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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba  Studie alternativních zdrojů tepla na rozvodném tepelném zařízení SMO 

Orlová 
Dílčí část Řešení vytápění a přípravy TUV 
Místo město Orlová 
Investor SMO městská a.s., Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně 
 
 
 
 

2. OBECNÉ ÚDAJE, PODKLADY 
předmět studie  posouzení alternativních zdrojů tepla pro rozvodné zařízení 

investora včetně všech napojených objektů odebírající teplo, cílem 
studie je odpojení se od CZT EDĚ a vytvoření náhrady novými 
centrálními zdroji tepla, které budou sloužit pro vytápění objektů a 
včetně ohřevu TUV 

důvod č. 1 společnost SMO hledá možnosti stabilizace ceny tepelné energie pro 
koncové odběratele v Orlové, současné zásobování teplem z CZT je 
prováděno tepelnou energií z elektrárny vznikající při výrobě elektřiny a 
tato cena CZT je postupně stále navyšována, přičemž ostatní ceny paliv 
na trhu energií mají klesající tendenci 

důvod č. 2 v posledních letech vládne na Evropském trhu vyšší nabídka vyrobené 
elektrické energie než je poptávka, zároveň určité konkurenční prostředí 
postupně vytváří změnu koncepce energetiky, neboť centrální zdroje 
výroby elektřiny jsou postupně doplňovány decentralizovanými zdroji 
výroby elektřiny (kogeneračními jednotkami), všechny tyto změny na trhu 
s energií mohou způsobit případné zakonzervování některých elektráren 
v ČR a na tuto alternativu musí být dodavatel tepla (SMO) připraven 

podklady  - mapy stávajících rozvodů a umístění PS a DPS 
 - provozní parametry médií 
 - tabulka jednotlivých PS a DPS 
požadavky investora  - vytvořit variantní návrhy řešení 
 - navrhnout optimální členění podle stávajících předávacích stanic 
 - investiční náklady celkové a jednotlivých zdrojů 
 - provozní náklady jednotlivých zdrojů a variant 
 - posoudit návratnost investic 
 - provést výčet rizik spojených s výstavbou a provozem nových zdrojů 
 - závěrem zhodnotit účelnost budování alternativních zdrojů tepla 
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3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
3.1. CELKOVÁ SITUACE 

obecný popis SMO, městská akciová společnost Orlová převážně nakupuje teplo pro 
vytápění a ohřev teplé vody pro bytové a nebytové objekt v Orlové u ČEZ 
Teplárenské a.s. (přes 99,7 %) z výroby v Elektrárně Dětmarovice (EDĚ) 
a jen malou část energie si vyrábí společnost SMO ve dvou malých 
kogeneračních jednotkách. ČEZ Teplárenská, a.s. (ČEZT) přivádí 
tepelnou energii do Orlové horkovodním tepelným napáječem, rovněž je 
vlastníkem a provozovatelem páteřních primárních tepelných rozvodů 
včetně převážné části přípojek do předávacích stanic ve městě Orlová. 

 
3.2. SEZNAM PŘEDÁVACÍCH STANIC 

počet stanic SMO v současné době provozuje na území města 73 předávacích stanic 
 
58 ks PS předávací stanice (PS) tlakově nezávislé jsou umístěné přímo v 

objektech, tedy bez venkovních sekundárních sítí 
 
4 ks CPS centrální předávací stanice (CPS) tlakově nezávislé jsou umístěné přímo 

v samostatných objektech, sekundární rozvody z těchto CPS do 
jednotlivých objektů zůstávají v původním čtyřtrubkovém provedení 

 
11 ks HPS 11 horkovodních předávacích stanic (HPS) tlakově nezávislé jsou 

umístěné přímo v objektech, sekundární rozvody z těchto CPS do 
jednotlivých objektů zůstávají v původním dvoutrubkovém provedení, 
otopná voda je dodávaná do 182 domovních předávacích stanic (DPS) 
tlakově závislých, ve kterých je připravována teplá voda přímo v 
objektech spotřeby a zároveň je podle venkovní teploty úsporně 
regulováno vytápění daného objektu podle vlastní potřeby, venkovní 
tepelná síť je také v majetku SMO s celkovou délkou přes 10,8 km a je 
rozdělena na horkovodní přípojky do HPS a sekundární tepelnou síť v 
délce 8 837 m do DPS, tyto tepelné sítě jsou již z převážné části 
realizovány v předizolovaném provedení. 
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4. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - KONCEPCE 
koncepční řešení návrh řešení předkládá několik variant technického řešení odpojení se od 

stávajících primárních rozvodů ČEZT a instalaci centrálních zdrojů tepla 
v různých variantách s možností doplnění nových zdrojů tepelnými 
čerpadly a kogeneračními jednotkami 

decentralizace částečné decentralizace zdrojů tepla při zachování více zdrojů tepla jako 
centrálních kotelen je pro město Orlová přijatelná varianta 

 úplná decentralizace zdrojů tepla, tj. lokální zdroj tepla pro každý objekt 
samostatně je pro město Orlová nepřijatelná, a to z důvodu Územní 
energetické koncepce města Orlová z roku 2001, proto tato varianta 
nebude v této studii zpracovávána 

VARIANTA 1 centrální kotelny 4 x (+ 2 ks lokálních odlehlých kotelen) 
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VARIANTA 2 centrální kotelny 16 x (+ 3 ks lokálních odlehlých kotelen) 
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5. VARIANTA 1 – CENTRÁLNÍ KOTELNY 4 X 
5.1. HLAVNÍ POPIS 

hlavní záměr 4 ks centrálních kotelen (+ 2 ks lokálních odlehlých kotelen) 
palivo plyn (případně uhlí nebo biomasa) 
popis koncepce v oblasti Orlové byly vytipovány reálné lokality pro vybudování centrálních 

kotelen, při výstavbě je nutno dodržovat veškeré podmínky stavebních 
zákonů např. hladiny hlučnosti, prašnosti, požární odolnosti apod. 

vytápění, příprava TUV zachování stávajících systémů vytápění, ohřevu TUV 
popis tech. kotelny v rámci výpočtu technologie kotelny je počítáno s osazením nového 

zařízení v níže uvedeném rozsahu (v některých případech bez 
sekundární části, která zůstane zachována stávající) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plynová část se skříní 
s HUP včetně rozvodu 
plynu 

primární topný 
okruh včetně 
ochrany kotlů

sekundární topný okruh 
včetně ohřevu TUV 

expanzní 
zařízení 

dopouštění studené 
vody do ÚV včetně 
úpravny vody

plynové kotle a 
hořáky včetně 
odtahu spalin a 
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5.2. POPIS CENTRÁLNÍCH KOTELEN 
příloha č. 1 situační výkres 
kotelna K1 – 12 MW vybudování plynové (příp. uhelné nebo biomasové) kotelny pro oblast 5. 

etapy (viz příloha č. 1) na parcele č.1575/1 v katastrálním území Orlová o 
výměře 18 675m2, kde vlastníkem nemovitosti je Česká republika. 

 rozměry kotelny - plynová - cca 15x20m, výška cca 4-5m 
 - uhelná - cca 20x30m, výška cca 5-6m 
 - sklad uhlí - cca 30x30m, výška cca 4-5m 
 - biomasa - cca 45x45m, výška cca 4-5m 
 - sklad biomasy - 50x50m, výška cca 4-5m 
kotelna K2 – 15 MW vybudování plynové (příp. uhelné nebo biomasové) kotelny pro oblast 

části Lutyně (viz příloha č. 1) na parcele č.463/1 (bývalé letní koupaliště) 
v katastrálním území Horní Lutyně o výměře 13 238m2, kde vlastník 
nemovitosti je Město Orlová. 

 rozměry kotelny - plynová - cca 15x20m, výška cca 4-5m 
 - uhelná - cca 25x30m, výška cca 5-6m 
 - sklad uhlí - cca 30x30m, výška cca 4-5m 
 - biomasa - cca 50x50m, výška cca 4-5m 
 - sklad biomasy - cca 50x50m, výška cca 4-5m 
kotelna K3 – 15 MW  vybudování plynové (příp. uhelné nebo biomasové) kotelny pro oblast 

části Lutyně (viz příloha č. 1) na parcele č.3711/1 a 3705 (bývalá kotelna) 
v katastrálním území Horní Lutyně o výměře 3782 a 1864m2, kde vlastník 
nemovitosti je Město Orlová. 

 rozměry kotelny - plynová - cca 15x20m, výška cca 4-5m 
 - uhelná - cca 25x30m, výška cca 5-6m 
 - sklad uhlí - cca 30x30m, výška cca 4-5m 
 - biomasa - cca 50x50m, výška cca 4-5m 
 - sklad biomasy - cca 50x50m, výška cca 4-5m 
kotelna K4 – 0,6 MW vybudování plynové (příp. uhelné nebo biomasové) kotelny pro oblast 

části Poruby (viz příloha č. 1) na parcele č.2958/1 (za služebnou státní 
Policie) v katastrálním území Poruba u Orlové o výměře 3590m2, kde 
vlastník nemovitosti je Město Orlová. 

 rozměry kotelny - plynová - cca 6x3m, výška cca 3m 
 - uhelná - cca 8x8m, výška cca 3-4m 
 - sklad uhlí - cca 10x6m, výška cca 3-4m 
 - biomasa - cca 12x7m, výška cca 3-4m 
 - sklad biomasy - cca 10x15m, výška cca 3-4m 
 

5.3. POPIS LOKÁLNÍCH KOTELEN 
kotelna K5 – 0,2 MW vybudování plynové kotelny pro Komunitní dům č.p. 853 na ulici B. 

Němcové (viz příloha č. 1) na parcele č. 3077/8 v katastrálním území 
Poruba u Orlové o výměře 439m2, kde vlastník nemovitosti je Město 
Orlová 

kotelna K6 – 0,2 MW vybudování plynové kotelny K6 pro Základní školu č.p. 200 na ulici 
Slezská (viz příloha č. 1) na parcele č. 1 v katastrálním území Poruba u 
Orlové o výměře 1592m2, kde vlastník nemovitosti je Město Orlová 
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5.4. ROZVODY TEPLA A ZEMNÍHO PLYNU 
rozvody tepla ačkoliv je umístění nových velkých centrálních kotelen (K1-K4) situováno 

co nejblíže dotčených lokalit, přesto je nutno pro nové kotelny vytvořit 
nové venkovní podzemní sítě, proto bylo navrženo: 

 - 5,2 km předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K1 
 - 3,2 km předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K2 
 - 5,0 km předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K3 
 - 0,2 km předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K4 

  CELKEM - 13.6 km 
zemní plyn byly zjištěny tyto informace ohledně dimenzí, vzdálenosti a tlaku 

plynovodu: 
 K1 - STL plynovod (260 kPa) ocel DN150 - délka cca 700m 
 K2 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 700m 
 K3 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 400m 
 K4 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 150m 
 K5 - NTL plynovod (2,1 kPa) - délka cca 50m 
 K6 - STL plynovod (260 kPa) - délka cca 100m 

  CELKEM - 2,1 km 
 
5.5. INVESTIČNÍ NÁKLADY – PLYNOVÉ KOTELNY 

investiční náklady K1 - 150 000 000,- bez DPH 
 K2 - 120 000 000,- bez DPH 
 K3 - 150 000 000,- bez DPH 
 K4 - 10 000 000,- bez DPH 
 K5 - 1 500 000,- bez DPH 
 K6 - 2 000 000,- bez DPH 
 SUMA - 433 500 000,- bez DPH 
rozsah inv. nákladů - vybudování nového objektu kotelny 
 - technologie kotelny 
 - plynovodní přípojka 
 - teplovody pro napojení na stávající rozvody tepla 
 - u kotelny K1 - odkup pozemku parc.č. 1575/1 o výměře 18 675m2 
 

5.6. INVESTIČNÍ NÁKLADY – UHELNÉ KOTELNY 
investiční náklady K1 - 200 000 000,- bez DPH 
 K2 - 160 000 000,- bez DPH 
 K3 - 200 000 000,- bez DPH 
 K4 - 10 000 000,- bez DPH 
 K5 - 1 500 000,- bez DPH 
 K6 - 2 000 000,- bez DPH 
 SUMA - 573 500 000,- bez DPH 
Poznámka  lokální kotelny K5 a K6 jsou plynové z důvodu omezených prostorů 

budovy 
rozsah inv. nákladů - vybudování nového objektu kotelny a uhelny 
 - technologie kotelny 
 - teplovody pro napojení na stávající rozvody tepla 
 - u kotelny K1 - odkup pozemku parc.č. 1575/1 o výměře 18 675m2 
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5.7. INVESTIČNÍ NÁKLADY - BIOMASA 
investiční náklady K1 - 300 000 000,- bez DPH 
 K2 - 280 000 000,- bez DPH 
 K3 - 300 000 000,- bez DPH 
 K4 - 20 000 000,- bez DPH 
 K5 - 1 500 000,- bez DPH 
 K6 - 2 000 000,- bez DPH 
 SUMA - 903 500 000,- bez DPH 
Poznámka  lokální kotelny K5 a K6 jsou plynové z důvodu omezených prostorů 

budovy 
rozsah inv. nákladů - vybudování nového objektu kotelny a uhelny 
 - technologie kotelny 
 - teplovody pro napojení na stávající rozvody tepla 
 - u kotelny K1 - odkup pozemku parc.č. 1575/1 o výměře 18 675m2 

 
5.8. PROVOZNÍ NÁKLADY 

palivo cena  jednotky cena za GJ roční spotřeba roční náklady 
  za jednotku     paliva na palivo 
  bez DPH   bez DPH   bez DPH 

CZT - stávající nákup 344 Kč GJ 344 Kč 250 000 86 000 000 Kč 

zemní plyn 6,2 Kč m3 166 Kč 6 700 000 41 540 000 Kč 

hnědé uhlí 1 300 Kč tuna 117 Kč 22 500 29 250 000 Kč 

černé uhlí 1 500 Kč tuna 86 Kč 14 300 21 450 000 Kč 

biomasa - pelety 1 600 Kč tuna 212 Kč 33 100 52 960 000 Kč 

biomasa - štěpka 3 500 Kč tuna 283 Kč 20 200 70 700 000 Kč 
 

5.9. PROSTÁ NÁVRATNOST 
palivo úspora na 1 GJ roční úspora investice prostá 
  proti ceně CZT při spotřebě   návratnost 
    250 000 GJ   (let) 

zemní plyn 178 Kč 44 460 000 Kč 433 500 000 Kč 9,8 

hnědé uhlí 227 Kč 56 750 000 Kč 573 500 000 Kč 10,1 

černé uhlí 258 Kč 64 550 000 Kč 573 500 000 Kč 8,9 

biomasa - pelety 132 Kč 33 040 000 Kč 903 500 000 Kč 27,3 

biomasa - štěpka 61 Kč 15 300 000 Kč 903 500 000 Kč 59,1 

plynové kotelny výpočet návratnosti byl proveden pouze na základě ceny paliva, nikoliv 
dalších provozních nákladů, neboť nárůst provozních nákladů bude 
pouze zanedbatelný proti stávajícímu stavu (navíc nutno započítat revize 
plynových zařízení a komínů, měření emisí ap.) 

ostatní kotelny výpočet návratnosti byl proveden pouze na základě ceny paliva, nikoliv 
dalších provozních nákladů, nárůst provozních nákladů bude ovlivněn 
vyšším počtem pracovníků obsluhy, vyšší náročnosti na údržbu zařízení, 
měřením emisí ap., což odhadujeme zvýšení provozních nákladů o 10 až 
15%, avšak vzhledem k tomu, že varianta s výstavbou kotelen na tuhá 
paliva nejeví reálná (nejvýhodnější návratnost je podobná jako u zemního 
plynu), nebudeme se zabývat těmito zbytečně detailními výpočty 



TZB    TZB
  TZB Orlová s.r.o., Slezská 1288, Orlová - Poruba, 735 14, Czech Republic 

www.tzborlova.cz - 11 - 
Y:\TZB_ZAKAZKY\1001_1050\1000_SMO_studie koncepce\09_projekty\Z1000_SMO_studie_VERZE 4.doc  Vydání č. 2014 

5.10. UKÁZKOVÉ FOTO KOTELEN 
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6. VARIANTA 2 – CENTRÁLNÍ KOTELNY 16 X 
6.1. HLAVNÍ POPIS 

hlavní záměr centrální kotelny 16 x (+ 3 ks lokálních kotelen) 
palivo plyn (nebo elektřina při použití tepelných čerpadel) 
popis koncepce v oblasti Orlové byly vytipovány reálné objekty pro vybudování centrálních 

kotelen při využití stávajících výměníkových stanic, při výstavbě je nutno 
dodržovat veškeré podmínky stavebních zákonů včetně hladiny hlučnosti, 
požární odolnosti apod. 

vytápění, příprava TUV zachování stávajících systémů vytápění, ohřevu TUV 
 

6.2. POPIS CENTRÁLNÍCH KOTELEN 
příloha č. 2 situační výkres 
využití objektů v této variantě budou využity stávající objekty výměníkových stanic, 

přičemž byly reálně prověřeny jednotlivé objekty pro umístění 
navrhovaných tepelných zdrojů 

kotelna K1   – 2,5 MW  vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 19 s napojením PS 83 a 82 
kotelna K2   – 2 MW  vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 15 s napojením PS 75, 76, 

77, 78, 79, 80 a 81 
kotelna K3   – 2 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 20 s napojením PS 67, 68, 

69 a 70 
kotelna K4   – 3 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 21 s napojením PS 71 a 72 
kotelna K5   – 0,5 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 30 
kotelna K6   – 3 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 6 s napojením PS 7/1, 7/2, 

7/3, 7/4 a 7/6 
kotelna K7   – 4 MW vybudování plynové kotelny K7 o výkonu cca 4MW ve stávající HPS 8 s 

napojením PS 37, 44, 45 a 46 
kotelna K8   – 7,5 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 5 s napojením PS 4, 31, 32, 

33 a 40 
kotelna K9   – 1 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 9 
kotelna K10 – 0,4 MW vybudování plynové kotelny ve stávající PS 27  
kotelna K12 – 1,5 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 3 s napojením PS 49 a 50  
kotelna K13 – 3,5 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 2 
kotelna K14 – 3,5 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 1  
kotelna K15 – 2 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 13 
kotelna K16 – 3,5 MW vybudování plynové kotelny ve stávající HPS 14 s napojením PS 12, 23, 

24, 51, 52, 61, 62 a 63 
kotelna K17 – 0,6 MW vybudování plynové kotelny pro oblast části Poruby (PS66) na parcele 

č.2958/1 (za služebnou státní Policie) v katastrálním území Poruba u 
Orlové o výměře 3 590 m2, kde vlastník nemovitosti je Město Orlová. 

6.3. POPIS LOKÁLNÍCH KOTELEN 
kotelna K11 – 0,05 MW vybudování plynové kotelny ve stávající budově městské policie s 

napojením PS10 
kotelna K18 – 0,05 MW vybudování plynové kotelny pro Komunitní dům č.p. 853 na ulici B. 

Němcové na parcele č. 3077/8 v katastrálním území Poruba u Orlové o 
výměře 439m2, kde vlastník nemovitosti je Město Orlová 

kotelna K19 – 0,1 MW vybudování plynové kotelny K19 pro Základní školu č.p. 200 na ulici 
Slezská na parcele č. 1 v katastrálním území Poruba u Orlové o výměře 
1592m2, kde vlastník nemovitosti je Město Orlová 
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6.4. ROZVODY TEPLA A ZEMNÍHO PLYNU 
rozvody tepla ačkoliv je umístění nových centrálních kotelen situováno co nejblíže 

dotčených lokalit, přesto je nutno pro nové kotelny vytvořit nové venkovní 
podzemní sítě, proto bylo navrženo: 

 - 250 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K1 
 - 650 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K2 
 - 250 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K3 
 - 150 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K4 
 - 650 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K6 
 - 600 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K7 
 - 400 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K8 

  - 400 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K12 
  - 950 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K16 
  - 200 m předizolovaného potrubí pro oblast vytápěnou kotelnou K17 
  CELKEM - 4,5 km 
 

zemní plyn byly zjištěny tyto informace ohledně dimenzí, vzdálenosti a tlaku 
plynovodu: 

 K1 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 250m 
 K2 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 300m 
 K3 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 100m 
 K4 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 250m 
 K5 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 150m 
 K6 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 100m 
 K7 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 300m 
 K8 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 80m 
 K9 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 50m 
 K10 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 280m 
 K11 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 130m 
 K12 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 100m 
 K13 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 150m 
 K14 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 200m 
 K15 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 250m 
 K16 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 200m 
 K17 - STL plynovod (260 kPa) PE DN160 - délka cca 150m 
 K18 - NTL plynovod (2,1 kPa) - délka cca 50m 
 K19 - STL plynovod (260 kPa) - délka cca 100m 

  CELKEM - 3,19 km 
 

6.5. PERIODICKÉ ČINNOSTI KOTELNÍHO ZAŘÍZENÍ 
revize plynového zařízení, revize plynového spotřebiče, plynového potrubí, 

komínů, tlakové nádoby, elektrozařízení 
odborná prohlídka kotelny 
servisní prohlídka plynového spotřebiče a přetlakového hořáku 
kontrola a čištění komínů, kontrola hasícího přístroje 
zkoušky těsnosti tlakové nádoby 
měření emisi autorizované měření emisí, měření spalin 
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6.6. INVESTIČNÍ NÁKLADY 
seznam kotelen cena celkem bez DPH 

K1 - 2,5 MW 11 250 000 Kč

K2 - 2,0 MW 19 500 000 Kč

K3 - 2,0 MW 10 500 000 Kč

K4 - 3,0 MW 10 250 000 Kč

K5 - 0,5 MW 3 250 000 Kč

K6 - 3,0 MW 19 500 000 Kč

K7 - 4,0 MW 21 500 000 Kč

K8 - 7,5 MW 23 400 000 Kč

K9 - 1,0 MW 4 250 000 Kč

K10 - 0,4 MW 3 400 000 Kč

K11 - 0,05 MW 950 000 Kč

K12 - 1,5 MW 13 000 000 Kč

K13 - 3,5 MW 7 750 000 Kč

K14 - 3,5 MW 8 000 000 Kč

K15 - 2,0 MW 6 250 000 Kč

K16 - 3,5 MW 27 000 000 Kč

K17 - 0,6 MW 7 750 000 Kč

K18 - 0,05 MW 550 000 Kč

K19 - 0,1 MW 1 100 000 Kč

CELKEM 201 150 000 Kč
rozsah inv. nákladů - drobné stavební úpravy objektu HPS a PS 
 - technologie kotelny 
 - plynovodní přípojka 
 - teplovody pro napojení na stávající sekundární rozvody tepla 

6.7. PROVOZNÍ NÁKLADY 
porovnání ceny stávajícího a nového paliva 

palivo cena    cena za GJ roční spotřeba roční náklady 
  za jednotku jednotky   paliva na palivo 

CZT - stávající nákup 344 Kč GJ 344 Kč 250 000 86 000 000 Kč 

zemní plyn 6,2 Kč m3 166 Kč 6 700 000 41 540 000 Kč 
 
sumarizace dalších ročních nákladů na provoz 

palivo roční náklady roční nárůst roční náklady přepočet ceny cena za GJ 

  
periodické činnosti 
kotelního zařízení el. energie 

na údržbu 
kotelního zař za 1GJ   

zemní plyn 1 420 000 Kč 1 330 000 Kč 559 200 Kč 13 Kč 179 Kč 
 

porovnání ceny stávajícího a nového paliva včetně dalších ročních nákladů na provoz 

palivo cena    cena za GJ roční spotřeba roční náklady 
  za jednotku jednotky   paliva na teplo 

CZT - stávající nákup 344 Kč GJ 344 Kč 250 000 86 000 000 Kč 

zemní plyn 6,2 Kč m3 179 Kč 6 700 000 44 856 000 Kč 
 
 



TZB    TZB
  TZB Orlová s.r.o., Slezská 1288, Orlová - Poruba, 735 14, Czech Republic 

www.tzborlova.cz - 15 - 
Y:\TZB_ZAKAZKY\1001_1050\1000_SMO_studie koncepce\09_projekty\Z1000_SMO_studie_VERZE 4.doc  Vydání č. 2014 

6.8. PROSTÁ NÁVRATNOST 
palivo úspora na 1 GJ roční úspora investice prostá 
  proti ceně CZT při spotřebě   návratnost 
    250 000 GJ   (let) 

zemní plyn 165 Kč 41 144 200 Kč 201 150 000 Kč 4,9 

upozornění výpočet návratnosti byl proveden na základě ceny paliva a periodické 
činnosti (revize, odborné prohlídky, kontroly plynových spotřebičů, čištění 
komínů, měření spalin atd.) a dalších nových provozních nákladů proti 
stávajícímu stavu. 

 

6.9. VÝPOČET NÁVRATNOSTI PRO KAŽDOU KOTELNU SAMOSTATNĚ 
seznam 
kotelen investice 

roční náklad na 
provoz 

roční náklad na 
palivo cena za GJ 

návratnost 
(roky) 

K1 - 2,5 MW 11 250 000 Kč 191 000 Kč 2 568 169 Kč 179 Kč 4,4

K2 - 2,0 MW 19 500 000 Kč 172 000 Kč 2 254 957 Kč 179 Kč 8,7

K3 - 2,0 MW 10 500 000 Kč 172 000 Kč 1 737 037 Kč 183 Kč 6,2

K4 - 3,0 MW 10 250 000 Kč 197 000 Kč 2 977 089 Kč 177 Kč 3,4

K5 - 0,5 MW 3 250 000 Kč 94 500 Kč 315 704 Kč 216 Kč 13,4

K6 - 3,0 MW 19 500 000 Kč 197 000 Kč 3 072 631 Kč 177 Kč 6,3

K7 - 4,0 MW 21 500 000 Kč 276 000 Kč 3 747 406 Kč 178 Kč 5,8

K8 - 7,5 MW 25 400 000 Kč 460 000 Kč 7 959 230 Kč 176 Kč 3,2

K9 - 1,0 MW 4 250 000 Kč 128 000 Kč 1 087 185 Kč 186 Kč 4,1

K10 - 0,4 MW 3 400 000 Kč 91 500 Kč 349 434 Kč 210 Kč 12,0

K11 - 0,05 MW 950 000 Kč 36 800 Kč 63 307 Kč 263 Kč 30,7

K12 - 1,5 MW 13 000 000 Kč 140 500 Kč 830 302 Kč 194 Kč 17,4

K13 - 3,5 MW 7 750 000 Kč 269 500 Kč 3 978 535 Kč 177 Kč 1,9

K14 - 3,5 MW 8 000 000 Kč 269 500 Kč 3 858 235 Kč 178 Kč 2,1

K15 - 2,0 MW 6 250 000 Kč 172 000 Kč 1 360 518 Kč 187 Kč 4,9

K16 - 3,5 MW 27 000 000 Kč 269 000 Kč 4 547 965 Kč 176 Kč 5,9

K17 - 0,6 MW 7 750 000 Kč 97 500 Kč 731 769 Kč 188 Kč 11,3

K18 - 0,05 MW 550 000 Kč 37 000 Kč 41 706 Kč 330 Kč 70,2

K19 - 0,1 MW 1 100 000 Kč 39 000 Kč 58 821 Kč 282 Kč 45,2

CELKEM 201 150 000 Kč 3 310 000 Kč 41 540 000 Kč 179 Kč 4,9
 
Z tabulky vyplývá, že menší kotelny (do 1MW) mají delší návratnosti než ostatní kotelny. Nelze však 
realizovat pouze část kotelen nebo rozdělit výstavbu do několika let, jelikož v případě odpojování 
jednotlivých předávacích stanic od stávající dodávky tepla z ČEZT a najíždění nových plynových 
kotelen bude cena CZT stoupat s klesajícím odběrem. 
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7. ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA – VZOROVÝ PŘÍKLAD 
7.1. HLAVNÍ POPIS 

Alternativní zdroje tepla budou řešeny při zpracování projektů podle stávajících podmínek 
jednotlivých zdrojů tepla a napojených objektů.  
U návrhu mikro - kogeneračních jednotek (MKJ) je nutno znát stávající odběry elektřiny, odběry 
elektřiny nového zdroje tepla, kolísání odběru v rámci celoročního provozu a na tyto parametry je 
nutno navrhnout vhodné zařízení a provést výpočty (MKJ bude navržena pouze pro vlastní spotřebu 
elektřiny bez prodeje do veřejné sítě).  
U návrhu tepelných čerpadel je nutno znát přesný celoroční tepelný spád stávajícího provozu a 
podle těchto parametrů, které jsou u každého objektu jiné, je nutno navrhnout vhodné TČ. 
Dle požadavku investora bylo dohodnuto, že bude v této studii vytvořen alespoň vzorový příklad, ale 
zhotovitel upozorňuje, že tento návrh nelze použít jako universální recept, ale je nutno vycházet ze 
specifických podmínek každého objektu a každé kotelny. 
 

7.2. VZOROVÝ PŘÍKLAD – ALTERNATIVA TEPELNÉHO ČERPADLA 
V rámci vzorového příkladu jsme zvolili kotelnu K9, resp. stávající předávací stanici PS9.  
Na každý objekt (965, 966, 967, 969 a 972) by byly osazeny 2 ks tepelného čerpadla o výkonu 
43kW (resp. cca 31kW při venkovní teplotě -15°C a výstupu topné vody o teplotě 45°C). Výkon 
plynové kotelny byl ponížen z 1MW na 600kW. 

kotelna 
investice 
kotelna 

investice TČ 
roční úspora 

kotelnou 
(zaokrouhleno)

roční úspora TČ 
(zaokrouhleno) 

návratnost 
(roky) 

K9 - 0,6 MW 3 250 000 Kč 3 500 000 Kč 670 000 Kč 190 000 Kč 7,8

Z tabulky vyplývá, že instalací tepelných čerpadel se nedosáhne zlepšení ekonomiky, neboť cena 
zemního plynu je výhodnější než cena elektřiny včetně použitých tepelných čerpadel. Instalaci 
tepelných čerpadel, které mají nejvyšší výkon a jeho využití v létě, dojde k výraznějšímu rozdílu 
spotřeby plynu v létě a v zimě, což může mít negativní dopad na stanovení výhodné ceny plynu pro 
celý komplex kotelen. Naopak celoroční odběr plynu s nižší diferencí mezi létem a zimou je výborný 
argument při vyjednávání o výhodné ceně plynu. 
Je nutno také přihlédnout k prostorovým možnostem pro umístění tepelných čerpadel (např. na 
střeše) a jejich případné hlukové negativní vlivy na okolní obytné domy. 
 

7.3. VZOROVÝ PŘÍKLAD – ALTERNATIVA MIKROKOGEGERACE 
V rámci vzorového příkladu jsme zvolili kotelnu K4, resp. stávající předávací stanici PS21. 
MKJ byla navržena pouze na zimní provoz, kdy stálý stávající hodinový odběr elektřiny neklesá pod 
6 kW (oběhová čerpadla pro vytápění). Nově lze počítat s nárůstem el. energie pro hořáky (max. 
odběr 15 kW, průměrný hodinový odběr cca 9 kW). Vzorově byla navržena MKJ o el. výkonu 15 kW, 
která vyrobí teplo tepelného výkonu 30 kW. 

kotelna 
investice 
kotelna 

investice KGJ
roční úspora 

kotelna 
(zaokrouhleno)

roční úspora 
KGJ 

(zaokrouhleno) 

návratnost 
(roky) 

K4 - 3,0 MW 10 250 000 Kč 1 300 000 Kč 3 000 000 Kč 180 000 Kč 3,6

Z tabulky lze vypozorovat, že instalace MKJ přinese roční úsporu, avšak zhorší prostou návratnost, 
nicméně je tato varianta ekonomicky výhodnější než instalace tepelných čerpadel. 
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8. ZÁVĚR A VÝČET RIZIK 
8.1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ INVESTORA 

Tato studie obsahuje veškeré zadávací níže uvedené požadavky investora, přičemž byly vytvořeny 
pouze 2 hlavní varianty lišící se ve stanovení počtu centrálních kotelen a při první variantě bylo 
zvoleno několik alternativ použitého paliva.  
požadavky investora  - vytvořit variantní návrhy řešení 
 - navrhnout optimální členění podle stávajících předávacích stanic 
 - investiční náklady celkové a jednotlivých zdrojů 
 - provozní náklady jednotlivých zdrojů a variant 
 - posoudit návratnost investic 
 - provést výčet rizik spojených s výstavbou a provozem nových zdrojů 
 - závěrem zhodnotit účelnost budování alternativních zdrojů tepla 
 

8.2. VARIANTA 1 – PALIVO PLYN - VÝHODY, NEVÝHODY 
výhody  - výhodná cena paliva 
 - jednoduchá obslužnost nového zařízení 
 - jednoduchá údržba a životnost nového zařízení 
nevýhody  - vysoká investice – nejvíce ovlivňuje vysokou cenu investic vybudování 

nových teplovodů (dlouhé trasy) 
 - rizika spojená s případnou náhlou změnou ceny paliva (kombinace 

kotelen s jinými druhy paliv není technicky ani ekonomicky jednoduchá) 
 - vysoká návratnost investice ve výši 9,8 let 
hodnocení nevýhodou této varianty je poměrně vysoká návratnost investic, 

nicméně pokud vezmeme v úvahu vypočtenou podobnou návratnost 
investic uhelných kotelen, tak se nabízí myšlena kombinovat tyto 
plynové a uhelné zdroje a tímto způsobem lze snížit riziko závislosti 
na jednom palivu, zůstává však problém rizik spojených s prašností 
a hlučností uhelných zdrojů, u kterých nelze v této fázi zaručit 
reálnost výstavby 

 
8.3. VARIANTA 1 – PALIVO UHLÍ - VÝHODY, NEVÝHODY 

výhody  - nejvýhodnější cena paliva, držící se na stabilní úrovni 
nevýhody  - vysoká investice – nejvíce ovlivňuje vysokou cenu investic vybudování 

nových teplovodů (dlouhé trasy) a složité a drahé technologické zařízení 
kotelen  

 - velké zatížení lokality kolem kotelen na hlučnost a prašnost při 
transportu paliva pro nové kotelny včetně vykládky (denní dovoz paliva 
v chladném zimním období bude obnášet cca 6 až 9 nákladních vozidel 
denně) 

 - zvýšená náročnost obslužnosti nového zařízení 
 - zvýšená náročnost na údržbu nového zařízení 
 - vysoká návratnost investice ve výši 8,9 až 10,1 let, přičemž vlivem 

nezapočítané zvýšené obsluhy a údržby bude návratnost ještě vyšší 
hodnocení nevýhodná varianta s ohledem na vysokou míru rizik spojených 

s prašností a hlučností, je možné, že tato varianta nebude vůbec 
z hlediska životního prostředí a hygieny reálná 

 
8.4. VARIANTA 1 – PALIVO BIOMASA - VÝHODY, NEVÝHODY 

výhody  - žádné 
nevýhody  - stejné jako u uhelných kotelen, navíc je horší návratnost investice, 

nemluvě o problémech se zajištěním paliva 
hodnocení jednoznačně nejméně výhodná varianta 
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8.5. VARIANTA 2 – PALIVO PLYN - VÝHODY, NEVÝHODY 
výhody  - výhodná cena paliva 
 - jednoduchá obslužnost nového zařízení 
 - jednoduchá údržba a životnost nového zařízení 
 - cena investice je přijatelná 
 - zajímavá návratnost investice ve výši 4,9 let 
nevýhody - rizika spojená s případnou náhlou změnou ceny paliva (kombinace 

kotelen s jinými druhy paliv není technicky ani ekonomicky jednoduchá) 
hodnocení jednoznačně nejvýhodnější varianta s jediným rizikem, a to razantní 

náhlou změnou ceny paliva (doporučujeme vyjednat dlouhodobě 
stabilizovanou cenu paliva, je-li to možné) 

 
8.6. RIZIKO ETAPIZACE 

Vzhledem k rozsahu díla bude pravděpodobně snaha investora připravit etapizaci díla na 2 až 3 
roky. Tato etapizace díla bude mít pochopitelně negativní vliv na zvýšení ceny centrálního tepla 
z EDĚ za zbývající dodávku tepla vlivem postupného snižování odběru. Proto bude nutno do 
budoucích ekonomických kalkulací pro přípravu financování díla tento rizikový faktor etapizace 
zahrnout určitými rezervami.  
Výhodnější variantu rychlejší výstavby díla během jednoho topného období lze zajistit 
perfektní připraveností investora a logickým rozdělením celého díla na několik níže 
uvedených menších specializovaných celků a tyto zadat samostatně firmám, které se 
specializují na uvedené činnosti. 
Návrh na rozdělení díla na jednotlivé celky: 
A. plynovody 
B. teplovody 
C. kotelny 
Dalším pomocným faktorem výstavby celého díla v jednom ročním období bude kvalitní 
příprava výběrových řízení s velkým časovým předstihem – doporučujeme rok dopředu. Tímto 
dojde k následujícím výhodám: 
- nabízející firmy si nebudou na uvedené období předem zajišťovat další zakázky 
- nabízející firmy se mohou plně věnovat profesionální přípravě a realizaci své části zakázky 
- nabízející firmy mohou část prací na své zakázce, která nebude kolidovat s odstávkami tepla, 

plně připravovat s velkým předstihem – jde pouze o zvládnutí cash flow 
Tyto výše uvedené rady jsou receptem z vlastních zkušeností zhotovitele, jak zvládnout realizaci 
velkého díla ve výhodnějším kratším čase, tj. v jednoročním období. 
 

8.7. ZÁVĚR 
Lze konstatovat, že nejvýhodnější variantou se jeví varianta 2 za podmínky vyjednání 
dlouhodobě výhodné ceny paliva – zemního plynu.  
Pokud nebude možnost dohody na dlouhodobě výhodnou cenu zemního plynu, má investor 
2 možnosti: 
A) jít do rizika a vybudovat kotelny na zemní plyn 
B) jít do jiného rizika a vybudovat 4 centrální kotelny kombinované na uhlí a zemní plyn, 

v tomto případě vzniká menší riziko závislosti na jednom palivu, ale je otázkou, zda bude 
tato varianta technicky a legislativně reálná, každopádně bude tato cesta legislativně 
složitější a finančně náročnější 

Bohužel musíme konstatovat, že každá varianta má svá rizika, nicméně se přikláníme k 
realizaci varianty č. 2, ve které spatřujeme nejnižší míru rizika. Při životnosti zařízení min. 25 
let se běžná návratnost energetických zařízení pohybuje od 5 do 10 let. Návratnost investice 
ve variantě 2 do 5 let je velmi výhodná. Tímto vzniká prostor pro možnou úpravu prodejní 
ceny tepla, neboť investor může mírně snížit cenu za prodej tepla s prodloužením 
návratnosti investice do 7 až 8 let, a přesto zůstává podnikatelský záměr reálný a 
dlouhodobě zajímavý. 






