
 
PŘEHLED REGULAČNÍCH STUPŇŮ PRO OMEZENÍ          

ČI PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE PŘI STAVU 
NOUZE 

Středisko bytového a tepelného hospodářství města Bor, jako držitel licence č. 31 a 32, má 
povinnost stanovit rozsah a způsob omezení dodávky tepelné energie pro případ vzniku 
nebo předcházení stavu nouze ve formě regulačních stupňů.  

Omezení či přerušení dodávek zemního plynu je dána vyhláškou MPO č. 344/2012 Sb. Při 
zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepelné 
energie z hlediska potřebnosti zdravotnictví nebo např. školství. 

Opatření ve formě příslušného regulačního stupně bude vždy vyhlášeno, když nebude možné 
zajistit v požadovaném množství dodávku tepelné energie všem odběratelům, z důvodů 
snižování dodávek zemního plynu dodavatelem nebo dané regulačními stupni dodávek 
zemního plynu. 

 

Stávající zavedená opatření SBTH: 

1. Pravidelné čištění výměníkových předávacích stanic a jejich zařízení (samotného 
lavalu), které provádíme dle předem stanoveného plánu údržby min. 1 x ročně, zajistí 
předání teplonosné látky na užitkovou teplou vodu, která tak má minimální ztráty.   

2. Při samotné výrobě teplé vody jsme snížili teplotu ohřevu teplé užitkové vody na 
hranici 50 °C . Při nižších teplotách hrozí rozšíření bakterie Legionella. Vyšší teplotu 
tedy pro spotřebitele zajistí výměníková stanice, která je schopná dohřát teplotu až 
od 10o C. 

3. Kaskádové nastavení kotlů. Tedy prvotně se spustí jeden kotel. Další kotle se spouští 
při vyšší potřebě tepla a nabíhají postupně tak, aby jejich zatížení bylo rovnoměrné a 
provoz byl tak co nejekonomičtější.  Do modernizace kotelny v roce 2021 tento 
způsob ovládání kotlů nebyl možný.  
 
Přehled regulačních stupňů  
 

1. K vyhlášení a odvolání regulačního opatření je pověřen ředitel/ ředitelka SBTH, jako 
oprávněná osoba. 



2. Způsob vyhlášení regulačních stupňů bude probíhat prostřednictvím městského 
rozhlasu, webových stránek SBTH Bor, města Bor, FB stránek města Bor, úřední desky 
města Bor. 

3. Topná větev zásobující zdravotní a sociální zařízení (polikliniku) nebude žádným 
způsobem omezena ani na teple ani na dodávce teplé vody. SBTH bude provoz 
kotelny vždy řešit tak, aby toto zařízení nebylo žádným způsobem ohroženo na 
dodávce energií. Odstávka  dodávky proběhne při vyhlášení regulačního stupně 10. 

4. Částečné omezení dodávky tepla do bytů. Odstávky pro dodávku tepla budou  
v časech od 8:00 do 11:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod. při vyhlášení regulačního 
stupně 8.  

5. Omezení dodávky teplé vody do bytů a to v čase 6:00 – 17:00 hod. Teplá voda bude 
dodávána pouze ve večerních hodinách v době od 17:00 – 21:00 hod.  

6. Omezení veškerých dodávek  teplé vody do bytů při vyhlášení regulačního stupně 8. 
7. Komplexní odstávka kotelny a zastavení veškerých dodávek teplé vody a vytápění 

při hlášení regulačního stupně 10. 
 

Stávající přehled regulačních stupňů je platný od 07.09.2022. Regulační stupně budou 
operativně upravovány dle změn platné legislativy.  
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