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Opatření: B/2 – výměna oběhových čerpadel v bazénu Slovany 

Elektromotory představují u bazénů 50 – 65 % špičového zatížení, jejich kvalita tedy významně 

ovlivňuje spotřebu elektrické energie plaveckých bazénů. Původní pohony čerpadel plaveckého 

areálu v Plzni – Slovanech byly vybaveny asynchronními motory bez regulace otáček.  

Takovéto elektrické pohony pro efektivní chod vyžadují, aby byly zatěžovány v rozsahu 85 – 95 % 

jmenovitého výkonu. V případě, že elektromotory běží odlehčeně nebo pracují v přechodových 

režimech, snižuje se značně jejich účinnost, což nepříznivě ovlivňuje spotřebu elektrické energie. Dále 

k tomu přistupuje předimenzovanost instalovaných elektromotorů a ztrátová regulace, které bilanci 

energetických ztrát ještě zhoršují. To je právě typické pro systém čerpadel bez regulace otáček, kdy 

jsou výstupní parametry vody (tlak, průtokové množství) zajišťovány nehospodárným způsobem 

pomocí škrcení. Není-li objemový průtok regulován variabilními otáčkami motoru, běží motor 

kontinuálně s plnou rychlostí, a protože tyto systémy jen zřídka potřebují maximální průtočné 

množství, proplýtvá systém bez regulace otáček po většinu doby značné množství energie (např., je-li 

výkon přímoúměrný dopravované kapalině a množství škrcením připravované kapaliny je 50 %, klesá 

účinnost na 70 %).  

Úsporné opatření, které spočívalo ve výměně původních zastaralých 

čerpadel bez regulace otáček za moderní čerpadla se synchronním 

motorem a frekvenčním měničem značky Herborner, mělo za cíl snížit 

energetické nároky na potřebu elektrické energie u pohonů v systému 

cirkulace vody v plaveckém bazénu Slovany. Dle dodavatelů bazénových 

čerpadel poskytuje regulace otáček motoru s frekvenčním měničem 

možnost úspory energie až 70 %.  

V areálu bazénu Slovany bylo v roce 2012 vyměněno 5 čepadel 

s celkovým příkonem 72 kW za nová se souhrným maximálním příkonem 

63 kW. Tímto opatřením došlo ke snížení spotřeby elektrické energie o 

více než 108 MWh/rok, což přepočteno na  ceny roku 2018 představuje 

úsporu 230 tis. Kč vč. DPH. Pořizovací náklady na opatření činily 1 809,2 

tis. Kč s DPH, čímž prostá návratnost vychází cca 8 let, přičemž výrobce udává životnost zařízení cca 

15 let. Vezmeme-li v úvahu, že dožívající zastaralá čerpadla by musela být vyměněna tak jako tak, pak 

návratnost opatření lze počítat pouze z vícenákladů na kvalitnější čerpadla a frekvenční měniče. 

Návratnost opatření by v tomto případě byla necelé 2 roky. 

Toto opatření lze doporučit i v ostatních zařízeních města s obdobným provozem. Při rozhodování o 

instalaci zařízení by však měla být vždy provedena jednoduchá ekonomická rozvaha, zejména 

s ohledem na konkrétní způsob provozu.  

Kontakt na realizátory projektu: OSI MMP, 37803 5636, 37803 5635;  

Plavecký klub VŠ Plzeň, 377 244 034, 377 240 306 
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