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POPIS  ENERGETICKÝCH  DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV  (PLYN, ELEKTRICKÁ  ENERGIE, 
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• Plynárenská soustava 

 

• Elektrická energie 

 

• Centralizované zásobování teplem 

 

 



PLYNÁRENSKÁ  SOUSTAVA 
 

• Dálková přeprava plynu 

• Tranzitní soustava 

• Vnitrostátní soustava 

• Struktura Českého 
plynárenského trhu 

• Skladování plynu 

 



PLYNÁRENSKÁ  SOUSTAVA 



PLYNÁRENSKÁ  SOUSTAVA 

Dálková přeprava plynu 
• potrubní přeprava 

• přeprava tankery 

Tranzitní soustava 

• plynovody 

• předávací  a kompresorové 
stanice 

Vnitrostátní soustava 

•  plynovody s velmi vysokým tlakem  (VVTL)    > 4,0 až 10,0 MPa  

•  plynovody vysokotlaké (VTL)    > 0,4 až 4,0 MPa 

•  plynovody středotlaké (STL)    > 0,005 až 0,4 MPa 

•  plynovody nízkotlaké (NTL)    do 0,005 MPa 

 



PLYNÁRENSKÁ  SOUSTAVA 
Struktura Českého plynárenského 

trhu  

•   RWE Transgas 

•   NET4GAS 

Společnosti dodávající plyn 
domácnostem podle ERU 

•  RWE Energie, a.s. 

•  Jihomoravská plynárenská, a.s. 

•  Severomoravská plynárenská, a.s. 

•  Východočeská plynárenská, a.s. 

•  E.ON Energie, a.s. 

•  Pražská plynárenská, a.s. 

•  LAMA INVESTMENTS a.s. 

•  QUANTUM, a.s. 

•  Conte, spol. s r.o. 

•  Lumius, spol. s r.o. 

•  BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

 

Roční spotřeba plynu v ČR 

• za poslední roky se 
pohybuje kolem 9,5 miliard 
m3 ročně  

 

Skladování plynu  

• RWE Gas Storage  

• Sezónní zásobníky  

• Špičkové zásobníky 



ELEKTRICKÁ ENERGIE 



ELEKTRICKÁ ENERGIE 



ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Distribuce 

•  ČEZ Distribuce, a. s 

•  E.ON Distribuce, a.s.  

•  PRE Distribuce  

 

Přehled sazeb 

•  Jednotarifové sazby 

•  Dvoutarifové sazby  

 



ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Tuzemská spotřeba elektřiny netto  



ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Tuzemská spotřeba elektřiny v měsíci březnu a dubnu 2010 



Centralizované zásobování teplem 

Základní rozdělení distribučních soustav 
• vodní 

• parní 

Tepelné sítě 
• rozdělení 

• stavební provedení 

• potrubí a zařízení 

Zdroje tepla 
• bloková kotelna 

• výtopny 

• teplárny  

• jaderné teplárny a elektrárny 

• spalovny 

 



Centralizované zásobování teplem - Spalovny 

• Množství přijímaného odpadu 96 
000 tun / rok -> Přijatý odpad je 
zredukován váhově na 1/3, 
objemově na 1/10 

• Z přijatého odpadu vznikají: 
Zbytky po spalování cca 32000 
tun škváry, která splňuje 
vlastnosti výrobku použitelného 
pro stavební účely 
cca 1800 tun železného šrotu, 
který se vytřídí ze škváry 

• Zbytky po čištění spalin cca 1200 
tun filtračního koláče 



CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Ukázka předávací stanice 



CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 


