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MIASTO 
Miasto Nová Včelnice znajduje się w najdalej na południe wysuniętej części Czech –  

w powiecie Jindřichův Hradec nad rzeką Kamenice. Najbliższym większym ośrodkiem 

miejskim jest odległy o 12 km Jindřichův Hradec. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi  

z 1360 r. Obecnie miasto zamieszkuje 2.500 osób. Oprócz niewielkich sklepów i warsztatów 

rzemieślniczych, najważniejszą działającą tu spółką jest TEBO a.s. (d. przedsiębiorstwo 

państwowe Partex), wytwórca tkanin i tekstyliów. 

 

Klimat 

Temperatura otoczenia miasta wynosi -15°C.  

Miasto znajduje się na wysokości 507 m n.p.m.  

Średnie temperatury powietrza atmosferycznego podczas sezonu grzewczego: 

miesiąc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

średnia temperatura powietrza 

(w °C) 
12.4 7.4 2.3 -1.3 -2.9 -1.9 2.2 6.5 11.7 

Dane dla: Jindřichův Hradec, Czechy 

 

RYS HISTORYCZNY  
 

W 1991 r., zamknięto funkcjonująca tu ciepłownię węglowo-parową i wybudowano nową, 

wyposażoną w trzy kotły LOOS o wydajności 2 × 16 + 1 × 8 t/h opalane gazem ziemnym. 

Całkowita moc zainstalowana ciepłowni wynosi 26,73 MW. Dzieki temu po uruchomieniu 

nowa ciepłownię dostarczała ogrzewanie dla własnego zakładu, pobliskiego zakładu 

Kovozávod Partex oraz – przez 2 wymienniki ciepła – służyła również do wytwarzania ciepła 

oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. następnie, w dniu 4 kwietnia 2006 r. odłączono 

zakłady Kovozávod wraz z wymiennikiem ciepła „Na Hliněnce” mającym zasilać miasto; 

zastąpiła go ciepłownia wodna.  

Po tych zmianach, ciepłownia zasilała wyłącznie zakład macierzysty – dostarczając parę 

niezbędną do procesów technologicznych oraz ogrzewając go – oraz wymiennikownię 

ciepła na osiedlu mieszkaniowym Čs. Armády. Wkrótce ciepłowni zaczęło brakować mocy 

do zaspokojenia zapotrzebowania. W chwili obecnej para generowana do zasilania 

procesów technologicznych w zakładzie a częściowo także do ogrzewania powstaje w kotle 



grzewczym o wydajności 8 t/h. Utrzymywanie minimalnej produkcji w kotłowni także w 

weekendy oraz podczas przestoju maszyn stało się koniecznością. Takie działanie nie tylko 

powodowało straty ale też doprowadzało do częstych przerw w działaniu kotła. Z tego 

powodu podjęto decyzję o zainstalowaniu kotła gazowego na wodę o mocy 1,9 MW, który 

jest w stanie zapewnić ogrzewanie osiedla mieszkaniowego oraz dostarczać umiarkowany 

poziom ciepła zakładowi. Zainstalowany kocioł przyłączono do instalacji zbiornika o 

pojemności 8 m3 przeznaczonego dla będącego w użyciu kotła parowego, co pozwoliło na 

odłączenie niepotrzebnie podgrzewanego zbiornika o pojemności 40 m3. Następnie 

przeprowadzono renowację systemów kontroli i dodano centrum sterowania. 

 

DOŚWIADCZENIA 
 

Rozwój partnerstwa 

Instalacja kotła była możliwa dzięki subsydium ze strony Ministerstwa Przemysłu i Handlu 

Republiki Czeskiej będącego częścią programu OPPP. Projekt techniczny przygotował K-

projekt Dačice. 

 

Dane techniczne 

roczne zużycie gazu w 2005: 2,098,616 m
3
 

roczna produkcja ciepła w 2005:  61,454 GJ  

ciepło dostarczane zakładowi:  38,900 GJ  

ciepło dostarczane do osiedla Na Hliněnce:  11,114 GJ  

ciepło dostarczane do osiedla Čs. Armády:  1,828 GJ 

długość ciepłociągu do osiedla Na Hliněnce:  1,200 m  

długość ciepłociągu do osiedla Čs. Armády:  300 m 

zainstalowany kocioł na gorącą wodę:  MEGAMAT MGM – 1900 

moc znamionowa:  1,9 MW 

typ palnika:  Weishaupt G40/1-BZM-NR 

 

KOSZTY I KORZYŚCI  
 

Uzasadnienie ekonomiczne projektu 

Instalacja nowego kotła i związane z nią prace prowadzono od maja 2006 do stycznia 2007. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3,284,430 CZK,  

z czego subsydia wyniosły 1,048,000 CZK. 

Pozostałą część kosztów pokryto ze środków zakładu. 

Zmniejszenie zużycia gazu ziemnego powinno przynieść obniżenie kosztów paliwa o ok. 

60,000 CZK rocznie.  

Ponadto, renowacja systemu kontroli, instalacja nowego kotła i centrum kontroli przyniosły 



zmniejszenie ilości personelu obsługującego centrum kontroli do jednej osoby, co pozwoliło 

na oszczędności na sile roboczej. 

 

Wpływ na środowisko 

Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Operatora, poprawa całkowitej wydajności 

generacji ciepła obniży roczne zużycie gazu ziemnego p 10,000 m3 oraz redukcję emisji 

CO2 o 19,635 ton. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 

imię i nazwisko osoby kontaktowej: Ivan Pospíšil 

stanowisko: brygadzista ciepłowni 

organizacja: TEBO a.s. Nová Včelnice  

adres: 295 Hradecká Str., Nová Včelnice, Post Code 378 42, Czechy 

tel.: +420 384 358 111, +420 384 358 260  

fax: +420 384 395 079 

e-mail: tebo@tebo.cz  

 

 

 

 

Niniejsze studium przypadku zostało przygotowane przez SEVEN 

w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej (DG REGIO – “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt 

RUSE 2W0057N) w ramach Programu INTERREG IIIC. 
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