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Zamyšlení odborníka 
nad zásobováním teplem

Způsob zásobování teplem domů 
a bytů měl v každé zemi svůj histo-
rický vývoj, daný zejména lokálně 
platnou legislativou, podporou 
a směřováním energetiky toho kte-
rého státu, přístupem ke zdrojům 
a energiím atd. Systémy CZT nejsou 
fenomén pouze střední a východní 
části Evropy, z mezinárodních srov-
nání je patrný významný podíl oby-
vatel využívajících CZT v tradičně vy-
spělých západních zemí. Rozdíl 
v přístupu ke zdrojům energií je nej-
více patrný na  příkladu Norska 
s vlastními zdroji ropy a plynu a také 
na Islandu s geotermálními zdroji 
tepla.    

Vybudované systémy CZT v  ČR 
jsou technicky na  světové úrovni, 
v případě Orlové zejména díky in-
vesticím do sekundárních rozvodů 
tepla, předávacích stanic a automa-
tizace, se zaměřením na spolehlivost 
a energetickou efektivitu systému. 
Obyvatelé Orlové prakticky neznají 
odstávky topení z důvodu poruch 
nebo oprav distribuční teplárenské 
sítě. 

 
Dodávky tepla, legislativa 

a ceny 
Přesto, že je teplárenství v Energe-

tickém zákoně postaveno na úroveň 
veřejné služby, jeho podpora bohu-
žel neodpovídá významu a nutnosti 
budování dlouhodobé strategie sy-
stémů CZT. Investice teplárenských 
společností, mnohdy de facto inves-
tice a peníze měst v případě měst-
ských teplárenských společností, 
může relativně jednoduše znehod-
notit tendenčně založená výstavba 
lokálních zdrojů a  odpojování od 
CZT s vidinou úspor plateb za teplo. 

Vlastníci bytových domů při in-
vestici do lokálních zdrojů většinou 
nezvažují tu skutečnost, že cena 
tepla od teplárenské společnosti je 
cenou věcně usměrňovanou pod 
dohledem Energetického regulač-

n Soustavy zásobování tep-
lem v České republice tvoří ak-
tuálně více než 1400 cenových 
lokalit, z toho je jich v rozsahu 
malého a středního instalova-
ného výkonu do 40 MW, kam 
spadá i systém zásobování tep-
lem Orlové, více než 1100. Sou-
stavy CZT této velikosti mají 
tedy významný podíl na záso-
bování teplem pro vytápění 
a  ohřev teplé vody, a  to ze-
jména bytů sídlištní zástavby.

ního úřadu (ERÚ) a dodavatel tepla 
má tak striktně stanoveno, co je 
možno do ceny tepla zahrnout a má 
povinnost teplo spolehlivě dodávat. 

Na rozdíl od čistě podnikatelsky 
orientovaných firem dodávajících 
či provozujících lokální kotelny či 
celé soustavy, neslouží městy za-
ložené teplárenské společnosti, 
jako je i SMO Orlová, ke genero-
vání zisku pro investora či vlast-
níka, ale pouze ke tvorbě zisku, 
který je do soustavy zpětně vrácen 
formou investic do modernizace. 

Naproti tomu závazek dodavatelů 
zařízení lokálních kotelen je pouze 
záruka na produkt nebo dílo. Sku-

tečně dosahovaná a  slibovaná 
úspora tepla není garantována. Po 
odpojení od systému CZT a v pří-
padě reálného zvýšení nákladů 
na teplo po instalaci lokálního zdroje 
pak obyvatelům domů nezbude nic 
jiného než platit za teplo zvýšené 
náklady oproti slibovaným úsporám. 
Zde nemůže ERÚ řešit stížnosti 
na nesplnění slibovaných parame-
trů, úspor a cen tepla, protože jde 
o případy, které nespadají do jeho 
kompetence.  

Další velkou otázkou je budoucí 
ekonomika provozu tepelných 
čerpadel s elektrickým pohonem 
vzhledem k tomu, že ERÚ s ohle-

dem na zjištěné výsledky provozu 
tepelných čerpadel jedná o  od-
stranění diference mezi tarify pro 
 tepelná čerpadla a tarify běžnými. 

Jak bylo na začátku článku zmí-
něno, jen v ČR je více než 1400 ceno-
vých lokalit a tím teplárenských sou-
stav. Bohužel díky zcela specifickým 
podmínkám každé soustavy z po-
hledu technického, výše investic, in-
stalovaného výkonu, množství pře-
nášeného tepla, zdrojů apod. 
neexistují dvě identické soustavy, 
u kterých by bylo možno srovnávat 
vstupní ceny energií a  výslednou 
jednotkovou cenu tepla, kterou za-
platí spotřebitelé. Jediné srovnávací 
kritérium jsou náklady na vytápění 
1m2 podlahové plochy.  

 
K  lokálním kotelnám v  byto-

vých domech 
Instalace vlastního lokálního 

zdroje s sebou nese řadu povinností, 
kterou na  sebe přebírají bytová 
družstva nebo SVJ jejich vybudová-
ním. Mimo obsluhu, údržbu a hava-
rijní opravy poruch musí řešit 
 zákonné povinnosti související s pro -
vozováním kotelen a vyhrazených 
technických zařízení. Vše znamená 
významné náklady spojené s  do -
dávkou tepla, dlouhodobým zajiště-
ním spolehlivých služeb a servisu 
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různých zařízení a další s tím nava-
zující starosti - jako je například od-
borná legislativní podpora.  

Návrh zařízení a topných sou-
stav, zejména využívajících tepel-
ných čerpadel, které pracují 
s  nižší teplotou otopné vody 
(okolo 55oC) a využívají stávající 
otopné soustavy v  bytech pů-
vodně navržené pro vyšší teploty 
(radiátory pro 70oC), musí být 
proveden zodpovědným kvalifi-
kovaným projektantem a  dů-

kladně spočten, a to i v případě 
zateplených domů. Jinak hrozí ri-
ziko nedotápění bytů a v případě 
snahy o udržení tepla v bytě mini-
málním větráním pak problémy 
s vlhkostí v bytech.  

Zmiňovaným tepelným čerpad-
lům, zejména systému vzduch/voda, 
klesá výrazně účinnost při poklesu 
venkovních teplot, tedy v době, kdy 
je výkon nejvíce zapotřebí. Pak nastu-
puje paralelní (bivalentní) zdroj tepla 
– plynový nebo elektrický kotel, který 
chybějící energii dodává. Když pomi-
neme užití elektrického bivalentního 

zdroje, jehož instalace by při předpo-
kládanému dramatickému růstu cen 
elektřiny v následujících letech byla 
velkým ekonomickým rizikem, vybu-
dování plynové kotelny znamená 
další nemalou investici, včetně bu-
doucí údržby a oprav. 

Soustavy CZT musí mít ze zá-
kona vždy řešen systém záskoko-
vého zdroje v případě výpadku 
zdroje hlavního – toto však lo-
kální systémy nemají. Dojde-li pak 
k poruše systému (tím je myšlen vý-
padek systému lokálního vytápění, 
nikoliv porucha jednoho z kotlů), 

zůstane objekt zcela bez zdroje 
tepla. Zajištění permanentního se-
rvisu na úrovni, kterou poskytují 
teplárenské společnosti, se může 
stát významnou částkou v  nákla-
dech na vlastní výrobu tepla v do-
movních kotelnách. 

 
Ing. Petr Linhart  
jednatel Asociace dodavatelů tepla 
a technologií, 
člen Rady vlády pro energetickou 
a surovinovou strategii – teplárenství, 
člen pracovní skupiny Teplárenství při 
Energetickém regulačním úřadu

Topná sezóna začala dřív
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„Od klientů představujících více než 
dvě třetiny odběru tepla jsme dostali 
souhlas. Díky tomu jsme mohli dát 
 požadavek na  zdroj tepla z  ČEZ. 
V Elektrárně Dětmarovice pak začali 
na základě toho zvyšovat parametry 
primární vody pro vytápění tak, že 
v pondělí odpoledne již mohlo SMO 
byty vytápět,“ vysvětlil provozně 
technický manažer SMO Petr Lu -
kaštík.  

Dodávka tepelné energie pro vy-
tápění podle zmiňované vyhlášky 
může být zahájena, když průměrná 
denní teplota venkovního vzduchu 

poklesne ve dvou po sobě následu-
jících dnech pod +13°C a podle vý-
voje počasí nelze očekávat zvýšení 
této teploty pro následující den. 
„Ze zkušenosti ale víme, že i když ne-
jsou ještě splněny uvedené podmínky, 
bývá při poklesu venkovních teplot li-
dem doma chladno a jsou rádi, že se 
začne u nich v bytech topit,“ míní Lu-
kaštík.  

Systém vytápění byl tedy spuštěn 
a  i  když dojde k  dočasnému ote-
plení, automatická regulace systému 
vytápění SMO na venkovní teplotu 
zareaguje. Sníží teplotu topné vody 
a v případě potřeby předávací sta-
nici automaticky vypne. Při novém 
ochlazení později zase zapne. 
„Máme kvalitní regulaci a investujeme 
do systému vytápění. To se zúročuje 
v komfortu a minimální poruchovosti 
zařízení, což si řada občanů Orlové 
uvědomuje a oceňuje to,“ zhodnotil 
praxi topné sezóny Jaroslav Vaněk, 
ředitel SMO. Na rozdíl od jiných měst 
v Orlové díky kvalitním teplovodům 
společnosti SMO občané prakticky 
neznají havarijní odstávky v zimě. 

 (ká)

n Nečekaně brzy, už 24. září, 
nabídla městská společnost 
SMO vzhledem k  aktuálnímu 
vývoji počasí největším zákazní-
kům zahájení vytápění bytů 
a objektů. Přestože bylo chlad -
no, podmínky stanovené vyhlá-
škou ještě nebyly splněny. Pro -
to byl nutný souhlas odběratelů 
se zahájením vytápění.




