
ADTT – Měření
tepla a teplé vody
v Pardubicích
29. listopadu proběhl v Par-
dubicích odborný seminář
Měření tepla a teplé vody,
který organizovala Asociace
dodavatelů tepla a technolo-
gií – ADTT.

V přednášce zaměřené na
činnost Českého metrologic-
kého institutu mj. zaznělo, že
ČMI v současnosti uchovává
45 českých státních etalonů,
zabývá se legální metrologií,
která je zájmem státu, ale
i tzv. průmyslovou metrologií.
Nejvýznamnějším příkladem
je automobilový průmysl.

ČMI provádí registraci mon-
tážníků a opravců stanove-
ných měřidel. Registrace má
zajistit důvěryhodnost těch,
kteří měřidla instalují a opra-
vují, neboť podmínkou regis-
trace je prokázání kvalifika-
ce a způsobilost. Nyní je re-
gistrováno okolo 7000 osob.
ČMI však prakticky nemá
možnost následně kontrolo-
vat dodržení kvalifikace, ne-
boť registrace v současnosti
platí na dobu neurčitou.

Odběratel má právo si v pří-
padě pochybnosti o správné
činnosti měřidla vyžádat
jeho ověření. Často se řeší
problém spočívající v rozdíl-
ných poměrech na měřicí
trati a reálném místě instala-
ce, kde například nejsou do-
drženy požadované uklidňo-
vací délky potrubí, vyskytují
se nečistoty ovlivňující mě-
ření atd. Proto se ČMI vyba-
vilo etalony schopnými ově-
řit některá měřidla i v reál-
ných podmínkách na místě
instalace, například pro nej-
běžnější vodoměry.

Připravovaná novela zákona
č. 505/1990 Sb., s jejíž plat-
ností se uvažuje od 1. 1.
2014, by měla rozšířit účin-
nost zákona i na fyzické oso-
by, zajistit, aby úřední znač-
ky (i plomby) byly vedeny
jako ceniny s jednoznačnou
identifikací původu, zavést
povinnost požádat o ověření
měřidla nejpozději 90 dnů
před skončením současného
ověření aj. Navrhuje se sjed-
notit lhůty pro ověřování vo-

doměrů na studenou i teplou
vodu na stejnou úroveň 5 let.

Další přednáška se zaobírala
ověřováním měřidel průtoku
a tepla. V současnosti jsme
v přechodném období z po-
hledu podmínek pro uvádění
měřidel na trh, a tak lze na
něm nalézt výrobky uvedené
na trh i podle pravidel, která
skončí v roce 2016. Obecně
platí, že nová pravidla kladou
na měřiče přísnější požadav-
ky. Při výběru je nutné věno-
vat pozornost oblasti určení
měřidla, například „použití
pro obchodní a bytové pro-
story a lehký průmysl“.

Poznatky z praxe jsou mnoh-
dy tristní. Přes požadavek
prokázat znalosti před regis-
trací u ČMI se montéři do-
pouští řady chyb. Přesnost
měřidel, někdy i v řádu dese-
tin procent, je tak znehodno-
cena až na chybu v desít-
kách procent. Laický odbě-
ratel prakticky nemá šanci
chybu odhalit, pokud nemá
porovnání.

Nejběžnější chybou je jiná
poloha měřidla a z ní vyplý-
vající změna přesnosti, pří-
padně rozsahu, chybná insta-
lace teplotních čidel, samo-
výroba těsnění k vodomě-
rům, ačkoliv těsnění je nedě-
litelnou částí vodoměrů.

Ze změn na otopných sou-
stavách vyvolaných zateple-
ním domů, instalací termo-
ventilů a indikátorů nákladů
vyplývají změny průtoků
a rozdílů teplot, které dostá-
vají měřidlo mimo rozsah
přípustných chyb. Jen málo-
kdo řeší výměnu měřidla za
vhodnější a chyba ovlivňuje
výsledky měření po mnoho
dalších let.

Za správnost měření odpoví-
dá majitel. Montér jako do-
davatel odpovídá majiteli
a majitel nemůže svou odpo-
vědnost na montéra přenést
přímo.

Potřebu důkladně se zabývat
dálkovou přípravou teplé
vody opravňuje zjištění, že
z průměrné energetické po-
třeby na výrobu 0,40 GJ/m3 se
v rozvodech ztratí 0,21 GJ/m3,
neboť fyzikální potřeba je
pouze 0,19 GJ/m3. Protože na

snižování ztrát dostatečně
nepůsobí legislativa a dozo-
rové orgány (vzhledem
k mírnosti kritérií není znám
případ postihu), nabízí se
odběratelům možnost insta-
lovat si na vlastní náklady
patní měřidlo teplé vody
a jako podklad pro stanovení
ceny za domem odebranou
teplou vodu uvádět jeho
údaje, místo údajů zjiště-
ných jako součet náměrů by-
tových vodoměrů na teplé
vodě. Vzhledem k zásadní-
mu rozdílu v přesnosti měře-
ní množství odebrané teplé
vody lze očekávat návrat-
nost investice do patního
měřidla v extrémních přípa-
dech i kratší než jeden rok.

V připravované novele záko-
na, zahrnujícího i rozdělová-
ní nákladů na vytápění, se
uvažuje se snížením pevné
složky ze současných 40 %
na 30 %. Vzhledem k nejisto-
tě měření by šlo o krok zpět,
což vyplývá z matematické-
ho vyhodnocení a výsled-
kem větší nejistoty indikace
bude zvýšená nespokoje-
nost odběratelů tepla.
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Efektivita koncen-
trovaná v Crystalu
Londýn je město doslova
nabité architektonickými
skvosty, a to jak těmi z dávné
historie, tak těmi nejmoder-
nějšími. Jako klenot se mezi
nimi od loňského září vyjímá
budova s názvem Crystal,
kterou vybudovala společ-
nost Siemens jako své cent-
rum pro udržitelný rozvoj
moderních měst.

Komplex ve tvaru krystalu
lze bez nadsázky označit
jako jednu z „nejzelenějších“
staveb na světě. V objektu,
který navrhla mezinárodní
architektonická kancelář
Wilkinson Eyre Architects,
se nachází konferenční cent-
rum s kapacitou 270 míst

a také největší světová vý-
stava věnovaná trvale udrži-
telnému rozvoji městských
aglomerací.

Ovšem jedním z exponátů by
mohla být samotná budova.
Oproti srovnatelným kance-
lářským komplexům spotře-
bovává o 50 % méně energie
a produkuje o 65 % méně oxi-
du uhličitého. Výjimečných
výsledků v oblasti energetic-
ké efektivity bylo dosaženo
zejména inteligentní sprá-
vou tepelného a vodního
hospodářství. Energie po-
třebná na vytápění, chlazení
a ohřev vody pochází z ob-
novitelných zdrojů. O výro-
bu části elektrické energie se
stará fotovoltaický systém
umístěný na střeše, solární
kolektory a geotermální te-
pelná čerpadla ohřívají vodu
pro otopnou soustavu, sociál-
ní zařízení a kuchyně. Každá
místnost je vybavena senzo-
ry, jež detekují počet lidí
v daném prostoru a automa-
ticky podle něj nastavují in-
tenzitu vytápění a ventilace.

V Crystalu nepřijde nazmar
ani kapka vody. Značnou spo-
třebu vody pokrývá upravená
dešťová voda, která se shro-
mažďuje v podzemní nádrži.
Sbírá se i voda odpadní, jež se
čistí a znovu využívá, napří-
klad na splachování či zavla-
žování zeleně. Skleněná fa-
sáda budovy evokuje podobu
černého krystalu, jehož roz-
ličné plochy jsou vůči sobě
nasměrovány tak, aby se do
budovy dostalo maximální
množství denního světla
a současně bylo zamezeno
jeho přístupu do těch částí in-
teriéru, kde je nežádoucí.

Crystal se nachází v historic-
kých Royal Victoria Docks ve
čtvrti Newham. Cílem společ-
nosti Siemens je získat pro
objekt nejvyšší ocenění podle
uznávaných mezinárodních
certifikačních kritérií pro
energeticky úsporné budovy,
ocenění „Outstanding“ podle
standardu BREEAM (Building
Research Establishment
Environmental Assessment
Method) a ocenění „Plati-
num“ podle certifikace LEED
(Leadership in Energy &
Environmental Design).
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