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Investiční akce
Instalace kogenerační jednotky do kotelny
U Hřbitova a propojení systémů CZT kotelny
U Hřbitova s CZT v lokalitě U Pivovaru

masu, v případě velkých mrazů společně s plynovými kotli
a kogenerační jednotkou. Tímto propojením soustav jsme
tzv. „zabili 3 mouchy jednou ranou“.
Za prvé: kotelna U Pivovaru byla postavena v 1995 a po
25 letech provozu by muselo dojít k výměně kotlů a hořáků;
výše investice by se pohybovala někde okolo 2,5 mil. Kč.
Za druhé: propojením soustav umožnilo do kotelny
U Hřbitova nainstalovat výkonnější zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
A za třetí: propojením soustav dojde i k vyššímu využití
zdroje na biomasu, který je umístěn v kotelně U Hřbitova.
Čím se liší tento projekt od ostatních, které běžně realizujete?

Do kotelny U Hřbitova 21 bylo nainstalováno zařízení pro
kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie – tzv.
kogenerační jednotka. Ve druhé části projektu došlo k propojení dvou systémů centrálního zásobování teplem (CZT)
nově položeným předizolovaným potrubím.
Jeden z největších projektů tohoto roku, který byl započat již v roce 2018, nám představí jednatel společnosti
Ing. Jan Diviš.
Jak již bylo řečeno, jedná se vlastně o dva samostatné
projekty, jejichž cílem je naplňování energetické koncepce státu, Kraje Vysočina a v neposlední řadě i Statutárního města Jihlavy, která vyplývá ze zákona 406/2000 Sb.
v platném znění. V prvé řadě byla do kotelny U Hřbitova nainstalována plynová kogenerační jednotka. Kogenerační jednotka je zařízení na kombinovanou výrobu tepla
a el. energie. Zjednodušeně lze říci, že jednotka obsahuje plynový motor, který pohání generátor a ten vyrábí el.
energii. Ta je prodávána do sítě VN. Vzniklé teplo, které je
průvodním jevem výroby el. energie, je využíváno v systému centrálního zásobování teplem (CZT).
Druhou částí projektu bylo propojení soustavy CZT kotelny
U Hřbitova s CZT kotelny U Pivovaru. Propojení nám umožňuje na kotelně U Hřbitova větší využití kotle na biomasu, ale
i nainstalování výkonnějšího zařízení pro výrobu el. energie. Nainstalovaná jednotka o výkonu 500 kW el. (626 kWh
tep.) je určena pouze pro provoz v létě a teplo, které vznikne při výrobě el. energie, bude plně zajišťovat ohřev teplé
vody v letních měsících pro obě lokality. V zimních měsících
bude zajišťovat dodávku tepla pro obě lokality kotel na bio-

Instalace kogenerační jednotky do systému CZT není nic
neobvyklého. V České republice je téměř 77 % elektrické
energie vyráběno v uhelných nebo jaderných elektrárnách,
kde při výrobě elektřiny vzniká velké množství tepla, které
se nevyužívá a je vypouštěno do ovzduší. Účinnost takové
výroby el. energie je 30—40 %. Naproti tomu při kombinované výrobě elektrické energie je teplo efektivně využíváno a dodáváno do topného systému. Využití dodaného
paliva při výrobě elektřiny a tepla je v tomto případě více
než 90 %. V Jihlavě máme již nainstalovány kogenerační
jednotky v systémech CZT na kotelně na „Březinkách“
a Nad Plovárnou. Jednotky ale nemusí být zabudovány
pouze v systémech CZT, ale mohou být osazeny i v samostatných objektech. Příkladem je naše instalace ve Vodním
ráji, kde pokrývají výraznou část spotřeby el. energie.
Propojování soustav CZT tak běžný jev není. Ani my se již
nechystáme v Jihlavě slučovat další soustavy. Pouze plánujeme jejich rozšiřování. Např. příští rok budou napojeny na
CZT některé objekty na ulici Kollárova, Havlíčkova a Riegrova, kde dosloužily původní staré domovní kotelny, či dojde
k napojení nových objektů na ulici Vrchlického a U Cihelny.
Dále bychom měli napojit objekty ZŠ a MŠ Seifertova.
Co přinese tento projekt vašim zákazníkům?
Projekt je prospěšný nejen pro naše zákazníky, ale i pro
ostatní občany žijící v našem městě. Pro všechny bez rozdílu to znamená zlepšení životního prostředí. Tím, že nebude pro sídliště U Pivovaru vyráběno teplo ze zemního plynu, ale v kotli na biomasu, který je nainstalován v kotelně
U Hřbitova, nedojde ke spálení 400 tis. m3 plynu. A to znamená snížení produkce skleníkového plynu CO2 o 760 tun.
Ke zlepšení životního prostředí přispěje i připojení ZŠ
a dvou objektů MŠ na ulici Seifertova na tuto tepelnou síť.
Tento záměr je již odsouhlasen v Radě města Jihlavy a příští rok počítáme s jeho realizací.
Naši zákazníci budou také profitovat i finančně. Zisk
z prodeje elektrické energie vyrobené v kogenerační jednotce bude sloužit nejen na splácení investice, ale bude
promítnut i ke snížení variabilních nákladů na výrobu
tepla. Další profit pro ně bude znamenat rozšíření výroby tepla v kotli na biomasu. Cena tepla vyrobená z biomasy je přibližně o 15 % nižší než výroba tepla z plynu;
tzn. roční úsporu ve výši cca 1 mil. Kč. Neboť je v Jihlavě
jedna cena tepla pro všechny odběratele, kteří jsou napojeni na CZT, promítne se tato úspora ve vyúčtování pro
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všechny, kteří jsou napojeni na tepelnou síť
v Jihlavě.
Po propojení obou systémů dojde k odstavení kotelny U Pivovaru. Co se stane s tímto
objektem? Máte pro něj nějaké využití?
Kotelna U Pivovaru bude v případě poruchy
kotle na biomasu sloužit jako pomocný náhradní zdroj. Z tohoto důvodu bude zdrojová
část v kotelně ponechána.
Jak veliká byla vlastně výše této investice?
Celková výše investičních prostředků pro oba
projekty byla více než 24,4 mil. Kč. Protože
ale tento projekt plně naplňuje podmínky pro
přidělení dotace z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Úspory energie v CZT“, byla nám přiznána dotace ve výši
7,5 mil Kč. Tato skutečnost se pozitivně promítne do snížení odpisů a tím i do ceny tepla.
A to je další profit pro naše zákazníky.
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Modernizace
zkvalitnení služeb zákazníkum a snížení
emisí skleníkových plynu
Kotelna Za Prachárnou 7a - kotelna Barvírská v Trešti
V kotelnách Za Prachárnou v Jihlavě
a Barvířská v Třešti byly během léta
a podzimu 2019 dokončeny kompletní modernizace kotelny. Modernizace
byly provedeny postupnou montáží
technologie tak, aby omezení dodávky tepla a teplé vody našim zákazníkům bylo co nejkratší a byla i v průběhu prováděných prací dodržena
kvalita a spolehlivost našich služeb
zákazníkům.
Stávající zastaralou a již dosluhující
technologii kotlů (z let 1979—83 Za
Prachárnou a z let 1985—87 v Třešti) nahradili dva nové kondenzační
kotle (každý s maximálním výkonem
720 kW Za Prachárnou a 650 kW
v Třešti) a jeden klasický teplovodní kotel s nízkoemisním hořákem
a nepřímou kondenzací o maximálním výkonu 1450 kW, a to v obou
kotelnách. Celkový výkon kotelen
po modernizaci je dostatečný, aby

pokryl potřeby našich zákazníků,
ale zároveň došlo k jeho snížení
o 560 kW Za Prachárnou a o 1090
kW v Třešti.

kotelna Barvířská - Třešť

kotelna Barvířská Třešť

stav po
rekonstrukci
stav před rekonstrukcí

Pripravované investiční projekty pro rok 2020
Instalace kogenerační jednotky
do kotelny Vodního ráje
Do kotelny Vodního ráje bude
v roce 2020 nainstalována jedna
kogenerační jednotka (zařízení pro
kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla) o elektrickém výkonu 30 kW
a tepelném výkonu 50 kW. Toto zařízení nahradí dvě starší jednotky,

které jsou za hranicí své životnosti
a již dosloužily. Doplní tak tři stejná zařízení, která jsou na kotelně
v provozu od roku 2016.

Napojení
objektu
na CZT
Havlíčkova 103—105,
Kollárova 1—3,
Riegrova 6—8
Jedná se o nahrazení stávajících dosluhujících plynových
domovních kotelen předávacími stanicemi, které budou připojeny na rozvod CZT (centrálního zásobování teplem) z kotelny Slavíčkova 48.
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Nové prípoje 2019
Senior Centrum Telč
Koncem letošního roku byla dokončena výstavba
nového domova
pro seniory v Telči s kapacitou 122 lůžek. Naše společnost
zajišťovala na tomto projektu
instalaci kotelny včetně příslušenství a bude zajišťovat
energetický provoz do tohoto
objektu (dodávky tepla a teplé vody). Tím se nám podařilo
rozšířit naši působnost ve městě Telči.

Mesto Horní Cerekev
V roce 2019
pokračovala
spolupráce
mezi městem Horní Cerekev a naší
společností. Kompletně
jsme zmodernizovali kotelnu základní školy a parní
kotelnu v kulturním domě.
Naše společnost zajišťuje
energetické služby v obou
objektech (dodávky tepla
a teplé vody). Provozy
obou kotelen jsou monitorovány na centrálním dispečinku Jihlavských kotelen.

Mesto Polná
Další investiční aktivitou v roce 2019 byla
modernizace jedné ze
tří kotelen v objektu

mateřské školky na Varhánkově ulici. I zde budeme zajišťovat energetické služby celého
objektu.
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Noví zákazníci - projekty roku 2020
Získávání nových zákazníků patří i nadále mezi naše hlavní priority. Cílem pro rok 2020 je realizace
nových projektů, které rozšíří odběratelské portfolio o nové zákazníky.

Statutární město Jihlava
ZŠ Seifertova a objekty
MŠ Seifertova
V současné době se připravuje projektová dokumentace na připojení
všech objektů na centrální systém
kotelny U Hřbitova 21. Záměr byl
schválen Radou města Jihlavy.

Lokalita U Dubu
Momentálně probíhá výstavba nového komerčního objektu a přípravné práce pro výstavbu posledního
objektu bytové výstavby v lokalitě
U Dubu. Oba objekty budou napojeny na centrální systém vytápění kotelny Dr. Jiřího Procházky 14.

Projekt Jihlavské Benátky

Dokončení výstavby objektu bytových domů pod Brněnským mostem v údolí řeky Jihlávky nedaleko
centra města je plánováno na příští rok. Naše společnost zde bude instalovat kotelnu včetně příslušenství a zajišťovat energetické služby pro 50 bytových jednotek. Plánované zahájení dodávek tepla
a teplé vody je v roce 2020.

Projekty mimo
město Jihlava
Město
Horní Cerekev
Dalším novým projektem ve
městě Horní Cerekev je plynofikace kotelny bytového
domu s následným zajištěním
energetického provozu.

Bytový dům
U Cihelny
Ve spolupráci se soukromým investorem budou Jihlavské kotelny zajišťovat
energetické služby v nově
vybudovaném bytovém objektu v Jihlavě. Dodávek
tepla a teplé vody pro cca
20 bytových jednotek budou
zahájeny v roce 2020.
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Rady pro vás:
Nastavení parametru vytápení
a teplé užitkové vody

Spousta z vás, našich zákazníků, se
občas ptá, jak a proč se topí, netopí, teče nebo neteče teplá voda.
Proto se v následujícím článku dozvíte, jak a proč jsou parametry
nastaveny a jak postupovat, když
je potřebujete změnit.
Závazná pravidla pro vytápění
a dodávku teplé vody určuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb.

Vytápění:
Topná sezona trvá od 1. září a končí
31. května, to ale neznamená, že
se v tomto období stále topí. Vytápění začíná během topné sezony, pokud dva dny po sobě klesne
průměrná denní teplota pod +13°C
a není dle předpovědi počasí předpoklad, že se v následujících dnech
teplota přes +13°C opět vyšplhá.
Obdobně se vytápění ukončí, pokud
během topné sezony dva po sobě
následující dny vystoupá průměrná denní teplota nad +13°C a není
předpoklad, že se v následujících
dnech pod tuto teplotu opět vrátí.
Tato pravidla platí i v průběhu topné sezony, kdy se může, podle průběhu počasí, vytápění několikrát
ukončit i opět spustit.
Teplota vody v topení se řídí dle
venkovní teploty – čím je nižší venkovní teplota, tím je vyšší

teplota vody v topení. Křivka teploty vody v topení je pro každého
zákazníka uvedena ve smlouvě na
dodávku tepla.
Standardní čas vytápění pro naše
zákazníky je od 6:00 do 22:00
hod., ale pokud během dne teplota přesáhne +15°C, vytápění se
dočasně přeruší a znovu se ten
den spustí až tehdy, kdy teplota
klesne zpět pod +14°C. V případě,
že teplota v daném dni už se pod
+14°C nevrátí, začne se opět topit
až další den.
(Příklad: venkovní teplota 0°C,
teplota vody v topení je pro denní
vytápění 60°C, pro noční temperaci 35°C).

Dodávka teplé vody:
Dodávku teplé vody zajišťujeme
pro naše zákazníky v průběhu celého roku, a to standardně v době
od 5:00 do 23:00 hod., nebo celý
den nepřetržitě 24 hodin podle
toho, jak si to konkrétní zákazník
přál a nastavil ve smlouvě na dodávku tepla. Teplá voda je nejčastěji nastavena na 52°C. Dle přání
zákazníků se teplota může lišit
v rozmezí od 45°C do 60°C.

Průměrná denní teplota se dle vyhlášky 194/2007 Sb. určí jako
průměr teplot v daný den:
(1× teplota v 7:00 + 1× teplota ve 14:00 + 2× teplota ve 21:00) / 4

Veškeré výše uvedené
parametry vytápění i dodávky teplé vody jsou
s každým zákazníkem
(sdružením vlastníků bytových jednotek – dále
jenom SVJ) dohodnuty
individuálně ve smlouvě
na dodávku tepla. Tyto
parametry však lze kdykoli změnit, ale pouze
prostřednictvím
předsedy SVJ. Pokud tedy
nejste spokojeni s jakýmkoli nastaveným parametrem vytápění nebo
dodávky teplé vody ve
vašem domě, musíte se
na případné změně tohoto parametru dohodnout
ve vašem SVJ a prostřednictvím jeho předsedy
nám je sdělit. Rádi je
pro vás upravíme.
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Pozvánka na exkurzi
ve čtvrtek 30. 1. 2020
• KOTELNA NA SPALOVÁNÍ BIOMASY
+ KOMBINOVANÁ VÝROBNA TEPLA (U Hřbitova 21)
Komentovaná prohlídka kotelny na biomasu vám umožní
zhlédnout využívání obnovitelných zdrojů energie v praxi.
Seznámíte se s výrobou a distribucí tepla a teplé vody.
Součástí exkurze je i prohlídka zařízení na výrobu elektrické energie (tzv. kogenerační jednotka).

Návštěva je možná po objednání na tel.: 567 563 646 nebo e-mail: musilova@kotelny.ji.cz.

Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2020 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů
vám přejí

JIHLAVSKÉ KOTELNY,
Havlíčkova 111, 586 01Jihlava
tel.: +420 567 563 641
IČ: 607 308 20
e-mail: sekretariat@kotelny.ji.cz
www.jihlavskekotelny.cz

V případě problémů volejte:
DISPEČINK v prac. době
Tel. +420 567 304 093
Mobil +420 603 105 674
DISPEČINK mimo prac. dobu
Tel. +420 567 300 807
Mobil +420 603 105 685
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