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„Technologické inovace – nové prvky a nová řešení“ 

Akumulátory tepla 
Centrální i distrib. akumulace, vyšší kapacity 

Nové a modernizované budovy 
Nižší en. spotřeby, špičatější odběr. diagramy 

  

Kogenerační jednotky 
Větší počty, menší výkony. režim start - stop 

  

Zdroje odpadního tepla  
Ze zařízení a technologií instal. v budovách 



Specifické vlastnosti obnovitelných a decentral. zdrojů  

Termosolární systémy 
 Různé typy a možností instalací 

 Závislost hlavně na intenzitě záření  

Tepelná čerpadla 
 Různé typy a možností instalací 

 Závislost hlavně na teplotních spádech  

Bioplynové stanice 
 Různé typy a možností instalací 

 Závislost hlavně na vsázce bioodpadu  

Ostatní decentrální zdroje 
 Elektrokotle 

 Využití odpadního tepla  



Definice podmínek pro „smart“ řešení  

Výchozí situace 
 

 Do nových decentralizovaných zdrojů a úspor investují odběratelé tepla 

 Cílem je snížit náklady na energii, respektive závislost na teple ze SZT 

 Teplárenské společnosti se na straně opatření u odběratelů neangažují  

 

 

  

Technické a obchodní podmínky 
 

 Přenos přebytků lokální výroby napříč SZT není většinou technicky možný 

 Obchodní vztahy nelze objektivně nastavit (dotace, regulace, konkurence )  

 Efektivní řízení a regulace musí mít pevnou hierarchii (hlavní a podřízená) 

  

Reálné možnosti provozovatelů SZT 
 

 Vzít na vědomí měnící se charakter spotřeby (akceptovat, nebo nedodávat) 

 Přizpůsobit novým podmínkám technologii výroby a distribuce tepla 

 Naučit se systém v nových podmínkách efektivně provozovat (MaR, IŘS)  

  



O čem je schopnost efektivně provozovat „smart“ SZT ?  

Řízení parametrů distribuce tepla 
 Řízení teplotních režimů v síti 

 Monitoring proudění a hydrauliky 

  

Řízení oběhových čerpadel 
 Řízená dopravní množství a dopravní výšky 

 Sledování pracovních bodů a řazení čerpadel 

  

Predikční a simulační modely 
 Predikční model výkonový (spotřeby) 

 Predikční model teplotně průtokový 

  

Řízení zdrojů a využití akumulace 
 Příprava provozu, vlastní a cizí zdroje 

 Řízená akumulace v síti a statických akum. 
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Děkuji Vám za pozornost  

 

 

 
 


