Profil společnosti
Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích
 Stabilní dodavatel tepla od roku 1954.
 Ekologický provoz využívající biopalivo ( až 40% )
 Máme pět zastupitelných kotlů o celkovém tepelného výkonu 204,5 MW.
 Máme dvě elektrické turbíny o celkovém elektrického výkonu 30 MW.

 Vlastníme 65 km tepelných sítí na území Strakonic
 Vlastníme celkem 39 velkých výměníkových stanic.
 Vlastníme celkem 266 domovních předávacích stanic.
 Máme 950 odběrných míst.
 Máme řešení pro inverzní počasí

Kdo jsme ?
Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích
 Za rok 2018 dodala TST a.s. 509 100 GJ tepelné energie

 Našimi zákazníky jsou např.: Adient s.r.o., AstenJohnson, ČZ a.s. , Armáda ČR,
Strakonický pivovar, střední a základní školy, nemocnice,
historické objekty, bytové domy, rodinné domy a další.

Srovnání cen tepla v roce 2019 včetně DPH
TST a.s. cca +5% nad průměrem

Dodávky tepelné energie - varianty
A) Cena z primárního rozvodu
• Cena tepelné energie odebírané z primárního tepelného rozvodu (páry) –

509,46 Kč/GJ (jednosložka) nebo 249,63 Kč/GJ (rezervované množství) a 259,83 Kč/GJ (odebrané množství)
B) Cena ze sekundárního rozvodu - předávací stanice ÚT a TV
Cena tepelné energie odebírané ze sekundárního tepelného rozvodu (předávací stanici vlastní TST)

• 658,11 Kč/GJ (jednosložka) nebo 322,47 Kč/GJ (rezervované množství) a 335,64 Kč/GJ (odebrané množství).
C) Cena ze sekundárního rozvodu – předávací stanice vlastní

Cena tepelné energie odebírané ze sekundárního tepelného rozvodu (předávací stanice vlastní odběratel)

606,71 Kč/GJ.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ve všech případech platíte POUZE za skutečně odebranou tepelnou energii – ŽÁDNÉ poplatky a paušální platby

Služby pro Vás
A) Elektronická fakturace
• Šetříme Váš čas, stromy a životní prostředí.
B) Servisní a havarijní služby 24/7
• Naši pracovníci vyřeší Váš problém v průměru do 2 hodin.
C) Nonstop dispečink
• Téměř všechny naše výměníkové stanice sledujeme on-line.
D) Výstavba, provozování a rekonstrukce předávacích stanic
• Možnost zajistit požadovaný projekt „na klíč“.
• Zajistíme projektovou dokumentaci, instalatérské a el.práce.

Změna strategie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)
 je nejúčinnější cestou přeměny energie paliva na využitelnou energii (elektřinu a teplo)
 díky recyklaci tepla z výroby elektřiny šetří palivo i životní prostředí
 pokrývá téměř 2/3 dodávek tepla pro soustavy zásobování teplem v České republice

Změna strategie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)
 změnou výroby dochází k rozmělnění nákladů.
 až 60% nákladů při výrobě kombinované el. a tepla se přesouvá do el. energie
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Změna strategie
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)
 od konce března je vyráběná energie v kombinaci dřevní štěpka typ S1 nebo S2 a uhlí
 v průběhu května proběhlo úspěšné otestování výroby s kombinovaným palivem na obou kotlech K1 a K2
 od července bude výroba již probíhat s min. 30% podílem štěpky denně
 celý letní provoz se bude provozovat výroba zaměřená primárně na el. energii

Nový technologický projekt – rozvoj a budoucnost TST a.s.
Změna technologie výroby tepla a el.energie :
 Uhlí
 Plyn
 Štěpka
- Spalování
- Gasifikace (Zplynování)
 Kombinace technologií
Další rozvoj budeme posuzovat z hlediska :
 Ekologie (nulové emise)
 Ekonomie (návratnost)
 Technologie (technické aspekty)
Časový plán projektu
Do konce roku 2019 je třeba mít plán rozvoje připravený
Zahájení projektu „nová technologie“ již v roce 2020
Cílem je mít projekt dokončený v roce 2022 se spuštěním provozu v roce 2023

Domovní lokální zdroje - plyn
• Provozovatel lokálního zdroje, který je umístěn v domě, musí při provozování
zajistit několik desítek odborných prohlídek, provozních revizí, kontrol, servisů,
kalibrací a zápisů
- Tyto povinnosti vycházejí ze zákonů a jiných legislativních aktů.

• Představenstvo bytového družstva a SVJ, zejména předseda, nese osobní zodpovědnost,
např. za nízkotlakou kotelnu, jako provozovatel.

• Musí být jmenována osoba zodpovědná za provoz TNS (tlakových nádob stabilních) podle ČSN
69 0012 a osoba zodpovědná za plynové zařízení dle ČSN EN 1775 (38 6441).

• Musí být vydán Místní provozní předpis (MPP) (řád) dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.,
ČSN 38 6405, ČSN 69 0012...

• Riziko výbuchu, které může mít fatální následky
• Zvýšení emisí a imisí v dané lokalitě – chcete skutečně dýchat horší vzduch?

Domovní lokální zdroje - plyn
Povinnosti provozovatele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odborná prohlídka dle vyhl. č. 91/1993 Sb.
Provozní revize plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Kontrola plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Kontroly komínů a spalinových cest dle vyhlášky č. 91/2010 Sb.
Revize elektrozařízení + hromosvodů
Kontrola hasicích přístrojů a hasicích zařízení dle vyhlášky č. 246/1996 Sb.
Servis kotlů (hořáků)
Rekalibrace detektorů úniku plynu
Kontrola a servis úpravny vody
Revize TNS (expanderů, vzdušníků dle ČSN 69 0012 a vyhlášky
č. 18/1979 Sb.)
• Zápis o měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb.
• Zápis o kontrole kotlů a otopných soustav dle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Domovní lokální zdroje – tepelná čerpadla
A) Realizace tepelného čerpadla
• U bytových domů je třeba více tepelných čerpadel zapojených kaskádně.

• Účinnost zařízení je závislá na venkovní teplotě a vlhkosti vzduchu.
• Instalací tepelného čerpadla dochází ke snížení teplotních spádů.
• Nutný termo-hydraulický výpočet tepelné sítě.

• Kapacita elektrické sítě je v centrech měst nedostatečná.

B) Provoz tepelného čerpadla

• Nutnost eliminace hluku.
• Nutnost eliminace šíření vibrací do konstrukce budov.
• Nutnost zvýšení kapacity elektrické přípojky.

• Nutnost zajištění výměny velkého objemu vzduchu při instalaci zařízení v suterénu.
• Zajištění servisní smlouvy a smlouvy o provozování.

Domovní lokální zdroje – tepelná čerpadla
A) Výhody
• Dostupnost primárního média.

• Zdroj tepla bez výrazných dopadů na životní prostředí.
• Možnost využití jako klimatizace.
B) Nevýhody
• Vysoké pořizovací náklady.
• Nižší životnost zařízení.
• Horší dostupnost důležitých dílů.

• Cena jednotlivých oprav a komponentů (především kompresoru).
• Provozní náklady (cena za dodaný GJ) proměnné v závislosti na mnoha faktorech (spotřeba
tepla, teplé vody = rozpuštění fixních nákladů, cena el. energie vč. distribuce, počet servisních
úkonů, počet oprav, délka zimy, průměrná teplota v topném období).

• Odpovědnost za tepelný zdroj.
• Zajištění servisu/provozu vlastními silami nebo skrze odpovědnou firmu.
• Nutnost bivalentního zdroje při nižších venkovních teplotách např. el. kotel.

Domovní lokální zdroje – tepelná čerpadla (realita)
V období r. 2011-2015 přepojila Plzeňská teplárenská, a.s. 3 odběrná místa z tepelných čerpadel na rozvody teplárny
• Objekt – spotřeba 111 GJ/rok – rodinná vila
• Objekt – spotřeba 320 GJ/rok – administrativní budova

• Objekt – spotřeba 250 GJ/rok – provozovna
Důvody přepojení?
• Snížení účinnosti tepelného čerpadla.
• Velké náklady na opravu spjatou se stářím tepelného čerpadla.
• Časté opravy – nutnost specializované firmy.

• Provozní náklady u tepelného čerpadla neodpovídaly předpokladu a úspora za dodávku tepla
byla nízká (někdy nabízí i úsporu 70 % nákladů za vytápění).
• Dlouhodobá nespokojenost zákazníka s tepelnou pohodou objektu – topná voda nedosahovala

požadovaných parametrů.
• Skutečná přepočtená návratnost instalace tepelného čerpadla neodpovídá udávaným údajům

Děkuji

