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Recenzovaný odborný časopis poskytuje aktuálne informácie o aktuálnych trendoch 
v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, vody, plynu, kanalizácie, klimatizácie, 
chladenia či vzduchotechniky. Zahŕňa informácie z oblastí úspor energií, využívaní 
obnoviteľných zdrojov energie, solárnych systémov a pod.

Predplatte si Casopisˇˇ

tel.: 055/678 28 08  •  e-mail: voc@voc.sk

https://voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia/objednavka/
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Obe spoločnosti majú v Myjave dlhodobú tradíciu výroby arma-
túr, ku ktorej sa hrdo hlásia. Vo vzájomnom spojení výrobných 
procesov a zlúčení portfólia vidia mnohé výhody orientované 
na obchodných partnerov, ale aj zamestnancov. Bližšie opisuje 
situáciu generálny riaditeľ Radovan Pobočík: „Budeme vyrábať 
80 % pôvodného sortimentu bývalej Slovenskej armatúrky Myjava, 
pričom zo sortimentu vyradíme výrobky, ktoré už sú zastarané a trh 

ich už nevyžaduje. Zároveň zavádzame nové, moderné aj dizaj-
nové výrobky, ktoré sú naopak na trhu žiadané. Vo výrobe týchto 
výrobkov budeme dbať na rentabilitu a profi tabilitu jednotlivých 
procesov výroby, aby sme zabezpečili konkurencieschopnú cenu 
výrobkov na trhu. Tieto ciele dosiahneme dôsledným dodržovaním 
technologických postupov, dôsledným využívaním pracovného 
času a samozrejme investovaním do moderných technológii, ktoré 
zásadným spôsobom zvýšia produktivitu práce.“ 

V oboch spoločnostiach, ktoré sú od seba vzdialené iba niekoľko 
metrov, už prebiehajú viaceré organizačné a logistické zmeny. 
Práve nimi sa spoločnosť snaží dosiahnuť efektívne usporiadanie 
jednotlivých technológií a skrátenie logistických trás v procese 

výroby. Pokračuje generálny riaditeľ Radovan Pobočík: „V priebe-
hu nasledujúceho obdobia vybudujeme spoločný expedičný sklad 
pre obe spoločnosti. Tento krok nám pomôže pretaviť nemalé in-
vestície do kvalitných služieb pre našich obchodných partnerov, 
a tým dosiahnuť ich maximálnu spokojnosť, čo je jedným z našich 
hlavných cieľov.“

Zmeny samozrejme nastávajú aj v personálnej štruktúre. Zlučo-
vanie jednotlivých oddelení má za cieľ vybudovať dobre fungu-
júce tímy profesionálov na vysokej odbornej úrovni, ktorých úlo-
hou je prinášať inovatívne riešenia. „Všetky tieto zmeny si vyžadujú 
od každého zamestnanca maximálnu koncentráciu a výkon, čoho 
výsledkom je spokojný zákazník a užívateľ našich výrobkov,“ hovorí 
generálny riaditeľ.

Redakcia časopisu želá fi rme SLOVARM a. s. do novej etapy pô-

sobenia na trhu veľa úspechov.

DVAJA NAJSILNEJŠÍ PRODUCENTI ARMATÚR A SANITY 
NA SLOVENSKU SA SPÁJAJÚ POD JEDNU ZNAČKU

Ku strategickému spojeniu dvoch fi riem SLOVARM a. s. a SLOVPLAST Myjava 

a. s. dôjde v januári 2020, a tak majú pred sebou obe fi rmy rok plný zmien 

a nových vízií. Na trhu zostanú pôsobiť pod jednou značkou SLOVARM, a. s. 

s cieľom vytvoriť modernú, efektívnu a prosperujúcu spoločnosť so spokojnými 

zákazníkmi a zamestnancami.

ARMATÚRY A SANITA Z MYJAVY
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 pneumatické ovládanie splachovania
 dizajnové tvrdené sklo
 jednoduchá montáž a údržba
 úspora vody – nastavitel‘ný objem splachovania
 nízka hlučnosť pri napúšťaní vodyv predaji 

od jesene 2019

NOVINKA

PREDSTENOVÝ SYSTÉM



Prelomová technológia pre všetko, 

čo potrebujete vychladiť

Objavte náš efektívny systém prirodzeného chladenia, 
ktorý kombinuje spoľahlivý výkon a energetickú 
účinnosť. Vyvinuli sme ho, aby sme zanechali 
čo najmenšiu ekologickú stopu a predovšetkým,
aby ste mali vždy dokonale čerstvé potraviny. 
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Umenie ovládania teploty.

www.daikin.sk

PRVÁ
VOĽBA

v chladení a vykurovaní

Daikin
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Inovácie v oblasti vykurovania biomasou prinášajú používate-
ľom nové možnosti vysoko komfortného, ale zároveň ekono-
mického vykurovania drevom, briketami, štiepkou, peletami, 
agropeletami, pilinami a podobne, a to tak pre domácnosti, ako 
aj pre priemyselné objekty, školy penzióny a pod.

Kúrenie drevnou hmotou

Naše kotly na drevnú hmotu, vrátane štiepky a pilín majú mož-
nosť plynulej regulácie výkonu už od -50 % až do +130 % pri 
udržaní účinnosti nad 90 %, čo umožňuje udržiavať vo vykuro-
vanom objekte stabilnú teplotu pomocou inteligentnej regulá-
cie s izbovým termostatom a ekvi-
termikou. Obľúbenou novinkou na 
trhu sú naše kotly, ktoré dokážu po-
mocou inteligentnej detekcie (PA-
TENTOVANÉ) udržiavať zostatkové 
množstvo pahreby aktívne až do 24 
hodín, a teda nie je potrebné ďalší 
deň nové rozkurovanie, ale stačí len 
priložiť nové palivo. Kvalitný kotol 
na drevo by si mal vedieť poradiť aj 
s alternatívnym palivom ako brikety, 
štiepka, piliny či nedosušené drevo. 
Tieto nové koncepcie kotlov majú 
oproti starším generáciám omnoho 
vyššiu účinnosť často až o 30 – 40 %. 
V tejto kategórii ponúkame dva 
rady kotlov pod označením BLAZE 
HARMONY a BLAZE COMFORT

Kúrenie peletami

Na trhu je množstvo kotlov pre kúre-
nie peletami, ale väčšina z nich trpí 
problémom, že vyžadujú len pelety 
najvyššej kvality, ktoré sú spravidla 
aj najdrahšie a navyše použité ho-
ráky vyžadujú pravidelné čistenie, 
často aj niekoľkokrát denne, čo robí 
kúrenie peletami nepohodlným 
a prácnym spôsobom vykurovania. 
Kotly značky BLAZE HARMONY sú 
na rozdiel od väčšiny iných vyba-
vené unikátnym horákom s rotačnou spaľovacou komorou, čo 
umožňuje bezproblémové spaľovanie peliet aj nižšej kvality, 
ktoré sú spravidla aj lacnejšie (pelety A2, B, agropelety). Spaľova-
cia komora rotačného horáku je samočistiaca, a teda nevyžaduje 
počas vykurovacej sezóny žiadne zásahy, čistenie či údržbu. Kva-
litný kotol vybavený takýmto rotačným horákom je v súčasnosti 
najefektívnejší spôsob kúrenia peletami, umožňujúci znižovanie 
nákladov a zároveň zvýšenie komfortu na plnoautomatické kú-
renie s možnosťou ovládania aj cez internet. V tomto rade po-
núkame kotly ROTARY PELL COMPACT, ECONOMIC, PREMIUM 
a  INDUSTRIAL pre priemyselné objekty. Premium je osadený 

novým rotačným horákom, pracujúcim na báze podtlaku (nie 
pretlaku). Podtlaková prevádzka kotla významne zvyšuje bez-
pečnosť pri spaľovaní peliet. Veľmi významnou a dôležitou vý-
hodou kotla je aj to, že automaticky moduluje výkon pri akej-
koľvek inštalácii (nezáleží na ťahu komína) a tiež aj v priebehu 
horenia, ak sa menia poveternostné podmienky (prudká zmena 
teploty, vietor).

Kombinované kúrenie

Medzi najobľúbenejšie kotly rozhodne patrí náš kombinovaný 
kotol HYBRID BIOMASS, ktorý dokonale spája výhody drevos-

plyňujúceho kotla a rotač-
ného peletového horáku 
BLAZE  HARMONY. Týmto 
spojením sme dosiahli na-
juniverzálnejší tepelný 
zdroj na spaľovanie bioma-
sy na trhu. Je to prvý kotol 
na trhu s ochranou pred 
nízkoteplotnou koróziou, 
bez nutnosti inštalácie za-
bezpečovacej zostavy (PA-
TENTOVANÉ).

Zabudovaný termostat 
s nastavenou teplotou 
a špeciálna konštrukcia 
zmiešavania v telese kot-
la zaisťujú ochranu kotla. 
Možné je aj samotiažne 
zapojenie do akumulač-
nej nádrže, bez nutnosti 
čerpadiel, čo značne zni-
žuje náklady pri inštalácii 
a zabezpečuje bezpečnú 
prevádzku. Na tieto kotly 
dávame až 5 rokov záruku 
na teleso kotla, bez ďalších 
podmienok. Je to originál-
ne riešenie, ktoré je paten-
tovo chránené.

HYBRID BIOMASS je prvý kotol na trhu s trojpásmovým prívo-
dom vzduchu do splyňovacej komory (PATENTOVANÉ), ktorý 
zaisťuje rovnomerné odháranie paliva a umožňuje kvalitné spa-
ľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej 
kvality). Predsušací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potre-
by) do hornej časti komory, vysúša prípadné vlhké palivo, aby 
bolo možné ho kvalitne spáliť a pritom zachovať vysokú účin-
nosť kotla a nízke emisné hodnoty. Kotol HYBRID BIOMASS sa po 
dohorení drevnej hmoty dokáže automaticky sám prepnúť do 
režimu vykurovania peletami a kúrenie plynulo pokračuje bez 
potreby zásahu obsluhy.

Poznatky a trendy spoločnosti BLAZE HARMONY

KÚRENIE BIOMASOU

Najnovšie trendy v oblasti výskumu, vývoja a výroby kvalitnej vykurovacej techniky pre spaľovanie rôznych druhov 

biomasy napĺňa moderná spoločnosť BLAZE HARMONY, so sídlom v Českej republike.
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Koncepciou trojpásmového prívodu spaľovacieho vzduchu sú 
vybavené kotly BLAZE HARMONY, HYBRID BIOMASS aj nový 
 BLAZE COMFORT.

Vzájomný pomer vzduchov zabezpečuje multifunkčná presuv-
ná clona ovládaná manuálne alebo servopohonom ovládaným 
lambda sondou. Kotol je preto možné prispôsobiť rôznorodým 
palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré nahorievajú 
ľahšie (odrezky, štiepka, drobné brikety) a aj palivá, ktoré naho-
rievajú obtiažnejšie (veľké polená, vlhšie drevo).

Zhrnutie

Inovatívne kotly a horáky spoločnosti BLAZE HARMONY sú ria-
dené efektívnymi riadiacimi jednotkami a dajú sa pripojiť a ovlá-
dať aj na diaľku cez internet, čo prináša užívateľovi zvýšený 
komfort, ale tiež možnosť vzdialenej diagnostiky, či servisného 
zásahu do regulácie v prípade potreby, čo v konečnom dôsledku 
znamená zníženie nákladov pre užívateľa. Pomocou sady rotač-
ného horáku je možné prestavať aj starší kotol na pevné palivo 
na plnoautomatický peletový kotol riadený inteligentnou ria-
diacou jednotkou a termostatom (aj s ovládaním cez internet). 
Pokiaľ má spotrebiteľ starší, ale ešte zachovalý kotol na pevné 
palivo, môže byť prestavba na pelety ideálna voľba, ale treba 
si uvedomiť, že staršie kotly spravidla nedosahujú takú úroveň 
účinnosti ako nové kotly konštruované pre spaľovanie peliet. 
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že staršie generácie kotlov do-
sahujú účinnosť cca 60 – 70 %. Naše najnovšie kotly dosahujú 
účinnosť viac ako 94 %. Dobre skonštruovaný moderný kotol na 

biomasu musí mať dobre vyriešenú ochranu voči nízkotepelnej 
korózii spaľovacej komory a tiež ochranu spiatočky, aby bola do-
siahnutá vysoká prevádzková bezpečnosť a životnosť kotla bola 
čo najdlhšia. Naše kotly majú kompletnú ochranu proti korózii 
zabudovanú v telese kotla, a teda nie je potrebné ju riešiť samos-
tatnými drahými armatúrami. 

Spoločnosť BLAZE HARMONY Ponúka širokú škálu výrobkov 
v oblasti vykurovania biomasou od samostatných horákov pre 
prestavby, cez drevosplyňujúce kotly na drevnú hmotu, kotly na 
pelety a agropelety až po kombinované kotly na drevnú hmotu 
a pelety. Výrobky spoločnosti BLAZE HARMONY si za posledných 
10 rokov získali v celej Európe (ale aj mimo nej) veľkú obľubu 
u zákazníkov, ktorí dokážu oceniť kvalitu a komfort. Na sloven-
skom trhu pôsobí spoločnosť BLAZE HARMONY od roku 2016 
prostredníctvom výhradného zastúpenia ZIS s. r. o., sídliacej 
v Turčianskych Tepliciach, kde sa záujemca môže oboznámiť so 
všetkými výrobkami BLAZE HARMONY. 

V jednotlivých regiónoch Slovenska hľadáme nových 

partnerov pre rozšírenie siete autorizovaných par-

tnerov pre predaj, montáž a servis výrobkov  BLAZE 

HARMONY. V prípade záujmu nás kontaktujte na 

ms@blazeharmony.sk alebo 0903 708 326.

Autorizovaným partnerom ponúkame bezplatné za-

školenie a výhodné obchodné podmienky.

www.blazeharmony.sk

Vykurovanie
Biomasou

blaze 
COMFORT

drevo pelety brikety štiepka piliny
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Priemyselné a komerčné chladenie zahŕňa oveľa viac ako len 
reguláciu teploty chladiaceho média. Dôraz sa kladie na bez-
pečnosť prevádzky, montáž, ako aj na ochranu skladovaných 
potravín a ďalších výrobkov. COOL-FIT 4.0 je predizolovaný 
potrubný systém pre nepriame chladenie soľankou, glykolom, 
etanolom alebo vodou, určený pre teploty od –50 °C do +60 °C. 
COOL-FIT 4.0 predstavuje ideálne riešenie napr. pre výrobcov 
a spracovateľov potravín, výrobcov nápojov, spracovateľov 
ovocia a zeleniny, bitúnky, pivovary a supermarkety.

COOL-FIT 4.0 vám umožňuje prevádzku s maximálnou účinnos-
ťou bez odstávok a zároveň znižuje náklady na údržbu.

Hlavné výhody systému COOL-FIT 4.0

100 % bezúdržbový
100 % spoľahlivý
až o 65 % nižšia hmotnosť
až o 50 % rýchlejšia montáž
o 30 % vyššia energetická účinnosť

Špičková technológia s jednoduchou montážou 

a dlhou životnosťou

COOL-FIT 4.0 je výsledkom dlhodobého vývoja našich techni-
kov s cieľom uľahčiť a zrýchliť montáž chladiacich systémov 

COOL FIT 4.0 – O KROK VPRED VĎAKA ŠPIČKOVÝM 
TECHNOLÓGIÁM
Rýchlejšia montáž, bezpečnejšia a efektívnejšia prevádzka, dlhodobé výhody: So systémom COOL-FIT 4.0 zvíťazíte 

v každom ohľade. Predizolovaný plastový potrubný systém má jasnú výhodu oproti bežne používaným kovovým 

riešeniam s dodatočnou izoláciou. Naša víťazná stratégia? Revolučná konštrukcia, moderné materiály a inovatívne 

spájacie technológie, ktoré defi nujú nové štandardy. Objavte výhody systému COOL-FIT.
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a súčasne zostať rovnako bezpečný, spoľahlivý a odolný tak, 
ako sa očakáva od všetkých potrubných systémov GF Piping 
Systems. Prispieva k tomu mnoho dôležitých detailov.

100 % bezúdržbový

Médiová rúra, izolácia a opláštenie sú vyrobené z plastu, a pre-
to zostávajú po celú dobu životnosti systému bez korózie a po-
treby údržby. To znižuje drahé prestoje, náklady na údržbu 
a požiadavky na personál.

100 % spoľahlivý

Hladké steny médiového potrubia, ktoré sú typické pre plas-
tové systémy, zabraňujú vzniku usadenín. Výsledkom je nulo-
vý nárast tlakovej straty kvôli sedimentom, a to po celú dobu 
životnosti potrubného systému. COOL-FIT tak zostáva rovnako 
účinný v prvý, ako aj posledný deň prevádzky.

Až o 65 % nižšia hmotnosť

COOL-FIT je podstatne ľahší ako tradičné kovové systémy, a pre-
to so sebou prináša nižšie nároky na upevnenie a nosné kon-
štrukcie a tiež znižuje potrebu ťažkej manipulačnej techniky.

Až o 50 % rýchlejšia montáž

Predizolácia PUR penou eliminuje dodatočné izolovanie po 
montáži, čo býva často problematické a môže vyžadovať prá-
cu inej fi rmy. Ucelený systém COOL-FIT ponúka predizolované 
komponenty, ktoré sú pripravené k okamžitej montáži.

O 30 % vyššia energetická účinnosť

Nízka tepelná vodivosť plastu a PUR izolácie zvyšujú energetic-
kú účinnosť vášho systému. To vám pomôže zvýšiť úspory na 
energiách a urobí celú prevádzku ekologickejšou.

 
COOL FIT 4.0 – revolúcia v efektívnom chladení

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH, odštěpný závod
Podolí č. 488
664 03 Podolí
Česká republika

tel: +420 511 12 02 07
e-mail: info.cz.ps@georgfi scher.com
www.gfps.com/country_AT/en.htlm
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Úvod

Obyvatelia veľkých sídlisk na Ukrajine v poslednom období čoraz 
viac odoberajú pitnú vodu z lokálnych plniacich miest, ktoré sú 
rozmiestnené na sídlisku buď ako stacionárne predajné stánky, 
automaty a predajne, alebo mobilné – cisternové vozidlá. 

Hlavnou motiváciou obyvateľov je, aby v kanvici počas prevára-
nia vody nevznikal vodný kameň. Spoločnosti predávajúce pitnú 
vodu z lokálnych plniacich miest často propagujú nevytváranie 
vodného kameňa a predĺženie životnosti domácich spotrebičov 
prichádzajúcimi do styku s horúcou vodou. 

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápni-
ka a horčíka vo vode. Stanovuje sa titračnou metódou a vyjadruje 
sa v jednotkách mmol/l. Odporúčané hodnoty obsahu vápnika 
a horčíka v pitnej vode podľa súčasnej legislatívy na Slovensku sú 
nasledovné: vápnik > 30 mg/l, horčík 10 až 30 mg/l a súčet vápni-
ka a horčíka 1,1 – 5,0 mmol/l . [1]

Vápnik a horčík sú však nevyhnutné pre ľudský 

organizmus 

Vápnik plní funkciu základnej stavebnej zložky kostí a zubov, je 
nevyhnutný pre prenos nervových vzruchov, kontrakcie svalov 
a ciev, zrážanlivosť krvi atď. Nedostatočný príjem vápnika je spo-
jený so zvýšeným rizikom výskytu osteoporózy, obličkových ka-
meňov, hypertenzie, ochorení ciev, srdca a mozgu a inzulínovej 
rezistencie. Odporúčaná denná dávka vápnika pre dospelú popu-
láciu SR sa pohybuje v rozmedzí 1000 – 1600 mg/deň. [1]

Horčík je najčastejšie sa vyskytujúci katión v ľudskom tele, ktorý 
je nevyhnutný v energetickom metabolizme. Nevyhnutný je pre 
normálny tonus ciev a citlivosť na inzulín, je potrebný pre prenos 
nervových vzruchov. Odporúčaná denná dávka horčíka pre do-
spelú populáciu SR sa pohybuje v rozmedzí 300 – 420 mg/deň. 
[1]

Uvedené chemické prvky vstupujú do ľudského organizmu pre-
dovšetkým konzumovaním vody. Vzhľadom na vyššie uvedené, 
je dôležité skúmať obsah vápnika a horčíka v pitnej vode z lokál-
nych plniacich miest.

Analýza odbornej literatúry z danej problematiky

Štúdium vplyvu tvrdosti vody na zdravie ľudí, najmä koncentrá-
cie vápnika a horčíka v pitnej vode, prebiehajú vo svete už dlh-
šiu dobu. V 60. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch sa 
preukázal nepriamy vzťah medzi koncentráciou katiónov vo vode 

a chorobami kardiovaskulárneho systému, najmä koronárnou 
chorobou srdca [2]. Výskumy v Spojenom kráľovstve naznačujú 
vyšší výskyt a úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby u obyvate-
ľov mäkkej vody v porovnaní so strednou a vysokou tvrdosťou 
vody [3]. Bolo dokázané, že konzumácia vody s nízkym obsahom 
horčíka u osôb zvyšuje riziko infarktu myokardu a úmrtnosti na 
ischemickú chorobu srdca [4, 5]. V článku [6] bol skúmaný význam 
dôležitosti koncentrácie horčíka vo vode. Je všeobecne známe, 
že väčšina tohto prvku sa konzumuje dennou stravou. Významnú 
úlohu pre ľudské zdravie zohráva jeho koncentrácia vo vode, ak je 
nedostatočný príjem horčíka v strave [7]. To znamená, že príprava 
jedla varením vo vode obohatenej horčíkom, znižuje jeho stratu 
z potravín [8]. Horčík sa nachádza vo vode vo forme iónov a vyz-
načuje sa väčším stupňom bioakumulácie, ako v potravinách [7, 
9]. Potvrdením toho je odhalenie vzťahu medzi obsahom horčíka 
vo vode a v srdcových a kostrových svaloch, koronárnych arté-
riách atď. [10, 11]. Spotreba vody s vysokou koncentráciou horčí-
ka zvyšuje aj jej obsah v ľudskom tele [12]. Starší ľudia často trpia 
nedostatkom vápnika v dôsledku zníženej schopnosti absorbova-
nia s pribúdajúcim vekom. Pre týchto ľudí je dôležitá konzumácia 
ďalšieho vápnika pitnou vodou. Pre nich sa odporúča pripravovať 
jedlo v tvrdej vode, čo umožní zvýšiť obsah vápnika v potravinách 
[8].

Analýza literárnych zdrojov dosvedčuje, že užívanie mäkkej vody 
je jedným z faktorov negatívne ovplyvňujúcu populáciu kardi-
ovaskulárnymi chorobami.

Cieľ výskumu

Cieľom tohto výskumu je určiť obsah horčíka a vápnika v pitnej 
vode odoberanej z lokálnych plniacich miest a porovnať ho s po-
žadovanými hodnotami stanovenými legislatívou. Za účelom do-
siahnutia tohto cieľa boli stanovené nasledujúce úlohy:

Zistenie koncentrácie vápnika a horčíka v pitnej vode 
z lokálnych plniacich miest.
Posúdiť fyziologickú hodnotu pitnej vody z plniacich 
miest.
Posúdiť možný vplyv na zdravie spôsobený užívaním pit-
nej vody z lokálnych plniacich miest.

Výsledky skúmania obsahu vápnika a horčíka v pitnej 

vode z lokálnych plniacich miest

Za účelom dosiahnutia cieľa výskumu boli v rôznych častiach ne-
menovaného mesta, v mesiacoch október a november 2013 odo-
brané vzorky pitnej vody o objeme 1 dm3 z desiatich lokálnych 
plniacich miest. Pre všetky vzorky vody boli meraním štandard-

SKÚMANIE FYZIOLOGICKEJ HODNOTY PITNEJ VODY Z LOKÁLNYCH 
PLNIACICH MIEST – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Oksana Matsiyevska, Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery Str., Lviv, Ukraine

Peter Kapalo, Stavebná fakulta v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

V článku sú prezentované výsledky analýzy vplyvu tvrdosti pitnej vody a koncentrácie vápnika a horčíka na ľudské zdravie. 

V rámci výskumu boli odobraté vzorky pitnej vody z rôznych lokálnych plniacich miest a skúmal sa obsah katiónov vápnika 

a horčíka. Zistil sa nedostatok požadovaných hodnôt skúmaných prvkov v súlade s ukrajinskými normami a z toho dôvodu 

je možné konštatovať, že pitná voda zo skúmaných lokálnych plniacich miest nespĺňa potrebné parametre a nie je možné 

očakávať významný pozitívny vplyv na zdravie ľudí.



www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn 13

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2019

nými metódami stanovené [13]: celková tvrdosť vody, vápniková 
tvrdosť vody, horčíková tvrdosť vody, celková zásaditosť vody, 
koncentrácia vápnika a koncentrácia horčíka.

Celková a vápniková tvrdosť testovaných vzoriek vody bola stano-
vená komplexometrickou titráciou. Tvrdosť horčíka sa zistila ako 
rozdiel medzi celkovou a vápnikovou tvrdosťou vody. To umož-
nilo vypočítať koncentráciu katiónov vápnika a horčíka vo vybra-
ných vzorkách vody.

Celková zásaditosť testovaných vzoriek sa stanovila počas titrácie 
vody s HCl v prítomnosti pH indikátora methyl orange. Získané 
výsledky boli porovnané s ukazovateľmi minerálneho zloženia 
pitnej vody odporúčaného DSanPiN 2.2.4-171-10 „Hygienické po-
žiadavky na pitnú vodu určenú na ľudskú spotrebu“ [14] sú zdo-
kumentované v tabuľke 1.

Tabuľka 1  Ukazovatele fyziologických požiadaviek minerálneho zloženia 
pitnej vody

UKAZOVATEĽ MERNÁ JEDNOTKA NORMATÍVNA HODNOTA

Celková tvrdosť mmol/l 1,5 – 7,0

Celková zásaditosť mmol/l 0,5 – 6,5

Vápnik mg/l 25,0 – 75,0

Magnézium mg/l 10,0 – 50,0

Výsledky analýzy odobratých vzoriek pitnej vody z lokálnych pl-
niacich miest sú uvedené v tabuľke 2.

V tabuľke 2 a na obrázku 1 môžeme pozorovať, že hodnota celko-
vej tvrdosti vo vybraných vzorkách vody sa pohybuje od 0,00 do 

1,40 mmol/1, čo nezodpovedá fyziologickej hodnote minerálne-
ho zloženia pitnej vody podľa ukrajinskej legislatívy.

V šiestich vzorkách sa nezistili žiadne vápenaté katióny, alebo ich 
koncentrácia bola mimo požadovaných limitov. V štyroch vzor-
kách sa koncentrácia vápnika pohybuje od 1,00 do 5,01 mg/l, čo 
tiež nezodpovedá fyziologickej hodnote minerálneho zloženia 
pitnej vody.

Zo všetkých vzoriek vody (obrázok 2) iba jedna (č. 2) vykázala kon-
centráciu katiónov horčíka 17,02 mg/l, ktorá zodpovedá požado-
vaným parametrom vody. U ostatných vzoriek je tento ukazovateľ 
v rozsahu od 0 do 8,51 mg/l, a preto nezodpovedajú fyziologic-
kým požiadavkám minerálneho zloženia pitnej vody.

Hodnota celkovej zásaditosti vzoriek vody (Obrázok 3) sa pohy-
buje od 0,5 do 4,2 mmol/l, čo zodpovedá fyziologickým požiadav-
kám zloženia pitnej vody.

Tabuľka 2   Výsledky analýzy vzoriek pitnej vody z odberných miest

ČÍSLO 
VZORKY 

VODY 

TYP LOKÁL NYCH 
PLNIA CEHO MIESTA 

PITNEJ VODY

CELKOVÁ 
TVRDOSŤ 

VODY 
(mmol/l)

VÁPNIKOVÁ 
TVRDOSŤ 

VODY 
(mmol/l)

HORČÍKOVÁ 
TVRDOSŤ 

VODY 
(mmol/l)

CELKOVÁ 
ZÁSA DI-

TOSŤ VODY 
(mmol/l)

KONCEN-
TRÁCIA 

VÁPNIKA 
(mg/l)

KONCEN-
TRÁCIA 

HORČÍKA 
(mg/l)

HODNOTENIE FYZIO-
LOGICKEJ HODNOTY 
PITNEJ VODY PODĽA 
UKRAJINSKEJ NORMY

1 Automat 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 –

2 Predajňa 1,40 0,00 1,40 0,50 0,00 17,02 –

3 Predajňa 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 –

4 Drevený kiosk 0,15 0,00 0,15 3,30 0,00 1,82 –

5 Automat 0,45 0,25 0,20 4,20 5,01 2,43 –

6 Automat 0,08 0,00 0,08 4,10 0,00 0,97 –

7 Cisternové vozidlo 0,85 0,15 0,70 3,30 3,01 8,51 –

8 Cisternové vozidlo 0,50 0,20 0,30 3,40 4,01 3,65 –

9 Cisternové vozidlo 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 –

10 Drevený kiosk 0,20 0,05 0,15 3,20 1,00 1,82 –

Poznámka: “-” nespĺňa normu; “+” spĺňa normu.
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Obrázok 2  Koncentrácia horčíka vo vzorkách pitnej vody
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Obrázok 1  Celková tvrdosť vzoriek pitnej vody
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Obrázok 3  Celková zásaditosť vzoriek pitnej vody
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V nasledujúcom výskume by bolo vhodné vyhodnotiť ukazovate-
le kvality pitnej vody vo vodovodných potrubiach mesta, balenej 
pitnej a minerálnej vody dostupnej v obchodnej sieti. 

Závery

Na základe uskutočneného výskumu sa zistilo, že:
Žiadna z desiatich vzoriek vody odobratých z lokálnych 
plniacich miest nezodpovedá požadovanej fyziologickej 
hodnote pitnej vody. Koncentrácie vápnika sú nižšie ako 
normatívne hodnoty.
Na základe analýzy hodnôt celkovej tvrdosti a celkovej 
zásaditosti vzoriek vody je možné predpokladať, že voda 
bola vopred upravená.
Voda všetkých testovaných vzoriek je mäkká s celkovou 
tvrdosťou 0,00 – 1,40 mmol/l. 

Z uvedených výsledkov je možné predpokladať, že pitná voda 
predávaná z lokálnych plniacich miest bola upravená a zbavená 
určitého množstva vápnika a horčíka.

Užívanie takejto vody je vhodné pre domáce spotrebiče, v kto-
rých sa prevára pitná voda. Nebude sa v nich vo veľkej miere tvoriť 
vodný kameň, ale predstavuje riziko ovplyvnenia populácie kardi-
ovaskulárnymi chorobami. Požadované dávky vápnika a horčíka 
pre ľudský organizmus je preto potrebné zabezpečiť iným spô-
sobom.
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Článok vznikol s podporou grantových projektov VEGA 1/0697/17.
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Pripravujete výstavbu alebo rekonštrukciu obytného 

domu alebo veľkej verejnej budovy? 

Pri výbere nového kotla je potrebné zohľadniť parametre ako sú 
ekonomická prevádzka, dostatočný výkon, jednoduché ovládanie 
a dostupný servis. Dostupný servis je jeden z veľmi dôležitých fak-
torov, pretože neplatíte len za opravu kotla, ale aj za výjazd kvali-
fi kovaného pracovníka. Pri dnešných cenách energií je vykurovací 
systém na drevo a pelety určite hospodárnou alternatívou, a to aj 
pri zohľadnení celkovej investície. Vďaka kotlom na tuhé palivo 
DEFRO je dnes vykurovanie drevom efektívne a pohodlné. 

Automatické kotly na pevné palivo 

Vyznačujú sa jednoduchým zaobchádzaním a nadmieru komfort-
ným vykurovaním. Výhodou automatického kotla je jeho samos-
tatnosť pri práci horáka alebo pri automatickom čistení výmenní-
kov tepla.

Kotly DEFRO série MAX 50 – 900 kW

Každý kotol môže byť prispôsobený prostredníctvom konštrukč-
ného oddelenia výrobcu DEFRO pre potreby investícií z technic-
kého hľadiska, výbavy aj elektroniky. Technické dáta kotlov sú 
prístupné na vyžiadanie po overení verzie kotla. Existuje možnosť 
prispôsobenia kotla pre individuálne potreby zákazníka.

Kotly DEFRO EKO PELL MAX

Kotly typu EKO PELL MAX zastupujú líniu kotlov BIOMAX. Kotly 
obsahujú rovný rúrový výmenník a sú určené na spaľovanie peliet. 
Typ paliva je možné zameniť za ekohrášok. Systém podávania sa 
skladá z jedného šnekového podávača, ktorý je zabezpečený pro-
ti cúvnutiu plameňa do rúry podávača systémom hasenia s BVTS 
ventilom zapojeným do vodovodnej siete. Vzduch je vháňaný do 
horenia pomocou primárneho a sekundárneho ventilátora a jeho 
práca je riadená elektronicky.

Kotly obsahujú aj druhú manuálnu komoru na boku kotla pre spa-
ľovanie dreva a iných tuhých palív veľkej frakcie. Táto spaľovacia 
komora obsahuje fúkacie dýzy na vzduch vháňaný pomocou ven-
tilátora, ktorý je ovládaný automaticky pomocou regulátora.

V týchto kotloch je možnosť montáže systému automatického 
pneumatického čistenia rúrového výmenníka, ktorý automaticky 
vyfúkne prach z rúr výmenníka, čo zaručí čistotu kotla a vždy vy-
sokú účinnosť a priechodnosť kanálov výmenníka tepla.

Základné palivo z podávača: ekohrášok do 25 mm, pelety 6 – 8 
mm.

DEFRO je jednotkou v oblasti vykurovania

Je to značka poskytujúca vysoké štandardy kvality. Základnou 
hodnotou, ktorá ju posúva každý deň vpred je inovatívny a kre-
atívny prístup k úlohám. Navrhuje také funkčné kotly, ktoré 
v kombinácii s modernou technológiou výrazne uľahčujú chod 
každodenného života za rozumnú cenu. Východiskom ich práce 
sú požiadavky samotných zákazníkov. 

Odborníci DEFRO sú pripravení riešiť všetky vaše problémy, ktoré 
vám pomôžu k dosiahnutiu vašich potrieb. Preto vám ponúka-
me jedinečnú možnosť: Dohodnúť si návštevu priamo u výrobcu 
DEFRO, kde sa osobne môžete zoznámiť a presvedčiť o kvalite sa-
motnej výroby a na vaše otázky odpovedia tí najkompetentnejší 
pracovníci.

Záujem o školenie a prehliadku fi rmy priamo v Poľsku hláste 

nášmu obchodnému zástupcovi.

VYKUROVACÍ SYSTÉM JE JEDNÝM Z HLAVNÝCH ZARIADENÍ, 
NA KTORÝCH SA DÁ NAJVIAC UŠETRIŤ ENERGIA

Súčasné problémy nás nútia hľadať cesty ako znížiť emisie a vôbec ako pomôcť 

životnému prostrediu. Jednou z týchto ciest je aj využívanie nízkoenergetických 

systémov, či už v rodinných domoch, bytových domoch alebo vo verejných 

budovách. Snažíme sa pomocou týchto systémov znížiť spotrebu energií a odľahčiť 

životné prostredie a taktiež ušetriť fi nancie.

MIRAD s. r. o.
PREŠOV
Bardejovská 23

Obchodný zástupca/servisný 
technik pre DEFRO:
František Mariňák
mob.: +421 907 807 188
frantisek.marinak@mirad.sk
servis.defro@mirad.sk
www.mirad.sk/defro

POPRAD
Hraničná 5300
Michal Kaňuk
tel.: 052/776 71 62
mob: +421 915 791 760
michal.kanuk@mirad.sk
www.mirad.sk/defro

Defro MAX 100
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REMS Li-Ion 22 V technológia s kapacitou 9,0 Ah nastavuje 
meradlá s ohľadom na hospodárnosť a komfort pri používaní 
a umožňuje vytvorenie cca 52 závitov ¾” na jedno nabitie aku-
mulátora čo je pre akumulátorové náradie a použitie v praxi špič-
ková hodnota. Akumulátorová technológia a nízka hmotnosť 
pohonnej jednotky vrátane akumulátora iba 5,6 kg umožňujú 
ľahkú prácu bez námahy na akomkoľvek mieste. Je teda ideálna 
pre opravu, renováciu, stavbu.

Čo ponúka ďalej?

Jej úzky tvar je určený aj pre ťažko prístupné miesta. Má praktic-
kú uzavretú rukoväť s mäkkým úchopom (Softgrip). Perfektné, 
bezpečné usadenie rýchlovymeniteľných závitorezných hláv. 

Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu pohonnej 
jednotky proti príliš vysokým prúdom, s ochranou proti prehria-
tiu prostredníctvom sledovania teploty motora (NTC), s kontro-
lou stavu nabitia zobrazujúci stav nabitia prostredníctvom dvoj-
farebnej zelenej/červenej LED.

Výkonný akumulátorový motor 21,6 V s veľkou rezervou výko-
nu, výkon 500 W. Vysoká rýchlosť rezania 27 ot./min-1. Pravý a ľavý 
chod. 

Oporná vidlica – stabilná, jednoducho použiteľná vidlica pre 
podoprenie krútiaceho momentu v oboch smeroch. Bezpečne 
upínajúca vďaka šikmo postavenému upínaciemu vretenu, so sa-
mozosilňujúcim upínacím účinkom. Veľmi jednoduché usadenie 
závitnice na opornú vidlicu a rúrku. 

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy – osvedčená technika, vy-
soká kvalita materiálu a precízne spracovanie závitoreznej hlavy, 
závitoreznej čeľuste a krytu tvoria kompaktný celok a garantujú 
super ľahké narezávanie a ľahké rezanie závitu. Žiadne zasekáva-
nie závitorezných čeľustí. Dlhé, precízne rúrkové vedenie pre per-
fektné vystredenie rúrky. Otvory pre odchod triesok sa smerom 
von rozširujú, triesky tak môžu ľahko odchádzať a výsledný závit 
je čistý. Výhoda systému – Len jeden druh malých, kompaktných 
rýchlovymeniteľných závitorezných hláv a len jeden druh rezných 
čeľustí pre všetky závitnice REMS. Preto jednoduché, nákladovo 
výhodné skladovanie. Nemôže dôjsť k zámenám.

Li-Ion 22 V technológia – Vysoko zaťažiteľný akumulátor Li-Ion 
21,6 V s kapacitou 9,0 Ah pre dlhú dobu chodu. Ľahká a výkonná, 
pre 52 závitov ¾” na jedno nabitie akumulátora. Odstupňovaný 
ukazovateľ stavu nabitia s farebnými LED. Rozsah pracovnej tep-
loty – 10 do + 60 °C. Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon 
akumulátora.

ZNÁMY NEMECKÝ VÝROBCA PROFI NÁRADIA PRE 
INŠTALATÉROV PREDSTAVUJE TOHTOROČNÚ NOVINKU 
– AKUMULÁTOROVÚ ZÁVITNICU REMS AKKU-AMIGO 22 V
REMS Akku-Amigo 22 V je výkonné elektrické náradie, s ktorým sa však ľahko manipuluje, pre rezanie závitov s jedinečným 

oporným držiakom. REMS Akku-Amigo 22 V je možné použiť na akomkoľvek mieste, aj bez zveráku. Je určená pre rúrkové 

závity 1/8”–1”, 16 – 32 mm, skrutkové závity 6 – 30 mm, ¼”–1”.
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Výstava sa uskutoční na výstavisku Messe Frankfurt v nemeckom 
Frankfurte nad Mohanom. V budúcom roku sa bude výstava ko-
nať v dňoch 8. až 13. marca a bude zameraná na trendy a vývoj 
nielen vo svete svietidiel a osvetlenia, ale aj zabezpečovacej 
techniky i kamerových systémov. Najväčší svetový veľtrh osvet-
lenia a technológie budov dáváme do pozornosti odborníkom, 
ale aj laickej verejnosti. 

Každý z nás chce šetriť na svojich nákladoch a na energiách, 
ktorých cena vzrastá z roka na rok. Práve preto je výstava svojim 
obsahom zaujímavá pre všetkých. Určite sa tam dozvieme, aké 
sú možnosti efektívneho využitia svetelnej techniky, s ktorou sa 
každodenne stretáváme. Prečo by sme tam mali ísť? V nasledujú-
cich riadkoch prinášame slovo organizátora výstavy…

Osvětlení: pohled do budoucnosti 

Nová generace svítidel je navržena tak, aby posloužila v ja-

kýchkoli podmínkách. Nová technologie je postavena na digi-

talizaci, jež umožnuje synchronní funkce, nových možnostech 

využití a inovativním designu. Veletrh Light + Building ve, jenž 

se koná ve dnech, se zaměří na trendy a vývoj ve světě svítidel 

a osvětlení. Mezinárodní vystavovatelé na veletrhu nabídnou 

pohled do budoucnosti nejenom v kontextu osvětlení, ale 

i v segmentu progresivních služeb pro stavebnictví. 

V pracovním prostředí je dnes vyžadována maximální akce-
schopnost, zatímco ve volném čase velmi toužíme po fl exibilitě. 
Všechny aspekty našeho života se neustále mění a my potřebu-
jeme variabilní a dynamické systémy, jež nám dobře poslouží ve 
zcela odlišných situacích a místech. Naším nejvlivnějším pomoc-
níkem je světlo, které ovlivňuje celý lidský organismus.

Budoucnost 

Většina nových moderních řešení dnes vyžaduje bezdrátové 
technologie. Systémy LED osvětlení jsou navrhovány tak, aby 

poskytovaly více světla z daleko kompaktnějších forem a sou-
časně spotřebovaly méně energie. Tato nová dynamika se stává 
součástí DNA světelného designu. Designéři do interiérů hravě 
integrují formu a funkce. Měděné elektrické vedení může být 
například vetkané do textilních plachet a být tak buď zcela vidi-
telné, nebo naopak neviditelné. Celý článek na stránkách: www.
light-building.com/futuristischer-fokus

Svítidla bez omezení

Veletrh Light + Building 2020 ukazuje, že v designu osvětlení 
neexistují žádné limity. Svítidla doma nebo v práci mohou být 
poetická, opulentní, elegantní nebo fi ligránsky jemná. Ozdobou 
jsou v obou případech – svítící i vypnutá –, ale vždy se vyzna-
čují špičkovým výkonem a dynamikou. Žijeme v době mate-
riálů, které obvykle se svítidly nebývají spojovány, a designéři 
se nebojí použití kůže, textilií, síťovaných a ultralehkých látek, 
papíru, kartonu, korku a gumy. Do světa designu svítidel proni-
ká i keramika, porcelán a recyklované textilie a další materiály 
s úžasnými povrchy a inovativními a dosud neznámými způsoby 
zpracování.

Účinnost jako cesta k udržitelnosti 

Variabilita umožňuje nejenom alternativní použití materiálů, ale 
podporuje i udržitelnou spotřebu elektrické energie. Inteligentní 
doplňkové funkce a vysoce efektivní LED diody umožňují design 
svítidel s řadou funkcí integrovaných do jednoho jediného sví-
tidla. Jedno jediné svítidlo dnes dokáže poskytnout barvu svět-
la na škále od studené k teplé a může být zároveň dokonalým 
osvětlením pracovního prostoru i romantickou svíčkou. Dotyko-
vé stmívače jsou elegantně integrovány do designu a jsou na-
víc uživatelsky pohodlné. Totéž platí pro inovativní technologii 
„warmDim“, která například automaticky přizpůsobuje barev-

LIGHT + BUILDING 2020
NAJVÄČŠÍ SVETOVÝ VEĽTRH OSVETLENIA A TECHNOLÓGIE BUDOV

Spoločnosť Messe Frankfurt je najväčším organizátorom veľtrhov a konferencií s vlastnými priestormi a približným 

počtom 2500 zamestnancov. Vďaka medzinárodnej sieti obchodných partnerov poskytuje podporu svojim zákazníkom 

nielen v Európe, ale aj na celom svete. Ponuka služieb zahrňuje nielen prenájom výstavných priestorov, ale aj realizáciu 

veľtrhových stavieb, veľtrhový marketing a pod. Jednou z nosných výstav, ktoré táto spoločnosť organizuje je veľtrh Light 

+ Building 2020, na ktorý vás pozývame.
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nou teplotu svítidla teplotě převládajícího přirozeného světla. 
Regulace intenzity světla podle denní doby navíc automaticky 
snižuje spotřebu elektrické energie. Svítidla, z nichž některá jsou 
již srovnatelná s multimediálními zařízeními, mají navíc dlouhou 
životnost a vysokou účinnost. Aktualizací softwaru lze starému 
modelu prodloužit životnost a udělat z něj zcela nový designový 
kousek, jenž je v souladu s nejnovějšími standardy, a navíc po-
může enormně snížit množství použitých materiálů. 

Digitální svět je více než jen jedničky a nuly 

Digitální technologie otevírají svítidlům možnost špičkového při-
pojení prostřednictvím Bluetooth, Wi-Fi nebo LAN, a „konektivita“ 
je proto jedním z hlavních témat nadcházejícího ročníku veletr-
hu Light + Building. Mezinárodní vystavovatelé využívají před-
ního světového veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem k prezen-
taci svých produktových inovací a řešení digitálních připojení. 
Veletrh se v roce 2020 koná s mottem „Connecting.Pioneering.

Fascinating“ a slovo „Fascinating“ se obrací k hybridům svíti-
del, na nichž je úžasný nejen odklon od konvenčních materiálů 

směrem k alternativním řešením, ale zejména jejich nové funkce 
a vlastnosti. V mnoha případech se i stylisticky odchylují od nám 
známého kontextu.

Design svítidel budoucnosti

Možnosti designu se rozšiřují i díky stále se zmenšujícímu for-
mátu moderních svítidel. Stále menší LED diody umožňují kom-
binovat zdroj světla s jinými funkcemi nebo výrobky a vznikají 
například svítidla vyrobená z akustických tkanin jako ideální pro-
tihluková bariéra v otevřených kancelářských prostorách. Svítid-
la mohou být zabudována i do ovládacích prvků nebo vypadat, 
a dokonce i sloužit jako váza.

Jak vybírat a kde objednávat

Na veletrhu Light + Building se představí bezprecedentně široké 
spektrum osvětlovací techniky a dekorativních svítidel, a proto 
je jedním z klíčů k úspěšnému nákupu na veletrhu i orientace na 
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výstavních plochách. S výběrem vhodných produktů pomohou 
designéři z designového studia bora.herke.palmisano, kurátoři 
a autoři Trend Show 2020 v hale 6.2. Na této speciální show si 
návštěvníci mohou prohlédnout trendy produkty v kontextu vy-
braných prostředí nebo prostor. Obzvláště zajímavé je, že každý 
vystavovaný produkt je označen jménem výrobce a – v případě 
dekorativního svítidla – i umístění stánku daného výrobce na 
veletrhu. S takovou informací stačí jen vyrazit k danému stánku, 
kde zájemce získá další informace o produktu, jenž mu padl do 
oka.

Young Design

Autentický a neokoukaný design je vzácností, ale na přehlídce 
Young Design v rámci veletrhu Light + Building o něj nouze 
jistě nebude. Mladé talenty zde návštěvníkům z celého světa 
představí své exkluzivní a individuální výtvory s cílem připravit 
inovativní design svítidel pro sériovou výrobu. Uzávěrka přihlá-
šek na Young Design je 14. prosince 2019.

Zdroj: Messe Frankfurt Exhibition GmbH
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Úvod

Výroba stlačeného vzduchu patrí medzi energeticky najnáročnej-
šie, a energeticky najmenej efektívne transformácie jednej formy 
energie na inú. Účinnosť býva často len okolo 5 %. Nízka účinnosť 
vyplýva zo samotnej fyzikálnej podstaty procesu výroby, pri ktorej 
vstupujúca elektrická energia sa v procese stláčania vzduchu pre-
mení na teplo. Pri stláčaní vzduchu dochádza k termodynamické-
mu ohrevu, ktorý je daný fyzikálne a prevažná časť vstupnej elek-
trickej energie na pohon kompresora je premenená na odpadové 
teplo, ktorého štandardné delenie je na obrázku 1. Dominuje te-
pelný tok odvádzaný chladením oleja plniaceho v kompresore 
niekoľko funkcií.

Odpadové teplo z rôznych častí kompresora sa môže použiť na 
ohrev vody, alebo iných technologických tekutín rovnako ako na 
dokurovanie objektu. Pri návrhu koncepcie kompresorovej stani-
ce treba zvážiť možnosti kam sa tepelné toky vzniknuté chladením 
KS odvedú. V podstate sú dva základné koncepty chladenia kom-
presorov, prvý je chladenie vzduchom a druhý koncept vodné 
chladenie. Najlepšie účinnosti sa dosahujú pri vodou chladených 
kompresoroch, kde je obehová chladiaca voda priamo spojená 
s aplikáciou ktorá potrebuje nepretržite teplo, ako je napríklad 
spätný okruh vykurovacieho kotla. 

Prvé riešenie, ktoré výrobcovia kompresorov zvyčajne ponúkajú 
je využitie priameho odpadového tepla v podobe ohriateho vzdu-
chu z chladenia častí kompresorov pre ohrev priestorov priľahlých 
budov. Najjednoduchšia možnosť je priamy výfuk ohriateho vzdu-
chu do blízkej budovy. Toto riešenie má výhodu v jednoduchosti 
a nenáročnosti prevádzky a malej investícii, avšak veľkými nevýho-
dami sú nerovnomernosť množstva vzduchu, hluk, aplikovateľnosť 
len na krátke vzdialenosti a predovšetkým sezónnosť využiteľnos-
ti. V letnom období ostáva tento tepelný tok nevyužitý.

Druhý technicky vyspelejší spôsob využitia odpadového tepla je 
pomocou dodatočného zariadenia prevádzajúceho teplo do tep-
lovodného okruhu vykurovania. Tu je už vyšší komfort využívania 
napríklad pre UK priamo alebo ako predohrev spiatočky vracajúcej 

sa k zdroju tepla. Opäť tu negatívne pôsobí sezónne využiteľnosť 
a zvýšenie investičných nákladov. Z pohľadu súčasnej techniky 
sa ako optimálne riešenie ponúka ohrev teplej úžitkovej vody. 
Tu je výhoda v celoročnom využití, ideálne pre ohrev alebo pre-
dohrev TUV pre technológiu. Toto riešenie je však aplikovateľné 
len v malom percente priemyselných podnikov vzhľadom na to, 
že mnohé podniky nemajú dostatočnú spotrebu TUV. Ohrev TUV 
pre zamestnancov do spŕch je v malých a stredných podnikoch 
zvyčajne nezaujímavý vzhľadom k malej spotrebe vody, zložitosti 
technického riešenia a dlhé návratnosti investície. Ukážeme v na-
šom článku na meraných dátach možnosti takéhoto využitia ener-
gie a dáme príklad potenciálu takéhoto riešenia.

Pre potrebu tohto článku sme zadefi novali fi ktívnu kompresorovú 
stanicu vo výrobnom závode. Diskutujeme možnosť využitia tepla 
z procesu kompresie pri výrobe stlačeného vzduchu ako média, 
ktoré sa bežne používa vo výrobných procesoch závodu. Vychá-
dzame z reálnych meraní uskutočnených na KS. Popíšeme postup 
ako by sa malo postupovať pri návrhu efektívneho využitia tepla 
v procese prípravy TUV, resp. podpore vykurovania objektov zá-
vodu. Teplo vznikajúce v kompresii porovnáme s potrebou tepla 
nameranou v objekte. 

Vstupujúce podmienky

Ako sme spomenuli v úvode spotreba elektrickej energie priamo 
predurčuje množstvo uvoľneného tepla v procese kompresie. Pre-
to ako základný vstupný údaj použijeme meranie spotreby trojice 
kompresorov v kompresorovej stanici KS.

Použili sme reálne meranie spotreby trojice kompresorov s 200 
kW motormi. Jeden kompresor je s FM a dva bez regulácie otáčok 
iba s reguláciou do odľahčeného stavu. Meranie na obrázku 3 zo-
brazuje ich reálnu spotrebu počas prevádzky jedného dňa refl ek-
tujúcu potrebu média v priemyselnej výrobe. 

Obrázok 3 prezentuje spotreby na strane elektrickej energie KS 
v plnom zaťažení, tieto sú zelenou farbou a prevádzku kompreso-
rov v odľahčenom stave, zobrazené oranžovou farbou. Kde AlMiG 
je kompresor s možnosťou riadenia otáčok na strane elektromoto-
ra pomocou FM s možnosťou prejsť aj do odľahčeného stavu a C1 
a C2 sú kompresory s prevádzkou v plnom alebo odľahčenom 
stave. Táto zostava je riadená iba na základe tlakových snímačov 
v autonómnej MaR každého z nich bez nadradenej regulácie. 
Meranie pôvodne vzniklo pre potrebu analýzy efektivity výroby 
stlačeného vzduchu v závode a ako podklad na audit riadenia KS. 
Túto problematiku v tomto článku nejdeme riešiť. 

Na obrázku 2 uvádzame príklad prepojenia meraní parametrov 
stlačeného vzduchu na jednom z kompresorov, v modrom grafe 
na ľavej primárnej osi je prietok vzduchu červená krivka a na ľavej 

VYUŽITEĽNÉ TEPLO Z PROCESOV VÝROBY STLAČENÉHO VZDUCHU

Ing. Daniel Čurka, PhD., ENGIE Services a. s., Úsek energetických služieb, Divízia Development, 

e-mail: daniel.curka@engie.com

Energetická efektívnosť výroby stlačeného vzduchu v kompresorovej stanici KS. Riadenie kaskády kompresorov v KS. 

Energetické toky v KS. Spôsob chladenia kompresorov. Využitie tepla z kompresie na prikurovanie alebo predohrev TUV. 

Potreba tepla v priemyselných prevádzkach. Potreba tepla v objekte verzus potreba chladiť KS. Reálny potenciál úspor 

využitím tepla z kompresorov.

Obrázok 1  Energetická bilancia tepelných tokov z kompresora
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sekundárnej osi je priebeh tlaku v mieste merania za kompreso-
rom a teplota produkovaného média. Os x zobrazuje časovú líniu 
merania a v hornej časti grafu je spotreba energie nameraná na 
danom kompresore. Vidieť oranžovou intervaly, kedy kompresor 
po znížení otáčok motora na minimum prepínal do odľahčeného 
stavu. Aj v odľahčenom stave spotrebováva stále ešte cca 40 % 
energie zo spotreby pri maximálnej záťaži. Odľahčený stav slúži 
k ochrane kompresora pred častým vypínaním v prípade, že po-
treba stlačeného vzduchu v sústave poklesne pod jeho minimál-
nu hranicu, ktorú je pri riadení FM schopný dodávať.

Zameriame sa na spotrebu elektrickej energie KS všeobecne 
a ukážeme ako tento energetický tok previesť do sústavy vykuro-
vania alebo prípravy TUV. 

Všeobecný pohľad na spotrebu energie kompresormi (obrázok 3) 
hovorí o ich striedaní počas jedného pracovného dňa. Je vidieť, že 
v prevádzke sú prevažne iba dva z trojice kompresorov. Prichádza 
k ich striedaniu, preto sa dá hovoriť o relatívne konštantnej vý-
robe vzduchu a tým aj konštantnej potrebe chladiť kompresory. 
Na okraj iba poznamenáme, že prevádzka tejto KS nie je vôbec 
optimálna. Meranie na trojici kompresorov, ktoré každý mali mo-

tory s príkonom 200 kW trvalo jeden týždeň. Sumár meraní ich 
prevádzky ukazuje nasledujúci obrázok 4. Prvý graf ukazuje pre-
vádzku kompresora s FM a preto je potrebné jeho údaje vnímať 
v tom kontexte. Ostatné dva kompresory bežali buď na 100 % 
svojho príkonu alebo 40 % v odľahčenom stave modrá farba uka-
zuje koľko času bol ktorý kompresor vypnutý. Z grafov je možné 
určiť spotrebu energie na prevádzku KS. 

Na základe merania z obrázku 3 sa dá hovoriť o konštantnej výro-
be vzduchu a tým aj konštantnej potrebe chladiť kompresory. 

Teplo potrebné odviesť

Prvá časť obrázku 4 ukazuje prevádzku kompresora s FM a pre-
to je potrebné jeho údaje vnímať v tom kontexte. Ostatné dva 
kompresory bežali buď na 100 % svojho príkonu alebo 40 % v od-
ľahčenom stave. V prípade potreby by bolo možné z grafov určiť 
spotrebu energie na prevádzku. Spolu KS spotrebuje 71 MWh/týž-
deň čo je pri cene 110 €/MWh už zaujímavých 7 810 €/týždenne. 
Ak by sme túto energiu previedli na teplo s 94 % je to 66,74 MWh 
tepla týždenne. Pri cene variabilnej zložky tepla 50 €/MWh je to 
úspora 3 337 €/týždeň a za rok je to 180 200 €. Tu je vyjadrený 
hrubý potenciál úspory daný výkonom kompresorov v KS, ak by 
sme boli schopní celý tepelný tok z KS spotrebovať. Teraz ale na-
stupuje druhá podmienka, a to potreba tepla v závode.

Potreba tepla

Pri chladení kompresorovej stanice sa používa riešenie vzduch 
alebo voda. V oboch prípadoch platí že kompresor treba chladiť 
a treba mať kam teplo dodávať, resp. mať zásobník do ktorého sa 
nízkopotencionálne teplo dalo odovzdávať.

Môže to byť priľahlý priestor v podobe haly, skladu alebo jedno-
ducho okolie. Rieši sa to jednoduchou konštrukciou v rámci pre-
vetrávania KS, v lete sa ohriaty vzduch vyvádza do okolia a v zime 
dokuruje priľahlé priestory. Tu sú návratnosti výrazne rýchlejšie 
oproti vodnému spôsobu chladenia. Ak nie je potreba kúriť pries-
tor, odkloní sa teplý vzduch von jednoduchou klapkou.

Pri chladením vodou sa treba venovať analýze potreby tepla, 
nielen v objeme za deň, ale je dobré sa pozrieť aký priebeh má 
potreba tepla v sústave do ktorej plánujeme teplo dodávať. Ak sa 
vyprodukované teplo za deň blíži k potrebe tepla TUV sústavy, to 
ešte neznamená, že ho do nej aj bude možné umiestniť. Charakter 
potreby TUV v podniku výrazne určuje zmennosť a špičky v čase 
striedania zmien. Rovnako potreba tepla v priebehu roka kolíše, 
počítame teda s najnižšou potrebou v lete (čas dovoleniek, men-
šie straty v cirkulácii).

Pri rozhodovaní o použití tepla do prípravy TUV sa treba pozrieť 
na spotrebu plynu pre prípravu TUV. Rovnako je potrebné sa za-
merať na reálne spotreby vody v sústave, čo sa dá cez meranie do-
plňovania studenej vody do TUV. Spojením týchto dvoch údajov 
zistíme koľko pripadne na straty v cirkulácii a koľko je na ohrev 
čerstvej vody zo sústavy. 

Graf na obrázku 5 uvádza spotrebu plynu na potrebu UK a TUV 
v závode. Tieto údaje ukazujú odber tepla v objekte za rok pri po-
rovnaní 4 rokov. Minimum je samozrejme v letných mesiacoch. 
Spotreba v lete viazaná iba na potrebu TUV bude preto determi-
nujúca, je to množstvo tepla, ktoré vieme umiestniť v lete bez po-
treby dodatočne chladiť kompresory iným spôsobom.

Obrázok 2  Meranie 24-hod. tlaku a prietoku stlačeného vzduchu s vloženým 
grafom spotreby energie

Obrázok 4  Bilancia prevádzky troch kompresorov 

Obrázok 3  Meranie spotreby trojice kompresorov počas 7 dní
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Údaje o spotrebe však treba pri letnej prevádzke preskúmať pod-
robnejšie. Uvádzame príklad merania spotreby TUV počas dvoch 
týždňov merané v 1/4 hodinovom vzorkovaní. Takýto údaj me-
raný na doplňovaní SV do sústavy TUV na obrázku 6 je potrebný 
na presné určenie reálnej potreby tepla v lete. Treba samozrejme 
zohľadniť straty tepla v cirkulácii vody po objekte, ktoré sú často 
dvojnásobkom potreby tepla na ohrev čerstvo doplňovanej SV. 
Z profi lu merania so špičkami odberov je jasné, že bude treba rá-
tať so zásobníkmi TUV v objekte, pretože potreba chladiť KS ne-
korešponduje s potrebou ohrevu TUV. Pre 165 m3 studenej vody 
o teplote 10 °C doplnenej za 14 dní to znamená 15520 MJ/týždeň 
čo je 4,3 MWh za týždeň pripočítame dvojnásobok potreby tepla 
na straty v cirkulácii a dostaneme 12,9 MWh týždenne.

Potreba chladiť verzus potreba tepla

Teraz sa pozrime na oba údaje, ponuka tepla v podobe toku 
z chladenia kompresorov je 66,74 MWh a potreba tepla na krytie 
prípravy TUV v lete aj so stratami cirkuláciou 12,9 MWh týždenne. 
Vidíme výraznú disproporciu medzi ponukou /potrebou chladiť 
a dopytom/ potrebou ohrievať. Teplo potenciálne privedené do 
sústavy z kompresorov je v letnom období priveľké a preto je 
potrebné zabezpečiť jeho marenie či už v suchom chladiči, alebo 
iným spôsobom. Toto navýši investičné náklady pre sústavu vod-
ného chladenia KS. Existuje možnosť osadiť vodné chladenie iba 
na jeden z troch kompresorov a toto teplo slúži na prípravu TUV 
a ostatné sa vzduchom v lete vyfúkne do okolitého prostredia, 
alebo v zime priamo ohriaty vzduch z chladenia kompresorov ve-
die do priľahlých priestorov s potrebou vykurovania. 

V prípade že budeme chladiť vodou všetky tri kompresory je po-
trebný chladič pre odvod prebytočného tepla do okolia ale počas 
vykurovacieho obdobia sa teplo z KS, ktoré nie je potrebné na 
prípravu TUV využije v predohreve spiatočky UK do kotolne. Pri 
tomto riešení je potrebné pamätať na ovplyvnenie teploty v spia-
točke a na to, že tepelný tok z KS nie je konštantný. Pri tvorbe tohto 
konceptu je dôležité upraviť MaR tak aby refl ektovala na tieto sku-
točnosti. Obrázok 7 zobrazuje merania na výstupe z kotolne a na 
spiatočke pred privedením takéhoto tepelného toku a po inštalácii 
prikurovania odpadovým teplom okolo 28. júla v roku 2017. Je vý-
razne vidieť nárast teploty na spiatočke, preto je potrebné zvážiť, 
aký to bude mať vplyv na prevádzku tepelného zdroja. V tomto 
prípade bol ovplyvnený kondenzačný kotol, ktorému zvýšením 
teploty spiatočky klesla účinnosť. Netvrdíme, že sa takéto riešenie 
nehodí do kondenzačného okruhu, ale treba odsledovať zmenu 
po nábehu a prijať v prípade potreby opatrenia vyregulovaním 
okruhu. Na druhom grafe obrázok 8 je vidieť upravenú teplotu 
spiatočky tmavomodrej farby po vyregulovaní rovnakého systé-
mu v júly 2018. Myslíme si, že sa oplatí mať permanentný prehľad 
o teplotách na dôležitých okruhoch z dôvodov sledovania príčin 
a dôsledkov zásahov vykonaných na akejkoľvek sústave. Nie je prí-
pustné, aby dobre mienený zásah zhoršil efektivitu systému z dl-
hodobého hľadiska. Aj tu platí že čo nemeriate neviete ovplyvniť. 
Príklad je na dvoch grafoch prvého z roku 2017 prelom júl august 
a druhý je o rok neskôr 2018, kde na druhom je vidieť porucha 
v systéme v trvaní jeden deň medzi 26. a 28. júlom.

Teplotná hladina spiatočky je ďalším determinujúcim faktorom 
pri úvahe umiestnenia tepla z chladenia KS. Odporúčame overiť 
teplotu potrebnú na chladenie kompresorov a teplotu média do 
ktorého sa chystáme teplo odvádzať. Veľmi často sa toto neberie 
na vedomie.

Preto je treba výrazne zvážiť očakávania od takéhoto riešenia. Platí 
čím podrobnejšie a presnejšie údaje namerané na reálnej sústave, 
tým zodpovednejšie rozhodnutie a návrh. Projektant vychádza zo 
zadania, ktoré dostane, často sú to hrubé odhady a domnienky. 
Nebýva obvyklé, že sa takéto veci v bežnej industriálnej prevádz-
ke merajú, nie je na to dôvod pri budovaní novej fabriky sa na to 
nemyslí respektíve sú tam uvažované teploty, ktoré potom nezod-
povedajú realite. V takom prípade je možné osadiť dočasne mera-

Obrázok 5  Ročná spotreba plynu

Obrázok 6  Dva týždne merania na dopúšťaní SV do ohrevu TUV

Obrázok 7  Priebeh teploty výstupu z kotla a spiatočky s nárastom teploty 
na spiatočke

Obrázok 8  Vyriešený problém na teplote spiatočky
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nie, ktoré nie je investične náročné a poskytne spresňujúce údaje. 
Nájsť fi nancie na takéto meranie sa spätne oplatí pri odpovedi či 
vôbec je potenciál na osadenie využitia tepla z kompresorov a aká 
bude reálna návratnosť investície.

Záverom

Úspory energie sa určia reálnejšie ak máme na danej prevádzke 
vykonávané meranie a bilancujeme jej energetické toky. Po usku-
točnení mnohých auditov sústav stlačeného vzduchu sa zákazník 
rozhodol osadiť trvalé meranie. Takéto meranie je dobrým zákla-
dom k presne cieleným opatreniam. 

Podklady ktoré slúžili ako základ pre náš článok sú výsledkom me-
raní pri audite výrobného závodu. Pri takto podložených vstupoch 
sú vypočítané úspory reálne. Pomôže to manažovať očakávania 
zákazníka a reálne dosiahnuť potenciál úspor.

V 21. storočí v ére IoT a digitálnych technológií očakávame, že 
meranie údajov a ich vyhodnocovanie sa stane nedeliteľnou sú-
časťou procesov. Nastupujúca Industry 4.0 si tieto opatrenia žia-

da. Automatizácia zásahov do riadenia procesov a machine lear-
ning sú súčasťou nového pohľadu na riešenie problémov, ktoré sa 
v minulosti často riešili intuitívne a s odhadom.

Pri vykonaní energetického auditu sa často berie problematika 
stlačeného vzduchu len ako podružná téma. Najčastejšie sa stre-
távame s návrhom rekuperácie tepla z chladenia kompresorov do 
UK alebo TUV. Nie raz sú ale úspory sľubované audítormi nereálne. 
Toto bola jedna z hlavných príčin vzniku nášho článku. Odporú-
čame vykonať Audit systému stlačeného vzduchu vyškoleným 
a kvalifi kovaným odborníkom na kompresorový systém. Tento 
pomôže pri výbere najlepších možností a príležitostí, ktoré sú 
k dispozícii pre konkrétne zariadenie.

Okrem úspor energie je možné uviesť aj dôležitý argument, že 
činnosti zhodnocovania tepla sú prínosom pre životné prostredie. 
Výrazné úspory energie nakoniec znamenajú aj zníženie uhlíko-
vej stopy zariadenia. V kontexte vývoja klimatických zmien sa 
tieto aspekty stanú dôležitejšími pri argumentácii pre zavedenie 
opatrení.

Záujemcovia si môžu publikáciu prečítať: https://szchkt.org/a/docs/news/553

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
O CHLADENÍ A VYKUROVANÍ

Papiernička 6. – 8. 11. 2019, účelové zariadenie NR SR

V rámci programu medzinárodnej konferencie sme predstavili novú publikáciu:

Veľké tepelné čerpadlá majú dôležitú úlohu v dekarbonizácii budov, miest, prie-

myslu... Sú využívané rôznymi spôsobmi, či už v jednotlivých budovách, komple-

xoch, energetických štvrtiach, či priamym zapojením do CZT, výrobného procesu 

v priemysle, potravinárstve poľnohospodárstve... Za veľké tepelné čerpadlá sú 

považované s výkonmi nad 70 kW. Vo svete sa inštalujú tepelné čerpadlá aj s mega 

výkonmi od 35 až celkom až v zostavách do 160 MW.

Uplatnenie veľkých tepelných čerpadiel si vyžaduje systémové myslenie, mapy 

energetických sietí, strategické plánovanie veľkých investícií. Je mnoho príkladov 

z veľkých miest, ktoré tvoria energetické mapy a podľa nich stratégiu uplatnenia 

veľkých tepelných čerpadiel postupne realizujú. Veľké tepelné čerpadlá v porov-

naní so sólo inštaláciami majú nižšiu celkovú náplň chladiva, nižšie úniky, výrazne 

vyšší sezónny chladiaci súčiniteľ dosahovaný aj vďaka ekonomickému využitiu čas-

to aktívneho i pasívneho chladenia a vykurovania. 

Veľké mestá vo  svete vo veľkej miere presadzujú a podporujú tepelné čerpadlá 

vrátane v CZT, ktoré je tiež určitým zásobníkom tepla, z ktorého sa teplo nielen 

odoberá. Mestá si tvoria energetické mapy s potenciálnou infraštruktúrou zdrojov 

tepla, s  oblasťami vhodnými pre TČ. Výber zdrojov tepla zohľadňuje napríklad stav 

plynofi kácie, CZT, hustotu obyvateľstva, obnovu budov, novú výstavbu, ...

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., tajomník SZ CHKT

30 príkladov veľkých tepelných čerpadiel
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Poruchy vodovodného potrubia a ich ničivé následky

K poškodeniu vodou dochádza častejšie, ako sa predpokladá. 
Nie sú to len prípady, keď sa umývadlo v kúpeľni zmení na detské 
ihrisko alebo rýchlo upchaté odtoky vody. Štatistiku poistných 
udalostí vo všeobecnosti vedú vodovodné škody. Štatisticky je 
dokonca väčšia pravdepodobnosť, že počas dovolenky vytopíte 
suseda, ako to, že vás vykradnú. Napríklad u našich západných 

susedov predstavovali vodovodné škody v minulom roku 25 % 
všetkých poistných udalostí. Priemerná vodovodná škoda stúpla 
podľa štatistík Českej asociácie poisťovní na zhruba 1000€. Ok-
rem materiálnych strát, sú často postihnuté aj spomienky vo for-
me fotografi í alebo dôležitých dokumentov, ktorých strata nie 
je vyčísliteľná peniazmi. Navyše môže dôjsť k poškodeniu v dô-
sledku prenikajúcej vlhkosti do stavebných konštrukcií budovy 
a v priebehu 24 hodín vytvoriť zdraviu škodlivú pleseň, ktorej 

odstránenie si následne vyžaduje komplikované sanačné práce. 
Často nie je pri riešení poistnej udalosti jasné v akom rozsahu 
bola budova poškodená, preto menej viditeľné hĺbkové škody 
ostávajú s rizikom, že sa objavia neskôr, ale poistné plnenie ich 
nepokryje. Postihnuté priestory môžu byť nepoužiteľné na dlhú 
dobu a vyžadujú si zdĺhavú a nákladnú renováciu, nehovoriac 
o nepríjemnom hluku zo sušiacich zariadení.

Rehau je známe extrémne spoľahlivými rozvodmi RAUTITAN pre 
inštalácie vodovodov vo vnútri budov, ktoré sú kryté až 10-roč-
nou zárukou. Rozvody vody sú často zabudované pod stavebný-
mi konštrukciami (potery, izolačné vrstvy, omietky a pod.), saná-
cia škôd je preto mimoriadne náročná a nepríjemná. Najvyššia 
kvalita rozvodov bez kompromisu je teda na mieste. Poškodenia, 
žiaľ, ale nie sú vylúčené ani pri nových potrubiach, napríklad pri 

POISTKY PRE INŠTALÁCIE VODY
Ako dostať vodu pod kontrolu a vyhnúť sa vytopeniu

Už o päť rokov sa budeme sami seba pýtať, prečo sme to tak nerobili vždy. Nikto z nás si nevie predstaviť elektrickú 

inštaláciu bez istenia. Prečo však budujeme vodovody, ktoré spôsobujú celospoločensky aj individuálne obrovské 

materiálne škody, úplne bez bezpečnostných prvkov proti vytopeniu?
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obyčajnom vŕtaní do steny. Staršie potrubia a komponenty sú 
v tomto kontexte časovanou bombou pre riziko vytopenia.

Inštalácie vody však žiaľ obsahujú množstvo ďalších rizikových 
súčastí. Tými sú vodovodné batérie, prípojné hadice, či fl exi ha-
dičky k stojankovým batériám, rovnako rohové uzávery vody. 
Poškodené tesnenia a skrutkové spoje – unikajúca voda nie je 
v žiadnom prípade neškodná pretože sa začína objavovať až vte-
dy, keď je poškodenie na potrubí už veľké. Ďalej sú tu práčky, 
myčky riadu, kávovary a podobné zariadenia, ktoré sú konštan-
tne pripojené na vodovod pod tlakom až do 10 barov. Už mikro-
trhlina, ktorá ľahko ostane dlhšie nepovšimnutá, dokáže za ho-
diny alebo dni prepustiť desiatky m3 vody... Je obzvlášť zradné, 
ak takéto poškodenie ostáva dlhšiu dobu nepovšimnuté, skryté 
pod omietkou, alebo horšie pod poterom.

RE.GUARD: smart riešenie 

s bezpečnou technológiou proti únikom vody

Vodovodné škody sa, žiaľ, môžu prihodiť komukoľvek, pretože 
ako vidno vyššie, majú mnoho príčin. Ochranu voči neželaným 
únikom vody dnes možno zabezpečiť dômyselnými zariadenia-
mi, ktoré sú schopné automatickej prevádzky a dokonca môžu 
komunikovať online s majiteľom. Takýmto je úplná novinka od 
spoločnosti Rehau pod názvom RE.GUARD, aktuálne vhodný 
predovšetkým pre rodinné domy alebo byty v bytových do-
moch, ktoré majú len prívod studenej vody a samostatný ohrev 
teplej vody.

Zariadenie RE.GUARD funguje úplne automaticky. Akékoľvek 
úlomky z potrubia a unikajúcu vodu dokáže samotné zariadenie 
rozpoznať okamžite. Ak zistí neželaný únik vody, okamžite uzav-
rie prívod vody do domu, či bytu. Navyše pošle majiteľovi sprá-
vu na smartfón. Vďaka núdzovým batériám funguje aj v prípade 
dočasného výpadku elektrického prúdu. Technickí nadšenci ho 
môžu ovládať prostredníctvom aplikácie v smartfóne odvšadiaľ, 
kde je pokrytie internetovým signálom. Triezvo zmýšľajúcemu 
užívateľovi naopak stačí RE.GUARD nastaviť prvýkrát na začiatku 
po inštalácii, často spoločne s inštalatérom alebo servisným pra-
covníkom, následne si nevyžaduje žiadnu pozornosť. Vodovod 
je však neustále monitorovaný a domácnosť v suchu a bezpečí.

Na zistenie poškodenia potrubia používa RE.GUARD inovatívnu 
ultrazvukovú technológiu na meranie prietoku. Pevnou súčas-

ťou zariadenia sú ultrazvukové senzory, ktoré disponujú dlhou 
životnosťou a presnosťou. Tento inovatívny mechanizmus nemá 
vplyv na prietok vody, takže váš komfort pri sprchovaní ostáva 
zachovaný. Absencia mechanického prietokomeru zasa význam-
ne zvyšuje životnosť a funkčnosť v prípade tvrdej alebo inak mi-
neralizovanej vody.

Voliteľné detektory zatopenia RE.GUARD signalizujú unikajúcu 
vodu v mimoriadne kritických bodoch a môžu byť umiestnené 
kdekoľvek v dome, napr. v kúpeľni alebo pod práčkou. Ich pou-
žitie nie je nutné, avšak pokryjú skôr úniky vody, kým ich zazna-
mená inak správne nastavená logika RE.GURADu. Táto uvažuje 
s nadmerným prietokom vody, t. j. ak počas 30 minút pretečie 
viac ako maximálne nastavené množstvo plus rezerva (napr. 
objem vane), vodovod má pravdepodobne problém a okamžite 
preruší prívod vody. Parameter možno nastaviť individuálne pre 
každú domácnosť. 

Úplne precízna meracia technika a inteligentný softvér dokážu 
okrem masívnych únikov vody odhaliť aj absolútne mikroleká-
že. Už niekoľko kvapiek vody z defektnej batérie alebo slziaci WC 
splachovač dokáže RE.GUARD odhaliť počas pravidelných noč-

ných meracích cyklov. Ako je známe, 
takéto malé úniky spôsobujú značné 
náklady na spotrebovanú vodu, často 
sú to desiatky m3 za krátke obdobie, 
zároveň vedia zákerne a nenápadne 
poškodiť stavebné konštrukcie, kým si 
ich inak všimnete.

Viac informácií k RE.GUARDu nájdete 

na našom webe 

www.rehau.sk.
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Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výstavišti Černá louka 
v Ostravě uskuteční již 27. pokračování Infothermy, tradičně 
věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání 
obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České 
republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde 
jsou zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků 
a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domo-
vů. Nomenklatura výstavy se od prvního ročníku prakticky ne-
mění, doplňuje se však o nové technologie a systémy.

Je hodně témat, nad kterými by se mělo a bude na Infothermě 
diskutovat, jak při zahájení výstavy tak i po celé čtyři dny na 
odborném doprovodné programu, který bude v Konferenčním 
centru a ve vstupním pavilonu A1, či při jednotlivých obchod-
ních a společenských setkáních. Například byly přijaty a připra-
vují se nové zákony související s tématy výstavy. V platnosti je 
zákon o zákazu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy 
k 9/2022. Ministerstvo životního prostředí letos spustilo posled-
ní vlnu Kotlíkových dotací, které byly určené k výměně starých 
kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Kotlíkové dotace jsou 
od roku 2015 a do konce roku 2020 má být realizováno minimál-
ně 90 tisíc výměn. Podpory výměny starých kotlů za nový zdroj 
tepla nekončí a měly by v budoucnu být součástí programu 
Nová zelená úsporám v rámci podprogramu s názvem Adaptač-
ní a mitigační opatření NZÚ. 

Dalším aktuálním tématem výstavy budou otázky, jak zlepšit 
možnosti fi nancování oprav domů z nového podprogramu Nová 
zelená úsporám – Finanční záruky. 

Drobně se mění také oblasti podpory v Nové zelené úsporám: 
Energetické úspory – zateplení domu, Výstavba v nízkoenerge-
tickém standardu – výstavba domů v pasivním a téměř pasivním 
standardu, Efektivní využití zdrojů energie – výměny a moderni-
zace vytápění, větrací systémy apod., Adaptační opatření v budo-
vách – zelené střechy, stínicí technika apod.

Tak jako každoročně budou pokračovat diskuze, zda se dotace 
a podpory dostanou k těm nejpotřebnějším a nebylo by lepší 
přenechat více pravomocí starostům obcí a měst. 

V nadcházejících letech čekají českou energetiku zásadní změny, 
které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních 
paliv, proto bude toto téma na Infothermě 2020 velice aktuální. 
Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu fi nančních ná-
strojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemis-
ních technologií. Novinkou je i Modernizační fond, který podpo-
ří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické 

účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dotace budou 
moci čerpat nejen podniky, ale i domácnosti.

V rámci aktualizace Nové energetické koncepce (NEK), na které 
již MPO pracuje, by v České republice mělo v budoucnu domi-
novat jádro, obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. V horizon-
tu příštích 25 – 30 let by podíl jádra měl vzrůst ze současných 
30 % na cca 40 – 50 % a podíl OZE na cca 25 – 30 %. Kolem roku 
2040 by se mělo cca 80 % elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních 
zdrojů, tj. z jádra a OZE. Předpokládá se, že v souladu s doporu-
čením Evropské komise se do roku 2030 podíl OZE na výrobě 
elektřiny zvýší ze současných cca 14 % na 23 – 24 %. Stát také 
počítá v budoucnosti s další podporou chytré zelené energeti-
ky pomocí strukturálních fondů EU, především se zaměřením na 
malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidí ve fotovoltai-
ce na střechách rodinných domů a fi rem. Stát počítá s podporou 
solárních zdrojů v kombinaci s akumulací, přičemž umožní ener-
gii nejen akumulovat, ale i prodávat zpět do sítě. Fotovoltaika se 
stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. že se zelenou energií 
budou napájet i elektromobily. Těší nás, že některé z těchto kon-
cepcí byly a opět budou prezentovány i na výstavě Infotherma 
2020. 

Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat vstupní expozice s náz-
vem „DŮM PLNÝ ENERGIE A INFORMACÍ“. Zde chceme návštěv-
níkům výstavy nabídnout současnou realitu a představit možné 
alternativy vytápění rodinných domů a nové perspektivní sta-
vební prvky. Expozice bude po celou dobu výstavy komentována 
odborníky z portálu TZB-info a návštěvníci tak budou moci dis-
kutovat o jednotlivých zdrojích vytápění, nákladech a provozu. 

Již dnes je Infotherma 2020 téměř „vyprodaná“ a ostravské vý-
staviště bude opět obsazeno do posledního místa. Svědčí to 
o tom, že vytápění a úspory energií jsou aktuálními tématy ne-
jen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale pro většinu do-
mácností. 

Na uplynulých 26 ročnících se na Infothermě prezentovalo cel-
kem 7 454 vystavovatelů a výstavu shlédlo 680 600 návštěvní-
ků.

Těšíme se na tradiční i nové vystavovatele a návštěvníky. Věříme, 
že výstava bude opět setkáním všech, kteří se zajímají o vytápění 
a úspory energií.

Agentura INFORPRES, pořadatel výstav Infotherma.
www.infotherma.cz
e-mail: info@infotherma.cz

27. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA

INFOTHERMA MÍSTEM DISKUZÍ A NÁMĚTŮ

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní 

výstavy Infotherma. Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních letech na 

ostravském Výstavišti Černá louka se tak každoročně na Infothermě setkávají 

přední výrobci, prodejci, montážní i servisní fi rmy a odborná veřejnost s cílem 

představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění 

a stavby spojené s ekonomickým bydlením.
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Pri príležitosti 10. výročia od založenia spoločnosti NRG fl ex 

sme s jej konateľom spravili tento rozhovor, ktorý poodhalí ich 

skúsenosti, výber palety produktov ako aj ich progresívne rie-

šenie v podobe hybridných sietí.

Čo bolo impulzom pre vznik NRG fl ex?

Inšpiroval ma môj vtedajší dodávateľ, ktorý sa po skoro dvadsia-
tich rokoch rozhodol zmeniť tričko a hneď na prvom spoločnom 
stretnutí ma veľmi oslovil nový produkt, ktorý mal k dispozícii. 
V tej chvíli som už mal za sebou skoro desaťročnú skúsenosť 
v teplárenstve, v spoločnosti kde sme v danej chvíli boli v mno-
hých ohľadoch číslo jedna na Slovensku. 

Po pár týždňoch od prvého impulzu sme mali na stole funkčný 
návrh a koncept spolupráce. Som rád, že sa nám podarilo fi nál-
nu dohodu zrealizovať symbolicky 17. novembra 2009, čo nám 
aj každý rok pripomína „ofi ciálny“ štart NRG fl ex. Tento rok ma 
kolegovia prekvapili a dokonca sme k tomuto jubileu mali aj vý-
bornú tortu.

Čo u vás rozhoduje pri výbere produktov, ktoré ponúkate?

Na prvom mieste pre nás je vždy kvalita a sila výrobcu. Od za-
čiatku sme sa snažili byť vždy o krok vpred. Prvý kľúčový produkt 
bol NRG AustroPUR, ktorý bol v dobe svojho uvedenia na trh 
prelomovým výrobkom kombinujúcim izolačné vlastnosti PUR 
a maximalizáciu fl exibility. Dnes je to už vycibrený produkt, ktorý 
má najnižšie straty na trhu a naše desaťročné skúsenosti s týmto 
systémom sú len a len pozitívne. 

Aký bol následný progres spoločnosti?

V roku 2013 sme do ponuky pridali aj oceľové predizolované po-
trubia, aby sme mali komplexné riešenie od jedného dodávateľa, 
s kompletným servisom a dodávkami. Pri výbere partnera s oceľo-
vým potrubím sme opäť našli silnú spoločnosť ECOLINE z Talian-
ska. ECOLINE má štandardné produkty skladom, čo nám zaručuje 
výbornú dostupnosť, ktorá je aj v letnej sezóne často len okolo 5 
– 10 dní. 

No a ďalším progresom bolo doplnenie výmenníkových staníc do 
palety našich vtedajších produktov.

To ale nie je všetko?

Nie, pár rokov dozadu sme boli oslovení rakúskou spoločnosťou 
Radius-Kelit, ktorá nám ponúkla doplniť portfólio o ďalšie plas-
tové fl exibilné potrubia. Ich potrubia a riešenia nás veľmi zaujali, 
ale rozhodli sme sa počkať kým sa dobuduje nová výrobná linka 
a dotiahnu sa všetky potrebné certifi kácie.

Spolupráca medzi NRG fl ex a Radius-Kelit nastala v roku 2018, 
kedy sme začali sériu jednaní a prípravu na uvedenie NRG FibreF-
lex a NRG FibreFlex Pro na trh. 

Čo sa stalo ofi ciálne na aqauthem Nitra 2019?

Na výstave Aquatherm Nitra 2019 bolo prvé verejné predstavenie 
nových produktov NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro, ktoré sme 
podporili počas celého roku 2019 konferenciami, sériou článkov 
a následne aj spoluprácou so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

Oplatí sa zainvestovať a použiť na rozvody tepla predizolované plastové potrubie? Aké sú s nim skúsenosti? A ako sa 

potrubie z plastu na Slovensku a v Českej republike predáva? Aj o tom sme sa rozprávali s konateľom NRG fl ex, s. r. o. 

Robertom Štefancom.

PLASTOVÉ PREDIZOLOVANÉ POTRUBIA ZNÍŽIA OPROTI 
OCEĽOVÝM TYČIAM STRATY TEPLA AJ O 30 %
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Dnes už výrobcovia predizolovaných potrubí disponujú pokroko-
vými technológiami, výsledkom čoho je produkt s veľmi dobrými 
tepelno-izolačnými vlastnosťami. No ak poviete, že sme schopní 
znížiť tepelné straty ešte o ďalších 30 %, tak nad tým nejeden 
energetik a projektant iba krúti hlavou...

Čo je teda za týmto výborným výsledkom?

V prvom rade je to samotná polyuretánová izolácia (tepel-
ná vodivosť fl exibilného plastového potrubia lambda len 
0,0210 W/mK oproti bežnému oceľovému potrubiu s lambda do 
0,0270 W/mk) a potom možnosti, ktoré dávajú fl exibilné riešenia. 
Ďalej je to možné použitie dvojrúrok až po dimenziu 2x d90, čo 
predstavuje ďalšie úspory oproti štandardnému riešeniu rozvodu 
s dvomi rúrkami DN80.

V sume, tak ako sme už niekoľkokrát prezentovali, sa podľa pro-
jektu dostávame k úspore tepla v rozvodoch 26 až 36 %, čo sku-
točne nie je zanedbateľné číslo. Je to veľké množstvo energie, kto-
ré nemusí byť vyrobené a tým sa znižuje produkcia CO2 a rovnako 
sa znižujú aj prevádzkové náklady danej tepelnej siete.

Plány do budúcna?

Aktuálne sa môžeme pýšiť najširším portfóliom v rámci fl exibil-
ných potrubí, doplnené diverzifi kovaným portfóliom oceľových 
potrubí. Toto nám dáva vysokú mieru bezpečia a kvality servisu 
a dodávok aj počas letnej sezóny.

V budúcnosti by sme sa chceli ešte viac sústrediť na osvetu nami 
propagovaného riešenia hybridných sietí. Tie možnosti, ktoré 
nám dávajú potrubia zo skupiny NRG FibreFlex/Pro sú skutočne 
unikátne a vďaka tomu sa vieme posunúť pri výstavbe a rekon-
štrukciách tepelných sietí s fl exibilnými potrubiami tam, kde bolo 
v minulosti nutné použiť oceľové tyče.

Aké to prináša výhody pre prevádzkovateľa tepelnej siete?

Okrem už spomenutých asi 30 % úspor na stratách netreba zabú-
dať ani na výrazne vyššiu bezpečnosť danej siete, kde je násobne 
menej spojov. Ďalšou z výhod je omnoho kratšia doba výstavby, 
kde počítame s až 4-krát kratšou dobou, kedy sú otvorené výko-
py.

Ponúkate servis aj pre projektantov a investorov?

Áno, v rámci prípravy projektov máme službu pre projektantov, 
kde pripravujeme podľa dodaných podkladov dimenzie potrubia, 
kladačské plány a výkazy výmer (tieto vieme spracovať v rôznych 
formátoch a defi níciách podľa potreby.

Okrem toho pripravujeme aj štúdie či už pre projektantov alebo 
investorov, kde vieme spočítať a ukázať na konkrétnych číslach 
možnosti, ktoré im naše riešenie prinesie.

A s čím môžu počítať montážne fi rmy?

Pre montážne fi rmy zabezpečujeme zapožičanie náradia, ako aj 
školenia priamo na stavbe tak, aby sme im maximálne zefektívnili 
realizáciu. Práve takto na mieste im dokážu naši technici ukázať 
aj rôzne fi nesy, ktoré sa asi nedajú poriadne popísať do návodov 
a technickej dokumentácie. Nedávno sme takto robili školenie na 
potrubí NRG FibreFlex Pro v dimenzii d125/DA225, kde už naozaj 
treba vedieť ako s ním narábať. Všetko prebehlo k spokojnosti 
a predpokladáme ďalšie dodávky aj v tejto dimenzii.
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Do programu konferencie bolo zaradených 40 odborných, ale 
hlavne aktuálnych prednášok. Súčasťou odborného programu 
bola i audiovizuálna prezentácia fi riem a dodávateľských organi-
zácií. Okrem toho niektorí účastníci konferencie svoje výsledky 
a poznatky prezentovali formou posterov.

Počas slávnostného otvorenia konferencie sa prítomným účast-
níkom prihovorili zástupcovia organizátorov a sponzorov konfe-
rencie. 

Konferencia potom pokračovala odborným programom, ktorý 
bol rozdelený do siedmych sekcií:

právne predpisy v oblasti vodárenstva a pitnej vody
koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a ria-
denie vodárenských systémov zásobovania pitnou vodou
zdravotná bezpečnosť a kvalita pitnej vody – stúpajúce 
požiadavky
zdroje vody a novodobé problémy s ich ochranou
VODA 4.0. Digitalizácia vodárenstva
technológie úpravy vody, skúsenosti z technologických 
procesov úpravy vody, praktické riešenie problémov pre-
vádzok
distribúcia vody – praktické skúsenosti so zaisťovaním 
bezpečnej dodávky vody a s využívaním rôznych spôso-
bov chemickej dezinfekcie vody (výhody/nevýhody)

V úvodnej sekcii konferencie Právne predpisy v oblasti vodárenstva 
a pitnej vody odzneli prednášky zamerané na zmeny v právnych 
predpisoch v oblasti požiadaviek na pitnú vodu a vodárenstva 
v súčasnosti a v budúcnosti (v súvislosti s prípravou novej európ-
skej smernice pre pitnú vodu) a na ich implementáciu v rezorte 
životného prostredia i zdravotníctva.

Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie vo-
dárenských systémov zásobovania pitnou vodou. Na jednej stra-
ne sa stále zvyšujú požiadavky na prevádzkovateľa (zlepšovanie 
kvality pitnej vody, posudzovanie zdravotných rizík, monitorovací 
program,....), na druhej strane, „V případech, kdy si obce provozují 

infrastrukturu samy nebo prostřednictvím svých provozních spo-
lečností, je laťka kvality posunuta opět do jiné úrovně. Společným 
jmenovatelem tohoto stavu je v mnoha případech cena vodného 
a stočného. Čím menší lokalita, provozovatel, vlastník tím: nižší 
cena, větší defi cit v tvorbě prostředků na obnovu, horší odbor-
nost, větší devastace infrastruktury, větší dotace provozu ze strany 
vlastníků a zakrývaní skutečné ceny...“ (L. Bartoš, B. Soukup,Veolia 
Česká republika). 

K úspešnému priebehu konferencie prispela i sekcia Zdravotná 
bezpečnosť a kvalita pitnej vody – stúpajúce požiadavky, v ktorej 
odzneli najmä prednášky zástupcov úradov verejného zdravotníc-
tva, zamerané na niektoré základné princípy efektívnej komuniká-
cie zdravotných rizík vyskytujúcich sa v zásobovaní a zdravotnej 
bezpečnosti pitnej vody (K. Koppová, RÚVZ BB), dôležitosť biolo-
gickej hodnoty pitnej vody a problematiku prítomnosti a monito-
ringu legionel v distribučných systémov. 

Problematike výskytu pesticídnych látok v surovej, ale aj pitnej 
vode sa venovali prednášky aj v sekcii Zdroje vody a novodobé 
problémy s ich ochranou. Pesticídne látky v pitnej vode získali zvý-
šenú pozornosť verejnosti po prepuknutí kauzy v novembri 2017, 
kedy dodávateľ pitnej vody v okrese Dunajská Streda zistil v rámci 
prevádzkovej kontroly prekročenie limitu pesticídu atrazín v zdro-
joch pitnej vody a vo vodovodnej sieti v troch vodovodov na Žit-
nom ostrove. Tento prípad presiahol lokálnu pôsobnosť a viedol 
k viacerým systémovým opatreniam na národnej úrovni ako bola 
najmä úprava národnej legislatívy resp. zavedenie nového práv-
neho rámca, príprava materiálu určeného pre dodávateľov pitnej 
vody, ktorý upravuje problematiku postupu pri kontrole a potvr-
dení výskytu pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode, zvýšený 
štátny zdravotný dozor a monitoring kvality pitnej vody (K. Jatzo-
vá, Z. Valovičová, ÚVZ SR).

Sekcia VODA 4.0. Digitalizácia vodárenstva sa venovala fi nancova-
niu infraštruktúry vodovodov, projektovaniu vodovodných sietí 
pomocou modelu vodovodnej siete umožňujúcim projektanto-
vi rýchlejšie a podrobnejšie vytvoriť projektovú dokumentáciu, 
smart metering vo vodárenstve, ktorý spravuje namerané dáta 
a integruje rôzne odpočtové systémy. 

Už tradične je na konferencii veľkým počtom prednášok obsade-
ná sekcia: Technológie úpravy vody, skúsenosti z technologických 
procesov úpravy vody, praktické riešenie problémov prevádzok. 

Z prednášok vyplýva pre mnohých už známa skutočnosť, že bez 
kvalitne spracovaných predprípravných prác a vysokej odbornos-
ti riešiteľského kolektívu nie je možné pripraviť ekonomicky opti-
málnu a technicky správnu modernizáciu úpravne, ktorá je určite 

XVIII. KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PITNÁ VODA
Konferencia bola organizovaná pod záštitou ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa

Konferencia PITNÁ VODA, ktorá sa konala 8. až 10. októbra 2019 v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach bola už 

18. konferenciou s medzinárodnou účasťou. Konferencia mala vzdelávací charakter a bola určená pracovníkom 

z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, obecných vodovodov a iným dodávateľom pitnej vody, 

pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým 

pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.
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náročnejšia ako výstavba novej úpravne. Odzneli tu skúsenosti 
zo zrekonštruovaných a z modernizovaných úpravní vôd, ich pre-
vádzkové skúsenosti.

V poslednej sekcii Distribúcia vody – praktické skúsenosti so zais-
ťovaním bezpečnej dodávky vody a s využívaním rôznych spôsobov 
chemickej dezinfekcie vody (výhody/nevýhody) odzneli prednášky 
zamerané na moderné technológie kontroly kvality pitnej vody, 
možnosti riadenia akosti vody vo vodovodnej sieti, riadený pre-
plach vodovodnej sieti, kvalita vody a vedľajšie produkty dezin-
fekcie. Kolektív autorov z VUVH a KZEI STU vo svojom príspevku 
prezentoval výsledky z laboratórnych skúšok sledovania tvorby 
halogénoctových kyselín v podzemnej vode, do ktorej bol pri-
daný prekurzor potenciálnej tvorby halogénoctových kyselín 
(rašelinový výluh – humínové látky) a následne takto pripravené 
modelové vzorky dezinfi kovali voľným chlórom obsiahnutým 
v chlórnane sodnom vyrobenom chemickým postupom a elek-

trolýzou soľanky. Pričom v časových intervaloch sledovali tvorbu 
kyseliny monochlóroctovej, dichlóroctovej, trichlóroctovej, mo-
nobrómoctovej a dibrómoctovej.

Počas konania konferencie organizátori pripravili aj sprievodný 
program:

Prezentácia výroby, dodávky a servisu technologických 
zariadení a výrobkov v oblasti vodárenstva
Pre všetkých účastníkov konferencie, ako i pozvaných 
hostí bolo pripravené priateľské stretnutie, kde pokračo-
vala voľná diskusia. 

Pre prezentáciu fi riem a dodávateľských organizácií boli už tra-
dične vytvorené optimálne podmienky. Prezentácia sa realizovala 
v hornej časti kongresovej sály Kursalónu, pričom každá fi rma, či 
dodávateľ mal k dispozícii panel a rokovací box. 

Všetkým prednášateľom, i tým, ktorých mená tu neboli spomenu-
té i organizátorom treba poďakovať za prácu na vysoko odbornej 
úrovni.

Na záver by som chcela v mene celého organizačného výboru 
konferencie vyjadriť vďaku všetkým účastníkom konferencie 
a hlavne zástupcom sponzorujúcich fi riem, ktorí výrazne pomohli 
pri zorganizovaní konferencie PITNÁ VODA.

Autor článku: Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s.r.o.
Fotografi e: autor článku 
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Všeobecne je rozšírený názor, že príčinou týchto extrémnych 
prejavov počasia je globálna klimatická zmena, ktorá je spôso-
bená zvýšenou koncentráciou skleníkových plynov CO2 v atmo-
sfére, pochádzajúcej z priemyselnej činnosti človeka. Či je a či nie 
je pravda, že hlavným vinníkom zmeny klímy je CO2, je pomerne 
dosť zrejmé, že voda je kľúčovým faktorom týchto zmien. Ak vie-
me, že hrozí nedostatok vody v dôsledku sucha, tak najvyššou 
prioritou by malo byť myslieť na to, ako zadržať dažďovú vodu 
v krajine, keď veľa prší. 

Z poznatkov, ktoré sme získali pri presadzovaní ekosystémovej 
ochrany vodných zdrojov vyplýva, že plošné zadržiavanie daž-
ďových vôd prináša pozitívny výsledok pri doplňovaní zásob 
podzemných i pôdnych vôd, zvýšený výpar, intenzívnejšiu 
fotosyntézu a sequestráciu uhlíka a taktiež ochrana území pred 
povodňami. 

Preto nesmie ani jedna kvapka dažďovej vody odtiecť do mora 
bez úžitku. Sladkú vodu na kontinentoch potrebujeme pre ľudí, 
potraviny, prírodu i zdravú klímu. Preto  potrebujeme zadržiavať 
dažďovú vodu všade tam, kde človek žije, pracuje i pestuje potra-
viny pre svoju obživu, aby dochádzalo k permanentnej obnove 
vodných zdrojov vo všetkých povodiach na kontinentoch sveta.

Príčina problému

Masívny proces spriemyselňovania krajiny (premena lesov na 
poľnohospodársku pôdu a pečatenie poľnohospodárskej pôdy 
a jej premena na urbánnu) spôsobil, že za posledných 100 rokov 
došlo k úbytku sladkej vody na kontinentoch planéty Zem o viac 
ako 37 000 km3. Táto voda sa stratila z kontinentov a spôsobila 
stúpnutie hladín oceánov o cca 10 cm.

Hlavnou príčinou destabilizácie podmienok života na všetkých 
kontinentoch sveta je základný fakt, že dážď sa tvorí tam, kde 
sa z krajiny voda vyparuje. Tam, kde sme masívne spriemyselnili 
krajinu a zabránili sme dažďovej vode vsakovať do pôdy a odka-
nalizovali sme ju do riek, už prestáva pršať. Predlžujú sa nie len 

obdobia bez dažďa, ale aj dramaticky klesajú zásoby sladkých 
vôd, podzemnej vody a krajina vysychá. Vysušená krajina navy-
še produkuje ohromne kvantá tepla do atmosféry, čím vzni-
kajú tepelné ostrovy a tie ešte viac zvyšujú chaos v atmosfére. 
Urýchľuje sa proces premeny úrodnej krajiny na púšť.

Príklad niekoľkoročného defi citu dažďov v Kalifornii by mal byť 
varovaním, prečo treba systémovú zmenu vodohospodárskej 
politiky vo všetkých krajinách sveta. V Kalifornii, v štáte s jed-
ným z najdokonalejších vodohospodárskych systémov na svete, 
nedokážu už zabezpečovať dostatok vody pre hospodárstvo, 
lebo dlhodobo neprší. Katastrofálne požiare striedajú dramatic-
ké povodne. 

Je najvyšší čas orientovať sa na Novú vodnú paradigmu, dekla-
rujúcu, že dažďová voda má hodnotu, ktorú je treba bezpodmie-

GLOBÁLNE OZDRAVENIE KLÍMY JE MOŽNÉ DO 10 ROKOV 
BEZ EKONOMICKÉHO ÚPADKU
Dlhodobé suchá i požiare na západe USA; kruté  zimy na východnom pobreží USA; dlhodobé suchá a následné požiare 

a aj povodne v Austrálii, dramatické tajfúny v oblasti Indonézie a Filipín, extrémne sucho a povodne v Pakistane, Indii, 

Afganistane; sucho i hladomor v Afrike, extrémne prejavy počasia v Európe a Latinskej Amerike majú jedného spoločného 

menovateľa, a tým je voda. Raz je jej príliš veľa, inokedy úplný nedostatok. Raz nás ohrozuje, inokedy nám úplne chýba.

Človek potrebuje vodu pre seba, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Ak to 
zmení, vznikajú extrémy. Prvým extrémom je vysušenie krajiny a dru-
hým povodeň. Lokálne poškodzovanie krajiny spôsobuje lokálne suchá 
i povodne. Spojením veľa lokálnych súch a povodní vytvára regionálne 
suchá i povodne, ktoré následné prerastajú do teritoriálnych a napokon do 
globálnych (Tokio skončilo po tajfúne Hagibis pod vodou. Zdroj: TASR/AP)

Dôsledky starej vodnej paradigmy už pociťujeme na vlastnej koži. Odvod-
ňujeme kontinenty, znižujeme výpar, krajinu prehrievame a obmedzujeme 
tvorbu dažďa. 
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nečne chrániť a nie ju odvádzať z pevniny. Princípy starej vodnej 
paradigmy postavené na princípe, že dažďová voda je neprí-
jemnosť, ktorej sa potrebujeme čo najrýchlejšie zbaviť, je trvalo 
neudržateľné a možnosti ochrany vôd sa scvrkávajú. Akékoľvek 
podceňovanie tejto reality, vedie ku globálnej destabilizácii živo-
ta i bezpečnosti na všetkých kontinentoch planéty Zem.  

Riešenie

Riešenie spočíva v návrate stratenej vody na kontinenty. Potre-
bujeme prinavrátiť stratenú vodu z oceánov (37 000 km3) na 
kontinenty. Tým dosiahneme pokles hladín oceánov o 10 cm 
a z neúrodnej, vyschnutej krajiny sa stane úrodná zem. Ak 
v nasledujúcich 10 rokoch vytvoríme na všetkých kontinentoch 
podmienky pre pravidelné cyklické zadržiavanie 700 km3 daž-
ďovej vody, v priebehu 10 rokoch sa ozdraví klíma tak, ako si ju 
predstavujeme či pamätáme z polovice 50. rokov 20. storočia.

Vyschnutá a neplodná krajina sa vplyvom zadržanej dažďovej 
vody zmení na úrodnú a produktívnu, bude v nej  dostatkom 
vody pre prírodu, pre človeka aj produkciou potravín. Tento 
stav je možné dosiahnuť za desať rokov, ak sa začne globálny 
program zadržiavania dažďovej vody v poškodenej krajine už 

teraz. Spomínaný objem vodo-zádržných opatrení nie je veľký 
a na programe sa môže zúčastniť každý obyvateľ planéty Zem. 
Ak každý z nás zrealizuje 100 m3 takýchto zádržných opatre-
ní v priebehu jedného roka, tak do roku 2025 bude zažehnaná 
vodná, potravinová, klimatická i bezpečnostná kríza. Preto ľudia 
tejto planéty potrebujú vedieť, že ich účasť na globálnom pro-
grame obnovy vody je reálne potrebná, možná ba  úplne nevy-
hnutná pre udržanie života na planéte Zem. 
 
Michal Kravčík
People and Water International

Povodie rieky Ventura na juhu Kalifornie zažíva dramatické extrémy sucha, 
nedostatku vody, požiarov i extrémnych povodní. Za ostatné 2 roky zažila 
táto oblasť extrémy, ktoré v budúcnosti budú ešte dramatickejšie. Jedinou 
ich nádejou je zrealizovať v povodí o rozlohe cca 5-tisíc štvorcových míľ 
systém, ktorý jednorazovo a cyklicky dokáže zvýšiť pri extrémnych prívalo-
vých dažďoch cca 100 mil. m2. Za týchto podmienok je možné regenerovať 
prírodu a prinavrátiť do nej dážď do 10 rokoch. 

Prvá hrádzka na Slovensku bola postavená v roku 1996 v Levočských 
vrchoch, symbolický s dobrovoľníkom mierových zborov USA Jerrodom 
Davisom. Projekt sa realizoval ako súčasť kampane proti priehrade Tichý 
Potok prostredníctvom Modrej alternatívy. V praxi počas povodní, takto fun-
gujú vodozádržné opatrenia. Príklad z Nižných Repáš v Levočských vrchoch.

Akékoľvek vodozadržné opatrenia lákajú zvery. Príklad z Bioklimatického 
parku Drieňová v Rajeckej doline...

India – Slovensko – Nemecko – opatrenia v ktoromkoľvek kúte sveta sa dajú 
budovať na princípe zadržiavania dažďovej vody, v lesoch, poľnohospodárs-
kej krajine i v intravilánoch miest a obcí
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Paní Davidová, aké boli oslavy?

Byly nádherné a věřím, že s nimi byly spokojení i zúčastnění. Slavili 
jsme hned 2x. Jednou se zaměstnanci a jejich rodinnými příslušní-
ky. Tuto oslavu jsme uspořádali v den našich „narozenin”, 7. září. Měli 
jsme možnost ji uskutečnit ve sportovním areálu v Humpolci. A ob-
sahem nebyly jenom projevy. Oslava byla plná her a soutěží, jak pro 
dospěláky, tak i pro děti. Obsah jsme koncipovali i s ohledem na naše 
výrobky, takže si představte například sloní nohy z našich tvarovek. 
Pro děti samozřejmě nechyběl ani skákací hrad. A nechyběla ani mu-
zika, na které nám hráli i naši kolegové.

Druhá oslava byla pro naše zákazníky. Chtěli jsme udělat netra-
diční oslavu, kterou si každý užije. Naše motto bylo „S námi jako 
v pohádce, máme se jak na zámku, ať to trvá věčně”. Dlouho jsme 
vybírali ten nejlepší zámek, který by nás okouzlil a oslava v něm 
byla jako v pohádce. Našli jsme ho v městysi Škvorec. Zámek Sa-
voia je jak z pohádky vystřižený. Na oslavu, která byla 10. října, 
mohli zákazníci přijít oblečeni jako pohádkové postavy a účast-
nit se soutěží právě na téma pohádek. S našimi zákazníky se zná-
me roky a naše vztahy nejsou jenom obchodní, jsou i přátelské.
Ano, i takto po nějakém čase cítím, že oslavy se vydařily a věřím, že 
nebyly poslední.

Čo ste si k darovali k narodeninám? 

Nadělili jsme si areál fi rmy Marotta. Vzhledem k tomu, že každý vý-
voj fi rmy znamená i její růst, začali jsme pociťovat potřebu rozšířit se 
o nové kryté sklady. A pozemky a budovy fi rmy Marotta se nabízely. 
Koupit hotové prostory bylo pro nás, vzhledem k naléhavosti potře-
by uskladňovat naše výrobky, mnohem rychlejší řešení, než stavět na 
našich pozemcích. To stojí čas a vyšší náklady.

A druhý důvod byl dán místně, kdo u nás byl, tak ví, že areál Marotty 
je situována proti našemu vjezdu. Takže teď jsme na obou březích 
silnice. Nákup trval poměrně dlouho, vše se ale nakonec zvládlo.

Blíži se koniec roku. Ako sa vám darilo v tomto roku?

Neztěžujeme si, nemůžeme být nespokojeni, vývoj je zdravý. Zdravá 
konkurence v našem oboru nás žene kupředu. Dařilo se nám dobře, 
narostly nám obraty, takovým, jak já říkám, přirozeným způsobem. 
Tak věřím, že nám to vydrží i do dalších let.

Podarilo sa vám uviesť tohto roku na trh nejaké novinky?

Cílem každé společnosti by měl být vývoj a rozšiřování portfolia. Trh 
je to, na co reagujeme, a trh po nás chtěl zvýšit kruhovou tuhost, tak 
jsme ji zvýšili. Na výrobek jsme opravdu pyšní, je kvalitní a skvěle roz-
šířil naše portfolio. Jde o rozšíření produktové řady KG2000. Ta byla 
doposud nabízena s kruhovou tuhostí SN10. Nyní kruhová tuhost, 
tedy odolnost pružných trubek vůči deformaci, dosahuje SN16. Nová 
produktová řada KG2000 Polypropylen SN16 je tak předurčena pro 
místa, kde jsou kladeny vysoké nároky na potrubí.

Zúčastňujete sa pravidelne výstav. Aká výstava vás čaká najbliž-

šie? 

Střídáme Prahu s Nitrou, nyní nás čeká Praha, která je pro nás vý-
znamná z důvodu našeho českého domácího trhu.

Na Aquatherm Praha 2020 se připravujeme opravdu důkladně. Pou-
čujeme se z minulých let. Budeme mít zase veliký a reprezentativní 
stánek, vychytáváme každou drobnost, abychom se návštěvníkům 
veletrhu prezentovali co nejlépe a nejsrozumitelněji. Chceme, aby 
se měli na co podívat. Je pro nás potěšením vyprávět jim o tom, co 
máme a poslouchat, jak nám běžní lidé sdělují, že se jim s našimi 
systémy dělá dobře. To je něco, co nás neskutečně potěší. Veletrh se 
uskuteční v Praze 9, v PVA EXPO od 3. do 6. března 2020. Určitě se 
tedy na všechny těšíme na našem stánku.

Aké sú plány vašej spoločnosti do budúcna? 

Příští rok bude určitě také dobrý. Budeme se soustřeďovat na naši fi rmu 
a na ošetřování našich procesů. Např. již zmíněné pozemky a budovy 
Marotty (nyní OSMA II.) – díky ním nyní rozšiřujeme možnosti ve skla-
dování našich výrobků. Budeme tedy vychytávat propojení s Osmou 
II. a to nejenom v oblasti nakládek a skladování. Budeme vychytávat 
i nové prostory, které se sklady souvisí, zavádění informačních techno-
logií, nové postupy, které rozšíření jistě také přinese. Bude to nesmírně 
zábavné a zajímavé a již nyní se na to těším. Budeme nadále otevření 
i našim zaměstnancům. Všichni vědí, že mohou přijít se svými nový-
mi nápady nebo návrhy na zlepšení, ať už za svým vedoucím nebo 
přímo za mnou. Budeme sklízet to, co jsme v minulých letech zaseli.

Prevzaté z: https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/osma-spe-
cialista-na-plastove-potrubi-20191125.html

Mesto Humpolec nie je známe len vďaka výroku z fi lmu Marečku, podejte mi péro, kde je citát „Hliník se 
odstěhoval do Humpolce” známy v oboch našich republikách. V tomto meste má totiž sídlo aj popredný 

český výrobca a dodávateľ plastových kanalizačných systémov. Stále rastúca fi rma Ostendorf – OSMA 

s. r. o oslávila tohto roku 25 rokov svojho pôsobenia. O tejto fi rme, jej produktoch a nielen o nich hovorí 

obchodná riaditeľka Ing. Věra Davidová.

OSMA – ŠPECIALISTA NA PLASTOVÉ POTRUBIE





PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2019

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia36

1  Úvod

Vo svete dávnejšie funguje snaha o interdisciplinárny prístup 
pre nachádzanie inovatívnych možností efektívneho využívania 
vody a jednoduchých protipovodňových opatrení ako základné-
ho faktoru vplývajúceho na kvalitu života obyvateľov inteligent-
ných miest.

Zaviedli sa pojmy, ako hybridná zelená infraštruktúra, multiná-
sobná a digitálna voda, špongiové a odolné mesto. Budovy by 
mali tvoriť ostrovné systémy s využitím všetkých dostupných 
zdrojov vôd, i odpadových. Model udržateľného vodného ma-
nažmentu s využitím hybridných zelených a modrých infraštruk-
túr bude vhodným nástrojom pri zvyšovaní kvality života a envi-
ronmentálneho povedomia spoločnosti pri tvorbe špongiového 
mesta odolného voči bleskovým záplavám a extrémne vysokým 
teplotám, s pozitívnym vplyvom na vodný stres. Tieto riešenia 
ešte nedosiahli svoj potenciál, čo spôsobujú viaceré faktory vrá-
tane nízkej ekonomickej atraktivity, malej akceptácie verejnos-
ťou a obmedzeného povedomia o ich výhodách. [1]

2  Príklady zo zahraničia

Katastrofy z počasia sú čoraz častejšie a tie, spojené s vodou 
(povodňami alebo suchom) patria medzi najčastejšie a najhor-
šie. Dôležité je preto komplexné zvyšovanie odolnosti systémov 
miest. Nemecký Hamburg a dánska Kodaň patria medzi mestá 
s veľmi dôsledným a koncepčným prístupom k adaptácii na 
zmenu klímy. Hlavný dôraz kladú na hospodárenie s dažďovou 
vodou a zeleň. Obe prudko rastú, čo znamená zvyšovanie roz-
lohy spevnených plôch a tlak na nezastavané, vegetáciou po-
kryté územia. To je v protiklade s potrebou obyvateľov mať na 
dosah parky, záhrady či iné formy zelene. K problému sa mestá 
postavili odlišne – Kodaň vo fáze adaptácie na klimatickú zmenu 
pripravuje štruktúry na vysoké teploty a prívalové dažde. V roku 
2009 stanovila minimálnu rozlohu zelene, ktorá nemôže ustupo-
vať zástavbe. 

Hamburg naopak mestskú štruktúru zahusťuje a voľné plochy 
zastavuje. U zelene sa kladie o to väčší dôraz na kvalitu a hľadajú 
sa nové možnosti, ako zabrané plochy vegetácie nahradiť využi-
tím zelených striech alebo dažďových ihrísk. V oboch prípadoch 
zeleň neplní len funkciu okrasnú či rekreačnú ale kvôli obmedze-
ným priestorovým možnostiam a snahy o prírode blízke hospo-
dárenie s dažďovou vodou je multifunkčná. [7]

Plánovanie infraštruktúry pre dažďovú vodu v Dánsku vychádza 
z nových výziev v mestskom odvodnení spojených so zmenami 
klímy, údržbou systému, novými druhmi znečistenia vôd. Spúš-
ťačom bolo niekoľko veľkých prívalových dažďov, najhorší (150 
mm/2 h) v roku 2011 spôsobil škodu 1 bilión dolárov. Prístup opi-
suje tri úrovne pri hľadaní udržateľných riešení.

A –  denný dážď (80 % zrážkového úhrnu), zameraný na 
zlepšenie ročnej bilancie vody (zadržiavanie, výpar) 
a využívanie zrážkovej vody ako zdroja na zvýšenie 
udržateľnosti či atraktivity miest.

B –  návrhový dážď (doba opakovania 10 rokov) (19 % 
zrážkového úhrnu) – zníženie preťaženia stokovej 
siete a zaplavovania terénu tradičnými technickými 
riešeniami.

C –  extrémne prívalové dažde (doba opakovania cca 
100 rokov) (1 % zrážkového úhrnu) – tradičné sto-
kové siete zlyhávajú, nutné navrhnúť opatrenia na 
znižovanie dopadov povodní v spolupráci s urbanis-
tami. [2]

Kodaň adaptáciu na klimatické zmeny postavila na zelených 
opatreniach. V blízkej budúcnosti by malo vzniknúť 300 projek-
tov kombinujúcich šedú a zelenú infraštruktúru. Mestská príro-
da má prispieť k dosiahnutiu cieľa stať sa do roku 2025 prvou 
svetovou CO2 neutrálnou metropolou. Ani Kodaň ako i Hamburg 
netrápi sucho a nedostatok vody, ale skôr jej prebytok. Mesto 
s architektmi, krajinármi a energetikmi defi novalo typy opat-
rení v rámci ulíc a priestranstiev z podzemných aj nadzemných 
štruktúr. Cieľom je vodu s oneskorením odviesť, nie ju využívať. 
Tzv. prívalové (dažďové) ulice bez vegetácie vodu majú odvá-
dzať, retenčné ulice môžu slúžiť aj pre zadržanie a vsakovanie. 
V krátkych – zelených uliciach, môžu vznikať plochy pre pesto-
vanie kvetín či zeleniny. Rozsiahlejšími “retenčnými oblasťami” sa 
môžu stať parky, námestia či športoviská.

Príkladom novej výstavby je štvrť Orestad, postavená na vysuše-
nej bažine. Na nádrže a kanály, ktoré vznikli kvôli jej odvodneniu, 
nadväzujú nové – architektonicky zdobiace uličný priestor, zá-
sobované dažďovou vodou zo striech a plôch bez dopravného 
zaťaženia. Výstavba nie je unifi kovaná, individuálna automobilo-

AKO SA HOSPODÁRI S VODOU V ŠPONGIOVOM MESTE

prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., Ústav pozemného staviteľstva Stavebnej fakulty TUKE, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, 

e-mail: zuzana.vranayova@tuke.sk

Hlavnou výzvou nášho tisícročia je znižovanie spotreby vody a energie. V rámci Strategického plánu výskumu pre európsky 

vodný sektor do roku 2030, ktorý zverejnila Európska technologická platforma (WssTP) [1] je v budovách prioritou šetrenie 

vodou a jej recyklácia. 

Obr. 1  Budova 8TALLET od architektonickej kancelárie BjarkeIngels Group 
(BIG) [7]
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vá doprava je minimalizovaná. Pozoruhodným úkazom je zelená 
strecha bytového domu 8TALLET od architektonickej kancelárie 
BjarkeIngels Group (BIG). Vďaka fotogenickosti je to ikona štvrte 
(Obr. 1).

Zaujímavo sú tiež riešené zasakovacie a retenčné opatrenia 
v obytnom súbore Carlsberg. Opatrenie je príkladom, ako vodu 
vo svahu zdržať systémom terasovito usporiadaných bazénov, 
za sucha využívaných ako predzáhradky, oddeľujúce vstupy do 
jednotlivých bytových domov.

V Berlíne masívne vznikajú nové štvrte, s aplikovaním nových 
konceptov. Dôraz sa kladie na decentrálne hospodárenie so zráž-
kovými vodami. Z realizovaných pilotných projektov vyplynulo, 
že základom každého plánovania musí byť ucelená ekologická 
koncepcia s prepojením energie, vody, zelene, stavebných ma-
teriálov, odpadu a ich interakcie. Opatrenia zahŕňajú spriepust-
ňovanie povrchov, výpar, zazelenenie plôch a budov, využívanie 
dažďovej vody ako úžitkovej a vsakovanie. [5, 6]

Stratégiu zelených striech zaviedol Hamburg v roku 2014 s cie-
ľom využiť nevyužitý priestor. Chcú získať 100 ha zeleného prie-
storu v nasledujúcich 10 rokoch. Dôvody sú zlepšenie klímy 
v meste a zníženie fenoménu tepelných ostrovov, podpora ob-
noviteľných energií (účinnosť solárnych panelov sa vďaka chlad-
nejšiemu prostrediu na zelenej streche zvyšuje až o 3 – 6 %), 
zníženie zaťaženia kanalizácie vďaka retencii a výparu vody, 
zlepšenie kvality ovzdušia (zeleň funguje ako prachový fi lter), 
zvýšenie biodiverzity a vytvorenie nových priestorov pre rekre-
áciu alebo záhradkárstvo. Mesto a krajina podporuje budovanie 
zelene dotáciami až 60 %. Pätina plôch má byť prístupná ľuďom 
ako oddychová zóna s ihriskom, okrasnými výsadbami alebo ko-
munitnými záhradami. 

3  Aktivity u nás

V roku 2018 prijal Košický samosprávny kraj Program obnovy, 
ktorého cieľom je vytvoriť, aktivovať a dlhodobo vytvárať pod-
mienky pre spoločensky užitočné ekonomicky efektívne fun-
govanie komplexného a integrovaného systému opatrení pre 
zabezpečenie prevencie pred povodňami, suchom a rastom 
extrémnych horúčav a znižovanie ich rizík. Najlepšia prax pro-
tipovodňovej prevencie, ktorá pomáha prevencii pred suchom 
spočíva v prístupe s nasledovnými krokmi: 

a)  zachytenie dažďovej vody v mieste, kde spadne; 
b)  retencia/akumulácia dažďovej vody v budove/kraji-

ne; 
c)  odkanalizovanie len tej časti dažďovej vody, ktorú 

územie/krajina neabsorbuje. 

Tento postup určuje hlavné zameranie a priority: šetrenie pitnej 
vody, zadržiavanie dažďovej vody v krajine, spomaľovanie jej od-
toku a umožnenie vsakovania. Výsledkom je revitalizácia krajiny, 
ktorý chceme našim výskumom podporiť a rozšíriť. Filozofi ou je 
zmena prístupu k vode a ku krajine, pochopenie ich vzájomnej in-
terakcie a komplexnej prepojenosti. Program je nástrojom k spoz-
naniu multiplikačnej funkcionality vody v krajine a k uvedomeniu 
si jej efektívneho a strategicky využiteľného potenciálu. 

V urbánnom prostredí voda musí byť dostupným a efektívnym 
zdrojom pre: 

a)  hospodárske projekty ozdravovania klímy v mest-
ských zónach, v urbanizovaných a vysušených pro-

strediach vhodným využitím inovatívnych tech-
nológií (vertikálne záhrady, vodozádržné strešné 
klimatické systémy, dažďové záhrady, retenčné nádr-
že na recykláciu dažďovej vody, biomokrade na čiste-
nie odpadových vôd) a ďalšie progresívne technoló-
gie a technické riešenia vodozádržných systémov; 

b)  municipálne servisné činnosti (protipožiarne nádrže, 
zásobníky úžitkovej vody pre údržbu a čistenie ko-
munikácií) aj ako súčasť recyklácie vôd; 

c)  uplatnenie inovatívnych prístupov k integrované-
mu manažmentu vôd (využitie biotechnologického 
čistenia odpadových vôd a inteligentného riadenia 
systémov). 

V roku 2018 bola Technická univerzita v Košiciach (TUKE) prija-
tá za člena partnerstva CLIMATE KIC. Je to partnerstvo univerzít, 
výskumných inštitúcií, samospráv a podnikateľov, ktoré podpo-
ruje European Innovation and Technology Institute, sústredené 
na podporu a rozvoj inovácií ako nástroja riešenia klimatických 
zmien. Najnovšia iniciatíva má názov: Urban Transitions Creating 
the climate-resilient, zero-carbon towns and cities of the future. 
[1, 3, 4]

Ciele našich riešených projektov sme si defi novali v troch oblas-
tiach:

Technicko-ekonomická udržateľnosť
Environmentálna udržateľnosť
Psycho-sociálna udržateľnosť

V najbližšom období plánujeme výstupy ako sú:
(1)   Integrácia hybridných infraštruktúr do urbanistic-

kého plánu v zmysle udržateľnej výstavby; 

Obr. 2  Laboratóriá vyhradené pre realizáciu projektu (archív autorky)
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(2)  Vytvorenie komplexného vodného manažmentu 

budovy a analýza tvorby inteligentného špongiové-
ho mesta; 

(3)  Použitie vyspelých simulačných nástrojov zohľad-
ňujúcich interakciu vody a stavebných konštrukcií 

zameraných na analýzu tepelno-vlhkostného správa-
nia budov pri uvažovaní relevantných klimatických 
parametrov; 

(4)  Posúdenie inovatívnych technických riešení z hľadis-
ka faktorov stavebnej fyziky, ako je tepelno-vlhkost-

ný režim alebo vsakovanie a retencia vody; 
(5)  Vývoj progresívnych prvkov pre aplikáciu v budove 

a jej okolí a návrh inteligentných systémov s im-

plementovanými senzormi teploty, vlhkosti, emisií 
a pod.; 

(6)  Príprava publikácie a aplikácie pre študentov, inži-
nierov, urbanistov, architektov a developerov. Súčas-
ťou budú príklady dobrej praxe. 

4  Záver 

Naše inovatívne zelené opatrenia budú navrhnuté tak, že kom-
plexnejšie a účinnejšie doplnia systémy zásobovania bodov 
vodou a protipovodňové zariadenia na ochranu obyvateľstva, 
zdravia, životov a majetku pred škodami spôsobenými prívalo-
vými vodami a povodňami. Tiež prinesú benefi ty v šetrení vo-
dou, predchádzaní pred suchom a extrémnymi výkyvmi počasia 
ozdravením klímy a podporou biodiverzity. Hybridné prepojenie 
infraštruktúr budeme skúmať v teoretickej i praktickej rovine na 
experimentálnych standoch, v budovách a ich okolí v našom 
univerzitnom campuse a meste Košice za intenzívnej podpory 
fi rmy Izola (Obr. 2).

Článok vznikol za podpory projektov VEGA 1/0217/19 Výskum 
hybridnej modrej a zelenej infraštruktúry ako aktívnych prvkov 
‘špongiového’ veľkomesta a APVV-18-0360 ACHIEve Aktívna hyb-
ridná infraštruktúra pre špongiové mesto
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Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019, 
prajeme krásne vianočné sviatky 

plné šťastia a pohody, 
v novom roku veľa dobrých nápadov, 

mnoho elánu do práce a pevné zdravie.
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Úvod

Ak je potrebné uviesť do prevádzky, inštalovať, kontrolovať alebo 
vykonávať servis vzducho- technického zariadenia je často potreb-
né vykonať komplexné meranie. Ak napríklad vo veľkopriestoro-
vých kancelárskych miestnostiach pozorujeme nedostatok kom-
fortu prostredia, je potrebná kontrola prievanu, nepríjemných 
teplôt alebo únavy v dôsledku vysokej koncentrácie CO2. Takéto 
merania môžu trvať aj niekoľko hodín alebo dní a nie je možné ich 
vykonať jednoduchým meracím prístrojom. Tu sa odporúča použiť 
profesionálne prístroje na meranie parametrov klímy, ktoré sú 
schopné nielen merať najrôznejšie parametre, ale tieto tiež analy-
zovať a zákazníkovi zodpovedajúcim spôsobom aj prezentovať.

Monitorovanie klímy a podmienok 

pracovného prostredia

Tepelná pohoda prostredia závisí od kvality mikroklímy. Vzniká 
zo stavu tzv. tepelnej rovnováhy, keď sa súčet tepla vznikajú-
ceho v organizme a tepla privádzaného do organizmu z okolia 
rovná stratám tepla do okolia v rovnakom čase. Nedodržanie 
optimálnych hodnôt má okrem fyziologických účinkov aj vplyvy 
psychologické, ako je napr. pokles pracovného výkonu, nepo-
koj, pocit nepohodlia, zníženie pozornosti a pod. Problematike 
hodnotenia mikroklimatických faktorov (vnútorné prostredie) sa 
venuje v SR niekoľko platných právnych predpisov, nariadení vlá-
dy SR, vyhlášok MZ SR, metodické návody a platné STN upravujú-
ce požiadavky na meranie a hodnotenie týchto faktorov. 

Meracie prístroje Testo pre meranie 

teplotno-vlhkostnej mikroklímy

Dnes prináša na trh Testo AG novú generáciu viacfunkčného 
meracieho prístroja testo 400 doplnenú o mnoho funkcií, ktoré 
nájdu uplatnenie vo všetkých aplikáciách klimatizácie a ventilácie 
podľa najnovších noriem a smerníc. Meranie sa vyznačuje jedno-
duchosťou, rýchlosťou merania a efektívnosťou.

Vďaka robustnej konštrukcii, funkcii dotykového displeja Smart-
Touch a jednoduchého odosielania reportov cez WLAN priamo 
na mieste je testo 400 ideálny pre všetky meracie úlohy v oblasti 
klimatizácie/vetrania, ako aj meranie úrovne pohodlia. 5“ fareb-
ný displej Smart-Touch okamžite reaguje na prevádzkové vstupy. 
To umožňuje intuitívne ovládanie – rovnako jednoduché ako pri 
smartfóne.

testo 400 sa stáva synonymom referenčného prístroja, s ktorým 
bolo možné vykonať meranie vo všetkých oblastiach: od meraní 
v čistých priestoroch, cez riešenie úloh vo ventilácii a klimatizá-
cii, až po najnáročnejšie merania vzduchotechniky v priemysle. 
Zabezpečuje to nielen jeho komplexné obslužné menu, ale aj naj-
širší sortiment rozličných snímačov.
 
Testo 400 – portfólio snímačov

Sondy Bluetooth®(BT): univerzálne digitálne sondy, Smart 
probes a testo 770-3

Káblové sondy: univerzálne digitálne sondy cez konek-
tor TUC, analógové snímače teploty NTC ( konektor TUC), 
analógové snímače teploty Typ K, 
Doplnenie o päť digitálnych sond Pt100 pre veľmi presné 
meranie teploty (s konektorom TUC).

Súčasne možno na testo 400 pripojiť 4x BT sondy, 2x sondy cez 
TUC a 2x termočlánok Typ K. Snímače umožňujú viacnásobné 
použitie, je zaistená kompatibilita s už existujúcimi sondami testo 
440. Praktické tlačidlo na rukoväti pre ukladanie indivi duálnych 
nameraných hodnôt. 

Tab. 1 Inteligentný prístroj s inteligentnými funkciami

Jednoduché a chytré použitie s novou apliká ciou testo 400 
App a dotykovým displejom

Jednoduchá dokumentácia: vytvorenie profesionálnych 
správ priamo v testo 400

Prehľad o všetkých dátach a výsledkoch vďaka veľkému 
5“ HD displeju

Odoslanie digitálnych správ zákazníkom a do kancelárie 
pomocou WLAN

Vytvorenie rýchlych správ s funkciou komentáre 
a fotodokumentáciou z integrovaného fotoaparátu

Analýza nameraných dát na počítači pomocou súčasne 
dodávaného softvéru DataControl

Bezdrôtové sondy pre väčšiu fl exibilitu pri používaní

IAQ logger – samostatne pracujúci záznamník pre 
dlhodobé merania

MERANIE KLIMATICKÝCH VELIČÍN S TESTO 400 
ZDOKONALENÉ NA MAXIMUM
V prvej časti článku je uvedený prehľad merania faktorov mikroklímy pracovného prostredia. V druhej časti bude 

prezentovaný merací prístroj testo 400 vhodný pre monitorovanie všetkých dôležitých faktorov pri ochrane zdravia 

pracovníkov, ako aj na optimalizáciu klimatizácie a ventilácie pre dosiahnutie optimálnej tepelnej pohody.

Obr. 1 testo 400 generácia 2019



www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn 41

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2019

Chytré a intuitívne meracie programy testo 400:

Bodové meranie HVAC podľa EN ISO 12599 a ASHRAE 
111
PMV/PPD podľa EN ISO 7730 a ASHRAE 55
Prievan a stupeň turbulencie podľa EN ISO 7730 
a ASHRAE 55
Meranie WBGT podľa DIN 33403 a EN ISO 7243,
Meranie NET podľa DIN 33403
Meranie CO2 a CO okolia

Komfortný manažment zákazníkov:

Všetky zákaznícke dáta k dispozícii
Zadanie rôznych meracích bodov podľa zákazníka
Import zákazníckych a nameraných dát cez softvér od 
tretích ponúkajúcich
Zadanie zákazníckych dát a meracích bodov cez počíta-
čový softvér
Použitie informácií o zákazníkoch a meracích bodoch 
pre predbežnú konfi guráciu meracích programov

Tab. 2 Rôzne meracie programy pre všetky dôležité aplikácie VAC

MENU MERANÍ FUNKCIE

1.  Základný náhľad – individuálne zobrazenie 
nameraných hodnôt každej sondy.

• Pre všetky sondy 
• Aktivácia funkcie záznamníka 
• Jednobodové alebo časové meranie 
• Zobrazenie nameraných hodnôt ako samostatné hodnoty, v tabuľke, v grafe

2.  Objemový prietok – vo vzduchotechnickom 
kanáli. 
Určenie objemového prietoku vo 
vzduchotechnickom kanáli.

• Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so žeraveným vláknom , vrtuľové) 
• Požadované zadanie geometrie kanála 
• Jednobodové alebo časové meranie 
• Import informácií o mieste merania zo správy zákazníkov 

3.  Objemový prietok – vo vzduchotechnickom 
kanáli (EN 12599). 
Stanovenie objemového prietoku v kanáli 
pomocou merania siete podľa EN 12599.

• Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so žeraveným vláknom, vrtuľové) a Prandtlove rúrky 
• Požadované zadanie geometrie kanála a otvorov v kanáli 
• Jednobodové alebo časové meranie 
• Výpočet neistoty meraní podľa EN 12599 
• Automatické zobrazenie hĺbky zasunutia pri priečnom meraní v kanáli 
•  Rozdelenie pre hranatý kanál podľa triviálne metódy a pre oválny kanál podľa metódy stredovej 

osi.

4.  Objemový prietok – vo vzduchotechnickom 
kanáli (ASHRAE 111). 
Stanovenie objemového prietoku v kanáli 
pomocou merania siete podľa ASHRAE 111.

• Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so žeraveným vláknom, vrtuľové) a Prandtlove rúrky 
• Požadované zadanie geometrie kanála a otvorov v kanáli 
• Jednobodové alebo časové meranie 
• Automatické zobrazenie hĺbky zasunutia pri priečnom meraní v kanáli 
•  Rozdelenie pre hranatý kanál podľa metódy log-tchebycheff  a pre oválny kanál podľa log-

lineárnej metódy

5.  Objemový prietok – výustky. 
Stanovenie objemového prietoku na 
výustkách.

• Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so žeraveným vláknom, vrtuľové) 
• Potreba zadania výstupnej oblasti 
•  Automatické rozlíšenie medzi privádzaným a odvádzaným vzduchom pri použití 100 mm 

vrtuľové sondy 
• Jednobodové alebo časové meranie 
• Import informácií o mieste merania zo správy zákazníkov

6.  Objemový prietok – merací kužeľ. 
Zjednodušené meranie objemového 
prietoku na vzduchových výustkách 
s meracím kužeľom Testo.

• Meracie kužele vhodné pre vyústky až do 200 x 200 mm alebo 330 x 330 mm 
•  Automatické rozpoznanie meracieho kužeľa 
•  Automatické rozlíšenie medzi privádzaným a odvádzaným vzduchom pri použití 100 mm 

vrtuľové sondy

7.  Objemový prietok – Prandtlova rúrka. 
Stanovenie objemového prietoku v potrubí 
pomocou Prandtlovej rúrky.

• Stanovenie dynamického tlaku v potrubí pomocou Prandlovej rúrky 
• Doporučené pre rýchlosti prúdenia > 3 m/s a/alebo veľmi kontaminované prúdenie 
• Je potrebné zadanie faktora pomocnej rúrky udávaného výrobcom 
• Zadanie okolitej teploty a okolitého tlaku potrebné pre kompenzáciu hustoty

8.  Objemový prietok – K-faktor. 
Stanovenie objemového prietoku 
na jednotlivých súčastiach meraním 
referenčného tlaku a zadaním faktora 
udávaného výrobcom.

• Potreba zadania faktora udávaného výrobcom (K-faktor alebo C-faktor) 
• Meranie v polohe predpísanou výrobcom 
• Špecifi cké faktory sú uvedené v dokumentácii výrobku 
• Výpočet objemového prietoku na základe tohto vzorca: k* √ΔP

9.  Objemový prietok – vo vzduchotechnickom 
kanáli (EN 16211). 
Stanovenie objemového prietoku v kanáli 
pomocou merania siete podľa EN 16211.*

• Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so žeraveným vláknom, vrtuľové) a Prandltovej rúrky
• Potreba zadania geometriu kanála a otvorov v potrubí 
• Jednobodové alebo časové meranie 
• Automatické zobrazenie hĺbky zasunutia pri priečnom meraní v kanáli 
• Rozlíšenie medzi hranatým a oválnym kanálom.

10.  Pohoda prostredia – PMV / PPD (EN 7730 / 
ASHRAE 55). 
Stanovenie parametrov pohody prostredia 
PMV a PPD.

• PMV/PPD: Pre miestnosti (napr. pracoviská, verejné budovy) 
•  Potrebné parametre: Teplota guľového teplomera, okolitá teplota a vlhkosť, rýchlosť prúdenia 

vzduchu 
•  Hodnota PMV: Index, ktorý predpovedá priemernú reakciu na pohodlie z klímy veľkou skupinou 

ľudí 
• PPD index: Kvantitatívna predikcia počtu nespokojných osôb v určitej okolitej klíme
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Záver 

Testo 400 presvedčí svojou inteligentnou koncepciou kalibrácie 
digitálnych snímačov. Digitálne snímače s integrovanou pamäťou 
zjednodušujú manipuláciu a realizáciu kalibrácií. 

Testo 400 má samostatný záznamník údajov. Tento záznamník 
umožňuje vykonávať dlhodobé merania a multikanálové merania 
nezávisle od testo 400. Záznamník IAQ má 2 termočlánkové pri-
pojenia typu K a 4 pripojenia TUC. Preto je možné zaznamenať až 
20 rôznych parametrov merania. Konfi guruje sa cez testo 400. To 
umožňuje určiť kritérium štartu, dobu merania a cyklus merania.
Dátový záznamník IAQ je vhodný najmä na dlhodobé merania, 
pretože testo 400 môže byť medzičasom použité na iné merania. 
Záznamník IAQ je možné upevniť priamo na statív. 

Súčasťou dodávky meracieho prístroja je aj nový počítačový soft-
vér „DataControl“ pre spracovanie a správu nameraných údajov 
a miest meraní. 

S použitím testo 400 možno spoľahlivo a presne kontrolovať prís-
lušné parametre kvality v priemyselných výrobných sektoroch. Tak 
konzultanti, odborníci poskytovatelia technických služieb, ako aj 
servisní technici v oblasti klimatizácie a ventilácie získavajú s prís-
trojom testo 400 podporu v naozaj šikovnej realizácií všetkých
meraní.

POUŽITÁ LITERATÚRA: 
[1]  Produktový Datasheet testo 400, Testo SE & Co. KGaA 
[2]   testo 400 Univerzálny IAQ prístroj – Prehľad menu meraní, 

Testo SE & Co. KGaA

Ing. Dušan KISEĽ, CSc. 
K – TEST, s. r. o., Letná 40, 042 60 Košice
tel.: +421 905 522 488
e-mail: ktest@iol.sk,ktest@ktest.sk
www.meracie-pristroej.eu, www.ktest.sk

11.  Nepohodlie – prievan. 
Stanovenie parametrov pohody – prievanu 
a stupňa turbulencie.

• Prievan: Percento osôb, ktoré majú pocit nepohodlia v dôsledku prúdenia vzduchu 
• Stupeň turbulencie: vyjadruje kolísanie rýchlosti prúdenia vzduchu a intenzity prúdenia vzduchu 
• Pre meranie až na 3 miestach súčasne 
• Rozlišovanie medzi pracoviskami s možnosťou státia a sedenia

12.  Pohoda prostredia – NET. 
Stanovenie normálnej efektívnej teploty 
(NET) na pracoviskách s vysokou teplotnou 
záťažou.*

•  Normálna efektívna teplota: Použiteľná pre oblečené osoby a pri okolitých podmienkach bez 
dodatočného vyžarovaného tepla 

• Nutné meranie teploty, vlhkosti a rýchlosti prúdenia vzduchu 
•  Voliteľne možno pripojiť guľový teplomer na meranie správnej (korigovanej) efektívnej teploty 

(CET)

13.  Pohoda prostredia – WBGT. 
Stanovenie tepelného zaťaženia osoby  
v teplej okolitej klíme na základe indexu 
WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).*

•  Na určenie hodnoty WGBT sa musí merať teplota prirodzene vetraného mokrého teplomera 
(tnw), teplota vzduchu (ta) a teplota guľového teplomera (tg) 

• Index WBGT je obvykle uvedený v °C 
•  WBGT sa aplikuje vo vnútri aj mimo budov bez slnečného žiarenia. WBGTS platí mimo budov so 

slnečným žiarením 
•  Indexy sú vypočítané podľa nasledujúcich vzorcov: 

WBGT = 0.7 tnw + 0.3 tg
WBGTS = 0.7 tnw + 0.2 tg + 0.1 tg

14.  Diferenčná teplota – ΔT. 
Meranie diferenčných teplôt dvoma 
teplotnými sondami.

• Potrebné dve teplotné sondy 
• Možnosť zadania korekčného faktora povrchovej teploty

15.  Diferenčný tlak – ΔP. 
Meranie rozdielov medzi dvoma tlakmi.

• Používanie integrovaných tlakových senzorov testo 400 
• Vhodné pre monitorovanie tlakov fi ltra 
• Najvyššia presnosť v spodnom rozsahu ± (0,3 Pa + 1% m.h.)
• Merania pre čisté priestory (napr. meranie diferenciálnych tlakov medzi dvoma miestnosťami)
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Konferencie sa tento rok zúčastnilo 26 prednášajúcich z Čiech, 
Rakúska, Maďarska a Slovenska, ktorí reprezentovali svoje po-
hľady a novinky z univerzitného prostredia, realizácie a projek-
tovania zdravotnej techniky (Obr. 1.) Partnermi konferencie bolo 
15 významných fi riem, ktoré vystavovali a prezentovali najnov-
šie výrobky a technológie, generálnym partnerom bola fi rma 
Geberit. 

Program tohtoročnej konferencie analyzoval problematiku zdra-
votnej techniky na aktuálne témy: Kvalita vody pre ľudskú spot-

rebu, úprava pitnej vody, priebehy odberov studenej a teplej 

vody v bytových domoch, príprava teplej vody, kanalizačné 

systémy, využitie zrážkovej a sivej vody, realizácia ZTI, plyno-

vody a odberné plynové zariadenia. 

Z prednášok zaujali príspevky ohľadom hygieny a kvality pitnej 
vody (doc. Peráčková, Ing. Juhošová, doc. Pospíchal), zásobova-
nie budov vodou (doc. Kapalo, Ing. Vavřička, Ing. Krajčík)  navrho-
vanie zariadení pre využitie zrážkovej a sivej vody (prof. Vranayo-
vá, Ing. Vrána, Ing. Žabička, Ing. Plotěný), navrhovanie zariadení 
ZTI a skúsenosti z praxe ( Ing. Jágerská, Ing. Jánošková) , využitie 
odpadového tepla v bazénových hospodárstvach (prof. Takács, 
Ing. Predajnianska) a tematika plynovodov a plynových odber-
ných zariadení (Ing. Koubková, Ing.Pilát, Ing. Víchová, Ing. Herda) 
a pod. 

Stalo sa už milou tradíciou, že na spoločenskom večeri sa sláv-

nostne odovzdáva cena SSTP za prínos v oblasti zdravotnej 

techniky – cena prof. Ľudovíta Hrdinu. Za rok 2019 pripadla 

Ing. Branislavovi Kollárovi, ktorému ju odovzdala doc. Ing. Otí-

lia Lulkovičová, PhD., podpredsedníčka Slovenskej spoločnos-

ti pre techniku prostredia. 

Ing. Branislav Kollár je známou osobnosťou v odbore zdravot-
nej techniky. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Stavebnej 
fakulte SVŠT v Bratislave v odbore Pozemné stavby pracoval 
v rokoch 1982 – 1991 ako odborný asistent na Katedre TZB. Ne-
skôr pracoval ako projektant TZB vo fi rme IPEC, s. r. o. a v rokoch 

2006 až 2017 zastával funkciu obchodno-technického poradcu 
vo fi rme Geberit, kde sa podieľal hlavne na výpočtoch podtla-
kových odvodnení striech systémom Pluvia. V súčasnosti pôsobí 
ako senior projektant zdravotnej techniky vo fi rme ENVEA, s. r. o. 
Medzi jeho významné realizácie patria napr. podtlakové systémy 
Pluvia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, City Arena Trnava, 
Volkswagen Bratislava, Cinema center Bory Mall, Bratislava a iné. 
Ďalšie realizované projekty ZTI boli napr. kúpeľný dom Thermia 
Piešťany, hotel vo Fischamende Rakúsko, hotel Zlatý lev vo Ľvo-
ve, Nové byty Ružinov Bratislava, a mnohé  iné zaujímavé pro-
jekty. V súčasnosti Ing. Branislav Kollár spolupracuje s Katedrou 
TZB na SvF STU v Bratislave tiež ako oponent záverečných diplo-
mových prác pre zameranie zdravotná technika. K oceneniu Ing. 

Branislavovi Kollárovi srdečne blahoželáme!

24. ročník Sanhygy charakterizoval pozitívny ohlas účastníkov 
na zaujímavý program a tradičná príjemná atmosféra. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, dúfame, že si odniesli zaujímavé 
informácie a poznatky v našom odbore a už teraz sa tešíme na 
jubilejný 25. ročník konferencie SANHYGA 2020.

Za prípravný výbor 24. konferencie Sanhyga 2019
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie 
a prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., členka výboru 

REKAPITULÁCIA 24. ROČNÍKA KONFERENCIE ZDRAVOTNÝCH 
TECHNIKOV SANHYGA 2019

Hotel Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany sa stal tradične počas dvoch jesenných slnečných dní 10 a 11. 

októbra 2019 miestom stretnutia vodárov a plynárov, pretože v ňom usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku 

prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov už svoju 

24. medzinárodnú vedecko-technickú konferenciu zdravotnej techniky „SANHYGA 2019 – Vodovody, kanalizácia, 

plynovody. 

Pohľad do prednáškovej sály SANHYGA 2019, Hotel Magnólia, Piešťany

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2019 (zľava: doc. Ing. 
Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Branislav Kollár, doc. Ing. Jana Peráčková, 
PhD.)
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Defro EKO PELL MAX

Kotly typu EKO PELL MAX zastupujú líniu kotlov BIOMAX. Kotly 
obsahujú rovný rúrový výmenník a sú určené na spaľovanie peliet. 
Typ paliva je možné zameniť za ekohrášok. Systém podávania sa 
skladá z jedného šnekového podávača, ktorý je zabezpečený pro-
ti cúvnutiu plameňa do rúry podávača systémom hasenia s BVTS 
ventilom zapojeným do vodovodnej siete. Vzduch je vháňaný do 
horenia pomocou primárneho a sekundárneho ventilátora a jeho 
práca je riadená elektronicky.

podľa normy
EN 303-5:2012

4-ročná záruka na výmenník tepla na netesnosti 
2-ročná záruka na ďalšie komponenty 
a efektívnu prevádzku kotla

Kotly určené na vykurovanie veľkých budov 

Kotly sú vyrobené z atestovanej kotlovej ocele /typ. 
P265GH/ o hrúbke 8-10 mm z U. S. Steel Košice s.r.o. 

Časti kotla sú vyrobené z kvalitnej liatiny

Veľký rozsah výkonov od 100-800 kW 

Podávač je vyrobený z jedného kusu materiálu 

Vysoká tepelná účinnosť až 92 % 

Regulácia ovláda 4 čerpadlá nezávisle od seba, 
1 zmiešavací ventil
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Svojim obsahom bola konferencia zaujímavá nielen pre spo-
ločnosti, ktoré sa zaoberajú chladením. Pod vedením Ing. Petra 
Tomleina, tajomníka SZCH KT priniesla konferencia prienik práv-
nych noriem s ktorými sa stretávajú chladiarenské fi rmy v praxi. 
Prednášky zamerané na energetické právne normy týkajúce sa 
chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel v poda-
ní Ing. Mariáša z Ministerstva hospodárstva SR ako aj prednáš-
ka o stavebných konštrukciách budov ovplyvňujúcich potrebu 
energie a EHB v podaní prof. Sternovej zaujali všetkých. 

Preferencia hodinového kroku pri stanovení potreby tepla vyku-
rovanie a chladenie zatiaľ nachádza podporu najmä u výrobcov 
a dodávateľov tepelných čerpadiel. Používaná mesačná metóda 
totiž nie je schopná popísať potreby budovy napr. v máji, kedy 
je často potreba nielen vykurovať, ale aj chladiť. Toto odznelo 
v prednáške Ing. Stančíkovej. 

Rozsiahla diskusia nasledovala po prednáške Mgr. Valenta. Te-
matika zaradenia chladiacej a klimatizačnej techniky v elektro-
odpade vyvolalo vyše hodinovú diskusiu o „začarovanom kru-
hu“, ktorý vzniká pri odovzdávaní chladiva do zberných miest, 
v ktorých sa z chladiva stáva nebezpečný odpad, pre ktorý platia 
iné pravidlá ako pri chladivách bežne. 

Tematika tepelných čerpadiel verzus CZT bola témou druhej 
sekcie. O výhodnosti tepelných čerpadiel diskutoval vo svojej 
prednáške pán Izakovič. CZT rieši problematiku vykurovania ale 
nerieši problematiku chladenia, pričom súčasne trendy obzvlášť 
pri stavbách nových domov požadujú chladenie budov. Takto sa 
tepelné čerpadlá ako zdroj energií, ktoré vedia nielen vykurovať 
ale aj chladiť dostávajú do popredia. Tepelné čerpadlo ako pri-
márna technológia by mala byť posudzovaná ako základná a až 
následne treba hľadať iné kombinácie, hlavne za podpory OZE. 
Ekonomická výhodnosť zdrojov tepla pre individuálnu a bytovú 
výstavbu v podaní Ing. Illtha z SPP vyvolala nevôľu u účastní-
kov konferencie pretože údaje uvedené v prezentácii pokladali 
účastníci za skreslené. 

V ďalšom sa prezentovali spoločnosti s tématikou zefektívnenia 
využívania klimatizačnej techniky, problematike chladív v ko-
merčných zariadeniach a pod. 

Druhý deň konferencie bol zameraný na nové komponenty chla-
diacich okruhov, ovládanie a technológie. Servisnej technike sa 
venovala posledná časť konferencie. Tu odzneli zaujímavé témy 
o alternatívnych chladivách, možnostiach znižovania únikov 
chladív a pod. 

Vysoká odbornosť a profesionalita ako aj množstvo zaujímavých 
informácií poskytlo priestor pre účastníkov konferencie k mno-
hým diskusiám. Veríme, že témy, ktoré na konferencii odzneli 
budú uverejnené aj v našich časopisoch. 

-ký-

CHLADIVÁ A OKRUHY PRE CHLADENIE A VYKUROVANIE

15. servisná konferencia Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku: CHLADIVÁ A CHLADIACE OKRUHY 

sa uskutočnila v dňoch 6. – 8. 11. 2019 v kongresovom centre Papiernička. Vysoko odbornú konferenciu zorganizovali 

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku s vedeckou a technickou podporou Slovenského výboru pre 

spoluprácu s IIR a Slovenskou technickou univerzitou.



Nová séria veľkých tepelných čerpadiel Hisense VRF, vhodná ako monovalentný zdroj tepla.
Vykuruje až do -25°C. Výkonové kombinácie od 22kW do 246kW s možnosťou rekuperácie
otvárajú široké možnosti aplikácií:
- Počas letných dní vyrába teplú vodu zadarmo.
- V zimnom období využije teplo zo serverovne na vykurovanie kancelárie.
- Počas prechodného obdobia prečerpá teplo zo slnečnej strany budovy na tienenú.

POWERING s.r.o.
Distribútor klimatizácií Hisense

HISENSE-KLIMA.SK       HISENSE-VRF.COM
info@powering.sk  +421 911 822 236



Akumulátorová
závitnica pre rezanie 
závitov s jedinečným
oporným držiakom

REMS Akku-Amigo 22 V


