé snížení teploty topné vody do radiátorů) 
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� Čtyři uhelné kotle jsou schopny zajistit dodávku tepla a teplé užitkové vody při 

poklesu venkovních teplot na -15° C 

� V případě poklesu teplot až na -20° C je nutné k zajištění dodávek tepla a TUV 

spustit i oba plynové kotle  

a) Řešení situace při výpadku uhelných kotlů 

Při výpadku některého z uhelných kotlů je nutné zvážit, v závislosti na venkovních 

teplotách, spuštění kotlů plynových. Ty jsou výkonově schopny dodávat teplo až do 

výkonu 7,8 MW, to odpovídá výkonu 1,5 uhelného kotle. V případě výpadku všech 

uhelných kotlů je nutné omezovat dodávky tepla do sítě vyhlášením regulačních 

stupňů (tab. 17), platných pro všechny odběratele tepla a TUV. 

Tabulka 17: Přehled regulačních stupňů pro CV Dolní 

Číslo regulačního stupně Přijaté omezení 

I. stupeň 

Omezení dodávek tepla do systému 

ústředního vytápění snížením otopových 

křivek 

II. stupeň Omezení dodávek TUV 

III. stupeň 
Úplné přerušení dodávek TUV a 

opětovné snížení otopových křivek 

IV. stupeň 
Dodávka tepla jen do systému ústředního 

vytápění podle možnosti zdroje 

V. stupeň 

Snížení dodávek tepla na minimum a 

dohodnuté omezené zásobování škol 

předškolních zařízení 

          

 

V případě vyhlášení některého z regulačních stupňů je možné uvést do provozu NTKB 

Družební, která plní funkci špičkového zdroje o celkovém instalovaném výkonu 1,74 

MW. Tato plynová kotelna je určena pro domy na ulici Družební 1, 3, 5, 7, 9 a 9. 

Května 2, 4, 6. Zdroj je udržován celoročně v pohotovostním stavu. 

Výše uvedené regulační stupně vyhlašuje po zhodnocení situace ředitel společnosti 

Teplo Bruntál a.s., který poté neprodleně informuje představenstvo společnosti. Došlo-li 

k úplnému odstavení celé výtopny a v nejbližší době není naděje na znovuobnovení 

provozu, informuje ředitel rozhodující odběratele: ředitele tří základních škol, dvou 

Zdroj: Havarijní plán CV Dolní 
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mateřských škol a Oddělení zvláštních úkolů při MěÚ Bruntál, které plní, mimo jiné, i 

úkoly v oblasti krizového řízení. 

Při obnovování dodávek se zjistí skutečné odběry na monitoru centrálního dispečinku a 

sestaví se harmonogram obnovy dodávky, za což odpovídá vedoucí výroby. 

b) Řešení situace při poruše na rozvodné síti 

Při porušení rozvodů teplonosného média je nutné nejprve: 

� Zjistit místo poruchy detekčním přístrojem, případně jiným způsobem 

� Uzavření potrubí před místem poruchy 

� Vypuštění vody z poškozeného potrubí 

� Provedení zemních prací 

� Samotná oprava, případně výměna části potrubí 

� Napuštění a odvzdušnění potrubí 

Poté se opět zjistí skutečné odběry na monitoru centrálního dispečinku a sestaví se 

harmonogram obnovy dodávky 

c) Řešení situace při poruše v objektových předávacích stanicích  

Poruchy těchto stanic mohou nastat v těchto případech: 

� Porucha komunikace mezi dispečinkem a příslušnou OPS 

� Vadný komponent 

V případě poruchy komunikace je možné provozovat stanici v autonomním režimu, tzn. 

stanice se řídí vlastním implementovaným programem a nereaguje na povely počítače 

v centrálním dispečinku. Stanice se poté nejprve otestuje přenosným ovládacím pultem. 

Pokud je závada vlastními silami neodstranitelná, bude přivolána odborná servisní 

firma. 

Při vadném komponentu se provede buď jeho výměna, nebo bude opět přivolána 

servisní firma. 

Stejný postup se uplatní i při poruše na výměníkové stanici. 

d) Řešení situace při poruše dispečinku 

Dispečink ovládá provoz plynové kotelny, výměníkové stanice a objektových 

předávacích stanic s využitím speciálního softwaru. Výpadek počítače má za následek 

přerušení provozu celého systému mimo uhelné kotelny, která je ovládána jiným 

počítačem. Ve výtopně je umístěn ještě jeden zálohový počítač. Ten je možno využít jak 

pro potřeby dispečinku, tak i pro ovládání uhelných kotlů. Vždy lze však použít pouze 

na jednom z těchto pracovišť. 
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6.1.2 Havarijní plán CV Smetanova[11] 

Provozní podmínky:  

� Oba plynové kotle jsou schopny zajistit dodávku tepla a TUV při poklesu 

venkovních teplot až k -20° C  

� Kogenerační jednotka zajišťuje dodávku tepla jen pro ohřev TUV 

Nastanou-li problémy s dodávkami tepla, z některého z výše uvedených důvodů 

(kapitola 5.1.1) řídí se provoz CV Smetanova těmito regulačními stupni (tab. 18): 

Tabulka 18: Regulační stupně CV Smetanova 

Číslo regulačního stupně Přijaté omezení 

I. stupeň 

Omezení dodávek tepla do systému 

ústředního vytápění snížením otopových 

křivek 

II. stupeň 
Omezení dodávek TUV, omezení 

dodávek tepla pro městský úřad 

III. stupeň 

Úplné přerušení dodávek TUV, omezení 

dodávek tepla pro městský úřad a 

středisko Máj 

IV. stupeň 

Dodávka tepla pro obyvatelstvo, 

Podhorskou nemocnici Bruntál a MŠ 

Smetanova podle možností zdroje 

V. stupeň 

Snížení dodávek tepla na minimum a 

dohodnuté omezené zásobování 

Podhorské nemocnice Bruntál a MŠ 

Smetanova 

 

 

V případě, že je zdroj zcela odstaven a není naděje na jeho rychlé uvedení do provozu, 

ředitel společnosti informuje její představenstvo, Oddělení zvláštních úkolů při MěÚ 

Bruntál a ředitele Podhorské nemocnice Bruntál o přijatých opatřeních. 

Při obnovování dodávek se zjistí skutečné odběry na monitoru centrálního dispečinku a 

sestaví se harmonogram obnovy dodávky, za což odpovídá vedoucí výroby. 

 

Zdroj: Havarijní plán CV Smetanova 
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6.1.3 Havarijní plán CV Květná 2 [12] 

Tento zdroj využívá 2 plynové kotle PGVE 250 a jeden plynový kotel PGVE 100. 

Provozní podmínky: 

� Kotel PGVE 100 je schopen celoročně dodávat jen teplo pro výrobu TUV, nebo 

teplo jen do systému ústředního vytápění do venkovních teplot +10° C 

� Kotel PGVE 250 je schopen dodávat v trvalém 24 hodinovém provozu buď 

teplo pro TUV i ústřední vytápění do venkovních teplot +5° C, nebo teplo jen 

pro ústřední vytápění do venkovních teplot -5° C 

� Kotle PGVE 250 a PGVE 100 jsou schopny dodávat v trvalém 24 hodinovém 

provozu buď teplo pro TUV i ústřední vytápění do venkovních teplot -5° C, 

nebo teplo jen pro ústřední vytápění do venkovních teplot -10° C 

Nastanou-li problémy s dodávkami tepla z některého z výše uvedených důvodů 

(kapitola 5.1.1), řídí se provoz CV Květná 2 těmito regulačními stupni (tab. 19): 

Tabulka 19: Regulační stupně CV Květná 2 

Číslo regulačního stupně Přijaté omezení 

I. stupeň 

Omezení dodávek tepla do systému 

ústředního vytápění snížením otopových 

křivek 

II. stupeň 

Omezení dodávek TUV, omezení 

dodávek tepla pro objekt Policie ČR, MŠ 

Okružní a městského divadla 

III. stupeň 

Úplné přerušení dodávek TUV mimo 

dodávek pro domov důchodců a dům 

s pečovatelskou službou, omezení 

dodávek tepla pro objekty sídliště a 

Policie ČR, MŠ Okružní a městské 

divadlo 

IV. stupeň 

Dodávka tepla pro obyvatelstvo, domov 

důchodců, dům s pečovatelskou službou 

a mateřskou školu podle možností zdroje 
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V. stupeň 

Snížení dodávek tepla na minimum a 

dohodnuté omezené zásobování domova 

důchodců, domu s pečovatelskou službou 

a MŠ 

 

 

V případě, že je zdroj zcela odstaven a není naděje na jeho rychlé uvedení do provozu, 

ředitel společnosti informuje její představenstvo, Oddělení zvláštních úkolů na MěÚ 

Bruntál, ředitele/ředitelku domova důchodců, domu s pečovatelskou službou a vedoucí 

mateřské školy o přijatých opatřeních. 

Při obnovování dodávek se zjistí skutečné odběry na monitoru centrálního dispečinku a 

sestaví se harmonogram obnovy dodávky, za což odpovídá vedoucí výroby. 

 

6.1.4 Havarijní plán CV Květná 3 [13] 

V této výtopně jsou provozovány naprosto stejné zdroje (i se stejným výkonem) jako 

v případě CV Květná 2. 

Provozní podmínky: 

� Kotel PGVE 100 je schopen celoročně dodávat jen teplo pro výrobu TUV, nebo 

teplo jen do systému ústředního vytápění do venkovních teplot +8° C 

� Kotel PGVE 250 je schopen dodávat v trvalém 24 hodinovém provozu buď 

teplo pro TUV i ústřední vytápění do venkovních teplot 0° C, nebo teplo jen pro 

ústřední vytápění do venkovních teplot -8° C 

� Kotle PGVE 250 a PGVE 100 jsou schopny dodávat v trvalém 24 hodinovém 

provozu buď teplo pro TUV i ústřední vytápění do venkovních teplot -10° C, 

nebo teplo jen pro ústřední vytápění do venkovních teplot -15° C 

Nastanou-li problémy s dodávkami tepla z některého z výše uvedených důvodů 

(kapitola 5.1.1), řídí se provoz CV Květná 3 těmito regulačními stupni (tab. 20): 

Tabulka 20: Regulační stupně CV Květná 3 

Číslo regulačního stupně Přijaté omezení 

I. stupeň 

Omezení dodávek tepla do systému 

ústředního vytápění snížením otopových 

křivek 

Zdroj: Havarijní plán CV Květná 2 
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II. stupeň 

Omezení dodávek TUV, omezení 

dodávek tepla pro objekt Revoluční 18 (3 

menší obchody, několik kanceláří) 

III. stupeň 

Úplné přerušení dodávek TUV mimo 

dodávek pro 4. základní školu, omezení 

dodávek tepla pro objekty sídliště a ulic 

Revoluční 2, 4, 6, Partyzánská 1, všech 

domů na ulici Květná 

IV. stupeň 

Dodávka tepla pro obyvatelstvo, 4. 

základní školu podle možností zdroje, 

minimalizace dodávek pro objekt 

Revoluční 18 

V. stupeň 

Snížení dodávek tepla na minimum a 

dohodnuté omezené zásobování 4. 

základní školy  

 

 

V případě, že je zdroj zcela odstaven a není naděje na jeho rychlé uvedení do provozu, 

ředitel společnosti informuje její představenstvo, Oddělení zvláštních úkolů na MěÚ 

Bruntál, ředitele 4. základní školy a správce objektu Revoluční 18. 

Při obnovování dodávek se nejdříve zjistí skutečné odběry na monitoru centrálního 

dispečinku a sestaví se harmonogram obnovy dodávky, za což odpovídá vedoucí 

výroby. 

 

Ať už jsou dodávky tepla pozastaveny z jakéhokoliv důvodu, v případě dlouhodobého 

neužívání potrubních rozvodů je, při opětovném najíždění dodávek, nutné brát v úvahu 

jejich fyzikální vlastnosti. Nesmí dojít k náhlému zvýšení teploty vody, jelikož hrozí 

nebezpečí poškození (popraskání) teplovodní sítě.  

Tab. 21 uvádí přehled objektů zásobovaných společností Teplo Bruntál a.s., pro něž je 

nezbytné zachování dodávek tepla. 

 

Zdroj: Havarijní plán CV Květná 3 
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Tabulka 21: Objekty s potřebou přednostního zásobování teplem 

Výtopna Objekt 

CV Dolní 

MŠ Dělnická 27 

MŠ Pionýrská 9 

II. ZŠ a Městské osmileté gymnázium Školní 2 

III. ZŠ Cihelní 6 

I. ZŠ Jesenická 10 

CV Smetanova 
Podhorská nemocnice 

MŠ Smetanova 

CV Květná 2 

Domov důchodců 

Domov s pečovatelskou službou 

MŠ Okružní 2 

CV Květná 3 IV. základní škola 

 

 

6.1.5 Činnost krizového štábu města Bruntál 

V případě, že nastanou problémy s dodávkami tepla a ředitel společnosti Teplo Bruntál 

informuje představitele města, je nutné nejdříve přijaté informace analyzovat. Úkolem 

orgánu krizového řízení je zjistit, zda je zvládnutí této situace v možnostech společnosti 

samotné, v jakém rozsahu jsou dodávky tepla přerušeny, tzn. kolik lidí je touto situací 

dotčeno, jaké mohou být následky této situace a kdo bude pomáhat s jejich likvidací? 

Usoudí-li starosta města, že společnost Teplo Bruntál nemůže situaci zvládnout 

vlastními silami, může zaktivovat KŠ a použít jej ke koordinaci záchranných a 

likvidačních prací. Doporučené složení KŠ určené obce stanovuje nařízení vlády [8].  

V tab. 21 je uvedeno konkrétní složení KŠ města Bruntál. Na obr. 4 je znázorněn 

vývojový diagram, popisující způsob rozhodování v KŠ při řešení mimořádné situace. 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní práce 
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Tabulka 22: Členové krizového štábu města Bruntál 

Jméno a příjmení Činnost v krizovém štábu 
Funkce na Městském 

úřadě Bruntál 

Ing. František Struška vedoucí krizového štábu starosta města 

Bc. Roman Bernát tajemník krizového štábu 
vedoucí oddělení 

zvláštních úkolů 

Ing. Romana Kotalová vedoucí směny 
vedoucí kanceláře 

tajemníka 

Radim Kříbek vedoucí směny 
vedoucí odboru obecní 

živnostenský úřad 

Ing. Slavoboj Rausch 

vedoucí odborné skupiny 

pro součinnost a 

komunikaci 

referent cestovního ruchu 

Ing. Zdeněk Morong 

vedoucí odborné skupiny 

pro součinnost a 

komunikaci 

vedoucí oddělení dopravy 

a silničního hospodářství 

Lumír Hrbáč 

vedoucí odborné skupiny 

analýzy a nasazení sil a 

prostředků 

referent správy majetku 

města 

npor. Bc. Petr Kurfürst 

vedoucí odborné skupiny 

týlového zabezpečení a 

ochrany obyvatelstva 

 

Petr Hrudík 

vedoucí odborné skupiny 

týlového zabezpečení a 

ochrany obyvatelstva 

pracovník kontrolního 

oddělení odboru obecní 

živnostenský úřad 

Petr Ludwig 
vedoucí skupiny pro 

ochranu obyvatel 

výkon státní správy na 

úseku zdravotnictví, 

personalistika 

 

 
Zdroj: Městský úřad Bruntál 
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Jsou-li dodávky tepla přerušeny, je nejprve nutné informovat obyvatelstvo dotčené 

tímto výpadkem.  

Informování provede jednak společnost Teplo Bruntál a.s. umístěním informativních 

materiálů v jednotlivých objektech a také městský úřad, který vyhlásí tuto informaci 

v místním rozhlase a vyvěsí ji na úřední desce města. Touto cestou je nutné požádat 

občany, aby zbytečně nevětrali a topili jen v nejnutnějších místnostech. 

V následujícím kroku je nutné přihlédnout k naléhavosti dodávek tepla hlavně potřebám 

nemocnice Bruntál, domova důchodců, domu s pečovatelskou službou a školských 

zařízení. 

Pokud nelze zajistit alespoň nouzové zásobování nemocnice, a to ani podle stanovených 

regulačních stupňů, musí starosta města, ve spolupráci se společností Teplo Bruntál, 

zajistit jiný zdroj tepla, alespoň pro zásobování nejdůležitějších oddělení. Není-li toto 

možné, bude nutné, ve spolupráci s ředitelem nemocnice, zabezpečit dostatečné 

evakuační kapacity pro převoz nejohroženějších pacientů do okolních nemocnic 

(Rýmařov, Krnov, Opava, Šternberk, apod.). 

V případě dlouhodobého přerušení dodávek tepla do objektů domova důchodců a domu 

s pečovatelskou službou je důležité zajistit náhradní zdroj tepla. Tím by mohly být 

například elektrické přímotopy. 

Ředitelům školských zařízení může starosta obce doporučit vyhlášení volna po dobu, 

než budou dodávky tepla obnoveny.  
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7 Návrh na zvýšení odolnosti posuzovaného 

teplárenského systému  

Pro přijetí vhodných opatření vedoucích ke zvýšení odolnosti, případně optimalizaci 

teplárenského systému, je nutné zohlednit výsledky analýzy rizik. 

Významným rizikem je tedy výpadek elektrické energie. Současný stav vyžaduje, aby 

byla každá centrální výtopna vybavena náhradním zdrojem elektrické energie, například 

dostačujícím počtem dieselagregátů, které budou výkonově schopny zajistit funkčnost 

všech čerpadel, počítačů a dalších zařízení, závislých na dodávkách elektřiny. 

Náhradní zdroj elektrické energie by bylo třeba umístit i do objektových předávacích 

stanic, kde je opět nutné zachovat funkci elektrických zařízení, především čerpadel. 

Jedná se hlavně o předávací stanice školských zařízení, nemocnice Bruntál, domova 

důchodců a domu s pečovatelskou službou. Právě tyto objekty je nutné zásobovat 

přednostně, jak vyplývá z vyhlášky [3]. Jelikož mi nebyly poskytnuty informace o 

spotřebě instalovaných elektrických zařízení, nebylo možné vyčíslit finanční náklady na 

pořízení náhradních zdrojů elektrické energie, ani tyto zdroje lépe charakterizovat. 

Dalším nezanedbatelným rizikem je porucha na potrubní teplárenské síti. Právě na 

zvýšení bezpečnosti rozvodné sítě se společnost Teplo Bruntál a.s. zaměřila v minulých 

letech. V roce 2001 zrušila centrální výtopnu Chelčického a její funkci převzala největší 

bruntálská výtopna CV Dolní. Následně došlo k vytvoření nových parních rozvodů, 

čímž se výrazně snížily ztráty z původních 30 % na současných 10 % [5]. 

V roce 2006 byla zmodernizována též potrubní síť z CV Smetanova. Došlo k přechodu 

z parních rozvodů na teplovodní. Položeno bylo nové potrubí v městské nemocnici. 

K zabezpečení dodávek tepla i při poruše na některém z výrobních zdrojů by výrazně 

přispělo vzájemné propojení všech centrálních výtopen. V tomto případě by při poruše 

jedné z nich bylo možné nahradit dodávku z jiného zdroje. 

Společnost plánuje v roce 2008 propojit CV Květná 2 s CV Květná 3 a v následujících 

letech provést napojení i na největší výtopnu CV Dolní. Tímto propojením se zároveň 

zvýší efektivnost zdrojů společnosti, hlavně v obdobích dlouhotrvajících mrazů.  

Samotnou kapitolou jsou poruchy na technických zařízeních výtopen, objektových 

předávacích a výměníkových stanicích. Tyto potíže je možné částečně předvídat na 

základě statistických přehledů o poruchách a jejich následcích za minulá období. Z 

těchto statistik jsem však nemohl čerpat, jelikož mi nebyly poskytnuty. Jako preventivní 
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opatření pro tyto typy poruch lze doporučit zaměstnávání zkušené a vyškolené obsluhy, 

která bude schopna na technické problémy účinně a pružně reagovat a také pravidelná 

údržba těchto zařízení.  

Velké nebezpečí znamená také porucha na dispečinku (porucha vlastního počítače – 

hardwaru nebo řídícího programu). Je zde sice instalován jeden zálohový počítač, který 

však slouží potřebám nejen dispečinku, ale i k ovládání uhelných kotlů. Nelze jej ovšem 

použít k ovládání obou pracovišť současně. Pokud by tedy došlo k poruše na dispečinku 

i na řídící části kotlů zároveň, jeden z těchto celků by nebylo možné provozovat. 

Přítomnost druhého záložního počítače jen pro potřeby dispečinku by bylo vhodné 

zvážit. 

Určitým řešením problému s dodávkami tepla by mohlo být hledání a výběr vhodného 

dodavatele mobilních (náhradních) zdrojů tepla a jeho zahrnutí do havarijních plánů 

společnosti, respektive do krizového plánu města na základě podepsaných smluv. 

Předcházet by však měla komunikace mezi společností Teplo Bruntál a.s., zástupci 

města a vybraným dodavatelem, a to ještě před tím, než k problémům s dodávkou tepla 

dojde. Důležité jsou otázky financování takovýchto zdrojů, podmínky, možnosti a 

způsob jejich nasazení. 

Jako příklad dodavatele mobilních zdrojů na výrobu tepla uvádím společnost TZB 

Orlová. Ta disponuje různými typy mobilních kotelen (uhelné, plynové, parní), z nichž 

některé mohou dosahovat výkonu až 1,5 MW. Použití kotelny znázorňuje obr. 5. Tyto 

mobilní zdroje by byly vhodné například pro nouzové zásobování nemocnice či domova 

důchodců. 
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Zdroj: http://www.tzborlova.cz Obrázek 5: Způsob dopravy a použití mobilní plynové kotelny 
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8 Závěr 

Z polohy města vyplývá, že zde teplo musí být opravdu vnímáno jako jedna ze 

základních životních potřeb obyvatel. V práci jsem se proto snažil najít zranitelné prvky 

teplárenského systému ve městě. Následně jsem pomocí německé analytické metody 

tyto oblasti hodnotil z hlediska pravděpodobnosti jejich vzniku, zranitelnosti a 

schopnosti obnovy posuzovaného systému. Došel jsem ke zjištění, že systém může být 

ochromen celou řadou poruch, z nichž některé jsou pravděpodobnější, jiné méně.  

Společnost Teplo Bruntál a.s. si je této situace vědoma a plánuje realizovat několik 

investic, které by měly vést ke stabilizaci systému (např. propojení centrálních 

výtopen). Některé projekty byly dokončeny již v minulých pěti letech, to se týká hlavně 

modernizace jednotlivých výrobních zdrojů tepla. 

Dalším zjištěním bylo, že došlo-li by k přerušení dodávek tepla ze všech centrálních 

zdrojů, bylo by takto postiženo více než 60 % obyvatel města, což jistě není 

zanedbatelné číslo. Ovšem je nutné říci, že vznik situace takového rozsahu není příliš 

pravděpodobný. Reálně se počítá s možností přerušení dodávek tepla „jen“ do určité 

části města a následným vyhlašováním regulačních stupňů podle havarijních plánů 

jednotlivých výtopen. 

V souladu s vyhláškou [3] musí být, v podmínkách města Bruntál, přednostně 

zásobována nemocnice, dále domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, 4 

základní a 4 mateřské školy. Zároveň zde není žádný subjekt hospodářské mobilizace 

ani potravinářské subjekty, které by musely být taktéž zásobovány přednostně. 

Výhodou systému je využívání plynu i uhlí jako paliva pro výrobu tepla, což umožňuje 

určitou variabilitu při nedostatku jednoho z nich. Přesto je S CZT ve městě v současném 

stavu poměrně zranitelný a málo zabezpečený, a to hlavně v případě výpadku či 

nedostatku elektrické energie. Nastane-li takováto situace, zůstane 60 % obyvatel města 

bez tepla a teplé vody. Další vývoj bude poté záviset na činnosti společnosti Teplo 

Bruntál a.s. a na jejich spolupráci se zástupci města. 

I když si je společnost Teplo Bruntál a.s. vědoma odpovědnosti, kterou má vůči svým 

odběratelům a vynakládá nemalé finanční prostředky ke zlepšování a zvyšování 

efektivnosti dodávek tepla, bude nutné dotáhnout do konce projekt propojení 

jednotlivých centrálních výtopen a investovat do záložních zdrojů elektrické energie. 
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Příloha č. 1 

 

Zdroj: Vlastní práce 
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Příloha č. 2  

A 

Pravděpodobnost  

5 10-1 porucha/rok 

4 10-2 porucha/rok 

3 10-3 porucha/rok 

2 10-4 porucha/rok 

1 10-5 porucha/rok 
 

F Zranitelnost (výsledek) 

B 

Dopad  

5 

postiženi všichni odběratelé 

společnosti Teplo Bruntál 

a.s., déle než jeden týden, 

nebo přerušení dodávek 

klíčovým odběratelůmi na 

déle než 24 hodin 

4 

postiženo 50 % odběratelů 

po dobu ≥ 3 dny, nebo 

přerušení dodávek 

klíčovým odběratelům na 

déle než 12 hodin 

3 

postiženo více než 10 % 

odběratelů déle než 24 

hodin 

2 

postiženo méně než 10 % 

odběratelů po dobu max. 24 

hodin 

1 

postiženi jednotliví 

odběratelé po dobu max. 8 

hodin 
 

G 

Schopnost reakce  

5 
žádná dokumentace 

pro případ havárie 

4 
havarijní plán starší ≥ 5 

let 

3 
havarijní plán starší ≥ 3 

roky 

2 
kvalitní havarijní plán 

s drobnými nedostatky 

1 

perfektní havarijní 

plány odpovídající 

skutečnostem 
 

C Ohrožení (výsledek) H  

Schopnost obnovy  

5 
doba obnovy > 6 

měsíců 

4 
doba obnovy 1 až 6 

měsíců 
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3 
doba obnovy max. 1 

měsíc 

2 
doba obnovy max. 1 

týden 

1 
doba obnovy max. 1 

den 
 

D 

Materiální  škody  

5 >20 mil. Kč 

4 >1 mil. Kč 

3 stovky tisíc Kč 

2 desítky tisíc Kč 

1 zanedbatelné/žádné 
 

I  Potenciál pro zdolání (výsledek) 

E 

Dopad na zdraví  

5 1 a více mrtvých 

4 

1 a více těžce raněných, 

více než 100 lehce 

raněných 

3 
desítky lehce raněných či 

jinak postižených 

2 lehce ranění jednotlivci 

1 bez zranění 
 

K  Riziko 

 

 

Rizikoii Vysvětlení 

5 
Minimálně jeden mezivýsledek je roven 

5 

4 
Více než dva mezivýsledky jsou větší 

nebo rovny 4 

3 

Více než dva mezivýsledky jsou větší 

nebo rovné 3, případně je jeden 

mezivýsledek roven 4 

Zdroj: Vlastní práce 
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2 

Více než dva mezivýsledky jsou větší 

nebo rovné 2, případně je jeden 

mezivýsledek roven 3 

1 
Méně než dva mezivýsledky jsou větší 

nebo rovny 2 

 

 

                                                 
i Podhorská nemocnice, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, základní a mateřské školy 
ii Čím vyšší hodnota, tím větší riziko 

Zdroj: Vlastní práce 


