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Opatření: C/3– instalace automatizačních prvků regulace a měření spotřeb energie a vody 
v budově MMP Škroupova 5 

V roce 2013 bylo v administrativní budově Magistrátu města Plzně instalováno měření všech druhů 

energie využívaných v budově a spotřeby vody. Od dubna tohoto roku byla zmíněná média 

nepřetržitě vzdáleně monitorována systémem Flexim přes dispečink firmy Data-Ing, která celé 

měření instalovala. V současné době je veškeré měření napojené na dispečink Plzeňské teplárenské, 

a.s. 

Flexim je plnohodnotný systém pro řízení a regulaci vytápění, kontrolu spotřeb všech médií 

spotřebovávaných v budově, dozorování kritických hodnot a správu jednotlivých vyúčtování za 

energie, který však v tomto konkrétním případě využíván není. Modul Měření systému FLEXIM 

vizualizuje naměřená data a zobrazuje statistiky jednotlivých měřených míst. Modul poskytuje 

detailní grafy měřených míst v historii, a lze se tak podívat např. na měsíční spotřeby i několik let 

nazpět. Statistika pro jednotlivá měřená místa ukazuje aktuální spotřebu měřeného, aktuální trend 

spotřeby, spotřebu za předchozí období oproti zvolenému, předpokládanou spotřebu za zvolené 

období a porovnání těchto dvou období.  

 

Modul dozorování slouží k přehledu a konfiguraci limitů na měřených místech. Může být velmi 

užitečný např. při hlídání spotřeby vody době, kdy v objektu již nikdo není. Tím, že systém kontroluje 

v reálném čase aktuální hodnoty výkonu a spotřeby, dokáže včas upozornit například na protékající 

záchod nebo havárii potrubí. Použit může být např. na dohledování teploty a vlhkosti ve skladovacích 

prostorách, havarijních výstupů kotelen, dohledu spotřeb elektřiny a tepla, atd. Systém dohledu umí 

také zasílat zprávy o všech nakonfigurovaných alarmech na dané instalaci. Zprávy mohou být posílány 

buď na telefon jako SMS, nebo na e-maily zadané uživatelem. Včasnou znalostí nestandardní situace 

(nadspotřeby) a jejím rychlým odstraněním je možné uspořit značné množství energie či vody, resp. 

finančních prostředků, což se již osvědčilo např. při víkendových haváriích vody v letech 2013 a 2014 

či při drobných únicích jako je protékání záchodů apod. Skutečnou úsporu lze jen těžko odhadnout, 
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neboť včasným zásahem bylo zamezeno případným škodám (lze však uvažovat řádově až desítky tisíc 

korun). 

Z naměřených dat vyplývá, že od roku 2013 (rok osazení) do roku 2017 došlo k průměrné 

roční úspoře tepla po přepočtu na srovnatelné teplotní podmínky cca 3 % ročně. U elektrické energie 

byla úspora v průměru okolo 4 %. Největší úspora byla zaznamenána u studené vody, kde od roku 

2013 spotřeba každoročně klesla cca o 10 %. Osazením fakturačních měřidel s přenosem a záznamem 

dat včetně trvalého dispečerského dohledu a správy dat bylo uspořeno více než 100 tis. Kč ročně (při 

zanedbání ostatních vlivů, které nelze specifikovat). Prostá návratnost tohoto opatření je cca 1 rok. 

Další úspory bylo dosaženo implementací dálkové regulace na systém vytápění. Opatření, jehož cílem 

bylo zejména snížit náklady na vytápění při zajištění tepelné pohody, spočívalo v osazení měřící a 

regulační techniky na úrovni jednotlivých místností a nastavení individuálního časového katalogu 

teplot pro každou místnost s ohledem na její využívání. Původní regulace, kdy objekty byly rozděleny 

do několika větví řízených ekvitermou a radiátory byly osazeny termostatickými ventily, 

neumožňovala efektivní útlum teplot v mimoprovozní době a regulace teploty v jednotlivých 

místnostech bylo dosahováno otevíráním oken. Provoz regulace byl zahájen v říjnu 2017. 

Z informací a dat Plzeňské teplárenské, a.s., která celý systém provozuje, vyplývá, že systém dosahuje 

úspory tepla ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku cca 23 %. Vzhledem ke skutečnosti, 

že po instalaci regulační techniky do původní otopné soustavy se projevovala nevyváženost systému 

(docházelo k nedotápění některých místností), bylo v létě 2018 přistoupeno k rekonstrukci otopné 

soustavy.  

Návratnost systému regulace je již vyčíslena v Opatření C/1 - osazení programovatelné regulace 

vytápění v pavilonech 7. ZŠ Plzeň. 

U objektů s obdobným charakterem provozu lze instalaci zařízení doporučit, vždy je však třeba mít na 

zřeteli, a zkušenosti z pilotního provozu to potvrzují, že spolu s osazením měřící a reguleční techniky 

je nutné pro správné fungování celého systému provést vyregulování celé otopné soustavy. 

Kontakt na realizátory projektu: OVS MMP, 37803 7425; PT, a.s. 377 499 222; Data-ing,s.r.o. 

371 431 111 


