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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel 
 Název    MVE Andělská Hora  

Jméno odp. pracovníka: ing. Václav Bare�  
Adresa:   Třemblaty 48, 251 65 Ondřejov 

 Telefon:    0204 / 64 05 79 
 
Malá vodní elektrárna 

Adresa:   Andělská Hora 103, 463 31Chrastava 
 Telefon:    048 / 28 20 324 
 
 
 
        
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 
 Předmětem demonstračního projektu je rekonstrukce malé vodní elektrárny 
Andělská Hora u Chrastavy s jedním soustrojím s dvojitou kotlovou Francisovou 
turbínou roz�ířením o dal�í soustrojí s Kaplanovou turbínou. 

Malá vodní elektrárna se nachází na levém břehu řeky Lu�ická Nisa. Voda je 
ze stavidlového jezu v  ř. km 21,885 přiváděna do MVE podzemním přivaděčem 
o délce 133 m a průřezu 1,8 x 1,0 m, který je ukončen �oupětem s elektropohonem 
(i v současné době nefunkčním � stále otevřeném). Na �oupě navazuje tlakové 
nadzemní ocelové potrubí o délce 121 m a světlosti 1,5 m, přivádějící vodu 
k turbínám. Voda je z MVE od turbín odváděna zakrytým podzemním betonovým 
kanálem o délce 208 m s protipovodňovým stavidlovým uzávěrem na vstupu do řeky. 

Průměrný dlouhodobý roční průtok činí 3,28 m3/s,  sanační průtok 0,50 m3/s. 
Roční odtoková závislost v členění po 30 dnech je následující : 

 

dní 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

m3/s 7,25 5,10 3,95 3,20 2,70 2,26 1,92 1,70 1,43 1,20 0,94 0,70 0,54

 
 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t   2000 

 
ANDĚLSKÁ HORA NA LU�ICKÉ NISE 

 
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 
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Malá vodní elektrárna pocházející z roku 1908 byla původně osazena třemi 
soustrojími s kotlovými horizontálními Francisovými turbínami a se synchronními 
generátory. Turbíny byly vyrobeny firmou ESCHER - WYSS v roce 1907.   

Před rekonstrukcí dle demonstračního projektu (do roku 2000) byla v provozu 
jen jedna zmíněná turbína, dvě dal�í byly demontovány. 

Maximální průtok provozovanou Francisovou turbínou je 1,8 m3/s, při spádu 
11 m dává soustrojí maximální elektrický výkon 161 kW. Turbína pohání na přímo 
synchronní generátor 5,5 kV s transformátorem 5,5 / 0,4 kV. Generátor je buzen 
regulačním trafem s usměrňovačem. 

Pro vy��í vyu�ití průtoku vody bylo dle demonstračního projektu instalováno 
dal�í soustrojí s vertikální Kaplanovou turbínou od dodavatele SANBORN a.s. Velké 
Meziříčí se synchronním generátorem SIEMENS 0,4 kV, s buzením pomocí diod na 
rotoru (automaticky na zadanou hodnotu účiníku).   

Dodavatel nového soustrojí s Kaplanovou turbínou byl vybrán na základě 
výběrového řízení ze tří nabídek. 

Nové soustrojí s Kaplanovou turbínou je umístěno v místě demontovaných 
dvou Francisových turbín.  

Maximální průtok novou Kaplanovou turbínou SANBORN je 1,9 m3/s, při 
spádu 11 m dává soustrojí maximální elektrický výkon 180 kW. 

Regulace natočení lopatek rozváděcího kola je odvozena od hlídání horní 
hladiny, regulace natočení lopatek obě�ného kola je řízeno od nastavení 
rozváděcího kola (počítačem v 36 stupních) tak, aby bylo dosa�eno co nejvy��í 
hydraulické účinnosti. 

Elektrická energie vyrobená v nově instalovaném soustrojí při napětí 0,4 kV 
společně s elektrickou energii vyrobenou v soustrojí s Francisovou turbínou je 
dodávána přímo do sítě SČE a.s. pomocí dvojitého podzemního kabelu o délce cca 
200 m. 
 Dle provozu obou turbín se spád pohybuje v rozmezí  10 � 12 m. 
 

Stav před rekonstrukcí dle demonstračního projektu :  
Jez, vtokový objekt, přiváděcí i odpadní kanál v dobrém stavu, česle 

a stavidla v dobrém stavu včetně či�tění česlí.  
Stávající Francisova turbína vy�adovala výměnu bandá�í  na obě�ném kole. 

Hlavní �oupě na přivaděči vody do turbíny neumo�ňovalo uzavření. Silová 
elektroinstalace včetně ochran nebyla vyhovující. 
 
 

Přehled činností v rámci rekonstrukce dle demonstračního projektu : 
Instalace soustrojí SANBORN s Kaplanovou turbínou 
Instalace �oupěte a přívodního potrubí  pro nové soustrojí 
Instalace elektrorozvaděče ovládání a ji�tění s funkcemi : 

- bezobslu�ný provoz s občasným dohledem 
- hlídání teploty lo�isek  
- automatický rozběh a odstavení soustrojí  
- řízení průtoku turbínou dle horní hladiny 

Instalace mostového jeřábu 
Instalace nových silových elektrických obvodů pro stávající i nové soustrojí 
Instalace předepsaných ochran pro stávající soustrojí s Francisovou turbínou 
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 Soustrojí s Francisovou turbínou 

 

 

             Soustrojí s Kaplanovou turbínou 
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Harmonogram prací v rámci demonstračního projektu : 
  
 10 - 11/ 1999 instalace kabelů mezi MVE a trafem SČE a.s. 

   3 -  4/ 2000 instalace soustrojí SANBORN s Kaplanovou turbínou 
   3 -  4/ 2000 instalace vnitřních elektroinstalací v MVE  
         4/ 2000  provozní zkou�ky nového soustrojí 

  
 

Základní technické údaje zařízení: 
 
 

Stávající soustrojí s dvojitou Francisovou turbínou ESCHER - WYSS : 
 
Průměr obě�ného kola turbíny (mm) 2 x 600 

Průměrný spád na turbíně (m) 11,0 

Maximální průtok turbínou (m3/s) 1,80 

Minimální průtok turbínou (m3/s) 0,50 

Maximální výkon turbíny (kW) 170 

Otáčky turbíny (1/min.) 300 

Maximální účinnost turbíny ( - ) 0,80 

Instalovaný výkon generátoru (kW) 160 

Maximální výkon generátoru (kW) 160 
 

 
 

Nové soustrojí s Kaplanovou turbínou SANBORN 
 

Typ turbíny  KTS � R - 600 

Průměr obě�ného kola turbíny (mm) 600 

Průměrný spád na turbíně (m) 11,0 

Maximální průtok turbínou (m3/s) 1,90 

Maximální výkon turbíny (kW) 191 

Otáčky turbíny (1/min.) 750 

Maximální účinnost turbíny ( - ) 0,89 

Instalovaný výkon generátoru (kW) 200 

Maximální výkon generátoru (kW) 180 
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Dodavatelé zařízení : 
 
 Soustrojí :   SANBORN a.s. Velké Meziříčí 
 �oupě a přivaděč :  Armatury Servis Kravaře a.s. 

Elektrotechnologie : MVE technik s.r.o. Kostelec u Jihlavy 
Mostový jeřáb :  Reimann Josef, Ústí nad Labem 

  
 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady 
 

 
Soustrojí turbína - generátor      2 244 700,- Kč 
 
Uzavírací �oupě a montá�ní vlo�ka        417 500,- Kč 
 
Mostový jeřáb s pojízdnou kočkou        199 000,- Kč 
 
Rozvaděč, řídící jednotka a hydraulická jednotka      598 000,- Kč 
 
Kabelové propojení MVE s trafostanicí        107 100,- Kč 
 
Stavební úpravy           210 000,- Kč 
 
Audit               15 000,- Kč
  
 
Celkem bez DPH        3 791 300,- Kč 
 
z toho státní podpora          598 000,- Kč 
 
 
 
HODNOCENÍ 
 
 

Původní soustrojí s Francisovou turbínou je v provozu od roku 1996. Za dobu 
do rekonstrukce dle demonstračního projektu (4/2000) byla průměrná výroba 
elektrické energie cca 800 MWh/rok. 
 Po rekonstrukci dle dosavadního provozu (4/2000 � 8/2001) je roční výroba 
elektrické energie v MVE při provozu obou turbín stanovena na 1 300 MWh/rok. 
 Této výroby elektrické energie bude dosa�eno přednostním provozováním 
soustrojí s Kaplanovou turbínou, které má vy��í účinnost. 
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 Vyrobená elektrická energie je dodávána výhradně do sítě SČE a.s. za 
výkupní cenu 1,20,- Kč/kWh (bez DPH). 
 Provozní náklady MVE jsou oceněny měrnou částkou 50,- Kč/MWh vyrobené 
elektrická energie.  Tato částka zahrnuje prakticky jen náklady na provozní hmoty 
a bě�nou údr�bu nebo drobné opravy. Mzdové náklady jsou v důsledku jen 
občasného dohledu minimální. 
 
  
Ekonomie provozu MVE 
  

Tr�by z prodané el. energie 1 300  .  1 200 1 560 000,- Kč/r 

Provozní náklady MVE     1 300  .  50        65 000,- Kč/r 

Výnosy z provozu MVE  1 495 000,- Kč/r 

 
 

Prostá (nediskontovaná) návratnost 
 
  3 791 300 / 1 495 000   =   2,5 roku 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel 
 Název    DOTEX a.s.  

Jméno odp. pracovníka: p. Milan Trnka, technický náměstek 
Adresa:   Dobrá nad Sázavou, 582 91 Světlá nad Sázavou  

 Telefon:    0451 / 45 27 20 
 
 
 
        
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 
 Předmětem demonstračního projektu je rekonstrukce malé vodní elektrárny 
v závodě DOTEX a.s. Dobrá nad Sázavou. 
 
 DOTEX a.s. je výrobcem vlnařských přízí, elektrická energie je do závodu 
dodávána ze sítě VČE a.s., zdrojem tepla je uhelný parní kotel. 
 

Malá vodní elektrárna je instalována v areálu závodu na levém břehu řeky 
Sázavy v ř. km 149,6. Voda je z  jezové zdr�e k turbínám přiváděna kanálem o délce 
27 m a �ířce 6,2 m a odváděna kanálem o délce 123 m a �ířce 6,2 m. 

 
Průměrný dlouhodobý roční průtok činí 7,292 m3/s,  roční odtoková závislost 

v členění po 30 dnech je následující : 
 

dní 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

m3/s 17,4 11,5 8,6 6,8 5,6 4,6 3,8 3,1 2,5 2,0 1,5 1,0 0,7 

 

Spád na vodní elektrárně byl původně 1,75 m, nyní činí 2,5 m. 

 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t   2000 

 
DOTEX A.S., DOBRÁ NAD SÁZAVOU 

 
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 
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Malá vodní elektrárna je osazena dvěma soustrojími s ka�novými vertikálními 
Francisovými vodními turbínami (označené jako T1 a T2) pohánějícími přes úhlové 
převodovky dva synchronní generátory. Turbíny s litinovým obě�ným kolem byly 
vyrobeny v ČKD Blansko a synchronní generátory v ČKD Praha v r. 1939. Oba 
generátory byly původně buzeny vlastními budiči (dynama) na hřídeli, ty byly v�ak 
nahrazeny cizími budiči � regulačními transformátory s usměrňovači. 

 

Stav před rekonstrukcí dle demonstračního projektu : 
Jez, vtokový objekt, přiváděcí i odpadní kanál v dobrém stavu, zvý�ený spád 

na 2,5 m. Česle a stavidla v dobrém stavu, strojní či�tění česlí nebylo instalováno.  
Turbíny v dobrém stavu, regulace natočení lopatek rozváděcích kol pomocí 

stejnosměrného motoru � z  hlediska bezpečnosti chodu turbín nevhodné. Stav 
převodů a lo�isek dobrý - kromě volného spodního lo�iska turbíny T1. 

Obvody elektrických ochran, vyvedení elektrického výkonu, ovládání 
a regulace v nevyhovujícím stavu. Nebyly instalovány ochrany předepsané normou 
pro MVE (zpětná watová, proudová symetrie, frekvenční podpětí a přepětí) . 

 

Přehled činností v rámci rekonstrukce dle demonstračního projektu : 
Provedení měření vibrací turbín, kontrola a oprava lo�isek a převodů 
(u turbíny T1 výměna volného spodního lo�iska za plastové) 
Proměření elektrických parametrů obou generátorů 
Instalace nových silových elektrických obvodů a předepsaných ochran 
 
Instalace řídícího systému s funkcemi : 

- bezobslu�ný provoz s občasným dohledem 
- automatická regulace hladiny nad jezem  
- hlídání teploty lo�isek 
- automatický rozběh a odstavení soustrojí turbína � generátor 

Instalace nových hydraulicky ovládaných regulátorů lopatek rozváděcích kol 
s bezpečnostním gravitačním zavíráním při výpadku sítě 
Instalace hydraulického čisticího stroje česlí 
 

 
Základní technické údaje zařízení: 
 

  Turbína T1 Turbína T2 

spád (m) 2,5 2,5 

hltnost turbíny (m3/s) 4,3 2,9 

výkon turbíny (kW) 87 58 

otáčky turbíny/generátoru (1/min) 100/500  112/500  

účinnost turbíny ( - ) 0,83 0,83 

výkon generátoru (kVA) 80  53  
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Dodavatelem    zařízení    a    práce    v    rámci  rekonstrukce   zajistila   firma  

MVE technika s.r.o. Kostelec u Jihlavy 
 
 
Harmonogram prací : 
 
 6/2000 výměna elektrických obvodů, řídícího a silového rozvaděče 

8/2000 instalace hydraulicky ovládaných regulátorů lopatek rozváděcích      
      kol obou turbín 

 9/2000 instalace čistících strojů česlí a �labu na odvod shrabků, dále  
oprava lo�isek a okruhů mazání 

 10/2000 zahájení zku�ebního provozu 
  
 
 

Soustrojí s Francisovou turbínou  
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Stroj na či�tění česlí 
 

 
 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady  
         
 

Instalace silových elektrorozvodů a ochran  696 000,- Kč 
 
 Instalace hydraulicky ovládaných regulátorů 
 klapek rozváděcích kol s gravitačním zavíráním 250 000,- Kč 
 
 Oprava mazacích okruhů, výměna spodního lo�iska 
 turbíny T1 za plastové, oprava rozváděcích kol 128 600,- Kč 
 

Instalace čističe česlí a �labu na odvod shrabků 550 400,- Kč 
 
 Projekt, audit, uvedení do provozu      50 000,- Kč 
 
  

Celkem bez DPH              1 675 000,- Kč 
 
 z toho státní podpora      251 000,- Kč 
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HODNOCENÍ 
 
 

Elektrická energie je z generátorů soustrojí o napětí 0,4 kV vyvedena do 
rozvodny 0,4 kV v závodě. Odtud je dodávána pro vlastní spotřebu v třísměnném 
provozu závodu. V pracovních dnech je elektrická energie vyrobená v MVE v závodě 
zcela vyu�ita. Během sobot a nedělí, kdy elektrická výkon MVE převy�uje spotřebu 
závodu je přebytek vyrobené elektrické energie dodáván do sítě VČE a.s. 

MVE je po rekonstrukci v provozu od října r. 2000. Dle dosavadních 
zku�eností ( provoz od 10/2000 do 8/2001) je mno�ství vyrobené elektrické energie 
při provozu obou soustrojí cca 40 MWh/měsíc.  

Roční výrobu elektrické energie v MVE lze tedy očekávat ve vý�i 
cca 450 MWh, z čeho� 370 MWh/r bude dodáno do vlastní spotřeby a 80 MWh/r do 
sítě VČE a.s. Spotřeba elektrické energie závodu činí 1430 MWh/r, elektrická 
energie je ze sítě VČE a.s. odebíraná v sazbě B3b. Podíl dodávky elektrické energie 
z MVE činí tedy 26%. 
 
 
 Ekonomie provozu MVE 
  
 Elektrická energie dodaná z MVE do závodu je oceněna ve vý�i nenakoupené 
elektrické práce � v sazbě B3b je průměrná cena elektrické práce 1,02 Kč/kWh (bez 
DPH).  

Výkupní cena elektrické energie dodané do sítě VČE a.s. je 0,66 Kč/kWh (bez 
DPH). 

 
 

Úspora z nenakoupené el. práce 370 . 1020 377 400,- Kč/r 

Tr�by z prodeje el. energie do sítě 80  .   660   52 800,- Kč/r 

Celkem výnosy z provozu MVE  430 200,- Kč/r 

 
 
 Náklady na provoz MVE  
 

mzdové (v rámci údr�by závodu) 0,- Kč/r 

opravy a údr�ba  40 000,- Kč/r 

         
         
 
 Prostá (nediskontovaná) návratnost 
  
  1 675 000 / (430 200 � 40 000) =    4,3 roku     
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 

 

Provozovatel 
 Jméno:   Ing. Miloslav Vyhnal 

Adresa:   251 69, Velké Popovice 423 
 Telefon:    02 / 250 10 400 
 

 

OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 

 

 Předmětem demonstračního projektu je instalace tepelného čerpadla do 
třípodla�ního rodinného domu s vnitřním bazénem. Původně zamý�lený solární 
systém nebyl zatím instalován. 
 Dům situovaný v oblasti s výpočtovou teplotou �12 °C má obvodový plá�ť 
proveden z cihel POROTHERM o tl. 300 - 400 mm s dodatečnou tepelnou izolací 
polystyrenem o tl. 50 � 80 mm.  

Okna jsou dvojitá s plastovými rámy. Tepelná izolace střechy je tvořena 
ISOVEREM o tl. 160 mm a vzduchovou vrstvou o tl. 30 mm. 
 Obytná plocha a vytápěný objem rodinného domu s dvěma nadzemními 
a jedním podzemním podla�ím činí : 
 
 
 obytná plocha (m2) vytápěný objem (m3) 

podzemní podla�í 141 412 

1. podla�í 160 658 

2. podla�í  89 253 

celkem 391 1323 
 
        

         

          

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2 0 0 0 

 
TEPELNÉ  ČERPADLO V  RODINNÉM  DOMĚ 

 
VE VELKÝCH POPOVICÍCH 
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 Tepelná ztráta rodinného domu při výpočtové teplotě �12 °C byla kalkulována 

na 20,4 kW, tomu odpovídá nízká měrná tepelná ztráta 0,42 W/m3K. 

 

Roční spotřeba tepla pro vytápění byla stanovena na 39,4 MWh/r (142 GJ/r).  

Spotřeba tepla pro přípravu TUV byla stanovena na  7 MWh/r (25,2 GJ/r) 

Spotřeba tepla pro ohřev vody v bazénu byla stanovena na 17 MWh/r (61,2 GJ/r). 

Celková spotřeba tepla rodinného domu tedy činí 63,4 MWh/r (228,4 GJ/r). 

 

Zdrojem tepla pro dům je bivalentní zdroj tvořený tepelným čerpadlem země � 
voda STIEBEL ELTRON, typ WPWE 14 a elektrokotlem AUGUR � zamý�lený 
solární systém nebyl zatím instalován a ani o jeho instalaci není zatím rozhodnuto.  

Suterénní prostory s vy��ími nároky na výměnu vzduchu (bazén, fitness) jsou 
větrány pomocí systému DUPLEX s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. 

Zdrojem nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo jsou dva tři vrty 
o hloubce 70 m, teplonosným mediem je směs etylenglykolu s vodou. 

Jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadla je 14,0 kW a elektrický 
příkon 4,3, čemu� odpovídá topný faktor 3,3. Uvedené hodnoty elektrického příkonu 
a topného faktoru platí při provozu tepelného čerpadla při vstupní teplotě zdroje 
10 °C a výstupní teplotě topné vody 50 °C. 
 Součástí tepelného čerpadla je akumulační zásobník o objemu 200 l.   

Celkový jmenovitý výkon elektrokotle je  18 kW, výkon kotle je mo�no spínat 
ve třech stupních - 6, 12, 18 kW.  
 Tepelné čerpadlo s elektrokotlem a větracím systémem s rekuperací jsou 
umístěny v suterénu. 
 Otopná soustava domu je tvořena kombinací podlahového vytápění 
a plochých deskových těles. Instalované tepelné příkony pro tři vytápěcí okruhy jsou: 
 
 okruh podlahového vytápění v obytných prostorech  15,0 kW 
 okruh podlahového vytápění vnitřního bazénu     2,6 kW 
 okruh deskových těles        3,8 kW 
 

TUV je připravována v zásobníku o objemu 300 l. Ohřev vody ve vnitřním 
bazénu je zaji�těn deskovým výměníkem.  
 Zapojení tepelného čerpadla s elektrokotlem pro dodávku tepla na vytápění 
a TUV je znázorněno na připojeném schématu. 
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Tepelné čerpadlo s paralelně připojeným elektrokotlem dodává centrálním 

topným a zpětným potrubím teplo pro tři vytápěcí okruhy (dva podlahové, jeden s 
deskovými tělesy) a pro bazénový výměník. Max. teplota topné a zpětné vody pro 
podlahové vytápění je 49/41 °C, pro desková tělesa 65/50 °C. Ohřev TUV je zaji�těn 
pomocí vlo�ené teplosměnné plochy v boileru, která je připojena přímo na tepelné 
čerpadlo. 

Regulaci vytápění domu zaji�ťuje ekvitermní regulátor HONEYWELL, který 
ovládá teplotu topné vody pomocí trojcestných servoventilů a spínání oběhových 
čerpadel pro ka�dý okruh zvlá�ť, dále regulaci teploty TUV, blokování max. teploty 
zpátečky (kvůli tepelnému čerpadlu) a teplotu vody v bazénu. 
 
Základní technické údaje zařízení: 
 
Rodinný dům 
vytápěná plocha     391 m2 
vytápěný objem   1323 m3  
tepelná ztráta (-12°C)  20,4 kW 
měrná tepelná ztráta  0,42 W/m3K  
 
Tepelné čerpadlo 
dodavatel, typ   STIEBEL ELTRON, WPWE 14 
topný výkon    14,0 kW  
el. příkon    4,3 kW 
chladivo    R 290 
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Elektrokotel 
dodavatel, typ   AUGUR, typ B 
topný výkon    18,0 kW  
 
Větrací systém s rekuperací 
dodavatel, typ   ATREA, DUPLEX 600 
větrací výkon   600 m3/h 
účinnost rekuperace  70 %  
 
Systém vytápění   
podlahové vytápění   CUPROTHERM, max. 49/41 °C 
desková tělesa   RADIK, max. 65/50 °C 
 
Regulace  
dodavatel    HONEYWELL 
regulace ekvitermní regulace tepelného čerpadla, teploty 

vytápěcích okruhů, TUV, hlídání teploty zpátečky 
pro tep. čerpadlo 

 
 
NÁKLADY 
 
Dodávka tepelného čerpadla      250 000,- Kč 
Vrty, zemní práce a vystrojení      177 000,- Kč  
Dodávka elektrokotle         22 000,- Kč 
Nucené větrání s rekuperací      178 000,- Kč  
Dodávka a montá� komponent strojovny      85 000,- Kč 
(čerpadla, potrubí, armatury, regulace)  
Projekt, audit           56 000,- Kč 
Celkem včetně DPH       768 000,- Kč 
 
z toho státní dotace        140 000,- Kč 
 
 
 
HODNOCENÍ 
 
 
  Rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem s elektrokotlem je z hlediska 
tepelně � izolačních vlastností nadprůměrný, navíc je u suterenních místností vyu�ito 
rekuperace tepla z odpadního vzduchu do přiváděného.  Původně zamý�lený solární 
systém nebyl k datu provedení tohoto informačního listu (září 2001) instalován.  

Vytápění pomocí tepelného čerpadla se �pičkovým elektrokotlem bylo zvoleno 
jako alternativa k přímotopnému elektrickému vytápění vzhledem k faktu, �e 
v uvedené lokalitě není mo�no pro vytápění vyu�ít zemní plyn. Tepelné čerpadlo 
STIEBEL ELTRON s ekologickým chladivem R 290 bylo vybráno ze tří 
konkurenčních nabídek.  
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 Tepelné čerpadlo s elektrokotlem bylo uvedeno do trvalého provozu v květnu 
2000, provoz celého systému je zatím bez podstatněj�ích závad. 
 Dosavadní provoz tepelného čerpadla lze hodnotit v  sezóně červen 
2000 /červen 2001. V tomto období byla celková spotřeba elektrické energie pro 
rodinný dům v nízkém tarifu 42 800 kWh. Spotřeba elektrické energie na osvětlení 
a ostatní elektrické spotřebiče (kromě vytápění, TUV a bazénu) byla pro dům 
stanovena v tomto období na cca 7 000 kWh. Spotřeba elektrické energie pro 
vytápění domu, bazénu a TUV byla tedy 35 800 kWh/rok. 
 Vzhledem k celkové spotřebě tepla v topném období na vytápění, TUV 
a ohřev vody v bazénu ve vý�i 63 400 kWh je úspora elektrické energie 
27 600 kWh/r. 

Náklady na dodávku celkové elektrické energie v nízkém tarifu pro dům 
v sazbě D 55 (pro tepelné čerpadlo, měsíční plat za 3 x 63A je 447,- Kč) jsou : 

 
(447 . 12)  +  42 800 . 0,9   =   43 884,- Kč/r 
  
V případě vytápění domu pomocí přímotopného systému by náklady na 

dodávku celkové elektrické energie (63 400 kWh + 7 000 kWh) v sazbě D 45 
(měsíční plat za 3 x 63A je 1 103 Kč) byly : 

 
(1 103 . 12)  +  70 400 . 1,0   =   83 636,- Kč/r 
  
Úspora nákladů na elektrickou energii pro vytápění domu, bazénu a TUV 

provozem tepelného čerpadla je tedy 39 752,- Kč/r. 
 
 Rodinný dům má výpočtovou tepelnou ztrátu 20,4 kW, vzhledem k dal�ímu 
nutnému tepelnému příkonu pro ohřev TUV a bazénu lze prohlásit, �e instalovaný 
topný výkon tepelného čerpadla 14 kW je dimenzován správně.  

Jak vyplývá z porovnání spotřeby elektrické energie na vytápění domu, 
bazénu a přípravu TUV (35 800 kWh/r) a spotřeby tepla pro uvedené účely 
(63 400 kWh/r) dosahuje v�ak �topný faktor� tepelného zdroje (tepelné čerpadlo 
a elektrokotel) jen relativně nízké hodnoty 1,8 (63 400 / 35 800). To je způsobeno 
vysokým podílem provozu elektrokotle pro ohřev bazénu v důsledku nedostatečné 
tepelné izolace jeho stěn (tenká betonová skořepina) společně s vy��ím výskytem 
spodních vod v dané lokalitě, které stěny bazénu výrazně ochlazují. 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel 
 Jméno:   Petr a Renáta Bednářovi 

Adresa:   Mánesova 781, 252 28 Černo�ice 
 Telefon:    02 / 51 64 00 82 
 
 
 
      
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 Předmětem demonstračního projektu je instalace tepelného čerpadla do 
rodinného domku . 
 Dvoupodla�ní, nepodsklepený rodinný domek situovaný v oblasti 
s výpočtovou teplotou �12 °C má obvodový plá�ť proveden ze sendviče tvořeného 
dvěma vrstvami ORSILU, parotěsnou folií, a jednou vrstvou polystyrenu, které jsou 
vlo�eny mezi dvě dřevotřísky kryté na vnitřní straně sádrokartonem a na vněj�í 
straně termoomítkou. Celková tlou�tka obvodového plá�tě je cca 30 cm.  

Okna s dřevěnými rámy jsou osazena dvojitými skly (tzv. eurookna). Na noc 
jsou před okna stahovány tepelně � izolační �aluzie. 
 
 Obytná plocha a vytápěný objem domku činí : 
 
 obytná plocha (m2) vytápěný objem (m3) 

1. podla�í 133 339 

2. podla�í   90 230 

Celkem 223 569 
 
 Tepelná ztráta rodinného domku při výpočtové teplotě �12 °C byla 
kalkulována na 12,5 kW. Roční spotřeba tepla pro vytápění (dle po�adavku majitele 
pro vy��í průměrné teploty v domku) byla stanovena na 29 MWh/r (104,4 GJ/r).  
Spotřeba tepla pro přípravu TUV byla stanovena na 5,4 MWh/r (19,4 GJ/r). Celková 
spotřeba tepla pro vytápění a TUV v domku je tedy 34,4 MWh/r (123,8 GJ/r). 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2 0 0 0 
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Zdrojem tepla pro domek je bivalentní zdroj tvořený tepelným čerpadlem země 
� voda MASTER THERM, typ WE 060 a elektrokotlem PROTHERM, typ 12 S.  

Zdrojem nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo jsou tři zemní vrty, 
ka�dý o hloubce 50 m, teplonosným mediem je směs fridexu a vody v poměru 1 : 2. 

Jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadla je 14,3 kW a elektrický příkon 
4,4 kW čemu� odpovídá topný faktor 3,2. Uvedené hodnoty elektrického příkonu 
a topného faktoru platí při provozu tepelného čerpadla při teplotách : 

 
vstupní teplota nízkopotenciálního zdroje 10 °C 
teplota topné vody     50 °C   
 

 Jmenovitý výkon elektrokotle, (který byl přemístěn z původního obydlí majitele 
rodinného domku) je 12 kW.    
 Tepelné čerpadlo a elektrokotel jsou umístěny na 1. podla�í v technické 
místnosti společně s dvěma boilery pro přípravu TUV o objemu 2 x 200 l. 
 

Otopná soustava rodinného domku je tvořena kombinací podlahového 
vytápění a čtyř pomocných deskových těles (jedno těleso je v 1. podla�í a tři tělesa v 
2. podla�í), které jsou zapojeny do série � topná voda nejprve protéká deskovými 
tělesy a potom smyčkami podlahového vytápění. Tím je zaji�těna ni��í topná teplota 
v podlahovém vytápění.  
 Zapojení tepelného čerpadla a elektrokotle do systému pro dodávku tepla pro 
vytápění a TUV je znázorněno na přilo�eném schématu. 
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Tepelné čerpadlo MASTER THERM má výstup topné vody jednak pro 
vytápění a jednak pro přípravu TUV.  Pro mo�nost zvý�ení teploty topné vody je 
v sérii k tepelnému čerpadlu připojen elektrokotel. 

Na topnou vodu a zpátečku pro vytápění jsou připojeny okruhy podlahového 
vytápění a okruhy radiátorů pro obě podla�í. Regulační armatury na vstupu do 
těchto okruhů jsou vyregulovány dle vypočtené tepelné ztráty místností, které vytápí. 

TUV je ohřívána pomocí teplosměnných vlo�ek v boilerech připojených na 
druhý vývod topné vody a zpátečky z tepelného čerpadla. Kromě toho mají boilery 
instalovány elektrické topné vlo�ky (na schématu nejsou zakresleny), které umo�ňují 
ohřev TUV bez provozu tepelného čerpadla. 

 Chod tepelného čerpadla � teplota topné vody do systému � je řízena 
ekvitermní regulací.  Tato základní regulace spolupracuje s dal�ím regulátorem 
HONEYWELL, na kterém je naprogramován po�adovaný průběh teploty v �řídící� 
místnosti (obývací pokoj s kuchyní). 

 
 
Základní technické údaje zařízení: 
 
Rodinný domek  
dodavatel    HAAS CHANOVICE  
vytápěná plocha   223 m2 
vytápěný objem   569 m3  
tepelná ztráta (-12°C)  12,5 kW     
měrná tepelná ztráta  0,69 W/m3K   
 
 
Tepelné čerpadlo 
Dodavatel, výrobce   MASTERM THERM Praha 
typ     WE 060 
topný výkon    14,3 kW  
el. příkon    4,4 kW 
chladivo    R 22 
 
 
Elektrokotel 
Dodavatel, výrobce   PROTHERM Praha 
typ     12 S 
topný výkon    12,0 kW  
 
 
Systém vytápění   
dodavatel  
podlahové vytápění   Gabotherm Constructa � GTFN 
desková tělesa   RADIK 
max. provozní teploty  55 / 40 °C  
 
 
Regulace  
dodavatel    HONEYWELL 
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NÁKLADY 
 
Investiční náklady  

 
 
Dodávka tepelného čerpadla      136 000,- Kč 
 
Vrty (bez vystrojení)       104 000,- Kč  
 
Instalace primárního okruhu do vrtů        32 000,- Kč 
 
Ostatní (montá�, náplně, izolace, odzkou�ení)       37 000,- Kč 
 
Celkem včetně DPH        309 000,- Kč 
 
z toho státní dotace         100 000,- Kč 
 
 
 
 
HODNOCENÍ 
 
 
  Rodinný domek dle vlastního návrhu majitele, stavěný netradiční technologií 
(sendviče z dřevotřísek a izolačních materiálů), je z hlediska měrné tepelné ztráty  
spí�e průměrný v důsledku vy��í plochy oken s průměrnými tepelně izolačními 
vlastnostmi. Vytápění domku pomocí tepelného čerpadla bylo zvoleno jako 
alternativa k přímotopnému elektrickému vytápění vzhledem k faktu, �e v uvedené 
lokalitě není mo�no pro vytápění vyu�ít zemní plyn.  
  

Dodavatel tepelného čerpadla MASTER THERM byl vybrán na základě 
výběrového řízení ze tří nabídek. Při výběru byly hlavním kriteriem měrné investiční 
náklady vzta�ené na topný výkon čerpadla � tepelné čerpadlo je provozováno 
s chladivem R 22.  

 
Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do provozu v listopadu 1999, k datu 

provedení tohoto informačního listu (srpen 2001) byl provoz celého systému bez 
podstatněj�ích závad. Problémem byla pouze částečná netěsnost primárního okruhu 
(nízkopotenciální zdroj), která byla odstraněna přidáním vhodného přípravku do 
teplosměnné kapaliny.  
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Přehled celkové spotřeby elektrické energie pro rodinný domek v průběhu 
roku 2000: 

 
 spotřeba el. energie (kWh/měs) 

leden 2 530 

únor 1 942 

březen 1 625 

duben 1 055 

květen     640 

červen     524 

červenec     591 

srpen    530 

září    691 

říjen    964 

listopad 1 160 

prosinec 1 495 

celkem     13 747  
 

               
 Tepelné čerpadlo bylo provozováno v zimním a přechodném období, 
v měsících červen, červenec a srpen byla TUV připravována pomocí elektrických 
topných vlo�ek v boilerech. Dle spotřeby elektrické energie v letních měsících (TUV, 
osvětlení a ostatní elektrické spotřebiče kromě topení) je podíl na přípravu TUV 
stanoven ve vý�i cca 450 kWh/měsíc a na ostatní elektrospotřebiče a osvětlení ve 
vý�i 100 kWh/měsíc. 
 Spotřeba elektrické energie pro provoz tepelného čerpadla a elektrokotle 
v roce 2000 (vytápění a TUV v měsících leden � květen a září � prosinec) potom 
byla : 

13 747  -  (542 + 591 + 530) � (9 . 100)  =  11 184 kWh. 
 

 Vzhledem ke spotřebě tepla na vytápění a TUV ve vý�i 34 400 kWh/rok je při 
porovnání s přímotopným způsobem výroby tepla úspora elektrické energie 
23 216 kWh/r. Vzhledem k tomu, �e elektrokotel je spínán zcela výjimečně je 
průměrný topný faktor tepelného čerpadla 3,1 (34 400 / 11 184).  

Náklady na dodávku elektrické energie v sazbě D 55 pro tepelné čerpadlo 
(měsíční plat za 3 x 25A je 178 Kč) jsou : 

 
(178 . 12)  +  11 184 . 0,9   =   12 282,- Kč/r  
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V případě vytápění domku pomocí přímotopného systému by náklady na 
dodávku elektrické energie v sazbě D 45 (měsíční plat za 3 x 25A je 438,- Kč) byly : 

 
(438 . 12)  +  34 400 . 1,0   =   39 656,- Kč/r  
 
Úspora nákladů elektrické energii pro vytápění a TUV je tedy 27 374,- Kč/r 
 

 Instalovaný topný výkon 14,3 kW tepelného čerpadla je dle tepelné ztráty 
domku předimenzovaný (s odpovídajícími vy��ími investičními náklady). Měl by být 
přibli�ně 9 kW co� by mělo za následek krat�í návratnost investičních nákladů. 
Důsledkem by ov�em byl poněkud vy��í podíl provozu elektrokotle, který je 
v současné době provozován zcela výjimečně.    
 Stávající úsporu v dodávce elektrické energie pro vytápění a TUV je mo�no 
je�tě částečně zvý�it při celoročním provozu tepelného čerpadla, tzn. i v letních 
měsících. 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel 
   

Jméno:   ing. Jan �těrba 
Adresa:   664 75 Deblín č. 50 

 Telefon:    0504 / 43 02 41 
 
 
 
     
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 
 Předmětem demonstračního projektu je vyu�ití tepla z kogenerační jednotky 
nejen pro vytápění a přípravu TUV ale i pro provoz technologie tj. pasterizaci mléka, 
výrobu sýrů a su�ení léčivých bylin v objektu Ekologického zemědělství. 
 Ekologické zemědělství je provozováno v usedlosti skládající se z  rodinného 
domu a hospodářské části, v které jsou ustájena hospodářská zvířata, uskladněno 
krmivo a je umístěna technologie pro zpracování  zemědělských produktů.  
 

Roční bilance technologické činnosti je následující : 
pasterizace 30 200 l mléka  
výroba 2 100 kg sýrů a 3000 kg tvarohu 
su�ení bylin (měsíček lékařský a máta peprná), 600 kg su�iny 
 

Instalace kogenerační jednotky byla provedena v souvislosti s přechodem 
vytápění Ekologického zemědělství z uhlí na zemní plyn. Je instalována kogenerační 
jednotka typu TEDOM PLUS 22 s plynovým zá�ehovým motorem �koda Favorit 
a asynchronním generátorem s dodávkou tepla v teplé vodě 90/70 °C.  

Elektrická energie vyrobená v kogenerační jednotce je dodávána do sítě 
JME a.s. (ve vysokém tarifu za 2,6 Kč/kWh, v nízkém tarifu za 0,75 Kč/kWh) 
a vyrobené teplo je spotřebováno v usedlosti. 

Kogenerační jednotka, která je jediným zdrojem tepla pro usedlost je 
provozována ka�dodenně v době vysokého tarifu elektrické energie (6 hodin denně) 
a v případě nedostatku vyrobeného tepla částečně i v období nízkého tarifu.  

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
EKOLOGICKÁ PASTERIZACE MLÉKA TEPLEM 

  
Z KOGENERAČNÍ JEDNOTKY - DEBLÍN 
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V důsledku dodávky tepla nejen pro vytápění ale i pro provoz technologie je 

vyrobené teplo zcela celoročně vyu�ito � kromě celoroční pasterizace mléka 
a vytápění sýrárny na 25 °C je v letním období (červen � říjen) teplo spotřebováváno 
pro su�ení bylin tak�e i v tomto období mů�e být kogenerační jednotka provozována 
celou dobu trvání vysokého tarifu.  

Byliny jsou su�eny na vodorovných sítech pod kterými jsou umístěny trubkové 
�ebrové registry připojené na teplovodní akumulační zásobníky. Do prostoru su�árny 
je vháněn a odsáván vzduch ventilátorem. 

Kogenerační jednotka je uváděna do provozu automaticky časovým spínačem 
v době vysokého tarifu (7.00 � 10.00 a 17.00 � 20.00 hodin), kromě toho lze 
jednotku spustit manuálně i v době nízkého tarifu. 

Vyu�ití tepla vyrobeného v jednotce je patrné ze schématu zapojení 
teplovodních okruhů. Teplo z  jednotky je dodáváno do tří tepelně izolovaných 
akumulačních zásobníků o celkovém objemu 6 m3 (2 x 2,5 m3 a 1 x 1 m3). 

Z akumulačních zásobníků je teplo dodáváno pro vytápění obytné části 
usedlosti a sýrárny, přípravu TUV v kombinovaném zásobníku a pro pasterizaci 
mléka a su�ení bylin. Teplota topné vody pro vytápění je řízena pomocí trojcestného 
ventilu ekvitermním regulátorem KOMEXTHERM, ohřev TUV pomocí vlo�eného 
výměníku v zásobníku TUV o objemu 200 l s elektrickou topnou vlo�kou. 

 
 

 
 

Provoz kogenerační jednotky s asynchronním generátorem je regulován 
pouze interní regulací � otáčky jsou udr�ovány frekvencí sítě, při růstu teploty bloku 
motoru je přivírána plynová klapka čím� klesá elektrický i tepelný výkon jednotky. 

Mimo dobu vysokého tarifu je jednotka uvedena do provozu manuálně při 
nedostatečné teplotě vytápěných prostor nebo teplotě topné vody pro technologii.  
 Servis kogenerační jednotky zaji�ťuje TEDOM s.r.o. Třebíč v ceně 0,23 Kč za 
vyrobenou kWh elektrickou energie (včetně středních a generálních oprav). 
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Základní technické údaje zařízení: 
 
 
Kogenerační jednotka 
 
typ      PLUS 22 A  
jmenovitý elektrický výkon   22 kW 
jmenovitý tepelný výkon   45,5 kW 
svorková účinnost    28,4 % 
tepelná účinnost    58,8 % 
spotřeba plynu    8,2 m3/hod 
rozměry     1,4 x 1,1 x 0,8 
hmotnost     550 kg 
 
 
Systém dodávky tepla  
 
tepelná ztráta vytápěných prostor 27,5 kW 
akumulace tepla v zásobníku 6 m3 140 kWh  (při dt = 20 °C) 
 
 
Harmonogram prací v rámci demonstračního projektu : 
 
březen 1999   zpracování projektu rozvodů plynu, tepla, elektro 
 
červen - červenec 1999 instalace rozvodů plynu, tepla a elektro 
 
září 1999   instalace kogenerační jednotky, izolace aku zásobníků 
 
říjen 1999   uvedení systému do trvalého provozu 
 
 
 
Dodavatelé 
 
TEDOM s.r.o. Třebíč kogenerační jednotka včetně regulace 
 
ELMAR, Musil Jiří, Třebíč dodávka a montá� rozvodů elektro a tepla 
 
Beránek Richard, Brno dodávka a montá� rozvodů plynu   
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NÁKLADY 
 
 
Technologie celkem       530 500,- Kč 
z toho : 
  
 dodávka kog. jednotky      345 000,- Kč 
 montá� kog. jednotky a systému rozvodu tepla   116 100,- Kč    
 el. instalace a regulace a měření, revize      69 400,- Kč 
 
Stavební část           30 000,- Kč  
Ostatní (projekty, audit)          20 000,- Kč  
 
Celkem                   580 500,- Kč  
z toho státní podpora        150 000,- Kč
  
 
 
HODNOCENÍ 
 
 Systém s dodávkou tepla z kogenerační jednotky byl uveden do provozu 
v říjnu 1999 a do data zpracování tohoto informačního listu (říjen 2001) nevykazuje 
�ádné závady. 
 

Přehled provozu kogenerační jednotky v r. 2000 udává následující tabulka 
 

výroba el. en. 
VT 

výroba el. en. 
NT 

výroba el. en. 
celkem 

výroba tepla 
měsíc 

(kWh) (kWh) (kWh) (GJ) 

leden 3640 1374 5014 43,4

únor 3482 706 4188 36,2

březen 3545 388 3933 34,0

duben 3266 63 3329 28,8

květen 2957 12 2969 25,7

červen 2853 33 2886 25,0

červenec 3029 110 3139 27,2

srpen 3392 480 3872 33,5

září 3134 204 3338 28,9

říjen 3448 134 3582 31,0

listopad 3650 154 3804 32,9

prosinec 3880 910 4790 41,4

celkem 40276 4568 44844 388,0
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Z výroby elektrické energie je patrné, �e jednotka musela být vzhledem ke 

spotřebě tepla celoročně provozována částečně i v období nízkého tarifu. Proto�e 
jednotka není vybavena nouzovým chladičem je evidentní, �e ve�keré vyrobené 
teplo muselo být i spotřebováno. 

Různé mno�ství vyrobené elektrické energie v jednotlivých měsících v době 
vysokého tarifu (přesto, �e jednotka je provozována stále 6 hodin denně) je 
důsledkem občasné redukce výkonu jednotky v důsledku zvý�ení teploty bloku 
motoru (funkce interní regulace). Tento jev je markantněj�í v letních měsících 
s občasným ni��ím odběrem tepla z akumulačních nádr�í na co� regulace jednotky 
zareaguje uvedeným způsobem. 

 
Bilance provozu kogenerační jednotky v r. 2000 
 
Tr�by z prodané el. energie 
 40 276  .  2,60    104 718 Kč 
   4 568  .  0,75        3 426 Kč 
 celkem     108 144 Kč 
Roční spotřeba zemního plynu     18 741 m3 
Roční náklady na zemní plyn   116 000 Kč 

 Náklady na opravy a údr�bu kogenerační jednotky  
  44 844  .  0,23       10 314 Kč 
 
 

Ekonomie provozu kogenerační jednotky je hodnocena při porovnání 
s provozem plynového kotle. Jsou tedy porovnávány tr�by z prodané elektrické 
energie s náklady na provoz kogenerační jednotky bez paliva (opravy, údr�ba) 
a náklady na zemní plyn pro výrobu jen elektrické energie. 
 Spotřeba plynu pro výrobu elektrické energie je kalkulována jako rozdíl 
z celkové spotřeby plynu (o výhřevnosti 34 MJ/m3) přivedeného do kogenerační 
jednotky a mno�ství plynu, které by bylo spáleno v plynovém kotli (je uva�ována 
celoroční průměrná účinnost 85%) při výrobě stejného mno�ství tepla jako bylo 
vyu�ito z kogenerační jednotky. 
 
 Ekvivalentní spotřeba plynu v kotli                
  388 . 1000 / (34 . 0,85)       13 426 m3/r  
           
 Mno�ství plynu pro výrobu el. energie 
  18 741  -  13 426           5 315 m3/r 
   

Náklady na plyn pro výrobu el. energie        32 890,- Kč/r  
  

 Zisk z provozu kog. jednotky 
  108 144 � 10 314 � 32 890       64 940,- Kč/r 
   

Prostá návratnost 
 580 500 / 64 940            8,9 roku   
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel 
 Název    Ing. Matas � Slévárna Stra�ice s.r.o.  

Jméno odp. pracovníka: Ing. Vladimír Kellnhofer, jednatel 
Adresa:   338 45 Stra�ice 

 Telefon:    0181 / 793 161 
 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 Předmětem demonstračního projektu je vyu�ití odpadního tepla ve spalinách 
ze dvou kuploven pro vytápění haly slévárny. 
 Zdrojem tepla pro slévárnu je parní kotelna spalující hnědé uhlí. V kotelně 
jsou instalovány tři kotle Slatina o celkovém jmenovitém výkonu 3,5 MW. Hala 
slévárny je vytápěna pomocí nástěnných teplovzdu�ných parních souprav. 

Kuplovny, na kterých je instalováno zařízení pro vyu�ití odpadního tepla byly 
vyrobeny v roce 1972 v PLR a jsou určeny pro výrobu �edé litiny.  

Kuplovny o vý�ce 22 m jsou umístěny vedle sebe a jsou provozovány střídavě 
cca 5 hod/den s vyu�itím předehřevu spalovacího vzduchu v jednom společném 
rekuperátoru umístěném nad kuplovnami. 

Při původním provozu kuploven byl obsah CO a tuhých látek v odcházejících  
spalinách vy��í ne� připou�tí Vyhlá�ka č.117/97 Sb. (max. 100 mg tuh. látek/Nm3 
a max. 1000 mg CO/Nm3 spalin). Proto byla realizována ekologizace kuploven, 
v rámci které bylo té� instalováno vyu�ití odpadního tepla spalin. 
 Ekologizace kuploven spočívala v instalaci dopalovacího hořáku 
o jmenovitém výkonu 400 kW spalujícího propan � butan. Dopalovací hořák byl 
umístěn přímo do rekuperátoru. Do kouřovodu nad rekuperátor byly umístěny textilní 
filtry.  

Těmito dvěma opatřeními je zaji�těno sní�ení obsahu CO a tuhých částic ve 
spalinách na velmi nízké hodnoty, dle měření je dosahováno pouze cca 2 mg 
CO/Nm3 spalin a cca 8 mg tuhých látek/Nm3 spalin.  

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
SLÉVÁRNA STRA�ICE s.r.o. 

 
VYU�ITÍ  ODPADNÍHO  TEPLA  KUPLOVEN 
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Vyu�ití odpadního tepla spalin z kuploven 
 
Aby nedo�lo k po�kození textilních filtrů je nutno teplotu spalin před filtry 

sní�it pod 150 °C, proto je za rekuperátor před filtry instalován vzduchový 
chladič, v kterém se spaliny ochlazují na teplotu cca 130°C pomocí čerstvého 
vzduchu, který je v mno�ství cca 30 000 Nm3/hod vháněn do chladiče ventilátorem, 
který je součástí chladiče a který kryje tlakovou ztrátu chladiče. Čerstvý vzduch se 
z okolní teploty ohřívá v chladiči na teplotu cca 115°C. Chladič je �árotrubné 
konstrukce, tzn., �e spaliny proudí paralelními trubkami a ohřívaný vzduch vně 
trubek. 

Ohřátý chladicí vzduch o této teplotě je přes regulační klapku nasáván 
svislým potrubím ventilátorem umístěným u paty kuploven přes smě�ovací tvarovku, 
do které je přes dal�í regulační klapku přisáván venkovní vzduch (viz schéma).  

Ventilátor vzduchovou směs dopravuje výtlačným potrubím do rozváděcího 
teplovzdu�ného potrubí, umístěného na stěnách haly.  Z rozváděcího potrubí je 
vzduch vydechován do prostoru haly pomocí obdélníkových vyústění s regulačními 
�aluziemi.  

Regulace dvou klapek (průtok vzduchu chladičem a přisávání vzduchu na 
smě�ovací tvarovce) je odvozena od nastavené po�adované teploty vzduchu 
dodávaného do haly.  Dle dosavadního provozu bylo zji�těno, �e je vhodné 
nezvy�ovat teplotu vzduchu vháněného do haly nad 60°C, při vy��í teplotě dochází 
k přirozené aeraci vzduchu ke stropu haly a přízemní pracovní zóna není 
prohřívána. 
 

 

 
  
        Schéma vyu�ití odpadního tepla spalin z kuploven 
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Základní technické údaje zařízení: 
 
 
Kuplovny  
 
 dodavatel     PLR 

rok výroby     1972 
vý�ka      22 m 
průměr v rovině dmy�en   900 mm 

 palivo      koks 
 tavicí výkon     6 t/hod 
 střední teplota spalin z rekuperátoru 500°C  
 počet provozních hodin   4 � 6 hod/den 
 
 
Vyu�ití odpadního tepla spalin 
 
 dodavatel chladiče a smě�. tvarovky ATEKO Hradec Králové 

tepelný výkon chladiče spalin  1 100 kW 
rozměry chladiče spalin   3,6 x 1,1 x 7,5 m 

 mno�ství ohřátého vzduchu  30 000 Nm3/hod 
typ regulátoru    DRU 
typ reg. klapek    BELIMO NM 230 - 2 
dodavatel rozváděcího potrubí  DRAKES s.r.o. Chrást u Plzně 

 
 
 
NÁKLADY 
 

 
Úprava chladičů        100 000,- Kč 
 
Úpravy ventilátorů        300 000,- Kč  
 
Potrubní vzduchové rozvody      500 000,- Kč 
 
Ocelová konstrukce        200 000,- Kč 
 
Montá� strojní technologie       300 000,- Kč 
 
Měření a regulace včetně montá�e     350 000,- Kč 
 
Stavební úpravy        250 000,- Kč  
 
Ostatní (projekt, audit, koordinace prací)    380 000,- Kč 
  
 
Celkem bez DPH               2 380 000,- Kč  
 
z toho státní podpora       650 000,- Kč  
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HODNOCENÍ 
 
 Systém vyu�ití odpadního tepla byl uveden do zku�ebního provozu na 
začátku prosince 1999 a po odstranění závad (vibrace ventilátoru, vy��í rozptyl 
regulovaných teplot) byl do trvalého provozu uveden v prosinci 1999 . 

Zařízení na vyu�ití odpadního tepla je vyu�ito pro vytápění haly nejen 
v topném období, v letním období slou�í pro větrání haly čerstvým vzduchem. 

 
Tepelný výkon chladiče : 
 
Qchl  =  V . ρ . ( t1  -  t2) .c / 3600   =  30 000 . 1,25 . (115 � 4) . 1,005  
Qchl  =  1 100 kW 
 
kde:  
 V  mno�ství ohřívaného vzduchu   (Nm3/hod) 
 ρ měrná hmotnost vzduchu    (kg/Nm3) 
 t1 teplota vzduchu za chladičem   (°C) 
 t2 průměrná teplota vzduchu v topném období (°C) 
 c měrné teplo vzduchu    (kJ/kg°C) 
 
Vypočtený tepelný výkon chladiče souhlasí s empirickým zji�těním o provozu 

kotlů před a po vyu�ití odpadního tepla. V zimním období s extrémně nízkými 
teplotami bylo nutno před vyu�itím odpadního tepla provozovat dva kotle na plný 
a třetí kotel na poloviční výkon, po vyu�ití odpadního tepla je mo�no v tomto období 
provozovat o jeden kotel o výkonu 1,16 MW méně. 

 
 
Při vyu�ití odpadního tepla z kuploven cca 900 hod/rok je dodávka tepla do 

haly : 
 Qd    =   900 Qchl    =   990 MWh    =   3 564 GJ/r 
  
 
 Tomu odpovídá úspora uhlí : 
 
 Úu    =    Qd / (η . Hu)    =    3 564 / (0,65 . 16,8)   =   326 t/rok 
 
 kde:   η  průměrná celoroční účinnost kotlů  ( - ) 
    Hu výhřevnost uhlí     ( MJ/kg)  
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Při průměrné ceně uhlí 980,- Kč/t (bez DPH) uvedené úspoře uhlí 

odpovídá sní�ení nákladů na dodávku uhlí ve vý�i 319 480,- Kč. 
Prostá (nediskontovaná) návratnost investičních nákladů 2 380 000,-Kč 

na vyu�ití odpadního tepla spalin je tedy 7,4 roku. 
  Provoz zařízení je od uvedení do trvalého zatím bez podstatněj�ích 
závad.  

Sní�ení nákladů na palivo je vzhledem k levnému uhlí relativně nízké 
(cena tepla v palivu 58,30 Kč/GJ). Při případné záměně paliva na zemní plyn 
by úspora ve sní�ení nákladů na palivo vzhledem k podstatně vy��í ceně 
tepla v plynu (cca 180,- Kč/GJ) byla trojnásobná.  
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel � sídlo: 
 Majitel: MUDr. Ján Dobrovodský 
 Adresa: V Cihelnách 86, 390 05  Tábor - Náchod 
 telefon:  0603 265506 

  
 
Dodavatel zařízení (technologie): 
 Název: THERIMEX, spol. s r.o. 
 Adresa: Palackého 358, 390 01 Tábor  
 IČO:  60851759 
 tel./fax: 0361 / 252 966 
 E-mail: therimex@volny.cz 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 

Předmětem demonstračního projektu je instalace tepelného čerpadla, které  
zaji�ťuje vytápění a přípravu TUV pro nově postavený rodinný dům. Jedná se o nově 
postavený dům s obestavěným a vytápěným prostorem 600 m3. Stavební konstrukce 
jsou provedeny v souladu s ČSN 73 0540-2. V objektu je instalováno podlahové vy-
tápění a radiátory, pracující v nízkoteplotním vytápění. Tepelný spád otopného sys-
tému je 55/45 oC. 
 
1.  Vstupní technické údaje zařízení 

Tepelné ztráty objektu jsou dle projektu vytápění vypočteny na 13 kW, ven-
kovní výpočtová teplota je pro oblast Tábora -15 oC. Předpokládaná spotřeba tepla je 
dle uvedeného projektu vytápění cca 107 GJ/rok. 

Pro teplovodní vytápění objektu je pou�ito tepelné čerpadlo v bivalentním za-
pojení s elektrokotlem. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země pomocí zemního 
vrtu o hloubce 105 m. Tepelné čerpadlo slou�í zároveň jako zdroj tepla pro ohřev 
TUV v boileru o objemu 152 litrů. Dle údajů, uvedených v projektu pokrývá TČ 61 % 
tepelné ztráty objektu, tzn., �e TČ hradí 91% tepla a elektrokotel dodává zbývajících 
9 % tepla. 
 
Tepelné čerpadlo � základní údaje 

Pou�ité TČ je značky Villa Classic-105, výrobek �védské firmy Termia, typové 
provedení je �monoblok�, tzn. �e v jedné skříni je umístěn kompresor typu Scroll, ve-
stavěný zásobník topné vody, elektrokotel o výkonu 6 kW a ve�kerá automatika, za-

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
RODINNÝ DŮM v TÁBOŘE- NÁCHODĚ 

 
TEPELNÉ ČERPADLO PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU  
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ji�tující jeho provoz. Kromě bě�ných provozních stavů zaji�ťuje pravidelný program 
�legionela�, který  krátkodobým ohřevem vody na vy��í teplotu zabraňuje vzniku 
stejnojmenných bakterii v zásobníku TUV. 
•  Pou�ité chladivo je   R 404 
•  příkon kompresoru   2,30 kW 
•  topný výkon (0/45oC)  10,2 kW 
•  celkový topný výkon TČ 12,5 kW 
•  celkový topný výkon zdroje 18,5 kW 
•  topný faktor    3,2 � 3,6 
•  rozměry (�,v,h)   600, 1755, 650 
•  hmotnost    cca 300 kg. 
Tepelné čerpadlo odebírá nízkopotenciální teplo ze země pomocí sondy zavedené  
do vertikálního vrtu. Primární okruh je naplněn nemrznoucí směsí. 
 
  
2 Současný stav. 
 

Začátek výstavby rodinného domu bylo září 1999 a úplné dokončení celé 
stavby bylo v červnu roku 2000, kdy byl celý otopný systém uveden do trvalého pro-
vozu. Od této doby  je jeho provoz nepřetr�itý a je bez jakýkoliv provozních problé-
mů. 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady  
Celkové investiční náklady na vrt a TČ:       407 968,- Kč 
z toho stavební náklady              93 000,- Kč 
technologické náklady       314 968,- Kč 
Financování celé akce bylo provedeno z vlastních zdrojů a s vyu�itím dotace od 
ČEA, která činila 60 000,- Kč. 
 
 
HODNOCENÍ 
 
1. Technicko-ekonomické ukazatele 

Provoz celého topného systému za topnou sezónu v roce 2000 - 2001 byl bez 
závad. Celková spotřeba elektrické energie v objektu (od 19.9 � 20.7. 2001) byla 
následující: 

•  nízký tarif � 13947 kWh, 
•  vysoký tarif � 2104 kWh 
•  celkem odběr � 16 051 kWh 

Celkové náklady za odebranou elektrickou energii činily 21 303,- Kč a stálý plat byl 
4 680,- Kč, tedy celkem: 25 983,- Kč. 
Proto�e celý provoz domu je připojen na jedno odběrové měřidlo, není mo�no stano-
vit odběr el. energie pouze pro vytápění. Rovně� není k dispozici údaj o spotřebě 
TUV v domě, proto�e není instalován vodoměr na výstupním potrubí ze zásobníku.  
 
 Dle předpokládaných údajů o spotřebě el. energie (vytápění a ohřev TUV cel-
kem 29700 kW), uvedených v PD je skutečná spotřeba el. energie ni��í o 46%. Na 
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tuto spotřebu měla vliv i mírná zima, av�ak dosa�ená úroveň spotřeby svědčí o velmi 
dobrém stavebním provedení obvodových konstrukcí budovy.   
2. Vyhodnocení realizovaného ře�ení 
 

Zařízení bylo dokončeno v červnu roku 2000, v topné sezóně 2000-2001 pro-
bíhal ji� bě�ný provoz, který trvá do současnosti. Dle sdělení investora je bezpro-
blémový. Celé zařízení je provedeno v dobré kvalitě, co� bylo potvrzeno během pro-
hlídky celého zařízení v měsíci říjnu roku 2001. Jak vyplývá ze zji�těných skutečnos-
tí, je prostá návratnost vlo�ených prostředků 11,4 roku. Uvedená prostá návratnost 
vlo�ených prostředků je jedna třetina z doby uva�ované �ivotnosti TČ. Proto je mo�-
no konstatovat, �e vybudováním uvedeného zdroje tepla byl splněn záměr sní�it 
spotřebu tepla na vytápění rodinného domu a zároveň sní�it míru znečisťování �i-
votního prostředí. 
 
 
 

Pohled na instalované tepelné čerpadlo 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
  
  Provozovatel: Zdeněk Zrzavý, Elektrárna Okrouhlice, spol. s r.o. 
 Adresa: 582 31  Okrouhlice čp. 19,   okr. Havlíčkův  Brod 
      IČO: 65228430 
      DIČ: 223 65228430 
stat. zástupce: Michal Ambro� 
 telefon:  0451 / 489 112 

  
 
Dodavatel zařízení (technologie): 
 Název: MAVEL, akciová společnost 
 Adresa: Jana Nohy 1237, 256 01   Bene�ov 
 IČO:  549771 
 DIČ:  021 00549771 
 tel./fax: 0361 / 252 966 
  
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 

Předmětem demonstračního projektu je obnova a modernizace MVE na řece 
Sázavě v lokalitě Okrouhlice, říční km 153,44. Nově byla provedena rekonstrukce 
vtokového objektu, rekonstruována strojovna. Původní osazení v MVE byly dvě 
Francisovy turbíny, které byly demontovány. Rovně� nově instalované jsou jemné a 
hrubé česle s obslu�nou lávkou pro pojezd čistícího stroje. Elektrická část se neza-
chovala a byla kompletně instalována nově. 
 
 1. technické údaje zařízení 

V původní, upravené strojovně je instalována jedna přímoproudá Kaplanova 
turbína s hřídelí skloněnou pod úhlem 10o a průměrem obě�ného kola 1 050 mm. 
Regulace průtoku vody je prováděna bě�ným způsobem, tj. hydraulickým natáčením 
lopatek obě�ného a rozváděcího kola v závislosti na okam�itém průtoku vody.  
Generátor je upevněn nad skříní turbíny, převod otáček je pomocí plochého řemene. 
 
Parametry soustrojí s turbinou MAVEL TKP � 1050: 
 

vodní spád         2,4 m 
hltnost minimální    1,125 m3/s 
hltnost maximální    4,51  m3/s 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 

 
OKROUHLICE NA SÁZAVĚ, ř. km 153,44 
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otáčky turbíny prov.              380 / min 
otáčky generátoru provozní             780 / min. 
elektrický výkon soustrojí max.   90 kW 
generátor je asynchronní o výkonu  90/117 kVA 
provozní napětí      400/230V 

 
Regulace provozu turbíny respektuje po�adovanou stálou vý�ku horní hladiny 

řeky nad jezem. Soustrojí je určeno k výhradnímu provozu s elektrizační sítí. 
 
 
2 Současný stav 
 

Začátek stavební rekonstrukce vtokového objektu byl v měsíci září roku 1999 
a úplné dokončení celé rekonstrukce MVE bylo v březnu roku 2000, kdy bylo celé 
zařízení uvedeno do zku�ebního provozu, který trval a� do března  roku 2001. Od 
této doby  její provoz nepřetr�itý a probíhá bez jakýkoliv provozních problémů turbíny 
a elektrického vybavení. Drobné problémy se vyskytly s provozem čistícího stroje na 
česlích před vtokem do turbíny, které nejsou dosud uspokojivě vyře�eny. 

 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady  
 
Celkové investiční náklady na rekonstrukci MVE:     4 342 448,- Kč 
z toho stavební náklady            1 892 448,- Kč 
technologické náklady       2 450 000,- Kč. 
Financování celé akce bylo provedeno z vlastních zdrojů a s vyu�itím dotace od 
ČEA, která činila 1 200 000,- Kč. 
 
 
HODNOCENÍ 
 
1. Technicko-ekonomické ukazatele 
 

Vyrobená elektrické energie je dodávána výhradně do sítě SČE a.s. za vý-
kupní cenu 1,20 Kč/kWh. Provozní náklady (ve zku�ebním provozu) na MVE jsou 
zatím propočteny na částku cca 90 Kč/MWh vyrobené energie. Tato částka zahrnuje 
prakticky jen náklady na provozní hmoty, bě�nou údr�bu (čistění vtoku do turbíny) a 
drobné opravy. Mzdové náklady jsou v důsledku automatického provozu zařízení a 
tím jen občasného dohledu minimální. 
 
 Dle obdr�ených údajů o výrobě el. energie v době od 1.10.2000 do 30.9.2001, 
tedy za 12 měsíců bylo vyrobeno celkem 408 783 kWh. Vzhledem k častěj�ím od-
stávkám turbíny ve zku�ebním provozu byla zatím dosa�ená výroba el. energie ni��í, 
ne� se předpokládalo. Důvodem častých odstávek bylo zaná�ení rozvodného lopat-
kového ústrojí soustrojí. Tedy: 
 
 prodej el. energie    408 783 kWh/r 
 tr�by z prodeje el. energie   490 106 Kč/r 
 provozní náklady (bez odpisů)    40 000 Kč/r 
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 roční výnosy     450 106 Kč/r 
 
 
 
2. Vyhodnocení projektového ře�ení 
 

Celé zařízení bylo kompletně dokončeno v srpnu roku 2000. Po dobu zku�eb-
ního provozu bylo zařízení podrobeno mnohým zkou�kám, kdy byly zji�těny drobné 
závady na čistícím stroji česlí. Dle sdělení investora je  současný provoz vlastní tur-
bíny a celé automatické regulace bezproblémový. Problémy s čistícím strojem nebyly 
je�tě uspokojivě vyře�eny. Celé technologické zařízení turbíny a generátoru je pro-
vedeno v dobré kvalitě, co� bylo potvrzeno během prohlídky celého zařízení 
v měsíci říjnu t.r. Jak vyplývá z ekonomického hodnocení, je prostá návratnost vlo-
�ených prostředků 6,14 roků. Proto je mo�no konstatovat, �e rekonstrukcí původní 
MVE byl úspě�ně splněn záměr opětně vyu�ívat hydroenergetický potenciál řeky 
Sázavy v lokalitě Okrouhlice. 
 
 

Pohled na instalovanou turbinu Mavel 1050 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel � sídlo: 
 Název: Zahradnictví BALOUN 
 Adresa: Podlesí 4967,  760 05 Zlín 

Provozovna: Dolnozahradská 2596,   767 01 Kroměří� 
 zástupce: Ing. Jiří Baloun, majitel       
 telefon:  0634 / 338 925 
 IČO:  42177472 
 DIČ:  303 5910030434 
 
Dodavatel zařízení: 
 Název: firma Zdeněk Petřík - VOTO 
 Adresa: Palackého 527,  768 61   Bystřice pod Hostýnem  
 IČO:  10591303 
 DIČ:  321 6402080773 
 tel./fax: 0435 / 23917 
 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 

Předmětem demonstračního projektu je náhrada nízkotlaké parní uhelné ko-
telny firmy Zahradnictví Baloun Kroměří�, která byla umístěna v přístavku Správní 
budovy provozovny za nový zdroj tepla na spalování zemního plynu. Dále byly pro-
vedeny následující úpravy a rekonstrukce stávajícího zařízení: 

•  úprava a modernizace stávajících rozvodů tepla;  
•  modernizace otopných soustav v jednotlivých sklenících 
•  výstavba plynové přípojky 

Uvedená modernizace a rekonstrukce celého zařízení byla zahájena na podzim roku 
1998 a v dubnu 1999 bylo celé zařízení uvedeno do normálního provozu. 
 
1. Vstupní technické údaje zařízení 
 

1.1  Původní stav zařízení tepelného hospodářství je uveden velmi stručně a 
bude se týkat pouze bývalé uhelné kotelny. Ta byla vybavena dvěma skříňovými 
parními nízkotlakými kotli Slatina S-60 o  výkonu 2 x 1,85 t/h páry. Celkový instalo-
vaný výkon kotelny byl 3,7 t/h páry. Pro vyu�ití tepla z páry byly instalovány dva vý-
měníky pára / voda. Z výměníků byla topná voda rozváděna páteřním rozvodem do 
celého areálu zahradnictví, kde bylo vytápěno celkem osm skleníků. Kotelna byla 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
ZAHRADNICTVÍ BALOUN � KROMĚŘÍ� 

 
REKONSTRUKCE  TEPELNÉHO ZDROJE  
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v provozu od roku 1958. Spalované palivo bylo HU � hruboprach z úpravny Cent-
rum. Zauhlování bylo ruční, průměrná spotřeba paliva byla cca  432 t/rok. 
Celkové mno�ství vyrobeného tepla při účinnosti kotlů 65 % bylo na prahu zdroje 
cca 4774 GJ/r. Uhelná kotelna navíc nesplňovala emisní limity a vzhledem k jejímu 
stáří a míře opotřebování nebyl její stav perspektivní. Proto bylo rozhodnuto o vý-
stavbě nového energetického zdroje na spalování zemního plynu. 
 
1.2  Současný stav 

Začátek výstavby a rekonstrukce celého komplexu byl srpen 1998 a dokonče-
ní celé rekonstrukce zařízení bylo v listopadu roku 1998, kdy bylo celé zařízení uve-
deno do zku�ebního provozu a od dubna roku 1999 bylo ve�keré zařízení uvedeno 
do trvalého provozu. Od této doby  je jeho provoz nepřetr�itý a dosud bez sebemen-
�ích provozních problémů. 
 
Popis jednotlivých zařízení (stavebních objektů a technologických celků) 
 
  Pro zásobování kotelny plynem byla zřízena plynová přípojka. Nová nízkotla-
ká přípojka má světlost DN-80, a je určena pro hlavní plynovou kotelnu. Venkovní 
rozvody jsou svařeny z ocelového potrubí a podzemní rozvody jsou provedeny 
z lineárního polyethylenu. 
 

Objekt kotelny - byla provedena rekonstrukce objektu původní uhelné kotelny 
na novou plynovou kotelnu II kategorie dle ČSN 07 0703, která je osazena dvěma 
ocelovými teplovodními kotli na spalování plynu o celkovém výkonu 510 kW. Dále je 
v kotelně umístěn rozdělovač vč. armatur a oběhových čerpadel a expansní tlaková 
nádoba. Kotle vyrábí teplou vodu pro potřeby vytápění skleníků a provozní budovy 
zahradnictví. 
 
2. Základní parametry kotelny 
 
 Kotelna je osazena dvěma teplovodními kotli Viessmann  K1 a K2, jejih� zá-
kladní údaje a popis jsou uvedeny ní�e. 
K1 - automatický, ocelový, teplovodní kotel, označení Paromat Simplex. Provedení 
kotle je třítahové s plamencem, chlazenou obratovou komorou a kouřovým sběra-
čem. Pou�itý hořák je přetlakový, plynový, typu Weishaupt  WG-30. 
 
Technická data: 
Jmenovitý výkon     285 kW 
Výhřevná plocha kotle    28 m2  
účinnost kotle      90 - 92 % 
 
K2 - automatický, ocelový,teplovodní kondenzační kotel, označení Vertomat VSB. 
Provedení kotle je s plamencem, chlazenou výměníkovou komorou a kouřovým sbě-
račem. Pou�itý hořák je přetlakový, plynový, Weishaupt  WG-20. 
 
Technická data: 
Jmenovitý výkon     225 kW 
Výhřevná plocha kotle    20 m2  
účinnost kotle (při nízkotepl.vytápění)  106 - 109 % 
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NÁKLADY 
 
Investiční náklady  
Celkové investiční náklady rekonstrukce:      2 844 000,- Kč 
z toho stavební náklady            160 000,- Kč 
technologické náklady          2628 000,- Kč 
projektové práce + in�. činnost             56 000,- Kč 
Financování celé akce bylo provedeno z vlastních zdrojů, úvěru od ČS a.s., pobočky 
Zlín a s vyu�itím půjčky od ČEA, která činila 350 tisíc Kč. 
 
 
 
HODNOCENÍ 
 
Technicko-ekonomické ukazatele 
 

Provoz nové plynové výtopny za rok 2000 vykázal značné sní�ení emisní zá-
tě�e pro okolní prostředí, proto�e byl ukončen provoz kotelny na tuhá paliva. Výroba 
tepla se sní�ila oproti roku 1998 z 4774 GJ/r na 3354 GJ/rok v důsledku rekonstruk-
ce topných rozvodů a omezení vytápění u některých skleníků. Tento rozdíl ve spo-
třebě tepla činí po přepočtu zhruba 30%. Rovně� spotřeba elektrické energie se sní-
�ila z původní spotřeby 45,4 MWh/r na současnou spotřebu 29,6 MWh/r, tedy sní�e-
ní spotřeby o 34 %.  
 
Vyhodnocení projektového ře�ení 
 

Zařízení bylo dokončeno v červnu roku 1999, v topné sezóně 1999-2000 pro-
bíhal ji� bě�ný provoz, který trvá do současnosti. Dle sdělení investora je současný 
provoz bezproblémový a s provozními a technickými parametry nového zdroje je 
nadmíru spokojen. Dodávka a montá� dodaného zařízení je provedena ve výtečné 
kvalitě, co� bylo zji�těno během prohlídky celého zařízení v měsíci říjnu roku 2001. 
Jak vyplývá z ekonomického hodnocení, je prostá návratnost vlo�ených prostředků 
7,5 roků. Proto je mo�no konstatovat, �e provedenou rekonstrukcí uvedené výtopny, 
vybudováním plynové přípojky a modernizací potrubních rozvodů ve sklenících byl 
splněn záměr modernizovat původní uhelnou výtopnu v zahradnictví a zároveň vý-
razně zlep�it okolní �ivotní prostředí sní�ením emisní zátě�e okolí. 
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Nově rekonstruovaná plynová kotelna zahradnictví Baloun. 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel � sídlo: 
 Název: Filko, spol. s r.o. 
 Adresa: Antů�kova 266,   256 36  Bene�ov (sídlo společnosti) 
 jednatel: Ing. Zdeněk Hanu�        
 telefon:  0301 / 728 917 
 IČO:  26128161 

provoz  farma Přemyslovice 
ředitel: Ing. Frýbort 
telefon: 0508 / 378 311 
E-mail: filko@filko.cz 

 
Dodavatel zařízení: 
 Název: MAR-TECH, energie, ekologie, spol. s r.o.. 
 Adresa: Bří. Čapků 821, 783 91  Uničov 
 tel./fax: 0643 / 452 040, 451 139. 
 E-mail: mar-tech@stbk.mcs.cz 
 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 

Předmětem demonstračního projektu je náhrada centrální nízkotlaké parní 
uhelné kotelny drůbe�ářské farmy Přemyslovice, která byla situována uprostřed are-
álu farmy a slou�ila pro vytápění v�ech objektů areálu. Centrální kotelna byla zru�e-
na včetně v�ech parních rozvodů a nahrazena novými samostatnými plynovými 
zdroji tepla v jednotlivých objektech. Nové lokální zdroje tepla pro vytápění jsou 
umístěné přímo pod jednotlivými provozními halami a v administrativní budově. Dále 
byly provedeny následující úpravy a rekonstrukce stávajících zařízení: 

 
•  úprava a modernizace stávajících rozvodů tepla v objektech;  
•  modernizace otopných soustav v jednotlivých objektech 

 
Uvedená modernizace a rekonstrukce celého zařízení byla pro svou obsáh-

lost a náročnost rozdělena celkem do 12 technologických objektů (celků), které jsou 
podrobněji popsány dále. 
 
 
 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
FILKO PŘEMYSLOVICE 

 
REKONSTRUKCE  TEPELNÉHO ZDROJE  
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1. Vstupní technické údaje zařízení 
 

1.1  Původní stav zařízení tepelného hospodářství je uveden velmi stručně a 
bude se týkat pouze bývalé uhelné kotelny. Ta byla vybavena třemi skříňovými par-
ními nízkotlakými kotli NKM 1160 (výrobce Vihorlat Snina) o výkonu 1160 kW. Cel-
kový instalovaný výkon kotelny byl tedy 3480 kW. Kotelna byla v provozu od roku 
1962. Spalované palivo bylo HU �tříděné, ořech II o udávané výhřevnosti 14,6 
MJ/kg. Zauhlování bylo ruční, průměrná spotřeba paliva byla cca 1900 � 2560 t/rok. 
Mno�ství vyrobeného tepla na prahu zdroje bylo cca 18 031 GJ/r. 
Uhelná kotelna nesplňovala emisní limity a vzhledem k jejímu stáří a míře opotřebo-
vání nebyl její stav perspektivní. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nových decentra-
lizovaných energetických zdrojích. 
 
1.2  Současný stav 

Začátek výstavby a rekonstrukce celého komplexu byl duben 1999 a úplné 
dokončení celé rekonstrukce bylo v červnu roku 2000, kdy bylo celé zařízení uvede-
no do trvalého provozu. Od této doby  je jeho provoz nepřetr�itý a dosud bez sebe-
men�ích provozních problémů. 
 
Popis jednotlivých zařízení (stavebních objektů a technologických celků) 
 

SO 1 � Pro zásobování farmy plynem byla zřízena středotlaká plynová přípoj-
ka, která je v areálu farmy rozvedena k jednotlivým odběrným místům. Venkovní roz-
vody jsou svařeny z ocelového potrubí a podzemní rozvody jsou provedeny 
z lineárního polyethylenu. 
 
Objekt č.1 � vrátnice a jídelna 
 

Zde byla provedená rekonstrukce původního parního vytápění a nahrazena 
samostatným teplovodním systémem osazeným deskovými tělesy s TRV. Zdrojem 
tepla jsou dva závěsné plynové kotle typu Odra Eko, ka�dý o výkonu 35 kW.  
 
Objekt č.2 � administrativní budova 
  

Zde byla provedená rekonstrukce původního prostoru výměníkové stanice na 
plynovou kotelnu, která je osazena jedním teplovodním stacionárním plynovým kot-
lem ODRA ECO 40 o výkonu 44 kW, opatřenými atmosférickým hořákem. Pro pří-
pravu TUV je instalován nepřímotopný ohřivač vody o obsahu 100 l. Kotelna zásobu-
je teplem objekt administrativní budovy provozu. 
 
Objekt č.3 � líheň 
 

Zde byla také provedena rekonstrukce původního prostoru výměníkové stani-
ce v suterénu objektu na plynovou kotelnu III kategorie, která je osazena dvěma tep-
lovodními plynovými kotli Odra Eko � 140 duo o výkonu 2x150 kW, vybavené atmo-
sférickými hořáky. Kotelna zásobuje teplem vedle umístěnou vzduchotechnickou 
strojovnu, která vytápí celý objekt líhně. Její provoz je celoroční. Pro přípravu TUV je 
instalován stojatý, nepřímotopný ohřivač vody o obsahu 900 l, výrobce ČKD Dukla. 
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objekt č.4 � veterinární o�etřovna 
 

Zde byla provedená rekonstrukce původního parního vytápění a nahrazena 
samostatným teplovodním systémem osazeným deskovými tělesy s TRV. Zdrojem 
tepla je jeden závěsný plynový kotel typu Odra Puma o výkonu 24 kW. 
 
objekt č.5 � izolátor drůbe�e 
 

Zde bylo zru�eno původní parní vytápění a nahrazeno samostatnou přímo-
topnou teplovzdu�nou vytápěcí jednotkou typu �Big Dutchman GP-40� na spalování 
ZP o topném výkonu 40 kW. 
 
objekt č.6 � kafilerie 
 

V tomto objektu bylo zru�eno původní parní vytápění a nahrazeno samostat-
ným plynovým topidlem typu WAF o výkonu 4,5 kW. 
 
objekt č.7 � dílny a gará�e 
 

Také zde byla provedena rekonstrukce topného systému vytápění. Úpravy 
spočívaly v likvidaci původního parního vytápění a nahrazení novým etá�ovým vytá-
pěním. Do objektu byly instalovány dva závěsné plynové, kombinované kotle typu 
Odra Eko 45 o výkonu 48 kW ka�dý, včetně nových otopných těles, opatřených ter-
mostatickými ventily. 
 
objekt č.8 � energo blok 
   

I zde byla provedená rekonstrukce původního parního vytápění na nový tep-
lovodní systém. Zdrojem tepla je samostatný závěsný plynový, kotel typu Odra Puma 
o výkonu 24 kW. Rovně� zde je nový celý potrubní rozvod a instalovány nová otop-
ná tělesa, opatřena termostatickými ventily. 
 
objekt č.9 � čtyři kmenové haly 
 

V uvedených čtyřech halách byla provedena rekonstrukce otopného systému 
vytápění. Úpravy spočívaly v likvidaci původního parního vytápění a nahrazení no-
vým teplovodním vytápěním. Do třech hal byly instalovány tři plynové kotle typu Od-
ra Puma 100e o výkonu 34 kW ka�dý. Vytápění čtvrté haly je připojeno na rozvod 
třetí haly.Ve v�ech objektech jsou instalována nová otopná tělesa, opatřena termo-
statickými ventily. 
 
objekt č.10 � třípodla�ní hala 
 

Zde byla také provedená rekonstrukce původního prostoru výměníkové stani-
ce na plynovou kotelnu III kategorie, která je osazena dvěma teplovodním stacionár-
ními plynovými kotly ODRA ECO duo o výkonu 144 kW ka�dý, vybaveny atmosféric-
kým hořákem. Kotelna zásobuje teplem vedle umístěnou vzduchotechnickou strojov-



NÁHRADA CENTRÁLNÍ UHELNÉ  KOTELNY LOKÁLNÍMI ZDROJI 

© RAEN, spol. s r.o.                                                                                                         4                                                                   2001  

nu, která vytápí celý objekt haly. Pro přípravu TUV je instalován nepřímotopný ohři-
vač vody  typu Qantum o obsahu 190 l a výkonu 12 kW.  
 
 
 
objekt č.11 � dvoupodla�ní hala 
I zde byla také provedená rekonstrukce původního prostoru výměníkové stanice na 
plynovou kotelnu III kategorie, která je osazena dvěma teplovodním stacionárními 
plynovými kotly ODRA ECO 130 o výkonu 140 kW ka�dý, vybaveny atmosférickým 
hořákem. Pro přípravu TUV je instalován nepřímotopný ohřivač vody  typu Qantum 
750 o obsahu 180 l a výkonu 12 kW. Kotelna zásobuje teplem vedle umístěnou 
vzduchotechnickou strojovnu, která vytápí celý objekt chovné haly. 
 
objekt č.12 � hala BIOS, podestýlkový chov slepic. 
I v tomto posledním objektu byla také provedená rekonstrukce původního prostoru 
výměníkové stanice na plynovou kotelnu III kategorie, která je osazena dvěma teplo-
vodním stacionárními plynovými kotli ODRA ECO 65 o výkonu 64 kW ka�dý, vyba-
veny atmosférickým hořákem. Kotelna zásobuje teplem strojovnu vzduchotechniky, 
která vytápí a větrá celý prostor haly. 
 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady  
Celkové investiční náklady rekonstrukce:      7,296 mil.,- Kč 
z toho stavební náklady         0,356 mil.,- Kč 
technologické náklady         6,700 mil.,- Kč. 
projektové práce + in�. činnost        0,240 mil.,- Kč 
Financování celé akce bylo provedeno z vlastních zdrojů a s vyu�itím dotace od 
ČEA, která činila 0,80 mil.,- Kč. 
 
 
HODNOCENÍ 
 
Technicko-ekonomické ukazatele 
 

Provoz celého tepelného hospodářství za rok 2000 vykazoval značné sní�ení 
emisní zátě�e pro okolní prostředí, proto�e byl ukončen provoz kotelny na tuhá pali-
va. Celková spotřeba zemního plynu činila cca 172 tisíc m3 , co� odpovídá 4685 GJ/r 
vyrobeného tepla. Současná výroba tepla je pouze 26 % původní výroby tepla 
v uhelné kotelně. Tento rozdíl je dán skutečností, �e odpadly nadměrné ztráty tepla 
v dřívěj�ích parních rozvodech mezi objekty. 
Rovně� spotřeba elektrické energie se sní�ila v roce 2000 o přibli�ně o 27%.  
Dále do�lo k úspoře mzdových prostředků, z důvodu sní�ení počtu pracovníků na 
uhelné kotelně oproti stávajícím lokálním plynovým kotelnám. 
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Vyhodnocení projektového ře�ení 
 

Zařízení bylo dokončeno v červnu roku 2000, v topné sezóně 2000-2001 pro-
bíhal ji� bě�ný provoz, který trvá do současnosti. Dle sdělení investora je bezpro-
blémový. Celé zařízení je provedeno v dobré kvalitě, co� bylo potvrzeno během pro-
hlídky celého zařízení v měsíci říjnu roku 2001. Dle získaných údajů o spotřebě ZP 
je prostá návratnost vlo�ených prostředků necelých sedm roků. Proto je mo�no kon-
statovat, �e zru�ením uhelné kotelny a vybudováním jednotlivých lokálních plyno-
vých zdrojů, byl splněn záměr modernizovat vytápění objektů, sní�it spotřebu paliva 
a zároveň zlep�it okolní �ivotní prostředí. 
 
 
 
 

Nová plynová kotelna objektu č.12 
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Tepelné čerpadlo 
Výrobce :  STIEBEL ELTRON 

 Dodavatel :  SEFEN s.r.o 
 

Solární absorbér  
Firma :  BETONBAU s.r.o. 
Adresa :  Průmyslová 5  
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Stavební práce 
Firma :  VZstav s.r.o.  
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RODINNÝ DŮM � BRNO, PRESLOVA č.p. 94 

 
Tepelné čerpadlo se solárním akumulátorem pro vytápění RD 
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PŘEDMĚT DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 

 
Předmětem projektu je instalace tepelných čerpadel jako zdroje tepla pro 

vytápění a přípravu teplé u�itkové vody (TUV) v rekonstruovaném rodinném domě. 
 
Zdroj sestává ze dvou tepelných čerpadel typu voda � voda, jeho� výrobcem 

je firma Stiebel Eltron a to typů WPWE 11 a WPWE 14. Zdroj je doplněn 
elektrokotlem o výkonu 15 - 18 kW, akumulační zásobníkovou nádr�í o obsahu 7000 
l a zásobníkem teplé u�itkové vody o obsahu 300 l. 

 
Rodinný dům je situován na ji�ní straně �lutého kopce v Brně jako poslední 

dům řadové zástavby. Dům je po úplné rekonstrukci a dostavbě. Původní dům je 
z roku 1949 zděný z plných cihel. Po dostavbě dům dosahuje parametrů 
nízkoenergetického domu a to : 

•  sendvičovou tepelnou izolací vněj�ího plá�tě 
•  nízkoteplotní podlahovou otopnou soustavou  
•  zdrojem tepla pro vytápění � tepelná čerpadla typu voda � voda 

vyu�ívající jako zdroj nízkopotenciálního tepla zemní kolektor 
a energetický akumulátor (energetickou hvězdu a betonový plot) 

•  nuceným větráním vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací 
•  vodovodní rozvody s vyu�itím de�ťové vody pro WC a pod. 

 
Vzhledem k tomu, �e nebylo mo�no jako zdroj nízkopotenciálního tepla vyu�ít 

zemních vrtů pro čerpání podzemní vody ani pouze zemní kolektor (malá plocha), 
byl pou�it v tomto případě u nás dosud unikátní systém masívních energetických 
akumulátorů firmy BETONBAU ze SRN. Celý systém sestává z těchto komponentů: 

•  energetická hvězda (2 x 2500 mm x 4200 mm) 
•  energetický plot (2 x 7280 mm x 1600 mm) 
•  zemní svitkový kolektor (2 x 5500 mm x 1300 mm) 

Celkový tepelný výkon energetického akumulátoru je 22 kW 
 
 Po rekonstrukci má rodinný dům dvě bytové jednotky a obytná část suterénu. 
Ta zahrnuje pokoj, kuchyň, �atnu a koupelnu a má zhruba 70 m2 vytápěné plochy. 
V suterénu je také umístěna kotelna s tepelnými čerpadly a akumulačními 
zásobníky. 
 Byt v prvním a druhém nadzemním podla�í, který má 285 m2 představuje 
v prvním podla�í obývací pokoj, koupelna, schodi�ťová hala, předsíň, WC a krytý 
bazén. V druhém podla�í jsou situovány tři lo�nice, předsíň koupelna, WC a �atna. 
 V obytném podkroví, které má 110 m2 vytápěné plochy jsou dva pokoje 
s kuchyňkou a koupelna.  
 
Tepelná ztráta budovy : 
     

Prostupem Qp = 13 317 W
Infiltrací Qi = 4 352 W
větrání bazénu s rekuperací Qv = 2 000 W
CELKEM Qc = 19 668 W
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Technické údaje zařízení 
 
tepelná čerpadla země � voda   
Typ STIEBEL ELTRON WPWE 11 WPWE 14
jmenovitý výkon (topný) kW 10,9 14 
Příkon kompresorů (elektrický) kW 2,6 3,3 
Teplota (vstupní � solanky) °C 0 
Teplota (výstupní � topná voda) °C 35 
rozměry  � x hl x v (mm) 400 x 780 x 990 
chladivo  R 290 
napájení  3f 400 V / 50 Hz 
         
  
akumulační nádr� ÚT 
objem      700 l 

zásobní nádr� TUV 

objem      300 l 
 

 

 

Pohled na zapojení tepelných čerpadel  Pohled na energetickou hvězdu a plot 
v kontextu přístupové cesty do domu.  
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Základní provozní údaje 
 

Spu�tění otopných čerpadel a napojení na nízkoteplotní otopný systém 
s podlahovým vytápěním bylo provedeno v listopadu 1999. Zku�ební provoz byl 
ukončen předáním tepelných čerpadel do trvalého provozu 16.12.2000.  

V červnu roku 2000 bylo uvedeno do provozu nucené větrání krytého bazénu 
s rekuperací tepla odváděného vlhkého vzduchu. 

Z provozních zku�eností se ukázalo, �e energetický akumulátor je schopen 
plně krýt potřebu nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla a� do teplot �9°C. 
Prakticky to znamená, �e tepelná čerpadla jsou schopna krýt celoroční potřebu tepla 
na vytápění a přípravu TUV a pouze asi dva dny v roce dochází k automatickému 
připojení bivalentního zdroje � přímotopného elektrokotle. 

 Nízkoteplotní vytápění je řízeno časovým programátorem a ekvitermní 
regulací. 
 
 

 
 
 

Detailní pohled na energetickou hvězdu a plot 
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NÁKLADY 
 
Nízkoteplotní otopný systém 649 086,- Kč 
zdroj tepla - tepelná čerpadla a strojovna 588 284,- Kč 
nucené větrání s rekuperací 194 540,- Kč 
elektroinstalace a regulace 96 500,- Kč 
zemní a stavební práce (energetický akumulátor) 529 000,- Kč 
CELKEM 2 057 410,- Kč 
 
 
dotace z ČEA       360 000,- Kč 
 
 
 
HODNOCENÍ 

 
Dům po dostavbě a zateplení má dle výpočtu tepelnou ztrátu 17,67 kW. 

Celková tepelná charakteristika objektu je 0,39 W/m3.K. Přitom po�adovaná hodnota 
qcN = 0,48 a doporučená = 0,38 W/m3.K. 

Vzhledem k tomu, �e po�adovaný tepelný výkon zdroje nízkoteplotního tepla 
není mo�no zajistit čerpáním podzemní vody a instalace tepelného čerpadla typu 
vzduch � voda by v soustředěné zástavbě mohlo obtě�ovat sousedy hlukem, byla 
zva�ována mo�nost získávání tepla ze zemních kolektorů. Prostor před domem, 
vymezený pro zemní kolektor, ale nezaji�ťoval dostatečný výkon nízkopotenciálního 
tepla. Proto bylo zvoleno, u nás dosud ojedinělé ře�ení, kombinace zemního 
kolektoru, energetické hvězdy a energetického plotu.  

Odběr elektrické energie pro tepelné čerpadlo je v sazbě D 55 s hlavním 
jističem 3 x 32 A. V této sazbě je : 

stálý měsíční plat     227 Kč 
za odběr 1 kWh ve vysokém tarifu (VT) 3,6  Kč/kWh   2 hodiny denně 
za odběr 1 kWh v nízkém tarifu (NT) 0,9  Kč/kWh   22 hodin denně 

 
Celková spotřeba elektrické energie za rok :  32 668 kWh 
Celková vysoká spotřeba elektrické energie je dána tím, �e obě domácnosti jsou 
plně elektrifikovány (sporák, trouba, pračka, myčka nádobí, su�ička prádla). Dal�í 
významná spotřeba je dána provozem krytého bazénu (vzduchotechnika, čerpadla). 
 
 spotřeba el. energie tepelného čerpadla 14 000 kWh v nízkém tarifu 
 
Roční náklady na vytápění : 
 stálý plat   6 měsíců (227 Kč/měsíc)    1 362 Kč 
 odběr v nízkém tarifu 14 000 x 0,9    12 600 Kč 
 CELKEM vytápění       13 962 Kč 

 
 
Tato první instalace prokázala, �e zvolené ře�ení je z technického 

a provozního hlediska bezproblémové. Z demonstračního hlediska se jedná 
o ojedinělé ře�ení zaji�tění zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo.  
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Projekt a dodávka : SEFEN s.r.o 

 Adresa :  Náměstí Svobody 27 
    738 01 Frýdek - Místek 
     

Dodávka : 
  

Tepelné čerpadlo 
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Firma :  JOTA s.r.o.  
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   724 00 Ostrava � Stará Bělá 

 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 

 
Předmětem projektu je instalace tepelného čerpadla jako zdroje tepla pro 

vytápění a přípravu teplé u�itkové vody (TUV) v nově vybudovaném rodinném domě, 
který je zároveň referenční stavbou firmy JOTA. 

 
Zdroj sestává z tepelného čerpadla typu voda � voda jeho� výrobcem je firma 

Stiebel Eltron a to typu WPWE 11. Zdroj je doplněn plynovým kotlem Junkers o 
výkonu 10 kW, akumulační zásobníkovou nádr�í o obsahu 200 l a zásobníkem teplé 
u�itkové vody o obsahu 300 l. 

 
 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  2000 

 
RODINNÝ DŮM � OSTRAVA, KRMELÍN 

 
TEPELNÉ ČERPADLO PRO VYTÁPĚNÍ RD 

 



Tepelné čerpadlo se solárním absorbérem pro vytápění RD 

© RAEN, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                  2001 

 
2

 
Rodinný dům je zároveň referenční stavbou firmy JOTA. Při stavbě byly 

pou�ity pokrokové stavební technologie a vnitřní vybavení domu odpovídá vy��ímu 
standardu bydlení. Obvodové zdi jsou z cihlových bloků Porotherm tl. 44 cm 
opatřené oboustrannou vápennou omítkou. Okna jsou dřevěná typu EURO. Jedním 
z progresivních prvků je právě způsob zásobování teplem na vytápění a přípravu 
TUV a také otopný systém.  

Tepelná ztráta domu je : prostupem    6,96  kW 
infiltrací   3,33 kW 
CELKOVÁ 10,29 kW 
 

Celková tepelná charakteristika budovy je : 
    qc   = 0,30 W.m-3.K-1 
doporučená hodnota dle ČSN 730540-2 
    qc,N = 0,47 W.m-3.K-1 

 
Otopný systém je nízkoteplotní podlahový, pouze v zimní zahradě 

a koupelnách je doplněn otopnými tělesy. 
- vytápěná plocha   172 m2 
- vytápěný prostor  440 m3 
- obestavěný prostor 800 m3 
Ve�keré rozvody otopné vodu jsou provedeny z měděného předizolovaného 

potrubí DN 28x1,5. Podlahový systém CUPROTHERM pou�ívá měděné trubky 14 x 
0,8 mm s ochranným potrubím. V přízemí je topení v podlaze kryté keramickou 
dla�bou, v patře dřevenou podlahovou krytinou. Rozdělovače topných okruhů (5 
okruhů přízemí, 4 v patře) jsou umístěny do typových skříní zabudovaných do zdi. 
Jednotlivé okruhy jsou samostatně regulovatelné termoregulačními ventily s čidlem 
v příslu�né místnosti. Centrální ekvitermní regulace STIEBEL ELTRON HRGW 2U 
zaji�ťuje ovládání vlastního tepelného čerpadla, třícestného smě�ovače ovládaného 
servopohonem. 

Celý otopný systém je vybaven akumulačním zásobníkem topné vody, 
zásobníkem teplé u�itkové vody, expanzní nádobou, regulačními a uzavíracími 
armaturami, oběhovými čerpadly, teplotními a tlakovými čidly a na vstupu do 
plynového kotle a vlastní otopné soustavy filtry.  

Zdrojem nízkopotenciálního tepla je zemské teplo které je jímáno primárním 
okruhem tepelného čerpadla s nemrznoucím roztokem solanky. Teplo je jímáno ze 
dvou zemních vrtů hloubky 2 x 75 m. 

Technické údaje zařízení 
 
tepelné čerpadlo země � voda  
typ STIEBEL ELTRON
jmenovitý výkon (topný) kW
příkon kompresorů (elektrický) kW

WPWE 11 
10,9 
2,6 

teplota (vstupní � solanky) °C 0 
teplota (výstupní � topná voda) °C 35 
rozměry  � x hl x v (mm) 400 x 780 x 990 
chladivo  R 290 
napájení  3f 400 V / 50 Hz 
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akumulační nádr� ÚT 
objem      200 l 

zásobní nádr� TUV 

objem      300 l 
 

Základní provozní údaje 
 
 Dodavatelem celého otopného systémy byla ve výběrovém řízení zvolena 
firma SEFEN Frýdek � Místek. Dům byl postaven jako vzorový projekt firmy JOTA. 
Otopný systém s tepelným čerpadlem byl uveden do provozu 12.11.2000. V době 
spu�tění otopného systému probíhaly dokončovací stavební práce a spotřeba 
elektrické energie za topné období 2000-2001 je zkreslen odběrem stavebních strojů 
a elektrického nářadí. Přesto�e dům nebyl obýván, byl vytápěn na vnitřní teplotu 
20°C po celou topnou sezónu. Spotřeba tepla na vytápění byla ovlivněna i tím, �e se 
jednalo o novostavbu. Na vysu�ení omítek, zdiva a podlah se počítá zhruba o 20 % 
vět�í potřeba tepla na vytápění.  
 



Tepelné čerpadlo se solárním absorbérem pro vytápění RD 

© RAEN, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                  2001 

 
4

 
NÁKLADY 
 
dodávka a montá� tepelného čerpadla 283 213,- Kč 
Strojovna 122 308,- Kč 
rozvody ústředního topení 38 598,- Kč 
otopná tělesa 10 526,- Kč 
podlahové topení 143 855,- Kč 
elektroinstalace pro TČ 19 302,- Kč 
zemní vrty 2 x 75 m  165 000,- Kč 
plynový kotel 35 789,- Kč 
CELKEM 818 591,- Kč 

 
dotace z ČEA 75 000,- Kč 
        
 
 
 
HODNOCENÍ 

 
Po cca ročním provozu tepelného čerpadla byl proveden odečet stavu počtu 

provozních hodin tepelného čerpadla. V té době byl dům vytápěn ale nebyl obýván a 
zároveň zde byly prováděny různé dokončovací práce na interiéru domu. Celková 
spotřeba tepla na vytápění tedy byla ovlivněna nadměrným větráním a zároveň 
zvý�enou spotřebou tepla na vysu�ení stěn obvodových konstrukcí, omítek a podlah.  

Počet provozních hodin tepelného čerpadla k 9.4.2001 včetně zku�ebního 
provozu byl 2 699 hodin. Při příkonu tepelného čerpadla 3 kW představuje spotřeba 
tepelného čerpadla 8 097 kWh. 

Z toho   zku�ební provoz  1 097 kWh 
   vytápění   6 000 kWh 
   ohřev TUV   1 000 kWh  

Provozní parametry tepelného čerpadla : 
teplota primárního média        0,5  °C 
teplota topné vody         55 °C 
teplota TUV          50  °C 
 

Odečet stavu elektroměru : 
  vysoký tarif  NT        41 kWh 
  nízký tarif  VT   9 557 kWh  

z toho   spotřeba tepelného čerpadla 8 097 kWh 
   ostatní spotřeba   1 460 kWh 
 
Celkově lze hodnotit akci jako zdařilou a to z několika důvodů : 
•  tepelné čerpadlo je vhodně navr�eno v kombinaci s nízkoteplotním otopným 

systémem a podlahovým vytápěním 
•  tepelná charakteristika domu je ni��í ne� je hodnota doporučená normou 

ČSN 730540-2 
•  vzhledem k tomu, �e dům je postaven zároveň jako vzorová stavba firmy JOTA, 

je přístupný případným zájemcům o vytápění prostřednictvím tepelného čerpadla 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel zařízení a investor : 
Ing. Jan �inták,  Kolová 2,  362 14 Kolová 
tel. : 017 / 322 82 22, 0602 / 407 184 
U�ivatelem i provozovatelem MVE jsou je�tě Jana a Lubomír Vernerovi a Martin �inták 
 
Projekt na rekonstrukci MVE : 
Ing. Jan �inták I.P.R.E., Projekční a in�enýrská činnost, 
P.O. Box 179, 360 21  Karlovy Vary 
tel. : 017 / 322 82 22 
fax : 017 / 323 68 39 
 
Generální dodavatel turbín, ostatních zařízení a montá�e : 
Ing. Jan �inták I.P.R.E., Projekční a in�enýrská činnost, 
P.O. Box 179, 360 21  Karlovy Vary 
tel. : 017 / 322 82 22 
fax : 017 / 323 68 39 
 
Místo realizace projektu : 
Oloví, katastrální území Boučí 1, okres Sokolov 
Řeka Svatava, říční km 11,9 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 Zku�enosti s dosavadním vyu�íváním MVE praktické poznatky s jejím provozem 
vedly investora i provozovatele k dál�ím návrhům na modernizaci a zlep�ení stávajícího 
provozu a k zabezpečení jeho vy��í spolehlivosti, hospodárnosti zařízení a sní�ení 
energetických ztrát.  
 
 Jako demonstrační projekt, pro modernizaci a zabezpečení vy��í spolehlivosti 
provozu, hospodárnosti zařízení a sní�ení energetických ztrát bylo provedeno : 
 
•  Dálkový přenos dat MVE Oloví - Karlovy Vary. Dálkovým přenosem se odstranila část 

prostojů MVE, k nim� dochází hlavně vlivem některých provozních ochran vodních turbín 
a transformátoru, které automaticky odstavují zařízení z provozu. Teprve pochůzkou je 
tento stav identifikován a obsluhou provoz obnoven. 

•  Zařízení na mechanické či�tění česlí a vyná�ení zachyceného materiálu. Zachycené 
shrabky jsou dopravovány do závěsného drátěného ko�e a po odsazení vody ulo�eny do 
popelnice a vyvá�eny. Opět vede ke zvý�ení provozní jistoty a odstranění provozních 
prodlev. 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t   1 9 9 9 

 
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA  OLOVÍ 

 
Rekonstrukce a modernizace malé vodní elektrárny Oloví 
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•  Úprava lopatek u TK 550. Byly nainstalovány lopatky MAVEL TK 550 a vyvá�eno obě�né 
kolo turbíny. U obě�ného kola bylo provedeno fixní nastavení lopatek do optimální 
pracovní polohy. Lopatky nového tvaru zvý�í účinnost vodní turbíny. 

•  Havárijní odstavování turbíny 550. Je ře�eno nainstalováním nové hradící ocelové tabule 
na vtok k turbíně. Ovládání hradidla je ře�eno samostatným hydraulickým zařízením s 
elektromotorem, hydraulickými válci 100 mm se zdvihem 900 mm. Původní válcový 
uzávěr nebyl schopen překonat odpory naplavených předmětů a proto byl demontován. 
Rekonstrukce rozváděcích lopatek zvý�í provozní účinnost turbíny. 

•  Savky turbín. Stávající hydrokony turbín byly zkráceny a k nim připojeny nové savky typu 
Kaplan. Spolu s úpravami lopatek tato úprava zvý�ila účinnost turbíny 550 na 81 % a 
turbíny 710 na 83 %. 

•  Plynulé nastavování lopatek rozváděcího kola T 710. Stávající hydraulické ovládání bylo 
doplněno pohyblivým ulo�ením koncového vypínače otevření lopatek. Při poklesu hladiny 
hladinový kontakt posune koncový spinač a turbína se přivře o 5 � 7 %. Po vyrovnání 
hladiny je znovu otevřena. Tímto způsobem stroj vyu�ívá průtok beze ztrát jalovým 
přepadem. 

 
 Celkový efekt uvedených opatření přinesl zvý�ení účinnosti výroby elektrické energie 
v elektrárně o 3,6 % z 69,2 % na 72,8 % a zvý�ení časového vyu�ívání ka�dé z turbín z 
původních 2200 h/r na cca 5000 h/r. 
 
 Realizace tohoto projektu byla zařazena do Programu státních podpor ČEA na rok 
1999, program V., vy��í vyu�ívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie. 
 
 
 Realizace byla započata v prosinci 1998 a dokončena v září - říjen 1999. V průběhu 
listopadu 1999 bylo zařízení uvedeno do provozu. Úpravy nepodléhaly kolaudačnímu řízení. 
 
 Kolaudace MVE po rekonstrukci proběhla v roce 1994 a od této doby je v trvalém 
provozu. 
 
 
Technické údaje zařízení 
 
 MVE je určena k výrobě elektrické energie zatím výhradně dodávané do 
distribuční sítě příslu�ného rozvodného podniku ZČE. Zpracovává hydroenergetický 
potenciál řeky Svatavy. 
 
Základní údaje vodoteče : 
 
Kapacita koryta Svatavy  Q100 = 210 m3/s 
Vzdutí jezu 2,1 m 
Vý�ka pevného přepadu 0,4 m 
Vý�ka hradící pohyblivé konstrukce 2,7 m 
Asanační průtok Q330 = 0,5 m3/s 
Průměrný roční průtok 2,73 m3/s 
Spád 4,3 m 
Minimální vyu�itelný průtok 0,4 m3/s 
 
Instalovaná výrobní technologie : 
 
Výstupní rozvod 3 x 400V, 50Hz 
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Instalovaný trasformátor 1 ks 22 / 0,4kV 100kVA 
Celkový instalovaný el. výkon turbín před modernizací 80 kW 
 po modernizaci 85 kW 
z toho:  
turbína T 550 a asynchronní generátor 30 kW 
turbína T 710 a asynchronní generátor 55 kW 
Jmenovitá hodnota účinnosti turbín 85 % 
Měření výroby  elektroměr činné energie 
Maximální hltnost turbín 3,2 m3/s 
Roční výroba v příznívých případech 350 MWh/r 
 
 Instalované turbíny jsou původně z dodávky Metaz Týnec a rekonstruované 
dle popsaných úprav a vlastní dokumentace. 
 
 
Provozní údaje 
 
Vybrané provozní údaje MVE za období roku 1998 a� 2001 : 
 
 Rok 1998 1999 2000 2001 
    leden - říjen 
 
Výroba elektrické energie 3,9 MWh 3,2 MWh 18,3 MWh 96 MWh 
Tr�by za prodanou elenergii 4,4 tis.Kč 3,6 tis.Kč 20,7 tis.Kč 108 tis.Kč 
Provozní náklady dosahují často a� 50 % hodnoty tr�eb za elektrickou energii. 
 
Rok 1998 a� 2000 je období, kdy postupně probíhala modernizace MVE a výroba elenergie 
byla minimální z důvodů celkové odstávky zařízení. 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady : 
Celkové investiční náklady na realizaci projektu modernizace MVE                 880 000,- Kč 
 
z toho: 
 Instalace komunikačního zařízení na přenos některých provoz. 
 dat z MVE Oloví do K. Varů                                                                    45 000,-Kč 
 Nové lopatkování turbíny OK 550                                                           60 000,-Kč 
 Rekonstrukce rozváděcích lopatek turbíny OK 550 a ovládání  
 jejího havárijního uzávěru hydraulikou                                                  150 000,-Kč 
 Rekonstrukce ovládání rozváděcích lopatek turbíny OK 710                  55 000,-Kč 
 Rekonstrukce výstupu vody z obou turbín ( modernizace savek )         255 000,-Kč 
 Zařízení na mechanické či�tění česlí a vyná�ení zachyceného 
 materiálu                                                                                                265 000,-Kč 
 Stavební náklady                                                                                     20 000,-Kč 
 Projekt                                                                                                     30 000,-Kč 
  poskytnutá státní podpora                                                       210 000,-Kč 
 

Skutečné náklady nejsou dosud vyúčtovány a předpokládají se ve vý�i 1 103 460,-Kč 
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HODNOCENÍ 
 Z dosavadního provozu MVE vyplývá, �e zařízení po provedených úpravách je 
provozně spolehlivé a vykazuje provozní parametry, které se v  projektu předpokládaly. 
 
 Podle provozovatele zařízení nejsou v obvyklém provozním období zatím �ádné 
provozní problémy. Celková ekonomika provozu MVE je samozřejmě závislá na vydatnosti 
vodního toku v průběhu celého roku. 
 Z vyhodnocení výroby elektrické energie a tr�eb za vyrobenou elektrickou energii je 
mo�no konstatovat, �e jsou v roce 2001 zatím dosahovány ni��í hodnoty, ne� se 
předpokládalo v projektu. Vzrůst výroby v roce 2001 ji� potvrzuje vy��í provozní spolehlivost 
zařízení a provozní jistotu, co� bylo hlavním cílem projektu. 
 Ukazuje se, �e jde o poměrně zdařilou demonstrační akci, která byla projekčně i 
organizačně dobře připravena a bude zabezpečovat vy��í výrobu elektrické energie.  
 
 
 

Celkový pohled na MVE : 

 
 
 

Pohled na soustrojí 550 mm : 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel zařízení: 
Ing. Luděk  Dostál,  V zahradách 232,  250 90 Nové Jirny 
tel. : 02 / 81962770, 0602 / 132 777 
 
Projekt ústředního vytápění : 
Ekonomik Projekt s.r.o., Táboritská 6/475, 130 00 Praha 3 
 
Dodavatel tepelného čerpadla : 
Stiebel Eltron s.r.o., K Hájům 946, 155 00  Praha 5 - Stodůlky 
Kontaktní osoba : Ing. Pavel Novotný 
tel.  : 02 / 651 7829 
 
Montá� a elektrozapojení tepelného čerpadla : 
Elip s.r.o., Pod Soutratím 4, 101 00 Praha 10 
tel.: 02 / 7172 3559 
 
Místo realizace projektu : 
Rodinný dům v Nových Jirnech, V zahradách 232, 250 90 Nové Jirny 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 V souvislosti s výstavbou nového rodinného domu v Nových Jirnech bylo navr�eno 
pro jeho vytápění a přípravu TUV vyu�ívat obnovitelných zdrojů energie pomocí tepelného 
čerpadla. 
 Jako demonstrační projekt, v rámci zmíněné nové výstavby, byl pro zabezpečení 
dodávek tepla pro vytápění objektu a přípravu TUV vybudován nový zdroj tepla. V přízemí 
budovy je instalováno jedno tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 20, typu vzduch - voda s 
jmenovitým topným výkonem 14,4 kW, s parametry topné vody 65/50 0C. Příkon tepelného 
čerpadla je 4,4 kW. Tepelné čerpadlo pracuje v bivalentním provozu s elektrokotlem, jeho� 
tepelný výkon je 2 x 6 kW. Tepelné čerpadlo v kompaktním provedení s elektrokotlem je 
součástí dodávky firmy Stiebel Eltron. Bivalentním bodem této soustavy je teplota �1 0C. 
 Pro ohřev teplé u�itkové vody a její akumulaci je instalován tepelně izolovaný  
zásobník s objemem 300 litrů. 
 Zdrojem nízkopotenciálního tepla pro TČ je nízkopotenciální energie odebíraná z 
venkovního vzduchu. Výparník tepelného čerpadla je ve venkovním provedení a je 
instalován u vněj�í stěny budovy. 
 Tepelná čerpadlo je vybavena centrální řídící jednotkou s regulátorem, která 
umo�ňuje plný bezobslu�ný provoz zařízení, předev�ím ekvitermní regulaci teploty topné 
vody a regulaci ohřevu TUV i ve vazbě na společný provoz s elektrokotlem. Regulace 
zabezpečuje prioritu dodávek tepla z tepelného čerpadla. 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t   1999 

 
TEPELNÉ ČERPADLO PRO RODINNÝ DŮM 

 
Instalace tepelného čerpadla v Nových Jirnech  
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 Rozvody topné vody do otopné soustavy jsou provedeny z měděných trubek 
Supersan a tepelnou izolací. 
 Navazující otopný systém je klasický dvoutrubkový, který má celkem tři samostatné 
okruhy. Soustava vytápění se dvěma okruhy a to : 
•  velkoplo�nou radiátorovou soustavu s teplotním spádem 65/50 0C, situovanou v 

nadzemních podla�ích s radiátory Radik. 
•  okruh velkoplo�ného podlahového vytápění s teplotním spádem 40/30 0C, umístěnou v 

přízemí objektu. Soustava pdlahového vytápění je rovedena z plastů a je je�tě doplněna 
několika radiátory Radik. Potřebný teplotní spád je docilován mixováním. 

•  samostatný okruh pro přípravu TUV 
 
Dodávka tepla z tepelného zdroje je vyu�ívána pro : 
 
•  vytápění objektu s celkovým potřebným tepelným příkonem (tepelná ztráta) cca 19 kW 
vlastní objekt je dvoupodla�ní s celkovým vytápěným prostorem 1400 m3 

 
•  ohřev TUV zásobníku 300 litrů s potřebným tepelným příkonem 1,1 kW po dobu 16h/den 

aktivního odběru TUV 
 
 Objekt le�í v oblasti s nejni��í výpočtovou oblastní teplotou te = -12 0C, s průměrným 
počtem d = 228 otopných dnů za rok. Průměrná teplota v otopném období je  tes = 4,1 0C. 
Počet denostupňů pro vytápění d0 = 3 397. 
 
 Realizace byla započata 8. září 1999 a dokončena 26. ledna 2000. V průběhu února 
2000 bylo zařízení uvedeno do provozu a úspě�ně provedena zkou�ka komplexního 
provozování. 
 Dne 8. února 2000 proběhla kolaudace zařízení a od této doby je zařízení v trvalém 
provozu. 
 
 Realizace tohoto projektu byla zařazena do Programu státních podpor ČEA na rok 
1999, program V. vy��í vyu�ívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie. 
 
 
Technické údaje zařízení 
 
 Instalované tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 20kW má následující technické a 
provozní parametry : 
 
Příkon pro pohon kompresoru 4,4 kW 
Topný výkon maximální 14,4 kW 
Oběhové chladivo R 290 
Nejni��í teplota vstupní vody  15 0C 
Jmenovitá max. teplota výstupní topné vody v kondenzátoru 65 0C 
Topný faktor 3,3 
 
 
Provozní údaje 
 
Vybrané provozní údaje za období únor 2000 - únor 2001 : 
 
Klimatické údaje - průměrná venkovní teplota v zimním období   : + 4,6 0C 
                           - počet otopných dnů                                         :     245/r   
 
 



TEPELNÉ ČERPADLO NOVÉ JIRNY 

© RAEN, spol. s r.o.                                                                                   3                                                                                                          2001 

Celková spotřeba elektrické energie TČ a elektrokotel        :   15,91 MWh/r 
 z toho TČ                                                                  :   14,73 MWh/r 
Celková spotřeba tepla v objektu                                         :   162,8 GJ/r →  45,3 MWh/r 
z toho  - pro vytápění                                                           :    141,6 GJ/r →  39,3 MWh/r 
            - pro přípravu TUV                                                    :     21,2 GJ/r →    6,0 MWh/r  
Průměrný topný faktor                                                          :      3,11 
Náklady za elektrickou energii s TČ                                      :  21 320,-Kč/r 
Náklady při pou�ití přímotopů                                               :   59 800,-Kč/r 
Úspora nákladů za elenergii proti pou�ití přímotopů             :   38 480,-Kč/r 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady : 
 
Celkové investiční náklady na realizaci tepelného čerpadla pro  
vytápění  objektu a přípravu teplé u�itkové vody                                             406 000,-Kč 
 
z toho: 
  vlastní tepelné čerpadlo 14,4 kW včetně regulace, 
  elektrokotle a zásobníku TUV 300 litrů, oběh. čerpadel           264 500,-Kč 
  zapojení do topného systému objektu                                        42 500,-Kč 
  elektrické připojení                                                                     33 000,-Kč 
  stavební náklady                                                                        21 000,-Kč 
  projekt                                                                                        45 000,-Kč 
 
  poskytnutá státní podpora                                                       86 000,-Kč 
 
 specifický investiční náklad na jednotku topného výkonu TČ           28 194,-Kč/kW 
 
 
HODNOCENÍ 
 
 Z dosavadního provozu zařízení vyplývá, �e zařízení je provozně spolehlivé a 
vykazuje provozní parametry, které se v projektu předpokládaly. Podle projektu se také 
počítalo s poměrně kvalitním zateplením objektu, co� se zcela jednoznačně v praxi potvrdilo 
v plném rozsahu. 
 Podle provozovatele zařízení nejsou v obvyklém zimním období zatím �ádné 
provozní problémy.  
 Zařízení je vybaveno od výrobce ekvitermním regulátorem a pro velkoplo�né 
soustavy, zvlá�tě pak pro podlahové vytápění, není nento druh regulace příli� vhodný. 
Vlivem značné setrvačnosti není v zimních měsících, v některých vytápěných prostorách, 
plně dosahováno předepsané vnitřní teploty. Tento stav je navíc způsoben také tím, �e není 
regulace soustavy je�tě zcela vyladěna na konkrétní provozní podmínky. 
 Z vyhodnocení nákladů za spotřebovanou elektrickou energii je mo�no konstatovat, 
�e jsou dosahovány poměrně uspokojivé hodnoty. V dosavadních podmínkách jsou 
dosahovány provozní náklady ve spotřebě energie 123,-Kč/GJ. V pří�tím roce lze počítat s 
údaji je�tě příznivěj�ími, neboť od dubna roku 2001 distribuční společnost zavedla pro TČ 
novou ekonomickou sazbu, kterou hodlá dále zdokonalovat. Při této sazbě dojde k dal�ímu 
sní�ení nákladů o cca 10 � 15 %. 
 Ukazuje se �e jde o poměrně zdařilou demonstrační akci, která byla projekčně i 
organizačně dobře připravena. Doporučuje se v těchto demonstracích pokračovat. 
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ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel zařízení: 
BEST - Business a.s., Zbraslavská 777,  679 72  Kun�tát na Moravě 
jednatel firmy  :  Ing. Stanislav  H o l e m ý 
tel. : 0501 / 462 264  
        0501 / 462 165 - 9  
fax : 0501 / 462  465 
kontaktní osoba : Milan  V a n ě r k a - energetik 
  
Doddavatel plynového vyvíječe páry a generální dodavatel : 
PBS a.s. Velká Bíte�, Vlkovská  279,  595 12 Velká Bíte� 
kontaktní osoba : Ing. Franti�ek  A m b r o � 
tel. : 0619 / 513 506 
fax : 0619 / 513 557 
  
Dodavatel plynové části : 
INTOP s.r.o. Jihlavská 231, 594 01  Velké Meziříčí 
jednatel společnosti : Ing. Franti�ek �irhal 
provozovna:  Strojírenská 371, �ďár nad Sázavou 
tel.  : 0616 / 27692 
fax  : 0616 / 26258 
 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 Hlavní součástí výrobní technologie společnosti Best - Business a.s. v Kun�tátu na 
Moravě je výroba brusných kotoučů a výroba i výpal karbidů křemíku SiC, základní hmoty 
na výrobu brusných kotoučů. 
 Před zavedením demonstračního projektu, do roku 2000 měl závod instalován jeden 
centralizovaný zdroj tepla umístěný v samostatném objektu kotelny. Jde o středotlaký parní 
kotel, plamenco - �árotrubný, typu BK 6000 s parním výkonem 6 t/h páry a tepelným 
výkonem 4,2 MW. Výrobcem kotle je ČKD - Dukla, závod Tatra Kolín z roku 1989. Pro 
spotřebu plynu je kotelna vybavena samostatným měřením. Kotel je vytápěn plynem a 
parametry vyráběné páry jsou : 
obvyklý provozní tlak 0,7 MPa a teplota přehřátí 170 0C 
 

Pro potřeby technologie je tato pára dále redukovaná na 0,3 MPa. Pára byla 
pou�ívána na vytápění závodu, technologický ohřev směsí SiC a ohřev TUV. Vytápění 
závodu je z části parní a z části teplovodní přes PS. Pro technologické potřeby Surovárny, 
kde byl prováděn ohřev směsí SiC, byla pára dopravována na značnou vzdálenost cca 700-
750 metrů. 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t   1 9 9 9 

 
BEST - BUSINESS a.s., Kun�tát na Moravě 

 
Decentralizace zdrojů tepla  
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 Výkon kotle je značně předimenzovaný a vyu�ití instalovaného výkonu bylo v zimním 
období na 40 � 50 % a v letním období pouze do 20 %.  
 
 Předmětem demonstračního projektu je instalace nového parního vyvíječe s 
jmenovitým výkonem 0,5 t/h, topeného plynem s novou úpravnou napájecí vody. Vyvíječ je 
vybaven tlakovým plynovým hořákem Bentone BG 500 ( N ). Vyvíječ je ve vertikálním 
provedení. Svým parním výkonem  je pokrývána hlavní potřeba páry na ohřev směsí SiC. 
Vyvíječ páry je decentralizovaně instalován co nejblí�e potřebám technologie, přímo v hale 
Surovárny. Zařízení je vybaveno automatickou regulací pro bezobslu�ný provoz s 
občasným dozorem 1x za 8 hodin.  
 Součástí instalace je i samostatné měření spotřeby plynu. Dodavatelem zařízení je 
PBS Velká Bíte�. 
 Po realizaci demonstračního projektu zůstal kotel BK 6000 jako záloha pro případné 
mimořádné zimní podmínky. 
 Hlavním přínosem demonstračního projektu jsou úspory energie a následně hlavně 
úspory zemního plynu, které vznikají : 
•  vy��í provozní účinností vyvíječe páry proti účinnosti parního kotle, provozovaného při 

nízkých výkonech 
•  anulováním ztrát tepla v parních rozvodech, dlouhých cca 750 metrů 
 

Úspory energie vedou ke sní�ení energetické náročnosti výroby a úspory provozních 
nákladů vedou i k celkovému sní�ení nákladů na výrobu konečného produktu. 
 Realizace tohoto demonstračního projektu byla zařazena v rámci programu státních 
podpor, vyhla�ovaných ČEA, program VII �Úspory energie v průmyslu� ke státní podpoře na 
rok 1999.  
 
 Zařízení jako celek je vybaveno autonomní regulací pro plně automatizovaný provoz 
včetně nají�dění zařízení, jeho odstávek a sledování provozních stavů.  
 
 Realizace byla započata 8. září 1999 a byla ukončena 26. ledna 2000. V průběhu 
února 2000 byla provedena kolaudace zařízení  ( 8.2.2000 ). Od února 2000 je zařízení v 
trvalém provozu a vykazuje úspě�ný, trvalý, bezporuchový provoz. 
 
 
Technické údaje zařízení 
 
 Hlavním zařízením, které umo�ňuje výrobu středotlaké páry pro techologické potřeby 
Surovárny je plynový vyvíječ páry. Toto zařízení má následující technické provedení a  
skládá se z těchto základních částí : 
•  na nosném rámu je v monoblokovém uspořádání vertikálně konstruovaný třítahový 

vyvíječ, řídící a regulační systém MTC 2300, dávkovací antikoro čerpadlo s 
elektromotorem a na horní přírubě plá�tě monoblokový tlakový hořák Bentone BG-500-2 

•  napájecí a kondenzátní nádr� v antikoro provedení s objemem 1 m3, vybavená 
vodoznakem a teploměrem se spirálou na mo�nost předehřevu vody 

 
Technické parametry vyvíječe typu F 500 V : 
 
Jmenovitý parní výkon 260 - 650 kg/h 
Jmenovitý tepelný výkon 170 - 500 kWt  
Jmenovitý tlak vyráběné páry 0,35 - 1,0 MPa 
Rozsah teplot vyráběné páry 140 � 180 0C 
Provozní účinnost 85 � 91 % 
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Provozní údaje 
 
 Pro vzájemné srovnání jsou dále uvedeny sledované údaje spotřeby zemního plynu 
za období roku 1999, před realizací projektu a v roce 2000, po jeho realizaci. 
 
Spotřeba zemního plynu pro výrobu tepla v m3 : 
 
 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 
   leden - září 
 
starý, původní parní kotel 441 781 228 613 110 618 
nový parní vyvíječ 0 98 055 83 020 
c e l k e m 441 781 326 668 193 638 
 
 Z uvedeného přehledu je zřejmé, �e za rok 2000 do�lo prokazatelně k úsporám 
zemního plynu pro výrobu tepla ve vý�i 115 113 m3. Při současné ceně nakupovaného 
zemního plynu 5,88 Kč/m3 činí úspora provozních nákladů na plyn 677 tis. Kč/r. 
 Podle průběhu spotřeby plynu v roce 2001 se ukazuje, �e i v tomto roce je uvedená 
úspora plynu reálná a tedy trend úpor bude mít trvalý charakter. 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady : 
 
Celkové investiční náklady na realizaci parního vyvíječe 
pro technologický ohřev směsi SiC                                                          1 210 550,-Kč 
 
z toho: 
  dodávka parního vyvíječe Fairmon F 500 V ( 350 kW ) 
  včetně úpravny vody Duplex 9 000                                     827 650,-Kč 
  montá� a uvedení do provozu                                               69 000,-Kč 
  stavební úpravy                                                                   100 000,-Kč 
  ostatní náklady                                                                    150 000,-Kč 
  projekt                                                                                   63 900,-Kč 
 
  poskytnutá státní podpora                                               300 000,-Kč 
 
 specifický investiční náklad na jednotku elektrického výkonu   :    3 459 Kč / kWt  
 
  
HODNOCENÍ 
  
 Z uvedených provozních údajů vyplývá, �e instalovaný vyvíječ páry jako zařízení na 
výrobu technologické páry je vhodně voleným prvkem energetického hospodářství, který 
zaji�ťuje poměrně značné energetické úspory. 
 Dosavadní provoz zařízení ukazuje na jeho velmi dobrou technickou i provozní 
úroveň a jen potvrzuje projektované předpoklady a technickou provozní úspě�nost. Na 
základě dosavadních provozních zku�eností provozovatele je mo�no zařízení hodnotit velmi 
pozitivně s prokazatelnými výhodami pro potřeby závodu. Z technického hlediska a 
celkových investičních prostředků potřebných na realizaci, ve srovnáním s jinými zdroji, se 
jedná o akci zajímavou i kdy� investičně poměrně náročnou, neboť vý�e uvedený specifický 
ukazatel investičních prostředků na jednotku výkonu zařízení je relativně vysoký. 
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 S ohleden na konkrétně realizované úspory nákladů za nakupovaný plyn v celkové 
vý�i 677 tis.Kč za první rok provozu zařízení ukazují, �e roční úspory jsou reálné.  
Při investičních nákladech na realizaci zařízení ve vý�i 1 211 tis.Kč, vychází prostá doba 
návratnosti vlo�ených investičních prostředků cca 2 roky. 
 Realizovaný demonstrační projekt je dobrým a názorným příkladem pro podobné 
pou�ití vhodného zařízení v energetickém hospodářství průmyslového závodu. 
 
 
 
 
Celkový pohled na monoblokové provedení instalovaného vyvíječe páry s technologickým 
zařízením pro úpravu vody a napájení : 
 
 
 



© RAEN, spol. s r.o.                                                                                       1                                                                                                        2001 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE V�EOBECNÉ 
 
Provozovatel zařízení: 
SLÉVÁRNA KUŘIM a.s., Blanenská 157, 664 35  Kuřim 
majitel a předseda představenstva firmy  :  Ing. Rostislav Horák 
tel. : 05 / 41102001  
fax : 05 / 41231000 
kontaktní osoba : Ing. Jindřich Kulík 
tel. : 05 / 41102781  
fax : 05 / 41231000 
 
Generální dodavatel technologie a technologického zařízení : 
Gebr. Wöhr GmbH a Co., Wöhrstrasse 13 - 21, Aalen  D - 73416,  S R N 
objednáno i dodáno přímo z NSR 
 
 
Generální dodavatel akce : 
PRODEZ a.s., Hřbitovní 753, 757 01 Vala�ské Meziříčí 
vedoucí investičního oddělení : Ing. Zdeněk Holy� 
tel.  : 0651 / 69 43 60 
fax  : 0651 / 69 43 92 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 Hlavním zaměřením výrobní technologie Slévárny Kuřim a.s. je slévárna tvrzené a 
�edé litiny a odlévání výrobků z těchto materiálů. Odlévány jsou výrobky ve třech 
základních váhových kategoriích a to : do 30 kg, 30 - 120 kg, nad 120 kg. 
 Před zavedením demonstračního projektu se na výrobu forem pro odlévání odlitků 
pou�ívala písková polosyntetická směs z křemičitého písku, jílového pojiva ( tumeritu ) a 
vody. Tyto hlinité směsi byly tepelně vytvrzovány. 
 Vlastní formování, tj. plnění a zhutňování forem se provádělo ručním pěchováním 
nebo kombinací ručního pěchování a metání směsi pískomety. Formy takto zhotovené bylo 
nutné pro velký obsah vody su�it. Konečné su�ení a zpevňování směsi ve formách bylo 
prováděno za tepla, su�ením ve dvou vozových plynových su�árnách.  
 Jádra se vyráběla ze samotuhnoucí směsi s vodním sklem. Rovně� tato jádra bylo 
nutno pro obsah vody su�it. 
 Po odlití byly odlitky vytloukány na otevřeném vytloukacím ro�tu a konečné či�tění 
bylo prováděno otryskáváním vodními tryskači.  
 Pou�itá formovací směs od vytloukacího ro�tu byla dopravována do zásobníků a 
odtud v převá�né míře ukládána na skládky jako odpad. 
 

Nová technologie byla zavedena ve formovně 3. Nová technologie představuje 
výrobu forem i jader z chemicky tvrzených směsí za studena. Jako pojivo je pou�ívána 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t   1 9 9 9 

 
SLÉVÁRNA KUŘIM A.S. 

 
Změna technologie výroby odlitků do hlinitých směsí tepelně vytvrzovaných za 

moderní technologii chemicky tvrzených směsí za studena 
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furanová technologie. To znamená, �e pro vytvoření samotuhnoucích směsí se do 
formovacího písku pou�ívá katalyátor a aktivátor, které způsobují tuhnutí směsi za studena. 
Tato směs neobsahuje vodu a není třeba formy ani jádra vůbec su�it. 
 Po zavedení nové technologie se směs pro formování připravuje přímo na místě 
formování na třech kontinuálních �nekových mísičích. Při průchodu mísičem dochází 
automaticky i k přimí�ení chemických komponentů. Do zásobníků k mísičům je směs 
dopravována pneumatickou dopravou, čím� odpadá pra�nost. 
 Plnění a zhutňování forem je prováděno přímo sypáním formovací směsi z mísiče do 
forem. Směs je pouze u�lapána a zpevnění proběhne samovolně chemickou reakcí. 
 Vytloukání odlitků je prováděno standardně. I konečné či�tění je prováděno 
otryskáváním, ale s pomocí broků. Formovací směs je velmi kruchá a snadno se rozpadá, 
proto i vytloukání je rychlej�í a podstatně méně pracné. 
 Pou�itá formovací směs je regenerovatelná a součástí komplexního ře�ení je 
výstavba zařízení na regeneraci upotřebené formovací směsi. Do i z regenerační jednotky 
je formovací směs dopravována pneumatickou dopravou. Regenerát je ulo�en do 
zásobníků k dal�ímu opětovnému pou�ití v mísičích.  
 
 Hlavním přínosem demonstračního projektu je výrazná úspora zemního plynu, neboť 
odpadá původní energeticky náročný ohřev a su�ení směsi pro výrobu odlitků v su�árnách. 
Původní su�árny byla ji� zru�eny a tak byla získána dal�í výrobní plocha ke zvý�ení 
produkce na této formovně.  
 Zavedením nové technologie navíc odpadá ruční pěchování směsí, do�lo ke zvý�ení 
produkce odlitků a zvý�ila se i kvalita konečných výrobků. Do�lo i ke zlep�ení hygieny práce 
sní�ením pra�nosti v provozních prostorách. 
 Ekologickým přínosem je sní�ení mno�ství odpadů z původních hlinitých směsí. 
Úspory energie vedou ke sní�ení energetické náročnosti výroby a úspory provozních 
nákladů vedou i k celkovému sní�ení nákladů na výrobu konečného produktu. 
 Realizace tohoto demonstračního projektu byla zařazena v rámci programu státních 
podpor, vyhla�ovaných ČEA, program VII �Úspory energie v průmyslu� ke státní podpoře na 
rok 1999.  
 
 Realizace byla započata v listopadu 1998 a dokončena v březnu 1999. Od dubna 
1999 probíhal zku�ební provoz zařízení.  Koladace byla provedena dne 1.11.1999. 

Od uvedení do provozu vykazuje zařízení úspě�ný, trvalý, bezporuchový provoz. 
 
 
Technické údaje zařízení 
 
 Hlavními prvky, které umo�ňují vyu�ívání za studena samotuhnoucích formovacích 
směsí jsou dva základní chemické komponenty, katalyzátor a aktivátor. Slo�ení těchto 
komponentů a jejich fyzikálně - chemické vlastnosti dodavatel neuvádí. 
 
 
Provozní údaje 
 
Vybrané provozní údaje za období let 1997, 1998, 1999 a 2000  : 
 
 Dále uvedené údaje vystihují období před zavedením nové technologie, tedy před 
rokem 1999 a v letech následujících, kdy nová technologie byla ji� provozována. 
  
 1997 1998 1999 2000 
výroba odlitků a jejich odbyt 847,8 t/r 596,0 t/r 766,3 t/r 861,6 t/r 
spotřeba zemního plynu 1 834 tis.m3/r 1 745 tis.m3/r 730 tis.m3/r 577 tis.m3/r 
náklady na plyn 7 336 tis.Kč/r 7 169 tis.Kč/r 2 879 tis.Kč/r 2 519 tis.Kč/r 
ukazatel měrné spotřeby plynu 2 163 m3/t 2 928 m3/t 952 m3/t 669,7 m3/t 
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Vzájemným srovnáním období roku 1998 a roku 2000 je zřejmé, �e dochází k 

úspoře zemního plynu ve vý�i 1 130 tis.m3/r. 
 

Úspora provozních nákladů na zemní plyn činí 4 600 tis.Kč/r. 
 
 Pro výpočet úspory nákladů za zemní plyn byla pou�ita současná průměrná cena, 
která je 4,10  Kč/m3, bez DPH. 
 
 
NÁKLADY 
Investiční náklady : 
 
Celkové investiční náklady na realizaci nové technologie 
a souvisejícího technologického zařízení                                                 48 736 844,- Kč 
 
z toho: 
  stroje a zařízení                                                                 40 186 873,-Kč 
  stavební práce                                                                     7 062 289,-Kč 
  montá�e                                                                                  309 557,-Kč 
  ostatní náklady                                                                    1 152 825,-Kč 
  projekt                                                                                      25 300,-Kč 
 
  poskytnutá státní podpora                                              1 000 000,- Kč 
 
 
HODNOCENÍ 
 
 Dosavadní provoz zařízení ukazuje na jeho velmi dobrou technickou úroveň a jen 
potvrzuje projektované předpoklady a technickou provozní úspě�nost. Na základě 
dosavadních provozních zku�eností provozovatele je mo�no zařízení hodnotit velmi 
pozitivně s prokazatelnými výhodami pro potřeby závodu. Z technického hlediska a 
celkových investičních prostředků potřebných na realizaci se jedná o akci velmi zajímavou i 
kdy� investičně poměrně náročnou.  
 S ohleden na konkrétně realizované úspory nákladů za nakupovaný zemní plyn v 
celkové vý�i 4 600 000,- Kč/r za první rok provozu nové technologie ukazují, �e úspory jsou 
reálné a mají trvalý charakter. S rostoucí cenou ZP mohou roční úspory dosahovat i vy��ích 
hodnot. 
 Při investičních nákladech na realizaci zařízení ve vý�i 48 737 000,- Kč, vychází 
prostá doba návratnosti vlo�ených investičních prostředků cca 11 roků. 
 Uvedený realizovaný demonstrační projekt je obecně pou�itelný pro ka�dou 
slévárnu při přechodu z klasického formování do polosyntetických směsí vytvrzovaných za 
tepla na chemicky tvrzené směsi. 
 Nová demonstrovaná technologie je technicky jednoduchá a je dobrým a názorným 
příkladem úspor energie pro podobné aplikace v průmyslové energetice slévárenských 
provozů. 
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Celkový pohled na technologické zařízení pro regeneraci formovacích směsí : 
 
 
 

 


