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W ramach projektu przeprowadzono modernizację miejskiego system grzewczego, która związana była z 
poprawą jakości dostawy ciepła zarówno dla klientów indywidualnych jak i  komercyjnych. W ramach tego 
projektu zainstalowano system kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody w basenach 
nowopowstałego Aquaparku. 
 

 
MIASTO 
 
Miasto Jindřichův Hradec ma 23 tys. mieszkańców i 
jest usytuowane w południowo-wschodniej części 
Republiki Czeskiej. Zajmuje obszar 74,27 km2  i jest 
siedzibą największego regionu w Czechach  Jindřichův Hradec 

 
 

KONTEKST 
W kwietniu 2004 roku rozpoczęto modernizację lokalnego 
systemu grzewczego w Jindřichův  Hradec.  Modernizacja 
ta związana była z wymianą kotłowni opalanej ciężkim 
olejem na wykorzystującą jako energię pierwotną gaz 
naturalny oraz biomasę.  
W wyniku tych prac, które otrzymały wsparcie finansowe 
ze środków Funduszu Phare i Krajowego Funduszu 
Środowiska, emisja podstawowych zanieczyszczeń została 
zredukowana w przybliżeniu o 86%, a emisja CO2 o 1,3%. 
W przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
wartości tych redukcji wzrosną. 
Budżet miasta i Fundusz Phare dofinansował tę cześć 
przedsięwzięcia, która związana była z instalacją paneli 
słonecznych na dachu nowowybudowanego miejskiego 
aquaparku (z krytymi i odkrytymi basenami). 

 
DOŚWIADCZENIE MIASTA 
 
Proces Partnerstwa 
 
Wykonana przez firmę Teplospol i Miasto Jindřichův Hradec 
modernizacja okręgowego systemu grzewczego 

 

Prague
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reprezentuje jedną z najlepiej udoskonalonych form gospodarki ciepłem w regionie  Południowej 
Bohemy zrealizowanej przy udziale Funduszu Phare, Krajowego Funduszu Środowiska, Czeskiej 
Agencji Energetycznej oraz SEVEn. Centrum Efektywności Energetycznej przygotowało rozwiązanie 
do etapu konstrukcyjnego wspólnie przez K–projekt Dačice i Teplospol Jindřichův Hradec. Realizację 
w praktyce wykonała firma  ŽS Brno bazując na projekcie wykonanym przez Energoprojekt Praha i 
Teplospol Jindřichův Hradec.  Rozbudowa systemu paneli słonecznych została sfinansowana z 
budżetu miasta i wcześniej wspomnianego Funduszu Phare. Panele zostały zainstalowane przez 
Envi, s.r.o. Třeboň Company.  
 
Dane techniczne 
 
Projekt obejmuje modernizację dwóch niezależnych systemów grzewczych w Jindřichův Hradec 
dostarczających ciepło dla 15 000 mieszkańców. W szczególności w ramach projektu rozbudowano 
system grzewczy w dzielnicy „U nádraží”. Obecnie system ciepłowniczy bazuje na nowym źródle 
ciepłej wody z zainstalowaną mocą grzewczą o wartości 6 MW.  Jako paliwo wykorzystuje biomasę 
oraz gaz ziemny w pomocniczej kotłowni dostarczającej ciepło do 924 mieszkań, sklepów i lokali 
użytkowych. System daje możliwość podłączenia wszystkich konsumentów w przyszłości. Drugi, 
dalekosiężny system grzewczy  został zrealizowany w  dzielnicy mieszkaniowej “Vajgar a Hvězdárna”. 
Znajduje się tam gazowa kotłownia wodna o mocy wyjściowej 30 MW, która będzie pracowała w 
kogeneracji z elektrociepłownią o mocy 150 kW produkując ciepło i prąd elektryczny.  Ciepło 
dostarczane jest do 3 703 mieszkań, dwóch szkół podstawowych, szkoły pielęgniarskiej, obiektów 
handlu detalicznego i zakładów produkcyjnych. Kompleks basenów za pośrednictwem nowego 
przyłącza korzysta z nowej ciepłowni w celu podgrzewania  wody w niecce basenu, która również 
ogrzewana jest poprzez baterie słoneczne. W przyszłości mogą zostać podłączeni do systemu 
dodatkowi odbiorcy (około 200 nowych mieszkań). 

Panele słoneczne umiejscowione są na dachu krytej pływalni i składają się z 96 płaskich kolektorów  
Heliostar H300 N2L. Każdy o powierzchni absorpcyjnej 1,76 m2 . Kolektory ułożone są w ośmiu 
rzędach, a ich całkowita powierzchnia absorpcyjna wynosi 168,96 m2. Kolektory zorientowane są w 
kierunku południowo-wschodnim i nachylone w stosunku do powierzchni poziomej pod kątem 45o 
tworząc optymalne warunki do absorpcji ciepła przez cały rok. Ciepło z kolektorów słonecznych jest 
dostarczane bezpośrednio do basenów poprzez wymiennik ciepła z systemem akumulacyjnym. 
Pomiary i regulacja realizowane są przez centralny  komputerowy system monitorujący. 
 

KOSZTY I KORZYŚCI 
 
Ekonomiczne 
Modernizacja systemu grzewczego  została przeprowadzona na podstawie opracowania 
energetycznego wykonanego przez firmę SEVEn na zlecenie miasta. Opracowanie zawierało analizę 
obecnego stanu zaopatrzenia miasta w paliwo i energię, wraz z przedstawieniem scenariuszy 
możliwych zmian w przyszłości.  
Główną częścią opracowania był obszerny projekt rekonstrukcji miejskiego systemu dystrybucji ciepła 
z dwóch osobnych okręgowych systemów grzewczych dzielnic Vajgar i U Nádraží. 
Modernizacja systemu gospodarki ciepłem dzięki zastosowaniu biomasy i gazu ziemnego jako źródeł 
energii przyniosła wymierny efekt ekologiczny, zwłaszcza w kategoriach redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będąc rezultatem użycia odnawialnych źródeł energii. Wymiana systemu dystrybucji 
ciepła poprzez zastąpienie pary jako nośnika ciepła gorącą/ciepłą wodą spowodowała korzyści 
ekonomiczne a także umożliwiła wprowadzenie przystępnych cen ciepła dla klientów końcowych. 
Roczne potencjalne oszczędności sięgają poziomu 9,383 GJ w przypadku paliwa, a całkowite koszty 
wymiany wynoszą 137,6 mln 
CZK. 
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podstawowych zanieczyszczeń 
(ton/rok) i CO2 (tys. ton/rok) 
przed i po zrealizowaniu projektu 
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Środowiskowe  
 
Emisja podstawowych zanieczyszczeń została zredukowana o około 86%, a emisja  CO2 o 1,3%. W 
przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii wartości tych redukcji zanieczyszczeń 
wzrosną. 
Przewidywana roczna produkcja energii z systemu kolektorów słonecznych zainstalowanych na dachu 
Aquaparku wynosi 98 362 kWh. 
 
 
 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 
Organizacja : SEVEn, The Energy Efficiency Center, o.p.s. (Centrum Efektywnej Energii) 
Adres: Zizkova 12, Ceske Budejovice 370 01, Republika Czeska 
Tel:  +420 386 350 443 / Fax: +420 386 350 370 
E-mail: seven@svn.cz
 
 
Powyższy przykład zostało przygotowane przez SEVEn,  The Energy Efficiency Center, 
o.p.s.(Centrum Efektywnej Energii) w ramach Projektu RUSE. Projekt RUSE jest 
współfinansowany ze środków Komisji Europejskej  (DG REGIO w ramach wspólnotowego 
programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE, 2W0057N) w ramach Programu 
INTERREG III C. 
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