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Původní stav   

Kotelna Husova  + KGJ  

 

Kotelna 

Palackého + KGJ  

 

Kotelna V Háječku + KGJ  

 

KGJ 590kW 

KGJ 590kW 

KGJ 210kW 
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Projekt modernizace dvojice ostrovních soustav zásobování 
teplem ve městě Přeštice, jehož realizací se podaří většinu 

tepelných potřeb krýt z kogeneračních jednotek na bioplyn. Ve 

městě se totiž nachází v Česku ojedinělá trojice takovýchto 

jednotek o celkovém el. výkonu cca 1,4 MW a tepelném cca 
1,5 MW, do kterých je bioplyn dodáván podzemním 

plynovodem z několik kilometrů vzdálené bioplynové stanice. 

Dvě z jednotek již od roku 2011 teplo do městské SZT dodávají, 

třetí však nikoliv a doposud sloužila pouze jako zdroj pro místní 

základní školu, což umožnilo využívat roční produkci tepla z 

jednotky jen z méně než 50 %. Projektem dochází k propojení 

obou soustav a připojení třetí bioplynové kogenerace. Původní 

kotle na zemní plyn v kotelně Husova, byly nahrazeny za nové, 

kotle pracující v kondenzačním režimu. Palivem  opět na zemní 
plyn. Jejich provoz jen pouze špičkový v případě nedostatečné 

dodávky tepla z KGJ  

MODERNIZACE SOUSTAVY CZT VE MĚSTĚ PŘEŠTICE 
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Nový koncept tepelné soustavy  - CÍLE 

 
• Zvýšit odběr tepla z kogeneračních jednotek 

• Instalace správně zapojených akumulačních nádrží do soustavy 

• Připojení 3-tí kogenerační jednotky do soustavy  

 

• Zvýšit účinnost soustavy provozováním v režimu aktivního řízení zdrojů 

• Zajistit provoz kotlů v oblasti optimální účinnosti 

• Udržovat tepelné a tlakové parametry v soustavě CZT na základě 

požadavku od objektových předávacích stanic 

 

• Modernizace objektových předávacích stanic 

• Vyšší komfort dodávky  - kvalitní regulace bez hluku v potrubí 

• Vyšší spolehlivost tlakovým oddělením   

• Možnost přizpůsobení dodávky tepla dle požadavku odběratelů 

• Řídící systém s napojením na centrální dispečink 
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Ostrovní provoz– Husova 465 

Průběh potřebného výkonu a výkonu kogenerace – znázornění odběrových 

špiček 
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Ostrovní provoz – Palackého 922 

Průběh potřebného výkonu a výkonu kogenerace – znázornění odběrových 

špiček 
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Ostrovní provoz – ZŠ v ulici na Jordáně 

Průběh potřebného výkonu a výkonu kogenerace – znázornění odběrových 

špiček 
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Vzájemné propojení tři zdrojů tepla  
 
Novým způsobem řešení je zajištěná vysoká variabilita využití 

jednotlivých zdrojů. Jedná se o neomezenou možnost 

distribuce tepla z libovolné kogenerační jednotky k místu s 
nejvyšším odběrem. Moderní řídicí systém navržený SYSTHERM 

umožňuje připojení modulu vyčítání dat z měřičů tepla, které 

jsou zapojeny přímo do řídicího systému, data jsou okamžitě 

zpracována a zajišťují optimalizaci provozu. Tento způsob 

umožňuje sledování výroby a spotřeby energie online, přináší 

dodavateli tepla přehled o výrobě a spotřebě v soustavě CZT.  
Současně byly v rámci projektu kompletně vyměněny všechny 

předávací stanice tepla v objektech a instalován nový řídící 

systém.  

MODERNIZACE SOUSTAVY CZT VE MĚSTĚ PŘEŠTICE 
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Původní stav 



10 

PŘEŠTICE 

1 

2 

31.10.2019 

Nové propojení   



11 

PŘEŠTICE 

1 

2 

31.10.2019 

Nově vzniklá CZT soustava  
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Nově vzniklá CZT soustava  

Hlavní zdroj tepla  

Kotelna plyn 1.800kW 

KGJ 550kW  

Záložní zdroj tepla  

Kotelna plyn 1.000kW 

KGJ 210kW  

KGJ 550kW  
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Hydraulická stabilita teplené sítě – řízení tří 

zdrojů v jedné hydraulické soustavě CZT 
Každý ze zdrojů tepla je technicky navržen tak, že dokáže zásobovat 

tepelnou energií celou síť CZT.  

Aby nedocházelo k vzájemnému rozkmitávání soustavy CZT od 

jednotlivých zdrojů, jsou jednotlivým zdrojům přiděleny dva režimy řízení 

 Regulace na výkon – oběhové čerpadlo, které zajištuje distribuci tepla 

do soustavy CZT je řízeno tak, aby zdroj dodával zadaný tepelný výkon a 

limitou max. dovoleného dP  

Regulace na diferenční tlak  - oběhové čerpadlo udržuje požadovaný 

diferenční tlak v soustavě. Množství dodávaného tepla je proměnlivé  

Podmínkou je nastavení měřičů tepla do rychlého módu tj. data každé 4 

sec.  

V režimu REGULACE NA DIFERENČNÍ TLAK může pracovat vždy  

pouze jeden zdroj 
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V Háječku – výroba tepla z KGJ 550kW 
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Palackého – výroba tepla z KGJ 220kW, záložní zdroj 100kW 
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Zdroj Husova – KGJ 550kW, plynové kotle 1.800kW 
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Zapojení KGJ a plynového kotle podporující kondenzaci 
Výstupní teplota z plynového kotle definuje poměr dodávaných výkonů kotlů a KGJ. 

 V tomto okamžiku pro 100kW je  žádaná teplota předehřevu z plynového kotle 50,7°C   

 

Předehřev kotlem 100kW 47/50,7°C  

Dohřev KGJ 560kW 50,7/67°C 
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Objektové předávací stanice 
 

Byla provedena náhrada dožitých tlakově závislých 

objektových předávacích stanic za nové tlakově nezávislé 

předávací stanice. Tam kde byly centrální stanice pro více 

objektů, bylo provedeno nahrazení samostatnými stanicemi 

pro jednotlivé objekty. 

Vysoce účinné deskové výměníky mají schopnost ohřát 
sekundární vodu o 5°C méně než je aktuálně dodávaná 

primární teplota. Proto i přesto , že byly stanice modernizované 

jako tlakově nezávislé, k snížení teploty topné vody v zimě až 
na max. 85°C. Pro objekty s rozvodem 80/60°C. S výhledem, že 

po dokončení zateplení (70/55) médiem bude topná voda o 
parametrech – zima 80/57 °C, léto 65/25. 
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Objektové předávací stanice 
Tlakově nezávislé předávací stanice, jsou vybaveny modulem 

přípravy teplé vody s průtokovým ohřevem a vyrovnávací nádrží.  

V okruhu přípravy teplé vody je osazeno úsporné elektronicky řízené 

čerpadlo, zajištující vnitřní cirkulaci teplé vody. Frekvenční řízení 

automaticky reguluje průtok soustavou na základě vratné teploty 

cirkulace. Tzn. není nutná další instalace vyvažovacího ventilu s další 

tlakovou ztrátou a mařenou čerpací prací. Čerpadlo přizpůsobuje 

průtok aktuálnímu odběru TV. Tzn. v situaci, kdy je zvýšený odběr TV v 

soustavě, jsou současně sníženy potřeby na průtok cirkulace, 

čerpadlo automaticky snižuje otáčky. 

Okruh ústředního vytápění je osazen oběhovým teplovodním 

čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Regulace teploty 

vytápění je zajištěna dvojcestnou regulační armaturou na primární 

straně.  
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Řídicí systém 
Předávací stanice tepla SYMPATIK jsou vybaveny regulátorem Siemens ST63X 

jedná se o volně programovatelný přístroj, který může být přizpůsoben na 

libovolný typ předávací stanice, na kterou stačí svými vstupy a výstupy. 

 Základní popis regulátoru pro jednotlivé funkce: 

Okruh vytápění 

 regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě s/bez vlivu 

teploty prostoru nebo v závislosti na prostorové teplotě  

 ekvitermní křivka zadávána až 8 body 

 Optimalizační (ekonomická) funkce: zapínání a vypínání vytápění podle 

požadavku v závislosti na typu budovy (setrvačnost a akumulace budovy) a 

venkovní teplotě – automatika léto/zima, automatika denního omezení 

 týdenní topný program se šesti periodami pro každý den  

 až 10 prázdninových programů 

 protimrazová ochrana  

 nezávislé časové programy pro vytápění a přípravu TV  

 náběhový alarm  

 korekce útlumové žádané teploty prostoru v závislosti na venkovní teplotě  
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 Nový koncept tepelné soustavy - předávací stanice  



31.10.2019 
30 

 

 

 Nový koncept tepelné soustavy - předávací stanice  
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Řídicí systém 
 Základní popis regulátoru pro jednotlivé funkce: 

Okruh teplé vody 

 přímý ohřev TV 

 vlastní časové plány pro přípravu TV  

 funkce  termická desinfekce 

 náběhový alarm , kmitání, atd   

Ochranné funkce 

 Ochrana proti přehřátí okruhu UT a TV s čidly teploty 

 Ochrana proti přehřátí okruhu UT a TV s termostatem 

 Hlášení zaplavení 

 Hlášení poruchy čerpadla topného okruhu 

 Hlášení přehřátí prostoru výměníkové stanice 

 Hlášení minimálního tlaku topné vody 

 Hlášení dlouhodobého dopouštění na minimální tlak 

 Hlášení zapnutí tlačítka central-stopu 
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Řídicí systém 
Funkce zvyšující ekonomii provozu 
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Řídicí systém 
Funkce zvyšující ekonomii 

provozu 
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Řídicí systém 
Funkce zvyšující ekonomii 

provozu 
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Řídicí systém 
Funkce zvyšující ekonomii 

provozu 
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Řídicí systém 
Funkce zvyšující ekonomii 

provozu 
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Řízení zdrojů tepla dle předpokládané spotřeby 

tepelné energie – využití SW aplikace HESCOnet 

 
Soustava je řízena s využitím optimalizačního SW HESCOnet, který umožní 

plánovat provoz zdrojů, predikce dle budoucích klimatických podmínek umožní 

zvýšení odběru z kogenerace, tj. nahřátí teplovodu pouze před očekávanou 

odběrovou špičkou. 
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Propojení všech  tří kogeneračních jednotek  
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Předpověď počasí přepočtená na vývoj budoucí spotřeby tepla v soustavě CZT 

(pohled na dispečink SW HESCOnet) 
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Způsoby zvýšení odběru tepla z KGJ 

 
Doplnění o akumulačního zásobníku 40 m3 

Využití tepelné akumulace  zásobovaných objektů  
pozitivní motivace odběratelů  



44 

PŘEŠTICE 

1 

2 

31.10.2019 



45 

Doplnění tarifů do MT  
Plynové kotle jsou spouštěny pokud dodávka tepla z KGJ nestačí odběrové špičce. Vyšší odběry jsou ráno cca. 6:30-9:30 a večer 18:00 – 22:00.   
 
O tom, že bude potřeba tepla vyšší než je výroba z KGJ víme dle předpovědi počasí a předchozího chování soustavy.  
Cílem je pomocí tarifů v MT zvýšit odběr tepla do UT mimo odběrovou špičku. Tu pak překlenout bez spuštění plynových kotlů.  
 
Návrh doplnění SW předávacích stanic - reakce  SW na info o Economy tarifu 
Pokud je splněna podmínka, že v příštích 24 hodinách bude potřeba tepla pro vytápění, pak bude přebytečný tepelný výkon využit pro nahřátí 
objektu které jsou právě v útlumovém režimu.   
 
Po dobu platnosti Economy tarifu bude dočasné zvýšení ekvitermní teploty do otopných těles  o 1-3°C (nastavitelné) 
Snížení teploty v Komfort režimu o 1-3°C – úměrné době platnosti předchozího Economy tarifu. Tím dojde ke srovnání tepelné bilance objektu    

  

 
 

Economy tarif – odběr soustavy CZT ze zdroje Palackého pod 500kW 



46 

Provoz zdroje CZT Palackého sledování odběru z KGJ 

 Sledování výroby z KGJ 
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Provoz zdroje CZT V Háječku sledování odběru z KGJ  
Sledování výroby z KGJ 



48 

Provoz zdroje CZT Husova sledování odběru z KGJ 

Sledování výroby z KGJ 
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Průběh dodávky tepla z kotelny Husova – plovoucí výkon dle 

spotřeby CZT. Zdroj Husova hlídá dP v soustavě. Při vyšších 

teplotách než -4°C, dochází v noci k podkročení minimálního 

odběru tepla z KGJ 

 

Výroba z KGJ 

Celkový výkon 
zdroje 
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Noční útlum  - pokles odběru pod výkon zdrojů KGJ 
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Noční útlum  - průběh 

Noční útlum nastaven cca od 22:00 do 5:30 

0:30 plné nabití akumulace KGJ v kotelně  

0:30 až 5:30 pokles odebíraného 

výkonu z KGJ o cca 300kW 

5:30 konec útlumu  vytápění v KPS 

náběh odběru KPS - zapnutí plynového 

kotle   

Po dobu útlumu je 

chlazeno do vzduchu 

300kWx5 hod 

1,5MWh=3,6GJ c 

 Návrh řešení pro max. využití tepla z 

KGJ. SW nástroje aplikované do WHC     

a SW KPS 

  

- Zvýšení teploty primáru + otevření 

zkratů (nárůst  tepelné ztráty v 

rozvodech) 

 

-    2 tarify – podpora odběratelů využívat       

odpadní teplo z KGJ  
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 Nový koncept tepelné soustavy - předávací stanice  
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Děkuji za pozornost  

 


