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                            TEPLÁRNA VARNSDORF A.S. 

Co je Soustava zásobování teplem - SZT ? 

   Soustavou Zásobování Teplem je pomocí topného média dopravováno teplo od teplárny Varnsdorf k 

vytápěným objektům. Topným médiem je horká voda o teplotě 80 - 130oC, která předává teplo pomocí 

Objektové Předávací Stanice (OPS) do vytápěného objektu. Provoz SZT je řízen z centrálního dispečinku 

v Teplárně Varnsdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky připojení k SZT Varnsdorf: 

- V dotčené lokalitě se musí nacházet rozvody SZT Varnsdorf na které je možné se napojit. 

Přípojku hradí majitel rozvodů SZT - město Varnsdorf 

- V připojovaném objektu se nachází centrální rozvod ústředního topení popřípadě rozvod teplé 

vody - případná změna dodavatele nebude vyžadovat žádné další investice 

- V připojovaném objektu bude instalována Objektová předávací stanice (OPS) pro odběr tepla 

z SZT Varnsdorf - možnost odkoupení OPS a mít nižší cenu tepelné energie  

 

Důvody proč se připojit k SZT Varnsdorf: 

- Cenově dostupná tepelná energie 

- Bezobslužný provoz OPS 

- Odběr tepla v době kdy jej potřebuji a v množství jaké potřebuji (vše probíhá 

automaticky dle venkovní teploty – ekvitermní provoz) 

- Možnost individuálního nastavení topné křivky a případných útlumů dle denní 

potřeby tepla a přání odběratele 

- Odpadají starosti s povinnými revizemi a případným vložkování komínů, 

revize plynových zařízení apod. 

- Není třeba zpracovávat zprávu o stavu a účinnosti zdroje tepla nad 20 kW dle 

zákona 318/2012 Sb. a příslušné vyhlášky č. 194/2013 Sb. 

- Bezpečný a ekologický provoz - topí se vodou a jediný zdroj emisí je komín Teplárny Varnsdorf, 

který je pod přísnou kontrolou úřadů. 

- Ve vnitřních rozvodech tepla a radiátorech je voda chemicky upravená v teplárně tak aby Vaše 

rozvody a radiátory byly chráněny před korozí a úsadami 

- Provoz Vaší OPS je nepřetržitě monitorován z dispečinku teplárny. 
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Skladba investičních nákladů odběratele: 

- Cena OPS závisí na parametrech vytápěného objektu resp. na jeho tepelných ztrátách a 

požadavcích odběratele jako např. jaký celkový výkon by měla mít OPS, zda si přeje i ohřev 

teplé vody, kolik topných větví s nezávislou regulací má mít daný objekt apod.   

- Případné stavební úpravy odběrného místa rovněž závisí na parametrech odběrného místa, 

např. zda je v místě kanalizační výpusť, zda se jedná o samostatnou větranou místnost, nebo 

bude nutné vyhradit a stavebně oddělit prostor apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena tepelné energie se SZT Varnsdorf 

Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2022 ve dvou následujících sazbách pro SCZT Varnsdorf: 

 

Sazba A - Cena tepla pro odběratele tepla z OPS ve vlastnictví majitele objektu 

Sazba B - Cena tepla pro odběratele tepla z OPS pronajaté Teplárnou Varnsdorf 

 

 

                             
 

 

Na spolupráci s Vámi se těší Teplárna Varnsdorf, a.s. 
Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf 

www.teplarna-varnsdorf.cz 

info@teplarna-varnsdorf.cz 

Tel: 774 510 830 

Cena bez DPH Cena s DPH 10%

Kč/GJ Kč/GJ

Sazba A 707,16 777,88

Sazba B 737,56 811,32

Sazba
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