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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Co je to MaRka a!jak funguje? Jedná se o!moderní zp"sob systému 
ovládání, #ízení a!regulace a!m$#ení v!rámci vytáp$ní jednotliv%ch 
objekt" v!areálu zku&ebního centra, ale i!konkrétních prostor z!jednoho 
místa prost#ednictvím PC anebo t#eba jen mobilu. Nejprve si p#ibli'me, 
jak tato my&lenka po#ídit si m$#ení a!regulaci topného systému 
ve!Zku&ebním okruhu vznikla.

Na!Zku"ebním okruhu 
teplo #ídí MaRka
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K tomu, abyste si vytvo!ili správn" 
úsudek, jak funguje !ízení tepla ny-

ní a co se po!ízením MaRky zm#ní a zlep-
$í, je nutné nejprve nahlédnout krátce 
do minulosti Zku$ebního centra VUZ.

V"zkumn" Ústav %elezni&ní vznikl v ur-
&ité podob# v 50. letech minulého století 
a v té dob# existovala v areálu ZC VUZ Ve-
lim hlavní budova a zku$ební dráha. Po-
stupem &asu, jak se roz$i!ovaly po'adavky 
na zkou$ky jednotliv"ch drá'ních vozi-
del, se budovaly nové objekty pot!ebné pro 
zaji$t#ní slu'eb pro zkou$ky vlakov"ch 
souprav. Specifick"m znakem zku$ebního 
okruhu jsou vlivem délky vlakov"ch sou-
prav a jejich následné manipulace uvnit! 
areálu zna&né vzdálenosti mezi jednotli-
v"mi obslu'n"mi budovami.

Tento stav klade nemalé nároky na za-
ji$t#ní b#'ného fungování dodávek tep-
la pro jednotlivé objekty. Na po&átku 
byla zbudována jen kotelna v hlavní ad-
ministrativní budov#. Stavbou dal$ích 
od sebe vzdálen"ch budov nebylo mo'né 
k t#mto budovám dovést teplo z jednoho 
místa. Proto se budovaly lokální plynové 
kotelny pro v'dy ur&ité objekty. 

Vytápění různých prostor
Dal$ím specifick"m jevem zku$ebního 
centra je, 'e v areálu se vyskytují budovy 
s rozdíln"m vyu'íváním prostor. Pot!ebu-
jeme vytáp#t klasické kancelá!e, spole&-
né prostory v&etn# zasedacích místnos-
tí, dále rozsáhlé haly, kde se musí vejít 
a' 200 m dlouhé vlakové soupravy a kde 
je nutné zajistit pro zákazníky smluvn# 
sjednan" teplotní komfort ale také skla-
dové prostory a haly pro speciální zkou$ky 
komponent a $kolicí st!edisko, kde je také 
pot!eba zajistit teplo v p!ípad# jeho vyu-
'ití.  Ka'dá z t#chto prostor vy'aduje jiné 
nároky na teplo v reálném &ase a najít op-
timální !e$ení pro tento systém vytáp#ní 
za stávajícího stavu je slo'ité.

Ka'dá z kotelen se ovládá ru&n# p!es 
!ídicí jednotku kotelny anebo jedno-
duch"m lokálním systémem !ízení re-
gulace topného systému a oh!evu teplé 
vody. Jedná se o pom#rn# slo'it" mecha-
nismus potrubí, $oupat a ventil( umís-
t#n"ch v tomu ur&en"ch prostorách, 
kde ovládání a !ízení regulace vytáp#-
ní v areálu je pln# závislé na rozhodnutí 
a fyzickém zásahu odborné obsluhy. 

V areálu zku$ebního centra máme &ty-
!i budovy, které vytápíme prost!ednic-
tvím dvou plynov"ch kotelen s p#ti kotly, 
a jednu budovu, kde máme dva lokál-
ní kotle. Zbylé budovy jsou vytáp#né z ji-
n"ch zdroj(. V budovách máme prostory 
kancelá!ské, spole&né, dílny, sklady, ga-

rá'e pro mechanizaci a samostatné $ko-
licí st!edisko, které se temperuje a jen 
v p!ípad# vyu'ití se vytápí na provozní 
teplotu – v$echny tyto prostory vytápíme 
prost!ednictvím úst!edního vytáp#ní.

Provozujeme dv# haly pro p!ípravu 
zkou$ek, které jsou vytáp#ny teplovzdu$-
n"mi „saharami“, v nich' musí b"t do-
dr'ena ur&itá teplota. Rovn#' halu dy-
namického zku$ebního stavu vytápíme 
teplovzdu$n"mi „saharami“, ale s jin"-
mi nároky na vnit!ní teplo. K tomu vy-
tápíme zásobníky na teplou u'itkovou 
vodu pro zaji$t#ní oplachu &i mytí. Jed-

ná se o slo'it", komplikovan" a zastaral" 
mechanismus pro ovládání  a !ízení vy-
táp#ní budov v celém areálu.

Alternativní zdroje
Jaké v tomto p!ípad# máme mo'nosti 
úprav a zm#n ke zlep$ení? Krom# náhra-
dy za plynové spot!ebi&e lze vyu'ít mo'-
nosti alternativních zdroj(. Nabízí se fo-
tovoltaické panely na st!echu (ji' máme 
v investi&ním plánu), kogenera&ní top-
né jednotky vyu'ívající nejnov#j$í tech-
nologie pro spalování a oh!ev. Samoz!ej-
m#, 'e t#ch mo'ností by se na$lo je$t# 

Kotle na budově DZS:  Pankrác-Servác-Bonifác  a záložní Zikmund. Nedávno proběhla  
modernizace hořáků, díky čemuž došlo k výraznému snížení emisí. 
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kotle a rozvody potrubí, jednotlivé topné 
v#tve kam a do jak"ch prostor vedou, vi-
díte jednotlivá $oupata a ventily. To ne-
ní v$e, tato za!ízení m('ete jednodu-
$e ovládat (zav!ít, otev!ít, pustit teplo 
tam, kam pot!ebujete, nastavit teplotu, 
jaká je t!eba). A na první pohled vidíte, 
zda je za!ízení v provozu a dal$í vychy-
távky jako nastavení teploty v ur&itém 
&ase a spoustu dal$ích.

U jednotliv"ch prostor na úrovni p(-
dorys( objekt( po jednotliv"ch patrech, 
p!ípadn# jednotliv"ch celcích tyto pro-
story monitorujete a vidíte také symbo-
ly teploty, kde m('ete okam'it# teplotu 
upravit podle pot!eby. 

Tento systém umo')uje zadat teplot-
ní profil pro ka'dou referen&ní místnost 
s pokojovou a útlumovou teplotou podle 
provozu místnosti bez omezení po&tu 
zm#n teploty a &asu. Zm#ny mezi jed-
notliv"mi profily v rámci místností i ob-
jekt( umo')uje systém nastavit v neo-
mezeném &asovém p!edstihu, proto'e 
!ídicí systém automaticky vyhodnocuje, 
kdy je v referen&ních místnostech pot!e-
ba za&ít topit s p!edstihem, aby byla do-
sa'ena po'adovaná teplota.

Měření denní spotřeby
Co je$t# dal$ího m('ete od MaRky &ekat? 
M('ete nap!íklad m#!it spot!ebu plynu, 
a to t!eba na denní bázi, tak'e si doká-
'ete ohlídat stanovenou denní rezervo-
vanou kapacitu a v p!ípad# hrozby p!e-
kro&ení limitu m('ete dálkov# omezit 
dodávky tepla tak, aby kapacita nebyla 
p!ekro&ena a tím nedo$lo k penalizaci.

Ale m('ete tuto spot!ebu m#!it 
i na jednotlivé objekty, tak'e si doká'ete 
ohlídat, kde máte ur&ité rezervy v oblas-
ti únik( tepla &i nedostate&ného zateple-
ní &i nevhodného vytáp#ní, a tím si na-
plánovat pat!i&ná opat!ení.

Spot!eba se vám m#!í nejen v m#rn"ch 
hodnotách, ale také v pen#zích. To p!i 
sou&asn"ch a budoucích cenách je neo-
ceniteln" pomocník p!i kontrole, jak si 
na tom v oblasti spot!eby plynu momen-
táln# finan&n# stojíme.

Co hlavn# krom# p!ehledn#j$ího zp(-
sobu vytáp#ní v areálu zku$ebního cen-
tra o&ekáváme, jsou nemalé úspory 
spot!eby plynu, nebo* systémov"m ovlá-
dáním s mo'ností regulace teplot v re-
álném &ase se nám do rukou dostává 
nástroj, kter" nám dává jasné signá-
ly a instrukce, jak dodávky tepla hos-
podárn# a s p!ehledem !ídit a regulovat 
– p!esn#ji M#!it a Regulovat (MaR). Im-
plementace MaRky je jedním z díl&ích 
opat!ení ke sní'ení celkové uhlíkové sto-
py spole&nosti a napln#ní cíl( „Save gas 
for safe winter“. !

n#kolik, ale v'dy se vyskytuje n#jak" há-
&ek anebo v p!ípad# fotovoltaiky tento 
zp(sob nepokr"vá 100 % v"roby tepla.

Ideálním !e$ením pro stávající stav je 
najít zp(sob, jak lépe !ídit teplotní médi-
um a jak optimáln# rozvést topné médi-
um do jednotliv"ch prostor, jak ovládat 
teplotu v t#chto prostorách a jak to v$ech-
no  u!ídit a ovládat jednodu$e a s p!ehle-
dem z jednoho centrálního místa. %e to 
nejde? Ale ano, vezmeme si na to MaRku.

Co vlastn# ta MaR je? Jedná se o zkrat-
ku pro ucelen" systém pro M#!ení a Re-
gulace kompletního topného systému 
v&etn# automatického nastavení v"ko-
nu kotle, rozvodu tepla do jednotliv"ch 
v#tví, !ízení teplot v reálném &ase v jed-

mu prost!ednictvím k tomu vyvinutého 
regula&ního systému.

Co je cílem projektu MaR:
• jednoduch" a p!ehledn" systém ovlá-

dání topného systému v celém areálu
• mo'nost vzdáleného ovládání topné 

soustavy a zdroj( tepla 
• v"razné sní'ení spot!eby tepla areálu 

a tím i emisí
• zaji$t#ní hygienick"ch norem
• online monitoring spot!eby energií

Ovládání mobilem
P!edstavte si, 'e m('ete ovládat 

v$echny kotelny, teplotu ve v$ech 
kancelá!ích a v$ech ostatních 
prostorách, a to bu+ z po&íta&e, 
tabletu, nebo mobilního telefo-
nu. Co si vyberete?
Samoz!ejm# mobilní tele-
fon. S mobilem v kapse m('e-
te s p!ehledem ovládat v$echny 

vytáp#né prostory o velikos-
ti plochy cca 7 150 m2 na celko-

vé plo$e areálu zku$ebního centra  
o velikosti cca 180 057 m2. To je, ja-

ko kdyby p!ednosta stanice !ídil vjez-
dy a v"jezdy vlak( v&etn# posun( z mo-
bilního telefonu.

Umí toho v$ak je$t# více. Tento sys-
tém má tu v"hodu, 'e se vám na obra-
zovce (PC, tabletu a mobilu) zobrazu-
je srozumitelná grafika s obrázky (n#co 
jako kdy' si do mobilu stáhnete aplika-
ci grafické hry) se symboly jednotliv"ch 
za!ízení vzájemn# propojen"ch a s r(z-
n"mi barvami. M('ete si zobrazit ja-
koukoliv kotelnu, kde vidíte jednotlivé 

notliv"ch prostorách a m#!ení okam'i-
té spot!eby plynu v&etn# záznamu celko-
vé spot!eby a v$ech sledovan"ch hodnot. 
Jednodu$e se dá vysv#tlit tak, 'e v na-
$em p!ípad# se jedná o nastavení teploty 
topného média ve v$ech topn"ch v#tvích 
v areálu, a to v reálném &ase a automa-
tickém udr'ování celého topného systé-

Kotle na hlavní budově:  Bivoj a Golem

Vizualizace – teplotní údaje neodpovídají skutečnosti.
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