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Abstract 

The aim of this study was an assessment of present status of secondary heat distributions 

supplying buildings in Elektrárna Třebovice area that is an important energetic source of 

Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava. This study was focused on an 

assessment of present heating style, deficiency designation and performance of proposal and 

sub-measures leading to the present status optimization. 

In connection with an expansion of heat and electricity production from renewable 

resources this study contains list of possible development of this power in relation to current 

sources of heat and electricity production in direct connection with Elektrárna Třebovice. 
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balancing valve, thre-way mixing valve with pump, heating plant, heating, district heating. 

 

Souhrn 

Cílem práce bylo posouzení stávajícího stavu sekundárních rozvodů tepla zásobujících 

objekty v areálu Elektrárny Třebovice, která je významným energetickým zdrojem 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s - Region Severní Morava. Práce byla zaměřena na 

posouzení stávajícího způsobu vytápění v objektech, stanovení nedostatků a provedení návrhu 

a dílčích opatření pro optimalizaci současného stavu. 

V souvislosti s nástupem výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů práce obsahuje 

přehled možností získávaní této energie ve vztahu k stávajícím zdrojům výroby tepla a 

elektrické energie v přímé souvislosti s Elektrárnou Třebovice. 

 

Klíčová slova 

Centrální zásobování teplem, primární sítě, sekundární sítě, topná voda, hydraulické 

vyvážení sítě, seřizovací armatura, mísící uzel. teplárna, vytápění, teplárenské sítě. 
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1 ÚVOD 

Trendem dnešní doby je hledání možností úspory nákladů v oblasti vytápění a přípravy 
teplé vody při výrobě, distribuci a samotné spotřebě. Důvodem je stálý růst primárních cen 
paliv a energií, které se v konečném důsledku odrážejí v nákladech koncových spotřebitelů. 
S růstem cen poskytovaných služeb jednotlivých dodavatelů energií, zejména tepelné energie 
k vytápění a ohřevu vody, rostou požadavky na kvalitu produktů u odběratelů. Tyto 
skutečnosti vyvíjejí značný tlak na dodavatele a nutí je provádět opatření k zajištění dodávky 
médií v rozsahu nasmlouvaných parametrů. Vzpomeňme nedávnou historii, kdy hydraulika 
sítí, ať už primárních nebo sekundárních, postrádala jakékoliv členy, které řešily optimální 
zatékání médií k jednotlivým spotřebičům. Důsledkem byly velké časové prodlevy při  
tzv. najíždění výměníkových stanic na trase primárních rozvodů. Osazením regulátorů 
diferenčního tlaku byly tyto nedostatky minimalizovány, popř. zcela odstraněny. Obdobná 
situace byla v oblasti vytápění sídlištních komplexů, kde náprava byla provedena až osazením 
termoregulačních armatur a akčních členů k hydraulické stabilizaci tlakových poměrů 
v odběrném místě. Z pohledu nakládání s energií byl přelomový rok 2000, kdy vešel 
v platnost zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č.177/2006 Sb., 
včetně jeho prováděcích vyhlášek.  

Zcela neposkvrněny jakoukoliv vyvažovací technikou zůstávaly po dlouhou dobu rozvody 
teplé vody, kde koncoví odběratelé byli nuceni z důvodu špatné hydrauliky sítě kompenzovat 
nefunkční cirkulační smyčku odpouštěním ochlazené vody z přívodního potrubí teplé vody. 

V současné době již nikdo nepochybuje o nutnosti stabilizace dynamického tlaku  
a hydraulickém vyvážení potrubních sítí. V této souvislosti je věnována značná pozornost 
čerpací práci, neboť tato je podstatnou složkou z hlediska energetických ztrát při distribuci 
tepla ke koncovým spotřebičům. Osazením frekvenčních měničů na stávajících čerpadlech 
popř. použitím nové čerpací techniky lze významně snížit náklady na elektrickou energii 
zdroje. Významným článkem v hledání energetických úspor je provedení optimalizace tepelné 
izolace na trubních rozvodech a technologických celcích. Současné období hospodářské 
recese a s tím související snížení v odběrech energií zejména tepelné, zvýší požadavek na 
nutnost hledání úspor ve výrobě a distribuci energie ke koncovým spotřebičům. 
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2 SPOLEČNOST DALKIA ČR  

Dalkia Česká republika, a.s. je součástí nadnárodní francouzské společnosti Dalkia, patřící 
do skupiny Veolia Environnement a společností EDF (Électricite de France). Je tvořena 
dvěmi regionálními organizacemi tj. Region Severní Morava, Region Střední Morava a dvěmi 
divizemi: Divize Karviná a Divize Praha. Mezi dceřiné společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. patří: Ampluservis, a.s., Olterm, a.s. Dalkia Kolín, a.s., Dalkia Mariánské 
Lázně, s.r.o. Organizační struktura je uvedena na obr.1.  

Dalkia Česká republika, a.s. patří k významným výrobcům elektrické energie a je jedním 
z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro českou energetickou přenosovou soustavu 
(ČEPS), kde zajišťuje rovnováhu mezi spotřebou a výrobou el. energie v ČR. Podíl na 
obchodu s elektřinou je zajišťován rovněž na energetické burze PXE. 

Hlavní činnosti Dalkia Česká republika jsou zaměřeny na kombinovanou výrobu elektřiny, 
tepla a chladu a rozvod tepla ve vybraných městech České republiky, převážně v kraji 
Moravskoslezském, Olomouckém, Ústeckém, Karlovarském a v Praze. Ekologicky šetrným 
způsobem dodává teplo např. Frýdku-Místku, Havířovu, Karviné, Krnovu, Novému Jičínu, 
Olomouci, Ostravě, Praze, Přerovu a prostřednictvím dceřiných společností Dalkia Kolín 
a Dalkia Mariánské Lázně rovněž městům Kolín a Mariánské Lázně. Produktem z hlavní 
činnosti jsou dodávky energií z vlastních zařízení. 

Dalkia Česká republika provozovala v 1. pololetí 2009 celkem 756 kotlů o instalovaném 
výkonu více než 3 484,4 MW, 19 turbogenerátorů, 2 spalovací turbíny, 8 kogeneračních 
jednotek a 3 točivé redukce o instalovaném celkovém výkonu 529,4 MW.  

Na spotřebě paliva v kotlích se z 90,6 % podílí černé a hnědé uhlí, ze 7,7 % plynná paliva - 
zemní, degazační (důlní) a především koksárenský plyn, z 1,4 % různé druhy biomasy a 0,3 % 
připadá na těžké topné oleje a na lehké topné oleje, používané zejména pro zapalování kotlů. 

Společnost vyrobila za 1. pololetí 2009 9 588 TJ, za stejné období minulého roku to bylo 
9 396 TJ. Prodej elektřiny za 1. pololetí 2009 činil 1 301 TWh, za stejné období minulého 
roku to bylo1 064 TWh. 

Skupina Dalkia Česká republika tvoří: 
• 2 700 zaměstnanců, 
• 760 km horkovodních a parovodních tepelných sítí, 
• 3 850 MW tepelného výkonu, 
• 550 MW elektrického výkonu, 
• 262 000 zásobovaných domácností. 

Jedním ze závazků společnosti Dalkia Česká republika je ochrana životního prostředí a 
přírodních zdrojů. V této oblasti je Dalkia Česká republika držitelem enviromentálního 
certifikátu ISO 14001, Divize Praha byla certifikována podle normy ISO 9001. Další 
rozšiřování oblasti ochrany životního prostředí je jedním z našich cílů také do budoucnosti. 
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Další činnosti Dalkia Česká republika jsou vázány na majetek zákazníka a jedná se produkt 
služby např. provoz a údržba zařízení zákazníka, technické služby, poradenská činnost atd. 

Základní filozofií Dalkia Česká republika v oblastí výroby a distribuce energií je: 
• řízení základních činností v souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje 

a platnou legislativou České republiky (ČR) a Evropské unie (EU), 
• ekonomická a ekologická výroba a distribuce energií při dodržování dosažitelné     

účinnosti, 
• řídit a realizovat procesy identifikované v rámci systému kvality v maximální 

kvalitě, 
• minimalizovat negativní dopady z našich činností do životního prostředí. 

Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava dodává tepelnou energii pro 
cca 105 tisíc domácností, průmyslové podniky, nemocnice školy a další koncové zákazníky 
v Ostravě, Krnově, Frýdku-Místku, Havířově. V oblasti města Ostravy provozuje 
nejrozsáhlejší síť dálkového tepla ve střední Evropě. Mezi největší zákazníky patří Ostravsko-
karvinské koksovny a.s., RPG Byty s.r.o., NWR Energy a.s., SBD Vítkovice, SBD NH, 
BorsodChem MCHZ s.r.o., Pivovary Staropramen a.s., Fakultní nemocnice Ostrava, 
Kofola a.s., Krnovské škrobárny a lihovary s r.o., Pega-Vel a.s., OSBD Bruntál nebo 
Strojosvit a.s. a město Krnov. 

 

 

Obr.2  Elektrána Třebovice rok 2009 [foto T.Jurčík]. 

Region Severní Morava je také významným výrobcem elektrické energie a poskytovatelem 
podpůrných služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR (ČEPS). Cennou 
referencí je rovněž dodávka chladu metodou absorpce pro areál Avion Shopping Parku firmy 
IKEA v Ostravě. V rámci společnosti Dalkia Česká republika je Region Severní Morava 
lídrem ve spalování biomasy. 
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Pod Region Severní Morava spadají čtyři závody: Závod Elektrárna Třebovice (viz obr.2), 

Závod Ostrava-Střed, Závod Distribuce a služby a Závod Krnov [1]. 

 

 

 

 

Obr.1  Organizační struktura Veolia a Dalkia ČR k 31.10. 2009 [1]. 
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3 ELEKTRÁRNA T ŘEBOVICE 

3.1 Historie Elektrárny T řebovice 
Za účelem pokrytí zvyšující potřeby elektrické energie v prudce se rozvíjející průmyslové 

oblastí Slezska byla na doporučení prof. ing. V.Lista z brněnské techniky v letech 1931-1933 
společnostmi Sředomoravské elektrárny,a.s. Přerov a Moravsko-slezskými elektrárnami 
v Ostravě zahájena výstavba nového zdroje pro výrobu elektrické energie, Elektrárna 
Třebovice (viz obr.3). Z mnoha návrhů bylo pro stavbu vybráno místo podél řeky Opavy u 
obce Třebovice. 

V květnu 1930 bylo zahájeno výběrové řízení s požadovanými parametry budoucího zdroje 
tj. výkonem 45 MWe a tlakem páry 40 atm. Technologie měla obsahovat dvě turbosoustrojí 
a jedno menší pro pokrytí vlastní potřeby elektrárny. V rámci probíhajícího výběru byly 
přehodnoceny původně požadované parametry zdroje a zejména z důvodu vyšší 
hospodárnosti provozu došlo z podnětu Vítkovických železáren a Škodových závodů v Plzni 
k prosazení technologie pracující s tlakem páry 130 atm a teplotou 500°C. Součástí nabídky 
byly po dobu 15 let poskytnuty neobvyklé záruky a to nejen na funkčnost technologické části, 
ale rovněž na úhradu paliva, které by bylo spáleno při překročení měrné spotřeby. Současně 
byla garantována dodávka dalšího zařízení, které zajišťovalo rozvoj elektrárny. 

 

Obr.3  Elektrána  Třebovice rok 1936  [2]. 

V první etapě výstavby Elektrárny Třebovice byly osazeny dvě vysokotlaké turbíny o 
výkonu 21 MWe a jedna nízkotlaká turbína o výkonu 3,5 MWe. Příprava páry o parametrech 
500°C a tlaku 130 at probíhala ve třech práškových kotlech systému Löffler. Celkový 
instalovaný výkon byl 45,5 MWe. Pro zásobování rozvodných sítí Moravy a Slezska byla téže  
době vystavěna rozvodna s napětím 22 kV a pro dálková vedení do Dluhonic a Přerova 
rozvodna 110 kV. 

Narůstající spotřeba elektrické energie byla podnětem k druhé etapě výstavby elektrárny. Na 
základě dosavadních zkušenosti, provozní spolehlivosti a ekonomice provozu došlo k osazení 
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dalších dvou vysokotlakých kotlů téže konstrukce a turbosoustrojí o výkonu 23,1 MWe. 
Celkový výkon narostl na 68,6 MWe a tímto se Elektrárna Třebovice (viz obr.4) stala největší 
elektrárenským provozem ve střední Evropě. Díky použité technologii tj. teplotě páry 500°C 
a tlaku 130 at, své hospodárnosti a spolehlivosti se zařadila na první místo v soustavě 
československých energetických závodů. Veškerá technologie tj. kotle a turbosoustrojí byly 
vyrobeny ve Škodových závodech v Plzni, Vítkovických železárnách a v První brněnské 
strojírně. 

  

Obr.4  Elektrána  Třebovice v roce 1937 [2]. 

 

 Vytvořením protektorátu Čechy a Morava roku 1939 a odtržením hranic se Elektrárna 
Třebovice dostala pod německou správu a současně došlo ke změně názvu na Kraftwerker 
Strzebowitz. V roce 1940 je začleněna do říšskoněmecké energetické společnosti Rechs-
Elktrowerke A.G.Berlin. 

V průběhu osvobozovacích bojů zaznamenala elektrárna závažná poškození na 
technologiích a rozvodných sítích.  

Po ukončení druhé světové války byly započaty práce na obnovení výroby elektrické 
energie. Díky maximálního nasazení pracovníků byla k 16.červnu 1945 obnovena dodávka 
elektrické energie. Vedení elektrárny opět přešlo do rukou původních vlastníků 
Sředomoravských elektráren,a.s. Přerov a Moravsko-slezských elektráren v Ostravě jejímž 
sloučením vznikla společnost Východomoravské elektrárny,a.s. Tímto krokem se začala psát 
poválečná historie Elektrárny Třebovice. 

V letech 1949-1950 došlo k první poválečné modernizaci třebovické elektrárny 
instalováním vysokotlakého kotle typu Löffler o výkonu 180 t.hod-1 s parametry páry 500°C 
a tlaku 130 at. Kotel společně s turbosoustrojím o výkonu 40 MWe tvořil největší poválečný 
výrobek Škodových závodů Plzeň. Přes veškerou snahu techniků nebyly dosaženy 
deklarované výkonové parametry z důvodu zanášení teplosměnných ploch kotle. Na základě 
těchto provozních stavů byla do blokového uspořádání s turbínou přivedena pára ze 
stávajících vysokotlakých kotlů. 
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K najetí výše uvedeného soustrojí došlo 1.května 1950 a Elektrárna Třebovice rozhodnutím 
tehdejšího režimu mění svůj název na Elektrárnu 1.máje. 

Další významná modernizace Elektrárny Třebovice proběhla v letech 1952-1955 
instalováním tří kotlů s tavnou komorou o výkonu každého z nich 220 t.hod-1, což umožnilo 
navýšit výstupní teplotu páry na 540°C. Dodávku opět provedly Vítkovické železárny. 
Současně došlo k osazení tří turbosoustrojí každé o výkonu 50 MWe, jejíž dodávka byla 
rozdělena mezi tři, v tehdejší době, významné výrobce. Byly to Škodovy závody Plzeň, 
Českomoravská Kolben-Daněk a švýcarskou firmu Brown-Boveri. Tímto bylo možno 
srovnávat výrobky našich firem se zahraničními. 

Po odstranění počátečních potíží jak ze strany dodavatelů, tak provozovatele nových 
prototypových  zařízení se Elektrárna Třebovice  stala významnou technickou laboratoří 
československých výrobců energetických zařízení. Na nových blocích provedla řada 
výzkumných ústavů mimo předepsané garanční zkoušky různé druhy měření. Takto získané 
zkušenosti byly odrazovým můstkem pro projektování a výstavbu dalších elektráren s bloky  
o výkonu 50 MWe jako např. Elektráena Hodonín, Opatovice, Mělník. 

Bez nadsázky lze říci, že Elektrárna Třebovice sehrála nezastupitelnou úlohu v oblasti 
vývoje energetických zdrojů v tehdejším Československu. Do doby dostavby posledního 
bloku opatovické elektrárny, jejíž stavba byla ukončena v roce 1960, byla Elektrárna 
Třebovice se svým instalovaným výkonem 258,6 MWe největším domácím zdrojem pro 
výrobu elektrické energie. Rekordním objemem výroby 1,3 TWh.rok-1 se stala oporou 
československé energetické soustavy [3]. 

3.2 Počátky teplárenství  
Dalším významným mezníkem v historii Elektrárny Třebovice byl rok 1954. V souvislosti 

s výstavbou největšího z ostravských sídlišť Poruby, bylo potřeba vyřešit zásobování teplem 
nově budovaných objektů převážně bytového charakteru. Od prvotní představy výstavby 
zdroje tepla v oblasti Martinova, který měl mít charakter výtopny bylo upuštěno a po zvážení 
všech možností bylo rozhodnuto o úpravě technologie třebovické elektrárny na teplárenský 
provoz. 

V této souvislosti došlo k demontáži tří předválečných Löfflerových kotlů včetně dvou 
vysokotlakých turbín a jedné nízkotlaké turbíny provozovaných od roku 1933. Toto zařízení 
bylo nahrazeno třemi průtočnými kotli typu Benzon o výkonu 80 t.hod-1 a dvoutělesovou  
kondenzační turbínou se dvěma regulovanými a třemi neregulovanými odběry páry 
s turbogenerátorem o výkonu 30 MWe. 

Centralizovaná dodávka tepla do oblasti Poruby byla zahájena v roce 1960. Příprava horké 
vody byla zpočátku řešena provizorním výměníkem o výkonu 35 MWt. V roce 1963 došlo ke 
zprovoznění výměníkové stanice pro ohřev primární vody s výkonem 140 MWt. Následným 
navýšením výkonu o 87 MWt v roce 1970 a 60 MWt v roce 1989 disponovala Elektrárna 
Třebovice tepelným výkonem v horké vodě 287 MWt. Dodavatelem všech výměníků tepla 
pára-horká vody byla společnost První brněnská strojírenská,a.s. [3]. 

3.3 Dodávka pr ůmyslové páry  
Zahájení dodávky páry pro průmyslový areál Martinov proběhlo v roce 1964 nově 

vybudovaným parním přiváděčem. Tento zásoboval tři měniče páry, každý o výkonu  
40 t.hod-1 o tlaku 0,94 MPa. Provoz měničů páry ukončila v roce 1994 instalace redukčních 
stanic. 
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Druhým významným odběratelem páry byl zpracovatel elektrárenského popílku, firma 
Prefa Třebovice (dnes Pórobeton Ostrava a.s.). Dodávka páry o parametrech 320°C a tlaku 
2 MPa byla zahájena v roce 1964 parovodem s průměrem 500 mm. 

3.4 Konec výroby elekt řiny z kondenzace 
Stále zvyšující potřeba tepla související s další výstavbou sídlištních celků na území města 

Ostravy si vyžádala další změny v technologii elektrárny. V roce 1967 byl ukončen provoz 
posledního turbosoustrojí z předválečného uspořádání elektrárny s výkonem 23,1 MWe. 
V roce 1977 ukončila provoz první poválečná turbína s označením TG11 z roku 1951 
o výkonu 40 MWe, v roce 1983 turbosoustrojí TG13 z roku 1954 o výkonu 50 MWe. O rok 
později ukončilo provoz turbosoustrojí TG12 z roku 1952 rovněž o výkonu 50 MWe. Tyto 
změny v původním uspořádání technologie elektrárny završily konec výroby elektrické 
energie v kondenzačním režimu.  

Výrobu elektrické energie pro oblast Ostravy a Karviné převzala toho času moderní 
kondenzační elektrárna Dětmarovice. 

Současně s výměnou turbosoustrojí byla z důvodu dožití a potřeby uvolnění prostoru na 
výstavbu zařízení pro dodávku tepla provedena demontáž kotle typu Babcock-Wilcox 
o výkonu 10 t.hod-1 z roku 1933, následně v roce 1974 další dva kotle typu Löffler 
z předválečných let 1938-1939 o výkonu 70 t.hod-1 a v roce 1977 došlo k demontáži 
posledního kotle řady Löffler o výkonu 180 t.hod-1 z roku 1950, který se od počátku svého 
uvedení do provozu potýkal s vážnými technickými problémy. 

Teplárenský režim Elektrárny Třebovice byl zpečetěn uvedením do provozu dvou 
horkovodních kotlů HK1 a HK2, každý o tepelném výkonu 58 MWt. Současně došlo 
k uvedení do provozu nové oběhové stanice horké vody pro městské části Ostrava - Poruba  
a Ostrava - Jih. 

V letech 1991-92 byla provedena rekonstrukce kondenzační turbíny TG14 na odběrový 
stroj, v roce 1998 byla na místě bývalé turbíny TG13 zprovozněna nová odběrová turbína 
TG15 s výkonem 72 MWe s vlastní výměníkovou stanicí o výkonu 160 MWt. Obnova 
zařízení v ETB završila v r. 2004 výstavba odběrové parní turbíny TG16 o výkonu 72 MWe, 
čímž se dosáhlo zvýšení podílu kombinovaného způsobu výroby tepla [3]. 

3.5 Elektrárna a životní prost ředí 
Výroba elektrické energie a tepla z kogenerace, která je šetrná k životnímu prostředí je 

prvořadým úkolem v plnění aspektů environmentální politiky společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. Základní kámen v ochraně životního prostředí byl položen již v letech 1985-
1989 instalovaním elektroodlučovačů u kotlů K3 až K5 a K14. Současně proběhla 
rekonstrukce kotlů a úprava spalování paliva za účelem snížení emisí NOx [3]. V roce 2010 
bude dokončena instalace nového zařízení na snížení obsahu emisí NOx ve spalinách metodou 
selektivní nekatalytické redukce (SNKR). Rovněž bude instalováno nové zařízení na 
snižování emisí SO2 metodou suché aditivní sorpce s následným odprášením 
v elektroodlučovačích. 

V současné době je Elektrárna Třebovice využívána k poskytování podpůrných služeb pro 
českou přenosovou soustavu. Limitující pro tyto služby je možnost dostatečně velké regulační 
schopnosti parních kotlů a velikost regulačního rozsahu elektrického výkonu parních turbín. 
Jelikož regulační rozsah turbín je větší než regulační rozsah parních kotlů, došlo v roce 2008 
k instalaci by-passových stanic na TG15 a TG16. Tyto stanice zajišťují přepouštění části páry 
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mimo turbogenerátory přímo do kondenzátorů a tím udržují minimální zaručený výkon na 
parních kotlích. Provozem by-passů docílila ETB rozšíření pásma pro poskytování 
podpůrných služeb na TG15 a TG16 až k minimálnímu výkonu jednotlivé turbíny.  

Rozšížením pásma pro poskytování podpůrných služeb na TG15 a TG16 došlo k snížení 
průměrného výkonu provozovaných kotlů. Tato změna přinesla menší množství 
spotřebovaného paliva a tím pádem menší produkci emisí CO2, SO2, NOX. 

Elektrárna Třebovice je spolu s ostatními organizačními jednotkami společnosti Dalkia 
Česká republika, a.s. - Region Severní Morava držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 14001, 
který je zavazuje k plnění všech legislativních požadavků České republiky a EU v oblasti 
ochrany životního prostředí. 
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4 ENERGETICKÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Výroba tepla v podmínkách České republiky je realizována zejména spalováním fosilních 
paliv, převážně hnědého a černého energetického uhlí. Dominantní je výroba elektrické 
energie a následně dodávka tepla do průmyslových technologii, objektů občanské vybavenosti 
a domácností v městských sídlištních částí. Vzrůstající tendence v oblasti výroby tepla je 
patrná z tab. 1 [4]. 

Z hlediska výroby a využití tepelné energie obsažené v palivu rozdělujeme teplo na: 
• Technologické teplo – jedná se o tepelnou energii, která není využita k vytápění  

a přípravě teplé užitkové vody. Je to tedy teplo použité např. pro ohřev vody 
v technologickém procesu. 

• Procesní teplo – je energie uvolněná palivem na teplo využité v přímé souvislosti 
s výrobou např. v metalurgických pochodech, tedy teplo uvolněné a spotřebované 
přímo v pecích. 

• Druhotné teplo – je teplo uvolněné při exotermických tepelných reakcích, které je 
dále využíváno. 

• Odpadní teplo – jedná se o tepelnou energii získanou z primárního paliva, která je 
následně využívána ať již v technologických procesech, popř. jako distribuční 
složka v systémech CZT (centrálního zásobování teplem). Z výše uvedeného dělení 
se tedy jedná o složku technologického tepla, která v maximální míře zvyšuje 
využitelnost primárního paliva. Označení „odpadní teplo“ je tedy do jisté míry 
značně zavádějící.  

Tab. 1.  Výroba a užití tepelné energie (metodika ČSU) v jednotlivých letech v ČR [4]. 

 

Vzrůstající spotřeba tepla pro výrobu elektrické energie je patrná viz obr.5. Současně je 
zřejmé, že množství tepla dodaného do rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT) a teplo 
dodané domácnostem má každoročně klesající tendenci. Hlavní podíl na tomto stavu má 
snižování energetické náročnosti stávajících budov a přístup odběratelů k úsporám energií. 

 

Rok
Výroba tepla celkem              

x 103 (TJ)

Spotřeba tepla na výrobu 
elektřiny                          x 

103 (TJ)

Dodávka tepla pro 
rozvod celkem              x 

103 (TJ)

Spotřeba (CZT)  tepla           v 
domácnostech                       x 

103 (TJ)

2000 859,274 606,718 219,783 50,801

2001 876,484 610,113 234,105 56,228

2002 904,098 650,312 221,495 53,665
2003 981,607 731,375 220,346 52,970

2004 983,538 735,482 217,707 49,733

2005 960,903 716,084 215,141 48,891

2006 971,692 735,312 208,403 46,592

2007 996,503 774,936 193,363 38,676
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Obr.5  Výroba, spotřeba a dodávka tepla [4]. 

V oblasti kombinované výroby elektrické energie a tepla stále převažuje v podmínkách ČR 
spalování fosilních paliv zejména hnědého a černého uhlí, zemního plynu a ostatních 
plynných paliv (viz tab.2). V položce označené jako hrubá výroba tepla je uvedeno skutečné 
množství tepla, které bylo z daného paliva vyrobeno bez následného rozdělení na teplo 
procesní, teplo pro výrobu elektrické energie a pro dodávku do systému CZT.  

Tab. 2.  Spotřeba paliv na výrobu tepelné energie v ČR [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výrobě tepla se v současné době prosazují obnovitelné zdroje energie (OZE). Podíl 
prioritní palivové základny pro výrobu tepla je patrný z obr.6. Do celkové bilance hrubé 
výroby tepla z jednotlivých paliv jsou zahrnuty společnosti, které se podílejí na výrobě tepla 
pro výrobu elektrické energie, tepla procesního a tepla pro CZT. Uvedené údaje rovněž 
zahrnují teplo vyrobené ve zdrojích společnosti Dalkia Česká republika, a.s, ve kterých se 
spaluje převážně černé uhlí, popř. biomasa (technologie instalovaná v roce 2010 na teplárně 
 Krnov) [5,6]. Pro výrobu tepla a elektrické energie v Elektrárně Třebovice je spalováno 
práškové černé uhlí s nízkým obsahem síry ve vznosu. 

Paliva a technologie Hrubá výroba tepla 
(TJ)

Procentuální 
podíl

Uhlí 110558,6 60,9
Jaderné palivo a druhotné zdroje 1102,7 0,6
Elektřina 11,1 0
Ostatní plynná paliva 18988,8 10,5
Zemní plyn 27768,7 15,3
Ostatní kapalná paliva 3,9 0
Topné oleje 7286,4 4
Ostatní tuhá paliva 6039,9 3,3
OZE 9721,6 5,4
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Obr.6  Hrubá výroba tepla podle paliv [4]. 

4.1 Neobnovitelné zdroje energie 
Energetika České republiky je životně závislá na neobnovitelných energetických zdrojích. 

Prioritní je v našich podmínkách spalování fosilních paliv, zejména pak hnědého a černého 
uhlí, které je nezbytné pro fungování hutnického a těžkého strojírenského průmyslu. Tyto dva 
zdroje energie svými emisemi značně zatěžují životní prostředí. Alternativou pro výrobu 
energie je spalování zemního plynu. 

Alternativou pro výrobu energie z neobnovitelných zdrojů je jaderná energetika. Z hlediska 
emisí, tj. produkce znečisťujících látek a skleníkových plynů se jedná o zdroj v tomto ohledu 
nezatěžující životní prostředí. 

 Nevýhodou je tzv. jaderná bezpečnost, která v podvědomí veřejnosti budí nedůvěru v tento 
zdroj jinak čisté energie. Technické nedostatky a selhání lidského faktoru může mít v této 
oblasti katastrofální následky. 

4.1.1 Energie z neobnovitelných (primárních) zdroj ů 

Výroba energie z neobnovitelných zdrojů je založena na spalování fosilních a jejich 
meziproduktů, které vznikají antropogenní činností člověka při transformaci těchto zdrojů 
jako např. koksárenského plynu, lehkého a těžkého topného oleje a dalších uhlovodíkových 
derivátů. 

Energii vyrobenou z těchto zdrojů dělíme na energii elektrickou a tepelnou. Elektrická 
energie je vnímána jako nejvyšší stupeň transformace a lze ji velmi dobře transportovat na 
velké vzdálenosti a rovněž transformovat na jiné druhy energie s poměrně dobrou účinnosti. 
Jinak tomu je při její výrobě, kdy účinnost uhelných a jaderných elektráren se pohybuje 
v rozmezí 30 až 45%  [7]. 
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Tepelná energie, tzv. odpadní = technologické teplo, je v případě teplárenského charakteru 
doprovodným jevem při výrobě energie elektrické. Její využití mimo technologické procesy je 
zejména v oblasti CZT městských aglomerací obytného charakteru. Energetické odvětví 
zabývající se touto problematikou se nazývá teplárenstvím. 

Energetické zdroje lze dále rozdělit podle toho, v jakém režimu pracují. Elektrárny, jejichž 
výkon či provoz je hůře regulovatelný, mají dlouhou dobu náběhu na pracovní výkon, se 
provozují v tzv. základním zatížení. Maximální spotřebované množství energie zůstává u 
těchto zdrojů během dne konstantní. V tomto režimu pracují parní (uhelné a jaderné) 
elektrárny.  

Dalším energetickým zdrojem je tzv. pološpičkový, který kryje menší energetické špičky. 
Jeho základní vlastností je především kratší doba najetí, než u zdrojů v základním zatížení. 
Takovým zdrojem může být např. plynová elektrárna nebo také elektrárna parní, která však 
musí být udržována v tzv. horkém stavu. Horký stav je takový, při kterém je sice výstupní 
výkon nulový, avšak zařízení se udržuje prohřáté, blízké provozní teplotě, takže při jeho 
najíždění odpadá čas, potřebný z důvodu ochrany materiálu zařízení, na jeho postupné 
prohřátí. Nevýhodou množství spotřebovaného paliva nezbytného pro udržení zdroje v tzv. 
teplém stavu. 

Pološpičkové zdroje jsou z hlediska výroby a dodávky elektrické energie nezbytné pro 
zajištění okamžitých špičkových odběrů v elektrizační soustavě, neboť ve vztahu ke svému 
instalovanému výkonu mají možnost plynulé regulace. 

4.1.1.1 Teplárenství 

Prvopočátky tohoto energetického odvětví sahají do 20 až 40 let 20.stol., kdy vlivem 
vzrůstajícího těžkého průmyslu vznikaly nové městské aglomerace. Průvodním jevem byla 
zvýšená potřeba elektrické a tepelné energie pro zajištění rozrůstajících se sídlištních celků, 
objektů občanské vybavenosti a lehkého průmyslu. Z důvodu nárůstu obyvatel v těchto 
lokalitách a s potřebou omezení spalování uhlí v městských částech zejména v objektech 
bytového charakteru bylo přistoupeno k budování centrálních zdrojů tepla s tepelnými 
přivaděči a sítí transformačních stanic. Tento trend gradoval v 70. letech 20. století výstavbou 
rozsáhlých sídlištních komplexů. V bývalém Československu vznikly systémy CZT, které 
svou rozlohou a diferenciací jednotlivých zdrojů nemají v Evropě obdoby.  

Složka tepla doposud označovaného jako odpadní teplo se tímto z větší části transformovala 
na tzv. distribuční teplo. Dle způsobu výroby tepla a elektrické energie lze zdroje tepla 
rozdělit do následujících skupin. 

Výtopny 

Jedná se o zdroje spalující fosilní paliva za účelem výroby tepla a nikoliv elektrické energie. 
Z důvodu účinnosti přeměny energie obsaženého v palivu nabývající zejména lokálního 
významu okrskového charakteru. Většina těchto zdrojů je orientována na spalování 
ušlechtilých paliv tj. zemního plynu a lehkých topných olejů.  

Princip funkce zdroje tohoto charakteru je zobrazen na obr.7. Pro spalování paliva jsou 
osazeny převážně teplovodní kotle, které přes teplosměnnou plochu vodní vložky předávají 
tepelnou energii do okruhu primární vody. Tato je distribuována soustavou CZT ke 
konečnému spotřebiči. Pro cirkulaci primárního média je ve zpětném potrubí osazeno 
oběhové čerpadlo. 
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Elektrárny 

Do oblasti teplárenství rovněž spadá elektroenergetika jejíž zdroje jsou orientovány na 
spalování fosilních paliv zejména hnědého uhlí, částečně černého uhlí a v malé míře zemního 
plynu. Hlavním produktem těchto zdrojů je elektrická energie, případné teplo je s ohledem na 
celkový výkon elektrárny téměř zanedbatelné. 

 

Obr.7  Principiální schéma výtopny. Qpal–teplo v palivu, K–kotel, Č–čerpadlo, S-spotřebič, 
Qd-teplo dodané, Zk-komínová ztráta, ZR-ztráta rozvodů [8]. 

V současné době je takto zajištěno cca 60 % výroby elektrické energie pro potřeby České 
republiky. Tyto zdroje enormním způsobem ovlivňují produkci skleníkových plynů zejména 
oxidu uhličitého, oxidu síry a oxidu dusíku. Dle připravované energetické koncepce sehrají 
tyto zdroje do roku 2050 významnou úlohu ve výrobě elektrické energie.  
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Obr.8  Principiální schéma elektrárny. Qpal–teplo v palivu, K–kotel, Č–čerpadlo, S-
spotřebič, Qd-teplo dodané, Zk-komínová ztráta, KD-kondenzátor, PaT-parní turbína, EP-
elektřina vyrobená v parní turbíně, QChV-teplo odvedené chladící vodou do okolí [8]. 

Princip funkce zdroje tohoto charakteru je zobrazen na obr.8. Chemický vázaná energie 
obsažená v palivu je hořením ve spalovací komoře kotle předána na teplosměnných plochách 
primární vodě, která je v několika stupních ohřevu transformována na vodní páru. Kinetická 
energie páry je mařena na lopatkách parní turbíny, která je hřídelí spojena s generátorem 
elektrického proudu. Výstup páry z turbíny je sveden do kondenzátoru, kde dochází 
k dochlazování primárního okruhu sekundární vodou průtokem přes chladící věže. Cirkulaci 
primárního a sekundárního okruhu zajišťují oběhová čerpadla. 

Současný instalovaný výkon České republiky ve spalující převážně hnědé a černé uhlí je 
13 634 MWe, z čehož zdroje společnosti ČEZ tvoří 6 500 MWe [9]. 
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Teplárny 

Ve vztahu k výše uvedeným zdrojům se jedná o ekonomicky nejlepší vytěžitelnost energie 
z primárního paliva. Tímto dochází minimalizaci dopadů na životní prostředí a současně 
šetření primárních zdrojů energie. Teplárny jsou energetická zařízení, kde dochází k výrobě 
tepla a elektrické energie kogenerací tj. kombinovaným způsobem. Ve velkých městských 
aglomeracích sehrávají klíčovou úlohu v oblasti CZT. 

Princip funkce zdroje tohoto charakteru je na obr.9. Teplo předané primární vodě na 
teplosměnných plochách kotle je v několika stupních ohřevu transformováno na vodní páru. 
Kinetická energie páry je mařena na lopatkách parní turbíny, která je hřídelí spojena 
s generátorem elektrického proudu. Výstup páry z turbíny je sveden do výměníku, ve kterém 
dochází k ohřevu sekundárního okruhu. Cirkulaci primárního a sekundárního okruhu zajišťují 
oběhová čerpadla. 

 

Obr.9  Principiální schéma teplárny. Qpal–teplo v palivu, K–kotel, Č–čerpadlo, S-spotřebič, 
Qd-teplo dodané, Zk-komínová ztráta, ZR-ztráta rozvodů, V-výměník, PaT-parní turbína, 
EP-elektřina vyrobená v parní turbíně [8]. 

4.1.1.2 Výroba tepla z plynu 

Česká republika je dnes výrazně závislá na dovozu plynu z Ruské federace. Plných 25 % 
z objemu plynu, který proudí do ČR se spotřebuje na jeho samotnou dopravu (na pohon 
kompresních stanic k docílení potřebného tlaku v potrubí), 5-10 % uniká při těžbě plynu do 
ovzduší a až 5 % představují ztráty způsobené mnohdy špatným technickým stavem potrubí 
plynovodu. Orientace energetiky na zemní plyn se tak stává riskantní, drahou a neefektivní 
[10].  

Zemní plyn sehrává klíčovou roli zejména v oblasti vytápění objektů trvalého bydlení mimo 
městské aglomerace, kde není možnost napojení na CZT, lze říci, že z tohoto pohledu se jedná 
o strategickou surovinu. 

Na druhou stranu je nutno zmínit fakt, že optimálním spalováním zemního plynu nedochází 
k nadměrnému zatížení životního prostředí z hlediska emisí oxidu síry. Výstupem z tohoto 
procesu spalování je voda v podobě vodní páry a oxid uhličitý, který z hlediska globálního 
oteplování má prioritní dopad na změnu klimatu ovlivněnou antropogenní činnosti člověka. 
V současné době lze tuto surovinu spalovat v zařízeních, která pracují v kondenzačním 
režimu, kde dochází k vyššímu stupni využití paliva. 

Významným zastoupením je spalování zemního plynu v oblasti kogeneračních jednotek, 
které kromě výroby elektrické energie dodávají do systému tepelnou energii pro vytápění 
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popř. chlazení (absorpční systémy). Srdcem těchto kogeneračních jednotek první generace 
jsou konvenční pístové spalovací motory upravené pro spalování zemního plynu. Na obzoru 
jsou již technologie, které budou schopny spalovat toto palivo s mnohem větší účinností. Zde 
se jedná o mikroturbíny např. Capstone 30.  

Tato zařízení jsou jediným zdrojem energie v oblastech tzv. ostrovního provozu, kde 
z technických, ekonomických a jiných důvodů není možné zajistit dodávku standardními 
způsoby. 

4.1.1.3 Energie z jádra 

V energetických zdrojích České republiky se energie v jaderných elektrárnách (JE) získává 
štěpnou reakcí atomových jader oxidu uraničitého obohaceného o izotop uranu 235U (2-4%). 
Teplo uvolněné štěpnou reakcí je odváděno demineralizovanou vodou, která 
v parogenerátorech předává svou energii do sekundárního okruhu a tato se  
v turbogenerátorech transformuje na elektrickou energii. Sekundární voda je chlazena 
terciárním okruhem přes chladící věže. Hutnost takto vyrobené energie v přepočtu na 1 tunu 
paliva ve vztahu k tepelným elektrárnám spalujícím uhlí se pohybuje v poměru 1:16000.  

Současný instalovaný elektrický výkon jaderných elektráren v České republice je 
3 722 MWe, z čehož JE Dukovany disponuje výkonem 1 760 MWe a JE Temelín 
1 962 MWe. Jaderná energetika patří mezi velmi čisté zdroje energie, který svým provozem 
neemituje do ovzduší žádné závažné škodliviny. Z hlediska nulových emisí skleníkových 
plynů je šetrná k životnímu prostředí a nespotřebovává kyslík. V provozním režimu JE 
dochází k řízenému a přísně kontrolovanému uvolňování omezených objemů radioaktivních 
látek do životního prostředí ve formě plynných nebo kapalných výpustí, jejíž množství jsou 
prakticky zanedbatelná a hluboko pod stanovenými limity. Konečným odpadem JE je 
vyhořelé palivo, které je uloženo v meziskladech na pozemcích JE. Sekundární odpady tvoří 
nízko a středně radioaktivní odpad, který je soustředěn na úložištích situovaných rovněž na 
pozemcích JE [11]. 

4.2 Obnovitelné zdroje energie (OZE) 
Dominantní postavení z hlediska obnovitelných zdrojů zaujímá transformace sluneční 

energii např. do biomasy, cirkulace vzdušných proudů a pohybů vodní masy. Do skupiny 
OZE řadíme rovněž geotermální energii Země a spalování bioplynů produkovaných 
antropogenní činností člověka. 

Výsledkem transformace energii získané z obnovitelných zdrojů je v převážné většině 
elektrická energie.  

V rámci přístupových smluv České republiky do Evropského společenství (Akt  
o přistoupení v příloze č. II, kapitole12, A bod 8a) byl závazek ke splnění indikativního cíle 
ve výši 8 % podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě v ČR v roce 2010. V závěru 
Zprávy o plnění indikativního cíle výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů za rok 
2008 je uvedeno, že podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR 
v roce 2008 činil 5,18 %. Indikativní cíl pro výrobu energie z OZE pro rok 2010 
pravděpodobně nebude splněn, protože zbývající časový rámec neumožňuje realizaci 
dostatečného počtu projektů [12]. 

Indikativní cíl OZE je definován jako procentuální podíl výroby energie na hrubé domácí 
spotřebě. Zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
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a změnou některých zákonů byly vytvořeny stabilní podmínky pro podnikatelskou rozvahu 
v oblasti stanovení pevných výkupních cen a doby výnosů z těchto zdrojů. 

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) se v roce 2008 podílela na tuzemské 
hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. Na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny se hrubá výroba 
elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela 4,47 %. 

Nejvyšší výroba energie z OZE (viz obr.10) byla v roce 2008 realizována z vodních 
elektráren (2 024 GWh). Tato je ovšem přímo závislá na hydrologických podmínkách 
v daném roce. Následuje biomasa (1170 GWh), kde však má stále významný podíl 
energetické využívání celulózových výluhů. Takto vyrobená elektřina je spotřebovávána ve 
vlastních výrobních závodech. Za významnější zdroj energie z obnovitelných zdrojů lze ještě 
považovat využívání bioplynu (267 GWh) a větrné elektrárny (245 GWh), spalovny odpadů 
(11,7 GWh) a fotovoltaické systémy, které zaznamenaly šestinásobný nárůst produkce 
(12,9 GWh) [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10  Podíl jednotlivých OZE na výrobě energie v ČR  v roce 2008 [12]. 

4.2.1 Vodní energie 

Vodní energie je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu elektřiny  
(viz obr.11) zejména z důvodu vhodných parametrů pro regulaci elektrické soustavy. Pomocí 
těchto OZE lze velmi úspěšně pokrýt významné energetické špičky. Vodní elektrárna je 
schopna najet na plný výkon řádově během několika desítek sekund, za předpokladu 
dostatečné potenciální energie vody a jejího množství.  
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Obr.11  Podíl výkonových kategorií VE na výrobě energie [12]. 

Hodnota instalovaného výkonu vodních elektráren v ČR je přes 1 GWe, a představuje 8 % 
celkového instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu elektřiny. Vzhledem k vysokému podílu 
výroby elektřiny ve vodních elektrárnách na zelené elektřině vytváří tato závislost výkyvy 
v celkovém objemu vyrobené zelené elektřiny v méně vodnatých letech [12]. 

Významnou roli hrají v oblasti regulace energie v rozvodné síti tzv. přečerpávací elektrárny. 
Principem výroby elektrické energie je rozdíl potenciální energie vody ve dvou nádržích 
s výškovým rozdílem vůči sobě navzájem. V době odběrových špiček je voda z horní nádrže 
pouštěná samospádem přes turbínu s generátorem do spodní nádrže. V době přebytku 
v elektrizační soustavě je tato opět přečerpávána do horní nádrže a tímto dochází k akumulaci 
potenciální energie. Technicky zajímavým dílem je přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 
v Jeseníkách s instalovaným výkonem 2 x 325 MWe. Toto vodní dílo má tři „nej“. Největší 
reverzní vodní turbíny v Evropě, největší vodní spád a největší instalovaný výkon v České 
republice [13]. 

 

4.2.2 Energie biomasy 

Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál z obnovitelných 
zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla (viz obr.12). Využívání biomasy je tradiční, hlavně v 
oblasti výroby tepla. Energie vyrobená z biomasy nemá problémy se stabilitou dodávek a 
stabilitu lze dále maximalizovat současným využíváním biomasy spolu s fosilními palivy. 
Avšak biomasa má svá ekonomická úskalí. Jedná se zejména o její dopravní dostupnost. Pro 
energetické účely je spalovaní biomasy výhodné do 50 km od jejího zdroje. Současně je 
problematické její skladování, které vyžaduje kryté skládky z důvodu minimalizace obsažené 
vody v palivu. 

 Energetickým využíváním biomasy se rozumí spalování dřevní nebo rostlinné hmoty 
včetně celulózových výluhů, a to jak samostatně, tak společně s fosilními palivy za účelem 
výroby elektřiny a tepla [12]. 

Z hlediska využívání těchto zdrojů pro energetické účely je nezbytné zajistit trvalý zdroj 
prvotních surovin. Z polohopisného hlediska má Česká republika vhodné podmínky pro 
pěstování technických rostlin zejména v oblastech, kde je nízká výtěžnost hospodářských 
plodin. S ohledem na energetickou potřebu země není ani tato komodita konečným 
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východiskem. Zkušenosti ze zahraničí, kde přechod ke spalování biomasy byl propagován 
dříve než u nás ukázaly, že zdroje tohoto paliva jsou značně omezeny a ovlivněny výkonností 
střední průmyslové výroby jež je v převážné míře jeho producentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12  Podíl jednotlivých druhů biomasy na výrobě energie [12]. 

Z hlediska znečisťujících látek (ZL) k životnímu prostředí se jedná o zdroj energie, který 
neprodukuje oxidy síry. Přestože hlavním plynem ve spalinách zařízení pro spalování 
biomasy je opět skleníkový plyn oxid uhličitý, jeho množství je adekvátní tomu, které rostlina 
v průběhu svého růstu prostřednictvím fotosyntézy asimiluje na kyslík a biomasu. S jistým 
nadhledem se jedná o uzavřený proces s vyrovnanou uhlíkovou bilancí. 

 

4.2.3 Bioplyn  

Využití bioplynu má v podmínkách České republiky svou historii zejména díky anaerobním 
fermentacím, které jsou součástí technologií čistíren komunálních odpadních vod. V převážné 
většině byl tento plyn spotřebován na vlastní provoz technologie čistírny.  

V současné době se ve značné míře prosazuje spalování tohoto paliva v kogeneračních 
jednotkách s pístovými spalovacími motory s hlavním zaměřením na výrobu elektrické 
energie. 

Spalovaní bioplynu zaznamenává prudký rozvoj (viz obr.13). Výstavba bioplynových stanic 
předčila využívaní skládkového plynu, který měl dominantní postavení v minulých letech. 
K roku 2008 bylo v České republice v provozu 81 bioplynových stanic zpracovávajících 
odpady z živočišné a zemědělské výroby pro produkci elektrické energie. 

V oblasti živočišně zemědělské bude mít rozvoj výroby a spalování bioplynu i nadále 
vzrůstající tendenci. Potenciál využití bioplynu z komunálních čistíren odpadních vod je již 
z velké části vyčerpán, změna se neočekává ani v souvislosti s výstavbou malých čistíren 
odpadních vod [12]. 
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Obr.13  Podíl jednotlivých kategorií bioplynu na výrobě energie [12]. 

 

4.2.4 Větrná energie 

Energie větru je v České republice převážně využívána k výrobě energie určené 
k dodávkám do rozvodné sítě. Do roku 2008 bylo na území České republiky instalováno 
zařízení s výkonem 150,02 MWe. Z hlediska polohopisného v konfrontaci s větrnými mapami 
jednotlivých lokalit je pro umístění těchto energetických zdrojů optimální cca 2 % rozlohy 
České republiky, přičemž většina se nachází v oblasti chráněného území [12]. 

Ekonomické zhodnocení většiny projektů je založeno na dotované výkupní ceně elektrické 
energie. Z hlediska dodávky do sítě se jedná o zdroj nespolehlivý, s minimálním časovým 
využitím instalovaného výkonu a sladění jeho provozu s okamžitou potřebou elektrické 
energie je dosti obtížné. V elektrizační síti je spíše zdrojem problémů než reálných zisků. 

Životní prostředí nezatěžuje emisemi znečisťujících látek (ZL) ani produkcí skleníkových 
plynů. Z hlediska energetiky státu se jedná pouze o zdroj doplňkový, na kterém nelze budovat 
energetickou koncepci, má spíše enviromentální charakter. 

 

4.2.5 Sluneční energie  

Z krátkého ohlédnutí do nedávné historie je patrné, že oblast solární energie odstartovala 
svou pouť po ropné krizi v roce 1973. V tomto období se většina průmyslově vyspělých zemí 
poohlížela po nekonvenčních zdrojích energie. Do této oblasti spadá rovněž solární technika.  

Z hlediska transformace krátkovlného slunečního záření na jiný druh energie lze zdroje 
rozdělit do dvou základních skupin. 

Do první skupiny spadají zařízení, přeměňující tepelné záření na teplo, které se využívá pro 
ohřev teplé užitkové vody a v případě celoročního provozu rovněž k přitápění. Spotřeba je 
řešena v místě výroby. Tyto kolektory nazýváme nízkoteplotními. Současně jsou 
provozovány technologie jejíž součástí jsou vysokoteplotní kolektory. Jedná se o soustavu 
zrcadel, pomoci kterých se soustřeďuje sluneční energie do malého prostoru.  
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Druhá skupina je obecně nazvaná fotovoltaika a jedná se o přeměnu slunečního záření na 
elektrickou energii prostřednictvím solárních kolektorů založených na bázi polovodičových 
krystalů. Je to tenká (méně než 1 mm) destička z krystalu křemíku. Fotovoltaické články se 
spojují a tvoří sluneční panel. Na slunečním panelu o ploše 1 m2 se v letní poledne získá 
150 W stejnosměrného proudu. Tento proud se prostřednictvím střídačů mění na proud 
střídavý a je dodáván do elektrizační sítě [14]. 

Výrazného růstu se tyto technologie dočkaly po narovnání cen paliv, kdy úspora vlivem 
instalace tohoto zařízení je znatelná. Výrazné přispění v oblasti fotovoltaiky je zákonem 
stanovená garance výkupních cen takto vyrobené elektrické energie. V oblasti nízkoteplotních 
kolektorů je významná podpora státu v programu Zelená úsporám. 

 

4.2.6 Geotermální energie 

V současné době se zemské teplo – geotermální energie stává jedním z nejatraktivnějších 
zdrojů obnovitelné alternativní energie. Jde o „trvalý“ tok geotermálního tepla z hloubky 
Země prakticky od jejího vzniku. Směrem od povrchu do hloubky Země stoupá její teplota . 
V zemské kůře se zvýší o 1°C po každých 33 m hloubky tzv. geotermický stupeň [15]. 

Celkový výkon geotermálních elektráren na světě se v současné době odhaduje na cca 
2000 MW. Jedná se o zdroj výroby energie nezatěžující životní prostředí, v podmínkách 
České republiky nemá zásadního významu [15]. 

4.3 Energetická koncepce 
Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České 

republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a bezpečné 
dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které 
nebudou ohrožovat životní prostředí a udržitelný rozvoj. Stát má povinnost stanovit 
legislativní rámec a pravidla pro chod a rozvoj energetického hospodářství [16]. 

Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž 
chce dosáhnout při ovlivňování rozvoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let 
v tržně koncipované ekonomice [16]. 

Pro přípravu aktualizace energetické koncepce jsou připravovány tzv. energetické scénáře tj. 
varianty vyhodnocující využití jednotlivých zdrojů energií v návaznosti na ekonomickou a 
fyzickou dostupnost vstupních energetických surovinových zdrojů. 

 

Energetické scéná ře 

Variantní výsledky jsou shrnuty do níže uvedených scénářů [16]: 

a) „Bílý scénář“ - Do roku 2030 bude pokračovat pokles po poptávce hnědého uhlí. Dojde 
k odbourání dovozních limitů pro černé uhlí, které vyvolá růst jeho dovozů, s prudkým 
zvýšením po roce 2020, kdy by se mělo černé uhlí stát základním zdrojem pro výrobu 
elektřiny v obnovovaných elektrárnách. Spotřeba zemního plynu poroste velmi mírným 
tempem, s uplatněním především v menších kogeneračních jednotkách. Význam ropy a 
kapalných paliv bude klesat. Velmi dynamický vývoj, vzhledem k prioritám Státní 
energetické koncepci (SEK) budou mít obnovitelné zdroje energie (OZE). Dovozy 
energetických zdrojů budou stále výrazněji převyšovat vývozy, dovozní energetická závislost 
se zdvojnásobí. V dovozech energie bude na konci období dominovat  zemní plyn (31,3%), 
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následován jaderným palivem (24,9%), černým uhlím (22,6%) a ropou (10,4% na celkovém 
dovozu energie). Dovozy tuhých paliv – černé uhlí porostou od roku 2020 (45%, 61%, 78% z 
celkové spotřeby). Plná závislost – zemní plyn, ropa, jaderné palivo, vysoká závislost černé 
uhlí 78%.  

b) „Zelený scénář“ - Struktura primárních zdrojů energie se bude měnit. V souvislosti s 
najetím nového bloku jaderné elektrárny Temelín klesne podíl hnědého uhlí, jeho těžba bude 
ve srovnání se scénářem „bílým“ rovněž klesat, ale pozvolnějším tempem. Zvýšení 
disponibility hnědého uhlí se na tomto vývoji odrazí příznivě. Dovozy černého uhlí se sice 
částečně zvýší, výrazněji neovlivní ani bilanci výroby elektřiny a centrálního zásobování 
teplem. V roce 2020 začne výroba na prvním novém jaderném bloku (600 MW), v roce 2025 
na dalších dvou nových blocích, doplněná i mírným nárůstem výroby elektřiny ze zemního 
plynu. Jaderná energie se ke konci období stane nejvýraznější technologií výroby elektřiny, 
odblokované zásoby hnědého uhlí druhým zdrojem v pořadí . 

Dovozy energetických zdrojů budou stále výrazněji převyšovat vývozy. V dovozech energie 
bude na konci období (2030) dominovat jaderné palivo (38%), následované zemním plynem 
(31,1%), ropou (10,8%) a černým uhlím (7,9% na celkovém dovozu). Plná závislost – zemní 
plyn, ropa, jaderné palivo, vysoká závislost černé uhlí 54,3%. 

Obnova elektráren začne po roce 2010. Do roku 2020 bude obměna probíhat cestou retrofitů 
a výstavby moderních hnědouhelných bloků. Jistota zvýšené životnosti zásob hnědého uhlí 
příznivě ovlivní výrobce elektřiny při strategii obnovy uhelných elektráren a moderní 
hnědouhelné bloky se pravděpodobně konkurenčně prosadí i proti uvedeným jaderným 
blokům. 

c) „Černý scénář“ - Všechny věcné parametry budoucího vývoje jsou téměř totožné s 
„bílým“ scénářem. Černé uhlí se při otevření trhů a odstranění obchodních bariér prosadí jako 
ekonomicky nejvýhodnější zdroj za postupně chybějící černé uhlí, zvlášť v situaci, kdy se 
nebude počítat s novými jadernými bloky. 

d) „Červený scénář -  Struktura primárních zdrojů energie se bude měnit. Po roce 2015 
začne rychle růst význam zemního plynu, který významněji pronikne rovněž do výroby 
elektrické energie (spalovací turbíny, paroplynové cykly), v CZT se struktura zdrojů v zásadě 
nezmění. Ke konci časového horizontu by se zemní plyn měl v ČR stát nejvýznamnějším 
primárním energetickým zdrojem. 

Dovozy energetických zdrojů budou stále výrazněji převyšovat vývozy. V dovozech energie 
bude na konci období dominovat zemní plyn (42,4%), následované jaderným palivem 
(25,8%), ropou (10,8%) a černým uhlím (9,3% na celkovém dovozu). Plná závislost – zemní 
plyn, ropa, jaderné palivo, vysoká závislost černé uhlí 57,9%. 

e) „Modrý scénář  -  Klesne podíl hnědého uhlí, v roce 2020 začne výroba na novém 
jaderném bloku jaderné elektrárny Temelín (600 MW), v roce 2025 na dalších dvou blocích. 
Vzhledem k nedostatečné disponibilitě domácích zdrojů (hnědého uhlí) se začne prosazovat 
ve výrobě elektřiny i dovážené černé uhlí, v menší míře i zemní plyn.   

Dovozy energetických zdrojů budou stále výrazněji převyšovat vývozy. V dovozech energie 
bude na konci období dominovat jaderné palivo, (35,4%), následované zemním plynem 
(30,2%), černým uhlí (14%) a ropou (10,1%). Plná závislost – zemní plyn, ropa, jaderné 
palivo, vysoká závislost u černého uhlí 69%.  

f) „Žlutý scénář“ - Struktura primárních zdrojů energie se bude měnit. Klesne podíl 
hnědého uhlí, v roce 2015 bude zařazen první nový jaderný blok (4 TWh), v roce 2020 další 
dva bloky (8 TWh) a v roce 2025 celkem 5 nových bloků (celkový výkon nových jaderných 
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zdrojů 4800 MW). Nové jaderné zdroje se prosadí především proti tuhým palivům, domácím  
i dováženým. V elektrizační soustavě bude přebytek výkonů, který stlačí využití 
kogeneračních zdrojů v komunální i průmyslové energetice (až na 50% využití). 

Dovozy energetických zdrojů budou stále výrazněji převyšovat vývozy. V dovozech energie 
na konci období budou jasně dominovat jaderná paliva (48,6%), následovaná zemním plynem 
(27,6%), ropou (9%) a černým uhlím (5,5% na celkovém dovozu). Plná závislost – zemní 
plyn, ropa, jaderné palivo, vysoká závislost černé uhlí 53%. 

4.4 Shrnutí 
Oblasti energetiky v podmínkách České republiky je věnována patřičná pozornost.  

Z hlediska výroby elektrické a tepelné energie v návaznosti na surovinové zdroje byl z výše 
uvedených variant „scénářů“ pro nadcházející desetiletí jako referenční vyhodnocen  
tzv. „Zelený scénář“ . Přestože se investují značné prostředky do obnovitelných zdrojů, je 
zřejmé, že tento způsob získávání energie nemůže a nikdy nebude energetickou základnou pro 
oblast energetiky určené pro tradiční odvětví, zejména těžkého průmyslu. Ani současný boom 
fotovoltaiky nebude mít v naších podmínkách zásadní podíl na energii získaných  
z obnovitelných zdrojů, neboť dojde k narovnání výkupních cen, které budou kopírovat 
investiční náklady na pořízení tohoto zdroje. Proto i nadále bude mít zásadní podíl na výrobě 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů hydroenergetika, jejíž potenciál je v našich 
podmínkách vyčerpán.  

Prioritní v této oblasti budou i nadále neobnovitelné energetické zdroje. Výroba energie 
bude založena na spalování fosilních paliv zejména černého, hnědého uhlí a zemního plynu  
v zařízeních, která budou v případě uhlí vykazovat mnohem menší emisní limity 
znečišťujících látek a skleníkových plynů. Tento trend bude podmíněn prolomením 
současných limitů těžby uhlí a značnými investicemi do stávajících a nových energetických 
zdrojů, převážně tepláren pracujících v kombinované výrobě tepla a elektrické energie. Zcela 
zásadní bude nástup energie vyrobené z jádra. Jaderná energetika nezatěžuje životní prostředí 
emisemi skleníkových plynů a při dodržení všech limitů odpadních látek se jedná o zdroj 
šetrnější k životnímu prostředí než stávající konvenční zařízení spalující pevná fosilní paliva 
[16]. 
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5 DISTRIBUCE A ÚPRAVA PARAMETR Ů 
TEPLONOSNÉHO MÉDIA 

S rozvojem průmyslových oblastí došlo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého 
století k významnému růstu ve výstavbě sídlištních celků. Za účelem zajištění dodávky tepla 
pro nově budované objekty byla zahájena výstavba centralizovaného zásobování teplem, které 
umožňuje distribuovat teplo ze zdroje přes síť transformačních stanic ke konečnému 
spotřebiči (viz schéma obr.14). V současné době se na území větších měst jedná o rozsáhlé 
sítě v desítkách, někdy stovkách kilometrů [17]. 

 

Obr.14  Schéma rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT): 1 – výměníková stanice 
ústřední topení teplá voda, 2 – výměníková stanice topná voda, 3 – objekt s centrální 
dodávkou ústředního topení a teplé vody, 4 – objekt s domovní předávací stanicí, 5 – objekt 
s bytovou stanicí [8]. 

5.1 Rozdělení tepelných sítí 
Tepelné sítě jsou technologická zařízení pro distribuci tepelné energie ze zdroje tepla ke 

konečnému spotřebiči. Tepelné sítě se dělí podle druhu nositele tepla na sítě parní a vodní, 
podle počtu potrubí na jednotrubkové, dvou a třítrubkové, podle umístění na sítě nadzemní a 
podzemní.  

Podle místa transformace parametrů teplonosného média se dále dělí na sítě primární 
a sekundární. 
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5.2 Primární sít ě 
Klíčové rozdělení primárních sítí je dle druhu teplonosného média na sítě parní 

a horkovodní. 

Parní primární sítě rozvádějí vodní páru sytou nebo mírně přehřátou o přetlaku do 1,6 MPa. 
Hodnota provozního tlaku je závislá na parametrech konkrétního zdroje, tudíž její hodnota 
v sítích CZT může být různá. Současně jsou provozovány sítě s tzv. nízkotlakou párou o 
minimálním přetlaku blížícímu se k hodnotě 70 kPa. 

Pohyb média v přívodním potrubí je zajištěn samotnou kinetickou energií obsaženou v páře. 
Tepelné ztráty rozvodu jsou na úkor této energie a degradace je důsledkem zavodňování 
rozvodů s nutností instalace odvodňovacích míst osazených odvodňovači kondenzátu. Zpětné 
potrubí tzv. kondenzační slouží k dopravě zkondenzované páry zpět do zdroje tepla. Pohyb 
média tímto potrubím je zajištěn vysokotlakými čerpadly kondenzátu, osazenými 
v jednotlivých předávacích (transformačních) stanicích. Alternativně je používáno přímé 
vracení kondenzátu tlakem páry. 

Parní sítě stály na počátku CZT a v současné době jsou nahrazovány rozvody horké vody. 
Nevýhodou parních sítě je velká setrvačnost při regulaci výkonu dle okamžitého 
požadovaného odběru tepla konečných spotřebičů. Provozování těchto sítí je mimo topné 
období neekonomické, zejména pokud dominantním odběrem je příprava teplé užitkové vody, 
avšak v oblasti potřeby technologické páry pro průmysl nemá doposud zastoupení. 

Horkovodní sítě jsou obvykle provozovány v teplotním rozsahu 110°-140°C (topné období) 
a tlakem 1,8 MPa. Cirkulaci teplonosné látky zajišťují oběhová čerpala. Regulace 
diferenčního tlaku čerpadel je závislá na tlakových poměrech koncového odběrného místa. 
Minimum pro spolehlivý provoz koncového zařízení je cca 100 kPa. Výhodou vody jako 
teplonosného média je možnost ekvitermní regulace výstupní teploty ze zdroje. Mimo topné 
období je teplota na přívodu udržována na hodnotě cca.75°C, což je dostačující k ohřevu teplé 
užitkové vody. Jiný řežim teplotních parametrů primární horké vody mimo topné období je 
požadován v případě, že je tato využívána pro technologii absorpčního chlazení. 

Výše uvedené sítě mohou být provedeny jako podzemní nebo nadzemní. Podzemní sítě se 
dále dělí podle uložení trubních rozvodů na kanálové (neprůlezné, průlezné) a bezkanálové. 
Z konstrukčního hlediska může být použito ocelových trubek opatřených dodatečnou izolací, 
popř. systému sdružené konstrukce s ocelovou nosnou trubkou opatřenou polyuretanovou 
pěnou (PUR) a pláštěm z polyetylénu (PE) pro podzemní vedení nebo oplechováním u vedení 
nadzemních. 

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

hranici mezi oběmi systémy jsou transformační stanice nebo-li výměníkové stanice, ve 
kterých dochází k úpravě teplotních a tlakových parametrů na teplosměnných plochách 
výměníků tepla.  

Z hlediska distribuovaného média se dělí sekundární rozvody na rozvody ústředního 
vytápění, topné vody, technologické vody, teplé užitkové vody a cirkulace.  

Po konstrukční stránce se dělí rozvody na dvoutrubkové, čtyřtrubkové a šestitrubkové. 
Posledně dva jmenované jsou používány v případě centrální přípravy ústředního vytápění  
a ohřevu teplé užitkové vody v předávací stanici společně pro více objektů. U šestitrubkového 
rozvodu se jedná o přípravu teplé užitkové vody pro dvě tlaková pásma např. u výškových 
domů. 
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Dvoutrubkové rozvody topné vody jsou používány v případech, kdy v jednotlivých 
zásobovaných objektech jsou osazeny domovní předávací stanice popř. bytové stanice. 

Rozvody pro ústřední vytápění lze dále rozdělit dle provedení v návaznosti na hydraulické 
vyvážení uzavřené smyčky a to na rozvody provedené v dvoutrubkovém a v třítrubkovém 
tiechelmanu. Jedná se o způsob zapojení tepelných spotřebičů, kde hydraulické vyvážení 
soustavy je založeno na dimenzování trubních rozvodů za účelem dosažení stejných tlakových 
ztrát v jednotlivých úsecích cirkulační smyčky. Tyto způsoby zapojení měly své opodstatnění 
v období absence vyvažovací techniky. V současné době je toto řešeno hydraulickými 
vřazenými odpory.  

Poznámka: V textu je použito označení teplá užitková vody TUV, které nekoresponduje 
s názvoslovím uváděným v současné platné legislativě. Zde je uváděno pouze označení teplá 
voda TV. Protože tvůrci těchto podkladů pozapomněli na označení média topné vody TV, 
které je zaměňováno s vodou pro ústřední vytápění ÚT, bude i nadále používán léty osvědčený 
výraz pro označení užitkové ohřáté vody TUV tedy teplá užitková voda.  

Uvedená schémata zapojení jednotlivých stanic v následujícím textu jsou modelová a 
neobsahují zálohování hlavních komponentů v souladu s ČSN 06 03 10. 

5.4 Předávací stanice – rozd ělení dle teplonosné látky 
Předávací stanice jsou technologická zařízení, která slouží k úpravě teplotních a tlakových 

parametrů primárního teplonosného média na teplosměnných plochách výměníků tepla [18]. 

 Předávací stanice se dělí dle hranice předání tepla na primární a sekundární. Primární 
předávací stanice se dále rozdělují na parní a horkovodní. Sekundární předávací stanice se 
dělí na domovní objektové stanice (DPS) a bytové stanice (BS). 

5.4.1 Primární p ředávací stanice - parní 

K ohřevu sekundárního média dochází na teplosměmmých plochách trubkových výměníků 
vertikální konstrukce (viz obr.15). Primární médium je vedeno v trubkách, sekundární 
médium v plášti. Regulace je závislá na okamžité potřebě výkonu a způsobu zapojení stanice. 
U rychlých požadavků na změnu výkonu výměníků je regulace řešena na přívodu páry např. 
objektová parní stanice s přípravou TUV. 

U rozsáhlých sekundárních rozvodů, kde okamžité změny ve výkonu ohřívačů jsou 
kompenzovány rozsáhlými sekundárními rozvody je regulace výměníků řešena zaplavováním 
na kondenzátní straně. 

Oběh sekundární vody ÚT popř. TV je řešen v závislosti na výkonu stanice sestavou 
oběhových čerpadel v mokroběžném popř. suchoběžném provedení. Regulace dopravovaného 
množství a výtlačné výšky je řízena frekvenčními měniči.  

Zkondenzovaná pára, tedy kondenzát z ohřívačů a přípojky páry, je sveden do kondenzační 
nádoby, ze které je vysokotlakými čerpadly přečerpáván do kondenzátní sítě. 

Expanzní systém je řešen jako otevřený s doplňováním do sběrné nádoby přes měřicí trať 
z kondenzační sítě popř. z rozvodu studené vody přes chemickou úpravnu. Dopouštění 
upravené vody do systému na sekundární straně je řešeno doplňovacím čerpadlem, odpouštění 
solenoidovým ventilem zpět do sběrné nádoby. Alternativně jsou k stabilizaci přetlaku 
v systému osazovány membránové expanzomaty. 

Při výskytu některého z nadefinovaných havarijních stavů např. přehřátí média, dochází 
k uzavření havarijní armatury osazené na přívodu páry, pojištění proti přetlaku je ošetřeno 
pojistnými ventily osazenými na výstupu sekundárního média z ohřívačů. 
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Obr.15  Schéma zapojení parní stanice: 1 – výměník pára – topná voda,  
2 – výměník topná voda – TUV, 3 – expanzomat, 4 – cirkulace TUV, 5 – příprava ÚT,  
6 – nádoba kondenzátu [autor]. 
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Obr.16  Schéma zapojení horkovodní stanice: 1 – výměník horká voda – topná voda,  
2 – výměník topná voda – TUV, 3 – expanzomat, 4 – zásobník TUV, 5 – cirkulace TUV,  
6 – příprava ÚT [autor]. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Přívod, zpátečka horké 
vody 

Přívod, zpátečka otopné 
vody 

1 2 

4 

3 

Přívod páry, 
odvod kondenzátu 

horké vody 

Přívod, zpátečka otopné 
vody 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Okruh přípravy 
TUV 

Okruh přípravy 
TUV 

5 

6 

 

 

 
 



    35 

5.4.2 Primární p ředávací stanice - horkovodní 

K ohřevu sekundárního média dochází na teplosměnných plochách protiproudých výměníků 
(viz obr.16). Dříve používané výměníky trubkové konstrukce s možností zapojení do 
jednotlivých sekcí byly nahrazeny deskovými výměníky. Primární a sekundární médium je 
střídavě vedeno v jednotlivých mezideskových prostorech výměníků. Ekvitermní regulace 
výstupních parametrů ohřívaného média je řešena řídící armaturou osazenou na přívodu horké 
vody do stanice. Stabilizace diferenčního tlaku primárního média je zajištěna regulátorem 
diferenčního tlaku osazeném na zpátečce horké vody z výměníků popř. na kombinované 
armatuře v přívodu HV. 

Oběh sekundární vody ÚT, popř. TV je řešen v závislosti na výkonu stanice sestavou 
oběhových čerpadel v mokroběžném popř. suchoběžném provedení. Regulace dopravovaného 
množství a výtlačné výšky je řízena frekvenčními měniči.  

Expanzní systém je otevřený s doplňováním do sběrné nádoby přes měřící trať ze zpátečky 
horké vody. Dopouštění do systému na sekundární straně je řešeno doplňovacím čerpadlem, 
odpouštění solenoidovým ventilem zpět do sběrné nádoby. Alternativně jsou k stabilizaci 
přetlaku v systému osazovány membránové expanzomaty. 

Proti přehřátí média je na přívodu horké vody osazena armatura s havarijní funkcí, pojištění 
proti přetlaku je ošetřeno pojistnými ventily osazenými na výstupu z ohřívačů. 

5.4.3 Centrální p říprava TUV 

K ohřevu sekundárního média dochází na teplosměnných plochách protiproudých 
deskových výměníků (viz obr.17). Ekvitermní regulace výstupních parametrů teplé vody je 
řešena řídící armaturou osazenou na přívodu horké vody do stanice. Technologie přípravy 
TUV je dozbrojena o meziokruh TV. Tímto se eliminuje zanášení teplosměnných ploch 
deskových výměníků na straně ohřívaného média. Expanzní systém meziokruhu TV je 
tlakově závislý na technologii vytápění ve stanici. Systém je opatřen špičkovými výměníky 
s akumulací a nabíjecí smyčkou.  

Oběh meziokruhu topné vody a cirkulace teplé vody je řešen v závislosti na výkonu stanice 
oběhovými čerpadly v mokroběžném, u vyšších hydraulických ztrát cirkulace teplé vody, 
suchoběžném provedení.  

Proti přehřátí média je na přívodu horké vody osazena armatura s havarijní funkcí, pojištění 
proti přetlaku je ošetřeno pojistnými ventily osazenými na přívodu studené vody do ohřívačů. 

5.4.4 Sekundární p ředávací stanice – domovní p ředávací stanice 

Domovní, popř. objektové předávací stanice (DPS) jsou technologická zařízení, která 
zajišťuji přípravu ÚT a ohřev TUV v místě spotřeby (viz obr.18). V souladu se současnou 
legislativou jsou přednostně osazovány samostatně pro každý dům. V případech, kdy 
jednotlivé domy mají společný objektový rozvod ústředního vytápění včetně hydraulického 
vyvážení, je pro tyto domy osazena společná stanice pro přípravu ÚT. Z hlediska přípravy 
teplé užitkové vody je limitující pro umístění stanice přípojka studené vody. V případě více 
přípojek jsou osazeny pro každý dům samostatné moduly ohřevu TUV. Toto technické 
opatření umožňuje přehlednější rozúčtování dodávek TUV. 

Ekvitermní regulace výstupní teploty otopné vody (ÚT) je řešena směšováním z parametrů 
topné vody na třícestné armatuře tzv. systém tlakově závislý. Cirkulace otopné vody (ÚT) 
objektovými rozvody zajišťuje mokroběžné čerpadlo v úsporném provedení s možností 
nastavení otáček a výtlačné výšky s komunikací přes IR rozhraní. 
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Obr.17  Schéma zapojení centrální přípravy TUV na horkovodní stanici:  
1 – výměník horká voda – topná voda, 2 – výměník topná voda - TUV, 3 – zásobníky TUV, 
4 – cirkulace TUV, 5 – nabíjecí smyčka [autor]. 

 

 

 

Obr.18  Schéma zapojení domovní předávací stanice v provedení tlakově závislém:  
1 – výměník topná voda - TUV, 2 – okruh přípravy ÚT, 3 – cirkulace TUV [19]. 
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Příprava teplé užitkové vody je řešena ohřevem na teplosměnných plochách deskového 
výměníku průtočným způsobem bez akumulace. Výstupní teplota je řízena třícestnou 
armaturou osazenou v meziokruhu TV opatřeného čerpadlem TUV. Cirkulaci TUV 
objektovými rozvody zajišťuje mokroběžné čerpadlo v bronzovém provedení.  

V objektech s okamžitým špičkovým odběrem TUV je pro vykrytí odběrových špiček 
osazen vyrovnávací zásobník opatřený systémem nabíjení. 

U nebytových objektů je příprava otopné vody (ÚT) řešena ohřevem na teplosměnných 
plochách deskového výměníku z parametrů TV (viz obr.19) tzv.provedení tlakově  
oddělené - rovnotlaké. Ekvitermní výstupní teplota je řízena dvoucestnou armaturou osazenou 
na přívodu TV do výměníku. Regulace statického tlaku v systému otopné vody je řízena 
přepouštěním osazeným solenoidovým ventilem a zkratem se zpětnou klapkou. 

Stanice jsou monitorovány nadřazeným řídicím systémem s přenosem provozních údajů na 
dispečerské pracoviště dodavatele tepla.  

 

5.4.5 Sekundární p ředávací stanice – bytové stanice 

Bytové stanice (BS) jsou technologická zařízení, která zajišťuji přípravu ÚT a ohřev TUV 
samostatně pro každou bytovou jednotku (viz obr.20). Dispozičně jsou situovány 
v technickém prostoru bytové jednotky na odbočce z páteřového dvoutrubkového rozvodu 
TV. Z hlediska přípravy TUV jsou stanice děleny do dvou kategorií. Do první zahrnujeme 
ohřev TUV v deskovém výměníku opatřeném na vstupu topné vody kombinovanou 
armaturou viz. varianta č.I., v druhé je ohřev v deskovém výměníku řešen na regulační 
armatuře osazené na přívodu TV, systém je opatřen meziokruhem TV viz. varianta č.II.. 
Bytová stanice je pak regulována vlastním řídícím systémem. 

Varianta č.I. 

Tlakově závislé směšování ÚT je řešeno z topné vody na regulačním uzlu. Výkon stanice je 
regulován na základě teploty vzduchu v referenční místnosti. V závislosti na nastaveném 
teplotním a časovém režimu ovládá řídící systém regulační ventil, který reguluje směšovací 
poměr přívodní a zpětné vody. Programovatelný regulátor teploty je vybaven sedmidenním 
programem s možností šesti časových intervalů pro každý den. Cirkulaci otopné vody ve 
vytápěných prostorech zajišťuje oběhové čerpadlo s elektronickou regulácí otáček a výtlačné 
výšky. Regulace teploty prostoru v okolních místnostech je řízena termostatickými hlavicemi 
osazenými na jednotlivých otopných tělesech. 

Příprava TUV probíhá v deskovém výměníku tlakově nezávislým způsobem ohřevem z 
parametrů topné vody. Regulace ohřevu TUV je závislá na okamžitém průtoku studené vody 
přes mechanismus kombinované armatury. V závislosti na tlakovém rozdílu na armatuře 
dojde k přenastavení průtoku TV vody ze systému přípravy ÚT na ohřev TUV tj. směrem přes 
deskový výměník. Výstupní teplota TUV je pak doregulována ventilem s termostatickým 
členem osazeným ve zkratu kolem kombinované armatury. Výstupní teplota TUV je snímána 
čidlem propojeným kapilárou s termostatickým členem ventilu. Kombinace termostatické 
armatury a výstupního čidla zajišťuje dohřev cirkulace TUV mimo odběr. Systém je vybaven 
ochranou proti podchlazení přípojky topné vody do BS.  Řídící systém umožňuje individuální 
nastavení teploty TUV 35-55°C. Okruh TUV je opatřen cirkulačním čerpadlem se systémem 
časového spínání. 
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Obr.19  Schéma zapojení domovní předávací stanice v provedení tlakově odděleném –
 rovnotlakém:1 – výměník topná voda - TUV, 2 – výměník topná voda – ústřední topení, 3 –
 cirkulace TUV, 4 – expanzní systém [19]. 

 

 

 

Obr.20  Schéma zapojení bytové stanice varianta č.I.:1 – výměník topná voda - TUV,  
2 – mísící uzel TUV s čerpadlem a řídící armaturou, 3 – mísící uzel ÚT s mísící armaturou a 
čerpadlem [autor]. 
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Varianta č.II.  

Tlakově závislé směšování ÚT je řešeno z topné vody na regulačním uzlu. Ekvitermní 
regulace výstupní teploty otopné vody je řešena na mísícím uzlu opatřeném třícestnou 
armaturou a oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Bytová stanice je řízena 
vlastním programovatelným regulátorem. Teplota v objektu je snímána prostorovým 
termostatem osazeným v referenční místnosti. 

Příprava TUV probíhá v deskovém výměníku tlakově nezávislým způsobem ohřevem z 
parametrů topné vody. Technologie ohřevu TUV je dovybavena o meziokruh TV osazený 
oběhovým čerpadlem, tímto je zajištěna ochrana výměníku před inkrustací. Regulace výstupní 
teploty TUV je řízena třícestnou armaturou osazenou v meziokruhu TV. Okamžitý odběr 
TUV je aktivován snímačem průtoku osazeném v nátoku studené vody do deskového 
výměníku. Řídící systém umožňuje přes prostorový termostat individuální nastavení teploty 
TUV v rozmezí 35-55°C. Okruh TUV je opatřen cirkulačním čerpadlem se systémem 
časového režimu řízeného nadřazeným regulátorem. 
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6 TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ ELEKTRÁRNY 
TŘEBOVICE 

Vytápění a částečně příprava teplé vody je v rámci Elektrárny Třebovice (ETB) řešena 
systémem centrálního zásobování. Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je zajištěna 
dvoutrubkovým systémem topné vody z výměníkové stanice tzv. domácí teplárny (DT). 
Zásobovány jsou objekty správního, výrobního charakteru a rovněž obytné domy (mimo areál 
teplárny). Zdrojem tepla je sestava čtyř stojatých parních ohřívačů, primárním médiem je 
nízkotlaká technologická pára z odběrů parních turbín. Regulace výstupních parametrů TV je 
řešena zaplavováním na výstupu kondenzátu z výměníků.  

Stávající systém je funkční, ovšem vykazuje odchylky v hydraulickém vyvážení otopné 
soustavy, které jsou příčinou nedotápění některých koncových objektů na jednotlivých 
větvích. 

6.1 Popis stávajícího stavu sekundárních sítí ETB 

Domácí teplárna 

Primární strana: 

Zdrojem tepla je sestava čtyř vlásečnicových výměníků Glazer pára-topná voda v 
paralelním zapojení. Primárním médiem je nízkotlaká pára. Regulace výměníků je řešena 
zaplavováním s řídící armaturou osazenou na straně kondenzátu samostatně pro každý 
ohřívač. Vstupy na straně páry a výstupy na straně kondenzátu jsou opatřeny uzavíracími 
armaturami. 

Sekundární okruh topné vody TV: 

Oběh topné vody zajišťují dvě suchoběžná čerpadla Grundfos typ NK-100-200 osazená ve 
zpátečce topné vody. Čerpadla jsou zapojena do kaskády, kdy parametry výtlačné výšky a 
oběhového množství prvního čerpadla je řízeno externím frekvenčním měničem. Při dosažení 
maximálního oběhového množství prvního čerpadla se připíná druhé-neregulované čerpadlo a 
první sjíždí s výkonem po předem nadefinované charakteristice čerpadla.  

Expanzní a zabezpečovací systém: 

Expanzní systém je řešen jako otevřený, doplňování provozní vody do systému je zajištěno 
z nádrží napájecí vody. Na výstupu TV z ohříváků jsou osazeny pojistné ventily Duco 
závitové. Regulace a sledování provozních parametrů je řízeno systémem Tecoreg. 
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Napojené objekty 

Tabulky 3 až 7 popisují jednotlivé větve sekundární sítě zásobované z domácí teplárny 
v ETB. Ve druhém sloupci je uvedeno členění zásobovaných objektů a technologických 
zařízení. 

Tab.3.  Objekty zásobované z větve A. 

Větev A 
 
Zauhlování pásy 

• Dopravníkový pás ET1 
• Dopravníkový pás ET2 
• Šikmý most 

 

Tab.4.  Objekty zásobované z větve B. 

 
Větev B 
 
Zauhlování hlubina 

• Zauhlovací velín 
• Starý zauhlovací velín 
• Box v hlubině  
• Mísící uzel: 

• Hlubinný zásobník 
• Prostor nad výklopníkem 
• Hlubina na skládce „0“ 
• Šatna a box obsluhy v zauhlování 
• Hradlo 

 

Tab.5.  Objekty zásobované z větve C. 

 
Větev C 
 

• Strojovna (vzduchotechnické jednotky)  
• Velín ETB (Elektrárny Třebovice) 
• Tepelné hospodářství TH2 
• Rozvodna 22kV 
• Hasičská zbrojnice 
• Sklad 
• Sklad olejů 

 

Tab.6.  Objekty zásobované z větve D. 

Větev D • Kotelna (vzduchotechnické jednotky) 
• Strojovna (vzduchotechnické jednotky) 
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Tab.7.  Objekty zásobované z větve E. 

 
Větev E1 

• Čerpací stanice 
• Sál ETB  
• Technické hospodářství TH3 
• ETB – 1 (obytný dům) 
• ETB – 2 (obytný dům) 
• ETB – 3 (obytný dům) 
• Technické hospodářství TH1 

• Kryt CO – mísení v TH1 
• Kuchyně mísení v TH1 

 
Větev E2 

• Mechanické dílny 
• Neregulované odběry 

• Nástrojárna 
• Topení dílen 1 a 2 NP 
• Topení výtahu 
• Topení boxu HR-04-2 

• Vytápění koridoru  
• Dílny mechanizace 
• Dílny elektro + kanceláře 
• Laboratoře  

 
Větev E3 

• Zásobník LTO 
• Zvyšovací stanice 
• Kompresorová stanice 
• Okruh mísení 

• Sklady 
• Dílny (u vrátnice) 
• Vrátnice 
• Ampluservis 

 

Větev A 

Větev A je tvořena přívodem, zpátečkou TV s dopojením v prostoru DT na rozdělovač, 
sběrač přes uzavírací armatury. V jednotlivých odběrných místech jsou otopná tělesa tvořena 
ocelovými trubkami vedoucími pod dopravníky uhlí. Jednotlivé okruhy jsou bez jakékoliv 
regulace průtoku popř. teploty. Způsob zapojení působí jako zkraty s nadměrnými průtoky a 
minimálním vychlazením topného média. 

Větev B 

Větev B je tvořena přívodem, zpátečkou TV s dopojením v prostoru DT na rozdělovač, 
sběrač přes uzavírací armatury. Z páteřového rozvodu TV jsou vyvedeny odbočky ke 
spotřebičům, převážně registrům bez jakékoliv regulace průtočného množství. V prostorách 
hlubinného zásobníku je osazena příprava otopné vody, která je řešena na mísícím uzlu 
osazeném třícestnou armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací otáček a výtlačné 
výšky. Regulace parametrů otopné vody je řízena systémem Tecoreg. 
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Obecné schéma zapojení sekundárních rozvodů z domácí teplárny je zobrazeno na obr.21. 

 

Obr.21  Schéma zapojení sekundárních rozvodů z DT [autor]. 

Větev C 

Tato větev vykazuje z provozního hlediska nejvíce nedostatků, proto bude provedeno 
teoretické řešení úprav a návrh nového řešení větve C.  

Větev C je tvořena přívodem, zpátečkou TV s dopojením v prostoru DT na rozdělovač, 
sběrač přes uzavírací armatury. Z páteřového rozvodu TV jsou vyvedeny odbočky ke 
vzduchotechnickým jednotkám značky Sahara výrobce GEA LVZ,a.s.. Zpátečka TV na 
výstupu ze vzduchotechnických jednotek není opatřena regulací průtočného množství. 
Najíždění jednotek je řešeno pouze uvedením ventilátoru do chodu. Výkon osazených 
jednotek a odběry budovy TH-2 bezezbytku využije přenosovou kapacitu trubního rozvodu 
v DN100. 

Z páteřního rozvodu je provedena odbočka pro: 

a) Tepelné hospodářství 2 (tzv TH-2) 

Výstupní teplota otopné vody je připravována na mísícím uzlu osazeném třícestnou 
armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací otáček a výtlačné výšky. Regulace parametrů 
otopné vody je řízena systémem Tecoreg. 
 

b) Velín ETB (Elektrárny T řebovice) 

Výstupní teplota otopné vody je připravována na mísícím uzlu osazeném třícestnou 
armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací průtoku a výtlačné výšky. Regulace 
parametrů otopné vody je řízena systémem Tecoreg. 
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c) Rozvodna 22kV: 

Přípojka provedena v DN40, z této dopojeny dvě vzduchotechnické jednotky a mísící uzel 
pro otopná tělesa. Výstupní teplota otopné vody pro otopná tělesa je připravována na mísícím 
uzlu osazeném třícestnou armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací průtoku. Regulace 
parametrů otopné vody je řízena systémem Tecoreg. Přívodní dimenze je při provozovaném 
tepelném spádu pro výkonovou potřebu objektu nedostačující. 

d) Hasičská zbrojnice: 

Přípojka z hlavního rozvodu větve C je provedena v DN65, v objektu je řešena příprava ÚT 
a rovněž ohřev TUV. Výstupní teplota otopné vody pro otopná tělesa je připravována na 
mísícím uzlu osazeném třícestnou armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací průtoku. 
Příprava TUV je řešena v ležatém zásobníkovém ohřívači s topnou vložkou ohřevem z 
parametrů TV. Regulace parametrů otopné vody a výstupní teploty TUV je řízena systémem 
Tecoreg. Příprava TUV není vzhledem k potřebnému množství optimální, toto je patrné 
zejména mimo topné období, kdy je teplota topné vody snížena. 

e) Sklad: 

Přípojka z hlavního rozvodu větve C je provedena v DN65, přívod a zpátečka dopojena na 
rozdělovač, sběrač. Odtud vytaženy tři větve pro napojení otopných tělesa 
vzduchotechnických jednotek. V přívodu TV osazeno posilovací čerpadlo Wilo typ TOP-S 
50/15. V případě výpadku tohoto čerpadla je vytápění objektu nefunkční. Za provozu čerpadla 
dochází ke značnému ovlivňování hydraulických poměru na koncovém objektu „sklad olejů“. 

f) Sklad olejů - koncový objekt na větvi: 

Přípojka z hlavního rozvodu větve C je provedena v DN50, z této dopojeny čtyři 
vzduchotechnické jednotky a otopná tělesa v kabině obsluhy. V přívodu TV je osazeno 
posilovací čerpadlo s ochozem. Vzhledem k současným hydraulickým poměrům na síti je 
objekt značně podtápěn, teplosměnná plocha tepelných spotřebičů je značně předimenzována. 

Větev D 

Větev D je tvořena přívodem, zpátečkou TV s dopojením v prostoru DT na rozdělovač, 
sběrač přes uzavírací armatury. Z páteřového rozvodu TV jsou vyvedeny odbočky ke 
vzduchotechnickým jednotkám bez jakékoliv regulace průtočného množství. 

Větev E 

Větev E je tvořena přívodem, zpátečkou TV s dopojením v prostoru DT na rozdělovač, 
sběrač přes uzavírací armatury. Na výstupu z objektu strojovny se rozvod dělí na tři větve 
(E1, E2, E3). Z páteřního rozvodu je provedena odbočka pro: 

a) Čerpací stanice: 

Osazeno 8 ks registrů bez jakékoliv regulace průtočného množství. 

b) Sál ETB: 

Osazena otopná tělesa bez jakékoliv regulace průtočného množství. 

c) Objektová stanice Tepelné hospodářství TH-3 - Unimo: 

Výstupní teplota otopné vody je připravována na mísícím uzlu osazeném třícestnou 
armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací průtoku a výtlačné výšky. Regulace 
parametrů otopné vody je řízena systémem Tecoreg. 
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d) Objektové stanice tzv ETB-1,2,3: 

V jednotlivých objektech osazeny domovní předávací stanice (tzv. DPS). Příprava ÚT je 
řešena na mísícím uzlu s třícestnou armaturoua mokroběžným čerpadlem s regulací otáček a 
výtlačné výšky. 

Ohřev TUV je řešen v deskovém výměníku z parametrů topné vody. Příprava TUV je 
dozbrojena meziokruhem topné vody s řídící armaturou a třírychlostním mokroběžným 
čerpadlem. Okruh TUV je opatřen cirkulací. Ve zpátečkách topné vody jednotlivých objektů 
je osazeno fakturační měření spotřeby tepla.  

e) Výrobní a správní objekty dceřiné společnosti Ampluservis,a.s.: 

V suterénu objektu hlavního skladu je osazeno mísení otopné vody pro následně napojené 
objekty včetně areálu Ampluservisu. Příprava ÚT je řešena na mísícím uzlu s třícestnou 
armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací otáček a výtlačné výšky. Ve zpátečce otopné 
vody je osazeno fakturační měření spotřeby tepla. 

f) Tepelné hospodářství TH-1 (hlavní správní budova): 

V suterénu objektu je předávací stanice pro přípravu ÚT a ohřev TUV. Příprava ÚT pro 
objekty „kryt CO, kuchyně a správní budova“ je řešena na mísícím uzlu s třícestnou 
armaturou a mokroběžným čerpadlem s regulací otáček a výtlačné výšky samostatně pro 
každý objekt. 

Příprava TUV je řešena ohřevem z topné vody ve dvou sestavách spirálních vlásečnicových 
výměníků Glazer s akumulací 2 x 2000 litrů. Systém ohřevu TUV je opatřen nabíjením. 

Přívod, zpátečka TV je dopojena v prostoru DT na rozdělovač, sběrač přes uzavírací 
armatury.  

Z páteřového rozvodu TV jsou vyvedeny odbočky ke vzduchotechnickým jednotkám bez 
jakékoliv regulace průtočného množství. 

6.2 Provozní parametry médií 
Primárním médiem je nízkotlaká pára. Topným médiem je topná voda (TV) z domácí 

teplárny (DT).  

Parametry provozních médií jsou uvedeny v tab.8. V prvním řádku jsou uvedeny jednotlivá 
provozní média zajišťující dodávku tepla a teplé užitkové vody v objektu Elektrárny 
Třebovice. Ve sloupci č.1 jsou uvedeny základní provozní parametry jednotlivých médií, 
v dalších sloupcích pak příslušné veličiny.  

Tab.8.  Provozní parametry médií. 

Provozní parametry Pára Kondenzát Topná voda 
(TV)

Otopná voda 
(ÚT)

Teplá voda 
(TUV)

Provozní teplota - zima    (°C) 110 - 115 70 - 80
ekvitermně    

max.95
ekvitermně    

max.95
-

Provozní teplota - léto      (°C) 110 - 115 60 - 70
konstantně          

75 - 80 - -

Provozní teplota výstup    (°C) - - - - 50 - 53
Provozní teplota cirkulace(°C) - - - - 45 - 50
Konstrukční teplota         (°C) 250 110 110 110 65
Nejvyšší dovolená teplota - 
(havarijní teplota)             (°C) - 95 100 100 60

Konstrukční tlak (vztaženo ke 
konstrukční teplotě)        (MPa)

2,5 1,6 0,6 0,6 1,6

Provozní přetlak              (MPa) 0,04 - 0,06 - 0,45 - 0,55 0,45 - 0,56 0,3 - 0,5
Pojistný přetlak              (MPa) - - 0,6 0,6 1  
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6.3 Popis stávajícího stavu - návrh opat ření a nových řešení 
V systému vytápění z domácí teplárny byly zjištěny nedostatky ve způsobu zapojení 

vzduchotechnických jednotek, zejména absence regulace průtočného množství otopné vody. 
Účinnost teplosměnných ploch části vzduchotechnických jednotek je snížena z důvodu jejich 
zanesení. Dochlazení cca.10°C na síti sekundárního rozvodu tepla je nedostačující, 
hydraulické smyčky bez regulace průtočného množství trpí značnými nadprůtoky 
s vychlazením max.5°C. Přívod primárního vzduchu do prostoru kotelny je částečně pokryt 
ohřátým vzduchem pro vytápění objektu strojovny. Důsledkem poté je, že do strojovny je 
stále přiváděn chladný vzduch z exteriéru, čimž je snižována účinnost vytápění současně 
s poklesem teplot ve vytápěných prostorách. 

 

6.3.1 Popis nedostatk ů větve C 

Přenosová kapacita větve C je při současném vychlazení a výstupní teplotě ze zdroje zcela 
využita. Dispoziční tlak pro větev C na výstupu z objektu strojovny nepokryje tlakové ztráty 
sekundárního rozvodu topné vody pro objekty skladů (sklad, sklad olejů). Vychlazení topné 
vody přes vzduchotechnické jednotky a prostory vytápěné pouze trubkovým registrem je max. 
5°C. Pomocná navyšovací čerpadla v objektech skladů (sklad, sklad olejů) hydraulicky 
zamezují vytápění rozvodny 22 kV. Tento objekt je v průběhu topné sezony podtápěn. Při 
nízkých teplotách pod bodem mrazu je vytápění objektů na větvi C řešeno z primárního 
přivaděče přes redukční ventil. Tento způsob zapojení vyžaduje provoz navyšovacího 
čerpadla s výtlakem do zpátečky primárního okruhu. 

Průběh teploty topné vody na v ětvi C 
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Obr.22 Průběh teploty topné vody na větvi C. 
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Sekundární rozvod topné vody na větvi C vykazuje neúměrné tepelné ztráty viz obr.22. 
Křivky zobrazují teploty topné vody v konkrétních místech trubního rozvodu na větvi C. 
Modrá křivka zobrazuje výstupní teplotu topné vody z mísícího uzlu na začátku trubní trasy, 
fialová křivka teplotu TV na vstupu do objektu skladu a křivka žlutá teplotu TV na vstupu do 
objektu skladu olejů. Délka trasy rozvodu od výstupu z mísícího uzlu po nejvzdálenější objekt 
je cca 260 m. Teplotní ztráta rozvodu pouze na přívodním potrubí dosahuje maximální 
hodnoty cca 13°C jak je patrné z obrázku 22. Měření provedl autor v průběhu ledna 2010 
registračním přístrojem typ SO 121 výrobce Comet System s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm.  

 

 

Obr.23 Trasa rozvodu tepla v rostlém terénu větve C: 1 – objekt kotelny, 2 – objekt strojovny, 
3 – primární přiváděč, 4 – místo výstupu větve C z mísícího uzlu, 5 – U-kompenzátor, 
 6 – odbočka topné vody pro objekt hasičárny, 7 – pokračování rozvodu topné vody na 
objekty skladů (koncové objekty) [foto T.Jurčík]. 

 

Tepelné ztráty podzemního vedení topné vody jsou patrné z obrázku 23. Průběh 
sekundárního rozvodu je v terénu zřejmý z míst, kde sněhová pokrývka odtála vlivem úniků 
tepla. Z obázku je evidentní umístění U-kompenzátoru a odbočka topné vody z hlavního 
rozvodu pro objekt hasičské zbrojnice. Fotografie byla pořízena v únoru 2010, kdy se teploty 
venkovního vzduchu v průběhu dne pohybovaly od –6°C do +3°C. 

 

6.3.2 Návrh řešení nedostatk ů větve C 

Pro pokrytí výkonové potřeby koncových objektů napojených na sekundární rozvod topné 
vody bude osazen mísící uzel opatřený čerpadem a řídicí armaturou. Stávající posilovací 
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čerpadla umístěná na přívodu topné vody v jednotlivých koncových objektech budou 
demontována. 

Nový mísící uzel nahradí vytápění koncových objektů v případě velmi nízkých teplot 
venkovního vzduchu z primárního přivaděče přes redukční ventil a navyšovací čerpadlo 
zpětné vody.  

Přenosová kapacita stávající větve C od zdroje DT po nově osazený mísící uzel před 
vstupem do průlezného venkovního kanálu bude navýšena zvýšením dochlazení na 
jednotlivých spotřebičích tepla zejména na vzduchotechnických jednotkách. Veškeré 
vzduchotechnické jednotky a trubkové registry budou na zpátečkách topné vody opatřeny 
seřizovacími armaturami s přednastavením max. průtočného množství. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.24 Osazení seřizovací armatury na 
vzduchotechnickou jednotku:1 – seřizovací 
armatura ve zpátečce topné vody ze 
vzduchotechnické jednotky  [foto T. Jurčík]. 

 

 

Návrh seřizovací armatury 

Omezení nadprůtoků vzduchotechnickými jednotkami bude řešeno osazením seřizovacích 
armatur do zpáteček topné vody viz obr.24. Návrh armatury je řešen v závislosti na výkonu 
vzduchotechnické jednotky, teploty nasávaného a výstupního vzduchu. Hydraulickým 
vyvážením okruh vzduchotechnických jednotek dojde ke zvýšení teplotní diference přívodu 
a zpátečky topné vody. Tímto bude navýšena přenosová kapacita stávajícího rozvodu. 

Dimenzování seřizovací armatury se provede dle výkonu vzduchotechnické jednotky pro 
teplotní spád otopného média 85/70 °C a dispozičního dynamického tlaku v místě napojení. 
Výpočtový průtok pro nastavení zdvihu kuželky ventilu tj.polohy uzavíracího členu armatury 
vůči těsnící ploše (tzv. sedlu armatury) za okamžitých podmínek tlaku a průtoku se stanoví 
z kalorimetrické rovnice. 

Určení průtokového součinitele armatury  

Návrh průtokového součinitele armatury pro konkrétní nastavení zdvihu kuželky 
v závislosti na referenčních podmínek v místě osazení se provede dle tab.9.  

1 
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Průtokový součinitel vk  je charakteristický součinitel potrubního prvku, který jednoznačně 

určuje jeho průtokové vlastnosti v daném stavu. U regulačních armatur se převážně používá 
průtokový součinitel vk . Vyjadřuje objemový průtok vody v 13 −⋅ hodm , který proteče 

regulačním ventilem za referenčních podmínek průtoku při daném zdvihu. Referenční 
podmínky jsou: tlakový rozdíl před a za armaturou při tlaku 1 bar a teplotě 15°C [20]. 

 
p

Vk W
WV ∆

∗∗=
ρ

100

1
  [ ]13 −⋅ hodm    (1) 

kde 

Wρ  - měrná hmotnost vody [ ]3−⋅ mkg  

WV  - průtočné množství armaturou [ ]13 −⋅ hodm  

p∆  - tlaková ztráta na armatuře [ ]MPa  

 

Tab.9.  Výpočet průtokového součinitele armatury a stanovení orientačního nastavení na 
armatuře: kv – průtokový součinitel, n – hodnota nastavení na stupnici armatury . 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
kV 8,5 6 4,9 4,3 3,8 3,5 3,2 3 2,8 2,7
n 6,6 4,5 3,8 3,4 3,1 2,9 2,6 2,5 2,3 2,1

∆p tlaková ztráta na armatuře  [kPa]

 

 

Aktuální hodnota na stupnici seřizovací armatury se stanoví z diagramu závislosti tlakového 
spádu na kuželce a výpočtového průtoku (viz obr.25). Hodnota tlakového spádu pro daný 
průtok bude na jednotlivých jednotkách odlišná v závislosti na hydraulických ztrátách 
rozvodů otopné vody tj. v závislosti na vzdálenosti připojení jednotky od zdroje. Přesné 
hodnoty je nutné stanovit na základě měření diferenčního tlaku na jednotlivých jednotkách po 
osazení seřizovacích armatur. Hydraulický výpočet celé soustavy je v tomto případě velmi 
náročný. 

 

Postup pro stanovení přednastavení armatury dle diagramu (obr.25) 

Na hlavní popř. vedlejší ose y se odečte hodnota diferenčního tlaku z přenosného přístroje 
v místě osazení seřizovací armatury. Podle stupně otevření označeného na ovládací hlavici 
armatury se odečte na průsečíku diferenčního tlaku z osy y a přímky pro dané přednastavení 
hodnotu průtoku armaturou na ose x. 
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Obr.25  Diagram tlakového spádu a průtoku pro armaturu DN25[21]. 

Osazení mísícího uzlu  

Pro pokrytí výkonové potřeby potřeby části objektů větve C viz. Tab.10 bude osazen mísící 
uzel s třícestnou armaturou opatřenou servopohonem (viz obr.26). Současná posilovací 
čerpadla v objektech sklad olejů a sklad budou odstavena a opatřena ochozem v DN 
stávajícího trubního rozvodu. 

Tab.10.  Stanovení výkonu pro větev C. 

 

 

Pořadí Název objektu Výkon [kW] Průtok média [m3.hod-1]

1 Rozvodna 22kV 265 15,2
2 Revizní věž + ZRT 136 7,8
3 Sklad 245 14
4 Sklad olejů 33 1,9

5 Hasičská zbrojnice 46 2,6
Suma 725 41,5
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Do stávajícího trubního rozvodu TV budou do přívodu a zpátečky osazeny výstupy pro 
nový mísící uzel opatřené uzavíracími armaturami v DN80. Stávající armatury na propoji 
mezi novými výstupy budou na přívodu a zpátečce uzavřeny. Způsob zapojení a osazení 
jednotlivých armatur bude řešen v návaznosti na zachování možnosti vytápění předmětných 
objektů záložním způsobem tj. z primárního přivaděče přes redukční ventil a čerpadlo (obr.19, 
komponenty označeny pozičním číslem 1.4; 1.5) v případě výpadku zdroje tepla, domácí 
teplárny. Nové trubní rozvody, armatury a měřící prvky jsou v obr.26 označeny tučně, 
stávající trubní rozvody slabě. Přerušovanou čárou je vyznačena hranice mezi stávající a 
novou technologií. 

Návrh mísícího uzlu bude proveden na teplotní spád 85/70°C, dimenze budou navrženy 
s ohledem na přijatelnou tlakovou ztrátu a rychlost v potrubí [22,23]. 

 

 

Obr.26  Schéma zapojení mísícího uzlu [autor]. 

Výstupní teplota otopné vody bude připravována mísením z parametrů topné vody, cirkulaci 
hydraulickou smyčkou bude zajišťovat mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček 
a výtlačné výškys komunikací přes IR rozhraní. 

V tab.11 jsou popsány hlavní použíté komponenty. Pozičními čísly začínajícími číslem 
jedna jsou označeny prvky s konstrukčním tlakem PN25, komponenty s konstrukčním tlakem 
PN10 jsou označeny pozičními čísly začínajícími číslem dva. Tato číselná označení jsou 
rovněž patrná z obr. 26. 

Výše uvedený návrh technického řešení již byl částečně zrealizován (viz obr.27) a uveden 
do zkušebního provozu. Do přívodu primární vody z domácí teplárny a zpětné vody z okruhu 
C je osazen filtr pro odstranění nečistot z oběhové vody. V propojích na přívodu a zpátečce 
jsou v původním potrubí osazeny uzavírací armatury jak je patrno z obr.27. Tyto jsou 
opatřeny snímatelnou izolací.  
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Konečné provedení mísícího uzlu je zobrazeno na obr.28, kde jsou trubní rozvody opatřeny 
tepelnou izolací, řídící armatura je osazena servopohonem.  

Tab.11.  Výpis použitých komponentů. 

Pozice Komponent DN ks

TV - primár 100

1.1 Šoupátko,PN25 100 1

1.2 Šoupátko,PN25 100 stávající

1.3 Kulový kohout navařovací,PN25 100 stávající

1.4 Redukční ventil 100 stávající

1.5 Čerpadlo mokroběžné Gundfos 80 stávající

1.6 Kulový kohout,PN25 80 4

TV - sekundár
2.1 Filtr – přírubový,PN10 80 2

2.2 Řídící arm. Landis-Staefa VXF21.65,PN10,kv-49 65 1

2.3 Oběhové čerpadlo WILO Top-E,80/1-10 80 1

2.4 Kulový kohout výpustný,PN10 20 3

2.5 Manometr  Prematlak 3312P D100 4

Kulový kohout s odvodněním 4

2.6 Teploměr prema tlak 0-120°CTDP100/L=60 3

Jímka  teploměru 3  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.27 Mísící uzel – větev C v průběhu 

realizace [foto T.Jurčík]. 

Obr.28 Mísící uzel-větev C  

po realizaci[foto T.Jurčík]. 
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7 ZÁVĚR 

V úvodu práce je stručné představení společností Dalkia Česká republika, a.s. a uvedení její 
základní struktury jednotlivých regionálních organizací, divizí a dceřiných společností. 
Následně je zmíněna historie Elektrárny Třebovice od jejího vzniku po současnost, která 
popisuje základní milníky v průběhu jejího vývoje od čistě elektrárenského charakteru prvozu 
po přechod ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla.  

V souvislosti s Elektrárnou Třebovice, která je řazena mezi významné energetické zdroje je 
v práci provedena rekapitulace výroby energií ze stávajících energetických zdrojů spalující 
převážně neobnovitelná (primární) paliva s technologiemi výroby energií z obnovitelných 
zdrojů. Uvedeny jsou základní způsoby výroby, jejich možné využití a přínos pro energetiku 
České republiky. Ve vztahu k energetické potřebě České republiky jsou v práci uvedeny 
energetické scénáře, které modelují výhled v oblasti výroby energií. 

Samostatná část je věnována obecnému rozdělení tepelných sítí, jejich specifikaci a způsobu 
transformace parametrů teplonosné látky pro jednotlivé účely technologického užití, převážně 
v centralizované dodávce tepla. Práce obsahuje přehledný nástin některých používaných 
technologií pro vytápění a přípravu teplé vody v provozovaných zařízeních společnosti Dalkia 
Česká republika, a.s. - Region Severní Morava. 

Stěžejní část práce je věnována zhodnocení stávajícího stavu sekundárních sítí z hlediska 
jejich zmapování, zjištění nedostatků a provední návrhu k řešení současného stavu. Práce se 
prioritně zabývá sekundární větví C, která vykazuje zásadní nedostatky v dodávce tepla do 
koncových objektů. Na základě zjištěných nedostatků jsou navržena opatření k provedení 
nápravy, která spočívají v osazení směšovacího uzlu teplonosného média pro větev C  
a v instalaci seřizovacích armatur pro zajištění hydraulického vyvážení sekundárních rozvodu 
s ohledem na omezení nadprůtoků tepelnými spotřebiči.  

Stanovený cíl, které spočíval v posouzení stávajícího stavu a předložení návrhů pro 
odstarnění zjištěných nedostatků byl splněn. Navržená opatření byla částečně realizována, 
předpokládané výsledky byly dosaženy. Dalšími kroky v oblasti optimalice sekundárních 
rozvodu v Elektrárně Třebovice je instalace měřičů spotřeby tepla za účelem stanovení 
reálných spotřeb jednotlivých objektů. Tato technická opatření umožní stanovení skutečného 
návrhového výkonu zdroje, domácí teplárny, při její rekonstrukci. 

Současný stav sekundární větve C, který byl řešen v této práci se jeví z hlediska dodávky 
tepla jako stabilizovaný, dodávka tepla do podtápěných objektů je obnovena.  
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