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I. ) Identifikační údaje 
 
 
Název demonstračního projektu  : Náhrada kotelny na pevná paliva za novou výtopnu  
                                                          na zemní plyn  
 
Investor : Správa nemovitostí města Domažlice  
    
Kontaktní osoba : Antonín Pittner  ( ředitel )  tel. : 0189 / 27 57 
                                                                  
Adresa investora : Správa nemovitostí města Domažlice 
                                   Zahradní  513 
                                   344 67 Domažlice      
 
 
II. ) Výchozí podklady pro audit 
 
⇒  Energetický audit projektu „Náhrada kotelny na pevná paliva za novou výtopnu na zemní  
      plyn“ 
⇒  Žádost o státní podporu na realizaci demonstračních projektů pro program VI.  
⇒  Popis technického řešení projektu - projektant Václav Heliman 
⇒  Protokol o výsledku kontroly ze dne 21.11.1997  
⇒  Podklady ČEA ,,Podklady pro hodnocení projektů - klimatologické údaje“.  
⇒  Konzultace s panem Bezvodou - vedoucím technikem tepelného hospodářství 
⇒  Osobní prohlídka v místě projektu  
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III. ) Charakteristické vstupní údaje pro zpracování    
 
Výška nad mořem = 428 m 
 
Mezní teplota pro otopné období tem = 130 C 
 
Střední venkovní teplota v topném období tes = 3,8 0C 
 
Počet dnů v topném období n = 247  
                                  
Výpočtová venkovní teplota : te = - 15v 0C 
 
 
 
 

IV. ) Technické řešení systémových opatření  
 

 
Technické řešení  /odvozeno z předchozí dokumentace a prověrkou na místě/ 
 
   Toto technicko-ekonomické hodnocení  řeší výsledky projektu přechodu  z tuhých paliv na 
zemní plyn.  
 
    Původním zdrojem tepla v řešeném území  města Domažlice byla uhelná kotelna 
v samostatném objektu ve Vodní ulici. V kotelně byly umístěny tři nízkotlaké parní kotle 
Slatina S 60 o jmenovitém výkonu 1 160 kW, na spalování hnědého uhlí.  
 
Realizované řešení : 
 
   Místo nevyhovující kotelny na hnědé uhlí bylo navrženo kotelnu umístit v prostoru dvora 
DPS, kde je kotelna řešena jako přístavba k objektu, v zadní části při strojovně. Jedná o 
kotelnu II. kategorie. 
 
   Do nového objektu kotelny byly umístěny dva litinové, nízkotlaké kotle na plynná paliva 
s atmosferickým hořákem  HYDROTHERM, výrobce StiebelEltron, typu MV-1080. Tyto 
kotle jsou vybaveny čerpadly a expanzním a doplňovacím zařízením ( VDZ ) včetně úpravny  
vody. 
 
  Větrání je třínásobné, samotížné za všech provozních režimů mimo odstávek, kdy je uzavřen 
hlavní uzávěr kotelny.  
 
   Odtah spalin je proveden fasádním komínem. Základním prvkem systému je vnitřní 
komínová vložka z plechu tloušťky 1 mm.   
 
   Pro dodržení kvality vody pro plnění kotle a topné soustavy je úbytek vody v topné soustavě 
doplňován přes úpravnu vody.  
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   Pojistné potrubí od kotlů bylo napojeno na vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ 
s doplňovací nádrží 800 litrů a úpravnou vody ( změkčovač  s automatickou regenerací náplně 
B-10 SaT ). Na kotle byly osazeny pojistné ventily. 
 
   V prostoru bývalé kotelny byla instalována výměníková stanice pára/voda, která se skládá ze 
třech výměníků typu PV 2 UH. Pojištění výměníků je provedeno dvěma tlakovými 
expanzními nádobami o velikosti 2 x 1 600 l. Tlakový vzduch je doplňován dvojicí 
kompresorů. Doplňování vody do systému je prováděno čerpadly typu VL.   
 
 
   

V. ) Výpočet úspor tepelné energie 
 
 
Přehled jednotlivých tepelných odběrů (fakturačních) jednotlivých objektů ( dodávka 
tepelné energie z CZT Domažlice )  -  před realizací projektu - rok 1996  
 

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ CELKEM 
   Č.P. GJ 

Konšelský šenk   425,00 
MKS    1 104,00 
Penzion   209 742,00 
Pečovatelská služba  84 650,00 
Dům   12 180,00 
Dům   7 65,00 
Dům   18 111,00 
Dům   23 94,00 
Dům   14 67,00 
Dům   71 50,00 
Městský úřad   1 693,00 
Agrobanka    637,00 
Dům   17 280,00 
Dům   56 346,00 
Investiční banka   427,00 
Celnice    313,00 
Garáže SNM   137,00 
Hasiči    1 197,00 
CELKEM    8 518,00 
 
 
   Množství odebrané tepelné energie před realizací projektu je upraveno z důvodů ročních 
porovnatelných hodnot stavu před a po realizaci. Celková hodnota odběrů 8 518 GJ/rok 1996 
byla upravena o neodebrané teplo v roce 1998 u Domu č.p.14,  garáží SNM a mimořádný 
odběr objektu hasičů v r. 1996. Při zohlednění těchto hodnot vycházejí výsledky pro účel 
porovnání odběrů  před realizací projektu za rok 1996 na upravený celkový odběr 
7 117 GJ / rok .  
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Přehled faktických měřených odběrů  jednotlivých objektů ( dodávka tepelné energie 
z CZT Domažlice ) - po realizaci projektu v roce 1998 
 
 

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ CELKEM 
 v roce 1998  Č.P. GJ 

Konšelský šenk   376,00 
MKS    1 008,00 
Penzion   209 683,00 
Pečovatelská služba  84 515,00 
Dům   12 150,00 
Dům   7 55,00 
Dům   18 76,00 
Dům   23 55,00 
Dům   14 0,00 
Dům   71 46,00 
Městský úřad   1 269,00 
Agrobanka    637,00 
Dům   17 312,00 
Dům   56 439,00 
Investiční banka   368,00 
Celnice    259,00 
Garáže SNM   0,00 
Hasiči    76,00 
JAFA    70,00 

CELKEM 6 394 
 
 
   Množství odebrané tepelné energie po realizaci projektu je také upraveno z výše uvedených 
důvodů. Také nelze do odvození roční porovnatelné hodnoty odběrů tepla zahrnovat nového 
odběratele společnost JAFA. Při zohlednění těchto odběratelů vychází hodnota po realizaci  
pro účel porovnání odběrů  na upravený celkový odběr  6 248 GJ / rok .  
 

 
                                                                            

Dodávka tepelné energie před realizací projektu                                           7 117 GJ / rok   
 
Dodávka tepelné energie po realizaci projektu                                              6 248 GJ / rok 
 
Úspora tepelné energie provedenými opatřeními                                             869 GJ / rok 
 
 
Úspora tepelné energie provedenými opatřeními v %                          12,21%  
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VI.) Vyhodnocení  provozu  energetického  zařízení 
Název projektu : Rekonstrukce kotelny v Domažlicích  

Výrobní bilance tepla a elektrické energie  1996 1998 
 Jednotky Stav před realizací Stav po realizaci 

Tepelný výkon zdrojů    
Součtový instalovaný tepelný výkon zdrojů  MWt 3,48 1,65 
v tom : teplovodní plynové ( uhelné ) kotle  ks x MWt 3 x 1,160 5 x 0,330 
          teplovodní plynové ( uhelné ) kotle celkem MWt 3,48 1,65 
Využitelný tepelný výkon motorů ks x MWt X X 
Využitelný tepelný výkon motorů celkem MWt X X 
Výstupní tepelný výkon zdroje - celkem MWt X X 
Dodávka tepla všem spotřebitelům :    
   - maximální MWt 1,183 0,890 
   - roční GJ/r 8 518           6 394 
Výroba tepla : celkem GJ/r   
   - z plynových motorů GJ/r X X 
   - z teplovodních kotlů GJ/r 9 710            6 842 
Výroba a dodávka elektrické energie :    
Jmenovité el. Výkony plyn. motorů ks/Mwe  X X 
Součet jmenovitých el. výkonů plyn. motorů Mwe X X 
Průměrný výkon dodaný ve špičkových hod. v zimě Mwe X X 
Celková roční svorková výroba elektřiny MWh/r X X 
Spotřeba elektřiny na dodané teplo MWh/r 78, 079 35, 294 
z toho nákup ze sítě MWh/r 78,079 35, 294 
Celková roční dodávka elektřiny do ES MWh/r X X 
                - v tom : v pásmu špičkového tarifu  MWh/r X X 
                             v pásmu vysokého tarifu MWh/r X X 
                             v pásmu nízkého tarifu MWh/r X X 
Spotřeba tepla v palivu : GJ/r   
v tom : plynové motory GJ/r X X 
           teplovodní kotle ( parní )  GJ/r 13 155 8 150 
Celková roční spotř. tepla v palivu na dodávku tepla GJ/r 13 155 8 150 
v tom : plynové motory GJ/r X X 
           teplovodní kotle       (dodávka) GJ/r   
Měrná spotřeba tepla v palivu na dod. tepla GJ/GJ   
v tom : plynové motory GJ/GJ X X 
           teplovodní kotle GJ/GJ   
Celková roční spotř. tepla v palivu na výr. elektřiny GJ/r X X 
Měrná spotřeba tepla v palivu na výr. elektřiny GJ/MWh X X 
Celková účinnost dod. tepla a výr. el. energie motoru %   
Celková účinnost dod. tepla  zdroje % 64,75 78,45 
Spotřeba  paliva: původního  dodavatele tepla /hnědí uhlí   tun/rok 877 X 
 Zemní plyn, výhřev. 34,0 MJ/m3 - celkem spotřeba/rok  tis. m3/rok X 239,7 
 Maximální spotřeba plynu za hodinu m3/hod. X 110 
 Maximální spotřeba plynu za den m3/den X 2 200 
Emise do ovzduší -         tuhé látky t/r 17,773 0,005 
SO2 t/r 17,659 0,002 
NOx t/r 2,248 0,475 
CO t/r 0,749 0,079 
Cx Hy                                          
CO2 

t/r 
t/r 

0,374 
1 368,120 

0,031 
46,321 
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   Provoz plynové kotelny přináší výrazné snížení emisí znečišťujících látek, nejvýrazněji u  
tuhých látek, CO2, CO  a SO2, také nedochází k znečišťování půdy ani vody. Plynofikace 
velkého zdroje povede k podstatnému zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho okolí. 
 
 
VII.)  Ekonomické  hodnocení  investice 
 
Skutečné celkové náklady na provedené práce byly : 
 
• technologie kotelny 2 540 504,- Kč 
• stavební část             852 151,- Kč 
• komíny a vzduchotechnika                     188 254,- Kč 
• plynovod a plynová přípojka                                           223 140,- Kč 
• elektroinstalace                                               470 017,- Kč 
• vytápění DPS                                                 79 635,- Kč 
• ohřev TUV - DPS                                                             169 807,- Kč  
• revize a zkoušky                                                       82 176,- Kč 
• topný kanál                                                                      1 529 091,- Kč 
• projektové práce                                                                346 002,- Kč 
• topný kanál II.etapa                                                      688 956,- Kč 
• dlažba ze žulových kostek                                                 82 532,- Kč 
 
Stavba celkem skutečné náklady                               7 252 265,- Kč 
DPH   5%                                                                 362 613,- Kč 
                                                                                                                         ------------------ 
CELKEM  NÁKLADY                                                                7 614 878,- Kč      
 
     Investor kryl celkové skutečné investiční náklady na akci takto : 
 
∗ vlastními prostředky                                                     4 946 000,- Kč  ................  65,06 % 
∗ státní podporou                                                            2 660 000,- Kč  ................  34,94 % 
                                                                                 ---------------------       
∗ tj. celkem                                                                     7 614 878,-Kč    ............... 100,00 % 
 
 
VIII.)  Vyhodnocení státní finanční podpory  a investic  
 

 
Vyhodnocení státní finanční podpory a investic 
Druh opatření - Kotelna na zemní plyn v Domažlicích   

  
Přidělená podpora ( tis. Kč )  2 660 
Vlastní prostředky ( tis. Kč ) 4 946 
Celková investice ( tis. Kč ) 7 614 
Úspora tepla  ( GJ ) za 1 rok 869 
Měrná úspora energie v ( GJ / 1000 Kč  investic ) 0,114 
Měrná úspora energie ( GJ / 1000 Kč podpory ) 0,327 
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    Provoz kotelny přináší výrazné snížení emisí znečišťujících látek, nejvýrazněji u  tuhých 
látek a SO2, také nedochází k znečišťování půdy ani vody. Plynofikace velkého zdroje povede 
k podstatnému zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho okolí. 
 
 
 
VIII. Závěrečné vyhodnocení  
 
Hlavní přínosy: 
 
• náhrada neekonomického provozu parních kotlů na hnědé uhlí  
• snížení nehospodárnosti při výrobě páry - z technologického hlediska výroby páry není 

nutná  
• snížení ztrát na výměníku pára / voda 
• výrazné snížení nákladů na obsluhu kotelny 
• výrazné ekologické přínosy a to především z hlediska snížení emisí v oblasti Domažlicka.  
 
 
Po realizaci a vyhodnocení demonstračního projektu vyplývá, že vynaložené investice 
a státní finanční podpora jsou přínosem, jak po ekonomické stránce, tak  i  po stránce 
snížení  zátěže životního prostředí.  Podmínky pro podporu byly splněny. 
 



Technicko ekonomické
vyhodnocení

Rekonstrukce kotelny
Hluboká nad Vltavou

září  1999
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I. ) Identifikační údaje

Název realizovaného projektu :          Rekonstrukce kotelny Hluboká nad Vltavou

Investor :                 Město Hluboká nad Vltavou
 
Kontaktní osoba :  Aleš Raus ( ředitel Podniku místního hospodářství )
                       tel :  038 / 79 66 174
                      fax :  038 / 79 66 153

Adresa investora : Město Hluboká nad Vltavou
                                   Masarykova 36

II. ) Výchozí podklady pro hodnocení

⇒   Energetický audit projektu „Rekonstrukce kotelny Hluboká nad Vltavou “
⇒   Smlouva o poskytnutí státní podpory - č. 605 - NFV - 97
⇒   Dodatek č.1 ke smlouvě č. 605 - NFV - 97
⇒   Příloha č.1. ke smlouvě č. 605 - NFV - 97
⇒   Popis technického řešení projektu - projektant Ing. Jiří Šíma
⇒   Podklady ČEA ,,Podklady pro hodnocení projektů - klimatologické údaje“.
⇒   Osobní kontrola a konzultace ( pan Aleš Raus ) v Podniku místního hospodářství
⇒   Osobní prohlídka v místě realizace projektu

III. ) Charakteristické vstupní údaje pro zpracování
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Výška nad mořem = 384 m

Mezní teplota pro otopné období tem = 130 C

Střední venkovní teplota v topném období tes = 3,8 0C

Počet dnů v topném období n = 244

Výpočtová venkovní teplota : te = - 15 0C

IV. ) Technické řešení systémových opatření

Technické řešení  /odvozeno z předchozí dokumentace a prověrkou na místě/

   Toto hodnocení kontroluje dosažení deklarovaných úspor energií v  projektu, který byl
podpořen Českou energetickou agenturou na základě smlouvy 605 - NFV - 97.

   Kotelna nacházející se ve městě Hluboká nad Vltavou byla postavena v roce 1976. Prvotní
palivovou základnou pro tuto kotelnu byl LTO. V roce 1992 byla kotelna  modernizována a
přestavěna na spalování zemního plynu. Při přestavbě kotelny nebyly provedeny úpravy na
systému měření a regulace. Systém MaR byl ponechán v původním  stavu  popř. některé části
byly pouze doplněny.

   Z tohoto důvodu kotelna vyžadovala trvalou obsluhu ( třísměnný provoz - na každé směně
2 topiči ). Tento stav se projevoval zvýšenými náklady na provoz kotelny.

   Kotelna byla osazena 4 kotli OV ČKD Dukla o součtovém výkonu 4 651 kW. V době
výstavby kotelny bylo uvažováno o napojení většího počtu objektů, které se nakonec
neuskutečnilo. Z tohoto důvodu je zdroj tepla  značně předimenzován.

Typ kotle                                Rok výroby                     Výkon instalovaný
-------------------------------------------------------------------------------------------
OW   40                                   1975                                                  465 kW
OW 100                                   1975                                               1 163 kW
OW 100                                   1975                                               1 163 kW
OW 160                                   1981                                               1 860 kW
-------------------------------------------------------------------------------------------
Výkon instalovaný celkem ......................................................... 4 651 kW

   Rozvody tepla a TUV pro zásobování čtyř bytových domů o 128 bytových jednotkách byly
vybudovány současně s kotelnou. Tepelné rozvody o délce 180 m byly klasického
čtyřtrubkového provedení. Tato teplovodní potrubí měla značné ztráty tepelné energie
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a vyžadovaly stále častější opravy. Teplovody  pro dům č.p. 433 a pro základní školu byly
vybudovány  později.

   Stávající teplovodní plynová kotelna zásobuje teplem a TUV čtyři bytové domy po
32 bytových jednotkách ve Fugnerově ulici, dům č.p. 433 o 6 bytových jednotkách a objekt
základní školy  včetně bytu školníka.

Charakteristika otopné soustavy před realizací projektu        

   Centrální kotelna ve městě Hluboká nad Vltavou byla původně projektována na celkovou
potřebu tepla ve výši 3,77 MW. Původně zamýšlená výstavba nebyla ale v celém rozsahu
realizována, takže dnešní  potřeba tepla se pohybuje ve výši 2,1 MW. Na tuto potřebu tepla
byl koncipován realizovaný projekt „Rekonstrukce teplovodu a kotelny ve Fugnerově ulici
v Hluboké nad Vltavou.

TUV bylo připravována centrálně v kotelně v akumulačních zásobníkových ohřívačích
o celkovém objemu 20 000 litrů.

   V jednotlivých objektech je instalována a provozována  soustava teplovodní, dvoutrubková,
vertikální s teplotním spádem 92,5 / 67,5 0C. Otopná tělesa jsou článková, připojena
dvouregulačními kohouty. Každá sekce je samostatně  připojena k rozvodu a je měřena
fakturačním měřičem.

  Kotelnu bylo nutno provozovat s trvalou obsluhou. Jednotlivé kotle měly automatické řízení
chodu, ovšem bez vazby na výkon soustavy. Teplota otopné vody pro jednotlivé potrubní
okruhy byla upravována v závislosti na venkovní teplotě a charakteru provozu. Dále bylo
v kotelně instalováno zařízení pro automatické doplňování vody, měření spotřeby tepla pro
výstupní větve a indikace výskytu plynu.

   Rozvody tepla o stáří 30 let byly vedeny souběžně s rozvody tepla v kanálech. Zde vznikaly
značné ztráty.

   Topná voda byla rozváděna k jednotlivým odběratelům neprůleznými kanály. Dodávané
teplo bylo měřeno na výstupu z kotelny a v odběrných místech. Stav rozvodů a tepelných
izolací byl neuspokojivý, vyžadoval časté opravy.

   Charakteristika otopné soustavy po realizaci projektu
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   Cílem provedených opatření  bylo především zvýšení jmenovité, i průměrné roční účinnosti
kotelny a vytvoření bezobslužného provozu. Tím se měla zefektivnit výroba tepla, u kterého
mělo dojít  v konečném důsledku ke zlevnění.

   Dle cenových a technických návrhů byla upřednostněna varianta, kdy byl v kotelně
ponechán centrální ohřev TUV ( vzhledem k velmi krátkým rozvodům a nižším pořizovacím
nákladům ve srovnání s decentralizovanou přípravou TUV ).

   Jako zdroj tepla jsou provozovány dva kotle typu OW 100. Kotel OW 40 byl ponechán a je
provozován v letním období pro ohřev TUV a v období kdy potřeba nepřevyšuje jeho výkon.

   Kotel OW 160 byl odpojen od teplovodní soustavy, čímž došlo ke snížení jmenovitého
výkonu kotelny a s tím související změně na kotelnu II. kategorie.

   Ohřev TUV je realizován přes samostatný výměník tepla. Původní tlaková expanzní nádoba
se vzduchovým polštářem byla nahrazena přepouštěním včetně úpravny doplňovací vody,
čímž se snížil počet tlakových nádob. Jako akumulační nádrže jsou použity stojaté ohřívače
TUV o obsahu 2 x 4 m3.

   V kotelně byly instalovány potrubní okruhy  s teplotními spády :

I.  )   okruh kotlový o teplotním spádu 105/75 = 300C

II.  )   okruh neregulovatelné teploty otopné vody 105/ 70 = 350C pro ohřev TUV a
          vytápění kotelny
 
III.  ) okruh regulované teploty otopné vody o teplotním spádu  92,5/ 67,5 = 250C
         v závislosti na venkovní teplotě pro 128 bytových jednotek, dům č.p. 433, ZŠ a byt
         školníka.

   Všechny potrubní rozvody včetně oběhových čerpadel byly demontovány a nahrazeny
novým zařízením pro menší průtoky.

   V kotelně je automatická ústředna pro řízení provozu kotelny, která je uzpůsobena pro
dálkový přenos informací týkajících se provozu kotelny. Přenos bude reagovat na celkový
provoz kotelny včetně havarijních stavů. Dále byla namontována nová silová elektroinstalace.

   Kotelna je navržena a provozována jako bezobslužná, s denní docházkou pro kontrolu
provozních stavů. Předpokládaná potřeba času na kontrolu a zápis do deníku je cca 1 hodina
denně.

   V bývalé trase teplovodu bylo položeno předizolované potrubí ve třítrubkovém provedení.
Potrubí pro dopravu otopné vody je ocelové, pro dopravu TUV je z plastu. Bylo použito
předizolované potrubí o menším průměru a tím došlo ke snížení tepelných ztrát při rozvodu
tepla.

V.  ) Ekonomické  hodnocení  investice
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ÚDAJE PŘED REALIZACÍ PROJEKTU

Množství tepelné energie dodané jednotlivým objektům před realizací projektu
hodnoty od 27.12.1995 do 6.1.1997

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ OBJEKT OTOP TUV CELKEM
Č.P. GJ GJ GJ

Výstupní větev č.1 - bytovky 685-688 4 182,9
Výstupní větev č.2 - ZŠ 3 661,5 184,1 3 845.6
Výstupní větev č.3 - byt školníka 45,0
Výstupní větev - objekt 433 230,0 66,0 296,0
Spotřeba  kotelny
Celkem 8 119,4 1 651,8 9 771,2

83,10 % 16,90% 100%

ÚDAJE PO REALIZACI PROJEKTU

Množství tepelné energie dodané jednotlivým objektům po realizaci projektu
hodnoty od 6.1.1998 do 5.1.1999

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ OBJEKT OTOP TUV CELKEM
Č.P. GJ GJ GJ

Výstupní větev č.1 - bytovky 685-688 2 933,1
Výstupní větev č.2 - ZŠ 2 924,6 475,7 3 400,3
Výstupní větev č.3 - byt školníka 49,6
Výstupní objekt 433 164,8 56,0 220,8
Spotřeba kotelny 156,2
Kotelna celkem 6 228,3 1 801,2 8 029,5

6 760
77,57% 22,43% 100%

Parametr                                                                             hodnota  parametru

Spotřeba tepla před realizací  projektu                                                     9 771,2 GJ/rok

Spotřeba tepla po realizaci  projektu                                                        8 029,5 GJ/rok

Rozdíl spotřeby tepelné energie                                                               1 741,7 GJ/rok

Úspora spotřeby tepelné energie v % provedenými opatřeními         17,82 %

   Výše uvedená opatření, která byla podpořena Ćeskou energetickou agenturou
v rámci příslušného programu ( smlouva č.605 – NFV – 97 ), ve svém konečném
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důsledku také znamenají snížení znečištění ovzduší v dané oblasti. Pokles
množství produkovaných emisí je znázorněn v následující tabulce.

Název projektu : Rekonstrukce kotelny Hluboká nad Vltavou
Bilance tepla Hodnocené

období
Hodnocené

období
01.1995 -01.1996 01.1998 - 01.1999

Jednotky Stav před realizací Stav po realizaci
Emise do ovzduší za rok stanovené z množství tepla: GJ 9 771 8 029
tuhé látky tuna 0,005 0,004
NOx tuna 0,551 0,453
CO2 tuna 537,405 441,595
Cx Hy tuna 0,036 0,030
CO tuna 0,091 0,075
SO2 tuna 0,002 0,002

Financování akce v Hluboké nad Vltavou - rozpis nákladů

   V průběhu prací na projektu „Modernizace kotelny Hluboká nad Vltavou“, byly  změněny
podmínky  financování celé akce. To bylo učiněno dodatkem č.1 ke smlouvě č. 605-NFV-97.

Původní náklady na realizaci projektu

∗  vlastní prostředky                                                         3 240 000,- Kč  ................  79,02 %
∗  státní podpora                                                                 860 000,- Kč  ................  20,98 %
                                                                                   ---------------------
∗  tj. celkem                                                                     4 100 000,-Kč    ............... 100,00 %

Skutečné náklady na realizaci projektu - dle dodatku č.1 ke smlouvě č.605-NFV-97

∗  vlastní prostředky                                                         3 115 711,- Kč  ................  66,46 %
∗  státní podpora                                                              1 572 000,- Kč  ................  33,54 %
                                                                                   ---------------------
∗  tj. celkem                                                                     4 687 711,-Kč    ............... 100,00 %

VI. ) Závěrečné vyhodnocení
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Vyhodnocení státní finanční podpory a investic
Druh opatření – Rekonstrukce kotelny Hluboká nad Vltavou

Přidělená podpora ( tis. Kč ) 1 572
Vlastní prostředky ( tis. Kč ) 3 115
Celková investice ( tis. Kč ) 4 687
Úspora tepla  ( GJ ) za 1 rok 1 742

Měrná úspora energie v ( GJ / 1000 Kč  investic ) 0,372
Měrná úspora energie ( GJ / 1000 Kč podpory ) 1,108�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Podstatným faktorem vedle  hodnocení úspor energie a nákladů je také  snížení
znečištění ovzduší v řešené lokalitě.

Hlavní přínosy:

•  zvýšení účinnosti stávající kotelny proti bývalé výtopně
•  výrazné snížení nákladů na obsluhu kotelny zavedením bezobslužného provozu a systému

MaR
•  snížení tepelných ztrát v nových rozvodech tepla oproti předcházející dodávce tepla
•  ekologické přínosy a to především z hlediska snížení emisí v oblasti Hluboké nad Vltavou

Po realizaci a vyhodnocení demonstračního projektu vyplývá, že vynaložené investice a
státní finanční podpora jsou přínosem, jak po ekonomické stránce, tak  i  po stránce
snížení  zátěže životního prostředí.  Podmínky pro podporu byly splněny.



Technicko ekonomické
vyhodnocení

Napojení objektů na CZT Kaplice

září  1999
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I. ) Identifikační údaje

Název  projektu  : Napojení objektů na CZT Kaplice

Investor :               Správa Domů města Kaplice
 
Kontaktní osoba : Jan Musil ( ředitel )         tel. : 0336 / 311 047
                                                                      fax : 0336 / 311 047

Adresa investora : Správa Domů města Kaplice
                                   Českobudějovická 79
                                   382 41 Kaplice 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. ) Výchozí podklady pro hodnocení

⇒    Smlouva o poskytnutí státní podpory č. 606 / NFV - 97
⇒    Přihláška  k projektu „Napojení objektů na CZT Kaplice“
⇒    Podklady ČEA ,,Podklady pro hodnocení projektů - klimatologické údaje“.
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⇒    Doložení skutečných nákladů na realizaci opatření
⇒    Osobní konzultace s provozovatelem zařízení
⇒    Osobní prohlídka v místě realizace projektu

III. ) Charakteristické vstupní údaje pro zpracování

Výška nad mořem = 384 m

Mezní teplota pro otopné období tem = 130 C

Střední venkovní teplota v topném období tes = 3,8 0C

Počet dnů v topném období n = 244

Výpočtová venkovní teplota : te = - 15 0C

IV. ) Technické řešení systémových opatření

Technické řešení  /odvozeno z předchozí dokumentace a prověrkou na místě/

   V tomto hodnocení se posuzuje správnost udělení státní podpory na akci „ Nové
dvoutrubkové sekundérní rozvody tepla“ v projektem vymezené oblasti EGC 500 stávající
Soustavy centralizovaného zásobení teplem (SCZT) města Kaplice. V roce 1996 byla
centrální výtopna SCZT Kaplice ekologizována a byla v ní zavedena kogenerační, tj.
kombinovaná výroba tepla a elektřiny, včetně přestavby dožitých tepelných rozvodů na
bezkanálové dvoutrubkové provedení. Pro dosažení maximální efektivnosti systému a co
možná nejpřijatelnější ceny tepla pro odběratele bylo zároveń přikročeno k rozšíření
připojených odběratelů na městskou SCZT.

   Vlastníkem a investorem celého systému CZT je Městský úřad Kaplice. Provozování
zařízení  zajišťuje Správa domů Kaplice, s.r.o.

Oblasti řešení:

   V rámci řešeného  projektu byla provedena komplexní výměna dožitého sekundérního
rozvodu klasického kanálového provedení.
  V jednotlivých objektech byly provedeny směšovací (dle provozovatele regulační stanice) se
systémem řízení Siemens a Landys a Gyr. TUV je vyráběna v jednotlivých objektech.
 Nový bezkanálový předizolovaný rozvod byl proveden v technologii firmy PROTHERM.
Dále bylo provedeno přímé napojení Kulturního domu na nový sekundérní rozvod a byl
zrušen poruchový parovod s velmi ztrátovou výměníkovou stanicí.
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Nově instalovaný moderní dvoutrubkový systém včetně návazných směšovacích objektových
stanic kryje potřeby tepla následujících objektů  (odběrů) :

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ PS OBJEKT
Č. Č.P.

Nemocnice Český Krumlov - poliklinika PS 01 25
Město Kaplice – mateřská školka PS 02 221
Město Kaplice - ZŠ Školní PS 03 226
Město Kaplice - bytový dům PS 04 258
JWM - SLR s.r.o. – ubytovna PS 05 303
Autoškola Garde PS 06 322
Leotec s.r.o. PS 07 342
Město Kaplice - OA a Gymnásium PS 08 368
Město Kaplice - školní družina PS 09 391
Agroslužby Kaplice a.s. PS 10 413
Město Kaplice - kino PS 11 434
Město Kaplice - ZŠ Omlenická PS 12 436
Město Kaplice - ZŠ Fantova PS 13 446
Jan Šinko - prodejna, truhlářství PS 14 338
Město Kaplice - kulturní dům PS 15 305
Nemocnice Český Krumlov - lékárna PS 16 36
Město Kaplice – Energocentrum EGC 500 PS 17 224

V. ) Ekonomické  hodnocení  investice

PŘEHLED DÍLČÍCH ODBĚROVÝCH ÚDAJU PŘED REALIZACÍ PROJEKTU

Množství tepelné energie na vstupu do výměníku EGC 500

celkové množsví tepelné energie na vstupu do výměníku                                      20 312,00 GJ

Množství tepelné energie na výstupu z výměníku EGC 500

celkové množství tepelné na výstupu z výměníku                                                  19 712,00 GJ

celkové ztráty ve výměníku EGC 500                                                                    600,00 GJ
celkové ztráty ve výměníku EGC 500                                                                        2,95 %

Množství tepelné energie dodané odběratelům                                                13 632,00 GJ

celkové ztráty v sekunderních rozvodech                                                            6 080,00 GJ
celkové ztráty v sekunderních rozvodech                                                                  30,84 %
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Množství tepelné energie dodané jednotlivým objektům před realizací projektu
hodnoty od 1.1. 1998 do 30.6.1998

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ PS OBJEKT OTOP TUV CELKEM
Č. Č.P. GJ GJ GJ

Nemocnice Český Krumlov - poliklinika PS 01 25 850 572 1 422,00
Město Kaplice – mateřská školka PS 02 221 670 1 547 2 217,00
Město Kaplice - ZŠ Školní PS 03 226 1 940 999 2 939,00
Město Kaplice - bytový dům PS 04 258 360 115 475,00
JWM – SLR s.r.o. – ubytovna PS 05 303 340 908 1 248,00
Autoškola Garde PS 06 322 32 32,00
Leotec s.r.o. PS 07 342 285 285,00
Město Kaplice - OA a Gymnásium PS 08 368 770 770,00
Město Kaplice - školní družina PS 09 391 240 240,00
Agroslužby Kaplice a.s. PS 10 413 255 255,00
Město Kaplice - kino PS 11 434 320 320,00
Město Kaplice - ZŠ Omlenická PS 12 436 735 735,00
Město Kaplice - ZŠ Fantova PS 13 446 1 695 999 2 694,00
CELKEM 8 492 5 140 13 632,00
                                                                                                        62,3          37.7        100

PŘEHLED IDENTICKÝCH  ÚDAJÚ PO REALIZACI  PROJEKTU

Množství tepelné energie na vstupu do výměníku EGC 500

celkové množsví tepelné energie na vstupu do výměníku                                      11 766,80 GJ

Množství tepelné energie na výstupu z výměníku EGC 500

celkové množství tepelné na výstupu z výměníku                                                  11 566,80 GJ

celkové ztráty ve výměníku EGC 500                                                                    200,00 GJ
celkové ztráty ve výměníku EGC 500                                                                        1,70 %

Množství tepelné energie dodané odběratelům                                                        9 776,80 GJ

celkové ztráty v sekunderních rozvodech                                                           1 790,00 GJ
celkové ztráty v sekunderních rozvodech                                                                  15,50 %
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Množství tepelné energie dodané jednotlivým objektům po realizaci projektu
hodnoty od 1.1. 1999 do 30.6.1999

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ PS OBJEKT OTOP TUV CELKEM
Č. Č.P. GJ GJ GJ

Nemocnice Český Krumlov - poliklinika PS 01 25 1 160,00
Město Kaplice - mateřská školka PS 02 221 715,00
Město Kaplice - ZŠ Školní PS 03 226 1 793,40
Město Kaplice - bytový dům PS 04 258 422,30
JWM – SLR s.r.o. - ubytovna PS 05 303 452,20
Autoškola Garde PS 06 322 34,10
Leotec s.r.o. PS 07 342 339,50
Město Kaplice - OA a Gymnásium PS 08 368 783,00
Jan Šinko v.o.s. - truhlárna 388 102,80
Město Kaplice - školní družina PS 09 391 171,20
Agroslužby Kaplice a.s. PS 10 413 120,40
Město Kaplice - kino PS 11 434 287,70
Město Kaplice - ZŠ Omlenická PS 12 436 910,50
Město Kaplice - ZŠ Fantova PS 13 446 1 982,70
CELKEM 9 776,80

V truhlárně fy Jan  a Šinko v.o.s. bylo od 1.1.1999 zrealizováno samostatné měření spotřeby
tepla. Do konce roku 1998 byla spotřeba tepla měřena společně na měřidle v budově č.413
( Agroslužby ).

Pozn :  1.1.1999  byl v lokalitě Nové domovy připojen na nový dvoutrubkový rozvod nový
odběratel, Kulturní dům v Linecké ulici č. 305. Do tohoto objektu bylo do konce roku 1998
dodáváno teplo párou. Za období od 1.1.1999 do 30.6.1999 byla v Kulturním domě spotřeba
tepla v páře 502 GJ.  Dále byly napojeny nové odběry – lékárna Nemocnice a odběr valstního
Energocentra.  Tyto odběry jsou nové , proto nejsou zahrnuty do porovnání před a po realizaci
opatření.

Dle podkladů investora ze dne 17.9.1999 byly kryty celkové skutečné investiční náklady na
akci takto :

∗  vlastními prostředky                                                     8 043 304,- Kč  ................  70,53 %
∗  státní podporou                                                            3 360 000,- Kč  ................  29,47 %
                                                                                  ---------------------
∗  tj. celkem                                                                   11 403. 304,-Kč    .............. 100,00%

VI. Výpočet úspor tepelné energie

Tepelná energie na vstupu do výměníku EGC 500

celková  úspora tepelné energie na vstupu do výměníku                                  8 545,20 GJ
úspora vyjádřená v procentech – faktická hodnocená úspora                              42,10%
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Tepelná energie na výstupu z výměníku EGC 500

celková úspora na výstupu z výměníku                                                                   8 145,20 GJ
úspora vyjádřená v procentech                                                                                     41,30 %

Ztráty tepelné energie ve výměníku EGC 500

celková úspora ztrát ve výměníku EGC 500                                                              400,00 GJ
úspora vyjádřená v procentech                                                                                     66,60 %

Ztráty tepelné energie v sekunderních rozvodech

Celková úspora ztrát v sekunderních rozvodech                                                     4 290,00 GJ
úspora vyjádřená v procentech                                                                                     70,50 %

Množství dodané tepelné energie odběratelům

celková úspora fakturovaného množství tepelné energie                                         3 855,20 GJ
úspora vyjádřená v procentech                                                                                     28,30 %

V. Vyhodnocení  provozu  energetického  zařízení - přehled

Název projektu : Napojení objektů na CZT Kaplice
Výrobní bilance tepla a elektrické energie – spotřeba paliv hodnocené období Hodnocené období

výkonové a výrobní ukazatele 01.1998 - 06.1998 01. 1999 - 06.1999
Jednotky Stav před realizací Stav po realizaci

Tepelný výkon zdrojů
Součtový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 3,33 2,20
Dodávka tepla do výměníku EGC 500
Ztráty ve výměníku EGC 500

GJ 20 312,00
600,00

11 766,80
200,00

množství tepla na výstupu z výměníku EGC 500 GJ 19 712,00 11 566,80
celkové ztráty v sekunderních rozvodech GJ 6 080,00 1 790,00
Množství tepelné energie dodané odběratelům GJ 13 632,00 9 776,80
Celkové ztráty (ve výměníku + v sekundér. rozvodech) GJ 6 680,00 1 990,00
Úspory tepelné energie
úspora na vstupu do výměníku EGC 500
úspora na výstupu z výměníku EGC 500

GJ
GJ

8 545,20
8 145,20

Ztráty tepelné energie
ve vnitřních rozvodech výměníku EGC 500
celková úspora ztrát v sekundérních rozvodech

GJ
GJ

400,00
4 290,00

Emise do ovzduší za 1/2 roku stanovené z množství
tepla:

GJ 20 312,00 11 766,80

tuhé látky tuna 109,501 63,434
NOx tuna 5,082 2,944
CO2 tuna 2 010,888 1 164,913
Cx Hy tuna 0,847 0,490
CO tuna 1,694 0,981
SO2 tuna 55,040 31,885
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Podstatným faktorem vedle  hodnocení úspor energie a nákladů je také výrazné snížení
znečištění ovzduší v řešené lokalitě, které je uvedené ve shora uvedené v předcházející
tabulce.

Skutečně vynaložené náklady na realizaci demonstračního projektu

POPIS NAPOJENÝCH OBJEKTŮ PŘEDÁVACÍ OBJEKT NÁKLADY
STANICE čís. Č.P. Kč

Nemocnice Český Krumlov - poliklinika PS 01 25 376.518
Město Kaplice - mateřská školka PS 02 221 316.015
Město Kaplice - ZŠ Školní PS 03 226 1,461.884
Město Kaplice - bytový dům PS 04 258 277.518
JWM – SLR s.r.o. - ubytovna PS 05 303 217.631
Autoškola Garde PS 06 322 76.402
Leotec s.r.o. PS 07 342 151.985
Město Kaplice - OA a Gymnásium PS 08 368 630.631
Město Kaplice - školní družina PS 09 391 186.106
Agroslužby Kaplice a.s. PS 10 413 106.464
Město Kaplice - kino PS 11 434 138.099
Město Kaplice - ZŠ Omlenická PS 12 436 398.433
Město Kaplice - ZŠ Fantova PS 13 446 1,336.944
Jan Šinko - prodejna, truhlářství PS 14 338 80.544
Město Kaplice - kulturní dům PS 15 305 671.516
Nemocnice Český Krumlov - lékárna PS 16 36 206.852
Město Kaplice - Energocentrum EGC 500 PS 17 224 504.646
potrubní rozvod města Kaplice                                                                        4,265.116
C E L K E M                                                                                               11,403.304  Kč

VIII. Vyhodnocení státní finanční podpory a investic

Vyhodnocení státní finanční podpory a investic
Druh opatření - rekonstrukce SCZT Kaplice

Přidělená podpora ( tis. Kč ) 3 360
Vlastní prostředky ( tis. Kč ) 8 048
Celková investice ( tis. Kč ) 11 403
Úspora tepla  ( GJ ) za 1 rok 17 090,40

Měrná úspora energie v ( GJ / 1000 Kč  investic ) 1,50
Měrná úspora energie ( GJ / 1000 Kč podpory ) 5,09�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



9

IX. Závěrečné vyhodnocení

Hlavní přínosy:

•  zvýšení účinnosti dodávky tepla z důvodu nahrazení původní přípravy a rozvodu
tepla a TUV současným provedením ( nové předizolované potrubí + směšovací
stanice )

•  výrazné snížení tepelných ztrát v rozvodech tepla
•  přijaté řešení umožňuje v budoucnosti připojení dalších odběrů tepla
•  ekologické a to především z hlediska snížení emisí v oblasti Kaplic
•  úspora primárních energetických zdrojů v energetickém hospodářství České

republiky , vzniklá v důsledku uplatnění kogenerační technologie

Po vyhodnocení realizovaného projektu vychází, že vynaložené investice a
státní finanční podpora jsou výrazným přínosem, jak po stránce
ekonomické, tak  i  po stránce snížení  zátěže životního prostředí.
Podmínky pro podporu byly splněny.



Technicko ekonomické
vyhodnocení

Zrušení bývalé výměníkové stanice a její
náhrada domovními předávacími stanicemi

ve městě Velké Hamry

září  1999
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I. ) Identifikační údaje

Název  projektu  :                           Náhrada výměníkové stanice domovními předávacími
                                                         stanicemi

Investor :                Město Velké Hamry
 
Kontaktní osoba : J. Habová ( Správa bytů a domů )      tel. : 0428 / 387 153

Adresa investora :  Město Velké Hamry
                                   468 45 Velké Hamry

II. ) Výchozí podklady pro hodnocení

⇒   Energetický audit projektu „Náhrada výměníkové stanice za domovní předávací stanice“
⇒   Smlouva o poskytnutí státní podpory č. 607 - NFV - 97
⇒   Příloha č.1. ke smlouvě č. 607 - NFV - 97
⇒   Technická zpráva projektu - vypracoval Ing. Petr Buchta
⇒   Podklady ČEA ,,Podklady pro hodnocení projektů - klimatologické údaje“.
⇒   Konzultace s paní J. Habovou ( Správa bytů a domů )
⇒   Osobní prohlídka v místě projektu
⇒   Podklad - sdělení dodaného množství tepla odběratelům na patě domů čp. 537 - 540
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III. ) Charakteristické vstupní údaje pro zpracování

Výška nad mořem = 530 m

Mezní teplota pro otopné období tem = 130 C

Střední venkovní teplota v topném období tes = 3,6 0C

Počet dnů v topném období n = 256

Výpočtová venkovní teplota : te = - 18v 0C

IV. ) Technické řešení systémových opatření

Technické řešení  /odvozeno z předchozí dokumentace a prověrkou na místě/

   Zpracované vyhodnocení se týká  projektu „Náhrada výměníkové stanice domovními
předávacími stanicemi“ na který byla poskytnuta státní podpora v roce 1997 v rámci smlouvy
č. 607-NFV-97. Jedná se o vyhodnocení fakticky dosažených výsledků realizovaných
opatření ve srovnání se stavem před uplatněním těchto konkrétních opatření.

Popis původního stavu.

   Bývalá výměníková stanice sloužila k zásobování dvou dvouvchodových objektů č.p. 537
a č.p. 538. Tato výměníková stanice byla umístěna 30-70 metrů od zásobovaných objektů.
VS byla po funkční stránce na hranici provozovatelnosti ( stáří VS a rozvodů přes 25 let ).
Výpočtová teplota přiváděné topné vody je 92,5 0C a vratné vody je 67,5 0C.
   Systém regulace ÚT byl nefunkční, řízení výkonu protiproudých výměníků bylo prováděno
ručně. Provozování výměníků pro ÚT bylo prováděno v jednom provozním režimu, bez
výkonových útlumů během nočního provozu.

   Příprava TUV byla prováděna ve dvou stojatých ohřívačích o objemu 2 x 4 000 l, regulace
výkonů ohřívačů byla prováděna na konstantní teplotu v zásobnících. Povrch topných vložek
těchto ohřívačů byl zcela obalen tvrdými vápenatými usazeninami, které velice výrazně
zhoršovaly přestup tepla z topné vody do ohřívané vody v zásobníku.

   Topná voda byla přiváděna společně s TUV podzemním kanálem. Rozvod UT byl
z ocelových trubek o DN 100-DN 80, rozvod TUV byl z ocelového pozinkovaného potrubí.

Popis provedených technických opatření:

pro obytné objekty Velké Hamry č. 537 a č. 539 s poskytnutou státní finanční podporou.
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   Z důvodů vysokých ztrát jak ve výměníkové stanici, tak v jednotlivých rozvodech, bylo
přikročeno k realizaci navrhovaných opatření :

I.  )   provedení nových horkovodních přípojek z výměníkové stanice k předávacím stanicím
     v jednotlivých objektech
II.  )   zaizolování ležatých rozvodů v objektech
III.  ) instalace dvou samostatných předávacích stanic přímo v zásobovaných objektech
IV.  ) napojení těchto stanic přímo na primární horkovodní rozvod
V.   ) osazení termostatických ventilů na všechna otopná tělesa
VI.  ) provedení vyregulování rozvodů ÚT a TUV v objektech

   Nově instalované předávací stanice slouží k přípravě topné vody pro systém ÚT
a k přípravě teplé užitkové vody v objektech. V tomto tlakově nezávislém zapojení jsou části
ÚT a TUV napojeny na jeden společný primární deskový výměník.

   Výkon tohoto primárního výměníku je regulován podle potřeby části ÚT resp. podle
požadavku části TUV až do odpovídající přípojné hodnoty. Pro dosažení tohoto výkonu je
aktivována funkce „přednostní příprava TUV“, kdy  výkon části ÚT je dočasně snížen
( nikoliv odstaven ). Výhodou tohoto zapojení je možnost omezení maximální teploty topné
vody na vstupu do výměníku TUV a tím i snížení povrchové teploty desek výměníku na
straně ohřívané vody. Tímto je výrazně snížena tvorba tvrdých usazenin na jejich povrchu.

   Regulace výkonu ÚT je prováděna směšováním v trojcestném regulačním ventilu podle
venkovních klimatických podmínek. Výstupní teplota sekundární topné vody z primárního
deskového výměníku je o 10 - 150C vyšší než požadovaná teplota pro ÚT. V přechodném
a v letním období je požadavek na výstupní teplotu pro ohřev TUV. Takto je dosaženo
zrovnoměrnění teplotních spádů na primární a sekundární straně primárního výměníku.

   Pro regulaci je použit pouze jeden elektrohydraulický pohon s havarijní funkcí, pro regulaci
výkonu ÚT a TUV jsou již použity elektropohony bez havarijní funkce.

ÚDAJE PŘED REALIZACÍ PROJEKTU

Množství  tepla dodané (měřené) na patě domu
pro objekty Velké Hamry čp. 537 - 540 za období:  leden - červen r. 1997 ve výši    1.826 GJ

ÚDAJE PO REALIZACI PROJEKTU

Množství  tepla dodané (měřené) na patě domu
pro objekty Velké Hamry čp. 537 - 540 za období:  leden - červen r. 1999  ve výši   1.412 GJ

Úspora tepla obytných objektů za uvedené období  představuje 22,6 %  ve výši    414  GJ
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V.) Ekonomické  hodnocení  investice

Skutečné náklady na provedené dodávky  a  práce byly  fakturovány  v těchto částkách:

dodávka deskových výměníků tepla (záloha)                                                          155.000,- Kč
dodávka deskových výměníků tepla  a jejich montáž (záloha) - I.  etapa               250.000,- Kč
dodávka deskových výměníků tepla  a jejich montáž (záloha) - II. etapa                 90.000,- Kč
dofakturování dodávky a montáže                                                                           468.434,- Kč
Celkové náklady vynaložené na realizaci demonstračního projektu                       963.434,- Kč

     Investor kryl celkové skutečné investiční náklady na akci takto :

∗  vlastními prostředky                                                    623.434,- Kč  ................  64,71 %
∗  státní podporou                                                            340.000,- Kč  ................  35,29 %
                                                                              ---------------------
∗  tj. celkem                                                                      963.434,- Kč ............... 100,00 %

VI.) Výpočet úspor tepelné energie

Úspora tepla

   V roce 1997 v měsících  leden až červen (včetně) činila spotřeba tepla před realizací DP na
obytných domech čp. 537 - 540 celkem 1.826 GJ. Náhradou výměníkové stanice za nové
domovní předávací stanice v uvedených objektech je přínosem ve srovnání se spotřebou tepla
po realizaci DP v roce 1999 za stejné období, která činila pouze 1.137 GJ. Úspora tepla ve
výši 414 GJ, což představuje 22,6 %  spotřeby roku 1997. Tato úspora se příslušně projeví na
úspoře paliv  v základních zdrojích tepla.
Předpokládaná roční úspora tepla bude ve výši cca 828 GJ.

 VII.)  Vyhodnocení státní finanční podpory a investic

Vyhodnocení státní finanční podpory a investic
Druh opatření - Zrušení výměník. stanice za domovní předávací
stanice pro obyt. objekty Města Velké Hamry čp. 537
- 540
Přidělená podpora ( tis. Kč ) 340,000
Vlastní prostředky ( tis. Kč ) 623,434
Celková investice ( tis. Kč ) 963,434
Úspora tepla  ( GJ ) za 1 rok 828
Měrná úspora energie v ( GJ / 1000 Kč  investic ) 0,86
Měrná úspora energie ( GJ / 1000 Kč podpory ) 2,44
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Podstatným faktorem vedle  hodnocení úspor energie a nákladů je také snížení
znečištění ovzduší v řešené lokalitě, dále uvedené:

Snížení emisí do ovzduší za rok při předpokládané
úspoře tepla  828 GJ/rok na tepelném (uhelném) zdroji :
SO2
NOx

tuna
tuna

2,243
0,207

CO2 tuna 81,972
Cx Hy tuna 0,034
CO tuna 0,069
TL tuna 4,463

Úspora při výrobě tepla  se projeví ve snížení emisí znečišťujících látek, nejvýrazněji u CO2
tuhých látek a SO2, také nedochází k znečišťování půdy ani vody.

VIII.) Závěrečné vyhodnocení

Realizací demonstračního projektu, tj.  instalace předávacích stanic je docílena úspora
spotřeby tepla, především technickým opatřením proti přetápění bytů a snížením tepelných
ztrát při dodávce tepla do obytných domů. Provoz předávacích stanic je v teplotním režimu
vytápění bytů v rozmezí 21 až 22 0C.

Hlavní přínosy:

Po realizaci a vyhodnocení demonstračního projektu vyplývá, že vynaložené investice
a státní finanční podpora jsou přínosem, jak po ekonomické stránce, tak  i  po stránce
snížení  zátěže životního prostředí.  Podmínky pro podporu byly splněny.



Technicko ekonomické
vyhodnocení

Rekonstrukce soustavy
CZT - Desná I.

září  1999
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I. )  Identifikační údaje

Název  projektu :       Rekonstrukce soustavy CZT Desná I.

Investor :                    Desenská teplárenská s.r.o.
 
Kontaktní osoba :      Jaroslav Houžvička - jednatel společnosti

Adresa investora :  Desná I / 295
                                    468 61 Desná v Jizerských horách

II. ) Výchozí podklady pro hodnocení

⇒   Energetický audit projektu „Rekonstrukce soustavy CZT Desná - I.“
⇒   Žádost o státní podporu v programu VI.
⇒   Smlouva o poskytnutí státní podpory - č. 608 - NFV - 97
⇒   Příloha č.1. ke smlouvě č. 608 - NFV - 97
⇒   Tabulka bilance tepla a elektrické energie
⇒   Souhrnný doklad o čerpání finančních prostředků
⇒   Podklady ČEA ,,Podklady pro hodnocení projektů - klimatologické údaje“.
⇒   Osobní konzultace s p. Jaroslavem Houžvičkou
⇒   Osobní prohlídka v místě projektu
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III. ) Charakteristické vstupní údaje pro zpracování

Výška nad mořem = 520 m

Mezní teplota pro otopné období tem = 130 C

Střední venkovní teplota v topném období tes = 3,6 0C

Počet dnů v topném období  n = 256

Výpočtová venkovní teplota : te = - 18v 0C

IV. ) Technické řešení systémových opatření

Technické řešení  /odvozeno z předchozí dokumentace a prověrkou na místě/

   Toto energetické zhodnocení kontroluje dosažení deklarovaných úspor energií v tomto
projektu, který byl podpořen Českou energetickou agenturou na základě smlouvy 608-NFV-
97.

   Projekt „Modernizace soustavy CZT  Desná I je součástí celkové akce „Rekonstrukce
soustavy centralizovaného zásobování teplem v Desné v Jizerských horách“. Tuto akci
zajišťuje Desenská teplárenská společnost s.r.o.

   Soustava CZT Desná I. se nachází nedaleko hlavní soustavy Desná II., kde je také hlavní
sídlo společnosti Desenská teplárenská. Projekt Desná I. řeší rekonstrukci tepelného zdroje,
rozvodů tepla a dálkového řízení provozu pro soubor 6 obytných objektů.

   Předmětem rekonstrukce zdroje tepla byla likvidace čtyř stávajících plynových teplovodních
kotlů E IV (4 x 490 kW) o stáří cca 25 let a instalace dvou plynových teplovodních kotlů
VIESSMANN s hořáky Weishaupt a kogenerační jednotky  TEDOM MT 45 A.

   Předmětem rekonstrukce rozvodů tepla byla dále likvidace stávajících teplovodních rozvodů
o stáří cca 25 let. Tyto rozvody měly částečně poškozenou tepelnou izolaci. Bylo instalováno
bezkanálové předizolované teplovodní potrubí dodavatele ABB včetně instalací směšovacích
stanic CETETHERM u každého objektu pro vytápění a přípravu TUV.

   Veškerá provozní a kontrolní data jsou nyní přenášena dálkovým přenosem do centrálního
zdroje, čímž dochází k úspoře mzdových nákladů v důsledku automatického řízení provozu.

   Cílem provedených opatření  bylo především zvýšení roční účinnosti kotelny a vytvoření
bezobslužného provozu kotelny. Tím se měla zefektivnit výroba tepla, u kterého mělo dojít
v konečném důsledku ke zlevnění.
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POPIS  PROVEDENÝCH  OPATŘENÍ

   V rámci projektu byl tepelný zdroj osazen moderní spalovací technikou Viessmann Paromat
Simplex, která se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi a to jak provozními, tak ekologickými.

   Dále byla soustava osazena čerpací technikou Grundfos s oběhovým čerpadlem s frekvenčně
řízenými otáčkami. Tato technika okamžitě reaguje na potřeby soustavy a reguluje dodané
množství tepelné energie do soustavy.

   Instalace kogenerační jednotky Tedom MT 45 A byla posuzována velmi citlivě, z důvodu
všeobecně známého problému - maximální doby využití jak elektrického tak tepelného výkonu
kogenerační jednotky.

   Elektrická energie z kogenerační jednotky je z  cca 1/5  využívána pro vlastní spotřebu
a zbytek je dodáván do veřejné sítě elektrizační soustavy SČE Děčín a.s. Veškerá tepelná
energie vzniklá provozem kogenerační jednotky je spotřebována v soustavě CZT.

   Směšovací stanice Cetetherm jsou tlakově nezávislé stanice s deskovými výměníky tepla,
rychlými pohony Landys-Gyr a řídícím systémem Honeywell. Stanice jsou osazeny
6 hrdlovými deskovými výměníky na ohřev TUV.

    Každá směšovací stanice je prvotně řízena z místního ovladače s kterým má možnost
pracovat pověřený  domovník objektu. Všem ovladačům je nadřazen hlavní dispečink. Veškerá
data z provozu stanic jsou monitorována a ukládána do archivu. Tento systém dokáže měnit
jednotlivé topné parametry a charakteristiky na jednotlivých směšovacích stanicích z hlavního
velínu Desenské teplárenské s.r.o. a tím je docíleno automatického provozu zařízení.

   Realizovaná modernizace soustavy CZT dosahuje výrazného efektu ( snížení množství
paliva, větší účinnost zdroje i celé soustavy CZT při dodávce tepla ) a tím dochází i ke snížení
emisí, což je pro chráněnou krajinnou oblast ve které se Desná nachází výrazným přínosem.

V. ) Vyhodnocení  provozu  energetického  zařízení

   V době zpracování tohoto vyhodnocení byly k dispozici celkové provozní údaje pouze za
období  I. 1998 až VI. 1998 po ukončení realizace projektu. K těmto půlroční hodnotám bylo
přiřazeno srovnávací období I.1996 – VI.1996 před realizací akce.

Doba realizace provedených opatření, dle smlouvy o poskytnutí  státní podpory  č.608–NFV–
97 s Českou energetickou agenturou, byla červenec roku 1996 až září roku 1997.
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Název projektu : Rekonstrukce soustavy CZT - Desná I

Výrobní bilance tepla a elektrické energie - spotřeba paliv hodnocené období Hodnocené období
výkonové a výrobní ukazatele I / 96 - VI / 96 I / 98 - VI / 98

Jednotky Stav před realizací Stav po realizaci
Tepelný výkon zdrojů
Součtový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 2,000 0,968
v tom : teplovodní plynové kotle ks x MWt 4 x 0,5 2 x 0,450

ks x MWt
          Teplovodní plynové kotle celkem MWt 2,000 0,900
Využitelný tepelný výkon motorů ks x MWt 0 1 x 0,068
Využitelný tepelný výkon motorů celkem MWt 0 0,068
Výstupní tepelný výkon zdroje - celkem MWt 2,000 0,968
Dodávka tepla odběratelům :
   - maximální MWt 1,000 0,850
   - 1/2 roční GJ 4 990,00 3 843,00
Výroba tepla :
   - z plynových motorů GJ 0 864,000
   - z teplovodních kotlů GJ 5 502,170 3 135,000
Celkem GJ 5 502,170 3 999,000
Výroba a dodávka elektrické energie :
Jmenovité el. výkony plyn. motorů ks/MWe 0 1 x 0,045
Součet jmenovitých el. výkonů plyn. motorů MWe 0 0,045
Průměrný výkon dodaný ve špičkových hod. v zimě MWe 0 0,045
Celková svorková výroba elektřiny MWh 0 158,900
Spotřeba elektřiny na dodané teplo MWh 36,687 30,793
z toho nákup ze sítě MWh 36,687 1,784
Celková dodávka elektřiny do ES MWh 0 129,891
                - v tom : v pásmu špičkového tarifu MWh
                             v pásmu vysokého tarifu MWh
                             v pásmu nízkého tarifu MWh
Spotřeba tepla v palivu : GJ 7 458,410 5 410,352
v tom : plynové motory GJ 0 1 740,000
           teplovodní kotle GJ 7 458,410 3 670,000
Celková spotř. tepla v palivu na dodávku tepla GJ 7 458,410 4 714,352
v tom : plynové motory GJ 0 1 044,000
           Teplovodní kotle GJ 7 458,410 3 670,352
Měrná spotřeba tepla v palivu na dod. tepla GJ/GJ 1,356 1,179
v tom : plynové motory GJ/GJ 0 1,208
           Teplovodní kotle GJ/GJ 1,356 1,171
Celková spotř. tepla v palivu na výr. elektřiny GJ 0 696,000
Měrná spotřeba tepla v palivu na výr. elektřiny GJ/MWh 0 4,380
Celková účinnost dod. tepla a výr. el. energie motoru % 0 82,53
Celková účinnost dod. tepla a výr. el. energie zdroje % 73,77 84,49
Zemní plyn 34,0 MJ/m2 - celkem spotřeba tis. m3 219,365 159,128
Maximální spotřeba plynu za hodinu m3/h 145,000 110,000
Maximální spotřeba plynu za den m3/den 3 480,000 2 640,000
Emise do ovzduší za
NOx tuna 0,421 0,305
CO2 tuna 410,212 297,569
Cx Hy tuna 0,028 0,020
CO tuna 0,070 0,050
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VI. ) Ekonomické  hodnocení  investice

Investor kryl celkové skutečné investiční náklady na akci takto :

∗  vlastními prostředky                                                     6 320 000,- Kč  ................  66,53 %
∗  státní podporou                                                           3 180 000,- Kč  ...............  33,47 %
                                                                                  ---------------------
∗  tj. celkem                                                                        9 500 000,-Kč    ............... 100,00 %

Vynaložené investiční prostředky byly použity na uvedená opatření :

A. )  z poskytnutého úvěru - vlastních prostředků

⇒  výměníkové stanice CETETHERM                                                    1 560 000,- Kč
⇒  osvětlení                                                                                       640 000,- Kč
⇒  provedení rozvodů CZT                                                         1 900 000,- Kč
⇒  stavební práce                                                              600 000,- Kč
⇒  topenářské a instalatérské práce                             1 500 000,- Kč
⇒  vypracování projektů                                                     100 000,- Kč
                                                                                                                       ------------------
CELKEM prostředky z poskytnutého úvěru - vlastních prostředků           6 300 000,- Kč
 
B. ) z poskytnuté státní podpory
 
⇒  přemístění kotelny                                                                450 000,- Kč
⇒  přeložení sítě                                                                                   550 000,- Kč
⇒  instalace kogenerační jednotky Tedom MT 45 A                   1 100 000,- Kč
⇒  vybudování komínového tělesa                                                 350 000,- Kč
⇒  zateplení objektu                                                                          750 000,- Kč
                                                                                                                           ------------------
CELKEM prostředky z poskytnuté státní podpory                      3 200 000,- Kč

VII.  Výpočet úspor tepelné energie

hodnoty jsou přepočteny na celý rok:

ÚDAJE PŘED REALIZACÍ PROJEKTU                                    výroba tepla    11.004,34  GJ

ÚDAJE PO REALIZACI PROJEKTU                                          výroba tepla     7.998,00  GJ

Roční úspora výroby tepla na zdroji představuje                3.006,34  GJ/rok  = 27,32 %
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ÚDAJE PŘED REALIZACÍ PROJEKTU                                     dodávka tepla   9.980,00 GJ

ÚDAJE PO REALIZACI PROJEKTU                                          dodávka tepla   7.686,00 GJ

Roční úspora na dodaném teple pro odběratele představuje   2 294 GJ/rok  = 22,99 %

VIII.) Vyhodnocení státní finanční podpory a investic

Vyhodnocení státní finanční podpory a investic
Druh opatření – Rekonstrukce soustavy CZT v Desné v Jiz.horách

Přidělená podpora ( tis. Kč ) 3 180
Vlastní prostředky ( tis. Kč ) 6 320
Celková investice ( tis. Kč ) 9 500
Úspora tepla  ( GJ ) za 1 rok 3 006

Měrná úspora energie v ( GJ / 1000 Kč  investic ) 0,316
Měrná úspora energie ( GJ / 1000 Kč podpory ) 0,945�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Úspora paliva tis. m3 zemního plynu za  1 rok�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Finanční úspora z plynu (5,06Kč/m3) v Kč za 1 rok�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Cena dodané elektřiny v Kč za rok     �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Celkový finanční efekt v Kč/rok

��������������������������������
��������������������������������120,474��������������������������������
��������������������������������609 598��������������������������������
��������������������������������272 771��������������������������������
��������������������������������882 369

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

   Podstatným faktorem vedle  hodnocení úspor energie a nákladů je také výrazné snížení
znečištění ovzduší  v řešené lokalitě, jak je uvedené ve spodní části tabulky „Výrobní
bilance tepla a elektrické energie - spotřeba paliv“.

    Provoz kotelny přináší výrazné snížení emisí znečišťujících látek, nejvýrazněji u  tuhých
látek , také nedochází k znečišťování půdy ani vody. Plynofikace velkého zdroje povede
k podstatnému zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho okolí.

IX.)  Závěrečné vyhodnocení

   Realizovaný  projekt lze hodnotit kladně z důvodů :
•  zvýšení účinnosti  kotelny  v porovnání  s původně provozovanou kotelnou
•  snížení tepelných ztrát v rozvodech tepla
•  výrazné snížení nákladů na obsluhu kotelny zavedením bezobslužného provozu a systému

MaR
•  ekologické přínosy a to především z hlediska snížení emisí v oblasti  Desné v Jizerských

Horách

   Z  uvedeného technicko – ekonomického vyhodnocení vyplývá, že podmínky
pro poskytnutou podporu byly splněny. Uvedené přínosy těchto realizovaných
opatření mají kladný efekt jak pro konečného odběratele, tak pro životní
prostředí v uvedené lokalitě.



Technicko ekonomické
vyhodnocení

Modernizace systému zásobování teplem
ve městě Vrchlabí

září  1999
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I. ) Identifikační údaje

Název  projektu :        Komplexní rekonstrukce soustavy CZT ve městě Vrchlabí

 Investor :                   Město Vrchlabí
 
Kontaktní osoba :      Ing. Josef Krejčí - starosta

p.  Alfréd Renner - člen představenstva

Adresa investora :  Zámek 1
                                    Vrchlabí 

II. ) Výchozí podklady pro hodnocení

⇒   Energetický audit projektu „Modernizace systému zásobování teplem města Vrchlabí“
⇒   Smlouva o poskytnutí státní podpory na projekt dle smlouvy „  č.610 - NFV - 97 “
⇒   Dodatek č.1 ke smlouvě č. 610 - NFV - 97
⇒   Příloha č.1 ke smlouvě č. 610 - NFV - 97
⇒   Energetický audit „předrealizační“ vypracovaný Vrchlabskou teplárenskou s.r.o.
⇒   Podklady ČEA ,,Podklady pro hodnocení projektů - klimatologické údaje“.
⇒   Konzultace s panem Alfrédem Rennerem - vedoucím technikem tepelného hospodářství
⇒   Osobní prohlídka v místě projektu
⇒   Teplofikační studie města Vrchlabí  (Power Service -  1997)
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III. ) Charakteristické vstupní údaje pro zpracování  auditu

Výška nad mořem, lokalita Liščí Kopec =  497 m

Mezní teplota pro otopné období tem = 130 C

Střední venkovní teplota v topném období tes = 3,3 0C

Počet dnů v topném období n = 257

Výpočtová venkovní teplota : te = - 18v 0C

IV. ) Technické řešení systémových opatření

Technické řešení  /odvozeno z předchozí dokumentace a prověrkou na místě/

   Toto vyhodnocení se zabývá projektem „Modernizace systému centrálního zásobování
teplem města Vrchlabí“. Navrhované řešení zahrnuje výstavbu a modernizaci vlastního
tepelného zdroje, bezkanálových rozvodů tepla, výměníkových a směšovacích stanic
v připojovaných objektech.

Popis stavu před realizací opatření

   V předmětné lokalitě Liščí kopec byly situovány celkem 4 výměníkové stanice (VS) pára/
voda. Dodávku středotlaké páry pro tyto výměníkové stanice zajišťovaly společné tovární
kotelny podniků Kablo a AZ Škoda. Technologická zařízení těchto VS byly ve špatném stavu.
Dále byly ve špatném stavu parní a kondenzátní potrubí mezi zdroji tepla a jednotlivými
odběrateli.

   U lokality Nemocnice byly z parní středotlaké kotelny nemocnice napojeny parní
výměníkové stanice pro obytné domy stojící v této lokalitě. Stav parních a kondenzátních
potrubí  byl na hranici životnosti, jakož i stav VS pára / voda v jednotlivých objektech.

   Uhelná kotelna v ul. Slovanská byla na pokraji životnosti technologického zařízení. Stav
zařízení a rozvodů tepla nebyl dobrý. Na kotelnu je v současné době připojeno celkem pět
bytových domů.

   Ve většině stávajících objektů připojených na systém CZT byly nainstalovány měřiče tepla
s měřením průtoku pomocí vodoměrů s lopatkovým kolem nebo typu Woltmann.
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Popis stavu po realizaci opatření

   Účelem řešení bylo vytvoření jednotné městské soustavy CZT s hlavním zdrojem na sídlišti
Liščí kopec v prostorech původní výměníkové stanice. Páteřní rozvod teplovodu byl
projektován na teplotní  spád 1050/650 C. Přípojky k jednotlivým objektům jsou
z předizolovaného potrubí ISOPLUS. V objektech jsou osazeny tlakově závislé směšovací
stanice dle druhu a účelu ( buď s ohřevem TUV, nebo pouze pro topení ).

   Nepříznivé výškové poměry v lokalitě jsou pro provoz OSS upraveny jednak osazením
regulátorů diferenčního tlaku a v níže položených objektech než je hlavní tepelný zdroj jsou
osazena oběhová čerpadla ÚT na větev zpětného potrubí. Směšovací stanice jsou napojeny na
centrální řídící systém pomocí vodičů v předizolovaném potrubí společně s monitoringem.
Jednotlivá zařízení jsou navržena jak pro autonomní provoz, tak pro centrální řízení pomocí
počítače z hlavního dispečinku, který se nachází v objektu  zdroje tepla.

   Vzhledem k očekávaným změnám v cenové politice státu je systém navržen jako otevřený
s následujícími možnostmi rozšíření a modernizace :

I.  )  prostorová rezerva ve zdroji tepla pro zvýšení výkonu kogenerační jednotkou,
    případně další kotelní jednotkou pro případ připojení dalších objektů, nebo zajištění
    výhodného prodeje elektrické energie v budoucnu
II.  )  rezerva v dimenzi páteřní přenosové sítě pro případ potřeby  připojení dalších objektů,
    včetně rezervy dimenze v úseku Slovanka - Krkonošská nemocnice pro možnost připojení
    nemocnice do soustavy CZT
III.  ) možnost následného řízení pomocného zdroje v současné lokalitě Slovanka
IV.  ) možnost využití zdroje Krkonošské nemocnice v soustavě CZT v případě vyjasnění
        vlastnických vztahů a dosažení dohody o společném postupu.

Zdrojová část

   Základní zdroj soustavy CZT ve městě Vrchlabí se nachází v původní VS 2 na Liščím
kopci. Bývalý objekt byl stavebně upraven a modernizován. V prostoru kotelny jsou umístěny
tři kotle LOOS, každý o výkonu 5,2 MW s tím, že je zde prostor pro budoucí osazení
kogenerační jednotkou. Celkový výkon kotelny je 15,6 MWt a parametry primárního topného
média 105/650C. Z kotelny jsou vyvedeny čtyři primerní větve topné vody, oběhová čerpadla
WILO jsou navržena tak, aby byl zajištěn optimální provoz s co nejnižším počtem čerpadel.
Kotelna je díky optimálnímu řídícímu systému provozována jako bezobslužná. Venkovní
plynovod je napojen na stávající středotlaký plynovod ve vzdálenosti cca 50 m od objektu.

   Součástí zdrojové části jsou dále 2 menší kotelny o výkonech 2 x 70 kWt a 3 x 2 x 70 kWt,
osazené kotli WOLF.

Objektové směšovací stanice - OSS

   Objektové směšovací stanice jsou typové, tlakově závislé stanice KOPS-TZ. Na vstupu je
osazeno měření celkové spotřeby tepla měřiči výrobce EESA Lomnice nad Popelkou.
Objektové směšovací stanice pracují v autonomním provozu s občasnou ( 3-5 denní )
kontrolou provozovatelem. Napojení na centrální dispečink je kabelem.
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Řídící systém CZT a monitoring poruch v potrubí

I.  ) Řídící, měřící a regulační systém kotelny je napojený na automatiku kotlů a hořáků.
       Systém zabezpečuje bezpečný a ekonomický provoz kotelny, zejména tyto funkce :

•  regulace teploty výstupní topné vody na konstantní teplotu s ohledem na venkovní teplotu
•  regulace tlaku v systému přepouštěním
•  regulace otáček oběhových čerpadel
•  regulace vytápění a větrání kotelny
•  hlídání a v případě potřeby odstavení kotelny při překročení mezních hodnot
•  měření a archivace požadovaných veličin

II.  ) Řídící, měřící a regulační systém OSS  zabezpečuje bezpečný a ekonomický provoz OSS
a

       zabezpečuje zejména tyto funkce :

•  regulace teploty topné vody ekvitermně s možností doplnění korekce na vnitřní teplotu
•  regulace teploty teplé užitkové vody
•  upřednostnění ohřevu TUV před TV
•  měření a přenos provozních dat parametrů stanice ( teplota, tlak, množství tepla )
•  automatické odstavení stanice včetně signalizace na centrální dispečink v případě havarie
•  provozní odstavení při nedostatečné teplotě horkovodu
•  nastavení optimalizovaného provozu
•  regulace otáček oběhových čerpadel

III.)  Monitoring poruch předizolovaného potrubí slouží k trvalé detekci, lokalizaci
a kvalifikaci poruch v předizolovaných teplovodních potrubích. Systém je vybaven
integrovanými snímacími vodiči a pracuje na principu měření vysokofrekvenčního vedení.
Systém umožňuje zařazení do počítačového systému se standartním způsobem komunikace.

IV.)  Centrální dispečink je nadřazený systém, který zabezpečuje sledování a archivaci
provozních hodnot kotelny a OSS. Provádí přehled technologických procesů, ovládá provozní
parametry a optimalizuje chod celé soustavy.

Rozvody tepelné energie

   Páteřní rozvod a přípojky topného média jsou navrženy jako dvoutrubní o teplotním spádu
105 / 65 0 C. Potrubí ISOPLUS je navrženo pro přenos daných výkonů s max. rychlostí
proudění media 1,2 m/s. Z centrálního zdroje jsou vyvedeny čtyři samostatné větve pro
okruhy:
A. )       centrální kotelna - zimní stadion
B.  )       centrální kotelna - ubytovna
C.  )       centrální kotelna - Družstevní
D.  )       centrální kotelna - základní škola, finanční úřad
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V. Vyhodnocení  provozu  energetického  zařízení

Název projektu : Modernizace systému zásobování teplem ve městě Vrchlabí
Výrobní bilance tepla a elektrické energie 1996 1998

Jednotky Stav před realizací Stav po realizaci
Tepelný výkon zdrojů
Součtový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 16,16
v tom : teplovodní plynové
            parovodní kotle

ks x MWt 3 x 5,2 + 2 x 0,070
+ 3 x 2 x 0,070

Realizovaný výkon MWt 0,27 + 2,0 +14 + 1,2
+ 21

Využitelný tepelný výkon motorů ks x MWt
Využitelný tepelný výkon motorů celkem MWt
Výstupní tepelný výkon zdroje - celkem MWt
Dodávka tepla spotřebitelům :
   - maximální MWt
   - roční GJ/r 79 288 74 473
Výroba tepla : celkem GJ/r
   - z plynových motorů GJ/r
   - z teplovodních kotlů GJ/r 81 740 79 206
Výroba a dodávka elektrické energie :
Jmenovité el. výkony plyn. motorů ks/Mwe
Součet jmenovitých el. výkonů plyn. motorů Mwe
Průměrný výkon dodaný ve špičkových hod. v zimě Mwe
Celková roční svorková výroba elektřiny MWh/r
Spotřeba elektřiny na dodané teplo MWh/r 902 880
z toho nákup ze sítě MWh/r
Celková roční dodávka elektřiny do ES MWh/r
                - v tom : v pásmu špičkového tarifu MWh/r
                             v pásmu vysokého tarifu MWh/r
                             v pásmu nízkého tarifu MWh/r
Spotřeba tepla v palivu : GJ/r
v tom : plynové motory GJ/r
            teplovodní kotle GJ/r 114 015 87 040
Celková roční spotř. tepla v palivu na dodávku tepla GJ/r
           teplovodní kotle       (dodávka) GJ/r
Měrná spotřeba tepla v palivu na dod. tepla GJ/GJ
           teplovodní kotle GJ/GJ
Měrná spotřeba tepla v palivu na výr. elektřiny GJ/MWh
Celková účinnost dod. tepla a výr. el. energie motoru %
Celková účinnost dod. tepla  zdroje %
Spotřeba paliva: původního dodavatele tepla /hnědí uhlí,
koks/

tun/rok 581

 Zemní plyn, výhřev. 34,0 MJ/m3 - celkem spotřeba/rok tis. m3/rok 2 560
Emise do ovzduší
Tuhé látky t/r 24,151 0,051
SO2 t/r 12,852 0,024
NOx t/r 7,788 8,448
CO t/r 1,546 0,691
Cx Hy                                                                                    
CO2

t/r
t/r

0,675
6792,530

0,0122
4 787,2
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Podstatným faktorem vedle  hodnocení úspor energie a nákladů je také výrazné snížení
znečištění ovzduší v řešené lokalitě,  uvedené podrobně v tabulce na předchozí straně.

    Provoz kotelny přináší výrazné snížení emisí znečišťujících látek, nejvýrazněji u  tuhých
látek a SO2, také nedochází k znečišťování půdy ani vody. Plynofikace velkého zdroje
povede k podstatnému zlepšení kvality ovzduší ve městě a jeho okolí.

V. ) Výpočet úspor tepelné energie

Úspora na zdroji tepla
Spotřeba tepla v palivu před provedeným opatřením                                114  015 GJ/rok
Spotřeba tepla v palivu po realizaci opatření                                                87 040  GJ/rok

Úspora tepla v palivu                                                                                     26  975  GJ/rok
Úspora tepelné energie v palivu provedenými opatřeními v %                              23,66  %

Úspora na rozvodném systému
Dodávka tepelné energie spotřebitelům před realizací projektu              79 288    GJ/rok

Dodávka tepelné energie spotřebitelům po realizaci projektu                  74 473    GJ/rok

Úspora tepelné energie provedenými opatřeními                                         4 815   GJ/rok

Úspora tepelné energie v rozvodu provedenými opatřeními v %                         6,07     %

VI. Ekonomické  hodnocení  investice

Skutečné celkové náklady na provedené dodávky a montáže byly :

Stavba celkem skutečné náklady                                                                 75,761.115,50Kč

     Investor kryl celkové skutečné investiční náklady na akci takto :

∗  vlastními prostředky                                                68,761.115,50.Kč............... 90,76 %
∗  státní podporou                                                            7,000.000   Kč  .............   9,24 %
                                                                                  ---------------------
∗  tj. celkem                                                              75,761.115,50   Kč .............. 100,00 %
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VII. )  Vyhodnocení státní finanční podpory a investic

Vyhodnocení státní finanční podpory a investic
Druh opatření - Modernizace systému zásobování
teplem ve městě Vrchlabí

Přidělená podpora ( tis. Kč ) 7.000
Vlastní prostředky ( tis. Kč ) 68.761
Celková investice ( tis. Kč ) 75.761
Úspora tepla v palivu (GJ) za 1 rok 26 975

Měrná úspora energie v ( GJ / 1000 Kč  investic ) 0,356
Měrná úspora energie ( GJ / 1000 Kč podpory ) 3,854�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VIII.) Závěrečné vyhodnocení

Hlavní přínosy:

•  náhrada neekonomického provozu výkonově menších parních kotlů na hnědé uhlí a koks
•  snížení nehospodárnosti při výrobě páry - z technologického hlediska výroby páry není

nutná
•  snížení ztrát na výměníku pára / voda
•  výrazné snížení nákladů na obsluhu kotelny
•  výrazné ekologické přínosy, především z hlediska snížení emisí nejen ve městě Vrchlabí,
    ale i  v oblasti Krkonoš.

Po realizaci a vyhodnocení demonstračního projektu vyplývá, že vynaložené investice
a státní finanční podpora jsou přínosem, jak po ekonomické stránce, tak  i  po stránce
snížení  zátěže životního prostředí.  Podmínky pro podporu byly splněny.


