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Anotace

Diplomová práce se zabývá problematikou zásobování teplem ve firm  Caterpillar 

Global Mining Czech Republic, a.s. a ešením jejího zefektivn ní. Cílem diplomové práce 

byla vyhodnocení stávajícího stavu zdroj  tepla, návrh zm n v systému dodávek tepla 

a porovnání spot eb energie v p vodním a novém systému. První kapitola se zabývá 

charakteristikou spole nosti a stávajícím stavem zdroj  tepla. Druhá kapitola je v nována 

decentralizovanému zásobování teplem jako formou istší produkce. Návrh zm n 

v systému dodávek tepla a porovnání spot eb zemního plynu ve stávajícím a novém 

systému je uveden v dalších dvou kapitolách. Záv r je zam en na celkové p ínosy 

decentralizace ve spole nosti jak z hlediska ekologického, tak z hlediska ekonomického.  

Klí ová slova: energie, zemní plyn, kotelna, kondenza ní kotel, istší produkce 



Summary 

This thesis deals with the issue of heat supply in company Caterpillar Global 

Mining Czech Republic, a.s. and solution to improve its effectiveness. The aim of this 

thesis was to evaluate the current state of heat sources, proposal of changes in the supply of 

heat and consumption of energy compared to the original and the new system. The first 

chapter deals with the characteristics of the company and the current situation and sources 

of heat. The second chapter is devoted to decentralized heat supply as a form of cleaner 

production. The proposed amendments to the heating system, compared to natural gas 

consumption in actual and new systems are given in the next two chapters. Conclusion is 

focused on the overall benefits of decentralization in the company both the ecological and 

economic terms.  

Key words: energy, natural gas, boiler, condensing boiler, cleaner production 
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Seznam zkratek 

OKD  Ostravsko – Karvinské doly 

EMS systém environmentálního ízení (Environmental  Management System)  

EMAS Eco Management and Audit Scheme 

UNEP United Nations Environmental Programme 

EHS  ekologie, bezpe nost a ochrana zdraví p i práci (Environmental, Health and 

Safety) 

CPS Caterpillar Production System 

TUV teplá užitková voda 

ÚT úst ední topení 

EU Evropská unie 

USA Spojené státy americké 

WIN –WIN vzájemn  výhodný obchod 

PM10 polétavý prach ( ástice menší než 10 µm) 

VOC t kavé organické látky 

NOx oxidy dusíku 

SN eská technická norma 

RS regula ní stanice 

HUP hlavní uzáv r plynu 

DN jmenovitý pr m r (Diameter Nominal) 

ZP zemní plyn 
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1 Úvod 
Obnovitelné zdroje energie p ináší díky své decentralizované podstat adu výhod 

pro spole nost, z nichž nejd ležit jší je, že snižují lokální zne išt ní. Decentralizace 

tepelných zdroj  je technickým ešením problematiky zásobováním jednotlivých provoz

teplem. Lokální zdroje mohou být p izp sobeny pot ebám jednotlivých pracoviš

na specifické provozní podmínky. Toto ešení umož uje zavedení systému kogenerace 

a lepší hospoda ení s palivem. Decentralizace dovoluje variabilitu použití tepelných zdroj

a výrazn  zvýší ú innost transformace energie. Vyšší efektivita celého systému 

se vyzna uje nižší pot ebou p enos  médií i samotného tepla a nabízí možnost využívat 

r zné druhy dostupné energie, a to v etn  obnovitelných. Použití systému klade zvýšené 

nároky na ízení a sou asn  snižuje podíl centrálních zdroj  na zásobení teplem. 

Tyto kroky vedou k prodražení celého hospoda ení s teplem. P edevším z t chto d vod

je dnes obtížné ve vedení spole ností tyto zm ny prosazovat. Dalším úskalím 

jsou požadavky na životní prost edí. Jejich zavád ní by proto m lo plnit hlavní cíl – 

zvýšení ú innosti zásobení teplem. Vyšší ú innost snižuje spot ebu paliva, a p ispívá 

ke snížení produkce škodlivin. [52] 

Úrove  energetického hospodá ství spole nosti odpovídá dob  uvedení do provozu 

a tomu i technický stav. Dlouhodobé neinvestování do tepelného hospodá ství p ivádí 

spole nost k nutným investicím vedoucím nejen k úsporám energie, ale také zamezení 

plýtvání energiemi. Projekt decentralizace bude realizován v období od zá í roku 2012 do 

dubna 2013. [8] 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení a porovnání sou asného stavu zdroj  tepla 

a jejich spot eba zemního plynu se zdroji, kterými budou nahrazeny a s jejich 

p edpokládanými spot ebami zemního plynu. Výsledkem srovnání t chto dvou odlišných 

systém  jsou výhody a p ínosy v oblastech ochrany životního prost edí a ekonomiky 

spole nosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 
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2 Charakteristika firmy, sou asný stav zdroj  tepla 

2.1 Charakteristika firmy 

V sou asné dob  se firma Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. zabývá 

výrobou díl  d lních výztuží a ramen rypadel, dodávkami pásových dopravník

a opravami d lního za ízení.  

2.1.1 Historie firmy 

Historie spole nosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. sahá do roku 

1949. Postupem asu prošla spole nost mnoha organiza ními zm nami a zm nami názv . 

Spole nost byla známá nap . jako Bá ské strojírny nebo také OKD, Bastro, a.s., pozd ji 

již jako Bucyrus Czech Republic, a.s. [2] 

1949 – 1951 -  vznik podniku 

1949 - v rámci podniku Ostravsko – karvinské doly vzniká závod Správa 

úst edních dílen OKD 

1951 -  ministerstvem paliv je z ízen podnik Úst ední dílny, jehož p edm tem 

podnikání je údržba d lních mechaniza ních prost edk

1952 – 1964 -  z malých dílen vzniká opravárenský a montážní komplex 

1958 - podnik má 8 závod , p i emž 6 z nich je v Ostrav , 1 v Orlové 

a 1 v Pet kovicích 

1966 -  správní ídicí útvary, dílenská a obslužná pracovišt  jsou soust ed na 

do nových objekt  v Ostrav  – Radvancích. Výrobní kapacity 

jsou rozší eny, což umož uje provést specializaci provozu a st edisek. Další 

innost je zam ena zejména do oblasti technického a technologického 

rozvoje výroby a ízení 

1967 -  podnik p ijímá nový název OKR Bá ské strojírny národní podnik, 

Ostrava 
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1975 - zavád ní prototypu nava ovacího poloautomatu s rotující trubicí 

pro renovaci rota ních otvor  sk íní 

1982 - modernizování ásti provozu na výrobní provoz s budováním st ediska 

obráb cích stroj

1983 - mezinárodní spolupráce na vývoji renova ní technologie – 

elektrokontaktní nava ování 

1987 - za len ní koncernových ú elových organizací D lní mechanizace 

a Automatizace a mechanizace, p ináší rozší ení innosti o výzkum, vývoj 

a realizaci nové techniky  

1990 - organiza ní zm ny v rámci OKD a útlum t žby vede k delimitaci 

n kterých inností jako nap . elektrodispe ink nebo v deckovýzkumné 

základny 

1993 -  vznik dce iné akciové spole nosti BASTRO, a.s., jejíž hlavní inností 

jsou zejména dodávky, montáže a opravy technologických za ízení v d lním 

pr myslu 

1996 - je zahájena restrukturalizace a podnik p ijímá nový název OKD, 

BASTRO, a.s. 

2008 - OKD, BASTRO, a.s. je prodáno mezinárodnímu holdingu Bucyrus 

International, který pat í mezi sv tovou špi ku v oblasti navrhování 

a výroby technologií pro povrchovou a podzemní t žbu. BASTRO, a.s. 

dostává nový název Bucyrus Czech Republic a.s. 

2011 - firma Bucyrus Czech Republic a.s. se stává lenem skupiny Caterpillar 

Inc. [1, 2]  

2.1.2 Historie firmy Caterpillar Inc. 

1908  - spole nost sídlící ve Wisconsinu v USA zahájila svou innost výrobou 

traktor . Díky svému pohybu byly traktory nazývány caterpillar - housenka 

1963   - spole nost vyrobila první nákladní auto pro d lní pr mysl 

1978   - mezi produkty spole nosti pat ily zem d lské, t žební a stavební stroje 
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1995   - spole nost za ala vyráb t stroje pro podzemní t žbu 

2011 - spole nost koupila p edního výrobce za ízení pro povrchovou a d lní 

t žbu Bucyrus International Inc.  

2013   - spole nost pat í mezi p ední výrobce t žebních stroj  a za ízení [3] 

2.1.3 Environmentální profil organizace 

Firma si je v doma dopad  výroby na životní prost edí a klade d raz na jeho 

ochranu. V rámci prevence a neustálého zlepšování má zavedený a certifikovaný systém 

environmentálního ízení (dále jen „EMS“) dle normy ISO 14001 [54]. Vedle této 

certifikace má také zavedený a certifikovaný systém kvality ISO 9001 [55]. [4]  

Z dalších nástroj  k ochran  životního prost edí je využíváno postup  a proces

jako je EHS manuál nebo Caterpillar Production System (dále jen „CPS“), 

které jsou platné pro všechny sv tové pobo ky. 

Ve firm  bylo EMS poprvé certifikováno v roce 2009 a v roce 2012 byla tato 

certifikace úsp šn  obnovena. Pomocí systému EMS jsou stanovovány každý rok cíle, 

které zahrnují neustále zlepšování ve vztahu k životnímu prost edí. Hlavními dokumenty 

popisující systém a princip EMS ve firm  je P íru ka EMS a politika EMS. [4,5]  

EHS manuál vymezuje povinnosti, které musí být spln ny. Jde o 29 základních 

bod  týkajících se ochrany životního prost edí, bezpe nosti a ochrany zdraví lidí. Každý 

bod za íná p ehledem minimálních požadavk  d ležitých pro danou problematiku. 

Základní body se vztahují na provozy spole nosti Caterpillar na celém sv t  v etn

dce iných a p idružených spole ností, ve kterých má spole nost Caterpillar více než 50% 

obchodní podíl. [6] 

CPS je transforma ní proces, který odstra uje ztráty, trvale zlepšuje procesy 

a napomáhá k dosažení stanovených cíl . Systém se skládá z t í hlavní oblastí; oblast 

výroby, firemní kultura a ízení podniku. Oblast výroby je zam ena na odstran ní ztrát. 

Firemní kultura vytvá í prost edí, které podporuje zm ny a zlepšovací návrhy. ízení 

podniku stanovuje ukazatele a vytvá í strukturu, jež podporuje trvalé zlepšování. V t chto 

t ech oblastech platí 15 pravidel, z nichž nejd ležit jší je neustálé hledání ztrát 

a jejich zabra ování v každém procesu. [7] 
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2.2 Sou asný stav zdroj  tepla 

2.2.1 Obecné údaje 

Areál spole nosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. se nachází 

na ulici Lihovarská v Ostrav  – Radvanicích. Parcely v areálu firmy (viz. obrázek 1) 

jsou vedeny jako zastav né plochy a nádvo í. V areálu se nachází 4 výrobní haly, pomocné 

provozy ( istírna odpadních vod, kompresorovna, sklady, garáže atd.) a ostatní (správní 

budova, PMB ZOS atd.) [8,9]  

Obrázek 1: Orienta ní plán Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. [Caterpillar Global Mining 

Czech Republic, a.s.]

Nejbližší obytná zástavba je umíst na jihovýchodním sm rem ve vzdálenosti 

cca 500 m. Areál firmy se nachází mimo chrán ná území. Ochranná pásma jsou dána 

stávajícími inženýrskými sít mi. Území je nepoddolované a rovinaté bez terénních zlom . 

[10] 

Veškeré plynové kotelny a plynová topidla jsou umíst na v nezateplených 

objektech, které jsou ve vlastnictví firmy Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 

[9,10] 
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Pot ebná technická a dopravní infrastruktura je vybudována. V areálu se nachází 

také energetické sít . Stavba bude napojena na stávající inženýrské sít  a na nyn jší 

dopravní infrastrukturu. [10] 

2.2.2 Sou asné zdroje tepla 

Stávajícím zdrojem tepla je parní plynová kotelna samostatn  stojící na okraji 

areálu (viz. obrázek 2) s celkovým výkonem 18 t/hod páry. V koteln  jsou od roku 1995 

v provozu dva kotle typu OKP 12 a BK6 od výrobce KD DUKLA závod TATRA Kolín 

(viz. obrázek 3). Jedná se o st edotlaké parní kotle, které dodávají páru k p ímé spot eb

v areálu. Kotel OKP 12 má jmenovitý parní výkon 12 t/hod páry a kotel 

BK 6 má jmenovitý parní výkon 6 t/hod páry. Celkový výkon kotelny je 12,6 MW a dle 

zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a zm n  n kterých zákon , v platném zn ní, 

bylo za ízení za azeno do kategorie velkých zdroj  zne iš ování ovzduší (viz. obrázek 6). 

[11]  

Obrázek 2: Budova kotelny [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.]
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Obrázek 3: Kotel OKP 12 a kotel BK 6 [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.] 

Dalším tepelným zdrojem je kotelna sestavená ze t í teplovodních kotl  ( K1, K2 

a K3) typu Viadrus G 300 od výrobce Železárny a drátovny Bohumín (viz. obrázek 4). 

Jmenovitý výkon je 0,792 MW a dle zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a zm n

n kterých zákon , v platném zn ní, bylo za ízení azeno do kategorie st edních zdroj

zne iš ování ovzduší (viz. obrázek 6). [12]  

Obrázek 4: Kotelna . 5 – Viadrusy G 300[Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.]
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Na st nách a sloupech jsou umíst ny infrazá i e (viz. obrázek 5), 

které jsou ovládány a zapalovány ru n . Celkový po et zá i  je 2033, p i emž b žn  je do 

provozu uvád no cca 30 %. To je dáno nedostatkem nízkotlakého zemního plynu a také 

jejich špatným technickým stavem. Zá i e mají ru ní ovládání a nemají žádnou regulaci. 

V každé hale jsou okruhy s ur itým po tem zá i .  Infrazá i e jsou dvoukomorové 

a jsou sestaveny ze dvou sálavých jednotek (litinová komora s plynovou tryskou, 

injektorem a deflektorem), rámu, reflektoru a rozd lova e s kohoutem. [12] 

Obrázek 5: P vodní infrazá i e [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.] 
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Obrázek 6: Rozmíst ní zdroj  zne iš ování ovzduší [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.]

2.2.3 Rozvody energií 

2.2.3.1 Rozvod páry 

Z centrální plynové kotelny jsou vedeny t i hlavní v tve parního potrubí 

(viz. obrázek 7), p i emž pára je rozvád na v celém areálu do vým níkových stanic. 

V t chto stanicích pára oh ívá topnou vodu a TUV nebo je použita pro p ímé vytáp ní 

výrobních prostor. V areálu se nachází dvanáct vým níkových a p edávacích uzl . TUV 

je p ipravována ve stojatých nebo ležatých bojlerech. Rozvod TUV je cirkula ní s ru ním 

vypínáním erpadel. [8,12] 

Rozvody jsou umíst ny z ásti v nepr lezném kanále a z ásti v nadzemním 

provedení. Vzhledem k tomu, že není k dispozici dvojí potrubí, je ve všech ro ních 

obdobích užívána stejná potrubní sí . V letních m sících dochází k nadm rné kondenzaci 

páry a k nah ívání velkých hmot na teploty nad + 150 °C. Izolace potrubí je p vodní 

a je zajišt na rohožemi z edi ové vlny s obalem z pozinkovaného plechu. Zavod ování 

potrubí v zemi, nedokonalá nebo žádná izolace zp sobují teplenou ztrátu rozvodu ve výši 

cca 23 %. [8,12] 
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V areálu se nachází šest kus  sb rných nádrží kondenzátu. Teplota kondenzátu 

v nádržích se pohybuje v rozmezí od 40 °C do 80 °C, okolní teplota v v prostoru umíst ní 

od 20 °C do 25 °C. Nádrže jsou vybaveny sníma em hladiny automatickým p e erpáváním 

do kondenzátního potrubí se spádem do centrální sb rné nádrže – kotelny. erpání 

je v zimních m sících provád no 3 x denn , v zimním období pak 10-12 x za den. [8] 

Pro vytáp ní místností jsou použity topná t lesa z litinových lánk , ve výrobních 

prostorech je ocelový registr ze žebrových trubek a kalorifer , p i emž každé t leso 

je opat eno dvouregula ním kohoutem.  

Mezi významné spot ebi e a technologie využívající páru pat í: 

- st íkací kabina, která je provozována každý den v t ísm nném provozu. 

Spot eba páry je 0,88 t/hod. 

- hydromonitor je mycí box využívaný pro odmaš ování zboží tlakovou vodou. 

Provoz je dle pot eby, tzn. dle zakázek. Spot eba páry je 0,25 t/hod. [8, 12] 

  

Obrázek 7: Rozvod páry [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.]
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2.2.3.2 Rozvod zemního plynu

Zemní plyn (viz. obrázek 8) je p ivád n jako vysokotlak do regula ní stanice 

a odtud je dále veden jako st edotlak do centrální plynové kotelny. Pro správné fungování 

infrazá i , technologií a kotl  typu Viadrus G 300 musí být zajišt n nízkotlak. Venkovní 

rozvody jsou áste n  zkorodovány. Vnit ní rozvody jsou vedeny po celém obvodu haly 

a sou asn  nap í  každou lodí. Stá í rozvodu je asi 48 let. 

Mezi významné spot ebi e a technologie využívající ke svému provozu zemní plyn 

pat í:  

- pr myslové ho áky, které jsou rozmíst ny ve výrobních prostorech. Ho áky 

mají ru ní ovládání a jejich provoz je regulován dle pot eby a pracovní nápln . 

Ro ní spot eba plynu se pohybuje kolem 160 000 m3; 

- infrazá i e ve výrobních prostorech, jsou zapínány dle pot eby a provozu stroj

v jednotlivých okruzích. Ro ní spot eba zemního plynu je cca 620 000 m3; 

- sporáky a va i e, mají ru ní ovládání a jsou využívány dle pot eby. 

Ro ní spot eba zemního plynu je zhruba 3 600 m3. [8,12] 

Obrázek 8: Rozvod páry [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.]
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3 Decentralizované zásobování teplem jako forma istší 
produkce

3.1 istší produkce 

istší produkce je preventivní strategie v ochran  životního prost edí, 

která se zam uje na odstra ování p í in vzniku environmentálních problém  na úrovni 

podnik  a organizací a je dobrovolným nástrojem ochrany životního prost edí. Dle definice 

United Nations Environmental Programme (dále jen „UNEP“) rozumíme istší produkcí 

„stálou aplikaci integrální preventivní strategie a procesy, výrobky a služby, s cílem zvýšit 

jejich efektivnost a omezit rizika jak v i lov ku, tak i životnímu prost edí“. [14]  

UNEP je organizace spolupracující s mnoha vládními i nevládními organizacemi, 

podniky z oblasti pr myslu a podnikání, s médii a ob any. Práce UNEP zahrnuje 

hodnocení globálních, regionálních a národních environmentálních podmínek a trend , 

rozvíjení mezinárodních legislativních dohod a integrace ekonomického rozvoje a ochrany 

životního prost edí. Jedním z cíl  UNEP je snížení dopad  pr myslové výroby na životní 

prost edí a energetickou ú innost. [13,14,15] 

Strategie istší produkce není zam ena pouze na environmentální problematiku, 

ale zabývá se také ekonomickou stránkou výroby, a tudíž se nejedná pouze o snižování 

negativních dopad  výroby i poskytování služeb na životní prost edí, 

ale také o ekonomicky výhodný zp sob snížení negativních vliv inností na životní 

prost edí. [13, 16]  

Každá innost lov ka je svázána s využíváním zdroj  a energií, jejímž d sledkem 

je vznik odpad  všech skupenství. Stále v tší pov domí o zne išt ní a ohrožení životního 

prost edí vede k vytvá ení strategických program  ur ených k prevenci zne išt ní 

a ochran  životního prost edí.  Podniky zavedením istší produkce m žou dosáhnout 

snížení produkce a nebezpe nosti odpad , zne išt ní, zvýšení hospodárnosti a efektivity 

provozu a konkurenceschopnosti a zárove  celkového snížení náklad  spojených 

s výrobou. [17,18, 19]  
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3.1.1 Historie istší produkce 

Historie istší produkce ve sv t  sahá do 80. let minulého století. V tomto období 

nem la ješt  ucelený název. Byly používány názvy jako minimalizace odpad , istší 

technologie aj. „S prvními projekty istší produkce se za alo v USA, odkud se pak 

rozší ily i do Evropy.“ První definice této strategie a ucelení názv  vznikla v roce 1989 

v Pa íži. Sou asná definice istší produkce vznikla v roce 1994. „V tomto roce také vznikl 

Program národních center istší produkce a Evropská organizace kulatého stolu o istší 

produkci. V roce 1998 byla v Soulu p ijata Mezinárodní deklarace o istší produkci. Cílem 

deklarace je podpo it stávající a iniciovat nové aktivity v této oblasti.“ [23, 24] 

 „V eské republice se istší produkce za ala zavád t v roce 1992 v rámci esko-

norského projektu. V návaznosti na projekt bylo v roce 1994 založeno eské centrum istší 

produkce, které koordinovalo aktivity a ší ilo pov domí o istší produkci“. [18] 

3.1.2 istší produkce v legislativ

Vzhledem k tomu, že istší produkce, stejn  jako EMS nebo EMAS pat í 

k dobrovolným nástroj m ochrany životního prost edí, neexistují v eské Republice 

právní požadavky, které by p ímo na izovaly tuto strategii aplikovat. V legislativ R 

jsou zakotveny požadavky na prevenci a omezování zne iš ování životního prost edí 

v n kterých právních p edpisech, jako je nap . zákon . 185/2001 Sb., o odpadech 

a o zm n  n kterých dalších zákon  (dále jen „zákon o odpadech) nebo zákon . 76/2002 

Sb., o integrované prevenci a omezování zne išt ní, o integrovaném registru zne iš ování 

a o zm n  n kterých zákon  (dále je „zákon o integrované prevenci“). V návaznosti 

na zákon o odpadech bylo vydáno na ízení vlády . 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodá ství eské republiky. V závazné ásti plánu je jedním z opat ení „využívaní 

v rámci jednotlivých odv tví Národní program istší produkce a programy Státního fondu 

životního prost edí eské republiky pro ší ení a podporu preventivních postup  k omezení 

vzniku odpad  a jejich nebezpe ných vlastností.“ Dalším d ležitým dokumentem v oblasti 

ochrany životního prost edí je Státní politika životního prost edí eské republiky. Aktuální 

politika je stanovena pro období 2012 - 2020, p i emž „cílem je vymezení plánu 

na realizaci efektivní ochrany životního prost edí v eské republice do roku 2020.“ Jednou 

z oblastí, na které se politika životního prost edí zam uje je „ochrana klimatu a zlepšení 

kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plyn  a omezování negativních 
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dopad  zm ny klimatu na území R, snížení úrovn  zne išt ní ovzduší a podpory 

efektivního a v i p írod  šetrného využívání obnovitelných zdroj  energie a energetických 

úspor.“ Mezi nástroje realizace politiky životního prost edí pat í dobrovolné nástroje, 

které zahrnují také istší produkci. [20,21] 

K pln ní Mezinárodní deklarace o istší produkci vznikl Národní program istší 

produkce, který je popsán následovn : 

„Národní program istší produkce má vytvá et podmínky pro realizaci 

dobrovolných aktivit podnik  a organizací v oblasti preventivní ochrany životního 

prost edí ve všech resortech, které sm ují k ekonomicky efektivní ochran  životního 

prost edí.“  [22] 

Národní program istší produkce zahrnuje mimo ú el, principy, strategii, také cíle, 

cílové skupiny a úkoly ú astník  (státních orgán , samospráv, podnik  a ve ejnosti), 

vše za ú elem ochrany životního prost edí, zvýšení efektivity proces  a ekonomických 

úspor. [22]  

3.1.3 Charakteristika istší produkce 

istší produkce je dobrovolný nástroj ke snížení negativních dopad  na životní 

prost edí a zárove  k zvýšení ekonomické efektivity proces . „D vodem pro  zavád t 

istší produkci m že být nap . snižování energetické a materiálové náro nosti výroby 

a provozu, zvýšení efektivity výroby nebo pozitivní pov st podniku.“ [16] 

istší produkce klade d raz spíše na prevenci než kontrolu, na snižování rizik 

a p idává hodnotu EMS. Strategie nemusí být aplikována pouze ve výrobním odv tví 

ur itého typu nebo velikosti, ale m že být použita v odv tvích jako je nap . poskytování 

služeb nebo školství.  istší produkce také zahrnuje problematiku bezpe nosti a ochrany 

zdraví. [27] 

istší produkci m žeme ozna it jako „win – win strategii“, která je prosp šná 

všem. Vede k ochran  životního prost edí a zárove  vede k ziskovosti, zvýšení efektivity 

a konkurenceschopnosti. [28] 
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Pro pr myslové podniky je istší produkce charakteristická tím, že: 

- zlepšuje produkty a služby,  

- zlepšuje firemní image,  

- zlepšuje podmínky bezpe nosti a ochrany zdraví zam stnanc ,  

- snižuje produkci odpad  a náklady na jejich odstran ní,  

- šet í náklady na suroviny a p írodní zdroje,  

- zvyšuje konkurenceschopnost. [27] 

Postup p i zavad ní istší produkce se sestává z p ípravy projektu, p edb žného 

hodnocení, organizace projektu, fáze analýzy, fáze návrhu variant, analýzy proveditelnosti, 

fáze realizace a za len ní postup istší produkce (viz. obrázek 9). [29] 

Obrázek 9: Schéma postupu p i zavád ní istší produkce [14]
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3.2 Decentralizace zdroj  tepla 

Pot eba energie stále roste a je využívána a erpána velmi rychle a neefektivn . 

Proto se zavádí efektivn jší výroba, dodávka a využití energie. S rostoucí hrozbou 

nedostatku energie a nep íznivými zm nami klimatu p ijala v roce 2008 Evropská unie 

opat ení, které ukládá povinnost všem zemím EU zvýšit do roku 2020 energetickou 

ú innost o 20 %. Nejvíce efektivními postupy realizovanými ve státech EU 

jsou dobrovolné závazky a fondy energetické ú innosti. Tyto postupy jsou v nejv tší mí e 

p ijímány podnikatelskými subjekty a zaru ují úspory energií. [25, 26]  

V oblasti energetiky je využíván p edevším centralizovaný systém vytáp ní, 

který využívá p edevším fosilní a jaderná paliva. K hlavním surovinám tedy pat í ropa, 

uhlí, zemní plyn a uran, které jsou neobnovitelnými zdroji energie. Zásoby t chto surovin 

jsou omezené a nap íklad zásoby zemního plynu by m ly vysta it maximáln  dalších 

70 let. Nutnost snížit spot ebu neobnovitelných zdroj  energie je z ejmá. Jako jedno 

z ešení se nabízí decentralizace, která by m la zaru it nižší spot eby paliv a omezení ztrát 

vedením tepla nebo možnost nahrazení neobnovitelných zdroj  energie za obnovitelné. 

[31] 

Mezi obnovitelné zdroje, které m žeme využívat k výrob  energie se adí biomasa 

a slune ní zá ení. [31] 

Slune ním zá ením jako obnovitelným zdrojem energie se zabývá projekt 

DESERTEC. Tento projekt poukazuje na fakt, že energie z obnovitelných zdroj  by m la 

být vytvá ená na místech, kde je nejv tší výskyt nebo koncentrace t chto zdroj . Z tohoto 

d vodu má v projektu zvláštní postavení získávání slune ní energie na pouštích. 

V projektu je uvedeno, že na poušti je b hem šesti hodin získáno více slune ní energie, 

než lidstvo spot ebuje b hem jednoho roku. [32,33] 

Další možností využití obnovitelných zdroj  pro výrobu energie je využití biomasy. 

„Hlavním dodavatelem pot ebného množství energetické biomasy je zem d lská p da a až 

druhotn  lesní p da, resp. dendromasa.“  Biomasa je b žn  zpracovávána v bioplynových 

stanicích, které vyrábí elektrickou energii a teplo. Biomasa m že být také využívána 

pro vytáp ní v domácnostech v nízkoemisních zdrojích tepla. [34, 35] 
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V oblasti pr myslu jsou energie využívány nejen pro vytáp ní objekt , ale také 

pro zajišt ní správného fungování zavedených technologií. [30]

Lepší energetické ú innosti a úspor lze dosáhnout nap . vým nou kotl , potrubí, 

vým ník  tepla, tlakových nádob nebo také kou ovod  a st ech. D ležitým prvkem je také 

vhodná izolace. Problémem p i vytáp ní velkých výrobních hal je proud ní vzduchu. 

Teplý vzduch proudí nahoru, zatímco studený vzduch klesá do pracovního prostoru. [36] 

Decentralizace vytáp ní umož uje v jednotlivých výrobních prostorách regulovat 

dodávku tepla na požadovanou hodnotu. Další výhodou je možnost rozší ení po tu 

lokálních kotelen dle pot eb a zdroj . [37] 

Základem decentralizace ve spole nosti Caterpillar Global Mining Czech 

Republic, a.s. je rozmíst ní malých plynových kotelen v jednotlivých objektech 

regulovaných podle pot eb. Tímto zp sobem by m lo dojít k výrazným úsporám energií a 

zamezení ztrátám vedením tepla. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, 

která stanovuje Regulativy pro stanovení zp sobu energetického zásobování územních 

jednotek, uvádí v p íloze . 1, kde pro Ostravu je p ípustné zásobování zemním plynem na 

bázi lokálních, objektových a okrskových zdroj  tepla. [38, 39] 

3.3 P ínosy decentralizace v oblasti ochrany životního prost edí 

Spole nosti cht jí mít jistotu, že investice vložené do pr myslových technologií 

nebo za ízení p inesou optimální funk nost, výkon a samoz ejm  zisk. Programy istší 

produkce a jejich zavedení by m ly podpo it snižování náklad  a negativních vliv

pr myslových podnik  na životní prost edí. [40]  

Jak již bylo uvedeno výše, decentralizace m že být provedena vybudováním 

lokálních kotelen nebo náhradou fosilních paliv za biomasu. Oba zp soby by m ly p inést 

výhody, kterými je zvyšování energetické ú innosti, snižovaní emisí a tedy i imisní zát že 

a v neposlední ad  snižování pot eby využívání p írodních neobnovitelných zdroj . 
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3.3.1 Ochrana ovzduší v míst  stavby 

Stavba bude umíst na v lokalit  Ostrava – Radvanice, která pat í mezi oblasti 

se zhoršenou kvalitou ovzduší a dochází zde k p ekra ování imisního limitu pro prachové 

ástice PM10. Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší 

Moravskoslezského kraje, který vznikl na ízením Moravskoslezského kraje . 1/2009, 

obsahuje ty i Priority: 

- „Priorita . 1, snížení imisní zát že suspendovanými ásticemi velikostní frakce 

PM10,“ 

- „Priorita . 2, snížení emisí oxid  dusíku,“  

- „Priorita . 3, snížení emisí t kavých organických látek (VOC),“ 

- „Priorita . 4, snížení emisí oxid  si i itého.“ [38, 41] 

Ke každé Priorit  jsou stanoveny opat ení, jimiž by m lo být dosaženo zlepšení 

kvality ovzduší. U nových zdroj  zne iš ování ovzduší jsou kladeny požadavky na nízké 

emise zne iš ujících látek. Technologie musí být zvolena tak, aby nízkou produkci emisí 

ZL mohla zabezpe it a spalovací zdroje by m ly odpovídat nejlepší emisní t íd . [38] 

Krajský ú ad proto v Rozhodnutí o vydání povolení stavby zdroj  zne iš ování 

ovzduší v rámci uvád né stavby stanovil závazné podmínky, kterými jsou v prvé ad

zp ísn né emisní limity pro oxidy dusíku (NOX, vyjád ené jako NO2) ve výši 80 mg/m3. 

Mezi další podmínku pat í vybudovaní míst pro autorizovaná m ení emisí zdroj . [38] 

Dle odborného posudku jsou navržená za ízení schopná plnit s vysokou rezervou 

stanovené emisní limity a zárove  nedojde vlivem provozu t chto za ízení k p ekra ování 

imisních limit . [38] 

Z hlediska zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí 

a o zm n  n kterých souvisejících zákon , Krajský ú ad posoudil p edložený zám r 

a vydal sd lení, že stavba nepodléhá procesu posuzování vliv  na životní prost edí. 

Dojde k nahrazení centrální plynové kotelny o výkonu 12,6 MW n kolika menšími 

kotelnami o celkovém výkonu 1,3 MW. Dojde tedy k významnému zlepšení stávající 

situace. [42] 
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3.3.1.1 Emisní charakteristiky sou asných a projektovaných zdroj

Emisní charakteristika zdroj  (sou asný stav) 

Nam ené hodnoty emisí plynových parních kotl  jsou stanoveny z protokolu 

m ení, která provádí pravideln  autorizovaná spole nost EKOSAM TT s.r.o. [11] 

Tabulka 1: Emise parního kotle typu OKP 12 [11] 

Tabulka 2: Emise parního kotle typu BK 6 [11] 

Za ízení BK 6 

Pr m rný výkon 3037 kW; 4,6 t/h páry 

Spot eba paliva 338,7 m3/h 

Množství spalin (suché) 3770 m3/h 

Zne iš ující látka 
Emisní limit

Nam ená 
koncentrace csn

Hmotnostní tok 
zne iš ující 

látky M 

M rná výrobní 
emise MVE 

mg/m3 mg/m3 g/h kg/106m3

NOx 200 147 0,5 1475 
CO 100 1 0,004 11 

Za ízení OKP 12 

Pr m rný výkon 2561 kW; 4,05 t/h páry 

Spot eba paliva 282 m3/h 

Množství spalin (suché) 3670 m3/h 

Zne iš ující látka 
Emisní limit

Nam ená 
koncentrace csn

Hmotnostní tok 
zne iš ující 

látky M 

M rná výrobní 
emise MVE 

mg/m3 mg/m3 g/h kg/106m3

NOx 200 143 0,409 1450 
CO 100 11 0,03 108 
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Tabulka 3: Bilance emisí zne iš ujících látek [11]

Za ízení OKP 12 a BK 6 

Spot eba paliva 450 m3/h 750 000 m3/rok 

Pr m rná m rná výrobní 
emise 

NOx: 1468,6 kg/106m3 CO: 35,7 kg/106m3

Zne iš ující látka 
Hmotnostní tok 

kg/h kg/rok 
NOx 0,661 1 101,50 
CO 0,0161 26,8 

Emisní charakteristika zdroj  (projektovaný stav) 

Emise NOx byly vypo teny na základ  technických podklad  výrobce 

(na maximální úrovni emisí pro t ídu NOx 5). Emise ostatních zne iš ujících látek 

byly vypo teny z emisních faktor . [11] 

Tabulka 4: Emise jednotlivých plynových kotl  [11] 

Za ízení Plynové kondenza ní kotle Baxi 

Typ Power HT1.1500 Luna HT1.450P 

Maximální výkon 150 kW 45 kW 

Celková spot eba paliva (max.) 17 m3/h 5 m3/h 

Celkové množství spalin (max.)* 174 m3/h 51,1 m3/h 

Zne iš ující látka

Emisní 

faktor 
Hmotnostní tok zne iš ující látky 

kg/10
6
m

3
zp g/h 

NOx** 70 mg/kWh 10,500 3,150 
CO 320 5,440 1,600 
SO2 9,6 0,163 0,048 
VOC 64 1,090 0,320 
Tuhé látky 20 0,340 0,100 

* suché spaliny, 0 ºC, 101 325 Pa, 3 % O2

**   pro t ídu NOx5 jsou emise NOx nižší než 70 mg/m3
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Tabulka 5: Emise navržených kotelen [11]

Kotelna H1 H2 9A 9B 11 12 Celkem 

Po et kotl 3 2 2 3 4 3 17 

Instalovaný 
výkon 

450 
kW 

300 
kW 

90  
kW 

135 
kW 

180 
kW 

135 
kW 

1290 kW 

Spot eba paliva 
(max. 
hodinová) 

50 
m3/h 

35 
m3/h 

10 
m3/h 

15 
m3/h 

20 
m3/h 

15 
m3/h 

145 m3/h 

Spot eba paliva 
(ro ní) 

86 500 
m3/rok

67 600 
m3/rok

16 200 
m3/rok

26 900 
m3/rok

34 800 
m3/rok

27 000 
m3/rok

259 000 m3/rok 

Zne iš ující 
látka 

Hmotnostní tok zne iš ující látky 

g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h kg/rok 
NOx 30,900 21,700 6,300 9,450 12,600 9,450 90,400 161,000
CO  16,000 11,200 3,200 4,800 6,400 4,800 46,400 82,900 
SO2 0,480 0,336 0,096 0,144 0,192 0,144 1,390 2,490 
VOC 3,200 2,240 0,640 0,960 1,280 0,960 9,280 16,600 
Tuhé látky 1,000 0,700 0,200 0,300 0,400 0,300 2,900 5,180 

P i porovnání se stávajícími emisemi kotelny je z ejmý pokles emisí oxid  dusíku, 

které zp sobují kyselé dešt  a mají negativní dopad na zdraví lov ka a ekosystémy. 

Pokles je zp soben díky nižším emisním koncentracím p i spalování paliva a nižší 

spot ebou zemního plynu. Zm na emisí oxidu uhelnatého bude závislá na se ízení ho áku, 

emise ostatních zne iš ujících látek jsou zanedbatelné. [11, 43]  
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4 Návrh zm n v systému dodávek tepla  
K celkovému snížení spot eby zemního plynu a snížení emisí škodlivin 

bylo zvoleno vytáp ní prost ednictvím kondenza ních kotl . Princip takového vytáp ní 

spo ívá ve využití energie obsažené v odpadních spalinách. Zchlazením spalin dochází 

k p em n  plynné fáze na kapalnou a uvoln ní kondenza ního tepla tzn., vodní pára 

obsažená ve spalinách zkondenzuje. Tento jev nastává v sekundárním vým níku tepla – 

kondenzátoru. [47,48] 

V rámci decentralizace vytáp ní v areálu firmy Caterpillar Global Mining Czech 

Republic, a.s. bude p vodní parní centrální zdroj a objektové p edávací stanice pára/voda 

nahrazeny kondenza ními kotelnami (viz. obrázek 10) max. III. kategorie podle 

SN 07 0703 – Kotelny se za ízeními na plynná paliva (dále jen „ SN 07 0703“) [56]. 

Kotelny budou umíst ny v prostorech p edávacích stanic a napojovacích uzl  - teplovodní 

ást (s výjimkou objekt  s parní topnou soustavou) a osv tlení bude zachována. [9]  

4.1 Seznam nových typ  kotl  v jednotlivých kotelnách 

V koteln  H1 budou instalovány t i stacionární kotle Baxi Power HT1.1500, 

jejichž p ípojná hodnota zdroje tepla je rovna 450 kW dle platné normy SN 38 3350 – 

Zásobování teplem, všeobecné zásady (dále jen „ SN 38 3350“) [57]. Oh ev teplé vody 

bude zajišt n pomocí dvou kus  zásobník  UB 2000 DC. 

V koteln  H2 budou instalovány dva stacionární kotle Baxi Power HT1.1500, 

jejichž p ípojná hodnota zdroje tepla je rovna 300 kW dle platné normy SN 38 3350. 

Oh ev teplé vody bude zajišt n pomocí dvou kus  zásobník  UB 2000 DC. 

Kotelna 9A bude obsahovat dva nást nné kotle Luna HT1.450P o p ípojné hodnot

zdroje tepla 90 kW. 

Kotelna 9B bude obsahovat dva nást nné kotle Luna HT1.450P o p ípojné hodnot

zdroje tepla 90 kW a jeden nást nný kotel Luna HT1.450P o p ípojné hodnot  zdroje tepla 

45 kW. 

Plynovod u kotelen 9A, 9B a 11 bude proveden dle SN EN 1775 - Zásobování 

plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky 

[58]. 
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Kotelna 11 bude osazena celkov ty mi nást nnými kotli Luna HT1.450P 

o p ípojné hodnot  zdroje tepla 2 x 90 kW. 

Kotelna 12 bude osazena t emi nást nnými kotli Luna HT1.450P o p ípojné 

hodnot  zdroje tepla 135 kW. [9] 

Tabulka 6: Technická data za ízení [9] 

Typ 
Baxi Power HT 

1.1500 

Baxi Luna HT 

1.450P 

Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60 °C 150 kW 45 kW 
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30 °C 162 kW 48,7 kW 
Redukovaný tepelný výkon 75/60 °C 40,4 kW 14,5 kW 
Redukovaný tepelný výkon 50/30 °C 43,7 kW 15,8 kW 
Spot eba p i jmenovitém výkonu 154 kWh 46,4 kWh 
Spot eba p i redukovaném výkonu 41,5 kWh 15,0 kWh 
Minimální pr tok TUV 3300 l/hod 650 l/hod 
Rozsah regulace topné vody 25-80 °C 25-80 °C 
Maximální teplota spalin 75 °C 74 °C 
Maximální hmotnostní pr tok spalin 0,073 kg/s 0,022 kg/s 
T ída NOx 5 5 
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Obrázek 10: Nové rozmíst ní kotelen [9]
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4.1.1 Charakteristika nových za ízení k vytáp ní 

Kotle a zásobníky, které budou v rámci decentralizace instalovány, pocházejí 

od jednoho výrobce a to spole nosti BAXI. Pro vytáp ní byly vybrány kondenza ní kotle, 

u kterých m že být úspora paliva oproti klasickým kotl m až 35 %. To je zp sobeno 

p edevším kondenzací vodních par ze spalin a ochlazení spalin pod teplotu rosného bodu. 

„Kotle jsou navíc vybaveny speciálním kruhovým ho ákem a automatickým ízením 

optimálního pom ru plyn/vzduch. Takto je dosaženo výrazn  menšího po tu start , 

což snižuje škodlivé emise.“ [45] 

Kotel Baxi Power HT1.1500 (viz. obrázek 11) se vyzna uje vysokou ú innosti 

a dlouhou životností. Kotel obsahuje digitální ovládací panel, dvoukomorový vým ník, 

expanzní nádobu, diagnostiku poruch, poloautomatické dopoušt ní systému, automatické 

odvzduš ování, ventilátor, automatický dob h a protá ení erpadla a systém ochrany proti 

zamrznutí a tvorb  vodního kamene. Kotel není vybaven ob hovým erpadlem a pojistným 

ventilem. Zajišt ní minimálního pr toku vody kotlem je pro správné fungování nezbytné.

[44, 45] 

Obrázek 11: Baxi HT1.1500 [44]
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Luna HT1.450P je záv sný kotel a je vybaven erpadlem, LCD displejem 

a autodiagnostikou a je znázorn n na obrázku 12. Stejn  jako u kotle Baxi Power 

HT1.1500, kotel není vybaven ob hovým erpadlem a pojistným ventilem. Také musí 

být zajišt n minimální pr tok vody kotlem. [45]

Obrázek 12: Luna HT1.450P [45]

Zásobník UB 2000 DC na obrázku 13 je ur en pro zajišt ní oh evu teplé vody. 

Zásobník je vyráb n ze smaltu a obsahuje dv  pevné spirály. Vn jší izolace 

je z polyuretanu a potahovým materiálem skai. K zásobníku je možné p ipojit teplom r 

a anodu. [46] 

Obrázek 13: UB 2000 DC [46]
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4.2 Popis úprav 

4.2.1 Rozvod plynu 

Rozvod plynu po úpravách je vyzna en na obrázku . 14, z kterého vyplývá, 

že rozvodná sí  bude rozší ena k administrativní budov  (kotelna 12), k budov  údržby 

(kotelna 11), k budovám skladu (kotelna 9A a 9B). Rozvod plynu, který vedl mimo areál 

spole nosti k dnes již nefungujícímu objektu Kulturního domu, bude zrušen. 

Obrázek 14: Rozvod plynu po úpravách [Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.] 

4.2.1.1 Vysokotlaká regula ní stanice 

Regula ní stanice (dále jen „RS“) je soubor strojního a m ícího za ízení 

pro automatickou regulaci vyššího prom nlivého p etlaku protékajícího plynu na nižší 

konstantní výstupní p etlak. RS bude regulovat vysoký tlak v plynovodní p ípojce 

na st edotlaký stupe  s provozním tlakem 90 kPa pro rozvod v celém areálu Caterpillar 

Global Mining Czech Republic, a.s. P ed RS budou nainstalovány dva filtry, 

p i emž v provozu bude vždy jedna ada a druhá bude sloužit jako záložní. Za filtra ním 

za ízením bude v budov  RS zapojen p edeh ev plynu. [50] 
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4.2.1.2 Rozvody st edotlakého plynu 

St edotlaký rozvod plynu bude veden k jednotlivým objekt m areálu pro vytáp ní 

hal, odb r plynu pro technologii výroby a provozování decentralizovaných plynových 

kotelen. Rozvod povede od RS jak pod terénem, tak nad zemí až ke koteln  9A, 

kde bude ukon en odvod ova em. V trase rozvodu od haly 1 ke koteln  9A, 

který bude veden pod zemí, budou použity plastové polyethylenové trubky. Nadzemní ást 

rozvodu plynu bude opat ena nát rem. Na plynovodu a p ípojkách bude provedena tlaková 

zkouška, zkouška pevnosti a t snosti dle technických pravidel. Plynovodní ád je ešen 

dle platných eských norem SN 73 6005 [59], SN EN 12 007 – 1 až 4 [60, 61, 62, 63], 

technických pravidel TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 700 24 [67, 68, 69] a souvisejících 

p edpis . [50] 

Nový p ívod st edotlakého plynu pro kotelny H1, H2, 9A, 9B, 11 a 12 

bude ukon en ve v tratelné sk í ce plynovým kulovým kohoutem HUP (hlavní uzáv r 

plynu). Zde bude umíst n i regulátor tlaku plynu a odpovídající plynom r. Ostatní 

regula ní ady budou opat eny plynovým uzáv rem HUP. Regula ní souprava 

bude vybavena regulátorem plynu, uzavíracími armaturami, vzorkovacími kohouty 

a manometry. Plynom ry pro podružné m ení budou umíst ny ve spole ném prostoru 

s HUP a regulátorem tlaku plynu. [50] 

4.2.1.3 Vnit ní rozvody nízkotlakého plynu 

Vnit ní rozvody budou obsahovat krom  ocelového potrubí a uzáv r  i plynové 

spot ebi e s p íslušenstvím. Veškerá potrubí a jejich p íslušenství musí být uzemn na 

a spoje vodiv  propojeny. Potrubí bude uchyceno pomocí záv s  do ocelových pomocných 

stropních a st nových konstrukcí. [50] 

Na stávající rozvody nízkotlakého plynu v hale bude provedeno napojení potrubí 

pro jednotlivé plynové spot ebi e. Na sou asném rozvodu plynu jsou provedeny svody 

a v dostupné výšce je osazen sek ní kulový kohout. Odtud rozvod plynu vystoupá 

do výšky sedm až dev t metr  a bude pokra ovat k zá i m. [50] 

Potrubí vedené voln  nad zemí bude uchyceno k pevné konstrukci a to zejména 

u ohyb , uzáv r  a co nejblíže p ed spot ebi i. Dilatace potrubí bude ešena zm nou tvaru 
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trasy potrubí. Pro zm nu trasy rozvodného potrubí plynu se použijí hladké ohyby. Veškeré 

uzavírací armatury budou s atestem pro zemní plyn. [50] 

Plynovod v budov  musí být proveden tak, aby od ostatních instalací a zdí byl 

vzdálen min. 20 mm a 10 mm od podlah. Celé potrubí plynovodu musí být ádn

uzemn né. Všechny nepoužívané vývody na potrubí budou plynot sn  uzav eny (zátkou, 

ví kem, slepou p írubou nebo zava ením). [50] 

4.2.2 Napojení kotelen 

Kotelny budou napojeny na vnitrozávodní rozvod zemního plynu p ípojkou plynu 

ukon enou p ed každou kotelnou ke sk í ce s hlavním uzáv rem kotelny, regulátorem 

tlaku a plynom rem. [9] 

Maximální hodinové spot eby zemního plynu kotelen: 

H1 50 m3/h 

H2 35 m3/h 

9A 10 m3/h 

9B 15 m3/h 

11 2x10 m3/h 

12 15 m3/h 

Topná voda z kotl  bude napojena na stávající teplovodní soustavy. Konstruk ní 

tlak soustavy je 0,6 MPa a p vodní výpo tová teplota 80/60 °C. Topná voda v objektech 

H1, H2 a 12 bude mít parametry 75/55 °C, což jsou parametry vhodné pro kondenza ní 

provoz. [9] 

4.2.3 Keramické infrazá i e 

Vytáp ní výrobních hal na teplotu 16 °C bude zajišt no sv tlými keramickými 

zá i i typu SBM, které budou zav šeny na konzolách podél st n hal. [50] 

Infrazá i  je plynový spot ebi  se sálavou plochou tvo enou keramickou desti kou 

s provozní teplotou pohybující se okolo 900 °C. P ímé spalování plynného paliva probíhá 

na povrchu desti ky. Desti ka má speciální povrchovou úpravu, díky které je dosažen 

vysoký emisní sou initel jejího povrchu. Palivo se míchá se spalovacím vzduchem 
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v injektoru. Dokonalé promísení paliva se vzduchem probíhá ve sm šovací komo e, 

která zárove  rozvádí ho lavou sm s ke keramickým deskám. Tepelné sálání z povrchu 

desky je usm r ováno reflektorem ve tvaru plášt  komolého jehlanu. Spaliny odcházejí 

do okolního prostoru a oh ívají svým teplem prostor pod stropem objektu. Automatické 

zapálení infrazá i e a bezpe nostní funkce jsou zajišt ny elektronickou ho ákovou 

automatikou. Zapalovací elektroda a elektroda detekce plamene tvo í spole n

s ukost enou elektrodou monoblokovou sestavu. Každý zá i  je osazen automatickou 

plynovou armaturou, která zahrnuje v monobloku dva elektromagnetické plynové ventily 

a dvojstup ový stabilizátor tlaku plynu. Tato armatura slouží jako automatický 

bezpe nostní uzáv r a zárove  slouží pro regulaci p etlaku plynu na požadovanou úrove . 

[50] 

Zá i e budou v provedení pro spalování zemního plynu. P ívod a odvod vzduchu 

bude zajišt n v tráním haly. Systém sálavého vytáp ní bude dopln n o prvky sloužící 

k regulaci prostorové teploty a tím k zajišt ní provozních parametr . Jedná se o ovládání 

pomocí ídícího modulu propojeného s prostorovým teplotním idlem, elektroinstala ními 

sk í kami a plynovým regula ním elektroventilem. [50] 

Obrázek 15: Sv tlý keramický infrazá i  [Danex-plast]

Vnit ní objem prostoru ur eného pro instalaci zá i  musí být alespo  10 m3

na 1 kW instalovaného jmenovitého tepelného p íkonu zá i . [50] 

Následující výpo ty dokazují, že tato podmínka je spln na u všech výrobních hal. 

Hala 1:  V1 = 174 844 m3

  V2 = 10 m3/kW . 4 017 kW = 40 170 m3
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  V1 > V2  podmínka je spln na 

V1…..objem výrobní haly  

V2…..objem požadovaný k dosažení podmínky 

Hala 2:  V1 = 150 752 m3

  V2 = 10 m3/kW . 3 469 kW = 34 690 m3

  V1 > V2  podmínka je spln na 

V1…..objem výrobní haly  

V2…..objem požadovaný k dosažení podmínky 

Hala 3:  V1 = 149 257 m3

  V2 = 10 m3/kW . 3 415 kW = 34 150 m3

  V1 > V2  podmínka je spln na 

V1…..objem výrobní haly  

V2…..objem požadovaný k dosažení podmínky [50] 

V trání prostor  bude realizováno s ohledem na požadavek vým ny vzduchu, 

a to 10 m3/h na 1 kW instalovaného p íkonu. P ívod vzduchu bude p i provozu zá i

v halách zajišt n infiltrací dopln nou o ízené otevírání oken ve sv tlíku s p ívodem 

3 500 m3/h vzduchu na 1 m2 plochy otvoru. Pro odvod vzduchu z v traného prostoru haly 

budou instalovány ve sv tlíku axiální ventilátory s pr tokem vzduchu vsp = 1 100 -

1 150 m3/h. [50] 

4.2.4 Popis úprav topných systém

Stávající primární zdroj st edotlaké páry bude odstaven z provozu a zrušen. 

Budou odstran ny všechny parní rozvody, reduk ní stanice páry a p edávací stanice 

pára/voda. Jedná se p edevším o parní za ízení, která jsou umíst na v prostoru nových 

kotelen H1 a H2. V objektech 9A, 9B a 11 budou demontovány stávající parní topné 

registry a parní rozvody a nahrazeny teplovodními soustavami s provozní teplotou 
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vhodnou pro kondenza ní provoz. V koteln . 12 z stane teplovodní systém zachován. 

Kancelá ské a sociální vestavky hal, které nejsou napojeny na teplovodní v tve, 

budou vytáp ny podokenními plynovými topidly a také z stanou zachována elektrická 

p ímotopná topidla. Stávajícím zdrojem teplé vody pro hromadná sociální za ízení 

jsou stojaté oh íva e. Za ízení bude demontováno a nové oh íva e budou sou ástí 

plynových kotelen H1 a H2. Rozvod teplé vody bude veden od nových bojler . Provedení 

nových teplovodních rozvod  bude odpovídat SN 06 0310 – Tepelné soustavy 

v budovách, projektování a montáž [64]. [9] 

4.3 Další technická ešení  

4.3.1 Zabezpe ovací za ízení 

Zabezpe ovací za ízení je v souladu s SN 06 0830 [65]. Každý kotel bude 

vybaven pojistným ventilem. P i dosažení nedovolené teploty v kotelnách H1 a H2 se 

vypne nastavený havarijní termostat v kotlích, nedostatek vody je signalizován – dojde 

k p erušení provozu kotelny. Udržení tlaku v soustav  je zajišt no dopl ováním 

ze systému studené vody pomocí automatického dopl ovacího ventilu v expanzním 

za ízení. Dopl ovací voda bude upravena katexovým filtrem, který je sou ástí expanzního 

automatu. V kotelnách 9A, 9B, 11 a 12 bude zabezpe ení provedeno pomocí tlakových 

expanzních nádob s membránou (expanzomat ). [9] 

4.3.2 V trání kotelen 

Ve všech kotelnách, za všech provozních podmínek, musí být zajišt na minimální 

intenzita v trání I = 0,5 l/hod. Kotelny H1, H2 a 12 budou v trány p irozeným v tráním 

(v tracími otvory), p i emž v koteln  H1 bude veden p ívodní vzduchovod k podlaze 

(0,6 m pod terénem). Kotelny 9A, 9B a 11 jsou navrženy s výkonem do 100 kW a pro 

zajišt ní bezpe nosti proti výbuchu musí být plynové kotle vybaveny bezpe nostním 

systémem. Hlavní sou ástí bezpe nostního systému je detek ní systém s automatickým 

uzáv rem plynu, který samo inn  uzav e p ívod plynu p i p ekro ení limitních parametr . 

Do bezpe nostního systému je za len na rovn ž indikace p ekro ení teploty vnit ního 

vzduchu. [9] 
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4.3.3 Odvod spalin 

Kotle v kotelnách H1 a H2 s hrdly DN 110mm budou napojeny na spole ný 

p etlakový komín DN 200, vedený po fasád  1m nad st echu p ístavku do výšky 12,2 m 

nad terén. Kotle v kotelnách 9A, 9B, 11 a 12 s hrdly DN 80 mm, budou napojeny 

na spole ný p etlakový komín DN 160, vedený po fasád  1 m nad st echy objekt

do výšky 11,5 m nad terén u kotelny 12 a 5,5 m nad terén u kotelen 9A, 9B a 11. [9] 

4.3.4 Za ízení m ení a regulace 

Po et kotl  v provozu ídí systém automaticky tak, že p i minimálním výkonu 

je v provozu jeden kondenza ní kotel a okamžitý výkon je spojit  regulován plynovým 

ho ákem. Pomocí regula ního systému budou ízena ob hová kotlová erpadla a erpadla 

ÚT a TUV. U kotelen H1,  H2 a 12 budou poruchové a havarijní stavy ošet eny 

signalizací. Technologie kotelen bude odstavována od nap tí jisti em s vypínací spouští 

p i havarijních stavech. U vstupu do kotelen bude namontováno tla ítko Central STOP 

sloužící k odstavení technologického za ízení kotelny v p ípad  nebezpe í. K odstavení 

dojde p i: 

- zaplavení kotelny,  

- p eh átí kotelny,  

- dosažení minimálního tlaku v topném systému, 

- výskytu nepovolené koncentrace plynu v prostoru kotelny. [49] 
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5 Porovnání spot eb energie v p vodním a novém systému 

5.1 Sou asná spot eba zemního plynu 

Uvedená spot eba plynu vychází z nam ených hodnot na stávajících plynom rech. 

Tabulka 7: Spot eba ZP v stávajícím systému

Typ Umíst ní Spot eba ZP v m3

Infrazá i e, plynové ho áky Hala 1 240 810 

  Hala 2 240 173 

  Hala 3 392 603 

Parní kotelna   729 148 

Celkem   1 602 734 

Použitím ceny 12,50 K  bez DPH za m3 zemního plynu, pak dostáváme náklady 

vynaložené na uvedenou spot ebu. 

Tabulka 8: Náklady v K  na stávající spot ebu plynu

Typ Umíst ní Spot eba ZP v m3 Náklady v K
Infrazá i e, plynové 
ho áky Hala 1 240 810 3 010 125 

  Hala 2 240 173 3 002 163 

  Hala 3 392 603 4 907 538 

Parní kotelna   729 148 9 114 350 

Celkem   1 602 734 20 034 175 

5.2 Projektovaná spot eba zemního plynu 

Spot eby zemního plynu byly vypo teny dodavatelem. Postup výpo tu spot eb 

zemního plynu byl stanoven a odsouhlasen mezi dodavatelem a  zástupci firmy Caterpillar 

Global Mining Czech Republic, a.s. Výsledky jsou rozd leny po objektech vytáp ných 

vlastní kotelnou a výrobních halách.  

Tabulka 9: Bilance pot eb zemního plynu
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Tabulka 9: Bilance pot eb zemního plynu 

Objekt 
Ro ní spot eba 

[m3 ZP]
Ro n  TV   [m3 ZP] 

Redukovaná spot eba  
[m3 ZP]

H1 146 880 73 440 146 880 

H2 97 920 48 960 97 920 

9A 23 160  23 160 

9B 36 240  36 240 

11 46 320  46 320 

12 36 240  36 240 

Výrobní 
hala 1

541 896  227 596 

Výrobní 
hala 2

520 812  223 949 

Výrobní 
hala 3

557 685  368 072 

Sou et 2 007 153 122 400 1 205 747 

P íklady výpo tu spot eb zemního plynu: 

Spot eba zemního plynu jednotlivých spot ebi : 

V = Vh . t1 . t2 . n 

V = 1,08 m3/hod . 8 hod . 150 den/rok . 2 

V = 2592 m3/rok 

V … spot eba plynu za rok [m3/rok] 

Vh …hodinová spot eba plynu udaná výrobcem kotl  [m3/hod] 

t1 …denní po et hodin provozu kotle [hod] 

t2 …po et topných dn  v roce 

n …po et kus  spot ebi

Redukovaná spot eba zemního plynu: 
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Vr = V . koeficient redukovanosti 

Vr = 541 896 m3 . 0,42 

Vr = 227 596 m3 

Vr …redukovaná spot eba zemního plynu [m3/rok] 

V …spot eba zemního plynu [m3/rok] 

Tabulka 10: Bilance pot eb zemního plynu pro výrobní halu 1

Tabulka 10: Bilance pot eb zemního plynu pro výrobní halu 1 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Zá i   SBM B24 2 1,08 8 150 2 592 

  SBM B32 11 1,43 8 150 18 876 

  SBM B48 14 2,15 8 150 36 120 

  SBM B64 132 2,86 8 150 453 024 

Plynové 
topidlo 

Karma 
Beta 2M 

2 0,24 8 150 576 

  
Karma 
Beta 5M 

1 0,59 8 150 708 

Plynový ho ák   10 2,5 8 150 30 000 

Celkem           541 896 

Spot eba 
plynu za rok

 541 896 m3

Redukovaná 
spot eba* 

  227 596 m3

* Redukovaná, protože zá i e nebudou v provozu po ád, koeficient redukovanosti 0,42 
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Tabulka 11: Bilance pot eb zemního plynu pro výrobní halu 2

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

 Zá i  SBM B32 33 1,43 8 150 56 628 

  SBM B64 112 2,86 8 150 384 384 

Pr myslový 
ho ák 

 19 2,5 8 150 57 000 

Plynový ho ák 
lakovny 

 1 17 8 150 20 400 

Plynový kotel  
Baxi Luna 
Platinum 
1.24 

1 2 8 150 2 400 

Celkem           520 812 

Spot eba 
plynu za rok

 520 812 m3

Redukovaná 
spot eba* 
plynu

  223 949 m3

* Redukovaná, protože zá i e nebudou v provozu po ád, koeficient redukovanosti 0,43 

Tabulka 12: Bilance pot eb zemního plynu pro výrobní halu 3

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 

provoz**

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

 Zá i  SBM B32 13 1,43 10 150 27 885 

  SBM B64 120 2,86 10 150 514 800 

Plynový kotel    2 5 10 150 15 000 

Celkem           557 685 

Spot eba 
plynu za rok

 557 685 m3

Redukovaná 
spot eba* 
plynu

  368 072 m3

*    Redukovaná, protože zá i e nebudou v provozu po ád, koeficient redukovanosti 0,66 
**  Z d vodu v tší pracovní vytíženosti je u výrobní haly 3 nastaveno 10 h pro denní provoz 
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Tabulka 13: Bilance pot eb zemního plynu pro kotelnu H1 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Plynový kotel  
Baxi 
POWER 
HT 1.1500

3 17 8 180 73 440* 

  
Baxi 
POWER 
HT 1.1500 

3 17 8 180 73 440** 

Celkem           146 880 

Spot eba 
plynu za rok 

146 880 m3

*   Spot eba zemního plynu ur eného k vytáp ní 
** Spot eba zemního plynu ur eného k oh evu TUV 

Tabulka 14: Bilance pot eb zemního plynu pro kotelnu H2 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Plynový kotel  
Baxi 
POWER 
HT 1.1500

2 17 8 180 48 960* 

  
Baxi 
POWER 
HT 1.1500 

2 17 8 180 48 960** 

Celkem           97 920 

Spot eba 
plynu za rok 

97 920 m3

*   Spot eba zemního plynu ur eného k vytáp ní 
** Spot eba zemního plynu ur eného k oh evu TUV 
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Tabulka 15: Bilance pot eb zemního plynu pro kotelnu 12 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Plynový kotel  
Baxi LUNA 
DUO TEC 
MP 1.50

3 7 8 180 30 240 

 Rezerva  6 000 

Celkem           36 240 

Spot eba 
plynu za rok 

36 240 m3

Tabulka 16: Bilance pot eb zemního plynu pro kotelnu 11 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Plynový kotel  
Baxi LUNA 
DUO TEC 
MP 1.50

4 7 8 180 40 320 

 Rezerva  6 000 

Celkem           46 320 

Spot eba 
plynu za rok 

46 320 m3



 Bc. Markéta Semanová: DECENTRALIZACE ZDROJ  TEPLA VE FIRM
CATERPILLAR GLOBAL MINING CZECH REPUBLIC, a.s. 

2013 42 

Tabulka 17: Bilance pot eb zemního plynu pro kotelnu 9A 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Plynový kotel  
Baxi LUNA 
DUO TEC 
MP 1.50

2 7 8 180 20 160 

 Rezerva  3 000 

Celkem           23 160 

Spot eba 
plynu za rok 

23 160 m3

Tabulka 18: Bilance pot eb zemního plynu pro kotelnu 9B 

Plynový 
spot ebi

Typ Po et 
Spot eba 

plynu 
Denní 
provoz 

Po et 
topných 

dn

Ro ní 
spot eba 

plynu

   [ks] [m3/hod] [hod] [den] [m3] 

Plynový kotel  
Baxi LUNA 
DUO TEC 
MP 1.50

3 7 8 180 30 240 

 Rezerva  6 000 

Celkem           36 240 

Spot eba 
plynu za rok 

36 240 m3

U plynových kotelen je nastaven v tší po et topných dn  oproti výrobním halám, 

protože dle normy SN 12831 [66] není ve výrobních prostorách taková pot eba 

požadované vnit ní teploty jako u objekt  ob anské vybavenosti, kancelá í, objekt  pro 

bydlení atd. 

Celková projektovaná spot eba zemního plynu je 1 205 747 m3/rok.  
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Tabulka 19: Náklady v K  na projektovanou spot ebu zemního plynu 

Objekt 
Redukovaná 

spot eba  [m3 ZP]
Náklady [K ]* 

H1 146 880 1 836 000 

H2 97 920 1 224 000 

9A 23 160 289 500 

9B 36 240 453 000 

11 46 320 579 000 

12 36 240 453 000 

Výrobní hala 1 227 596 2 844 950 

Výrobní hala 2 223 949 2 799 363 

Výrobní hala 3 368 072 4 600 900 

Sou et 1 205 747 15 079 713 

      *   12,50 K /m3zemního plynu 

Tabulka 20: Porovnání spot eb zemního plynu a náklad

Spot eba plynu [m3] Náklady [K ] 
Sou asná spot eba ZP 1 602 734 20 034 175 
Projektovaná spot eba ZP 1 205 747 15 079 713 
Rozdíl 396 987 4 954 462 

Budeme – li brát v potaz pouze spot eby a náklady vynaložené na zemní plyn, pak 

ro ní spot eba zemního plynu bude menší o 396 987 m3 a náklady vznikající nákupem 

zemního plynu poklesnou o 4 954 462 K . Návratnost u obou uvedených faktor  bude init 

4 roky. 
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6 Záv r 
istší produkce (CP) je nástrojem ochrany životního prost edí, který je v rámci 

legislativních norem dobrovolný. Jde o preventivní a provozn -technickou strategii 

a nástroje podporující efektivn jší využívání vstupních a výstupních zdroj . Pilotní 

význam strategie se opírá o ekonomicky výhodný zp sob snižování negativních dopad

výroby i služeb na životní prost edí a další využití sekundárních zdroj . [53] 

Cílem diplomové práce byl návrh zefektivn ní sou asného systému zásobování 

teplem ze stránky ekologické i ekonomické.  

Ve své práci jsem p edstavila projekt, ve kterém sehrála m j prioritní podíl oblast 

životního prost edí. Jako p edstavitel spole nosti pro systém EMS jsem zodpov dná 

za neustálé zlepšování vztahu spole nosti k životnímu prost edí. Má úloha spo ívala 

p edevším v kontrole souladu s platnými právními p edpisy a zhodnocení p íznivých 

dopad  na životní prost edí jako je snížení produkce emisí a spot eby energií, konkrétn

zemního plynu.  

Hlavní zm nou v systému zásobování teplem je p echod od vytáp ní pomocí páry 

k vytáp ní pomocí kondenzace, která umož uje využívání odpadní energie obsažené 

ve spalinách. 

Zrušením centrální parní kotelny a nahrazením tohoto za ízení lokálními kotelnami 

složenými z kondenza ních kotl  Baxi, je umožn no zásobování teplem na p esn

stanovených místech dle pot eby a provozní innosti. Tímto by také m ly být omezeny 

ztráty tepla vedením.  

Z hlediska ochrany životního prost edí se zm na systému vytáp ní projeví 

na snížení vypoušt ných emisí p edevším u oxid  dusíku a to o 940,5 kg/rok. 

V p edchozím systému byly oxidy dusíku vypoušt ny v množství 1 101,5 kg/rok, v novém 

systému budou init emise oxidu dusíku 161 kg/rok. Pokles produkce emisí oxid  dusíku 

je v souladu s Krajským integrovaným programem ke zlepšení kvality ovzduší 

Moravskoslezského kraje u Priority . 2 - snížení emisí oxid  dusíku. 
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 Celkový výkon kotelen bude snížen z 12,6 MW na 1,3 MW. Nejvýznamn jším 

p ínosem je minimalizace spot eby zemního plynu, který pat í mezi neobnovitelné zdroje 

energie, a jeho celosv tové zásoby se rychle snižují. Ro ní spot eba zemního plynu 

by m la být snížena o 396 987 m3, což procentuáln  p edstavuje 24,8 % a návratnost 

4 roky. 

Z ekonomického hlediska by m lo dojít ke snížení ro ních náklad  o 24,7 % 

na nákup zemního plynu a tedy finan ním úsporám ve výši 4 954 462 K . Návratnost 

rovn ž iní 4 roky.  
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