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Abstract 

The aim of this study was to design of a proposal of a technological device for 

heating and water warming in non-residential building. Primarily a variant of heat supply 

from the central supply system with a possibility of maximum use of primary heat in the 

form of steam and condensate was solved. The proposal of technology was carried out with 

regards to possibility of substitution of primary part with another available fuel type. 

Another part of this study was an economic assessment of fuel energy base which can be 

used for heating production and water heating in the building under consideration. A 

proposal of backup source for water heating is also included in this study. In relation to the 

present day trend of renewable energy a design of solar thermal collector system for year-

round water heating was performed including an economic evaluation of investment return. 
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Souhrn 

Cílem práce bylo provedení návrhu technologického zařízení pro vytápění a ohřev 

teplé vody v objektu nebytového charakteru. Prioritně byla řešena varianta dodávky tepla ze 

systému centrálního zásobování s možností maximálního využití primárního tepla v páře a 

kondenzátu. Návrh technologie stanice byl proveden s ohledem na možnost záměny 

primární části za jiný dostupný druh paliva. Součástí práce je provedení ekonomického 

vyhodnocení palivo-energetické základny, kterou je možno použít pro výrobu tepla pro 

ohřev vody v daném objektu. Součástí práce je návrh záložního zdroje pro ohřev teplé vody. 

V souvislosti s trendem současné doby na obnovitelné zdroje energie je v práci proveden 

návrh solárního systému s termickými kolektory pro celoroční ohřev teplé vody včetně 

ekonomického vyhodnocení návratnosti vynaložené investice. 
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Centrální zásobování teplem, výměníky, topná voda, využití kondenzátu, termické 

kolektory, akumulační nádoba, návratnost, řídící armatura, teplá voda. 
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Prioritou každého státu je řešení otázky vzrůstajících nákladů na energetickou 

náročnost jednotlivých sektorů. Tyto parametry se pak odrážejí v celkové energetické 

bilanci a současně se promítají do globálního pohledu na produkci skleníkových plynů a 

trhu s emisními povolenkami. Jedná se zejména o produkci oxidu uhličitého, který přes 

veškerou snahu evropských ekonomik stále stoupá. Tento trend má na svědomí nezájem 

velkých průmyslových nadnárodních společností a prudký nárůst výroby východoasijských 

ekonomik. Dnes již není pochyb o tom, že lhostejnost při využívání primárních 

neobnovitelných zdrojů je krátkozrakým pohledem do budoucna.  

Ekonomicky a rovněž ekologicky smýšlející evropské země si již uvědomily, že 

nadešel čas pro technologie, které jsou schopny stávající primární zdroje využít s mnohem 

vyšší energetickou účinností, než tomu bylo doposud. Současně se otevírá prostor pro 

využívání nejstaršího zdroje energie, kterým je Slunce. Přestože se „bohužel“ nejedná zdroj 

energie, který v plné míře nahradí současnou energetickou potřebu jednotlivých sektorů, v 

některých případech může významným způsobem ovlivnit celkovou bilanci spotřeby energií 

státu. Z ekonomického vývoje cen primárních paliv, kterým jsme každoročně svědky a s 

jejich časově omezeným potenciálem je pravděpodobné, že trendem současnosti a blízké 

budoucnosti bude snaha o maximální snížení spotřeby těchto energetických zdrojů v 

jednotlivých odvětvích a hledání takových technických řešení, která se promítnou do 

celkového snížení spotřeby paliv. 

  

1 ÚVOD 
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Palivoenergetická základna České republiky je tvořena převážně neobnovitelnými 

zdroji energie a to zejména černým a hnědým uhlím. Průmyslová výroba převážně v oblasti 

těžkého průmyslu je na těchto surovinách strategicky závislá. Významný podíl v oblasti 

výroby elektrické energie tvoří uhelné elektrárny popř. teplárny s kombinovanou výrobou 

elektřiny a tepla. Diverzifikace primárních energetických zdrojů (PEZ) je patrná z obr. 1, 

kde nejvyšší spotřeba je v oblasti tuhých paliv. 

45%

23%

17% 15%

tuhá paliva kapalná paliva

plynná paliva prvotní teplo a elektřina

 

Obr. 1  Podíl jednotlivých druhů paliv na celkové spotřebě PEZ v ČR [1]. 

Uhlí je tedy pro nás jak historicky, tak v horizontu dalších desetiletí nenahraditelnou 

surovinou. Proto je v současné době vyvíjena snaha o snížení spotřeby tohoto paliva 

výzkumem nových technologií při zpracování, výrobě a užití. Současně jsou zaváděny 

dotační programy např. Ministerstva životního prostředí, které jsou administrovány Státním 

fondem životního prostředí. Zaměřeny jsou na úspory energie a vyšší využití obnovitelných 

zdrojů energie v bytové a nebytové sféře. Z toho je patrné, že teplo pro vytápění a ohřev 

teplé vody tvoří významnou část energetické náročnosti státu. Z celkové roční spotřeby 

energie tvoří tato oblast cca. 25,2 %, následuje oblast dopravy s 27,4 % a nejvyšší část 

spotřebované energie vykazuje průmyslová výroba cca. 33,2 %. 

33%

28%

25%

14%

průmysl doprava bytový a nebytový sektor ostatní

 

Obr. 2  Energetická náročnost jednotlivých sektorů [2]. 

2 SOUČASNÝ STAV VÝROBY ENERGIÍ V ČR 
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Toto je patrné z obr. 2, kde zeleně je zobrazen podíl spotřebované energie pro 

vytápění a ohřev teplé vody. V části ostatní jsou zahrnuty energetické potřeby pro 

stavebnictví, zemědělství a ostatní lehký průmysl. 

Z uvedené hodnoty pro bytový a nebytový sektor tvoří významnou složku zejména 

energie pro vytápění. Pokud stanovíme celkovou spotřebu jako 100%, pak na vytápění 

potřebujeme cca.87% celkové energie. Zbytek do sta procent je energie pro ohřev teplé 

vody a ostatní, např. vaření jak je patrno z obr. 3. 

Z výše uvedeného je patrné, že právě potřeba tepla pro vytápění objektů tvoří značný 

podíl v celkové spotřebě primárních paliv. Poměr mezi potřebou tepla pro vytápění a ohřev 

teplé vody je stanoven na základě reálných spotřeb v objektech zásobovaných z centrálního 

zdroje tepla (CZT) dle podkladů teplárenské společnosti. Teplo pro ohřev teplé vody je 

stanoveno z mimotopného období tj. léta. Posuzovány byly převážně objekty bytového 

charakteru, u kterých byla v převážné míře provedena opatření pro snížení energetické 

náročnosti.  

Z disproporce mezi potřebou tepla pro vytápění a teplem pro ohřev teplé vody je 

zřejmé, že prioritní snahou státu ve snaze úspory primárních paliv v oblasti bydlení bude 

snížení energetické náročnosti budov. Tohoto cíle lze dosáhnout zvýšením tepelné 

akumulace budov, aplikací technologií a materiálů jak při výstavbě nových, tak při 

rekonstrukci stávajících objektů bytového a občanského charakteru. Současně se 

zvyšováním tepelně-technické odolnosti budov dochází k potřebě optimalizace stávajících 

zdrojů pro vytápění a ohřevu teplé vody. Ve většině případů jsou u revitalizovaných objektů 

ponechány původní zdroje tepla, které nejsou schopny adaptace na změnu teplotních 

parametrů, zejména zajištění minimálního výkonu. Nevhodné jsou systémy, u kterých nelze 

zajistit regulaci výstupní teploty do topné soustavy v návaznosti na okamžitou teplotu 

venkovního vzduchu. 

87%

12%
1%

Potřeba energie pro ÚT Potřeba energie pro TUV 

Potřeba energie ostatní 

 

Obr. 3  Energetická náročnost pro vytápění a ohřev vody [2]. 

Současný trend ve zvyšování cen energií pro otop a ohřev teplé vody motivuje 

laickou a zejména odbornou veřejnost ke hledání úspor v návrhu technologických zařízení, 

která pracují s vyšší účinností využití primárního paliva. Své místo stále častěji nacházejí 

technologie založené na využívání alternativních zdrojů energie. Pro vytápění a přípravu 

teplé vody jsou aplikována tepelná čerpadla převážně vzduch -voda, země- voda. 
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V posledních cca. třech létech byl zaznamenán masívní rozvoj termických kolektorů 

převážně v systémech ohřevu teplé vody. O rozmachu těchto technologií rovněž svědčí 

jejich nasazení v centrálních systémech dodávky tepla např. systém centralizovaného 

zásobování Dánsko. Přestože se jedná o aplikace na bázi výzkumu, jsou poznatky z těchto 

soustav cenné zejména pro návrh reálných systémů. Ani přes masivní podporu v uplynulých 

letech není sluneční energie vzhledem k naší zeměpisné poloze schopna v plné míře pokrýt 

dodávku tepelné energie v průběhu celého roku. Nelze na ní tudíž postavit spolehlivou 

energetickou bilanci objektu a vždy se bude jednat o zdroj doplňkový, ovšem nikoliv 

zanedbatelný. Kvalitní solární systém je schopen např. u ohřevu teplé vody zajistit její 

přípravu v plné míře až čtyři měsíce v roce[3]. 

Vývoj cen energií a jejich nejistota v horizontu cca. desíti let nutí spotřebitele 

instalovat taková zařízení, která budou adaptabilní při změně vstupu primárního média. Tím 

je myšleno navrhnout takové technologie, u kterých bude možno zaměnit zdroj tepla např. 

plyn za uhlí popř. CZT a tímto značnou část zařízení ponechat v původním režimu využití. 

Současně je vhodné zapracovat do systému alternativní zdroj energie, který bude za 

optimálních podmínek plnit úlohu doplňkového zdroje. Zde je nezbytné provést 

ekonomickou rozvahu investovaných prostředků ke skutečné životnosti navrženého 

zařízení. 
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Pod tímto pojmem jsou myšlena energetická zařízení v návaznosti na 

palivoenergetickou základnu. Pro optimální návrh technologie je vždy nezbytné zvážit 

dostupnost paliva v dané oblasti. A to dostupnost jak fyzickou, tak cenovou. Hlavním 

měřítkem by měla být nízká zátěž pro životní prostředí a s tím související návrh zařízení, 

který v maximální míře zohlední využití primárního paliva. Z logiky věci bude v hustě 

zastavěných oblastech převážně městského charakteru maximální snaha o využití 

centralizovaného zásobování teplem. Alternativou jsou pak lokální kotelny na zemní plyn a 

následně lokální zdroje tepla na uhlí a koks. Významné jsou zdroje na spalování biomasy, 

které jsou upřednostňovány zejména v místech s jejím dostatkem tj. převážně 

v podhorských oblastech. Jako krok správným směrem nelze považovat spalování biomasy 

v centrálních zdrojích tepla s kombinovanou výrobou elektřiny, protože tato zařízení 

odčerpávají surovinu z oblastí, pro které je svým původem vzniku předurčená. Na těchto 

zdrojích tepla lze v kombinovaném režimu výroby tepla a elektrické energie spalovat méně 

hodnotná paliva s poměrně dobrou účinností. 

3.1 Systémy centralizovaného zásobování teplem 

S rozvojem průmyslových oblastí došlo v šedesátých a sedmdesátých letech 

minulého století k významnému růstu ve výstavbě sídlištních celků. Za účelem zajištění 

dodávky tepla pro nově budované objekty byla zahájena výstavba centralizovaného 

zásobování teplem, které umožňuje distribuovat teplo ze zdroje přes síť transformačních 

stanic ke konečnému spotřebiči viz schéma obr. 4. V současné době se na území větších 

měst jedná o rozsáhlé sítě v desítkách, někdy stovkách kilometrů [4]. 

Primární sítě se dělí na základě 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 degradují tuto energii, jejímž důsledkem je 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. 

 

3 ZDROJE TEPLA  
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Obr. 4   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 [5]. 

Horkovodní sítě jsou obvykle provozovány v teplotním rozsahu 110°-140°C (topné 

období) a tlakem 1,8 MPa. Cirkulaci teplonosné látky zajišťují oběhová čerpadla. 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. 

Primární sítě jsou ukončeny tzv. předávacími stanicemi. Jsou to technologická 

zařízení, která slouží k úpravě teplotních a tlakových parametrů primárního teplonosného 

média na teplosměnných plochách výměníků tepla [6]. 

3.2 Lokální zdroje tepla na konvenční paliva 

Jedná se o technologická zařízení, která zajišťují přípravu teplonosné látky v místě 

její spotřeby. Palivem může být zemní plyn, lehký topný olej, černé a hnědé uhlí, koks a 

rovněž biomasa. V našich podmínkách je jako palivo používáno převážně uhlí, zejména 

z důvodu ceny, zemní plyn popř. biomasa. 
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Ze zdroje tepla může být vytápěno i několik navazujících objektů prostřednictvím 

sekundárního trubního rozvodu, který distribuuje teplonosnou látku ke konečným 

spotřebičům. 

3.2.1 Zařízení pro spalování zemního plynu 

Zařízení pro spalování zemního plynu jsou v současné době nejrozšířenější zdroje 

tepla v oblastech s dobrým zasíťováním. V uplynulých letech zejména kolem roku 1990 

došlo poměrně rozsáhlé plynofikaci příměstských oblastí a venkova. Tímto byly značně 

omezeny emise polétavého prachu oproti zdrojům na tuhá paliva. Vzhledem k poměrně 

dramatickému zvyšování cen této komodity nastává částečný odliv spotřebitelů od jinak 

ekologicky čistého paliva. 

Nejběžněji používané plynové spotřebiče jsou kotle s atmosférickými hořáky, u 

větších jednotek v dvoustupňovém provedení. Tato zařízení, ačkoliv provozně spolehlivá, 

nejsou schopny plynulé regulace výkonu v závislosti na tepelných ztrátách objektu, které 

jsou v průběhu topné sezóny rozdílné. V letních měsících, kdy jednotky pracují pouze pro 

ohřev teplé vody, dochází k cyklickému spínání hořáku, což se negativně projevuje ve 

spotřebě paliva. Zcela nevhodné jsou systémy, kde těmito jednotkami dochází k dohřevu 

cirkulace teplé vody. 

Další skupinou plynových spotřebičů jsou kotle, do kterých lze instalovat přetlakový 

hořák s plynulou regulací výkonu v poměrně velkém rozsahu. Tímto lze optimalizovat 

požadavky na dodávaný výkon v průběhu topného období. Vhodné je doplnit technologii 

kotlového okruhu o zásobník topné vody, který umožní hořáku pracovat v optimální 

účinnosti jednotky. 

Třetí skupinou plynových spotřebičů jsou nízkoteplotní kotle, které pracují 

v kondenzačním režimu. Tímto lze získat téměř veškerý energetický potenciál z primárního 

paliva. Podmínkou ovšem je, že zdroji tepla je přizpůsobena rovněž teplovodní soustava tj. 

předimenzované otopné plochy. Nejúčinnější je aplikace u podlahového vytápění, kde 

teplota zpětného potrubí z teplosměnné plochy v objektu je pod teplotou kondenzace spalin. 

Tímto jsou tyto spotřebiče předurčený zejména pro novostavby a rekonstruované objekty, 

kde režimu kondenzace spalin lze využít v průběhu celé topné sezóny. U stávajících objektů 

lze tuto technologii použít v případě předimenzování teplosměnných ploch otopných těles 

v kombinaci s ekvitermní regulaci otopné vody tj. v závislosti na venkovní teplotě. V těchto 

případech sice nedojde k využití kondenzačního režimu v plné výši, ale dojde zejména 

k optimalizaci vytápění v přechodném období.  

Kondenzační kotle převážně v závěsném provedení lze modulovat do sestav o 

několika jednotkách, které pracují v paralelním zapojení popř. v zapojení do kaskády. 

Přesto-že se jedná o špičkovou technologii v oblasti spalování zemního plynu, vykazují tato 

zařízení pro svou složitost mírnou nespolehlivost zejména v procesu prvotního nastavení pro 

topný systém.  

3.2.2 Zařízení pro spalování tuhých paliv 

Každoroční cenový nárůst u paliv šetrných k životnímu prostředí má za následek 

vzrůstající tendenci ve využívání zdrojů tepla na tuhá paliva. Jedná se zejména o malé a 

střední zdroje, které jsou v posledních letech stále více využívány, což se negativně 

projevuje na životním prostředí. 
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Nejrozšířenějším způsobem spalování pevných paliv jsou kotlové jednotky s ručním 

podáváním a hořením vsázky na pevném roštu. Regulace spalovacího vzduchu buď zcela 

chybí, nebo je řešena termickým členem v závislosti na výstupní teplotě ohřáté vody. U 

malých zdrojů jsou provozovány kotlové jednotky různých konstrukcí a typů, výjimkou 

nejsou ani svépomocně vyrobené kotle. Tato zařízení jsou schopna pracovat s účinností 

max. 55% a je možné spalovat různé druhy paliv a to i méně kvalitních. Následkem toho 

dochází ke zhoršení kvality ovzduší zejména v příměstských oblastech a na venkově, kde je 

tento stav hlavním zdrojem znečištění. Zvláště v zimních měsících pak zdrojem smogu 

v nejnižších vrstvách atmosféry. 

Za účelem snížení emisí z malých zdrojů byl v současné době spuštěn program 

Ministerstva průmyslu a životního prostředí zaměřený za náhradu malých zdrojů tepla 

s ručním přikládáním za jednotky s automatizovaným provozem. Finanční rozsah a přínosy 

zmíněné aktivity zde nebudou blíže rozebrány, neboť se nejedná o zásadní zlepšení kvality 

ovzduší. Jako pozitivum lze hodnotit skutečnost, že prioritou programu jsou zařízení, která 

umožňují efektivně spalovat domácí palivoenergetické zdroje. 

Podstatou těchto jednotek je optimalizace procesu hoření paliva s regulací 

spalovacího vzduchu. Systém přikládání paliva probíhá ze zásobníku přes retortový podávač 

do spalovací komory. Proces dopravy je zcela automatický v závislosti na požadovaném 

výkonu. Tyto kotle jsou primárně předurčený pro spalování uhlí, lze je však použít ke 

spalování biomasy zejména pelet. U spalování pelet je pozitivní, že tato technologie 

podávání paliva umožňuje využití rovněž méně kvalitních pelet s nehomogenním obsahem 

tzv. černé-kůrové pelety. Standardní kotle na spalování pelet toto vždy neumožňují. Proces 

spalování je řízen kotlovou jednotkou a díky akumulačního zásobníku s násypkou lze 

v závislosti na požadovaném tepelném výkonu omezit zásah obsluhy až na dobu jednoho 

týdne. Takto navržená zařízení jsou alternativou ke komfortu vytápění na zemní plyn. 

3.3 Lokální zdroje tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie 

Do této kategorie lze zařadit zařízení, která jsou schopny částečně popř. zcela získat 

energii z obnovitelných zdrojů. V této souvislosti není myšleno spalování biomasy, byť se 

jedná rovněž o zdroj obnovitelný, ale o technologie, které získávají tepelnou energii 

v reálném čase tj. okamžitě. Máme na mysli zejména tepelná čerpadla a termické kolektory, 

tedy technologie, které jednoznačně využívají ke své činnosti nejstarší a z lidské existence 

nevyčerpatelný zdroj energie tj. sluneční záření. Poněvadž ohřev teplé vody pomocí 

termických kolektorů je součástí návrhu technologie zařízení pro předmětný objekt, jež je 

obsahem této práce, bude oblasti věnován větší prostor v 5. kapitole. 

3.3.1 Tepelná čerpadla 

Jak je již z názvu patrné, jsou to zařízení, která jsou schopna přečerpat energii 

z nižšího potenciálu na vyšší potenciál. Hlavním parametrem tepelného čerpadla je tzv. 

topný faktor, který stanovuje, s jakým poměrem dochází ke zhodnocení vložené energie. 

Primární nebo také aktivační energie je spotřebována na pohon kompresoru, který zajišťuje 

adiabatickou kompresi pracovní látky. Ta následně v kondenzátoru předává tepelnou energii 

získanou ve výparníku z  venkovního prostředí. Expanzi a přeměnu pracovní látky do 

plynného skupenství pak zajišťuje expanzní ventil. Zdrojem nízkopotenciálního tepla může 

být venkovní vzduch, teplo akumulované v zemi, které lze odebírat z hlubinných vrtů popř. 

ze zemního kolektoru nebo teplo naakumulované ve vodní ploše. Podle typu 
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nízkopotenciálního tepla jsou nazývány jednotlivé typy čerpadel jako např. vzduch-voda, 

země-voda, voda-voda. 

Výkon a použití daného typu tepelného čerpadla záleží na charakteru pracovní látky 

zejména na max. pracovním tlaku a jemu odpovídající dosažitelné teplotě. Za účelem 

snížení pořizovacích nákladů jsou tepelná čerpadla dimenzována na průměrnou teplotu 

exteriéru v nejchladnějších měsících topné sezóny. Na překonání nejchladnějších dnů se 

předpokládá využití bivalentního zdroje tepla na přitápění. Toto je nezbytné zejména u 

nejčastěji používané varianty vzduch-voda, kde se snižující venkovní teplotou dochází ke 

snížení tepelného výkonu čerpadla. 

3.3.2 Solární termické kolektory 

S ohledem na množství sluneční energie se jako optimální jeví její využití převážně 

v letních měsících, kdy je vydatnost nejvyšší. Ekonomicky nejpřijatelnější je z hlediska 

nízkých nároků na technologické provedení varianta solárního ohřevu otevřených bazénů. 

Zde se energetické přínosy scházejí s okamžitým využitím.  

Druhou variantou je solární ohřev teplé vody. Protože zde nedochází k okamžitému 

využití zachycené energie termickými kolektory, je potřeba tuto energii krátkodobě 

akumulovat pro následnou spotřebu. U tohoto zařízení se předpokládá celoroční provoz, 

tudíž jeho cena koresponduje s navrženou technologií. Z těchto důvodů se jedná investičně 

o náročnější variantu. Toto souvisí rovněž s požadovanou teplotou ohřívaného média, která 

je vyšší než v případě ohřevu bazénové vody.  

Třetí oblastí využití jsou termické kolektory pro vytápění objektů. Z důvodu délky 

slunečního svitu v otopném období se nejedná o zdroj, který je schopen v plném rozsahu 

pokrýt tepelnou potřebu objektu. Jedná se o zdroj doplňkový s využitím zejména u 

nízkoenergetických staveb, kde jsou minimalizovány tepelné ztráty prostupem stavební 

konstrukcí. Vzhledem k nízkému teplotnímu potenciálu solárního ohřevu je nutno vhodně 

dimenzovat teplosměnnou plochu vytápěného objektu. 

Termické kolektory primárně dělíme podle konstrukce absorbéru na kolektory 

ploché kapalinové (nebo také deskové) a kolektory trubicové. 

Deskové kolektory 

Kapalinové deskové kolektory jsou tvořeny hliníkovou vanou opatřenou tepelnou 

izolací s bezpečnostním sklem osazeným v hliníkovém rámu. Plocha absorbéru je z 

hliníkového plechu opatřeného selektivní vrstvou, ve kterém jsou uloženy měděné trubky v 

lyrovém uspořádání. Konstrukční řešení je patrné z obr. 5 a obr. 6. 

Tyto kolektory se vyrábějí rovněž ve vakuovém provedení, popř. jsou plněny 

kryptonem. Energetický zisk těchto kolektorů je cca 450 – 520 kWh na m
2
 absorbční plochy 

za rok. Kolektory se používají převážně pro celoroční, ale rovněž sezónní ohřev teplé vody 

[9]. 
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Trubicové kolektory 

Druhou generací solární termické techniky jsou trubicové kolektory Direct Flow 

[10], kde trubky jsou přímo protékány pracovní látkou tj. solární kapalinou. Hlavním 

konstrukčním prvkem jsou dvě souosé skleněné trubice viz. obr. 7 mezi nimiž je prostor 

vyplněn vakuem. Povrch vnitřní trubice je opatřen vysoce selektivní vrstvou. 

Trubice jsou na obou koncích zataveny do sebe, čímž jsou minimalizovány tepelné 

ztráty. Středem vnitřní trubice je vedena tzv. U trubka z Cu. Přívodní trubka je obalena 

hliníkovou lamelou, která doléhá na povrch ohřívané trubky, čímž je zajištěna konduktivní 

složka přenosu tepla. Absorpční plocha těchto kolektorů je cca 3 x větší než u kolektorů 

plochých. 

  

Obr. 5  Plochý kolektor thermosolar typ  

TS 330 [7]. 

Obr. 6  Plochý kolektor thermosolar typ  

TS 300 [8]. 

  

Obr. 7   Řez trubicí kolektoru [11]. 
Obr. 8   Schéma dopadu záření na trubicový 

kolektor [11]. 
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Tímto je zajištěn vyšší výkon kolektoru při 

difúzní složce záření. Výstupy U trubek ze skleněné 

trubice jsou dopojeny do kombinovaného 

rozdělovače v horní části kolektoru. Jak je zobrazeno 

na obr. 9, zapojení do tiechelmannu zajišťuje 

rovnoměrné hydraulické ztráty protékajícího média v 

jednotlivých úsecích [7]. 

Třetí generací termických kolektorů tvoří 

panely osazené vakuovými trubicemi s názvem Heat 

Pipe (HP) viz. obr. 10, které pracují na principu 

odpařování teplonosné látky při působení slunečního 

záření na absorbér a její následné zkapalňování v 

kondenzátoru při předávání tepla pracovní kapalině 

tj. solární kapalině [3]. Tyto konstrukce vakuových 

trubic jsou schopny ochrany proti stagnaci solárních 

systémů tj. reagovat na nadměrnou intenzitu záření v 

době, kdy již energii dodanou kolektoru není možné předat – stav nabití.  

Toto je řešeno tzv. Snap Diskem viz. obr. 11, který pracuje na principu různé 

teplotní roztažnosti dvou kovů. Při nižší než hraniční teplotě je průchod par teplonosné látky 

odpařené působením slunečního záření do kondenzátoru, tj. do části s větším průměrem 

ponořené do solární kapaliny, možný tj. je zajištěn průchod. Pokud teplota solární kapaliny 

stoupne nad zvolenou mez, Snap Disk uzavře průchod par do kondenzátoru. Hraniční 

teplotu lze volit 95°C nebo 135°C v závislosti na navrhovaných tlakových poměrech v 

soustavě.[10]. 

Ve snaze snížit energetickou náročnost materiálových toků na výrobu a recyklaci 

termických kolektorů byla pozornost zaměřena na konstrukci kolektorů a s tím související  

pracovní látku, která zajišťuje přenos tepelné energie mezi absorbérem a akumulační 

nádobou. Za tímto účelem byla vyvinuta solární kapalina na bázi nanočástic. V této 

souvislosti došlo k zásadní změně v konstrukci samotného absorbéru, ze kterého byl 

vypuštěn rastr s trubními rozvody v mědi. Upravený absorbér s tekutinou obsahující 

nanočástice je tvořen mezivrstvou, která je vyplněná v celé ploše kolektoru pracovní 

 

Obr. 9   Schéma zapojení 

trubicových kolektorů II. generace 

[11]. 

  

Obr. 10   Trubicový kolektor Heat Pipe 

výrobce Thermomax [12]. 
Obr. 11   Pohled na vakuovou trubici [12]. 
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tekutinou. Takto konstrukčně upravený kolektor má o cca. 9% nižší hodnotu svázané 

spotřeby energie [29]. 

3.4 Primární předávací stanice 

Hlavní rozdělení lze provést na základě teplonosného média a to na stanice parní, 

kde zdrojem energie je teplo obsažené v páře a stanice horkovodní, kde je teplo 

distribuováno prostřednictvím horké vody. Oba nosiče tepla mají své přednosti a rovněž 

nevýhody. 

3.4.1 Parní stanice 

Parní strana a kondenzát 

Technologické zařízení parních stanic zejména na straně páry pracují s vysokou 

tepelnou a tlakovou zátěží. U systémů centralizovaného zásobování teplem se konstrukční 

návrh zařízení provádí dle parametrů primárního média obvykle na tlakovou třídu PN40. 

Technologii stanic lze rozdělit na část primární tj. páry a kondenzátu a část sekundární tedy 

teplovodní s konstrukčním tlakem PN6. Mezi hlavní komponenty patří výměníky tepla 

převážně vertikální konstrukce, kde na teplosměnných plochách dochází ke sdílení tepla 

z primárního média do teplovodního okruhu. Orientační schéma stanice je naznačeno 

v obr. 14. 

U výkonů cca. do 2,5 MW na jeden ohřívač se používají převážně celonerezové 

konstrukce tzv. svařence v nerozebíratelném provedení viz obr. 12. Teplo se sdílí přes 

trubkovnici tvořenou nerezovými trubkami průměru 6-8 mm stočenými do spirály. Pro 

intenzívní přenos tepla jsou trubky opatřeny vrubováním. Primární médium prochází 

trubkami, sekundární pláštěm výměníku.  

U větších výkonů v rozmezí 2,5 až 6 MW jsou používány konstrukce 

s rozebíratelnou trubkovnicí. Jedná se o rovněž o vertikální výměníky opatřené 

integrovaným dochlazovačem, který je tvořen přepážkami ve spodní části pláště výměníku 

jak je patrno z obr. 13. Tímto je zefektivněn přestup tepla a využití tepla obsaženého 

v kondenzátu. Systém zatékání sekundárního média je souproudě-protiproudý. U těchto 

konstrukcí je pára v plášti a sekundární médium v trubkách průměru 22 mm. Lyrové 

uspořádání umožňuje dostatečnou dilataci. 

Pro dosažení požadovaného výkonu zdroje jsou jednotlivé ohřívače osazovány do 

sestav v paralelním zapojení. 

Regulaci parních výměníků lze řešit buď na straně páry, nebo na výstupu 

kondenzátu. Oba způsoby mají svá specifika. Pokud výměník pracuje s okamžitým a 

krátkodobým požadavkem na výkon, je vhodná regulace na straně páry, čímž se omezí 

setrvačnost výkonu v páře. Toto je vhodné zejména u přímého ohřevu teplé vody v malých 

systémech. Na výstupu kondenzátu z výměníku je pak nezbytné osadit odváděč kondenzátu 

např. v termickém provedení. 

Regulace na straně kondenzátu tzv. zaplavováním je výhodná zejména z důvodu 

nižší investice zařízení. Řídící armatury mají menší světlosti a hodnotu průtokového 

součinitele tj. kv-hodnotu. Tento způsob regulace se používá u systému s nižšími teplotními 

rozdíly ohřívaného média, kde není požadavek na rychlost regulace výstupní teploty tj. u 

technologií pracujících v průběžném režimu. 
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Výstup kondenzátu z výměníků je sveden do akumulační nádoby v izolovaném 

provedení, ze které je kondenzát přečerpáván do kondenzátní sítě čerpadly s min. výtlakem 

1.10
3
 kPa. Pro spolehlivost systému jsou osazeny dvě kondenzátní čerpadla, jedno vždy jako 

instalovaná záloha. Výtlaky čerpadel jsou opatřeny zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. 

Ohřev teplé vody 

Sekundární strana obsahuje technologii pro ohřev teplé vody a přípravu otopné vody 

pro vytápění. Historicky byl ohřev vody řešen převážně v akumulačních ohřívačích. 

V současné době se instalují zařízení plnoprůtočné s ohřevem teplé vody v deskovém 

výměníku. Tento je sestaven z nerezových desek spojovaných měděnou nebo niklovou 

pájkou. Pro náročné aplikace se osazují výměníky v celonerezovém provedení. Alternativou 

k pájeným výměníkům jsou deskové výměníky skládané, kde těsnící plocha je opatřena 

pryžovým těsněním, které je specifické pro každou oblast použití. Výhodou skládaných 

výměníků je možnost čištění teplosměnných ploch, nevýhodou pak jejich robustnost a vyšší 

cena. 

Příprava otopné vody 

Příprava otopné vody je řešena převážně mísením na řídící armatuře v závislosti na 

venkovní teplotě. Cirkulace topného média objektovým rozvodem je zajištěna oběhovým 

 
 

Obr. 12   Celonerezový výměník typ  

Jad 3.18 [13]. 

Obr. 13   Trubkový výměník s odnímatelnou 

hlavou [13]. 
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čerpadlem. Dimenzování čerpadla je závislé na přenášeném výkonu a tlakové ztrátě 

trubního rozvodu. 

 

Obr. 14  Schéma zapojení parní stanice: 1-výměník pára - topná voda, 2 – výměník 

topná voda – teplá voda, 3 – expanzní systém, 4 – cirkulace teplé vody, 5 – příprava otopné 

vody ÚT, 6 – nádoba kondenzátu [autor]. 

Expanzní a zabezpečovací systém 

Nepostradatelnou součástí systémů parních předávacích stanic je zabezpečovací a 

expanzní systém. Jedná se zejména o zařízení, které kompenzuje objemovou roztažnost 

pracovní látky vlivem změny teploty. Výstupy z výměníku se osazují pojistnými ventily, 

které odvedou přebytek předaného tepelného výkonu z primárního média v případě 

poruchových stavů na technologii stanice. 

Expanzní systémy lze rozdělit na otevřené a uzavřené. Uzavřené expanzní systémy 

jsou dnes tvořeny převážně expanzomaty s pryžovou membránou. Tato řešení jsou vhodná u 

stanic malého a středního výkonu. U stanic s výkonem nad 0,5 MW je vhodné zvolit systém 

s beztlakou expanzní nádobou a dopouštěním do okruhu otopné vody pomoci tlakového 

čerpadla. Odpouštění ze systému je vhodné řešit solenoidem zpět do beztlaké nádoby. 

Doplňování provozního média do beztlaké expanzní nádoby je zpravidla provedeno 

z rozvodu studené vody přes chemickou úpravnu popř. z kondenzátní sítě. 

3.4.2 Horkovodní stanice 

Primární strana 

U systémů centralizovaného zásobování teplem se konstrukční návrh zařízení 

provádí dle parametrů primárního média obvykle na tlakovou třídu PN25. Tato tlaková 

zátěž umožňuje k předání tepla sekundární straně použít deskových výměníků. Regulace 

výstupní teploty sekundárního média je řešena řídící armaturou osazenou na vstupu horké 

vody do výměníků tepla, která je opatřena havarijní funkcí. Tato je aktivována v případě 
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překročení některého z nadefinovaných havarijních stavů. Cirkulaci horké vody deskovými 

výměníky zajišťují primární oběhová čerpadla osazená na centrálním zdroji tepla. 

Sekundární strana 

Systém ohřevu teplé vody a přípravy otopné vody je shodný s popisem uvedeným u 

parních stanic. 

Expanzní a zabezpečovací systém 

Principielně shodný jako u parních stanic vyjma systému doplňování provozního 

média do beztlaké expanzní nádoby, které je v těchto případech řešeno upravenou vodou 

z horkovodního zpětného potrubí. Doplňovací řetězec je opatřen uzavíracími armaturami, 

zpětnou klapkou, solenoidovým ventilem, vodoměrem pro monitoring množství 

doplňovaného média. 

3.5 Solární systémy pro ohřev teplé vody 

Při návrhu solárního systému je nutno vzít v úvahu všechny přírodní zákonitosti a 

tyto maximálně využít pomocí dostupné techniky a správně zvoleného technického řešení. 

Toto závisí převážně na místě, kde má být solární ohřev instalován, tj. za jakých podmínek 

lze veškeré komponenty osadit. S tímto rovněž souvisí ekonomická stránka věci. Po zvážení 

všech okolností je vždy nutno nalézt technicko-ekonomický kompromis. 

Základní rozdělení solárních systémů pro ohřev teplé vody lze provést podle 

způsobu oběhu pracovní látky, tj. na systémy se samotížným oběhem a systémy s nuceným 

oběhem. 

3.5.1 Samotížné systémy 

Samotížné systémy jsou určeny pro sezónní ohřev teplé vody, kdy teplota exteriéru 

je nad bodem mrazu. Plochými popř. trubicovými absorbéry prochází primární okruh 

pracovní látky, tato se ohřívá a předává tepelnou energii vodě v akumulační nádobě. Princip 

spočívá v rozdílné hustotě ohřívané pracovní látky, jejímž důsledkem je přirozená cirkulace 

v primárním okruhu. Ohřátá voda je akumulována v horní izolované nádrži, což je patrné z 

obr. 15 a obr. 16. 

  

Obr. 15  Samotížný systém ohřevu teplé 

vody Therm/solar [14]. 

Obr. 16  Samotížný systém ohřevu teplé 

vody Therm/solar [15]. 
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Solární systém nepotřebuje jiný zdroj energie, odpadá čerpací práce a řídicí systém. 

U tohoto ohřevu není možné regulovat výstupní teplotu ohřáté vody a zajistit provoz v 

minusových teplotách. Alternativně lze zásobník teplé vody umístit do interiéru, toto je 

limitováno max. vzdálenosti od absorbéru cca 1 m. 

3.5.2 Systémy s nuceným oběhem 

Druhá skupina solárních systémů ohřevu teplé vody je založena na nuceném oběhu 

pracovní látky tj. nemrznoucí směsi v 

primárním okruhu. Cirkulace je řešena 

mokroběžným oběhovým čerpadlem 

osazeným v tzv. čerpadlovém bloku. 

Standardní třírychlostní čerpadla s 

přepínáním lze alternativně nahradit 

oběhovými čerpadly nízkoenergetické třídy A 

s konstrukcí rotoru tvořeným permanentním 

magnetem. Tímto lze podstatně snížit 

spotřebu elektrické energie. Nevýhodou jsou 

vyšší pořizovací náklady na oběhové 

čerpadlo. Spínání čerpadla je řízeno 

regulátorem se snímači teplot v závislosti na 

gradientu teplot mezi absorbérem a 

akumulační nádobou. Pokud teplota 

absorbéru převyšuje teplotu v nádobě o 

nastavenou diferenci, čerpadlo je uvedeno do 

chodu a je zahájen režim akumulace tepla. Při 

poklesu teploty absorbéru vůči teplotě ohřáté 

vody v nádobě o nastavenou teplotní 

diferenci, oběhové čerpadlo je v režimu 

vypnuto. V řídicím systému je rovněž možné 

nastavit maximální teplotu, na kterou je požadováno nabití zásobníku. Po dosažení této 

teploty dojde k odstavení systému. Schéma systému je na obr. 17. 

Tato technologie umožňuje komfortnější režim akumulace tepla, větší variabilitu pro 

osazení termických kolektorů a akumulační nádoby. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací 

náklady na instalaci systému. 

U obou způsobů ohřevu teplé vody je vhodné osazení třícestné armatury s 

termickým členem pro možnost regulace výstupní teploty. Na třícestné armatuře dochází k 

mísení ohřáté vody ze zásobníku se studenou vodou na předem nastavenou teplotu. 

3.6 Shrnutí 

Tato část je věnována zdrojům tepla v závislosti na jejich dostupnosti a to od 

technologií na spalování tuhých paliv, dále plynných paliv až po dodávku tepla 

z centrálního zdroje tzv CZT. V oblasti CZT jsou popsány základní typy transformačních 

stanic dle typu vstupního média. Jednotlivé oblasti jsou stručně rozděleny dle výše 

využitelnosti primárního paliva. 

Z hlediska obnovitelných zdrojů je nastíněno základní rozdělení termických 

kolektorů dle jejich konstrukce a s tím související použití. Současně je proveden popis 

 

Obr. 17   Schéma zapojení solární 

soustavy s nuceným oběhem pracovní 

látky [16]. 
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funkčního zapojení dle způsobu cirkulace teplonosného média. Obecně jsou zmíněny 

základní typy zapojení tepelných čerpadel.  
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Tato kapitola popisuje provedení návrhu nové technologie parní stanice pro stávající 

nebytový objekt. Součástí návrhu je zařízení na využití zbytkového tepla kondenzátu a 

zapracování možnosti ohřevu teplé vody prostřednictvím termických kolektorů. Z důvodu 

nestability ceny tepla z CZT je požadavkem investora uzpůsobit novou technologii 

v návaznosti na snadnou záměnu primárního paliva. 

4.1 Stávající technologie parní stanice  

Zdrojem pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody v objektu je dožívající 

parní stanice. Pro přípravu ÚT jsou osazeny dva ohřívače pára voda s regulací výstupního 

média na straně kondenzátu. Okruh vzduchotechniky je osazen jedním ohřívačem pára voda 

rovněž s regulací na straně kondenzátu. Cirkulace otopné vody pro jednotlivé okruhy je 

zajištěna mokroběžnými čerpadly bez regulace. Ohřev teplé vody je řešen přímým ohřevem 

na teplosměnných plochách výměníku pára voda, okruh je doplněn předehřívacím 

výměníkem. Cirkulaci teplé vody zajišťuje mokroběžné čerpadlo osazené ve zpětném 

potrubí. 

Na vstupu páry do stanice je osazen havarijní ventil opatřený servopohonem a 

odvodňovací řetězec parní přípojky. Expanzní systém je uzavřený s expanzomaty. Na 

výstupu sekundárního média z ohřívačů jsou osazeny pojistné ventily. 

Záložní příprava teplé vody je řešena ve čtyřech ležatých akumulačních nádobách 

každá o objemu 2,5 m
3
 opatřených přímotopnými elektrickými patronami. Instalovaný 

výkon pro každý zásobník je 36 kW. Dodávka tepla v elektřině je možná současně pouze do 

dvou nádob součtovým výkonem 72 kW. 

Nedostatky stávajícího systému 

 Nespolehlivost dodávky tepla z důvodu dožilých ohřívačů jednotlivých 
okruhů, 

 nulová rezerva ve výkonu na sekci VZT, TUV, 

 snížený výkon ohřívačů z důvodu zaslepení netěsných části trubkovnice, 

 u ohřívačů teplé vody snížený přestup tepla na teplosměnných plochách 
zapříčiněný vysokým středním teplotním spádem, důsledkem zanesení trubek 

tvrdými usazeninami, 

 vysoká teplota kondenzátu z ohřívačů, nadměrná teplota v prostoru stanice 

včetně zvýšené vlhkosti odparem z otevřené kondenzátní nádoby. 

4.2 Návrh nové technologie 

Primární strana a kondenzát 

Primárním médiem bude i nadále pára z parokondenzátního rozvodu dodavatele 

dálkového tepla. Pro předání tepla sekundárnímu meziokruhu topné vody je navržena 

sestava tří spirálních ohřívačů v celonerezovém provedení. Celkový výkon stanice bude 

pokryt dvěma ohřívači, třetí bude osazen jako výkonová rezerva v případě výpadku jednoho 

z dvojice hlavních ohřívačů. Regulace výstupních parametrů meziokruhu TV bude řešena 

řídící armaturou osazenou na straně kondenzátu samostatně pro každý ohřívač. Odstavení 

4 NÁVRH TECHNOLOGIE ZDROJE TEPLA 



27 

 

stanice na základě předem nadefinovaných poruchových stavů bude řešeno uzavírací 

armaturou opatřenou servopohonem s havarijní funkcí osazenou v hlavním přívodu páry do 

stanice. Schéma stanice je uvedeno v obr. 18 a v příloze č.12. 

 

Meziokruh přípravy topné vody - společný, pro ÚT, VZT a teplou vodu (TUV) 

Ze společného meziokruhu TV budou provedeny výstupy opatřené uzavíracími 

armaturami teploměry a manometry pro napojení okruhu ÚT, VZT a okruhu TV pro 

přípravu TUV. Cirkulaci otopného média v meziokruhu TV a přes parní ohřívače budou 

zajišťovat čerpadla z jednotlivých okruhů. 

Meziokruh TV bude opatřen čtyřmi akumulačními zásobníky každý o objemu 1 m
3
 v 

paralelním zapojení. Tyto budou osazeny z důvodu zajištění přípravy teplé vody v období 

plánovaných odstávek systému CZT a v případě havarijních stavů na primárním přivaděči. 

Za tím účelem budou pro nabíjení akumulačních nádob v meziokruhu topné vody osazeny 

dva elektrokotle v paralelním zapojení každý o výkonu 36 kW. 

Okruh otopné vody pro ÚT 

Příprava otopné vody pro ÚT bude řešena směšováním z parametrů meziokruhu 

topné vody na mísícím uzlu opatřeném třícestnou armaturou a oběhovým čerpadlem 

v elektronickém provedení s možností regulace výtlaku a oběhového množství. Parametry 

výstupní teploty otopné vody budou řízeny regulátorem stanice v závislosti na venkovní 

teplotě. 

Okruh vzduchotechniky (VZT) 

Parametry otopné vody pro vzduchotechniku budou totožné s meziokruhem topné 

vody. Cirkulace objektovými rozvody bude řešena oběhovým čerpadlem v mokroběžném 

provedení s možností regulace výtlaku a oběhového množství. 

Okruh topné vody pro přípravu teplé vody (TUV) 

Pro ohřev teplé vody budou osazeny dva deskové výměníky pájené v nerezovém 

provedení, jeden jako předehřev na distribuci tepla ze solárního okruhu a okruhu 

kondenzátu, druhý na okruhu ohřevu z CZT. Výměníky budou zapojeny do série s výstupy 

opatřenými uzavíracími armaturami samostatně pro každý výměník. Regulace okruhu topné 

vody pro TUV bude řešena na mísícím uzlu opatřeném třícestnou armaturou a 

mokroběžným oběhovým čerpadlem s možností regulace výtlaku a oběhového množství. 

Příprava teplé vody (TUV) 

Výstupní parametry teplé vody budou regulovány řídící armaturou osazenou 

v meziokruhu topné vody pro TUV. Přívod studené vody pro ohřev bude dopojen na spodní 

hrdlo deskového výměníku, výstup ohřáté vody na objektový rozvod. V přívodu studené 

vody a na výstupu ohřáté vody budou osazeny uzavírací armatury. Cirkulace teplé vody 

objektovými rozvody bude řešena mokroběžným čerpadlem s možností regulace otáček 

v závislosti na teplotním gradientu mezi přívodním a vratnou vodou. Nastavení max. 

průtoku cirkulace teplé vody bude řešeno seřizovací armaturou opatřenou měřícími adaptéry 

pro napojení diagnostického přístroje. Dimenzování a návrh armatury bude proveden dle 

příslušných nomogramů a podkladů výrobce [17]. 

 

 



28 

 

Provozní stav – ohřev teplé vody z CZT 

Mimo odběrovou špičku jsou tepelné ztráty cirkulace objektu průběžně pokryty 

ohřevem z akumulované topné vody v zásobníku přes deskový výměník. Při poklesu teploty 

topné vody v zásobníku je aktivován ohřev topné vody v parních výměnících a čerpadlo 

společného meziokruhu TV. Nabíjecí čerpadlo společného meziokruhu TV je řízeno od 

teplotního gradientu, po dosažení požadovaného rozdílu teplot v zásobníku je čerpané 

množství omezeno. 

V době odběrové špičky probíhá ohřev TUV na teplosměnných plochách deskového 

výměníku z naakumulované topné vody v zásobníku. Po částečném vybití topné vody v 

zásobníku je aktivován ohřev topné vody v parních výměnících a čerpadlo společného 

meziokruhu TV. Po ukončení odběru teplé vody a dosažení požadované teploty 

v akumulační nádobě je omezen přívod páry do ohřívačů a oběhové množství čerpadla TV 

sníženo na minimu.  

Provozní stav – ohřev teplé vody elektro-ohřevem 

Pro ohřev teplé vody je k dispozici instalovaný příkon 72 kW. Postupným 

nahříváním jednotlivých nádob je připravena dostatečná akumulace teplé vody k pokrytí 

odběrové špičky. Pro ohřev topné vody jsou navrženy dva elektro-kotle, každý o 

instalovaném výkonu 36 kW. Zapojení kotlů bude provedeno paralelně. 

Výchozím stavem pro zahájení špičkového odběru teplé vody je nabití zásobníků na 

teplotu topné vody 95°C. Vykrytí odběrové špičky je zahájeno prvním zásobníkem za 

současné aktivace elektro-ohřevu. Po poklesu TV na výstupu ze zásobníku na teplotu 60°C 

(návrhová teplota pro deskový výměník ohřevu teplé vody), je první nádoba odstavena z 

provozu a dochází k otevření druhé nádoby. V průběhu odběru TV z druhé nádoby probíhá 

v první nádobě ohřev na požadovanou teplotu. Po vybití druhé nádoby je aktivována třetí 

nádoba. V průběhu pokrytí špičky z třetí nádoby je první nádoba dobita na max. 

požadovanou teplotu 95°C a následně dochází k dohřevu druhé nádoby ze 30°C na vyšší 

teplotní potenciál. Celý cyklus se postupně opakuje a uzavírá se druhou nádobou, která je 

vybíjena a současně dohřívána elektro-ohřevem. Po odeznění odběrové špičky je druhá 

nádoba dohřátá na teplotu 95°C a následně probíhá postupným způsobem dohřev dalších tří 

nádob. Pokud v průběhu dohřevu TV není požadavek na odběr teplé vody, je sestava 

připravena na další pokrytí špičky za dobu cca. 3hod 53 min viz tab. 12. 

Potřebu teplé vody do výkonu 72 kW je technologie schopna dodávat průběžně. 

Pokud je okamžitá potřeba výkonu nižší, probíhá akumulace. Pokud dojde k požadavku na 

vyšší výkon, je nutná dostatečná zásoba TV v akumulaci. Přepínání odběru naakumulované 

TV z jednotlivých nádob je řešeno postupným uzavřením armatur opatřených pohonem. V 

době přípravy TV elektro-ohřevem je příprava TUV i nadále řešena systémem mísení přes 

deskový výměník. 

Technologie stanice bude doplněna o solární termické kolektory a zařízení pro 

využití zbytkového tepla v kondenzátu. Toto zařízení bude využito na ohřev popř. předehřev 

teplé vody. 
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Obr. 18  Orientační schéma zapojení stanice: 1-výměníky pára - topná voda, 

2 – výměník topná voda – teplá voda, 3 – zásobníky topné vody, 4 – cirkulace teplé vody, 

5 – příprava otopné vody ÚT, příprava otopné vody VZT, 6 – solární okruh, 7 - okruh 

dodávky tepla z kondenzátu, 8 - nádoba kondenzátu, 9 – expanzní nádoba, 

10 -2 x elektrokotel, 11 – úpravna vody [autor]. 

 

Solární okruh 

Bude navržena technologie termických kolektorů pro ohřev teplé vody. Zařízení 

bude sestaveno z termických kolektorů, solárního okruhu a zařízení na straně topné vody. 

Teplo bude distribuováno ze solárního okruhu přes teplosměnnou plochu deskového 

výměníku do meziokruhu topné vody, kde bude akumulováno ve třech nádobách. Cirkulace 

v meziokruhu topné vody a solárním okruhu bude řešena mokroběžnými čerpadly. Chod 

čerpadel bude synchronizován tj. obě čerpadla budou spínána vypínána současně. 

 Využití tepla z kondenzátu 

 Technologie bude schopna využít část zbytkového tepla obsaženého v kondenzátu. 

Kondenzát bude čerpán ze sběrné nádoby přes deskový výměník, kde bude teplo předáno 

meziokruhu topné vody a následně akumulováno ve třech nádobách topné vody. Cirkulaci 

v okruhu kondenzátu a meziokruhu topné vody budou zajišťovat mokroběžná čerpala. Chod 

čerpadel bude synchronizován tj. obě čerpadla budou spínána vypínána současně. 
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4.2.1 Provozní parametry médií 

Tabulka 1  Parametry médií. 

Provozní parametry Pára Kondenzát
Topná voda 

společná

Topná voda 

akumulace pro ohřev 

teplé vody

Provozní tlak                 (MPa) 0,5 - 1,2 0,02 - 1,2 0,35 - 0,45 0,35 - 0,45
Provozní teplota                (°C) 165 - 210 40 - 100
Konstrukční teplota           (°C) 250 130 100 100
Konstrukční tlak             (MPa) 2,5 1,6 0,6 0,6

Provozní teplota režimu CZT                                                     

(°C)
80/54 80/30

Provozní teplota režim elektro-

ohřev   (°C)
95/30

Nejvyšší dovolená teplota 

(havarijní teplota)                                   

(°C)

98 98

Provozní parametry Teplá voda Okruh ÚT Okruh VZT
Meziokruh topné 

vody pro TUV

Provozní tlak                 (MPa) 0,6 - 0,8 0,35 - 0,45 0,35 - 0,45 0,35 - 0,45
Provozní teplota                (°C) 50 - 55 75/60 80/60 60/30
Konstrukční teplota           (°C) 65 100 100 100
Konstrukční tlak            (MPa) 1,6 0,6 0,6 0,6
Návrhová výstupní teplota (°C) 53

Teplotní spád pro návrh ohřevu  

(°C)
 10 - 53

Provozní teplota cirkulace  (°C)  45 - 50
Pojistný přetlak              (MPa) 1

Nejvyšší dovolená teplota 

(havarijní teplota)                     

(°C)

60 98 98 80

 

Dimenzování teplovodních trubních rozvodů ve stanici bude řešeno s ohledem na 

max. tlakovou ztrátu dle výpočtového průtoku a typu média [18]. 

4.2.2 Výkonová charakteristika stanice 

Návrh stanice vychází z reálných spotřeb objektu získaných na základě měření  

a fakturace dodávky tepla ve stávající technologii parní stanice. 

Stanovení výkonu pro vytápění a vzduchotechniku 

Stanovení výkonu bylo provedeno ze spotřeby tepla za rok 2011 pomocí 

denostupňové metody. Postup výpočtu je založen na denostupních, charakterizujících 

klimatické podmínky s nezbytnými korekčními faktory zachycujícími provozní vlivy. 

Vychází se z tepelné ztráty objektu stanovené podle příslušné normy [19] se zohledněním 

klimatických podmínek, provozu vytápění, druhu otopné soustavy a její vybavení regulací. 

Roční potřeba tepla se stanoví ze vztahu (1): 

 vyt  86,4.10
-3
. 

C
.fC.

d. tis-tes 

ti-te
       J                                                                                          (1) 
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kde QC je celková tepelná ztráta objektu stanovená dle normy [19]  (kW), 

 fC - celkový opravný koeficient  (1), 

 f1 - koeficient vlivu nesoučasnosti  (1), 

 f2 - koeficient vlivu režimu vytápění  (1), 

 f3 - koeficient vlivu zvýšení vnitřní teploty v místnosti  (1), 

 f4 - koeficient vlivu regulace (1). 

fc f1.f2.f3.f4      1              (2) 

kde tis je průměrná vnitřní teplota dle normy [19]  (°C), 

 tes - průměrná venkovní teplota, stanoveno z podkladů dodavatele tepla za sezónu 

2011  (°C), 

 ti - vnitřní teplota vytápěné místnosti [19]  (°C), 

 te - výpočtová venkovní teplota [19]  (°C). 

Počet denostupňů v otopném období je dán součinem počtu dnů v otopném období a 

rozdílu středních teplot vnitřního a venkovního vzduchu. 

  d. tis-tes       dny.°C            (3) 

kde D je počet denostupňů  (dny.°C), 

 d - počet dnů v otopném období, stanoveno z podkladů dodavatele tepla za sezónu 

2011  (dny). 

Návrh výkonu stanice bude stanoven po úpravě ze vzorce (1): 

 
C
 

 vyt.10
3. ti-te 

86,4.fC.d. tis-tes 
      kW                                                                                                           (4) 

Výsledná hodnota výkonu pro vytápění a vzduchotechniku včetně veličin použitých 

pro výpočet je uvedena v tab. 2. 

Tabulka 2  Vstupní veličiny a výkon pro vytápění a vzduchotechniku. 

Spotřeba 

tepla 

(GJ.rok
-1

)

t i         

(°C)     

t e         

(°C)     

t is         

(°C)     

t ie         

(°C)     

d         

(dny)     

f1         

(1)     

f2         

(1)     

f3         

(1)     

f4         

(1)     

Výkon pro 

vytápění 

(kW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3600 20 -15 19 4,32 221 0,85 0,95 1,07 1 520  

 

Návrh řídící armatury pro okruh ústředního vytápění 

Návrh řídící armatury pro okruh ÚT bude proveden na výkonovou potřebu uvedenou 

v tab. 5 sl.č.1. Teplotní spád pro ÚT je uveden v tab. 1. Stanovení charakteristické hodnoty 

armatury se provede dle rovnice (9). Pro požadovanou tlakovou ztrátu do 15 kPa lze pro 

návrh armatury použít náhradní metodu. Ta spočívá v odečtení požadovaných hodnot z tzv. 

nomogramů sestaveného výrobcem pro konkrétní typy armatur obr. 19. Pro výkon uvedený 

v tab. 5 sl. č.1 a hodnoty teplotního spádu z tab. 1 vyhovuje armatura Siemens 

VXG 21.65,DN65, kv-49 v kombinaci se servopohonem Siemens typ SKD62. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Obr. 19  Indikátory pro návrh řídícího ventilu pro okruh přípravy ÚT dle nomogramu 

společnosti Siemens. 

Stanovení výkonu pro ohřev teplé vody 

Pro stanovení výkonu ohřevu teplé vody bylo vycházeno z reálných spotřeb  

a časového průběhu odběrové špičky. Z přiloženého grafu obr. 20 je patrný průběh špičky s  

odběrovým množstvím cca. 2 m
3
/h, které v době měření odpovídalo 50% využití zdroje. 

Celkový výkon pro ohřev teplé vody bude stanoven z max. průtoku 4 m
3
/h. Výpočet výkonu 

je stanoven ze vzorce (5). 

  
 
m

3,6
.c. t2    -t1          kW                                                                                                      (5) 

kde P je celkový výkon pro ohřev teplé vody  (kW), 

 Qm - hmotnostní průtok teplé vody  (kg.s
-1

) viz. vzorec (6), 

 c - měrná tepelná kapacita  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 t1,SV - teplota studené vody na vstupu do výměníku  (°C), 

 t2,TUV- teplota ohřáté vody na výstupu z výměníku  (°C). 

 
m
   

v
.       kg.s-1 

          
m
 3,6. 

v
.       m3.h

-1 
          (6) 

Hodnoty pro stanovení výkonu ohřevu teplé vody jsou uvedeny v tab. 3. 
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Tabulka 3  Hodnoty vstupních veličin a výkonu pro ohřev teplé vody. 

Průtok 

vody pro 

ohřev Qm 

(m
3
.h

-1
)

c          

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,SV         

(°C)     

t 2,TUV         

(°C)     

Výkon 

P     

(kW)

1 2 3 4 5

4 4,186 10 53 200  

Z grafu je dále zřejmé, že průběh odběrové špičky probíhá kontinuálně cca. po dobu 

dvou hodin. Na tyto parametry bude navržen náhradní zdroj ohřevu teplé vody. V době 

pokrytí výkonové špičky z CZT bude zařízení navrženo dle parametrů uvedených v tab. 4. 

 

Obr. 20  Měření průtoku teplé vody v závislosti na čase. 

Ve sloupci č.3 je uveden průtok meziokruhu topné vody mezi výměníky pára-voda  

a akumulační nádobou topné vody. Ve sloupci č.4 je pak uveden průtok meziokruhu topné 

vody mezi třícestnou armaturou a deskovými výměníky pro ohřev teplé vody. Průtoky ve 

sloupci č.3 a 4 platí pro výkon ohřevu teplé vody uvedený ve sloupci č.2. Hodnoty průtoků 

jsou vypočteny úpravou rovnice (5). Doba dohřevu akumulační nádoby objemu 1 m
3
 na 

stanovené parametry je uvedena ve sloupci č.6. 

Tabulka 4  Průtokové parametry ohřevu teplé vody z CZT pro návrh 

Doba 

špičky        

(h)

Hodinový 

špičkový 

výkon   

(kW)

Průtok v době 

špičky meziokruh 

TV 80/30        

(m
3
.h

-1
)

Průtok v době 

špičky meziokruh 

TUV 60/30        

(m
3
.h

-1
)

Akumulace 

v sestavě 

zásobníků 

(m
3
)

Doba dohřevu 

akumulace TV        

(min)

1 2 3 4 5 6

2 200 3,44 5,73 1 17  

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího 

diplomové práce. 
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Návrh řídící armatury pro meziokruhy přípravy teplé vody 

Návrh řídící armatury pro meziokruhy přípravy teplé vody bude proveden na 

výkonovou potřebu uvedenou v tab. 5 sl.č.3. Teplotní spád pro meziokruh je uveden 

v tab. 1. Pro požadovanou tlakovou ztrátu do 15 kPa. Pro návrh armatury je použita 

náhradní metoda dle nomogramu sestaveného výrobcem pro konkrétní typy armatur obr. 21. 

Pro výkon uvedený v tab. 5 sl. č.3 a hodnoty teplotního spádu z tab. č.1 vyhovuje armatura 

Siemens VXG 41.32,DN32,kv-16 v kombinaci se servopohonem Siemens typ SKD62. 

 

 

Obr. 21  Indikátory pro návrh řídícího ventilu pro meziokruh přípravy TUV dle nomogramu 

společnosti Siemens. 

Celkový výkon stanice  

Výkonové potřeby jsou uvedeny v tab. 5. Celkový výkon stanice pro vytápění, 

vzduchotechniku a ohřev teplé vody je stanoven jako součtový ze sloupců č.1-3. Poměr 

výkonu mezi vytápěním a vzduchotechnikou je stanoven dle tepelných spotřebičů v objektu. 

Výsledná hodnota výkonu zdroje je uvedena ve sloupci č.4. Minimální výkon pro dohřev 

cirkulace teplé vody je uveden v posledním sloupci a vyjadřuje obvyklou procentuální 

hodnotu převedenou na technické jednotky. Tato hodnota je závislá na materiálovém 

proveden trubních rozvodů, stavu tepelné izolace a způsobu uložení v prostorách objektu.  

Tabulka 5  Stanovení celkového výkonu stanice. 

Výkon 

pro ÚT     

(kW)

Výkon 

pro VZT 

(kW)

Výkon 

pro TUV 

(kW)

Celkový 

výkon 

(kW)

Minimální 

výkon 

(dohřev 

cirkulace) 

(kW)

1 2 3 4 5

310 210 200 720 23  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové 

práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové 

práce. 
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4.2.3 Návrh ohřevu teplé vody záložním zdrojem 

Jako bivalentní zdroj ohřevu teplé vody v případě přerušení dodávky tepla z CZT 

např. z důvodu nepředpokládané havárie, je požadavek investora na náhradní zdroj tepla pro 

ohřev teplé vody. Pro návrh bude využit stávající elektrický příkon 72 kW, rezervovaný pro 

ohřev teplé vody. Dodávka tepla bude zajištěna dvěma elektrokotly, každý o výkonu 36 kW. 

Tabulka 6  Průběh parametrů v akumulační nádobě č.1. 

Akumulační 

nádoba

Objem 

zásobníku     

(m
3
)

Využití 

pro ohřev     

(min)

El. výkon 

pro 

ohřev    

(kW)

Dohřev 

zásobníku 

o Δt (°C)

Konečná 

teplota 

zasobníku 

(°C)

1 2 3 4 5 6

 č.1 1 23 72 24 54  

Systém ohřevu je založen na postupném vybíjení akumulačních nádob kontinuálně 

dohřívaných elektroohřevem o výkonu 72 kW, v obrázku označeno červeně. Cyklus 

vybíjení nádob je navržen na pokrytí dvouhodinové odběrové špičky. 

Poznámka: „Vybíjení akumulačních nádob“ – jedná se o název procesu, kdy dochází 

k odebírání tepla akumulovaného v teplosměnné látce, snižování teplotního potenciálu, a 

jeho distribuci do systému. V obrázku označeno oranžovou barvou s nápisem „zásobník“. 

Výchozím stavem pro zahájení ohřevu je akumulace topné vody ve všech nádobách 

na teplotu 95°C. Odběr topné vody začíná ze zásobníku č.1 viz. obr. 22. Doba pro pokrytí 

výkonu teplé vody (TUV) z  tab. 5 je uvedena v tab. 6 sloupec č.3. V obrázku označeno 

světle oranžovou barvou. V průběhu odběru je do akumulační nádoby dodáván výkon 

72 kW, který zvýší teplotu v zásobníku o hodnotu ze sloupce č.5 tab. 6. Konečná teplota po 

ukončení odběru topné vody z akumulační nádoby č.1 bude 54°C, v obrázku označeno 

ikonou fialové barvy. Ikona modré barvy označuje vratnou teplotu topné vody z deskového 

výměníku pro ohřev teplé vody. 

 

1

23

54

zásobník 

95

30

72

1

95

zásobník 

72

1

95

zásobník 

72

1

95

zásobník 

72

 
Obr. 22  Průběh dodávky topné vody z akumulační nádoby č.1. [autor]. 

Po vybití akumulační nádoby (aku.) č.1 je zahájena dodávka topné vody 

z akumulační nádoby č.2. Současně je dohřívána akumulační nádoba č.1. Průběh vybíjení 

akumulační nádoby č.2 je patrný z obr. 22.  

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 



36 

 

Tabulka 7  Průběh parametrů v akumulační nádobě č.2. 

Akumulační 

nádoba

Objem 

aku. 

nádovy     

(m
3
)

Využití 

pro 

ohřev     

(min)

El. výkon 

pro 

ohřev    

(kW)

Dohřev 

aku. 

nádoby o 

Δt  (°C)

Konečná 

teplota 

aku. 

nádoby 

(°C)

1 2 3 4 5 6

 č.2 1 23

 č.1 72 24 78  

 

V průběhu odběru je do akumulační nádoby č.1 dodáván výkon 72 kW, který zvýší 

teplotu o hodnotu ze sloupce č.5 tab. 7. Konečná teplota akumulační nádoby č.1 po 

ukončení odběru topné vody z akumulační nádoby č.2 bude 78°C. 

 

1

78

zásobník 

72

1

23

30

zásobník 

95

30

72

1

95

zásobník 

72

1

95

zásobník 

72

Obr. 22  Průběh dodávky topné vody z akumulační nádoby č.2, dohřev nádoby č.1. [autor]. 

 

Tabulka 8  Průběh parametrů v akumulační nádobě č.3. 

Akumulační 

nádoba

Objem            

aku. 

nádoby     

(m
3
)

Využití 

pro 

ohřev     

(min)

El. výkon 

pro 

ohřev    

(kW)

Dohřev 

aku. 

nádoby o 

Δt  (°C)

Konečná 

teplota 

aku. 

nádoby 

(°C)

Nabití na 

teplotu 

95°C     

(min)

Dohřev 

aku. 

nádoby o 

Δt  (°C)

Konečná 

teplota 

aku. 

nádoby 

(°C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 č.3 1 23

 č.1 72 24 102 16 17 95

 č.2 7 72 7 37  

Po vybití akumulační nádoby č.2 je zahájena dodávka topné vody z akumulační 

nádoby č.3. Současně je dohřívána akumulační nádoba č.1 a následně akumulační nádoba 

č.2. Průběh vybíjení akumulační nádoby č.3 je patrný z obr. 23. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Obr. 23  Průběh dodávky topné vody z akumulační nádoby č.3, dohřev nádoby č.1;2. 

[autor]. 

V průběhu odběru z nádoby č.3 je do akumulační nádoby č.1 dodáván výkon 72 kW, 

který zvýší teplotu o hodnotu ze sloupce č.8 tab. 7. Konečná teplota akumulační nádoby č.1 

po ukončení odběru topné vody z akumulační nádoby č.3 bude 95°C. Po ukončení dodávky 

tepla do akumulační nádoby č.1 bude v průběhu vybíjení zásobníku č.3 dohříván zásobník 

č.2 na hodnotu uvedenou ve sloupci č.6 tab. 8. 

Po vybití akumulační nádoby č.3 je zahájena dodávka topné vody z akumulační 

nádoby č.4. Současně je dohřívána akumulační nádoba č.2. Průběh vybíjení akumulační 

nádoby č.4 je patrný z obr. 24.  

Tabulka 9  Průběh parametrů v akumulační nádobě č.4. 

Akumulační 

nádoba

Objem 

aku. 

nádovy     

(m
3
)

Využití 

pro 

ohřev     

(min)

El. výkon 

pro 

ohřev    

(kW)

Dohřev 

aku. 

nádoby o 

Δt  (°C)

Konečná 

teplota 

aku. 

nádoby 

(°C)

1 2 3 4 5 6

 č.4 1 23

 č.2 72 24 61  
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Obr. 24  Průběh dodávky topné vody z akumulační nádoby č.4, dohřev nádoby č.2. [autor]. 

V průběhu odběru z nádoby č.4 je do akumulační nádoby č.2 dodáván výkon 72 kW, 

který zvýší teplotu o hodnotu ze sloupce č.5 tab. 9. Konečná teplota akumulační nádoby č.2 

po ukončení odběru topné vody z akumulační nádoby č.4 bude 61°C. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Po vybití akumulační nádoby č.4 je zahájena dodávka topné vody z akumulační 

nádoby č.1. Současně je dohřívána akumulační nádoba č.2. Průběh vybíjení akumulační 

nádoby č.1 je patrný z obr. 25.  

Tabulka 10  Průběh parametrů v akumulační nádobě č.1. 

Akumulační 

nádoba

Objem 

aku. 

nádovy     

(m
3
)

Využití 

pro 

ohřev     

(min)

El. výkon 

pro 

ohřev    

(kW)

Dohřev 

aku. 

nádoby o 

Δt  (°C)

Konečná 

teplota 

aku. 

nádoby 

(°C)

1 2 3 4 5 6

č.1 1 23

č.2 72 24 85  

V průběhu odběru z nádoby č.1 je do akumulační nádoby č.2 dodáván výkon 72 kW, 

který zvýší teplotu o hodnotu ze sloupce č.5 tab. 10. Konečná teplota akumulační nádoby 

č.2 po ukončení odběru topné vody z akumulační nádoby č.1 bude 85°C. 
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Obr. 25  Průběh dodávky topné vody z akumulační nádoby č.1, dohřev nádoby č.2. [autor]. 

Po vybití akumulační nádoby č.1 je zahájena dodávka topné vody z akumulační 

nádoby č.2. Současně je dohřívána akumulační nádoba č.2. Průběh vybíjení akumulační 

nádoby č.2 je patrný z obr. 26.  

 

Tabulka 11  Průběh parametrů v akumulační nádobě č.1. 

Akumulační 

nádoba

Objem 

aku. 

nádovy     

(m
3
)

Využití 

pro 

ohřev     

(min)

El. výkon 

pro 

ohřev    

(kW)

Dohřev 

aku. 

nádoby o 

Δt  (°C)

Konečná 

teplota 

aku. 

nádoby 

(°C)

1 2 3 4 5 6

č.2 1 19 72 19,78 50  

V průběhu odběru z nádoby č.2 je do této nádoby současně dodáván výkon 72 kW, 

který zvýší teplotu o hodnotu ze sloupce č.5 tab. 11. Konečná teplota aku. nádoby č.2 po 

ukončení odběru odběrové špičky teplé vody bude 50°C. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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72

30

 
Obr. 26  Průběh dodávky topné vody z akumulační nádoby č.2, ostatní nádoby jsou vybity 

[autor]. 

Průběh dohřevu akumulačních nádob na konečnou teplotu je uveden v tab. 12, kde 

ve sloupci č.6 jsou doby dohřevu jednotlivých nádob. Dále je uvedena celková doba 

dohřevu nádob do výchozího stavu pro zahájení odběrové špičky a celková doba pokrytí 

výkonové špičky. 

 

Tabulka 12  Průběh teplot, doba dohřevu topné vody a doba pokrytí odběrové špičky. 

Dohřev 

akumulační 

nádoby

Konečná 

teplota 

ohřevu     

(°C)

Počáteční 

teplota 

ohřevu     

(°C)

Teplotní 

diference 

(°C)

Dodávaný 

výkon pro 

ohřev  

(kW)

Doba 

ohřevu 

(min)

1 2 3 4 5 6

č.1 95 30 65 72 63

č.2 95 50 45 72 44

č.3 95 30 65 72 63

č.4 95 30 65 72 63

233

134

Celková doba nabíjení akumulace TV na 95°C

Celková doba pokrytí odběrové špičky  

 

  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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4.2.4 Návrh výměníků pro ohřev pára – topná voda 

Pro součtový výkon uvedený v tab. 5 bude navržena sestava tří parních výměníků. 

Parametry pro návrh výměníků jsou uvedeny v tab. 13. Pro stanovení výměníku je použit 

návrhový software verze 3.0 společnosti Secespol, s.r.o. viz obr. 27. Výpočtový list včetně 

stanovených parametrů je uveden v příloze č.1.  

 

Obr. 27  Stanovení parního výměníku dle návrhového software CAIRO verze 3.0 

společnosti Secespol. 

Návrh výměníku je pro absolutní tlak páry, tj. přetlak páry v síti a tlak atmosférický. 

Tato hodnota je minimální hodnota při provozu sítě, pod kterou ani v maximální odběrové 

špičce nedojde k poklesu. 

Teplota kondenzátu je parametrem, který určuje využití tepla předaného párou 

sekundárnímu médiu na teplosměnných plochách ohřívače. Primární médium bude 

v trubkách, sekundární médium v plášti výměníku. Maximální tlaková ztráta na sekundární 

straně je limitní z hlediska návrhu oběhového čerpadla meziokruhu topné vody. 
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Tabulka 13  Parametry pro návrh výměníků pára - topná voda 

Výkon jednoho výměníku 360 kW

Minimální výkon (dohřev cirkulace) 23 kW

Provedení, počet stojaté 3 ks

Tlak páry abs. výpočtový 0,65 MPa

Teplota topné vody - výstup 85 °C

Teplota topné vody - vstup 54 °C

Teplota kondenzátu max. 65 °C

Max. provozní tlak páry 1,2 MPa

Max. provozní tlak meziokruhu topné 0,45 MPa

Konstrukční tlak na straně páry 40 bar

Konstrukční tlak na straně kondenzátu 16 bar

Konstrukční tlak na straně topné vody 6 bar

Max. tlaková ztráta na straně topné vody 0,065 MPa

Parametry pro návrh vyměníku pára – topná voda

 

4.2.5 Regulace parních výměníků  

Regulace parních výměníků bude provedena na straně kondenzátu tzv. 

zaplavováním. Použity budou řídící armatury opatřené elektrickým servopohonem. Pro 

návrh regulační armatury je nutno stanovit množství kondenzátu při max. výkonu 

výměníku, který je uveden v tab. 13. Pro stanovené hodnoty teplot na straně topné vody se 

vypočte množství kondenzátu ze vztahu (7). 

 
k
 
3,6. 

m
. t2   -t1    .c. 

lv
      kg                                                                                               (7) 

kde Qk je hmotnostní průtok kondenzátu  (kg.h-1), 

 Qm - hmotnostní průtok topné vody  (kg.s-1) viz vzorec (8), 

 c - měrná tepelná kapacita  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 t1,TV - teplota topné vody na vstupu do výměníku  (°C), 

 t2,TV - teplota topné vody na výstupu z výměníku  (°C), 

   - měrná hmotnost  (kg.m
-3

), 

 P - výkon výměníku  (kW) viz tab. 12, 

 lv - měrné výparné teplo páry pro tlak 0,65 MPa  (kJ.kg
-1

).  

   
 

               
                                                                                                                      (8) 

 

Návrh armatury pro regulaci výkonu ohřívače bude proveden na hodnotu uvedenou 

ve sloupci 8 tab. 14. Předpokládaná tlaková ztráta na armatuře je do 15 kPa. Tlaková ztráta 

bude stanovena v závislosti na charakteristické vlastnosti armatury.  
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Tabulka 14  Vstupní veličiny pro výpočet množství kondenzátu. 

Výkon 

P     

(kW)

Měrné 

výparné 

teplo l v     

(kJ.kg
-1

)

c                   

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,TV         

(°C)     

t 2,TV         

(°C)     

Průtok 

topné 

vody Q m 

(kg.s
-1

)

Hustota        

pro stř. tepl. 

ohřevu           

  (kg.m
-3

)

Průtok  

kondenzátu 

Q k          

(kg.h
-1

)

1 2 3 4 5 6 7 8

360 2076 4,186 54 85 2,8 979,9 611,73  

U regulačních armatur se používá tzv. průtokový součinitel, který vyjadřuje 

objemový průtok vody regulačním ventilem za referenčních podmínek při daném zdvihu. 

Referenční podmínky jsou: tlakový rozdíl před a za armaturou při tlaku 0,1 MPa a teplotě 

15°C [20].  

kv 
1

100
. 

 

 p
      m3.h                                                                                                                       (9) 

kde kv je průtokový součinitel armatury  (m
3
.h

-1
), 

 Δp - tlaková diference na armatuře  (MPa), 

   - měrná hmotnost  (kg.m
-3

). 

Stanovení charakteristické hodnoty armatury se provede dle rovnice (9). Pro 

požadovanou tlakovou ztrátu uvedenou v tab. 13 lze použít náhradní metodu. Ta spočívá 

v odečtení požadovaných hodnot z tzv. nomogramů sestaveného výrobcem pro konkrétní 

typy armatur obr. 28. Vypočtenému průtoku kondenzátu v tab. 14 a tlakové ztrátě na 

armatuře 15 kPa vyhovuje armatura Siemens VVG 41.13,DN15,kv-1,6 v kombinaci se 

servopohonem Siemens typ SQX62. 

 

Obr. 28  Indikátory pro návrh řídícího ventilu na straně kondenzátu dle nomogramu 

společnosti Siemens. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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4.2.6 Návrh výměníku pro ohřev teplé vody 

Pro ohřev teplé vody budou použity deskové výměníky spojované měděnou pájkou 

s deskami v nerezovém provedení. Výpočet výměníku bude vycházet z výkonové potřeby a 

návrhových parametrů uvedených v tab. 3. Zapojení výměníků bude protiproudé.  

Tabulka 15  Parametry pro návrh výměníku topná voda-teplá voda. 

Výkon jednoho ohřívače 200 kW

Provedení, počet deskové 2 ks

Teplota teplé vody - výstup 53 °C

Teplota studené vody – vstup 10 °C

Teplota teplé vody – vstup (cirkulace) 48 °C

Teplota topné vody –vstup do desk.vým. 60 °C

Teplota topné vody – výstup z desk.vým 30 °C

Max. provozní tlak meziokruhu top. vody 450 kPa

Konstrukční tlak na straně topné vody 6 bar

Konstrukční tlak na straně teplé vody 16 bar

Max. tlaková ztráta na straně teplé vody 15 kPa

Parametry pro návrh výměníků topná voda – teplá voda (TUV)

 

Pro stanovení teplosměnné plochy deskového výměníku bude požito vztahů (10,11).  

  k. . t        W               (10) 

po úpravě, 

  
 

k. t  
      m2                                                                                                                                    (11) 

kde P je výkon výměníku  (W) viz. tab. 3, 

 k - součinitel prostupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

), 

 Δt - střední teplotní spád  (°C). 

Výpočet středního teplotního spádu 

 t   
 tpoč- tkon

ln
 tpoč
 tkon

      °C                                                                                                                      (12) 

 

kde 

 tpoč tsp
 -tvz

  

 tkon tsp
  -tvz

 
     (°C) 

kde t’sp je teplota topné vody na vstupu do výměníku  (°C) viz tab. 16, 

 t”sp - teplota topné vody na výstupu z výměníku  (°C) viz tab. 16, 

 t’vz - teplota vody na vstupu do výměníku  (°C) viz tab. 3, 

 t”vz - teplota vody na výstupu z výměníku  (°C) viz tab. 3. 
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Obr. 29  Schéma teplot u protiproudého výměníku tepla. 

Tabulka 16  Vstupní veličiny pro výpočet teplosměnné plochy výměníku topná voda-teplá 

voda. 

Výkon 

výměníku        

(kW)

Teplota 

na vstupu  

t sp'     

(°C)

Teplota 

na 

výstupu  

t sp"     

(°C)

Teplota 

na vstupu   

t vz'      

(°C)

Teplota na 

výstupu   

t vz''      

(°C)

Měrná 

tepelná 

kapacita         

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

Střední 

teplotní 

spád  Δt     

(°C)

Teplosměnná 

plocha          

(m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8

200 60 30 53 10 4,186 12,383 3,68  

Parametry pro návrh výměníků topná voda- teplá voda jsou uvedeny v tab. 16. Ve 

sloupcích č.2-4 jsou uvedeny návrhové teploty, v sloupci č.7 je výpočtový střední teplotní 

výměníku. Celková teplosměnná plocha je uvedena ve sloupci č.8. Tato koresponduje 

s vypočtenou teplotní plochou návrhového softwaru viz obr. 26.  

Tabulka 17  Hodnoty parametrů výměníku z výpočtového softwaru. 

Typ 

výměníku        

Počet 

desek     

(ks)

Tepl. 

plocha 

skutečná     

(m
2
)

Tlaková 

ztráta na 

primární 

straně      

(kPa)

Tlaková 

ztráta na 

sekundární 

straně      

(kPa)

1 2 3 4 5

B28 62 3,6 17,3 9,84  

 

Pro návrh teplosměnné plochy deskového výměníku viz obr. 30 je zvolen z katalogu 

návrhového softwaru typ deskového výměníku B-28. Základní parametry výměníku jsou 

uvedeny v tab. 17. Výpočtový list pro návrh deskového výměníku je uveden v příloze č.2. 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové 

práce. 
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Obr. 30  Návrh deskového výměníku dle návrhového softwaru SSP CBE verze 1.5.6 

společnosti Swep Internacional. 

4.2.7 Návrh oběhových čerpadel 

Pro jednotlivé okruhy budou osazena čerpadla v mokroběžném provedení 

nízkoenergetické třídy A. Čerpadla budou opatřena elektronickou regulací s možností 

nastavení výtlačné výšky a oběhového množství.  

Návrh čerpadla pro vytápění 

Oběhové množství bude stanoveno z výkonové potřeby uvedené v tab. 5 a úpravou vztahu 

(5). kde D je počet denostupňů  (dny.°C), 

 
m
 

3,6. 

c. t2-t1 
      m3.h

-1                                                                                                                     (13) 

kde P je výkon pro vytápění  (kW), 

 c - měrná tepelná kapacita  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 t1 - teplota zpětné vody ze systému ÚT,VZT,TV, (t1,UT, t1,VZT, t1,TV) (°C), 
 t2 - teplota přívodní vody do systému ÚT,VZT,TV, (t2,UT, t2,VZT, t2,TV)  (°C). 

 

Hodnoty pro návrh oběhového čerpadla pro ÚT jsou uvedeny v tab. 18. Ve sloupcích 

č. 3 a 4 jsou uvedeny návrhové teploty topného systému při teplotě exteriéru dle příslušné 

normy [19]. Celkový průtok otopné vody při max. výkonu ÚT je uveden ve sl.č.5. 

Předpokládaná tlaková ztráta objektového rozvodu včetně stanice tepla je stanovena ve 

sl.č. 6. Výpočtový list pro návrh čerpadla je uveden v příloze č.3. 
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Tabulka 18  Hodnoty pro návrh čerpadla ÚT. 

Výkon 

pro ÚT     

(kW)

c          

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,UT         

(°C)     

t 2,UT         

(°C)     

Průtok 

otopné 

vody  

(m
3
.h

-1
)

Tlaková 

ztráta ÚT 

(kPa)

Navržený  typ 

čerpadla

1 2 3 4 5 6 7

310 4,186 60 75 17,77 60 Stratos 65/1-12  

Návrh čerpadla pro vzduchotechniku 

Oběhové množství bude stanoveno z výkonové potřeby uvedené v tab. 5 a vztahu 

(13). 

Tabulka 19  Hodnoty pro návrh čerpadla VZT. 

Výkon 

pro VZT     

(kW)

c          

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,VZT         

(°C)     

t 2,VZT         

(°C)     

Průtok 

otopné 

vody    

(m
3
.h

-1
)

Tlaková 

ztráta 

VZT 

(kPa)

Navržený  typ 

čerpadla

1 2 3 4 5 6 7

210 4,186 60 80 9,03 45 Stratos 50/1-9  

Hodnoty pro návrh oběhového čerpadla pro VZT jsou uvedeny v tab. 19. Ve 

sloupcích č.3 a 4 jsou uvedeny návrhové teploty topného systému při teplotě exteriéru dle 

příslušné normy [19]. Celkový průtok otopné vody při max. výkonu vzduchotechniky je 

uveden ve sl.č.5. Předpokládaná tlaková ztráta objektového rozvodu včetně stanice tepla je 

stanovena ve sl.č.6. Výpočtový list pro návrh čerpadla je uveden v příloze č.4. 

Čerpadlo meziokruhu topné vody (parní výměníky-akumulační nádoba) 

Tabulka 20  Hodnoty pro návrh čerpadla meziokruhu topné vody. 

Výkon 

pro TUV     

(kW)

c         

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,TV         

(°C)     

t 2,TV         

(°C)     

Průtok 

topné 

vody  

(m
3
.h

-1
)

Tlaková 

ztráta TV 

(kPa)

Navržený  typ 

čerpadla

1 2 3 4 5 6 7

200 4,186 30 80 3,44 45 Stratos 40/1-8  

Oběhové množství bude stanoveno z výkonové potřeby uvedené v tab. 5 a vztahu 

(13). Hodnoty pro návrh oběhového čerpadla pro meziokruh topné vody jsou uvedeny 

v tab. 20. Ve sloupcích č.3 a 4 jsou uvedeny návrhové teploty meziokruhu topné vody při 

odběrové špičce teplé vody.  

Celkový průtok topné vody při max. výkonu ohřevu teplé vody je uveden ve sl.č.5. 

Předpokládaná tlaková ztráta meziokruhu topné vody tj. parní výměník –akumulační nádoba 

je uvedena ve sl.č.6. Výpočtový list pro návrh čerpadla je uveden v příloze č.5. 

 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Čerpadlo meziokruhu teplé vody (akumulační nádoba-deskový výměník) 

Oběhové množství bude stanoveno z výkonové potřeby uvedené v tab. 5 a vztahu 

(13). 

Tabulka 21  Hodnoty pro návrh čerpadla meziokruhu teplé vody. 

Výkon 

pro TUV     

(kW)

c            

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,TUV         

(°C)     

t 2,TUV         

(°C)     

Průtok 

topné 

vody  

(m
3
.h

-1
)

Tlaková 

ztráta 

okruhu 

(kPa)

Navržený  typ 

čerpadla

1 2 3 4 5 6 7

200 4,186 30 60 5,73 35 Stratos 40/1-8  

Hodnoty pro návrh oběhového čerpadla pro meziokruh teplé vody jsou uvedeny 

v tab. 21. Ve sloupcích č.3 a 4 jsou uvedeny návrhové teploty meziokruhu teplé vody při 

odběrové špičce. Celkový průtok meziokruhu topné vody při max. výkonu ohřevu teplé 

vody je uveden ve sl.č.5. Předpokládaná tlaková ztráta meziokruhu topné vody pro TUV tj. 

akumulační nádoba- deskový výměník je uvedena ve sl.č.6. Výpočtový list pro návrh 

čerpadla je uveden v příloze č.6. 

4.2.8 Využití zbytkového tepla kondenzátu 

Princip spočívá ve využití části tepla obsaženého v kondenzátu, které již není 

předáno sekundárnímu médiu na teplosměnných plochách parních výměníků. Kondenzát se 

zbytkovým teplem je shromažďován v beztlaké nádobě, ze které je v závislosti na výšce 

vodního sloupce přečerpáván vysokotlakými čerpadly zpět do kondenzátní sítě. Současně 

s kondenzátem z parních ohřívačů je do nádoby sveden kondenzát z odvodnění parní 

přípojky pro stanici, který má teplotu cca.90°C. Na základě výpočtových parametrů parních 

výměníků, bude v návrhu na využití tepla v kondenzátu uvažováno s max. teplotou média 

65°C.  

Princip technického řešení 

Teplo bude odebíráno z kondenzátní nádoby přes deskový výměník v nerezovém 

provedení pájený mědí. Cirkulaci meziokruhu kondenzátu bude zajišťovat mokroběžné 

čerpadlo energetické třídy A s možností regulace oběžného množství na základě teplotní 

diference. Na sekundární straně bude teplo distribuováno do třech akumulačních nádob 

topné vody. Cirkulace na sekundární straně topné vody bude rovněž zajišťovat mokroběžné 

čerpadlo energetické třídy A. Regulace systému bude řešena od teplotní diference mezi 

teplotou kondenzátní nádoby a teplotou akumulačních nádob na straně topné vody. Pokud 

teplota kondenzátní nádoby bude vyšší než teplota v akumulačních nádobách o nastavenou 

diferenci, dojde k sepnutí obou čerpadel a k distribuci tepla z kondenzátu do meziokruhu 

topné vody. Po dosažení spodní hranice teplotního rozdílu bude distribuce tepla přerušena. 

Maximální teplota v akumulačních nádobách bude snímána havarijním termostatem, který 

v závislosti od nastavené max. teploty přeruší dodávku tepla z kondenzátního okruhu. 

 

 

 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Energetická bilance okruhu kondenzátu  

Množství kondenzátu je stanoveno z roční spotřeby tepla pro vytápění a 

vzduchotechniku viz tab. 2. Pro daný výpočtový tlak páry uvedený v tab. 13 jsou stanoveny 

hodnoty měrné entalpie pro páru a vodu, které jsou uvedeny v tab. 27. Od měrné entalpie 

vody je odečtena měrná entalpie kondenzátu o teplotě 65°C. Rozdíl entalpií je přičten 

k výparnému teplu páry a z této hodnoty je stanoveno max. množství kondenzátu za rok o 

teplotě 65°C. Dále je předpoklad, že z teploty kondenzátu 65°C bude odebráno Δt = 30°C. 

Na tento teplotní spád je dimenzován meziokruh topné vody pro přípravu teplé vody. 

Roční množství kondenzátu 

 
k,rok

 
 UT,VZT 

lv  i
 - c. tkon  

       kg rok                                                                                              (14)  

 

kde EUT,VZT je teplo pro vytápění a vzduchotechniku za rok  (GJ.rok-1), 

 Qk,rok - množství kondenzátu za rok  (kg.rok
-1

),  

 c  - měrná tepelná kapacita  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 Δtkon - teplotní diference kondenzátu  (°C), 

 i´  - měrná entalpie vody  (kJ.kg
-1

), 

 i´kon  - měrná entalpie kondenzátu  (kJ.kg
-1

), 

 lv  - měrné výparné teplo páry pro tlak 0,65 MPa  (kJ.kg
-1

).  

Tabulka 22  Vstupní veličiny pro výpočet ročního množství kondenzátu. 

Spotřeba 

tepla 

(GJ.rok
-1

)

Měrné 

výparné 

teplo l v     

(kJ.kg
-1

)

Měrná 

entalpie  

vody i      

(kJ.kg
-1

)

Měrná 

entalpie  

kon. i kon     

(kJ.kg
-1

)

Měrné 

výparné 

teplo Sl v     

(kJ.kg
-1

)

c                   

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

Δt kon         

(°C)     

Množ.  

kondenzátu 

Q k,rok          

(kg.rok
-1

)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 600 2 076 683,5 272 2 488 4,186 65 1 447 236  

Celkové roční množství kondenzátu je uvedeno v tab. 22 sl. č.8. Z této hodnoty je 

stanoveno celkové množství získaného tepla. 

Množství tepla odebraného z kondenzátu za rok 

 k,rok  k,rok
.c. t2  -t1          J.rok-1          (15) 

kde Ek,rok je teplo odebrané z kondenzátu za rok  (GJ.rok
-1

),  

 c  - měrná tepelná kapacita  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 t1,K  - teplota kondenzátu na výstupu z výměníku  (°C), 

 t2,K -  teplotní kondenzátu na vstupu do výměníku  (°C). 

 

 

 

 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Tabulka 23  Vstupní veličiny pro výpočet ročního množství tepla z kondenzátu. 

Množ.  

kondenzátu 

Q k,rok           

(kg.rok
-1

)

c                   

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,K            

(°C)     

t 2,K            

(°C)     

Teplo odebrané     

z kondenzátu     

E k,rok              

(GJ.rok
-1

)

1 2 3 4 5

1 447 236 4,186 35 65 182  

Celkové množství získaného tepla z kondenzátu pro ohřev teplé vody je uvedeno 

v tab. 23 sl. č.5. Nejvyšší množství dodaného tepla bude při nízkých venkovních teplotách 

tj. v době, kdy bude vysoký požadavek na dodávku tepla do systému vytápění a 

vzduchotechniky. 

4.2.9 Návrh deskového výměníku kondenzátu 

Bude použit deskový nerezový výměník pájený měděnou pájkou. Návrh výměníku 

bude proveden z hodinového množství kondenzátu při maximálním výkonu stanice pro 

vytápění a vzduchotechniku dle vzorců (7) a (8). Návrh výměníku bude proveden dle 

návrhového softwaru SSP CBE verze 1.5.6 viz obr .31 a příloha č.7. 

Tabulka 24  Hodnoty pro stanovení hodinového množství kondenzátu z max. výkonu ÚT a 

VZT. 

Výkon 

P     

(kW)

Měrné 

výparné 

teplo l v     

(kJ.kg
-1

)

c                   

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,TV         

(°C)     

t 2,TV         

(°C)     

Průtok 

topné 

vody Q m 

(kg.s
-1

)

Hustota        

pro stř. tepl. 

ohřevu           

  (kg.m
-3

)

Průtok  

kondenzátu 

Q k          

(kg.h
-1

)

1 2 3 4 5 6 7 8

520 2076 4,186 60 85 5 979,9 883,61  

Ve sloupci č.8 tab. 24 je stanoveno množství kondenzátu při maximálním výkonu stanice 

pro vytápění a vzduchotechniku. Z této hodnoty je proveden návrh výkonu deskového 

výměníku viz tab. 25. 

Tabulka 25  Vstupní veličiny pro stanovení výkonu výměníku kondenzátu. 

Množ.  

kondenzátu 

Q k           

(kg.h
-1

)

c                   

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

t 1,K            

(°C)     

t 2,K            

(°C)     

Výkon výměníku 

kondenzátu            

P                       

(kW)

1 2 3 4 5

884 4,186 65 35 31  

 

Hodnoty pro stanovení výkonu deskového výměníku kondenzátu jsou uvedeny v tab. 25, 

kde ve sloupci č.5 je uvedena požadovaná hodnota výkonu. Výpočet je proveden dle vzorce 

(5),  

kde Qk je hmotnostní průtok kondenzátu převedený na  (kg.s
-1

), 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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 t1 - teplota kondenzátu na vstupu do výměníku (t1,K ), (°C), 

 t2 - teplota kondenzátu na výstupu z výměníku (t2,K ), (°C). 

 

Návrh oběhových čerpadel v okruhu dodávky tepla z kondenzátu 

Návrh oběhových čerpadel pro okruh kondenzátu a okruh topné vody je proveden 

dle parametrů v tab. 25. Budou osazena čerpadla řady Stratos typ Star-RS 25/4 řady Classic 

Star viz příloha 9. 

 

 

Obr. 31  Návrh deskového výměníku pro okruh kondenzátu dle návrhového softwaru SSP 

CBE verze 1.5.6 společnosti Swep Internacional. 

 

4.2.10 Zabezpečovací zařízení a expanzní systém 

Zabezpečovací zařízení stanice bude provedeno v souladu s ČSN 06 0830, Tepelné 

soustavy v budovách. 

Zabezpečovací zařízení zajišťuje ochranu zařízení proti následujícím stavům: 

 Překročení nejvyššího pracovního přetlaku, 

 překročení nejvyšší pracovní teploty, 

 nedostatku vody v soustavě.  

 

Překročení nejvyšší pracovní teploty 

Bude řešeno osazením ventilu opatřeným hydraulickým servopohonem s havarijní 

funkcí do společného přívodu páry pro stanici. V případě vzniku některého z předem 

nadefinovaných havarijních stavů dojde k uzavření armatury a přerušení dodávky páry do 

stanice. 
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Nedostatek vody v soustavě 

Doplňování provozního média do systému je navrženo z rozvodu studené vody přes 

měřící trať opatřenou uzavíracími armaturami, vodoměrem a zpětnou klapkou. Doplňování 

bude řešeno v závislosti na hodnotě nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě. Pokud 

hodnota tlaku v systému klesne pod nejnižší přetlak soustavy, bude stanice odstavena 

z provozu. 

Překročení nejvyššího pracovního přetlaku v soustavě 

V rámci řešení této práce bude proveden návrh objemu uzavřené expanzní nádoby. 

Tato zajistí kompenzaci změny objemu pracovní látky vlivem tepelné roztažnosti bez 

nedovoleného zvýšení tlaku a zbytečných ztrát otopné vody. 

Stanovení expanzního objemu 

Expanzní objem se stanoví jako 1,3 násobek ze zvětšení objemu vody v soustavě při 

jeho ohřátí z 10°C na střední návrhovou teplotu vody v otopné soustavě [25]. 

Ve 1,3.Vo. v      m3             (16) 

kde Ve je expanzní objem  (m
3
),  

 Vo - vodní objem soustavy  (m
3
), 

 v - poměrné zvětšení objemu vody  (1) viz [25]. 

Vo Vs.Vp.VOT      m3  (17) 

kde Vs je vodní objem stanice  (m
3
),  

 Vp - vodní objem potrubí  (m
3
), 

 VOT - vodní objem otopných těles (m
3
). 

 

Vcp 
Ve.  ph,dov  100 

p
h,dov 

-p
d 

      m3                                                                                                       (18) 

 

kde Vcp  je předběžný objem expanzní nádoby  (m
3
),  

 ph,dov - nejvyšší pracovní přetlak soustavy  (kPa), 

 pd  - nejnižší pracovní přetlak soustavy  (kPa), 

 pk  - konstrukční přetlak soustavy  (kPa). 

Musí být splněna podmínka: pk  ph,dov 

p
d
 1,1.h. .g.10

-3
      kPa            (19) 

kde h  je výška nejvyššího bodu otopné soustavy  (m),  

    - měrná hmotnost  (kg.m
-3

), 

 g  - tíhové zrychlení  (m.s
-2

), 

 pd,dov - nejnižší přetlak soustavy  (kPa). 

Musí být splněna podmínka: pd  ph,dov 

    
p
h,dov,A

- p
d,A

p
h,dov,A

      1                                                                                                                    (20) 
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kde    je stupeň využití expanzní nádoby  (1),  

 ph,dov,A - nejvyšší dovolený absolutní tlak (ph,dov,A=ph,dov+pB);  (kPa), 

 pd,A  - nejnižší dovolený prac. abs. tlak soustavy(p d,A=pd+pB);  (kPa), 

 pB  - atmosférický tlak  (kPa). 

 

Hodnoty získané z výše uvedených vztahů pro výpočet objemu expanzní nádoby 

[27] jsou uvedeny v tab. 26. Pro výpočet byl jako pojistný výkon stanoven součet výkonů 

pro vytápění a vzduchotechniku. Konečný objem expanzní nádoby je uveden v posledním 

řádku tabulky.  

Tabulka 26  Výpočet objemu expanzní nádoby. 

P  - pojistný výkon 310 kW

t max - maximální teplota otopné vody 80 °C

t min - minimální teplota otopné vody 10 °C

ρ max - měrná hmotnost pro max. teplotu 971,8 kg.m
-3

 min - měrná hmotnost pro min. teplotu 999,6 kg.m
-3

v  - součinitel zvětšení objemu 0,028618 1

h  - nejvyšší bod otopné soustavy 27 m

p d,dov - nejnižší přetlak soustavy 291 kPa

p h,dov - nevyšší pracovní přetlak soustavy 450 kPa

p h,dov,A - nejvyšší dovolený absolutní tlak            

soustavy
551,325 kPa

p k - konstrukční přetlak soustavy 600 kPa

p d - nejnižší pracovní přetlak soustavy 350 kPa

p d,A - nejnižší dovolený pracovní absolutní tlak 

soustavy
451,325 kPa

V o - celkový objem vody v soustavě 4180 dm
3

V s - objem předávací stanice 150 dm
3

V p - objem trubních rozvodů ÚT,VZT objektu 930 dm
3

V OT  - objem otopných těles 3100 dm
3

η  - stupeň využití 0,181381 1

V e - vypočtený objem expanzní nádoby 857,3714 dm
3

V e,sk - Skutečný objem expanzní nádoby 900 dm
3

 

 

Pro zabránění překročení nejvyššího pracovního tlaku v soustavě budou v souladu 

s příslušnou legislativou [25;26] osazena pojistná zařízení. Tato budou umístěna do 

pojistných úseků zdroje tepla tak, aby ve všech provozních stavech zajistila odvedení 

přebytečného výkonu ze zdroje tepla. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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4.3 Shrnutí 

V kapitole 4 je proveden návrh koncepce parní stanice s možností maximálního 

využití zbytkového tepla v kondenzátu. Navrženy jsou základní funkční prvky technologie 

tj. výměníky tepla na straně páry a v okruhu topné vody, kondenzátu a solárního okruhu. 

Dále jsou specifikována oběhová čerpadla jednotlivých okruhů a řídící armatury parních 

ohřívačů, okruhu přípravy teplé vody a vytápění. Návrh stanice je přehledně nastíněn 

přiloženým technologickým schématem zapojení. 

Současně je zpracována alternativa záložního zdroje ohřevu teplé vody v případě 

přerušení dodávky z CZT. Návrh záložního zdroje je řešen s ohledem na pokrytí 

předpokládaného maximálního odběru teplé vody. V přiložených obrázcích je znázorněna 

simulace průběhu odběru tepla ze zásobníků včetně kontinuálního dohřevu přímotopnými 

elektrickými kotli. 
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Výkon solárního systému bude dimenzován s ohledem na maximální využití výše 

navržené technologie stanice. Pro akumulaci tepelné energie se předpokládá využití 

zásobníků topné vody. Z celkového počtu čtyřech zásobníků budou pro solární ohřev 

použity tři nádoby, čtvrtá nádoba bude ponechána pro ohřev topné vody z primárního 

média. Účelem solárního ohřevu bude částečné pokrytí odběrové špičky. Předpokládá se 

dohřev teplé vody z primárního média. V době nízkých slunečních zisků bude solární okruh 

použit jako předehřev studené vody pro ohřev. 

5.1 Technologie stanice pro solární ohřev 

Tepelná energie získaná absorpční plochou termických kolektorů bude 

prostřednictvím teplonosné látky předána v deskovém výměníku meziokruhu topné vody. 

Oběh teplonosné látky v solárním okruhu bude zajišťovat mokroběžné čerpadlo. Spínání 

čerpadla bude řízeno od teplotní diference mezi teplotou solárního média a teplotou topné 

vody v akumulačních nádobách. Meziokruh topné vody pro solární ohřev bude tvořen třemi 

akumulačními nádobami a nabíjecím čerpadlem, které bude uvedeno do chodu současně 

s čerpadlem solárního okruhu.  

Ohřev teplé vody bude probíhat v deskovém výměníku ohřevem z topné vody [28]. 

Regulace výstupních parametrů teplé vody bude řízena na mísícím uzlu opatřeném 

třícestnou armaturou a oběhovým čerpadlem. V případě, že teplota teplé vody na výstupu 

z výměníku solární sekce nedosáhne požadované teploty, bude dohřev teplé vody řešen 

v deskovém výměníku topnou vodou z primárního meziokruhu. V tomto případě bude 

solární ohřev zajišťovat předehřev studené vody pro ohřev. 

5.2 Návrh solárního systému 

Absorpční plocha termických kolektorů bude dimenzována pro ohřev akumulace 

topné vody s objemem 3000 litrů. Z dispozičního hlediska budou osazeny sluneční 

kolektory výrobce THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. typ RF 330. Parametry kolektoru jsou 

uvedeny v příloze č.10. Pro teoretický výpočet bude uvažováno s azimutovým úhlem 0°C a 

sklonem absorpční plochy vůči pomyslné rovině 30°. Sklon je zvolen pro optimalizaci 

výkonu kolektorů zimním období. Pro výpočet jsou použity tabelizované hodnoty střední 

intenzity slunečního záření v jednotlivých měsících v roce, střední teplota v době slunečního 

svitu a poměrná doba slunečního svitu [21]. 

5.2.1 Výpočet množství tepla pro ohřev 

Množství tepla pro ohřev teplé vody je vztaženo k akumulačnímu objemu topné 

vody. Parametry pro návrh zařízení jsou uvedeny v tab. 27. Požadované teplo dodané do 

soustavy vypočteme z rovnice (21). 

  
m.c. t2-t1 

10
6

      MJ                                                                                                                      (21) 

m  .V      kg  
 (22) 

5 SOLÁRNÍ OKRUH A NÁVRH TERMICKÝCH 

KOLEKTORŮ PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 
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kde m je hmotnost ohřívané vody  (kg) viz vztah (22), 

 V - objem akumulace  (m
3
), 

   - měrná hmotnost  (kg.m
-3

), 

 c - měrná tepelná kapacita  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 t1 - teplota studené vody na vstupu do výměníku  (°C), 

 t2 - teplota ohřáté vody na výstupu z výměníku  (°C). 

Tabulka 27  Hodnoty pro návrh solárního systému. 

objem akumulace topné vody V = 3000

tepelná kapacita vody c = 4168

hustota vody  = 997

návrhová teplota ohřáté vody t 2= 53

návrhová teplota studené vody t 1= 10

hmotnost vody m = 2991

množství tepla E = 536,06

převod teplo MJ na kWh Q c= kWh

Hodnoty pro návrh solárního systému

kg

MJ

kg.m
-3

°C

°C

l

J.kg
-1

.K
-1

148,91

 

5.2.2 Návrh solárního výměníku 

Solární výměník v klasických aplikacích ohřevu teplé vody je tvořen teplosměnnou 

plochou v podobě topného měděného registru, který je součástí akumulační nádoby teplé 

vody. Z důvodu technologického využití jednotlivých komponentů stanice bude v tomto 

případě nahrazen konvenční výměník, jak je uvedeno výše, deskovým nerezovým 

výměníkem pájeným mědí. Návrh výměníku bude proveden na pokrytí množství tepla pro 

ohřev teplé vody uvedeného v tab. 27. Návrh výměníku bude proveden dle návrhového 

softwaru SSP CBE verze 1.5.6 viz obr. 32 a příloha č.8. 

Tabulka 28  Vstupní parametry pro návrh výkonu solárního výměníku. 

Potřeba tepla      

E                   

(MJ)

Doba ohřevu      

t                     

(s)

Teplotní diference     

Δt                         

(°C)

Výkon výměníku     

P                    

(kW)

Průtok solárního    

okruhu   Q m                                

(m
3
.h

-1
)

1 2 3 4 5

536,06 25200 5 21 3,6  

Předpokládá se, že množství tepla sl.1 tab. 28 je potřeba dodat do akumulačních 

nádob v průběhu dne, kdy lze využít sluneční svit. Využitelná doba slunečního svitu je pro 

tento výpočet stanovena na dobu od 9.00 hodin do 16.00 hodin tj. na dobu 7 hodin denně viz 

sl.2. Návrh výměníku je proveden na minimální teplotní diferenci mezi teplotou v nádobě a 

teplotou kolektoru viz sl.3, při které dojde k uvedení solárního systému v činnost. Za 

předpokladu konstantního průtoku na solární straně sl.5 a větší teplotní diferenci dojde ke 

zvýšení výkonu výměníku. Stanovení výkonu výměníku je proveden dle vzorce (5) a (6). 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Cirkulaci primárního média v solárním okruhu bude zajišťovat mokroběžné čerpadlo 

energetické třídy A s možností regulace oběžného množství, které bude stanoveno 

z výkonové potřeby a parametrů vedených v tab. 29. Návrhový průtok čerpadla je uveden ve 

sl.5 tab. 29, výtlačná výška čerpadla je uvedena ve sl.6. čerpadlo solárního okruhu bude 

shodné s čerpadlem meziokruhu topné vody, které bude zajišťovat distribuci tepla do 

akumulačních zásobníků viz příloha č.9.  

Tabulka 29  Parametry pro návrh čerpadla solárního okruhu. 

Výkon výměníku 

P                 

(kW)

c               

(kJ.kg
-1

.K
-1

)

Δt         

(°C)     

Průtok solárního 

okruhu               

(m
3
.h

-1
)

Tlaková ztráta 

solárního okruhu 

(kPa)

Navržený  typ 

čerpadla

1 2 3 5 6 7

21 4,186 5 3,6 35 Stratos 40/1-8  

 

 

Obr. 32  Návrh deskového výměníku pro solární ohřev dle návrhového softwaru SSP CBE 

verze 1.5.6 společnosti Swep Internacional. 

5.2.3 Stanovení absorpční plochy kolektorů. 

Pro výpočet plochy kolektorů je nutno stanovit střední intenzitu slunečního záření na 

jednotkovou plochu v příslušném měsíci v roce. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 30 pro sklon 

kolektoru 30° a orientaci osluněné plochy 0°[21]. 

 

 

 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Tabulka 30  Hodnoty střední intenzity slunečního záření Istř v jednotlivých obdobích. 

XII. I.;XI. II.;X. III.;IX. IV.;VIII. V.;VII. VI

Sklon kololektoru 30° 299 358 443 537 574 609 611

Úhel odklonu osluněné plochy a  

od základny

Azimutový úhel osluněné plochy pro g S 0°

Střední intenzita slunečního záření v jednotlivých  měsících 

(W.m
-2

)

 

Dále je nutné provést stanovení hodnoty účinnosti kolektoru přepočtenou na střední 

teplotu okolí v době slunečního svitu. Hodnota je závislá na zeměpisné poloze, kde je 

solární systém umístěn, údaje jsou tabelizovány [21]. Pro výpočet budou použity hodnoty 

viz tab. 31.  

Tabulka 31  Poměrná doba slunečního svitu. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

0,18 0,27 0,40 0,44 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,37 0,19 0,17

Poměrná doba slunečního svitu t  = t skut/t teor

 

Stanovení účinnosti kolektoru η 

Výpočet účinnosti kolektoru bude proveden podle rovnice (23) [22]. 

   
0
-a1.  

tA-te

 stř
 -a2. stř.  

tA-te

 stř
 
2

      1                                                                                            (23) 

 

kde  0 je účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou 

teplonosné kapaliny a okolím (nulové tepelné ztráty), označována jako optická 

účinnost kolektoru  (1) [22], 

 a1 - lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru  (W.m
-2

.K
-1

), 

 a2 - kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru  (W.m
-2

.K
-2

), 

 Istř - střední intenzita slunečního záření viz tab. 30  (W.m
-2

), 

 tA - střední teplota teplonosné kapaliny, pro výpočet použit hodnotu tA= t2  (°C), 

 te - teplota ohřáté vody na výstupu z výměníku  (°C). 

Hodnoty optická účinnost, lineární součinitel tepelných ztrát a kvadratický součinitel 

jsou uvedeny výrobcem v katalogovém listu kolektoru [22]. 

Poměrná doba slunečního svitu τ 

Stanovení poměrné doby slunečního svitu se provede dle vzorce (24), kde teoretická 

doba slunečního svitu je doba mezi východem a západem slunce[6]. Skutečná doba 

slunečního svitu je doba, kdy je k dispozici přímé sluneční ozáření (je vidět sluneční kotouč) 

a jeho hodnota je větší než 120 W.m
-2
. Hodnoty jsou měřeny Českým 

hydrometeorologickým ústavem [23]. 

  
 skut

 teor
      1                                                                                                                                          (24) 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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kde  skut je skutečná doba denního svitu  (s), 

  teor - teoretická doba slunečního svitu  (s). 

Hodnoty poměrné doby slunečního svitu jsou pro návrh solárního systému 

tabelizovány [23]. 

Skutečné množství dopadající energie na plochu kolektoru QA den 

Skutečné množství dopadající energie se stanoví dle vztahu (25). Hodnoty 

teoretického množství dopadající energie na jednotku plochy za den se stanoví z tab. 32. 

Tabulka 32  Poměrná doba slunečního svitu. 

XII. I.;XI. II.;X. III.;IX. IV.;VIII. V.;VII. VI

Sklon kolektoru 30° 2,35 2,96 4,48 6,44 7,98 9,56 9,98

Úhel odklonu osluněné plochy a  

od základny
Azimutový úhel osluněné plochy pro g  0°

Množství energie dopadající na plochu za den (kWh.m
-2

)

 

 
A den

  
S den teor

.
 skut

 teor
      kWh.m-2                                                                                                (25) 

 

kde QS den teor je teoretické množství dopadající energie na m
2
 kolektoru  (kWh.m

-2
). 

Výsledná hodnota dopadající energie na jednotku absorpční plochy solárního 

kolektoru je uvedena v tab. 33. Z vypočtených hodnot ve sloupci osm je patrné, že nejnižší 

výkon zachycené energie na plochu v měsících květen až srpen je hodnota z osmého měsíce. 

Tabulka 33  Energie na jednotku plochy za I. až XII. měsíc. 

Měsíc
t e         

(°C)

t A-t e      

(K)

q s        

(W.m
-2

)

h           

(1)

Q s den teor 

(kWh.m
-2

)

t           

(1)                             

QAden 

(kWh.m
-2

)

1 2 3 4 5 6 7 8

I 1,6 51,4 358 0,22 2,96 0,18 0,12

II 2,4 50,6 443 0,348 4,48 0,27 0,42

III 6 47 537 0,466 6,44 0,4 1,2

IV 10,7 42,3 574 0,526 7,98 0,44 1,85

V 15,9 37,1 609 0,583 9,56 0,5 2,78

VI 18,9 34,1 611 0,605 9,98 0,51 3,08

VII 20,7 32,3 609 0,617 9,56 0,52 3,07

VIII 20,8 32,2 574 0,604 7,98 0,54 2,6

IX 18 35 537 0,564 6,44 0,52 1,89

X 12,7 40,3 443 0,451 4,48 0,37 0,75

XI 7,2 45,8 358 0,288 2,96 0,19 0,16

XII 3,3 49,7 299 0,12 2,35 0,17 0,05  

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Tato hodnota bude použita pro návrh absorbční plochy kolektorů. Dále je z tab. 33 

patrný přínos pro předehřev studené vody i mimo návrhové období. Rozdíl mezi energií 

dopadající a využitelnou je nejlépe patrný z obr. 33. Modře je znázorněna teoretická energie 

dopadající na absorbér, červeně pak skutečná energie včetně zohlednění účinnosti kolektoru 

a poměrné doby denního slunečního svitu. 

-1
0
1
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7
8
9

10
11

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

en
er

g
ie

 (
k

W
h

.m
-2

)

měsíce v roce

Qs den teor (kWh.m-2) QAden (kWh.m-2)

 

Obr. 33  Teoretická a skutečná energie zachycená na m
2
 absorbční plochy kolektoru. 

 

Stanovení absorpční plochy kolektorů 

Výsledná plocha kolektorů pro pokrytí požadované potřeby energie viz. tab. 27 je 

vypočtena dle vztahu (26). 

 A  
 
C

 
A den

      m2                                                                                                                               (26) 

kde QC je celkové množství energie pro ohřev viz. tab. 27  (kWh), 

 QA den - skutečné množství dopadající energie na plochu kolektoru  (kWh.m
-2

). 

 

Celková vypočtená plocha solárních kolektorů SA je uvedena v tab. 34. Pro 

konstrukci systému je dle tab. 34 navrženo 33 ks termických kolektorů typ RF 330 

s celkovou plochou 58,74 m
2
. 
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Tabulka 34  Hodnoty pro stanovení plochy solárních kolektorů. 

Energie pro ohřev objemu 3000l 148,91 kWh

Návrh provedem pro VIII měsíc 2,60 kWh.m
-2

Potřebná plocha kolektorů S Avyp 57,27 m
2

Plocha 1ks kolektoru RF330 1,78 m
2

Počet kolektorů - vypočtený 32,174 ks

Skutečný počet kolektorů 33 ks

Celková plocha kolektorů S A 58,74 m
2

Návrh plochy kolektorů

 

 

Celková bilance solárního systému v průběhu roku je uvedena v tab. 35. Sloupec č.2 

uvádí hodnotu zachycené energie na jednotku absorpční plochy kolektoru za den. Sloupec 

č.3 udává rozdíl mezi zachycenou a spotřebovanou energii pro průměrný den v měsíci. 

Sloupec č.4 sumarizuje množství energie v příslušném měsíci a poslední sloupec č.5 udává 

konečný rozdíl zachycené a spotřebované energie za daný měsíc pro ohřev příslušného 

objemu vody. 
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Obr. 34  Energie zachycená na absorbční plochu kolektorů. 

  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové 

práce. 
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Tabulka 35  Bilance tepelné energie na solární plochu kolektoru. 

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Výsledná bilance teplné energie na solární plochu kolektoru

44,0550

9,3984

-1207,2300

5062,2132

3260,0700

446,0032

960,276032,0100

14,3900

108,6690

5427,5760

5590,2858

4734,4440

91,0470

-104,8600

-4525,1630

-37,8900

31,4200

3,8100 118,2340

-1136,7420

-3250,5050

-4185,3480

1365,7050

3330,5580

2,9370

-139,5100

111,0186

180,9192

180,3318

152,7240

-40,2400

163,2972

-145,9700

-3478,6976

-2431,0820

24,6708

70,4880

-124,2400 690,7824

2185,1280-78,4200

Pro celý měsíc

Zachycená energie 

n.S A.Q Aden   

(kWh)

4 5

Zachycená 

energie 

S A.Q Aden 

(kWh)

Rozdíl 

zachycené             

a spotřebované 

energie (kWh)

7,0488 -141,8600 218,5128 -4397,6972

Rozdíl zachycené    

a spotřebované 

energie           

(kWh)

2 3

Pro průměrný den v měsíciMěsíc

974,0758

281,9520

 

Ze sloupece č.5 je rovněž patrné, že od V. do VIII. měsíce je převaha zachycené 

energie nad spotřebovanou. V těchto měsících pokryje solární systém energetickou potřebu 

pro ohřev navrženého objemu vody ze 100%.  

Energetické zisky nad požadovanou teplotu ohřevu jsou znázorněny v obr. 34. 

Modře jsou znázorněny energetické zisky v průběhu roku a zeleně požadované množství 

energie k ohřevu uvažovaného množství teplé vody. Dále je patrné, že od konce V. a 

začátku VIII. měsíce je solární systém provozován s energetickým přebytkem, který je 

znázorněn křivkou v kladné části grafu nad vodorovnou osou v obr. 35. 

Pro snazší představu je proveden přepočet energie zachycené plochou kolektorů 

v daném měsíci na dosažitelnou teplotu vody v akumulační nádobě viz. obr. 36. Vypočtené 

hodnoty jsou uvedeny v tab. 36, ze které je patrné, že v I.,II.,XI. a XII. měsíci je teplotní 

zisk minimální.  

 

Tabulka 36  Dosažená teplota vody v akumulačních nádobách ze solárního ohřevu 

v jednotlivých měsících. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Teplota vody (°C) 12,0 17,1 30,4 41,4 57,2 62,2 62,1 54,1 42,1 22,7 12,7 10,8

Ohřívaná látka

Dosažená teplota vody v akumulačních nádobách ze solárního 

ohřevu v jednotlivých měsících 

 

 

 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Obr. 35  Rozdíl energie zachycená na ploše kolektorů a požadované energie pro ohřev vody 

za jednotlivé měsíce. 
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Obr. 36  Dosažená teplota vody v akumulačních nádobách ze solárního ohřevu 

v jednotlivých měsících. 

5.3 Energeticko-ekonomická bilance solárního ohřevu 

Celková zachycená energie absorpční plochou slunečních kolektorů SA je dána 

součtem hodnot z tab. 35 ve sloupci č.4. Pro ekonomické vyhodnocení je použito srovnání s 

jiným druhem paliva, které je doposud používáno k celoročnímu ohřevu teplé vody. 

Množství tepla pro ohřev 3000 litrů vody je uvedeno v tab. 37. Při hodnotě výhřevnosti 

zemního plynu 37,82 MJ/m
3
 bude spotřebováno cca. 16,7 m

3
 zemního plynu viz tab. 37. 
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Tabulka 37  Energetická bilance ohřevu. 

objem zásobníku (l) 1000 2000 3000 4000

množství tepla v (MJ) 178,69 357,37 536,06 714,75

množství tepla v (kWh) 49,64 99,27 148,91 198,54

množství plynu (m
3
) 5,56 11,12 16,68 22,23

cena za ohřev (Kč) 74,06 148,12 222,18 296,10  

Cenová rozvaha zemního plynu je provedena v tab. 38. Cena plynu je stanovena z 

ceníku společnosti RWE,a.s pro rok 2012 viz příloha č.10. Cena zemního plynu zahrnuje 

rovněž stálou měsíční platbu stejně jako u elektřiny. 

Tabulka 38  Cena zemního plynu RWE. 

0,01051 MWh

1267,23 Kč.MWh
-1

Cena zemního plynu RWE,a.s.

spalné teplo 

cena za jednotku  

Pro srovnání ceny ohřevu teplé vody jsou v tab. 39 uvedena další běžně používaná 

paliva. Cenová náročnost je patrná z přiloženého grafu viz obr. 37. V případě ohřevu 

elektřinou je použita produktová řada Comfort, produkt Akumulace 8 s distribuční 

dvoutarifovou sazbou C25d. Pro výpočet byla použita cena za MWh v nízkém tarifu. 

el.C25d

ČU

pelety

ZP

LPG

LTO

HU
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Obr. 37  Srovnání nákladů na ohřev teplé vody dle jednotlivých druhů paliva. 

Sumární přehled cen paliv pro ohřev vody je uveden v tab. 37. Ve sloupečku ZP je 

uvedena jednotková cena za m
3
. S touto cenou je dále kalkulováno ve výpočtu. Tato cena 

zahrnuje platbu za pronájem plynoměru a další distribuční poplatky. Ostatní paliva jsou 

uvedeny pouze pro úplnost vzhledem k porovnání současné palivové základny. U tuhých 

paliv není v kalkulaci zohledněna doprava paliva, zpracování, náklady na manipulaci, odvoz 

a zpracování popelovin. Modře označené buňky v tab. 39 vyznačují vstupní hodnoty. 

  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Tabulka 39  Energetické a ekonomické ukazatele pro návrh ohřevu navrženého objemu 

teplé vody v závislosti na druhu paliva. 

Palivo HU ČU pelety ZP LPG LTO

Výhřevnost (MJ.kg
-1

) 18 23,1 18,5 46 42,5

Výhřevnost (MJ.m
-3

) 37,82

Účinnost zdroje hz 0,7 0,75 0,82 0,85 0,85 0,85

Účinnost rozvodů hP 0,95 0,95 0,95 1 0,95 0,95

Účinnost celková hC 0,67 0,71 0,78 0,85 0,81 0,81

Výhřevnost (kWh.kg
-1

; kWh.m
-3

) 5,04 6,47 5,18 10,59 12,88 11,9

Cena (Kč.kg
-1

) [bez DPH] 2,098 3,556 4,50 16,896 15,66

Cena (Kč.m
-3

) [bez DPH] 13,32

Potřeba paliva (kg;m
3
) 44,4 32,7 37,1 16,7 14,4 15,6

Energie (kWh) 224 212 192 177 185 186

Cena za palivo celkem (Kč) 93 123 195 222,1 243,1 243,9  

Hodnotou ceny zemního plynu z tab. 39 je vynásobený celkový energetický zisk 

solárního ohřevu, který je dán součtem hodnot ve sloupci č.4 tab. 35. Výsledná částka je 

cena zemního plynu, o kterou se sníží roční náklady na ohřev vlivem přínosu solárního 

systému. Celkové množství energie potřebné pro celoroční ohřev vody uvažovaného objemu 

je dán součtem hodnot v tab. 40. 

 

Celková bilance solárního ohřevu je uvedena v 

tab. 41. Roční náklady ohřevu teplé vody zemním 

plynem jsou poníženy o částku, která tvoří finanční 

úsporu za zemní plyn v případě použití solárního 

ohřevu. Výsledná hodnota jsou náklady na ohřev teplé 

vody zemním plynem v době, kdy nelze využít solární 

systém. Z tab. 41 je rovněž patrné, že celoroční ohřev 

teplé vody bude z cca. 55% pokryt solárním ohřevem. 

 

Tabulka 41  Energeticko-ekonomická bilance solárního 

ohřevu. 

Energie zachycená SK za rok 31967,5 kWh

Přepočet en. na cenu plynu ZP 40208,4 Kč

Energie na ohřev ZP I.-XII.měs 54352,2 kWh

Cena energie ze zemního plynu 72959,6 Kč

Konečné náklady na ohřev ZP 32751,2 Kč

Pokrytí ohřevu sol. kolektory 55,1 %

Energeticko - ekonomická bilance

 

  

Tabulka 40  Množství energie pro 

celoroční ohřev teplé vody 

zemním plynem. 

Měsíc

Energie pro ohřev 

vody  v průběhu 

roku s palivem zemní 

plyn (kWh)

1 2

I 4616,21

II 4169,48

III 4616,21

IV 4467,30

V 4616,21

VI 4467,30

VII 4616,21

VIII 4616,21

IX 4467,30

X 4616,21

XI 4467,30

XII 4616,21  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u 

vedoucího diplomové 

práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové 

práce. 
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5.3.1 Posouzení nákladů na ohřev teplé vody u nejčastěji používaných variant 

dle zdrojů energie 

Níže je provedena kalkulace nákladů na ohřev teplé vody dle nejčastěji používaných 

variant, v závislosti na dosahu příslušného nositele energie. Do kalkulace je záměrně 

zapracována varianta z CZT, aby byla korektně posouzena ekonomická náročnost ohřevu. 

Výsledky ekonomického rozboru jsou nejlépe patrné z přiloženého grafu viz obr. 38, kde 

náklady pro ohřev teplé vody z CZT jsou nižší než v případě použití zemního plynu. 
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Obr. 38  Porovnání nákladů na ohřev teplé vody – nejčastěji používané alternativy. 

Postup stanovení ceny za ohřev teplé vody pro jednotlivé energie je uveden v tab.  

37, tab. 38, tab. 39. Aby srovnání bylo vypovídající, jsou v kalkulaci u jednotlivých energií 

stanoveny jak náklady za odebrané množství, tak stálé platby např. platba za připojený 

výkon u CZT, pronájem plynoměru a platba za kapacitu u zemního plynu, tak platba za 

hodnotu hlavního jističe u elektřiny. 

Tabulka 42  Kalkulace ceny za ohřev teplé vody elektrickou energií, dodavatel ČEZ,a.s. 

C25d

Stálé platby 888 Kč.měs
-1

45 Kč.měs
-1

platba za rok 11196 Kč.rok
-1

Platba za el. 54,51 Kč.MWh
-1

144 Kč.MWh
-1

419,22 Kč.MWh
-1

6,75 Kč.MWh
-1

1291 Kč.MWh
-1

104108,95 Kč.rok
-1

115305 Kč.rok
-1

Výpočet ceny elektřiny řady Comfort podle tarifu 

jistič

sil.elekt. pevná 

cena distribuce

systémové služby

podpora výkupu z OZE

činnost zúčtování

cena obchod

platba za rok

Cena celkem za rok  

Ceny za energie jsou stanoveny z aktuálních ceníků, u zemního plynu společnosti 

RWE, elektřiny od spol. ČEZ příloha č.11. Cena za ohřev z CZT je stanovena na základě 

metodiky dodavatele tepla. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Tabulka 43  Kalkulace ceny za ohřev teplé vody ze zemního plynu, dodavatel RWE,a.s. 

Stálé  platby 383 Kč.měs
-1

platba za rok 4596 Kč.rok
-1

Pohyblivá složka cena tepla 414,3 Kč. J
-1

81063 Kč.rok
-1

85659 Kč.rok
-1

Výpočet ceny tepla ze zemního plynu 

platba za přípojný výkon

platba za odebrané teplo

Cena celkem za rok  

Tabulka 44  Kalkulace ceny za ohřev teplé vody z CZT. 

Stálé  platby 384 Kč.měs
-1

platba za rok 4608 Kč.rok
-1

Pohyblivá složka cena tepla 350 Kč. J
-1

68482 Kč.rok
-1

73090 Kč.rok
-1

Výpočet ceny tepla z CZT 

platba za přípojný výkon

platba za odebrané teplo

Cena celkem za rok  

5.3.2 Bilance ohřevu teplé vody s alternativními způsoby tepelné energie na 

stanici 

V rámci posouzení bilance ohřevu teplé vody na stanici je zpracován rozsah 

možného využití zdrojů, zapracovaných do návrhu technologického zapojení. Výchozím 

parametrem pro posouzení je množství tepla pro ohřev teplé vody potřebné pro pokrytí 

odběrové špičky. Z důvodu návrhu technologického zapojení komponentů, není možné 

pokrýt celou odběrovou špičku alternativním způsobem ohřevu, ale pouze její část. Roční 

množství dodaného tepla z jednotlivých technologií je uvedeno v tab. 45 a obr. 39.  

Tabulka 45  Bilance roční dodávky tepla pro ohřev teplé vody pro pokrytí odběrové špičky. 

Množ.  tepla pro 

ohřev 4m
3
 TUV    

za rok           

(GJ.rok
-1

)

Množ.  tepla pro 

ohřev 3m
3
 TUV     

z kondenzátu           

(GJ.rok
-1

)

Množ.  tepla pro 

ohřev 3m
3
 TUV     

ze solárního sys.           

(GJ.rok
-1

)

1 2 3

263 182 115

100 69 44

Pokrytí roční potřeby tepla pro ohřev TUV (%)

 

Z uvedených hodnot je patrné, že plnohodnotná dodávka je ze soustavy CZT. 

Významná část potřeby tepla je možné pokrýt z kondenzátního okruhu a současně téměř 

45% tepla lze dodat ze solárního systému. Dále je z tab. 45 zřejmé, že součet tepla 

z kondenzátu a solárního okruhu převyšuje v ročním úhrnu celkové množství tepla 

potřebného k pokrytí požadovaného odběru. Tato energie je ovšem vázána na určité časové 

období. Tepla z kondenzátu bude dostatek v zimním obdob, teplo ze solárního okruhu pak 

letních měsících.  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Obr. 39  Pokrytí tepla pro ohřev teplé vody z jednotlivých zdrojů na stanici. 

5.3.3 Výpočet návratnosti solárního ohřevu teplé vody 

Pro stanovení ekonomické návratnosti solárního systému je použita cena za úsporu 

zemního plynu z tab. 41, ve které je zohledněna účinnost kotle na ZP. Konečná částka je 

uvedena v tab. 46. Tato částka prezentuje roční úsporu nákladů na ohřev teplé vody vůči 

stávajícímu palivu. Cena solárního systému včetně práce je stanovena průměrem z běžně již 

zrealizovaných instalací. Náklady na technologii jsou poníženy z důvodu využití 

akumulačních nádob navržené parní stanice.  

Do výpočtu je rovněž zapracovaná varianta na pořízení technologie solárního ohřevu 

z Operačního programu Ministerstva životního prostředí tzv. OPŽP [24]. V rámci prioritní 

osy č.3 lze využít programu „Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s 

cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a 

kombinované výroby tepla a elektřiny“. V tomto případě lze získat výši podpory až 90% z 

celkových způsobilých veřejných výdajů na realizaci.  

Tabulka 46  Stanovení návratnosti solárního ohřevu. 

Roční úspora v ZP 46239,7 Kč

Cena zařízení včetně montáže 603276 Kč

Doba návratnosti bez dotace 13 roků

Dotace z programu OPŽP min. 300000 Kč

Doba návratnosti s dotací OPŽP 6,6 roků

Výpočet návratnosti solárního ohřevu

 

Minimální částka pro podporu je dle pokynů operačního programu stanovena na 

300 tis.Kč. S touto částkou je pracováno ve výpočtu návratnosti solárního systému. Hodnoty 

pro stanovení návratnosti jsou uvedeny v tab. 46.  

Údaje  jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové 

práce. 
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Z výsledku je patrné, že v případě financování zařízení ohřevu z vlastních prostředků 

je doba reálné návratnosti v horizontu cca. 13 let. Je pravděpodobné, že již v této době 

budou generovány náklady na údržbu zařízení např. výměna oběhové čerpadla, výměna 

armatur a běžné provozní úkony jako výměna náplně primárního okruhu, revize atd. Tímto 

dojde k prodloužení skutečné doby návratnosti předmětné investice. V případě financování 

se spoluúčastí některého z programů Ministerstva životního prostředí, je návratnost 

investice velmi přijatelná. 
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Obr. 40  Průběh doby návratnosti investice na solární ohřev teplé vody. 

Průběh doby návratnosti investovaných prostředků je patrný z obr. 40, kde modře je 

znázorněna úspora nákladů na ohřev teplé vody v čase vlivem osazení solárního systému. 

Vodorovné přímky představují výši investice na pořízení technologie ohřevu teplé vody. 

Zelená přímka znázorňuje investiční náklady v případě financování dotačním programem, 

červeně jsou znázorněny náklady na realizaci z vlastních prostředků. 

V konečné úvaze není provedená rozvaha růstu cen primárních paliv, kde nelze 

předpokládat jejich stagnaci popř. pokles. Započtením výše uvedeného by došlo k mírnému 

zvýšení návratnosti investovaných prostředků, neboť energie získaná solárním ohřevem 

těmto vlivům nepodléhá. 

5.4 Shrnutí 

V kapitole 5 je proveden návrh solárního systému pro ohřev teplé vody s ohledem na 

maximální využití technologického vybavení stanice. Součástí návrhu je stanovení 

absorbční plochy kolektorů v závislosti na objemu akumulace a požadovaného množství 

tepla pro ohřev vody. Pro posouzení v návaznosti na jiné způsoby ohřevu vody je provedeno 

ekonomické porovnání nákladů na nejběžnější používané technologie. Z hlediska nákladu 

na palivo je uveden cenový rozbor na stanovené množství energie pro ohřev dle 

potenciálních druhů paliv, které připadají v úvahu pro danou aplikaci. V závěru kapitoly je 

stanovena doba návratnosti investovaných prostředků na solární ohřev, která je řešena ve 

dvou variantách s možností financování současně probíhajícími dotačními tituly.  
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V úvodu práce je stručně nastíněna energetická závislost České republiky na 

palivoenergetické základně. Současně je provedena diferenciace spotřeby primárních paliv 

dle jednotlivých sektorů. Dále je věnovaná pozornost spotřebě paliv na vytápění a přípravu 

teplé vody v objektech pro bydlení. 

Samostatná část je věnována zdrojům tepla v závislosti na jejich dostupnosti a to od 

technologií na spalování tuhých paliv, dále plynných paliv až po dodávku tepla 

z centrálního zdroje tzv CZT. Jednotlivé oblasti jsou stručně rozděleny dle výše 

využitelnosti primárního paliva. 

Z hlediska obnovitelných zdrojů je nastíněno základní rozdělení termických 

kolektorů dle jejich konstrukce a s tím související použití. Obecně jsou zmíněny základní 

typy zapojení tepelných čerpadel. 

Hlavní část práce je zaměřena na návrh koncepce parní stanice s možností 

maximálního využití zbytkového tepla v kondenzátu. Současně je navržena alternativa 

záložního zdroje ohřevu teplé vody. Z hlediska obnovitelných zdrojů je proveden komplexní 

návrh solárního systému ohřevu teplé vody včetně ekonomické rozvahy s ohledem na 

návratnost vložené investice.  

Pro korektnost posouzení nákladů na ohřev teplé vody je zpracována ekonomická 

kalkulace dle dostupné palivoenergetické základny. Z hlediska nejčastěji posuzovaných 

zdrojů pro ohřev teplé vody je provedeno jejich ekonomické porovnání na základě 

konstrukce ceny.  

Stanovený cíl práce spočíval v návrhu technologie stanice s dodávkou tepla z CZT, 

která umožní využití dostupných energetických zisků tj. tepelné energie z kondenzátu a 

energie ze solárního ohřevu. V závěru práce je provedeno energetické srovnání dosažených 

zisků a úvaha nad možností pokrytí dodávky tepla z těchto zdrojů v průběhu roku. 

Z prezentovaných výsledků je patrné, že v případě ekonomicky provedeného návrhu 

solárního ohřevu teplé vody nelze zajistit kontinuální dodávku teplé vody o stanovených 

parametrech v průběhu celého roku. Tyto technologie je vždy nezbytné zapracovat 

vhodným způsobem do komplexního návrhu zdroje tepla s cílem vytvořit technicky funkční 

a z hlediska dodávky teplé vody spolehlivý celek. Tento záměr byl technicky nastíněn v 

obsahu této práce. 

 oznámka autora:   o celou dobu se lidstvo snažilo nalézt zdroje energie nezávislé 

na okamžitém stavu přírody.  ostupem času jsme se přes spalování biomasy, uhlí, zemního 

plynu, ropných derivátů a energie v jádru opět dostali na počátek cesty za energií tj. za 

energii sluneční ve všech jejich formách. V průběhu tohoto procesu jsme nabyli poznání a 

dovedností, se kterými jsme schopni sluneční energii využít v mnohem vyšší míře. Budiž to 

cesta správným směrem. 
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