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Studie z které je tato ukázka byla použita jako příloha a povinný doklad k projektům žádosti 

o podporu prioritní osy 2, v rámci dotačních programů OPŽP (Operační program Životní prostředí) 
spadajících pod Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR.  

 
Studie tohoto typu musí být vypracována v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 

podpory, musí obsahovat analýzu projektu a musí poskytnout základní informace o míře 
realizovatelnosti a proveditelnosti předkládaného projektu. Realizovatelnost projektu z tohoto pohledu 
není chápána pouze jako technická, ale jedná se také o posouzení z hlediska ekonomického, finančního 
a posouzení dopadů na životní prostředí i dopadů sociálně-ekonomických. Součástí je dále posouzení 
organizace a provozní fáze projektu a analýza finančně - ekonomické návratnosti. 
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 V provozu teplárny bylo 12 kusů ventilátorových mlýnů, 3 kusy kouřových ventilátorů a 2 kusy 
podpůrných ventilátorů. Elektromotory všech těchto zařízení pracovaly na VN hladině napětí a nebyla  
možná jejich otáčková regulace - provozovaly se pouze v režimu zapnuto nebo vypnuto. 
 
 Regulace v palivové cestě ventilátorových mlýnů probíhala pomocí dávkování množství paliva 
do vstupu ventilátorových mlýnů při konstantních otáčkách mlýnů. Regulace podtlaku ve spalovacích 
komorách kotlů byla řešena pomocí naklápění ventilátorových věnců kouřových ventilátorů a tah 
na vstupu do odsíření pomocí hydraulického naklápění oběžných lopatek podpůrných ventilátorů. 
 
 Zpracování podrobné analýzy se opíralo o dlouhodobě měřená data teplárny obsahující jak 
hodnoty el. příkonů jednotlivých zařízení, tak návaznosti na fyzikální veličiny (tlaky, průtoky, úhly 
naklopení věnců nebo lopatek oběžných kol ventilátorů...) a další návaznosti (výkon kotle, provoz 
v odstávce atd.) Studie zpracovala tato data za poslední 4 roky se vzorkovací frekvencí po 1 hodině. 
Hlavní cíle a přínosy studie: 
 
 
 

 
 
 Cílem studie proveditelnosti bylo posoudit dimenzování pohonů v současném provozu a možnost 
nasazení frekvenčních měničů pro regulaci otáček. A to především z hlediska technického, 
ekonomického, souvisejících technologií teplárny a sekundárních dopadů na životní prostředí a sociálně-
ekonomických dopadů. 
 
 
 

 
 
 90 stránkovou studii v 6ti vyhotoveních + elektronickou podobu, 25 příloh studie, univerzální 
Excel program vytvořený speciálně pro  konkrétní výpočty kriteriálních ukazatelů ekonomické rentability. 
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Technické a technologické řešení projektu 
 
- popis stávajících stavů (detailní zmapování zkoumaných zařízení  a jejich technických parametrů) 

- popis strategií regulace zkoumaných zařízení teplárny (vysvětlení fyzikálních podstat použitých 

regulací)  

- návrhy alternativních řešení regulace (s hydraulickou regulační spojkou) 

- konkrétními příklady z místních šetření z elektráren v ČR 

- návrhy strategie regulace a zdůvodnění zvoleného řešení 

- předpokládané životnosti, možná technická rizika jednotlivých pohonů zařízení 

- údaje o potřebné údržbě a náklady oprav 

- srovnání účinností, výhod a nevýhod  

 

 

Náhledy do studie 
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- konkrétní technické návrhy komponent pohonů k jednotlivým zařízením  

 
 
Finanční plán a nákladová efektivita projektu 
 

- metodika výpočtů úspor el. energie  
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- průběh úspor el. energie  

 

- kalkulace a rozbory předpokládaných nákladů 

- investiční a provozní náklady jednotlivých zařízení 

- kalkulace a rozbory předpokládaných příjmů 
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- hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

- plány průběhů cash-flow 

 

Závěrečné shrnující hodnocení 
projektu rozčleněné na jed -
notlivá zkoumaná zařízení 
 
- jednoznačné a konkrétní 
závěry a doporučení zda 
projekt realizovat nebo ne! 
 
 
 
 
 


