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Vývoj spotřeby tepla bytového domu



Podíly opatření na úsporách tepla



Decentralizované (obnovitelné) zdroje tepla  

Termosolární systémy
 Různé typy a možností instalací

 Závislost hlavně na intenzitě záření

Tepelná čerpadla
 Různé typy a možností instalací

 Závislost hlavně na teplotních spádech 

Bioplynové stanice
 Různé typy a možností instalací

 Závislost hlavně na vsázce bioodpadu

Ostatní decentrální zdroje
 Elektrokotle

 Využití odpadního tepla



Příklad instalace OZE na straně odběratelů



SZT – změny průběhu spotřeb tepla

Obecným trendem kromě dalšího poklesu spotřeby bude výrazné 
zašpičatění odběrových diagramů, a to v ročním i denním profilu.



Emisní limity znečišťujících látek 



Problematika velkých teplárenských zdrojů SZT 

Základem zůstávají vysokotlaké parní uhelné kotle –

denitrifikace, odsíření, odprášení – další polutanty HCl, HF, Hg

V provozu zpravidla parní protitlaková i parní odběrová turbína, 

víra v nárůst ceny silové elektřiny a ceny služeb pro ES



Problematika menších teplárenských zdrojů SZT 

Trend snižování celkového tepelného příkonu zdroje (kategorie s 

měkčími emisními limity), využití „nových“ technologií a paliv.

Zrušení kondenzační výroby elektřiny, využívány pouze dotované 

zdroje, nebo zdroje pro krytí vlastní spotřeby



Teplárenství a odpadové hospodářství



Nové prvky v teplárenských zdrojích



Problematika tepelných sítí SZT - ztráty

Parní tepelné sítě

 Výrazný nárůst podílu ztrát v rozvodech

 Limity technické provozovatelnosti

 Nemožnost přen.  teplo z malých zdr. OZE

Horkovodní tepelné sítě

 Nárůst podílu ztrát v rozvodech

 Klesající tepl. spády, rostoucí oběh. množ. 

 Změna schémat řízení a regulace

V SZT jsou nezbytné rekonstrukce zastaralých horkovodních a přestavby původně 
parních sítí na nové systémy distribuce tepla, rovněž tak nezbytná bude 
optimalizace rozsahu sítí a nasazování nových prvků jejich řízení.



Technologie tepelných sítí

Preference sítí horkovodních (teplovodních)

Konstrukce sítí parovodních



Technologie předávacích stanic



Obchodní souvislosti distribuce tepla



Další aspekty ovlivňující rozvoj teplárenství  

Lidské zdroje

 Výuka klasické energetiky na vysokých 
školách se vytrácí

 Tlak na snižování počtu zaměstnanců 
přerušil proces předávání zkušeností 

 Personální nouze a neatraktivnost oboru na 
všech úrovních řízení a správy energetiky

Výrobní a dodavatelské kapacity

 Redukce výrobních a dodavatelských 
kapacit v důsledku poklesu odbytu

 Problematická realizace větších investič. 
celků v důsledku rozpadu týmů

 Neschopnost plnění přehnaně vysokých 
nároků na parametry nových zdrojů

Podnikatelské prostředí

 Neustálé změny legislativy, výkaznictví a 
nové požadavky na velké zdroje

 Nerovné podmínky konkurence na trhu 
(ekologie, zdanění CO2, regulace, dotace)

 Stále opakované proklamace o perspektivě 
malé decentralizované energetiky

Dotace

Výrazná deformace energetického trhu, 
zejména cen investic a komodit

Výrazná deformace podnikatelského 
uvažování a strategických rozhodnutí

Výrazná deformace podnikatelské soutěže –
nevítězí nejlepší, ale ten kdo má dotace



Konsekvence – důsledky ekonomické 

Výrazný růst podílu fixních nákladů

 Kapitálová složka nákladů na ekologizaci a 
obnovu zdroje

 Kapitálová složka nákladů na 
rekonstrukce tepelných sítí 

Výrazný růst podílu ostatních nákladů

 Náklady měření, fakturace a obchodního 
styku 

 Náklady ne emisní povolenky, emise, 
ukládání odpadů a další poplatky



Řízení provozu a automatizace

Parametry distribuce tepla
 Řízené teplotní režimy

 Monitoring proudění a hydrauliky

Oběhová čerpadla
 Řízená dopravní množství a dopravní výšky

 Sledování pracovních bodů a řazení čerpadel

Akumulce tepla
 Akumul. kapacity a nabíjecí výkony

 Centrální či distribuovaná akumulace

Chování spotřebitelů tepla
 Predikční modely spotřeby

 Denní dynamika změn a její závislosti
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