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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený 

mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. 

V následující kapitole je paroplynová teplárna prozkoumána z pohledu produkce emisí se 

zaměřením na znečišťující emise do ovzduší. V této části práce je také vypočteno produkované 

mnoţství emisí TZL, SO2 a CO2  podle platné české legislativy. Dále je provedeno srovnání 

současné výrobní technologie s nejlepší dostupnou technologií v souladu s aktuální směrnicí 

2008/1/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o integrované prevenci a omezování 

znečištění. Závěrečná kapitola se věnuje inovačním technologiím ke sníţení nejproblémovějších 

emisí do ovzduší (NOx), které by mohly být na elektrárenském provozu Červený mlýn 

eventuálně instalovány. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:   

ekologie; emise; emisní povolenky; integrovaná prevence a omezování znečištění; kogenerace;  

nejlepší dostupná technologie; nízkoemisní hořáky; oxidy dusíku; oxid uhličitý; paroplynová 

teplárna; spalovací (plynová) turbína;  
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ABSTRACT 

 

 The master’s thesis deals with the environmental aspects of combined heat and power station 

Červený Mlýn (Red Mill). The introductory part of the thesis focuses on the current production 

technology and the electricity balance of the power station. The heat and power station (also 

called combined cycle heat and power plant) is scrutinized in terms of emissions sources, 

focusing on pollutant emissions to air in the following chapter. In this part of the thesis the 

quantities of the released emissions, namely solid particulate matter (TZL), sulfur dioxide (SO2), 

carbon dioxide (CO2) are also calculated. The calculation is worked out according to the valid 

Czech legislation. Further on, the current production technology of the power station is compared 

with the best available technologies according to the valid directive 2008/1/EC of the European 

Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control. The last 

chapter presents the innovative technologies which could possibly be installed to reduce pollution 

emissions (especially nitrogen oxides - NOx) to air at the heat and power station Červený Mlýn. 

 

 

KEY WORDS:   

ecology; emissions; emission allowances; cogeneration; integrated pollution prevention and 

control; best available techniques; low emission burners; nitrogen oxides; carbon dioxides;   

combined cycle heat and power plant; gas (combustion) turbine;
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SEZNAM SYMBOLŮ 
 

Značka Veličina Značka 

 

 

jednotky 

  Jednotky 

   

Ecelk Elektrická energie vyrobená celkem (prŧměr za roky 2005 a 2006) J 

EKVET Elektrická energie v rámci KVET (prŧměr za roky 2005 a 2006) J 

EPZ Elektrická energie na prahu zdroje J 

ESG Elektrická energie na svorkách generátoru ST a PT J 

ESGST Elektrická energie na svorkách generátoru ST J 

ESGST (by-pass) Elektrická energie na svorkách generátoru ST na by-passový komín J 

ESGPT Elektrická energie na svorkách generátoru PT J 

EVS Vlastní spotřeba elektrické energie J 

I Elektrický proud A 

L Indukčnost H 

Lp Hladina akustického tlaku B 

S Prŧřez mm
2 

P Výkon W 

Pe Instalovaný elektrický výkon W 

Pn Jmenovitý výkon W 

Pt Instalovaný tepelný výkon W 

Qcelk Teplo dodané palivem do ST (prŧměr za roky 2005 a 2006) J 

 

 

QCIZ Teplo cizím odběratelŧm J 

QE Teplo spotřebované na výrobu elektřiny (prŧměr za roky 2005 a 2006) J 

QHK Teplo z horkovodních kotlŧ J 

QSK Teplo ze spalovacího kotle J 

Qtep Teplo pro teplárenské účely J 

 

 

Qtop Teplo pro otopy vlastních zdrojŧ, objektŧ J 

Qm Hmotnostní tok kg/s 

Qv Objemový prŧtok m
3
/s 

T1 Termodynamická teplota před vstupem do KO K 

T2 Termodynamická teplota na výstupu z KO (ideální děj) K 

T2s Termodynamická teplota před vstupem do KO (skutečný děj) K 

T3 Termodynamická teplota na výstupu ze spalovací komory ST K 

T4 Termodynamická teplota na výstupu ze ST (ideální děj) K 

T4s Termodynamická teplota na výstupu ze ST (skutečný děj) K 

U Elektrické napětí V 

V Objem m
3
 

aKO Měrná práce kompresoru J/kg 

aT Měrná práce turbíny J/kg 
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cos φ Účiník - 

e Modul teplárenské výroby - 

f Frekvence Hz 

ia Entalpie na vstupu do PT J/kg 

ip Entalpie syté páry J/kg 

ip´ Entalpie syté kapaliny J/kg 

p Tlak Pa 

p1 Tlak vzduchu stupujícího do kompresoru Pa 

p2 Tlak vzduchu vystupujícího z kompresoru Pa 

p3 Tlak spalovací směsi ve ST Pa 

p4 Tlak spalin na výstupu ze ST Pa 

pa Tlak páry vstupující do PT Pa 

pp Tlak páry vystupující z PT Pa 

m Hmotnost kg 

n Otáčky 1/s 

qd Měrné odvedené teplo z parního oběhu PT J/kg 

qpal Měrné přivedené teplo v palivu do oběhu ST J/kg 

qST Měrné přivedené teplo z plynového oběhu ST J/kg 

t Celsiova teplota °C 

ηe
PPC

 Elektrárenská (elektrická) účinnost PPC - 

ηe
ST

 Elektrická účinnost ST - 

ηt
PPC

 Teplárenská účinnost PPC (vyuţití paliva) - 

ηt
PT

 Tepelná účinnost PT - 

ηt
SK

 Tepelná účinnost SK - 

ηt
ST

 Tepelná účinnost ST - 

ηtd
KO

 Termodynamická účinnost kompresoru - 

ηtd
ST

 Termodynamická účinnost ST - 

ε Kompresní poměr - 

κ Poissonova konstanta - 

τ Teplotní poměr mezi T3 a T1  - 

ρ(B) Hmotností koncentrace látky (B) mg/Nm
3
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SEZNAM ZKRATEK 
 

Značka Význam 

  

A (EUA) Roční alokace EUA 

AÚ Aktivní údaj 

BAT Best Available Technology 

BREF Reference Document on Best Available Techniques 

BT1 (2) Blokový transformátor 1 (2) 

CBO Cylindrical Burner Outlet 

ČEPS Česká přenosová soustava 

ČÍŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČSN Česká státní norma 

DLE Dry Low Emission 

DLN Dry Low NOx 

EEN European Energy Exchange 

EF Emisní faktor 

EIPPCB European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau 

EOSP Energetický obsah spotřebovaného paliva 

ERÚ Energetický regulační úřad 

ES Evropské společenství 

EUA European Unit Allowance 

EU ETS European Union Emissions Trading Scheme 

G1 (2) Generátor 1-spalovací (2-parní) turbíny 

HK1 (2) Horkovodní kotel č. 1 (2) 

IEF Internation Exchange Forum 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

IRZ Integrovaný registr znečištění 

ISO International Organization for Standardization 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

JM Jednorázové měření 

K Horkovodní kotelna 

K1 By-passový komín 

K2 Komín PPC 

K3 (4) Komín horkovodního kotle č. 1 (2) 

KM Kontinuální měření 

KO Kompresor 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

LTO Lehký topný olej 

M (SP) Mnoţství SP 
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MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo prŧmyslu a obchodu 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NT Nízkotlaký 

OF Oxidační faktor 

OSN Organizace spojených národŧ 

OTE Operátor trhu s elektřinou 

P (EUAD) Počet EUA podléhající darovací dani 

PČM Provoz Červený mlýn 

PPC Paroplynový cyklus 

PrT Prŧmyslový transformátor 

PT Parní turbína 

TOC Tuhé organické látky 

TWG Technical Working Group 

R Reaktor 

R (EUA) Sazba darovací daně u bezúplatně nabytých povolenek 

RZ Rozvodna 

REZZO Registr emisí a zdrojŧ znečišťování emisí 

S Obsah síry v pŧvodním vzorku paliva 

SAKO Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. 

SCZT  Soustava centrálního zásobování teplem 

SP Spotřebované palivo 

SK Spalovací kotel 

ST Spalovací turbína 

TVS Transformátor vlastní spotřeby 

TZČR Teplárenské sdruţení České Republiky 

V (EUA) Prŧměrná trţní hodnota EUA 

VT Vysokotlaký 

ZP Zemní plyn 

 ŢP Ţivotní prostředí 

Kč Korun českých 

atd. A tak dále 

a.s. Akciová společnost 

cca Circa 

obj. Objemově 

odst. Odstavec 

obr. Obrázek 

mil Milión 

s.r.o. Společnost s ručeným omezením 

tab. Tabulka 
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1 ÚVOD 
Nejnovějším a zároveň nejmodernějším výrobním zařízením společnosti Teplárny Brno a.s. 

je provoz Červený mlýn (PČM). Tento kogenerační zdroj nahradil po 30 letech provozu 

zastaralou a neefektivní uhelnou výtopnu, která jiţ nesplňovala předepsané emisní limity a ostatní 

technicko-ekonomické aspekty kladené na zařízení toho typu. Zdroj byl oficiálně uveden do 

provozu v listopadu roku 1999 [43]. Paroplynový provoz (viz obr. C-1 v příloze C) se nachází 

na katastrálním území Ponava, spadající pod městskou čtvrť Královo Pole, na adrese Cimburkova 

2, 612 00 Brno. Projektovaná ţivotnost zařízení je plánována do roku 2030 [2]. 

Teplárna, coţ je obecným název pro tuto kombinovanou výrobnu tepla a elektřiny, slouţí 

především k dodávkám tepelné energie do soustavy centrálního zásobování tepla (SCZT) na 

území města Brna. Pára a horká voda vycházející z PČM zásobuje teplem sídliště Ţabovřesky, 

městskou čtvrt Královo Pole, a v přechodných ročních obdobích (jaro a podzim) sídliště Lesná, 

Líšeň a Vinohrady [47]. Další charakteristickou vlastností PČM je poskytování podpŧrných 

sluţeb pro českou přenosovou soustavu (ČEPS). Tyto sluţby PČM poskytuje od ledna 2003. Od 

výstavby by-passového komína v roce 2004 slouţí provozovna mimo topnou sezónu taktéţ jako 

záloţní zdroj pro ČEPS. V současné době také probíhá projekční příprava PČM, který by 

v případě blackoutu mohl pracovat jako ostrovní zdroj [52].  

„Srdcem“ energetické výrobní centrály je spalovací turbína se jmenovitým výkonem        

69,7 MW. Jedná se o jednu z největších provozovaných spalovacích turbín v dané konfiguraci 

(PPC) na území ČR. Čistě pro doplnění, zde autor uvádí, ţe celkově je na území ČR instalováno 

přibliţně šest spalovacích turbín s instalovaným výkonem nad 50 MW [42] [70]. Ne všechny 

spalovací turbíny však pracují v reţimu PPC, a vyuţívají ke spalování pouze ZP. 

V předchozích řádcích z obecného hlediska charakterizovaný PČM musí po environmentální 

stránce splňovat celou řadu aspektŧ. Po vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/1/ES [21] (dříve ES 96/61/EC) o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), musí 

spalovací zařízení tohoto typu mít např. platné integrované povolení. Jedině po splnění celé řady 

kritérií, které byly přejaty ze směrnice  2008/1/ES [21] do českého právního systému, mŧţe 

majitel zařízení provozovat.  

Určitou motivací k napsání této práce je stále se měnící legislativa v oblasti ţivotního 

prostředí. Podle nově vydané směrnice 2010/75/EU [22] se budou vydaná integrovaná povolení 

v pravidelných čtyřletých intervalech přezkoumávat na základě postupně vydávaných 

referenčních dokumentŧ o nejlepších dostupných technikách. Porovnání zařízení s nejlepší 

dostupnou technologií je jedním z neopomenutelných kritérií pro vydání integrovaného povolení. 

Do jaké míry jsou technologie pouţívané na PČM stále vyhovující, a jaké další alternativy 

zejména na potlačení produkce emisí (NOx, CO, SO2, TZL) do ovzduší se nabízejí, jsou hlavním 

smyslem této práce. V dokumentu čtenář také najde pouţívanou výpočetní metodu při určování 

emisí CO2 a TZL, a zpŧsob placení poplatkŧ za jejich vypouštění, podle platných právních 

předpisŧ. 

Sledovaným odpadním plynem je také CO2, který ovšem není přímo součástí problematiky 

IPPC. Jakým zpŧsobem se jeho produkované mnoţství určuje, a jaké další náleţitosti (např. 

obchodování s povolenkami, darovací daň z bezúplatně nabytých povolenek) jsou s CO2 spojeny, 

je také náplní této práce.   
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2 CÍLE PRÁCE 
 

Cílem této práce je zhodnotit environmentální vliv paroplynového zařízení Červený mlýn se 

zaměřením na emise do ovzduší. Primárním zaměřením této práce je provést porovnání stávající 

výrobní technologie s nejlepší dostupnou technologií podle platné legislativy IPPC. Úkolem 

práce je také uvést případné inovační moţnosti na zlepšení stávající výrobní technologie za 

účelem sníţení emisí do ovzduší. Dílčím cílem práce je na příkladech výpočtu prezentovat 

pouţívaný postup určování emisí CO2, SO2, TZL, a provést základní energetickou bilanci 

provozu. Dalším minoritním cílem práce je vyčíslit velikost darovací daně za bezúplatně nabyté 

povolenky na vypouštění emisí CO2 v roce 2011, a uvést zpŧsob určování poplatkŧ za emise 

NOx, SO2, TZL a CO. 
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3 POPIS STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE 
 

Základní údaje provozu Červený mlýn (PČM): 

 tepelný výkon (instalovaný/dosaţitelný): Pt= 154 (100 pára + 54 horká voda)/140 MW, 

 elektrický (instalovaný/dosaţitelný): Pe= 95/95 MW, 

 modul teplárenské výroby elektřiny
1)

: e=0,68 (z dosaţitelných výkonŧ). 

3.1 Technické a technologické jednotky PČM a popis jejich činností 

 

Označení samotného cyklu jakoţto paroplynový je lehce zavádějící, a proto je vhodné hned 

na úvod upřesnit, ţe kromě dvou okruhŧ, plynového (Braytonova) a parního                    

(Rankine–Clausiova), obsahuje také základní výrobní cyklus spalinový kotel (SK).   

Výrobní paroplynový cyklus je tedy sloţen ze spalovacího turbosoustrojí, SK, parního 

turbosoustrojí a výměníkové a čerpací stanice. Základní princip funkce spočívá na přeměně 

tepelné energie v palivu prostřednictvím spalovacího turbosoustrojí na elektrickou nebo tepelnou 

energii. Tepelná energie ze spalovacího turbosoustrojí se posléze vyuţívá k vyrobení páry pro 

parní turbínu (PT) ve SK. Výstupem PT je opět elektrická a tepelná energie. 

Výrobní cyklus paroplynové teplárny skládající se z Bryatonova okruhu, dvoutlakového SK 

a Rankine–Clausiova okruhu s parní protitlakovou turbínou lze popsat pomocí T-s diagramu (viz 

obr. 1 [9]). Při změně 1-2S (bod 2 v případě ideálního oběhu) dochází pomocí kompresoru ke 

stlačení vzduchu o teplotě T1 a tlaku p1 na teplotu T2S  (T2) a tlak p2. Stlačený vzduch vstupuje do 

spalovací komory, která je zásobována palivem (ZP). Změna stavu 2S (2)−3 tedy odpovídá 

spalování (dodání qpal) za téměř konstantního 

tlaku p3. V dalším kroku horké spaliny (směs 

vzduchu a ZP) expandují na lopatkách 

ve spalovací turbíně (ST). Této činnosti odpovídá 

změna stavu 3-4S (4) a výstupní teplota spalin 

z turbíny T4S (T4). Po expanzi odevzdávají 

spaliny své zbytkové teplo v teplosměnných 

plochách SK vodě. Vyrobená pára (NT nebo VT) 

je následně přiváděna do odpovídajících stupňŧ 

parní protitlakové turbíny. V PT probíhá hlavní 

expanze zakreslená změnou stavu a−p. Mezi 

stavy p−p´ probíhá předání uţitkového tepla (qd) 

ve formě páry či horké vody do SCZT. Plocha Zk 

značí komínovou ztrátu tepla z výrobního 

okruhu. 

Obr. 1 Znázornění PPC v T-s diagramu 

_______________________________ 

1) Modul teplárenské výroby elektřiny vyjadřuje úsporu paliva při KVET (viz např. [16]).  
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Samostatnou část PČM tvoří horkovodní kotelna (pomocný zdroj tepla), která obsahuje dva 

identické horkovodní kotle. Celkové schéma technologie je umístěno na obr. A-1 v příloze A. 

Spalovací turbosoustrojí disponuje konvenční spalovací (plynovou)
1)

 turbínou (viz 

ilustrační obr. 2 [3] a řez turbínou na obr. 5 [10]) s typovým označením V64.3A od společnosti 

Siemens pro těţký provoz (heavy duty). Plynová turbína je jednohřídelová, jednotělesová a její 

roční vytíţení se pohybuje mezi 3300 aţ 3700 hodinami. Spalovací turbosoustrojí se dále sestává 

z kompresoru, spalovací komory, příslušenství a pomocného zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Ilustrační obrázek spalovací turbíny V64.3A 

 

Kruhová spalovací komora (viz obr. 3 [11]) je 

tvořena 24 hybridními palivovými hořáky (viz obr. 16 

[4] [55]) na ZP nebo LTO. Hořáky jsou označovány 

hybridní, protoţe jsou schopné spalovat obě zmiňovaná 

paliva. Jako palivo turbíny je však od spuštění PPC 

vyuţíván ZP. Spalování LTO bylo pouze vyzkoušeno 

při prvních zkušebních testech turbíny, a od té doby se 

LTO nevyuţil, a ani se o jeho pouţívání z ekonomicko-

provozních dŧvodŧ neuvaţuje.  

 

Obr. 3 Kruhová spalovací komora ST V64.3A 

_______________________ 

1) V [17] je ST definována jako taková, která je napojena přímo na spalovací komoru, z níţ spaliny proudí přímo na 

lopatky turbíny. O plynovou turbínu se podle [17] jedná v takovém případě, kde spalovací komora plní funkci 

výměníku, kde se ohřívá vhodný plyn pro expanzi na lopatkách turbíny. Autor si zde dovoluje  souhlasit  s názorem 

uvedeným v [9], jeţ konstatuje, ţe označení spalovací a plynová turbína se do značné míry překrývají. 
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Technologické řešení spalovací komory o tomto počtu hořákŧ zajišťuje kontinuální proudění 

paliva a vzduchu z kompresoru do spalovací komory, a ze spalovací komory do turbíny, 

s minimálními ztrátami tlaku a vzduchu. „Rozjetí“ ST probíhá zapálením směsi vzduchu a paliva 

ve spalovací komoře pomocí pulzní jiskry o vysoké energii ze zapalovací soustavy. K zapálení 

paliva se pouţívá i speciálního hořáku se zapalovacím mechanismem. 

                                                                                                            

 

Obr. 4 Podélný řez spalovací turbíny V64.3A 

Legenda k obr. 4: 1−přední kryt s kompresorovým loţiskem (vstupní hrdlo), 

2−kompresorové lopatky, 3−vnější skořápka, 4−hořák, 5−prstencová spalovací komora, 6−tělo 

turbíny, 7−výstupní hrdlo.            

                                                                                   

Soustrojí dále disponuje dvoupólovým synchronním generátorem s typovým označením 

TLRI 86/29 o výkonu 87,5 MVA, taktéţ od firmy Siemens. Generátor je umístěn ve stejné ose 

jako turbína. Chlazení generátoru probíhá vzduchem. Chladící medium tvoří voda. 

Mezi turbínou a generátorem se nachází převodovka, která je umístěna na studeném konci 

ST. ST je poměrně hlučné zařízení, proto je společně s převodovkou odhlučněna krytem, díky 

kterému hladina zvuku nepřesáhne hodnotu 59 dB/A [2]. I přesto se však jedná o poměrně hlučné 

zařízení. Součásti krytu je oddíl CO2, propanu a místnost hasicího zařízení CO2, které obstarává 

případné hašení poţáru v prŧběhu provozu turbíny. Samotná ST má také zařízení ohlašující 

případný únik ZP. 

Kompresor a ST jsou na společné hřídeli zapouzdřeny do dvou loţisek, které se nacházejí 

mimo tlakové oblasti. Čtyři řady statorových a první tři řady rotorových lopatek jsou chlazeny 

vzduchem, který je dodáván z odpovídajících stupňŧ kompresoru. Vstupní statorové lopatky 

kompresoru jsou natáčivé. Díky tomu je dosaţeno dobré regulace vzduchu při niţších výkonech. 

Toto technické řešení umoţní drţet konstantní teplotu spalin na výstupu z turbíny v rozmezí 

výkonu 60 aţ 100 % [2]. Kompresorová stanice obsahuje dva kompresory (provozní a záloţní) o 

typovém označení GA5-8.  
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Mezi další příslušenství kompresorové stanice patří vzdušník, filtr DD25, sušička vzduchu, 

solenoidový uzavírací ventil, odlučovače kondenzátu Owamat 2, ruční uzavírací ventily a 

rozdělovače pracovního a sušeného vzduchu. Vzdušník má objem 1 m
3
. Úkolem filtru je sniţovat 

obsah oleje ve stlačeném vzduchu na rosný bod +3 °C. Několikastupňová filtrace vzduchu je na 

velmi vysoké úrovní, neboť samotná technologie vyţaduje velmi čistý vzduch. 

Spaliny mohou být ze spalovací turbíny vyvedeny dvěma zpŧsoby: 

 přes difuzor
2)

, spalinovod a SK do komína PPC, 

 přes by-passový komín
3)

, který je umístěn přímo za ST (mimo SK). 

Součástí ST je také nádrţ mazacího oleje včetně chladičŧ. Tyto elementy jsou umístěny na 

podlaţí ve vaně s betonovými stěnami, které zabraňují úniku oleje do strojovny ST. Případné 

úniky je moţné manuálně odebrat, protoţe dno vany má přirozený spád k bezodtokové jímce. 

Olejové hospodářství slouţí k promazání loţisek ST, generátoru, převodovky a hydraulického 

protáčecího zařízení.  

Mezi ST a SK je přívodní kanál, který se skládá podle pořadí z tlumiče hluku, by-passové 

klapky, tlumiče hluku a dvouplášťového by-passového komínu (viz tab. 5). Za by-passovým 

komínem se komora formuje do tvaru klínu a plynule přechází do spalinového kotle (viz 

ilustrační obr. 5 [3]). SK horizontálního provedení je třítlakový s přirozenou cirkulací ve všech 

výparníkových plochách a s přetlakem na straně spalin. Nemá vlastní přitápění, ale jeho 

konstrukce umoţňuje vlastní přitápění dodatečně zřídit aţ do tepelného výkonu 15 MW [3].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Dispozice spalinového kotle  

 

_______________________________ 

1) Úkolem difuzoru je obstarávat plynulý tok výfukových plynŧ.  
2) Výstavba by-passového komínu byla dokončena v roce 2004 [44]. Hlavním dŧvodem výstavby byla následná 

moţnost pouţití PČM jako dispečerské zálohy v situaci, kdy není v provozu SK (mimo topnou sezónu).  
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SK na odpadní teplo se skládá z VT a NT parního okruhu, ohříváku síťové vody 

a odplyňováku pro termické odplynění. Na podlaţí, jeţ tvoří strop SK, je dále umístěn expandér 

odluhu. Umístění expandéru odkalu je před kotelnou. Teplosměnné plochy, kolem kterých proudí 

spaliny přicházející ze ST, jsou umístěny v prŧřezu SK. Klouzavý provoz VT parního okruhu SK 

závisí na výkonu ST. Kromě výroby přehřáté páry slouţí SK k ohřevu síťové vody. K tomuto 

účelu slouţí závěrečná teplosměnná plocha SK, která redukuje teploty výstupních spalin na 

nejniţší moţnou teplotu (kolem 80 °C). Do VT části parní turbíny a do VT redukční stanice je 

ze SK vyvedena VT přehřátá pára o tlaku mezi 3,5 aţ 6,4 MPa. Úkolem VT redukční stanice je 

udrţet SK v chodu, je-li PT odstavena. NT vývod páry o tlaku 0,9 MPa je ze SK přiváděn do NT 

části PT, nebo v případě odstavení PT přímo do SCZT. 

Ze SK dále putují spaliny do komína PPC. Součástí tohoto výstupního spalinovodu je 

soustava teplotních kompenzátorŧ.  

 

Obr. 6 Protitlaková parní turbína  

Rychloběţná, jednotělesová parní protitlaková odběrová turbína (viz ilustrační obr. 6 [3]) 

disponuje jedním regulovaným odběrem páry a jedním neregulovaným odběrem páry. PT má 

jmenovitý výkon 21 MW a je sloţena z NT a VT dílu. Veškeré vývody (přívody páry, odběry a 

protitlak) jsou vyvedeny v horní části turbíny. Ve VT části bez regulovaného odběru se nachází 

dvě skupiny přetlakových lopatek. V NT části se nachází jednouncový regulační stupeň a dvě 

skupiny přetlakových lopatek. Tlak VT páry se pohybuje v rozmezí 3 aţ 6,4 MPa s teplotou    

420-500 °C. NT pára o parametrech 0,9 MPa, 200 °C je přiváděna ze SK do turbíny přes 

regulovaný odběr. Podle situace mŧţe být NT pára ze SK také vyuţita přímo k dodávce do 

SCZT. Z neregulovaného oběhu směřuje pára o tlaku 0,138 MPa do špičkového ohříváku 

oběhové vody. Výstupní pára (0,05-0,062 MPa) je přiváděna do základního ohříváku oběhové 

vody. Dojde-li k odstavení turbíny, je pára ze SK odváděna přes VT redukční stanici do ohříváku 

oběhové vody. Veškeré teplo, které vznikne expanzí páry v PT, je dodáváno do SCZT. 
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K PT je přidruţena rozvodová skříň se čtyřpólovým synchronním generátorem, který je 

chlazen taktéţ vzduchem. Soustrojí je opět vybaveno protihlukovým krytem, díky kterému 

hladina zvuku nepřesáhne hodnotu 85 dB/A [2]. Součástí soustrojí je také olejové hospodářství, 

které transportuje olej k regulačním pochodŧm na turbíně a k mazacím ústrojím celého 

turbosoustrojí. Celé olejové hospodářství je umístěno v ochranné vaně hluboké 1 m z dŧvodu 

potencionálních únikŧ. 

Výměníková a čerpací stanice oběhové vody obstarává přenos tepla (obsaţeno v páře) 

vystupujícího z turbíny do cirkulující topné vody horkovodní větve. Přenos tepla zde obstarávají 

dva horizontální povrchové výměníky tepla typu pára-voda o celkovém tepelném výkonu 85 

MWt. Výměníky jsou tvořeny základním a špičkovým ohřívákem. Jsou řazeny do série v cestě 

horké vody. Pro cirkulaci horké vody jsou zde instalována oběhová čerpadla. 

Horkovodní kotelna se skládá ze dvou horkovodních kotlŧ (viz podélný řez na obr. 7 [5]) na 

ZP o celkovém instalovaném výkonu 54 (2×27) MWt. Kaţdý kotel disponuje dvěma hořáky 

Weishaupt typu WKG 4/0-A o výkonu 2,5 aţ 17,5 MW se zabezpečovací armaturou na přívod 

zemního plynu. Přísun spalovacího vzduchu z ventilátoru do hořáku je vyřešen pomocí 

plechového potrubí. Součástí kaţdého hořáku je ventilátor a mechanický komplex regulace 

palivo-vzduch. Kotle mají nucenou cirkulaci vody, kterou zajišťují čerpadla prvního a druhého 

stupně. Čerpadla druhého stupně se uvádějí do provozu v případě větších tlakových ztrát.  

Úkolem kotlŧ je dohřátí části síťové vody za výměníkovou stanicí na poţadovanou teplotu 

teplárny. Vstupní teplota oběhové vody o tlaku 2,5 MPa je 70 °C. Na výstupu z kotlŧ dosahuje 

oběhová voda teploty 130 °C. Součástí kotelny je i řídící stanoviště, které umoţňuje kotle 

provozovat v samostatném reţimu.  Velín se vyuţíval zejména v době výstavby PČM, kdy se 

kotle samostatně podílely na dodávkách tepla do SCZT. Kromě výše uvedených bodŧ pouţití se 

kotelna uvádí v činnost, pokud je omezený poţadavek na elektrickou energii ze strany ČEPS.  

V tomto případě nestačí PPC vyrábět dostatek tepelné energie a poptávka tepla musí být 

doplněna provozem kotlŧ.  

 
 

Obr. 7 Řez horkovodního kotle  

 

Podle popisu je zřejmé, ţe kotle slouţí jako záloţní, resp. pomocné (špičkové) zdroje tepla. 

Kotle spadají podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší [26] do kategorie zvláště velkých 

spalovacích zdrojŧ znečištění ovzduší, a musí být na nich prováděno měření emisí do ovzduší 

(viz kap. 4.1). 
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Rozdíly mezi plánovaným výkonem a okamţitou dodávkou tepla během dne jsou korigovány 

pomocí akumulace tepla do vody, která se následně uchovává v horkovodní nádrţi o objemu 

5600 m
3 

(viz tab. 5). Akumulace přebytečného tepla do vody má oproti akumulaci tepla do páry 

výhodu v tom, ţe akumulační schopnost vody je aţ o dva řády vyšší neţ páry [14]. Nabíjení 

akumulátoru probíhá přiváděním horké vody do jeho vrchní části. Zároveň s tím se ze spodní 

části odebírá chladná voda, čímţ se rozhraní mezi teplou a studenou vodou přemísťuje směrem 

ke dnu nádrţe. Prostřednictvím akumulace tepla se taktéţ eliminuje zkracování ţivotnosti ST, 

kterou nepříznivě ovlivňuje najíţdění a odstavování. Tento systém má také příznivý vliv na 

ekonomičnost celého provozu. Udrţování parního polštáře s mírným přetlakem nad hladinou 

vody je nezbytné pro zamezení varu vody. 

Řídicí systém PČM pro komplexní obsluhu, kontrolu a řízení technologického a 

elektrotechnického provozu je dodán od firmy Siemens, a nese označení TELEPERM XP. Řídící 

aplikace kromě výše uvedených činností obstarává veškeré zaznamenávání provozních dat. 

Dispečerská záloha s aktivací na plný výkon do 90 min je řízena dispečerem ČEPS v Praze. 

Řídicí systém na PČM byl upraven pro splnění kodexu B a kodexu F2 ČEPS pro poskytování 

sekundární a terciární regulace. PČM je certifikován na  30 minutové a nově i na 15 minutové 

najetí do určitého omezeného výkonu. Výhodou samostatného provozu ST jako dispečerské 

zálohy je také moţnost provádění údrţby na ostatních částech PPC bez nutnosti jejího zastavení. 

Bilance provozu ST na by-passový komín je uvedena v příloze C. 

Podpůrné sluţby pro ČEPS jsou poskytovány v prŧběhu topné sezóny. Na kaţdou hodinu 

dne je stanoven tzv. bázový bod (velikost generovaného výkonu), od kterého se mohou dispečeři 

sekundární regulací o určitou velikost odchýlit. 

Jiţ v úvodu bylo avizováno, ţe PČM je v seznamu energetických centrál vhodných 

k případnému najetí z ostrovního systému při nastane-li „blackoutu“ [52]. ČEPS momentálně 

nevyplácí zařízením, která jsou schopna pracovat jako ostrovní zdroj, ţádnou finanční odměnu. 

Případné dovybavení PČM zařízeními umoţňující start ze tmy (dieselagregáty) by vyţadovalo 

nemalou investici, a tak samotná realizace tohoto projektu bude zejména záviset na zavedení 

finančních odměn za tuto sluţbu od ČEPS.  

Také jiţ bylo zmíněno, ţe ST je schopná spalovat ZP nebo LTO. V současnosti se jeví 

investice do LTO jako nepovedená, protoţe LTO nebyl od počátečních hodin testovacího 

provozu vyuţit (z ekonomicko-provozních dŧvodŧ), a vynaloţené prostředky do zařízení, které 

umoţňují skladování, přepravu a spalování LTO, nebyly rozhodně nejmenší. Nicméně po 

nedávném přerušení dodávek ZP a jeho neustálé vzrŧstající ceně se tato eventualita mŧţe stát 

v budoucnu ještě atraktivní. Co se však určitě povedlo, a čím se Teplárny Brno a.s. rychle 

„zahojily“, je pozdější výstavba by-passového komína. Tímto nápadem se zvýšila celková 

rentabilita PČM, protoţe teplárna si našla vyuţití i v horkých letních měsících jako dispečerská 

záloha řízená operátory ČEPS. Zisky z provozu dispečerské zálohy se pohybují okolo 150 mil. 

Kč ročně (náklady byly zhruba 45 mil. Kč [69]). 

Veškerá technická data technologických zařízení na PČM, o kterých pojednává tato kapitola, 

jsou následně shrnuta v tab. 1 aţ 6 [2] [3] [4]. 
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 Paroplynový cyklus 

 

a) Spalovací turbosoustrojí  

 

 Tab. 1 Technická data spalovacího turbosoustrojí  

I. Spalovací turbína
1)

 

Výrobce Siemens, s.r.o. 

Rok výroby 1997 

Typ V64.3A 

Otáčky  5413 1/min 

Činný výkon pro ZP (jmenovitý/maximální) 60,7/71 MW 

Účinnost na spojce/elektrická 36,2 %/≈34% 

Teplota spalin za spalovací komorou  1190 °C 

Výstupní teplota spalin ze ST 571 °C 

Stupeň komprese  16,2 

Mnoţství spalin  192,3 kg/s 

Mnoţství paliva  3,8 kg/s 

Příkon 197,26 MWt 

Palivo ZP nebo LTO 

II. Kompresor 

Počet stupňŧ 17 

Prŧtok vzduchu 188,5 kg/s 

Kompresorový poměr 16,2 

Teplota vzduchu na vstupu/ výstupu 

z kompresoru 

15/409 °C 

III. Převodovka  

Výrobce BHS Geitriebe Getriebetechnik, 

GmBh gGGmBgGmbH GmbH GmbH Rok výroby 1997 

Typ TG 72,5 b 

Vstupní otáčky 5413 1/min 

Výstupní otáčky 3000 1/min 

Činný výkon 

 

 

78 MW 

IV. Alternátor 

Výrobce Siemens, s.r.o. 

Rok výroby 1997 

Typ TLRI 86/29 

Otáčky 3000 1/min 

Zdánlivý výkon 87,5 MVA 

Frekvence 50 Hz 

Jmenovité napětí 10,5 kV 

Jmenovitý proud 4811 A 

Účiník 0,8 

 

 

__________________________ 

1) Parametry ST jsou závislé na okolních atmosférických podmínkách. Uvedené parametry ST jsou při 4oC,         

98,68 kPa. Při referenčních podmínkách pro ST podle ISO 3977-2 (15 oC, 101,325 kPa, vlhkost 60%) je jmenovitý 

výkon 70,3 MW [10].  Účinnost při 100 % jmenovitém zatíţení ST (se sniţujícím se zatíţením  klesá), a těchto 

referenčních podmínkách je 36,98 % [10]. 



Popis stávající výrobní technologie 26 

 

 Tab. 2 Technická data parního turbosoustrojí 

I. Parní turbína 

Výrobce Alstom, s.r.o. 

http://www.alstom.com/czech-

republic/cs/cs-locations/ 

Rok výroby 1997 

Typ GE 40 

Činný výkon (jmenovitý/maximální) 21/24 MW 

Otáčky 6048 1/min 

VT pára: 

 Jmenovitý tlak  6200 kPa 

Jmenovitá teplota  495 °C 

Maximální prŧtok 92 t/h 

Přídavná NT pára: 

 Jmenovitý tlak  900 kPa 

Jmenovitá teplota  210 °C 

Maximální prŧtok 16,2 t/h 

Regulovaný odběr: 

 Tlak  800-1000 kPa 

Teplota 210-220 °C 

Maximální prŧtok 56 t/h 

Neregulovaný odběr: 
 

Tlak 100-300 kPa 

Teplota 100-145°C 

Prŧtok 67,32 t/h 

Výstupní pára: 

 Tlak 40-100 kPa 

Teplota 76-111°C 

Prŧtok 49,1 t/h 

II. Převodovka  

Výrobce Siemens, s.r.o. 

Typ Flender TX 71/4 

Provedení čelní jednostupňová 

Vstupní otáčky 6048 1/min 

Výstupní otáčky 1500 1/min 

Činný výkon 24 MW 

III. Alternátor 

Výrobce ABB, s.r.o.  

Typ GBA 1120 LB 

Zdánlivý výkon 30 MVA 

Frekvence 50 Hz 

Otáčky 1500 1/min 

Jmenovité napětí 6,3 kV 

Jmenovitý proud 2749 A 

Účiník 0,8 

 

 

 

 

 

 

http://www.alstom.com/czech-republic/cs/cs-locations/
http://www.alstom.com/czech-republic/cs/cs-locations/
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b) Spalinový kotel 

 

 Tab. 3 Technická data spalinového kotle 

Výrobce ABB ENS, s.r.o. 

Rok výroby 1997 

Teplonosná látka pára 

Max. tepelný výkon 100 MWt 

Účinnost 89 % 

Jmenovitý tlak VT pára 6400 kPa 

Jmenovitá teplota VT pára 500 °C 

Mnoţství VT páry 93 t/h 

Jmenovitý tlak NT pára 920 kPa 

Jmenovitá teplota NT pára 210 °C 

Mnoţství NT páry 18 t/h 

Palivo Spaliny  

Teplota spalin na výstupu z kotle 79 °C 

 

 Horkovodní kotelna 

 

Kotelna disponuje dvěma horkovodními kotli o parametrech uvedených v tab. 4. 

 Tab. 4 Technická data horkovodních kotlů 

Výrobce SES Tlmače, a.s. 

Typ VHK 27 

Rok výroby 1996 

Teplonosná látka horká voda 

Jmenovitý tepelný výkon kotle 27 MWt 

Účinnost 94,1 % 

Příkon 28,7 MWt   

Teplota oběhové vody na vstupu/výstupu 70/130°C 

Tlak oběhové vody (max.) 2,5 MPa 

Palivo ZP 

 

 Ostatní technologické prvky 

 

a) Akumulační nádrţ 

 

 Tab. 5 Technická data akumulační nádrže 

Objem  5600 m3 

Prŧměr  19 m 

Výška  21,6 m 

Teplota vody vybitého akumulátoru 55-70 °C 

Teplota vody nabitého akumulátoru 95 °C 

Tlak 250 kPa 

Obvyklý nabíjecí výkon 30 MWt/h 

Obvyklý vybíjecí výkon 20 MWt/h 
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b) Komíny  

 

 Tab. 6 Údaje o komínech 

I. Komín PPC 

Počet 1 

Stavební materiál beton 

Výška nad terénem 45 m 

Světlost v koruně 5,1 m 

II. By-passový komín (viz obr. C1) 

Počet 1 

Stavební materiál nerez a ocel 

Výška nad terénem 42,5 m 

Světlost v koruně 4,35 m 

III. Komíny horkovodních kotlů 

Počet 2 

Stavební materiál ocel 

Výška nad terénem 25 m 

Světlost v koruně 1,4 m 

 

  

Vyrobená elektrická energie je z PČM vyvedena pomocí zapouzdřené rozvodny 110 kV od 

firmy Siemens (viz obr. 8 [3] a technická data v tab. 7 [3]). Rozvodna tvoří v areálu PČM 

samostatnou budovu.  

 

 

Obr. 8 Zapouzdřená rozvodna 110 kV na PČM 
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Tab. 7 Parametry rozvodny a výkonového vypínače  

I. Rozvodna 

Jmenovité napětí /frekvence 110 kV/ 50 Hz 

Jmenovitý proud 2500 A 

Jmenovitý krátkodobý proud 40 kA 

Jmenovitý nárazový proud 2,5×40 kA 

II. Výkonový vypínač 

Krátkodobý zkratový proud ≤ 40 kA 

Krátkodobý zapínací proud 2,5×40 kA 

   

Vývody generátorŧ spalovací a parní turbíny jsou do svých polí v rozvodně napojeny přes 

blokové transformátory (viz technické údaje v tab. 9 a 10), které jsou společně s transformátorem 

vlastní spotřeby (viz technické údaje v tab. 11) umístěny před budovou rozvodny. Případné 

rezervní napájení spotřebičŧ vlastní spotřeby ze sítě 22 kV je obstaráváno přes rezervní 

transformátor (viz technické údaje v tab. 12). Ochranu před zkratovými proudy zde obstarává 

vzduchový reaktor (viz tab. 13). Z rozvodny je výkon vyveden kabelem 110 kV do přenosové sítě 

přes rozvodnu v Medlánkách. Kabelové vedení je realizováno třemi jednoţilovými kabely, jehoţ 

parametry jsou uvedeny v tab. 8. V rozvodně jsou připraveny vývody na plánované rezervní 

vyvedení výkonu do rozvodny 110 kV Příkop. 

Základní zjednodušené elektrické schéma (bez odpojovačŧ, vypínačŧ, atd.) PČM je 

zobrazeno na obr. 9. 

 

Obr. 9 Základní elektrické schéma PČM 

Legenda k obr. 9: BT1−blokový transformátor 100 MVA, BT2−blokový transformátor 40 MVA, 

BT1−rezervní transformátor 6,3 MVA, TVS−transformátor vlastní spotřeby 6,3MVA, 6×PrT−6 kusŧ 

prŧmyslového transformátoru, R−reaktor, G1−generátor spalovací turbíny, G2−generátor parní turbíny. 
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Technické parametry vývodového kabelu, pouţívaných transformátorŧ a reaktoru na PČM 

jsou uvedeny v tab. 8 aţ 13 [2] [5]. 

 Vývodový kabel (řez kabelu např. na [40]) 

 

 Tab. 8 Parametry vývodového kabelu 110 kV 

Napěťová soustava VVN 3~50 Hz, 123 kV 

Kabel 110 kV Siprelec 64/110 (123) kV 

Prŧřez jádra 630 mm2 

Materiál jádra Cu 

Stínění 0,18 

Zkratová odolnost 3 s  52,7 kV 

Uspořádání kabelu Δ 

Zemní vodič (typ/prŧřez) CYKY/4 × 16 mm2 

 

 Trojfázový olejový blokový transformátor generátoru spalovací turbíny 100 MVA 

 

Tab. 9 Technická data blokového transformátoru o výkonu 100 MVA 

Výrobce Škoda Plzeň 

Jmenovitý zdánlivý výkon 100 MVA 

Převod 121/10,5 kV 

Jmenovitý proud 477/5499 A 

Spojení YNd1 

Materiál vinutí Cu 

Napětí nakrátko 11 % 

Proud naprázdno 0,3 % + 30 % 

Ztráty naprázdno 52 kW 

Ztráty nakrátko 360 kW 

Celkové ztráty 412 kW 

 

 Trojfázový olejový blokový transformátor generátoru parní turbíny 40 MVA, 

 

Tab. 10 Technická data blokového transformátoru o výkonu 40 MVA 

Výrobce Škoda Plzeň 

Jmenovitý zdánlivý výkon 40 MVA 

Převod 121/6,3 kV 

Jmenovitý proud 191/3666A 

Spojení YNd1 

Materiál vinutí Cu 

Napětí nakrátko 11 % 

Proud naprázdno 0,4 % + 30 % 

Ztráty naprázdno 29 kW 

Ztráty nakrátko 165 kW 

Celkové ztráty 194 kW 
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 Trojfázový olejový transformátor vlastní spotřeby 6,3 MVA 

 

 Tab. 11 Technická data transformátoru vlastní spotřeby o výkonu 6,3 MVA 

Výrobce Škoda Plzeň 

Jmenovitý zdánlivý výkon 6,3 MVA 

Převod 10,5/6,3 kV 

Jmenovitý proud 333/577A 

Spojení Dd0 

Materiál vinutí Cu 

Napětí nakrátko 7 % 

Proud naprázdno 0,4 % + 30 % 

Ztráty naprázdno 6 kW 

Ztráty nakrátko 38,5 kW 

Celkové ztráty 44,5 kW 

 

 Trojfázový olejový rezervní transformátor vlastní spotřeby 6,3 MVA 

 

 Tab. 12 Technická data rezervního transformátoru vlastní spotřeby o výkonu 6,3 MVA 

Výrobce EP - Electroputere 

Jmenovitý zdánlivý výkon 6,3 MVA 

Převod 22/6,3 kV 

Jmenovitý proud 333/577A 

Spojení Yy0 

Materiál vinutí Cu 

Napětí nakrátko 7 % 

Proud naprázdno 2 % 

Ztráty naprázdno 12,4 kW 

Ztráty nakrátko 60 kW 

 

 Trojfázový vzduchový reaktor 

 

  Tab. 13 Technická data reaktoru 

Výrobce ABB, s.r.o. 

Typ RH 1000-5B 

Jmenovitý výkon 545/10900 kVA 

Převod 6,3 kV 

Jmenovitý proud 1000A 

Indukčnost 0,578 mH 

Reaktance 5 % 

Ohmické ztráty 10 kW 

Celkové ztráty 18 kW 
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3.2 Energetické vstupy a výstupy 

3.2.1 Základní suroviny a paliva vstupující do PČM 

 

Z popisu činnosti je zřejmé, ţe hlavní vstupní surovinou do PČM je ZP. Prŧměrná roční 

spotřeba plynu je přibliţně 59 mil. m
3
 (viz tab. 18). Kaţdou hodinu provozu v topné sezóně při 

plném výkonu turbíny proudí do objektu okolo 17 000 m
3
. Rozbor plynu, který je přiváděn do 

PČM je uveden v tab. 14 [2].  

Tab. 14 Rozbor plynu přiváděného do PČM  

I. Základní údaje: 

Výhřevnost   33,46-34,14 (MJ/m3) 

Spalné teplo  71,20-37,94 (MJ/m3) 

Hustota 0,690-0,698 (MJ/m3) 

II. Sloţení: 

Vodík (H2)                   0,00  

 

 

 

(%) objem. 

 

Kyslík (O2) 0,00-0,02 

Dusík (N2)                  

[%]objem. 

0,66-2,30 

Oxid uhličitý (CO2) 0,03-0,12 

Metan (CH4) 96,14-98,24 

Etan (C2H6) 0,67-0,91 

Propan (C3H8) 0,18-0,25 

Butan (C4H10) 0,00-0,04 

Síra (S2) 1-2 (mg/m3) 

 

Dodávka ZP do PČM je obstarávána z VT distribuční sítě (3,5 MPa) a ze ST distribuční sítě. 

Z ekonomických aspektŧ se však přípojka ze ST sítě momentálně nevyuţívá a obstarává pouze 

funkci palivové zálohy pro horkovodní kotelnu. Pro technologické potřeby probíhá redukce plynu 

v redukční stanici. V redukční stanici se plyn filtruje, měří a následně rozděluje do dvou 

regulačních řad. První regulační řada (3,5/0,1 MPa) slouţí pro horkovodní kotle.                   

Druhá řada (3,5 MPa/2,5 MPa) reguluje plyn pro ST. Před samotnou redukcí probíhá předehřev 

plynu, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry v plynu. První řada je vytápěna deskovým 

výměníkem, který je vytápěn vodou z vlastní výměníkové stanice. Vytápění druhé řady zajišťují 

tři klasické plynové kotle (Therm Duo 50) zapojené do kaskády s celkovým instalovaným 

výkonem 135 kW.  

Dalšími vstupními látkami jsou suroviny na chemickou úpravu vody (kyselina 

chlorovodíková, hydroxid sodný, čpavková voda, fosforečnan sodný, siřičitan sodný, vodný 

roztok hydrazinu, atd.). Chemické úpravě, která probíhá prostřednictvím automatické nebo ruční 

linky, podléhá vratný kondenzát na přídavnou napájecí vodu do kotlŧ ze SCZT města Brna. 

Kondenzát na vstupu do PČM má maximální teplotu nejčastěji okolo 65 °C. V prvním kroku se 

filtruje přes tlakové pískové filtry a následně po ochlazení v chladiči na maximální teplotu 45 °C 

je kondenzát skladován v zásobní nádrţi o objemu 6 m
3
. Praní tlakových pískových filtrŧ se 

provádí tzv. současným praním vodovodní vodou a tlakovým vzduchem.  

Odpadní vody z praní filtrŧ putují do kanalizace. Z akumulační nádrţe prochází kondenzát 

přes čtyři (v případě automatické linky) nebo dva (v případě ruční linky) stupně demineralizace.  
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Takto upravený kondenzát se následně akumuluje v nádrţi demineralizované vody o objemu 

63 m
3
. Rentabilnější pro teplárnu je upravovat kondenzát ze SCZT, neţli provádět přímou úpravu 

pitné vody.  

Povrchová voda se pro technologické účely téměř nepouţívá. Jak jiţ bylo uvedeno, 

technologické okruhy vody na PČM se doplňují převáţně vratným kondenzátem ze SCZT. Ročně 

se pro představu o prŧtocích vyuţije přibliţně 10000 m
3
 vratného kondenzátu.  

Dodávka pitné vody do PČM je realizována dvěma odběrnými místy z veřejného vodovodu. 

Vyuţívá se pro stravovací a sociální účely, a v minimální míře pro technologické účely (např. 

výroba přídavné demineralizované vody, chlazení). Doplňování surovou vodou do SCZT je 

realizováno přes ostatní výrobní zdroje (Provoz Špitálka, Provoz Brno Sever).  

Vlastní spotřeba elektrické energie a tepla je pokryta z vlastních zdrojŧ. Kolik činí vlastní 

spotřeba elektřiny a tepla je popsáno v následující kapitole 3.2.2. 

 

3.2.2 Bilance energií na výstupu PČM 

 

Celkové vyrobené mnoţství elektřiny (ESG) na svorkách obou generátorŧ a celkové mnoţství 

vyprodukovaného tepla pro teplárenské účely (Qtep) od testovacího provozu koncem roku 1998 aţ 

do roku 2010, jsou shrnuty v tab. B-1 v příloze B. Grafické znázornění těchto sledovaných veličin 

je uvedeno na obr. B-1 a B-2 taktéţ v příloze B. Ve zmiňované tab. B-1 se také nachází hodnoty 

vlastní spotřeby (EVS) elektřiny a naměřené hodnoty elektřiny na prahu zdroje (EPZ). Veškerá data 

byla zpracována z bilančních archívŧ Tepláren Brno a.s. [6]. 

Jak byly dané hodnoty ze zaznamenaných dat určeny, a co zahrnují jednotlivé výsledné 

hodnoty (ESG a Qtep), je názorně ukázáno příkladem výpočtu těchto veličin za rok 2009 

v rovnicích (3.1) aţ (3.4). 

 Vyrobená elektrická energie na svorkách generátorŧ                                  

1)= 166,976 54,129 221, 105 GWh.SG SGST SGPTE E E     (3.1)   

Z obr. B-1 v příloze B, který mapuje vyrobené mnoţství elektrické energie na svorkách 

generátoru v letech 1999-2010 lze vyčíst, ţe elektrická energie na svorkách obou generátorŧ se 

pohybuje v rozmezí 180 aţ 240 GWh za rok. 

Nyní bude pro představu určena vlastní spotřeba elektrické energie PČM. 

 Vlastní spotřeba elektrické energie PČM 
   

 

E = 221,105 212,731 8,374 GWh.VS SG PZE E     (3.2)   

 

_______________________________ 

1) Spalovací turbína v tomto roce vyrobila 166,479 GWh elektrické energie při provozu přes SK, a  0,497 GWh 

elektrické energie v reţimu přes by-passový komín (viz bilance v příloze C). 
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Ze vztahu (3.2) vyplývá, ţe vlastní spotřeba elektrické energie PČM byla v roce 2009 

přibliţně 3,8 % z vyrobené elektrické energie brutto. V letech 1999-2010 se pohybovala vlastní 

spotřeba elektrické energie na PČM v rozmezí 3,8 aţ 5,2 % z vyrobené elektrické energie brutto. 

(viz tab. B-1 v příloze B). 

Význam ostatních veličin ve vztazích (3.1) a (3.2): 

 ESGST − vyrobená svorková elektrická energie generátoru ST (brutto), 

 ESGPT − vyrobená svorková elektrická energie generátoru PT (brutto), 

 EPZ − elektrická energie na prahu zdroje. 

 

 Provoz ST na by-passový komín 
  

 

 
 

Bilance provozu ST na by-passový komín (bez výroby tepla) je uvedena v tab. C-1 a na obr. 

C-1 v příloze C. ST obvykle pracuje v reţimu přes by-passový komín od dubna do října (podle 

charakteru počasí). Z uvedených bilančních hodnot je patrná vysoká proměnlivost poptávky po 

elektrické energii v prŧběhu těchto měsícŧ, jeţ vystihuje sloţitost regulace elektrizační soustavy. 

 

 Mnoţství tepla pro teplárenské účely  

= 790,792 129,716 920,508TJ.tep SK HKQ Q Q     (3.3)   

Z grafu vyrobeného mnoţství tepla pro teplárenské účely v příloze B na obr. B-2 je patrné, ţe 

tato hodnota se pohybuje mezi lety 1999-2010 v rozpětí 758 aţ 1028 TJ za rok. 

 

Kolik vyprodukované tepelné energie z celkového mnoţství spotřebuje PČM pro vlastní 

potřebu (otopy vlastních zdrojŧ, objektŧ), je uvedeno prostřednictvím rovnice (3.4). 

 Teplo pro vlastní potřeby  

= 920,508 915,564 4,944TJ.top tep cizQ Q Q     (3.4)   

Ze vztahu (3.4) vyplývá, ţe vlastní spotřeba tepelné energie v PČM byla v roce 2009 

přibliţně 0,5 %. 

Význam ostatních veličin ve vztahu (3.3) a 3.4): 

 QSK − teplo získané ze spalovacího kotle, 

 QHK − teplo získané z horkovodních kotlŧ, 

 QCIZ − dodávka ze zdrojŧ cizím odběratelŧm. 

Na závěr této podkapitoly je vhodné uvést, ţe elektrická energie mŧţe být  2× aţ 4× [50] 

ekonomicky hodnotnější neţ teplo. Z toho dŧvodu má elektřina na výrobě vţdy maximálně 

moţný podíl vŧči teplu s celkovou nízkou hodnotou měrné tepelné kapacity. Meze maximálního 

podílu elektřiny vŧči teplu jsou pochopitelně stanoveny fyzikálními zákony. Platí zde úměra, ţe 

čím vyšší je teplota odebíraného tepla, tím měně elektřiny a tím více tepla se vyrobí. 
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4 EMISE A JEJICH ZDROJE 

4.1 Emise a zdroje do ovzduší  

Při spalování směsi ZP a vzduchu odcházejí ze spalovací komory plynové turbíny následující 

škodliviny [8]: 

2 2S+ O SO ,    (4.1) 

2N + O 2NO,    (4.2) 

2 2 2N + 2O 2NO ,   (4.3) 

22C +O 2CO,    (4.4) 

2 2C + O CO .   (4.5)        `  

V pořadí rovnic se jedná o oxid siřičitý, oxid dusnatý a dusičitý (souhrnně označované jako 

NOx). Při nedokonalém spalování vzniká oxid uhelnatý, a při dokonalém spálení uhlíku vznikne 

po jeho sloučení s kyslíkem oxid uhličitý. Kromě těchto látek vznikají v menší míře saze a 

popeloviny (označované jako TZL).  

Při reţimu celého paroplynového cyklu mají spaliny se škodlivinami cestu do ovzduší přes 

betonový komín za SK. Pokud je v provozu pouze ST, tak spaliny opouštějí technologický okruh 

přes by-pasový komín. Dalším zdrojem spalin jsou  horkovodní kotle, z kterých spaliny putují do 

atmosféry přes dva ocelové komíny. Údaje o komínech jsou uvedeny v tab. 6. Umístění 

jednotlivých komínŧ je názorně vidět ve schématu technologie na obr. A-1 v příloze A nebo na 

letecké fotografii na obr. C-1 v příloze C. 

Obsah kouře ve spalinách, který odpovídá přibliţně koncentrací sazí, popílku a jiných částic 

(TZL), se hodnotí podle Bacharachova čísla (viz obr. 10 [54]). Principem metody je porovnání 

kruhové barevné skvrny získané prŧchodem předepsaného mnoţství kouřových plynŧ přes 

filtrační papír se standardními skvrnami Bacharachovy stupnice. Tmavost kouře závisí zpravidla 

na zatíţení ST. Hodnota Bacharachova čísla nesmí být, s výjimkou startŧ a chodu naprázdno ST, 

pro PČM větší jak 2 [2]. Má-li Bacharachovo číslo hodnotu menší neţ 2, jsou spaliny vystupující 

z komína prŧzračné.  

 

Obr. 10 Bacharachova stupnice tmavosti kouře 

NOx 
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Jsou-li však spaliny prŧzračné, neznamená to, ţe v sobě nemají NOx. NO je neviditelný. NO2 

má ţlutohnědou barvu a proti mrakŧm se stává viditelným, aţ kdyţ jeho hmotnostní koncentrace 

překročí hodnotu 30 mg/Nm
3
 [8]. 

Kontinuální měření výstupních spalin, které obsahují znečišťující látky vzniklé při 

spalování ZP, probíhá přímo za ST (viz obr. 11). Funkci koncové technologie na potlačení 

produkce emisních látek do ovzduší obstarává v samotném výrobním reţimu optimální reţim 

(zatíţení) ST. Jak jiţ bylo uvedeno při popisu spalovací komory, optimální spalování ZP probíhá 

přibliţně od 57 do 98 % jmenovitého zatíţení ST. Při hodnotách zatíţení menších neţ 57 % 

dosahují emise podstatně vyšších hodnot. Odběrná sonda kontinuálního měření je umístěna v by-

passové klapce před vstupem spalin do by-passového komína a SK. Tímto umístěním je moţné 

provádět kontinuální měření v reţimu, kdy je v chodu pouze ST, a také v chodu celého PPC. 

Provádí se měření emisí (NOx, CO), referenční veličiny (O2) a teploty spalin. Měření probíhá 

pomocí analyzátoru o typovém označení URAS 14 a jeho příslušenství, které se skládá z chladící 

jednotky s čerpacím modulem pro dopravu měřeného plynu SCC a konvertoru (NO2→NO). 

Analyzátor s veškerým příslušenstvím je od firmy Hartmann & Braun.  

Základní technická data měřícího systému [2]: 

 objemový prŧtok měřeného plynu: 30 l/h, 

 pracovní teplota: 335 ˚C, 

 tlak měřeného plynu: 80-200 kPa. 

 

Veličiny NOx a CO se měří na principu pohltivosti infračerveného záření. K měření O2 se 

pouţívá paramagnetická metoda a elektrochemické čidlo. Jako monitorovací systém je zde pouţit 

program Promotic. Konečné protokoly (denní, měsíční a roční) se vyhodnocují pomocí aplikace 

ESEP.  Měření a běţnou údrţbu zařízení zajišťuje společnost TB-sluţby, s.r.o. Cejchování, 

seřizování, servis a vyhodnocování kontinuálního měření obstarává společnost Orgrez, a.s.  

Emise (SO2 a TZL) se u PPC stanovují pomocí emisních faktorŧ podle mnoţství spáleného 

paliva v daném roce dle přílohy č. 2, bodu 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. [33]. Ukázkový výpočet 

je čtenáři předloţen v podkapitole 4.1.1. 

U horkovodních kotlŧ se určuje vyprodukované mnoţství emisí NOx a CO jednorázovým 

měřením dvakrát ročně. Ostatní monitorované znečišťující látky (TZL a SO2) jsou opět určovány 

pomocí emisních faktorŧ. Místo jednorázového měření u horkovodních kotlŧ je pro lepší 

představu znázorněno na blokovém schématu (viz obr. 11). 

Další sledovanou veličinou jsou emise CO2. Vyprodukované mnoţství emisí CO2 z PČM se 

stanovuje pomocí výpočtu. Zpŧsob výpočtu a další související aspekty s vykazováním emisí CO2 

jsou prezentovány v samostatné podkapitole 4.1.2. 

Emisní limity platné od roku 2006 pro zdroje znečištění na PČM (spalovací turbína a 

spalovací kotel, horkovodní kotle) jsou pro ZP uvedeny v tab. 15 a 16 [48]. Hodnoty emisních 

limitŧ jsou určeny pro normální stavové podmínky (při 0 ºC, 101,325 kPa a 15 % O2) a suchý plyn. 

Emisní limity vycházejí z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb. [30] a jsou upravené 

v souladu s §14 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. [25].  
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Obr. 11 Blokové schéma s dispozicí míst na měření emisí 

 

Legenda k obr. 11: ZP−zemní plyn, ST−spalovací turbína, KL-by−passová klapka, K1−by-passový 

komín, K2−komín PPC cyklu, K−horkovodní kotelna, HK1 a HK2−horkovodní kotle 1 a 2, K3 a 

K4−komíny horkovodních kotlŧ, KM−místo kontinuální měření, JM−místo jednorázové měření. 

Tab. 15 Emisní limity pro ST a spalovací kotel  

Emisní zdroj Znečišťující látka 
Emisní limit 

    (mg/Nm
3
)

1)
 

Spalovací turbína a spalinový 

kotel  

TZL 10 

SO2 20 

NOx v přepočtu na NO2 150 

CO 100 
 

  

Tab. 16 Emisní limity pro horkovodní kotle 

Emisní zdroj Znečišťující látka 
Emisní limit 

    (mg/Nm
3
) 

 

Horkovodní kotle 

 

TZL 10 

SO2 20 

NOx v přepočtu na NO2 150 

CO 50 
 

_______________________________ 

1) Nm3-normální metr krychlový (normometr) pro 0 ºC, 101,3 kPa. 



Emise a jejich zdroje 38 

Mnoţství vyprodukovaných emisí (TZL, CO2, NOx, CO) v letech 1992 aţ 2010 z PČM 

(PPC+horkovodní kotelna) je graficky znázorněno na obr. 12 [2] [39] a shrnuto v tab. 18. 

Přesnost uvedených údajŧ byla závislá zejména na kvalitě poskytnutých materiálŧ. Mnoţství 

emisí TZL a SO2 bylo stanoveno výpočtem pomocí emisních faktorŧ (viz podkapitola 4.1.1). 

Ostatní škodliviny (NOx a CO) jsou převzaty z naměřených hodnot kontinuálního měření (v 

případě PPC) nebo jednorázového měření (v případě horkovodních kotlŧ). 

 

Obr. 12 Množství emisí TZL, SO2, NOx, CO v letech 1992-2010  

Hodnoty emisí v letech 1992 aţ 1995 odpovídají provozu uhelné výtopny. Od října roku 

1996 byly uvedeny do provozu dva horkovodní kotle. V letech 1997 aţ 1998 probíhala výstavba 

a následně zkušební provoz nového paroplynového zdroje. Tato skutečnost je patrná na niţších 

hodnotách vyprodukovaného mnoţství emisí v těchto letech. V roce 1999, kdy došlo k 

oficiálnímu uvedení do provozu PMČ, je patrný významný pokles produkce znečišťujících látek 

ve srovnání s hodnotami produkovanými uhelnou výtopnou. Rekonstrukci PČM nelze odepřít, ţe 

se významně podílela na poklesu znečišťujících látek v brněnské městské aglomeraci a v celém 

regionu (viz obr. 12).  

Nejvíce problémovými emisemi z hlediska IPPC jsou na PČM emise NOx. PČM, spolu 

s provozem Špitálka, spalovnou komunálního a vybraného prŧmyslového odpadu v Ţidenicích 

(SAKO) a provozem Brno sever, patří mezi největší emitenty emisí dusíku v kategorii zvláště 

velkých zdrojŧ znečišťování (REZZO 1) na území statutárního města Brna
1)

. Zdroje ze skupiny 

REZZO 1 se přepočtením na procenta podílejí na celkové produkci emisí NOx přibliţně  8 % 

[46]. Samotný PČM má na této hodnotě podíl 1 % [46]. Pro úplnost zde autor uvádí, ţe 

nejvýznamnějším producentem emisí oxidŧ dusíku, s více neţ 80 % [46] podílem, jsou však na 

území Brno zdroje z kategorie REZZO 4 (pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, 

zejména silniční motorová vozidla, ţelezniční kolejová vozidla, plavidla a letadla). 

_______________________________ 

1) Podle programu sniţování emisí statutárního města Brna [46] vyprodukovaly zmíněné provozy v roce 2007 

následující mnoţství emisí NOx: provoz Špitálka 151,33 tun, SAKO 96,58 tun, provoz Brno sever 53,33 tun.  
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4.1.1 Výpočet produkce emisí TZL a SO2 a stanovením poplatků za emise 

 

Mnoţství emisí TZL se určí podle vyhlášky č. 205/2009 Sb. [33] jako 

TZL(TZL) M(SP) EFm   (kg; mil. m
3
, kg/ mil. m

3
). (4.6) 

Obdobně pro mnoţství emisí SO2 lze napsat 

22 SO(SO ) M(SP) EFm   (kg; mil. m
3
, kg/ mil. m

3
). (4.7) 

Ve vztazích (4.6) a (4.7) značí M(SP)−mnoţství spotřebovaného paliva a EF−emisní faktor 

TZL nebo SO2 podle zpŧsobu označení dolního indexu. 

Výpočet produkce emisí TZL a SO2 bude prezentovat následující příklad výpočtu emisí TZL 

a SO2 za celý PČM (PPC+horkovodní kotle) za rok 2009. 

V roce 2009 byla celková spotřeba ZP M(SP)= 57 674 349 m
3
[6]. Hodnoty emisních faktorŧ 

jsou podle vyhlášky č. 205/2009 Sb. [33] pro ZP následující: 

 
3

TZLEF 20kg / mil.m , 

 
2

3

SOEF (2,0 S)kg / mil.m  , kde S značí obsah síry v pŧvodním vzorku paliva v mg/m
3
. 

Při výpočtu dále se bude uvaţovat, ţe  S=1 mg/m
3 

( 
2

3

SOEF 2kg / mil m  ). 

Dosazením do vztahu (4.6) pro mnoţství emisí TZL v roce 2009 dostaneme 

(TZL) 57, 674 349 20 1153,49kg =1,15t.m     (4.8) 

Mnoţství emisí SO2 pouţitím vztahu (4.7) je v roce 2009 následující 

2(SO ) 57, 674 349 2 115,35kg = 0,115t.m     (4.9) 

 

Mnoţství vypuštěných emisí TZL a SO2 v ostatních letech bylo určeno obdobným 

zpŧsobem, jaký je prezentován rovnicemi (4.8) a (4.9). Veškeré vypočítané hodnoty emisí za 

dobu provozu PPC od roku 1997 do roku 2010 jsou shrnuty v tab. 18.  

Pro připomenutí zde autor uvádí, ţe metoda EF pro určení emisí TZL a SO2 se na PČM 

v současné době pouţívá. 

 

Vyměření poplatkŧ za emise do ovzduší se provádí podle zákona č. 86/2002 Sb. [26]. Sazby 

za hlavní emitované znečišťující látky do ovzduší z PČM prezentuje následující tab. 17 [26]. 

 

 



Emise a jejich zdroje 40 

3) 

Tab. 17 Sazby za znečišťující látky do ovzduší  

Znečišťující 

látka 

Sazba 

(Kč/t) 

TZL 3000 

SO2 1000 

NOX 800 

CO 600 

 

Podle vypočítaných hodnot mnoţství emisí (viz tab. 18) dosahují poplatky za znečišťování 

ovzduší u stávající energetické centrály výše 64 000 Kč aţ 247 000 Kč. Z tab. 18 je taktéţ patrný 

pochopitelný pokles výše poplatkŧ za emise vypouštěné do ovzduší se sníţením produkovaných 

emisí po spuštění stávajícího paroplynového PČM. 

 

Tab. 18 Množství sledovaných emisních látek v letech 1992-2010 

Rok TZL (t) SO2 (t) NOx (t) CO (t) 
Celkové 

poplatky
2) 

(Kč) 

1992 232,0 1036,0 199 27 1 907 400 

1993 155,0 942,0 230 323 1 784 800 

1994 104,0 886,0 298 53 1 468 200 

1995 125,0 830,0 195 58 1 395 800 

1996 62,0 664,0 117 35 964 600 

1997 0,0786 0,0079 3 1 3 244 

1998 0,3636 0,0364 3 1 4 127 

1999 0,9969 0,0997 203 136 247 091 

2000 1,0503 0,1050 88 120 145 656 

2001 1,2683 0,1268 99 100 143 132 

2002 1,0448 0,1045 66,892 40,216 80 882 

2003 1,2207 0,1221 72,642 36,017 83 508 

2004 1,2520 0,1252 81,202 28,048 85 672 

2005 1,1936 0,1194 80,309 13,927 76 304 

2006 1,2727 0,1273 81,167 22,323 82 273 

2007 1,1420 0,1142 60,332 25,039 66 829 

2008 1,1773 0,1177 66,898 12,107 64 432 

2009 1,1535 0,1153 63,580 27,641 71 024 

2010 1,1423 0,1142 63,862 29,602 72 392 

 

 

____________________________ 

1)
 Podle dřívějšího zákona č. 389/1991 Sb. [23] byly sazby za znečišťující látky do ovzduší totoţné se sazbami 

uvedenými v zákoně č. 86/2002 Sb. [26] (viz tab. 17). 
2)

 Jedná se o autorŧv odhad. 
3) Doba provozu stávajícího paroplynového PČM. 
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Pouze pro doplnění zde autor uvádí, ţe z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

[26] jsou sledovanými substancemi také těkavé organické látky (viz o TOC např. v [18]). 

Vyprodukované mnoţství TOC v roce 2010 za celý PČM 0,57 tun. Při spalování ZP není na TOC 

stanoven emisní limit, ovšem platí se za něj podle právních předpisŧ [26] poplatky ve výši 2000 

Kč/t. Celkové poplatky za emise uvedené v tab. 18 byly vţdy ještě o něco vyšší. Určování TOC 

probíhá pomocí EF podle vyhlášky č. 205/2009 Sb. [33]. EF pro PPC je 8 kg/ mil. m
3
 [33] a pro 

horkovodní kotle má hodnotu 24 kg/mil. m
3
 [33]. 

Tzv. Souhrnná provozní evidence zdrojŧ znečišťování ovzduší zvláště velkých zdrojŧ 

znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatkŧ za znečišťování ovzduší provádí externí 

firma Orgrez, a.s. jedenkrát do roka. Od roku 2010 nahlašuje provozovatel zařízení takto 

zpracované údaje elektronicky do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP) [62]. Hlášení o vyprodukovaném mnoţství emisí se musí obvykle podat do 31. března 

daného kalendářního roku. 

 

4.1.2 Výpočet produkce emisí CO2 

 

Podle vyhlášky č. 12/2009 Sb. [32] je jedním ze zpŧsobŧ, jak určit produkci emisí CO2 ze 

spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném výkonu větším neţ 20 MW, výpočet. Autor zde pro 

úplnost uvádí, ţe dalším zpŧsobem, jak určit produkované mnoţství CO2 je měření, nebo 

kombinace dvou předchozích moţností. Pro určení vypouštěného mnoţství CO2 z PČM je 

v současnosti pouţívána metoda výpočtu. V dalších řádcích bude autorem výpočet předveden. 

Mnoţství emisí CO2, respektive m(CO2), se za pomoci výpočetní metody určí jako součin 

aktivního údaje, emisního faktoru a oxidačního faktoru [32]. 

Pomocí rovnice lze toto konstatování zapsat jako  

2(CO ) AÚ EF OFm    (t; TJ, t/TJ, -). (4.10) 

Význam jednotlivých veličin ve vztahu (4.10) je následující: 

a) Aktivní údaj (AÚ) 

Aktivní údaj se vyjadřuje jako čistý energetický obsah spotřebovaného paliva (EOSP) za 

dané období. Je dán následujícím vzorcem 

AÚ EOSP M(SP) výhřevnost (SP)   (TJ;  m
3
, TJ/m

3
). (4.11) 

Ve vztahu (4.11) značí M(SP)−mnoţství spotřebovaného paliva a výhřevnost 

(SP)−výhřevnost spotřebovaného paliva (ZP) v daném roce. 

 

b) Emisní faktor (EF) 

Emisní faktor představuje střední měrnou výrobní emisí CO2. EF se určuje pro konkrétní 

skupinu zdrojŧ spalující určité palivo.  
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Jedná se o poměr mnoţství znečišťující látky přecházející do ovzduší (CO2) k energetickému 

obsahu spotřebovaného paliva. Podle národní inventarizační zprávy je pro zemní plyn 

2CO 2EF 56,10 t CO / TJ [60]. 

c) Oxidační faktor (OF) 

Význam oxidačního faktoru je v zohlednění mnoţství uhlíku obsaţného v palivu, který se 

uloţil při nedokonalém spalování např. do sazí. Podle aktuální národní inventarizační zprávy je 

pro zdroje spalující zemní plyn na území ČR OF=0,995 [60]. 

Vyhláškou č. 12/2009 Sb. [32] jsou pro jednotlivé proměnné popisované výše (viz rovnice 

4.10) dány minimální poţadavky (úrovně přesností), podle kterých by měly být určovány 

v případě, ţe je to při přiměřeně vysokých nákladech technicky proveditelné. Vyšší číslo u 

úrovně poukazuje na vyšší přesnost. Obecně by se měl provozovatel snaţit pouţit vţdy nejvyšší 

úrovně přesnosti. Určitá benevolence je však dána vyhláškou č. 12/2009 Sb. [32] pro určování 

oxidačního faktoru (vţdy), výhřevnosti a emisního faktoru (u komerčně standardního paliva), kde 

nejvyšší úroveň přesnosti nemusí být pouţita. PČM spadá do kategorie B. Pro určení 

spotřebovaného paliva je stanovena minimální úroveň 3, pro výhřevnost úroveň 2a/2b, pro emisní 

faktor taktéţ úroveň 2a/2b, a pro oxidační faktor by měla být minimálně dodrţena úroveň 1. 

Podrobnější význam jednotlivých úrovní přesností je uveden v jiţ zmiňované vyhlášce č. 12/2009 

Sb. [32]. 

Vypočítané mnoţství vyprodukovaného mnoţství emisí CO2 z PČM (PPC+horkovodní 

kotle) od roku 1997 do roku 2010 prezentuje následující tab. 19.  

Tab. 19 Vyprodukované množství CO2 v letech 1997-2010 

Rok 
M (SP)  

(m
3
) 

Výhřevnost 

(SP)  

(TJ/mil. m
3
) 

m (CO2) (t) Odchylka 

Výpočet IRZ 
1) 

 (t) (%) 

1997 3 931 613 33,9769 7 457 

2) 

1998 18 178 628 34,0013 34 502 

1999 49 847 430 33,9751 94 534 

2000 52 512 975 34,0434 99 790 

2001 63 413 616 34,0180 120 414 

2002 52 239 535 33,9296 98 938 

2003 61 034 542 34,0831 116 118 

2004 62 599 647 34,1776 119 426 119 036 390 0,33 

2005 59 679 733 34,1452 113 748 113 484 264 0,23 

2006 63 636 561 34,1186 121 195 121 008 187 0,15 

2007 57 102 343 34,1297 108 786 108 583 203 0,19 

2008 58 864 027 34,0851 111 995 111 933 62 0,06 

2009 57 674 349 34,1416 109 914 109 748 166 0,15 

2010 57 116 900 34,2162 109 089 3) 

_______________________________ 

1) Data převzata z nahlášených údajŧ do IRZ [61]. 

2) V těchto letech se vyprodukované mnoţství CO2 do IRZ nenahlašovalo (systém byl zřízen v roce 2004). 

3) Údaje budou k dispozici aţ v říjnu 2011. 
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V tab. 19 jsou uvedeny i zbývající vstupní parametry (spotřeba ZP, výhřevnost ZP) 

v jednotlivých letech. Postup, který byl pouţit pro stanovení mnoţství emisí CO2, plní poţadavky 

platné vyhlášky č. 12/2009 Sb. [32]. Vyprodukované mnoţství emisí CO2 v jednotlivých letech je 

vţdy zaokrouhleno na celé tuny. Vypočítané hodnoty jsou porovnány s nahlášenými údaji v IRZ 

[61]. Hodnoty pro spotřebované mnoţství plynu a jeho výhřevnost jsou převzaty z oficiálních 

bilančních údajŧ PČM [6]. 

 

 Příklad výpočtu vyprodukovaného mnoţství emisí CO2 (za rok 2009) 

 

Pouţitím vztahŧ (4.10), (4.11) a jiţ uvedených hodnot pro EF, OF (viz výše), lze pro 

vyprodukované mnoţství emisí CO2 v roce 2009 napsat 

2 22 CO CO

6

(CO ) AÚ EF OF = M(SP) výhřevnost (SP) EF OF =

= 57 674 349 34,1416 10 56,1 0,995 109 914 t.

m



     

    
 (4.7) 

Porovnáním takto vypočtené hodnoty CO2 s hodnotou nahlášenou do IRZ (viz tab. 19) byla 

následně autorem určena odchylka vypočítané hodnoty od nahlášené ve výši 390 t (0,33 %).  

Odchylka vypočítané hodnoty od nahlášené hodnoty do IRZ je zejména zpŧsobena 

neznámostí vstupních údajŧ, které byly pouţity do vztahu (4.7) v případě oficiálního výpočtu pro 

nahlášení údaje do IRZ ze strany Tepláren Brno, a.s. Jiţ výše bylo avizováno, ţe lze pouţít více 

úrovní přesností pro všechny vstupní údaje (výhřevnost, EF, OF, atd.). 

Mnoţství vypuštěných emisí CO2 mezi lety 1997-2010 z PČM prezentuje obr. 13. 

   

Obr. 13 Množství vypuštěných emisí CO2 v letech 1997-2010
        

Za emise CO2 se nevyměřují poplatky jako u emisí TZL, SO2, NOx nebo CO. Finanční 

aspekty spojené s kontrolováním emisí CO2 budou prezentovat následující řádky.  
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Základní kameny pro systém kontrolování CO2 byly poloţeny Rámcovou úmluvou OSN o 

změněně klimatu v roce 1992. Následoval Kjótský protokol v roce 1997, v kterém se signatáři 

dohodli na omezování a postupném sniţování emisí skleníkových plynŧ. Jedním 

z nevyuţívanějších nástrojŧ, který má k této dohodě o omezování a postupném sniţování emisí 

CO2 pomoci, je obchodování se samotnými emisemi CO2. Na území Evropské unie je směrnicí 

2003/87/ES (nyní směrnice 2004/101/ES [20]) zaveden jednotný systém obchodování s emisemi 

CO2, tzv. EU Emission Trading Scheme (EU ETS).   

V českém právním řádu je směrnice implementována platným zákonem č. 695/2004 Sb. o 

podmínkách obchodování s povolenkami
1)

 na emise skleníkových plynŧ [27]. 

Principem obchodování s emisemi CO2 je umoţnit zemi, která vyprodukovala méně emisí 

CO2 neţ ji bylo přikázáno Kjótským protokolem, prodat ušetřené emise jiné zemi, jeţ je 

potřebuje k plnění závazkŧ. V jednotlivých členských státech je však zodpovědnost za vypuštěné 

mnoţství CO2 přenesena na samotné provozovatele zařízení.  

Jsou zaváděny národní alokační plány, v kterých je jednotlivým provozovatelŧm rozděleno 

určité mnoţství emisních povolenek, které mohou jejich zařízení vypustit do ovzduší. Celkový 

součet takto alokovaných povolenek nesmí však překročit limity dané Kjótským protokolem.  

Jednotliví provozovatelé mají zřízen svŧj účet s alokovaným mnoţstvím povolenek 

v Rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynŧ [63], který spravuje 

pověřením MŢP ČR společnost OTE, a.s. Prodej samotných povolenek se uskutečňuje na 

specializovaných burzách. Jednou z takových burz je energetická burza EEX v Lipsku [64] nebo 

v současné době nejvíce vyuţívaná burza BlueNext [65] se sídlem v Paříţi. Cena povolenky mění 

svoji hodnotu i během roku samotného. Pro představu se cena povolenky v roce 2010 pohybovala 

mezi 12,17 aţ 16,29 € [65]. Na hodnotu emisní povolenky má vliv celá řada aspektŧ např. 

mnoţství alokovaných povolenek pro jednotlivé členské státy EU (z toho pramenící přebytečné 

mnoţství povolenek k prodeji), legislativní vývoj, energetická politika zemí, atd. 

Oficiální prŧměrná cena emisní povolenky v Kč podle informací ERÚ mezi lety 2005 aţ 

2010 jsou uvedeny v tab. 20 [66]. 

Tab. 20 Průměrná cena emisní povolenky mezi lety 2005 až 2010  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná cena (Kč) 613,46 485,81 41,64 459,71 336,37 358,25 

 

V prvním národním alokačním plánu pro období 2005 aţ 2007 bylo bezplatně přiděleno 

PČM 180 848 povolenek [29]. Znamenalo to, ţe PČM mohl vypustit aţ 180 848 tun emisí CO2 

kaţdý rok v tomto období. V druhém národním alokačním plánu pro období 2008 aţ 2012 bylo 

PČM bezplatně přiděleno 157 353 povolenek [31].  

_______________________________ 

1) Majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2. Přičemţ 

ekvivalent tuny CO2 je jedna metrická tuna oxidu uhličitého nebo mnoţství jiného skleníkového plynu (methan, oxid 

dusný a částečně nebo zcela fluorovaný uhlovodík nebo fluorid sírový), který má stejný účinek globálního ohřevu na 

klimatický systém Země [27]. Do systému obchodování s emisními povolenkami je však zahrnut pouze CO2. 
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Srovnáním alokovaného mnoţství povolenek s oficiálními údaji o vypuštěných emisích CO2 

nahlášených do IRZ (viz tab. 19) je zřejmé, ţe mezi lety 2004 aţ 2009 mohly Teplárny Brno, a.s. 

prodat za PČM od 45 420 do 72 265 povolenek (viz obr. 14). Cena emisní povolenky má velmi 

proměnlivý ráz (viz graf vývoje ceny např. na energetické burze BlueNext [64]), a autor si 

nedovolí spekulovat nad moţnými zisky, jejichţ skutečná hodnota je zastřena obchodním 

tajemstvím Tepláren Brno, a.s.  Skutečností je také fakt, ţe Teplárny Brno, a.s. mají na prodej 

povolenek kontrakt s externí firmou.  

 

Obr. 14 Množství „ušetřených“ emisí CO2 na PČM 

Podle autorova názoru, se však celá problematika obchodování s emisními povolenkami 

stává pouze výnosným obchodem pro provozovatele zařízení. Současný zpŧsob alokování 

povolenek, kdy je provozovatelŧm zařízení přidělováno větší mnoţství povolenek (zdarma), neţ 

které jsou schopné vŧbec vyprodukovat, rozhodně nepřispívá ke sniţování emisí CO2. Určitou 

motivaci pro provozovatele na zvýšení efektivnosti výroby, a tím sníţení produkce CO2, přináší 

nutnost placení daně za bezúplatně nabyté povolenky pro výrobu elektřiny (viz podkapitola 

4.1.3). 

 

4.1.3 Stanovení darovací daně za bezúplatně nabyté povolenky 

 

Novinkou v oblasti emisních povolenek je podle novely zákona č. 357/1992 Sb. [24] o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí povinnost, platit darovací daň z bezúplatně 

nabytých povolenek na emise skleníkových plynŧ v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektrické 

energie za zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím 

osobám. PČM spadá pod pŧsobnost tohoto zákona, protoţe vyrábí samostatně elektrickou energii 

v rámci podpŧrných sluţeb pro ČEPS přesně od roku 2005 (viz seznam dotčených provozovatelŧ 

[72]). Přičemţ základem darovací daně z bezúplatně nabytých povolenek je prŧměrná trţní 

hodnota povolenky na emise skleníkových plynŧ k 28. únoru daného kalendářního roku 

vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektrické energie za daný 

kalendářní rok.  

Autor si zde dovolí provést, podle metodiky [73] vycházející z platných právních předpisŧ, 

stanovení velikosti darovací daně, kterou budou muset Teplárny Brno, a.s. za bezúplatně nabyté 

povolenky k samostatně vyrobené elektřině (mimo reţim KVET) na PČM, zaplatit.  
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Z výše uvedené novely zákona č. 357/1992 Sb. [24] vyplývá, ţe je nejdříve potřeba oddělit 

povolenky pro výrobu tepla, které darovací dani nepodléhají. V druhém kroku je následně 

nezbytné provést kalkulaci povolenek na výrobu elektřiny, z nichţ však část odpovídající podílu 

elektřiny vyrobené v KVET je od zdanění osvobozena.  

Autor zde podle metodiky [73] zavádí pro PČM myšlenku, ţe celková suma povolenek 

odpovídá celkovému mnoţství spotřebované energie (tepla) z paliva. Předmětem zdanění výroby 

elektřiny je však pouze takové mnoţství povolenek, které odpovídá podílu mnoţství tepla 

spotřebovaného na výrobu elektřiny vŧči celkovému mnoţství tepla dodaného prostřednictvím 

paliva do systému (do ST). 

 Oddělení vyrobeného tepla, kterým se vymezí povolenky, jeţ podléhají darovací dani, lze 

pak následně realizovat pomocí součinu, v kterém se základní alokované mnoţství povolenek 

násobí dvěma koeficienty. Předmětem prvního koeficientu je podíl tepla spotřebovaného na 

výrobu elektřiny vŧči celkovému mnoţství tepla dodaného do ST (uvaţuje se prŧměr za roky 

2005 a 2006). Druhým koeficientem je určen podíl elektřiny, která nebyla vyrobena v reţimu 

KVET (uvaţuje se prŧměr za roky 2005 a 2006) a není od daně osvobozena. 

 

 Počet povolenek, které podléhají darovací dani, se pak dá vyjádřit jako 

DP(EUA ) A(EUA) 1 KVETE

celk celk

EQ

Q E

   
      

   
 (-; -, GJ, MWh). (4.8) 

Ve vztahu (4.8) značí A (EUA)−roční alokaci povolenek podle Národního alokačního plánu 

pro roky 2008-2012, QE−spotřebu tepla na celkovou výrobu elektřiny (prŧměr za roky 2005 a 

2006), Qcelk−celkové mnoţství dodaného tepla do ST prostřednictvím paliva (prŧměr za roky 

2005 a 2006), EKVET− celkovou výrobu elektřiny v rámci KVET (prŧměr za roky 2005 a 2006) a 

Ecelk−celkovou výrobu elektřiny (prŧměr za roky 2005 a 2006). 

Jiţ bylo uvedeno, ţe podle Národního alokačního plánu pro roky 2008-2012 bylo PČM 

přiděleno A=157 353 povolenek [31]. Z energetické bilance PČM [6] je QE=1000746 GJ a  

Qcelk=2104485 GJ. Celkové mnoţství vyrobené elektřiny v rámci KVET se určí pomocí 

, , ( ), ( ),( ) ( )

2

SG 2005 SG 2006 SGST by pass 2005 SGST by pass 2006

KVET

E E E E
E

   
  (MWh; MWh). (4.9) 

Ve vztahu (4.9) značí ESG,2005 (ESG,2006)−celkové mnoţství vyrobené elektrické energie v roce 

2005 (2006) na svorkách generátorŧ ST a PT, ESGST (by-pass), 2005 (ESGST (by-pass), 2006) − mnoţství 

vyrobené elektrické energie v roce 2005 (2006) při provozu ST přes by-pasový komín. 

Dosazením hodnot odečtených z tab. A-1 (příloha A) a z tab. C-1 (příloha C) do vztahu (4.9) 

lze napsat, ţe  

(226256,8 244212,0) (1454,9 11715,1)
228649,4MW.

2
KVETE

  
   (4.10) 
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Prŧměr celkové výroby elektřiny za roky 2005 a 2006 se snadno určí podle tab. A-1 a nabývá 

hodnoty Ecelk=235234,4 MW. 

Nyní jsou jiţ známy všechny veličiny ve vztahu (4.8) a počet povolenek, které podléhají 

darovací dani lze vyčíslit následovně 

D

1000746 228649,4
P(EUA ) 157353 1 2094,63( 2095).

2104485 235234,4

  
       

   
  (4.11) 

Prŧměrná trţní hodnota povolenky na emise skleníkových plynŧ byla MŢP dne 28. února 

2011 stanovena na V(EUA)=349,84 Kč [71]. Sazba darovací daně podle zákona č. 357/1992 Sb. 

u bezúplatně nabytých povolenek činí R (EUA)=32 % [24].  

Velikost daně se poté určí následovně 

 DDAŇ P(EUA ) V EUA R(EUA) = 2094,63 349,84 0,32 234491,31Kč.        (4.12) 

Z vypočtené hodnoty vyplývá, ţe Teplárny Brno, a.s. budou muset za bezúplatně nabyté 

povolenky v roce 2011 platit darovací daň ve výši 234 491 Kč.  

Výše darovací daně v roce 2012 se stanoví pomocí stejného postupu, s tím ţe za cenu 

povolenky bude uvaţována aktuální prŧměrná trţní hodnota povolenky k 28. únoru 2012. 

 

Po roce 2013 se očekává nový systém obchodování s povolenkami. Národním alokačním 

plánem bude společnostem určitá část emisních povolenek přidělena zdarma za předpokladu, ţe 

hodnotu zdarma přidělených povolenek podle daných pravidel proinvestují [67]. Zbylou část 

emisních povolenek si budou nejspíše muset společnosti nakoupit v aukcích. Konečná podoba 

nového systému obchodování s povolenkami však ještě není známa a je ve vývinu.  

Autor se prostou úvahou domnívá, ţe úkolem nového systému obchodování s emisními 

povolenkami CO2 je zřejmě vytvořit motivaci pro provozovatele zařízení, aby případné investice 

na zefektivňování technologie výroby, a tím spojených menších produkcí emisí CO2 měly 

rentabilní charakter. Lze předpokládat, ţe z hlediska sniţování emisí by byl nový systém 

obchodování s povolenkami CO2 smysluplnější. 

 

4.2 Odpadní vody 

 

Zdrojem odpadních vod jsou sociální zařízení (splašková voda, praní pískových filtrŧ a 

přepad z vychlazovací jímky). Kvantum odpadní vody je přímo úměrné odebírané pitné vodě.  

Odpadní voda opouští PČM dvěma zpŧsoby: 

 převozem cisternami na provoz Špitálka, 

 vypuštěním do městské kanalizace. 
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      Na provoz Špitálka se převáţí odpadní voda z praní a regenerace ionexových filtrŧ. Zde je 

voda umístěna do neutralizačních nádrţí a prochází dalšími stupni čištění. Po zpracování je 

odpadní voda vypouštěna do toku řeky Svitavy.  

 

4.3 Zdroje hluku 

 

PČM vykazuje konstantní hladiny hluku bez zásadních změn v prŧběhu dne nebo např. 

v prŧběhu ročních období. Určité nevýznamné změny hladiny hluku se dají pozorovat v závislosti 

na intenzitě provozu. 

Mezi trvalé zdroje hluku uvnitř areálu se řadí ventilátory, turbogenerátory, kompresor a např. 

vysokonapěťové motory. Do skupiny krátkodobých zdrojŧ hluku mŧţeme zařadit profuky (po 

rozsáhlejší opravě tlakového systému kotle, odfuky a zkoušky pojišťovacích ventilŧ, odfuky při 

najíţdění kotle po odstávce a např. hluk doprovázející poruchový stav zařízení.   

PČM musí plnit hygienický limit hluku na hranici pozemku podle nařízení vlády č. 502/2000 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisŧ. 

Imisní limit hluku pro denní dobu je 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A) [14].                          

 V okolí PČM (na hranici hygienického pásma) byla prováděna akustická studie podle norem 

ČSN ISO 1996-1 a 1996-3 a s ohledem na nařízení vlády č. 502/2000 a č. 88/2004. Podle 

výsledkŧ studie, která je uvedena v příloze ţádosti o vydání integrovaného povolení [2], PČM 

splňuje poţadavky na úroveň hluku ve smyslu platných zákonŧ a nařízení. 

 

4.4 Zdroje vibrací 

 

Mezi další sledovanou veličinu z hlediska emisí patří vibrace. V ţádosti o integrované 

povolení [2] je uvedeno, ţe PČM neobtěţuje ani neovlivňuje vnitřní části ani své okolí vibracemi. 

Vibrace uvnitř areálu většinou avizují poruchu na zařízení (porucha kompletnosti, kompaktnosti, 

upevnění, atd.) Po zjištění většinou následuje oprava vadného elementu.  

Na PČM se provádí měření vibrací u stěţejních rotačních a jinak pohybových strojŧ většího 

charakteru vibrací v pravidelných periodách pomocí speciálních diagnostických zařízení. 

Výsledky měření slouţí k porovnání s předchozími hodnotami měření a následně se vykazují tzv. 

vibrační analýzy. Společně s dalšími měřenými hodnotami (např. teplotou) se pak hodnotí 

celková kondice zařízení. Získané podklady poté slouţí k naplánování oprav a preventivní údrţby 

na jednotlivých zařízeních. 

 

4.5 Ostatní zdroje emisí 

 

Ostatní zdroje emisí (např. zdroje neionizujícího záření) se na PČM nevyskytují. 
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5 INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ 
 

5.1 Charakteristika IPPC 

 

Integrovaná prevence a omezování znečištění je podle oficiálního dokumentu MŢP o 

integrované prevenci a omezování znečištění [1] definována jako přístup, při kterém se ve 

výrazné míře potlačí znečištění ještě před jeho vznikem, a nikoliv pouze instalovanými 

koncovými zařízeními (odlučovače, filtry, atd.).  Prostředkem k potlačení znečištění ještě před 

jeho vznikem jsou vhodné výrobní postupy (např. vhodný reţim spalování). V konečném 

dŧsledku poté dochází k úspoře investičních nákladŧ na energie, suroviny a koncové technologie. 

 

Mezi základní principy integrované prevence se dá zařadit [1]: 

 

 Nahlíţení na prŧmyslovou činnost objektu jako na celek. Nesmí docházet k přelívání 

znečištění mezi jednotlivými sloţkami ŢP. 

 

 Napomáhání k prevenci při sniţování znečištění. Mnoţství odpadu je přímo závislé na 

zvolené technologii. Výstupy v podobě odpadŧ jsou co nejvíce recyklovány. 

 

 Určení regulí pro provoz zařízení dle nejlepší dostupné techniky (BAT), které jsou 

uvedeny v zákonech o integrované prevenci. Pro konkrétní typ daného prŧmyslového 

zařízení pojednávají o BAT tzv. referenční dokumenty nejlepší dostupné techniky 

(BREF). 

 

 Pravidelnost při kontrolování vydaných integrovaných povolení a následná jejich 

inovace podle platné legislativy.  

 

V Evropské unii se vztahuje k zavádění integrované prevence a omezování znečištění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované 

prevenci a omezování znečištění [21].  

 

 Do českého právního řádu je směrnice transponována, jak je uvedeno na internetových 

stránkách MŢP ČR o IPPC [35], zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci [25], ve znění 

zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb. [27], zákona č. 

444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb. [28] o integrovaném registru 

znečišťování ţivotního prostředí, kterým se však pouze vyseparovala problematika registrŧ 

znečišťování. Posledními novelami, které se však nedotýkají problematiky povolování, jsou 

zákony č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb. (viz také kompletní legislativa k IPPC na [36]). 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=76/2002
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5.2 Ţádost o integrované povolení 

 

V oblasti energetiky musí provozovatel spalovacího zařízení (včetně plynové kotelny) o 

jmenovitém tepelném příkonu větším neţ 50 MW, podle dokumentu MŢP ČR o Integrované 

prevenci a omezování znečištění [1], povinně poţádat o integrované povolení ještě před 

stavebním povolením (viz zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci [25]).  

Jak je uvedeno na oficiálních stránkách o integrovaném povolení [38], veškeré potřebné 

informace (vzor, rozsah a zpŧsob jejího vyplnění) jsou doplněny ve vyhlášce MŢP č. 363/2010 

Sb. [34]. Podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci musí ţádost pro čtenářovu 

představu obsahovat [25]: 

 Údaje o provozovateli zařízení. 

 Popis zařízení a s ním spojených činností. 

 Identifikační údaje o umístění zařízení. 

 Stručné netechnické shrnutí všeobecně srozumitelným zpŧsobem. 

 Popis surovin a pomocných materiálŧ, dalších látek a energií, které se v zařízení 

pouţívají, nebo jsou jím produkovány. 

 Seznam a popis zdrojŧ emisí a popis dalších vlivŧ zařízení, jejich vlastností, účinkŧ na 

ŢP a předpokládané mnoţství emisí do jednotlivých sloţek ŢP. 

 Charakteristiku stavu území, kde je, nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení 

základních střetŧ v území. 

 Popis stávající imisní situace. 

 Popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není moţné, 

k omezení emisí znečišťujících ŢP. 

 Popis dosavadních nebo uvaţovaných opatření k předcházení vzniku odpadŧ, k úpravě 

nebo vyuţití odpadŧ produkovaných zařízením. 

 Popis dosavadních nebo uvaţovaných opatření pro měření a monitorování emisí 

vypouštěných do ŢP. 

 Porovnání stávajícího nebo uvaţovaného zařízení s BAT. 

 Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního 

charakteru. 

 Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdŧvodnění. 

 Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních 

právních předpisŧ a podklady k nim. 

 Další podklady (viz na stránkách o integrovaném povolení [38]). 

 

V případě Tepláren Brno, a.s. je daným úřadem pro vyřízení ţádosti Krajský úřad 

Jihomoravského kraje. Krajský úřad nejprve posoudí úplnost ţádosti a poté rozešle ţádost 

příslušným správním úřadŧm a účastníkŧm řízení. Dalším krokem je vyjádření příslušných 

správních úřadŧ a účastníkŧ řízení. Po rozhodnutí úřadu mŧţe nabýt povolení právní moci. 

Celková časová náročnost vydání integrovaného povolení je mezi 117 aţ 185 dny [1].  
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Provozovatel musí inspektorŧm České inspekce ţivotního prostředí povolit přezkoumání 

povolení, případně nový odběr vzorkŧ a vstup do všech budov zařízení. Neučiní-li tak, mŧţe být 

udělena opakovaně pokuta 100 000 Kč do celkové výše 1 000 000 Kč [1].  

Je-li zařízení provozováno bez platného integrovaného povolení, mŧţe být udělena pokuta aţ 

ve výši 7 000 000 Kč [1].  

Vlastník objektu také musí povinně nahlásit změny v provozu zařízení, mimořádné 

okolnosti, havárie a úniky.  Krajský úřad rozhoduje o charakteru změny. Jedná-li se o podstatnou 

změnu na provozu zařízení, musí být provedeno celé řízení jako u nového povolení.  

 

Kompetentní instituce v rámci integrované prevence znečištění jsou [1]: 

 MŢP, 

 krajský úřad, 

 Česká inspekce ţivotního prostředí (ČÍŢP), 

 CENIA, česká informační agentura ŢP, 

 MPO, 

 krajská hygienická stanice. 

 

PČM má vystaveno účinné integrované povolení od 2. 7. 2006 (viz [45]). Poslední změna 

v tomto integrovaném povolení proběhla v roce 2009 (viz [5]). Změna se zejména týkala 

zpřísnění emisního limitu NOx u ST. Z pŧvodní hmotnostní koncentrace 300 mg/Nm
3
 byl emisní 

limit změněn na 150 mg/Nm
3 
NOx (viz tab. 15). 

Jiţ uvedenou novinkou v této oblasti je skutečnost, ţe Evropský parlament a Rada na konci 

roku 2010 formálně odsouhlasila novou směrnici 2010/75/ES o prŧmyslových emisích [22]. Po 

vstupu této směrnice v platnost budou muset např. členské státy pravidelně přezkoumávat 

integrovaná povolení v návaznosti na BAT (viz [51]).  
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6 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÁ TECHNIKA 
 

6.1 Charakteristika nejlepší dostupné techniky 

 

Nejlepší dostupná technika (BAT) je podle prŧvodce MŢP o Integrované prevenci a 

omezování znečištění [1] charakterizována jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje 

technologií a činností a zpŧsobu jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých 

technik navrţených k předcházení, a pokud to není moţné, k omezení emisí a jejich dopadŧ na 

ŢP.  

Význam jednotlivých termínŧ pouţitých v definici BAT je následující [1]: 

 Nejlepší 

→ Neúčinnější technika z hlediska dosaţení vysoké úrovně ochrany ŢP jako celku. 

 Dostupná 

→ Technika, která byla vyvinuta v měřítku umoţňujícím zavedení v příslušném 

prŧmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na 

náklady a přínosy, ať jiţ tato technika je nebo není v příslušném členském státě 

pouţívána či vyráběna, pokud je provozovateli za rozumných podmínek dostupná. 

 Technika 

→ Zahrnuje jak pouţívanou technologii, tak zpŧsob jakým je zařízení navrţeno, 

vybudováno, udrţováno a vyřazováno z činností. 

  

Na úrovni EU zajišťuje výměnu informací o nejlepších dostupných technikách Fórum pro 

výměnu informací (IEF). IEF je vrcholovým evropským koordinačním orgánem v oblasti BAT. 

Členy fóra jsou zástupci zemí EU, zástupci Evropské komise, experti přistupujících státŧ, 

zástupci evropských organizací sdruţující provozovatele zařízení spadajících do pŧsobnosti 

směrnice a nevládní organizace.  

Konečný výsledek „výměny informací“ tato skupina expertŧ publikuje prostřednictvím 

 referenčních dokumentŧ o nejlepších dostupných technikách (BREF). Konečnou podobu BREF 

vytváří technické pracovní skupiny (TWG). Hlavním koordinátorem je Evropská kancelář IPPC 

v Seville. Jednotlivé BREF jsou vytvářeny na základě programu schvalovaném Evropskou 

komisí. 

BREF dokumenty lze podle prŧmyslových činností rozdělit na sektorové a prŧřezové. 

Sektorové referenční dokumenty jsou vydávány pro jednotlivé oddíly prŧmyslových činností 

(např. pro velká spalovací zařízení, slévárny, apod.). Prŧřezové dokumenty jsou zaměřeny na 

větší počet prŧmyslových kategorií. V tomto případě se jedná například o BREF s názvy 

Nakládání s odpadními vodami, Energetická účinnost, apod. 
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Po vydání Směrnice o IPPC byl v ČR zřízen národní systém výměny informací o nejlepších 

dostupných technikách, který má za úkol: 

 sledovat vývoj BAT, 

 zajišťovat autorizované překlady dokumentŧ EU, 

 zveřejňovat (viz [38]) a vykládat dokumenty, 

 hodnotit aplikace BAT, 

 předávat výsledky hodnocení BAT příslušným správním úřadŧm a příslušným orgánŧm 

evropských společenství. 

Nařízením vlády v ČR bylo taktéţ zřízeno Fórum pro výměnu informací o nejlepších 

dostupných technikách. Fórum je opět tvořeno odborníky a jeho zřizovatelem je MPO. Zástupce 

do fóra jmenují: 

 MPO, MŢP, MZe 

 ČIŢP, 

 krajské úřady, 

 CENIA, česká informační agentura ŢP 

 technické pracovní skupiny. 

  

       Úkolem fóra je: 

 

 koordinovat jednání s příslušnými evropskými orgány (IEF a TWG),  

 sledování odborných komentářŧ a výkladŧ k dokumentŧm Evropských společenství o 

BAT a na základě těchto poznatkŧ vydávat doporučení pro jejich aplikaci v procesu 

integrované prevence.  

 

       Vláda ČR taktéţ zřídila technické pracovní skupiny pro jednotlivá odvětví (prŧmysl, 

zemědělství, atd.).  

 

      Činností těchto skupin je: 

 

 připravovat podklady pro evropské TWG,  

 sledovat vývoj BAT v příslušné oblasti v ČR a na úrovni Evropských společenství, 

 překladatelská činnost BREF a příprava navazujících odborných komentářŧ, 

 hodnocení prŧběhu procesu IPPC pro danou kategorii výrob, 

 poskytovat informace o vývoji BAT. 
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6.2 Porovnání současné technologie PČM s BAT 

 

Pozorný čtenář si v kapitole 5.2 jistě všimnul, ţe ţádost o integrované povolení musí 

obsahovat srovnání stávající či plánované technologie s BAT.  

V předchozí kapitole 6.1 jiţ bylo uvedeno, ţe stěţejním dokumentem pro posouzení BAT 

jsou tzv. referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF). Úřad, který danou 

ţádost o integrované povolení v praxi dále posuzuje (v případě PČM se jedná o krajský úřad 

Jihomoravského kraje obor ŢP), se taktéţ opírá o BREF nebo případně o obecná hlediska při 

určování BAT uvedená v zákoně o integrované prevenci a omezování znečištění [25].  

Porovnání uvedené v této kapitole bude vycházet z platného sektorového referenčního 

dokumentu pro velká spalovací zařízení [50]. Konkrétně se toto porovnání bude opírat o oddíl 

BAT pro spalování plynných paliv. Čistě pro úplnost zde autor uvádí, ţe v  případě PČM jsou 

porovnávacími oblastmi skladování a manipulace s plynnými palivy, spalovací turbína, spalinový 

kotel, spalování v kombinovaném cyklu, kogenerace, sniţování emisí do ovzduší z plynových 

turbín a kombinovaných cyklŧ, voda a úprava odpadní vody, redukce emisí hluku. 

V této části kapitoly autor rovněţ upřesňuje, ţe porovnání současné výrobní technologie 

PČM s BAT se bude zejména týkat spalovací turbíny a s ní souvisejícími aspekty. Samotný 

postup porovnání v této kapitole bude korespondovat s metodou, která musí být dodrţena při 

porovnání stávajícího, nebo plánovaného zařízení s BAT podle přílohy č. 1 k zákonu č.76/2002 

Sb. o integrované prevenci [25]. 

Podle referenčního dokumentu [50] jsou u ST posuzovanými moţnými vlivy na ŢP emise do 

ovzduší, vypouštění odpadních vod a emise hluku. Další část této práce však bude výhradně 

zaměřena na sniţování emisí do ovzduší, jako na největší environmentální problém u tohoto 

zařízení.  

Dále zde autor upřesňuje, ţe v problematice sniţování emisí do ovzduší u spalovacích turbín 

je z hlediska IPPC posuzovaným kriteriem postup a technika pro sniţování emisí TZL, SO2, CO a 

zejména NOx.  

Postavení referenčního dokumentu BAT k problematice sniţování skleníkového plynu CO2 

ve vztahu k provozŧm, které pracují na principech KVET, bude uvedeno v podkapitole 6.2.5. 

V následujících podkapitolách 6.2.1 aţ 6.2.5 bude část označená římskou číslicí I 

reprezentovat postoj referenčních dokumentŧ nejlepší dostupné techniky (BREF). Pod římskou 

číslicí II bude uvedeno řešení sniţování produkce odpadního plynu na PČM. 
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6.2.1 Sniţování emisí TZL 

 

I. BREF 

Prach obsaţený v plynu by měl být vyprán jiţ v místě výroby. Samotný spalovací proces u 

plynových turbín produkuje minimální mnoţství TZL, a tudíţ proti této látce nejsou ukládána 

ţádná další opatření. 

II. PČM 

Případné nečistoty v plynu jsou odstraňovány filtrem v redukční stanici plynu. Ţádná jiná 

opatření nejsou realizována. 

Poţadavky na BAT: splněny. 

6.2.2 Sniţování emisí SO2 

 

I. BREF 

Pouţití nízkosirného paliva je dostatečné primární opatření k zabránění větší produkce 

vzniku SO2. Další metody ke sniţování produkce SO2 nejsou v případě pouţití tohoto opatření 

zapotřebí. 

II. PČM 

Na provozu se spaluje zemní plyn s minimálním obsahem síry (viz tab. 14). Další opatření 

proti sníţení produkce SO2 jsou irelevantní. 

Poţadavky na BAT: splněny. 

6.2.3 Sniţování emisí CO 

 

Oxid uhelnatý je povaţován za meziprodukt spalovací činnosti [18]. Nadměrný výskyt 

koncentrací CO obvykle indikuje špatné spalování primárního paliva a má za následek pokles 

účinnosti.  

I. BREF 

Za BAT pro potlačení produkce emisí CO je povaţováno optimální spalování ZP. V tab. 21 

[50] jsou následně shrnuty úrovně koncentrací emisí CO spojených s BAT. V tab. 21 je taktéţ 

záměrně uvedena pro porovnání hodnota koncentrací CO, která je poţadována u nových zařízení. 

Tab. 21 Úroveň koncentrace emisí CO spojených s BAT  

Typ zařízení 

ρ(CO) (mg/Nm
3
) 

nová zařízení stávající zařízení 

PPC (SK bez 

přitápění) 
5-100 5-100 
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II. PČM 

Na provozu je ST „vyladěna“ na optimální spalování ZP jiţ od prvních garančních testŧ, 

před oficiálním uvedením do provozu. Garantované hmotnostní koncentrace CO (do               

12,5 mg/Nm
3 
[3]) jsou dodrţovány přibliţně v pásmu od 53 do 100 % jmenovitého zatíţení ST.   

Prŧměrné roční koncentrace CO mezi lety 2002 aţ 2006 u PPC jsou uvedeny v tab. 22. Data 

v tab. 22 jsou převzata z ročních výkazŧ škodlivin [78]. 

Tab. 22 Průměrné roční hmotnostní koncentrace CO u PPC mezi lety 2002 až 2006 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

ρ (CO) (mg/Nm
3
) 29,847 22,669 16,844 8,220 10,989 

 

Pro plynové kotle pouţívané na PČM se nenabízí porovnání s BAT. Pouze pro úplnost autor 

uvádí, ţe optimální spalování u plynových kotlŧ je dosahováno mechanickými regulátory plyn-

vzduch. Prŧměrné roční hmotnostní koncentrace CO u těchto kotlŧ se pohybují mezi 3 aţ 10 

mg/m
3
. 

 

Poţadavky na BAT (viz porovnání s tab. 21): splněny. 

6.2.4 Sniţování emisí NOx  

 

U spalovacích turbín je nevětší pozornost věnována sniţování emisí dusíku (NOx). Emise 

NOx vznikají třemi základními zpŧsoby [19]. Při spalování zemního plynu ve spalovacích 

komorách ST jsou hlavním zdrojem emisí dusíku tzv. termické NOx, které vznikají reakcemi 

mezi kyslíkem a dusíkem ze vzduchu při teplotách vyšších neţ 1300 °C [19]. Se zvyšující se 

teplotou spalování termické oxidy dusíku exponenciálně stoupají. Pro zajímavost zde autor uvádí, 

ţe u nových plynových turbín mŧţe teplota spalování dosahovat aţ 1600 °C [53] (na PČM je za 

spalovací komorou teplota 1190 °C). S narŧstající teplotou spalování, která mj. zajistí vyšší 

účinnost spalování, však dochází k negativnímu zvyšování koncentrace NOx. 

Vznik termických NOx u spalovacích turbín ovlivňují zejména tyto parametry [2]: 

 Sloţení paliva 

→ Větší obsah vodíku v palivu zvyšuje produkci NOx. 

 Teplota plamene 

 → Spalování ZP a vzduchu ve stechiometrickém poměru má za následek vysokou 

teplotu plamene, coţ vede k vysokým emisím NOx. 

 Doba prodlevy směsi paliva a vzduchu v zóně spalování  

→ Zpŧsobeno nedostatečným počtem hořákŧ.  

 Atmosférické podmínky 

→ Zvýšená vlhkost spalovacího vzduchu sniţuje teplotu plamene. 

 Zatíţení spalovací turbíny 

→ Obvykle při středním pásmu zatíţení turbíny dochází k niţší produkci emisí NOx.  
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I. BREF 

Úroveň koncentrace emisí NOx spojených s BAT u PPC pouţívaného na PČM prezentuje 

tab. 23 [50].  

Tab. 23 Úroveň koncentrace emisí NOx spojených s BAT  

Typ zařízení 

ρ (NOx) (mg/Nm
3
) 

nová zařízení stávající zařízení 

PPC (SK bez 

přitápění) 
20-50 20-90 (75)1) 

 

Za BAT jsou u ST povaţována tři hlavní opatření na redukci koncentrací emisí NOx: 

a) Primární opatření: 

 injektáţ vody nebo páry (pouze u stávajících zařízení), 

 technologie DLN (Dry Low NOx). 

b) Sekundární opatření: 

 selektivní katalická redukce (SCR). 

Pro úplnost zde autor upřesňuje, ţe primární opatření potlačují vznik NOx přímo při 

spalovacím procesu, kdeţto sekundární opatření odstraňují NOx aţ ze vzniklých spalin.  

 

6.2.4.1 Injektáţ vody nebo páry 

 

Nástřik vody či páry probíhá injektáţí se směsí paliva, nebo přímým zavedením látek přes 

dýzy do spalovací komory. Podíl vstřikované směsi do paliva se liší podle typu ST a obvykle 

kolísá v rozmezí hodnot 1 aţ 1,2. Podíly sníţení koncentrací emisí NOx nástřikem vody nebo 

páry jsou patrné z obr. 15 [50].  

 

Obr. 15 Podíl snížení koncentrací NOx nástřikem vody nebo páry u ST  

____________________ 

1) V případě modernizace turbíny na technologii spalování DLN. 
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Koncentrace emisí NOx do ovzduší po pouţití této technologie je u ST s instalovaným 

výkonem mezi 50 aţ 100 MW v rozmezí 30 aţ 90 mg/Nm
3
 při 15 % O2 [50].  

Je zde vhodné uvést, ţe technologie injektáţe vody nebo páry sniţuje výkon, účinnost a 

ţivotnost ST. Mezi další nevýhody vlhkého zpŧsobu sniţování NOx je zvětšená spotřeba 

demineralizované vody či páry, zvýšení spotřeby paliva a emisí CO [50].  

                                         

6.2.4.2 Technologie DLN 

 

Principem nízko emisních hořákŧ vyuţívajících technologii DLN je, ţe se provádí mísení 

paliva a vzduchu před samotným spalovacím procesem. Tímto postupem se dosáhne 

homogenního rozdělení teploty a niţší teploty plamene bez injektáţe vody nebo páry. Konečným 

výsledkem je poté niţší produkce termických NOx. Hořáky pracující na bázi této technologie 

nemají velké energetické ztráty paliva, coţ patří mezi jejich velké přednosti.  

V současné době jsou téměř všechna zařízení spalovacích turbín vybavena technologii DLN 

(Dry Low Nitrogen). Označení DLN, pouţívá pro své turbíny například Siemens. Další přední 

světový výrobce plynových turbín (společnost Rolls Royce) pouţívá pro označení této 

technologie zkratku DLE (Dry Low Emission). Je nutné dodat, ţe kaţdý výrobce má na svoji 

technologii nízkoemisních hořákŧ vystavený patent. V určitých hlediscích se mŧţe dané 

provedení nízkoemisních hořákŧ lišit.  

Koncentrace emisí NOx do ovzduší po pouţití této technologie u turbín s instalovaným 

výkonem mezi 50 aţ 100 MW mŧţe v nelepším případě kolísat v rozmezí 18 aţ 35 mg/Nm
3
 při 

15 % 02 [50].  

6.2.4.3 Selektivní katalická redukce (SCR) 

 

Z technického hlediska je namontování systému SCR do paroplynového cyklu se spalovací 

turbínou na zemní plyn proveditelné. Nejčastěji má tato technologie své umístění ve spalinovém 

kotli. Pokud však nebylo s tímto záměrem počítáno při počátečním projektu provozu, stává se 

montáţ technologie SCR do paroplynového oběhu s jiţ tak vysokými investičními a provozními 

náklady ekonomicky neúnosná [50]. 

Jedná se o jedinou sekundární metodu na odstraňování NOx, která se pouţívá u spalovacích 

turbín ve světě (zejména USA, Japonsko) [50].  

Principem metody je potlačení vzniku NOx některým z redukčních činidel. Obvykle se jako 

redukční činidlo pouţívá čpavek nebo močovina. Účinná funkce katalyzátoru (viz např. [15]) je 

podmíněna vyhovující teplotou reakcí redukčního činidla se spalinami. Vhodnost teploty závisí 

zejména na materiálu pro výrobu modulŧ katalyzátoru. Např. pro nejpouţívanější materiály 

modulŧ na bázi oxidŧ titanu, vanadu, wolframu a molybdenu je vhodná teplota v rozmezí 300 aţ 

450 °C [50]. Základní nevýhodou této metody je moţný únik čpavku (tzv. strhávání čpavku), ke 

kterému mŧţe dojít neúplnou reakcí čpavku s NOx. 
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Zařazením této technologie do výrobního řetězce, lze dosáhnout emisních koncentrací NOx 

do 20 mg/Nm
3 

při 15 % 02 [50]. Pouţití SCR společně s primárními opatřeními se provádí jako 

poslední moţné řešení pro nová zařízení umístěná v místech s přísnějšími emisními limity. 

II. PČM 

 

 

Obr. 16 Standardní hybridní hořák od firmy Siemens  

Na PČM je na redukci emisí NOx pouţívána technologie nízkoemisních hořákŧ DLN. V 

základním principu byla jiţ technologie naznačena v kapitole 6.2.4.2.  

Přiblíţení současné technologie DLN u turbíny V64.3A od firmy Siemens budou prezentovat 

následující řádky.  

 

V obvodu prstencové spalovací komory je umístěno 24 hybridních hořákŧ (viz hořák na obr. 

16), které přivádějí soustředěně směs plynu a vzduchu z kompresoru do oblasti spalovací 

komory, a rozdělují proces spalování do dvou základních krokŧ (reţimŧ). Dva spalovací reţimy, 

o kterých bude psáno dále, dovoluje samotná konstrukce hybridního hořáku.    

V levé části obr. 16 se nachází řez standardního hybridního hořáku od firmy Siemens. 

V pravé části obr. 16 je čelní pohled hořáku s detailnějším popisem. 
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Při niţších výkonech (přibliţně do 25 % jmenovitého zatíţení ST) pracují všechny hořáky 

v difúzním reţimu (diffusion mode). Teprve při vyšších výkonech (v rozmezí od 25 do 60 % 

jmenovitého zatíţení ST) se začíná určitá část ZP přijímat přes přívod ZP pro předsměšovací 

spalování (premixe mode). Přibliţně v rozmezí od 60 do 100 % jmenovitého zatíţení ST nastává 

dvacet jedna hořákŧ plně pracovat v reţimu předmísení vzduchu se ZP před spalovací komorou. 

Jedná se o jiţ zmíněné předsměšovací (kinetické [13]) spalování, kterým se dosáhne 

homogenního rozdělení teploty a niţší teploty plamene.  

Zbylé tři hořáky jsou stále v difúzním reţimu a plní funkci stabilizačních hořákŧ, které slouţí 

zejména k udrţení plamene, aby nezhasl, nebo se obnovil za homogenními hořáky. Difúzní 

hořáky také do jisté míry potlačují neţádoucí spalovací oscilace (combustor oscillations)
1)

 uvnitř 

spalovací komory. Dalším negativním jevem, který je pomocí difúzních hořákŧ do určité míry 

potlačován, je samovzněcování směsi paliva-vzduch ve spalovací komoře (viz např. [13]). 

Hmotností koncentrace emisí NOx při rŧzném zatíţení ST jsou zobrazena na obr. 17 [78]. 

 

Obr. 17 Hmotnostní koncentrace NOx a CO při různém zatížení ST 
 2) 

Obecně lze napsat, ţe k výraznější produkci emisí dochází do 57 % jmenovitého zatíţení ST. 

Vyšší produkce emisí v této oblasti má na svědomí probíhající méně kvalitní (z pohledu tvorby 

emisí) difúzní spalování. Na druhou stranu je z pohledu stability hoření difúzní spalování oproti 

předsměšovacímu spalování stabilnější [57], a je nezbytné pro optimální hoření.  

_______________________________ 

1) Tento neţádoucí jev ve spalovacím procesu je také často nazýván jako „hum“ nebo „humming“. Vznikající 

nestability, které jsou zpŧsobené především vyšším poměrem vzduchu vŧči palivu při určitých momentech během 

předsměšovacího spalování [57], se projevují oscilacemi (změnami) v tlaku, periodickém zhasínáním plamene, 

vířením palivové směsi, v rychlosti uvolňování tepla a v rychlosti prŧtoku teplonosné látky ve  spalovací komoře. 

Více např. [11].   
2) Hodnoty byly získány z garančních testŧ ST, které proběhly ve dnech 6. a 7. 12. 1999 firmou Orgrez, a.s. Jedná se 

o naměřené hodnoty v suchém plynu při 14,2 aţ 15,2 % O2. 
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Při jmenovitém zatíţení ST od 57 do 98 % hořáky vykazují garantované hmotnostní 

koncentrace NOx do 72mg/Nm
3
 [3]. V pásmu zatíţení od 65 do 90 %, v kterém ST pracuje 98 % 

času, jsou emise NOx do 50 mg/Nm
3
. Tato hmotnostní koncentrace emisí NOx je v tomto 

běţném pásmu provozu ST garantována i samotným výrobcem [50]. Skutečnost, ţe se ST po 

většinu času svého provozu nachází v tomto pásmu zatíţení, ostatně dokládají i prŧměrné 

hmotnostní koncentrace emisí NOx mezi lety 2002 aţ 2006 uvedené v tab. 24. V pásmu od 93 do 

100 % zatíţení ST dochází opět k postupnému narŧstání emisí NOx. Tento trend je zpŧsoben 

zejména tím, ţe velice dynamická regulace turbíny (5 MW/min) pomocí natáčivých statorových 

lopatek kompresoru je moţná do jejího 93 % jmenovitého zatíţení. Nad tuto hranici se dosáhne 

plného otevření lopatek kompresoru a do spalovací komory proudí maximální mnoţství vzduchu. 

Při tomto stavu jsou regulační schopnosti ST markantně pomalejší (0,4 MW/min), a jsou 

realizovatelné pouze zvýšeným přísunem paliva. Zvětšení poměru palivo/vzduch ve spalovací 

komoře má ovšem za následek vyšší teplotu plamene, coţ vede k větší produkci emisí NOx.  

Z ročních výkazŧ škodlivin, sestavovaných na základě kontinuálního měření, jsou pro PPC 

hmotnostní koncentrace NOx mezi lety 2002 aţ 2006 uvedeny v tab. 24. Data v tab. 24 jsou 

převzata z ročních výkazŧ škodlivin [78]. 

 

Tab. 24 Průměrné roční hmotnostní koncentrace NOx u PPC mezi lety 2002 až 2006 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

ρ (NOx) (mg/Nm
3
) 43,802 41,131 45,338 44,912 38,597 

 

 

Poţadavky na BAT (viz porovnání s tab. 23): splněny. 

 

6.2.5 Sniţování emisí CO2 

 

I. BREF 

Z referenčních dokumentŧ BAT [50] vyplývá, ţe účinné vyuţívání energie obsaţené v palivu 

je jedním ze základních poţadavkŧ směrnice IPPC. Provozy pracující na principech KVET jsou 

v současné době povaţovány za nejefektivnější primární řešení ke sníţení produkovaného 

mnoţství CO2. Z tohoto pohledu je účinnost, s níţ lze elektrickou nebo tepelnou energii vyrobit, 

dŧleţitým ukazatelem emisí související s CO2.   

Účinnosti spalovacích zařízení na plyn za ISO podmínek (15 
o
C, 101,325 kPa, vlhkost 60 %), 

které se nabízejí k porovnání s PČM, jsou uvedeny v tab. 25 [50]. 
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Tab. 25 Účinnosti spalovacích zařízení na plyn podle BREF za ISO podmínek  

Typ zařízení 

Elektrická účinnost  

(%) 

Vyuţití paliva 

(%) 

nová zařízení stávající zařízení 
nová i stávající 

zařízení 

Plynová turbína 36-40 32-35 -  

PPC (SK bez přitápění) <38 <35 75-85 

 

       Referenční dokumenty BAT nepovaţují sekundární opatření (tj. záchyt CO2 a zneškodnění) 

za BAT. 

 

II. PČM 

Pro lepší názornost, která by měla případně čtenáři nastínit omezení PPC, budou jednotlivé 

účinnosti vypočítány. Postupně bude určena elektrická účinnost ST, a taktéţ elektrárenská a 

teplárenská účinnost PPC. K  potřebám výpočtu budou pouţity principy termodynamiky. 

a) Elektrická účinnost spalovací turbíny 

 

Při výpočtu se budou uvaţovat v Braytonově oběhu ztráty při kompresi a expanzi. Výsledný 

odvozený vztah pro výpočet tepelné účinnosti ST, zapsaný v rovnici (5.1), je převzat z publikace 

Energetické centrály (paroplynové cykly) [7].  
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(5.1) 

Ve vztahu (5.1) značí aT−měrnou práci turbíny, aKo−měrnou práci kompresoru, qpal−měrné 

přivedené teplo v palivu, Ko

tdη −termodynamickou účinnost kompresoru, T

tdη −termodynamickou 

účinnost ST, τ −teplotní poměr mezi nejvyšší a nejniţší teplotou plynového cyklu,                      

ε − kompresní poměr a κ −Poissonovu konstantu. 

 

Nyní budou určeny neznámé veličiny zapsané v rovnici (5.1). 
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3

1

1463,15
5,08

288,15

T

T
   

 

(5.4) 

Ve vztazích (5.2) aţ (5.4) značí T1−termodynamickou teplotu okolního vzduchu před 

vstupem do kompresoru, T2−výstupní termodynamickou teplotu kompresoru při ideálním ději 

(adiabatická expanze), T2s−výstupní termodynamickou teplotu kompresoru při skutečném ději, 

T3−termodynamickou teplotu spalin za spalovací komorou (před expanzí), T4−termodynamickou 

teplotu na výstupu ze ST při ideálním (adiabatickém) ději, T4s−termodynamickou na výstupu 

ze ST při skutečném ději.  

Význam jednotlivých termodynamických teplot je také dobře patrný z T-s diagramu na     

obr. 1 v úvodní kapitole této práce. Hodnoty jednotlivých termodynamických teplot byly 

odečteny z tab. 1 a z údajŧ uvedených v technické dokumentaci ke spalovací turbíně V64.3A [4].  

Kompresní poměr ST je uveden v tab. 1 s velikostí 16,2  . Poissonova konstanta má pro 

vzduch hodnotu 1,4  [17]. 

Dosazením takto určených hodnot do rovnice (5.1) dostaneme výslednou hodnotu pro 

tepelnou účinnost ST 
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(5.5) 

Hodnota elektrické účinnosti ST se získá, podle energetického toku v turbíně [4], odečtením 

příslušných ztrát od výsledné hodnoty tepelné účinnosti ST. Konkrétně budou uvaţovány 

mechanické ztráty ve ST (≈0,5 %), mechanické ztráty v kompresoru (≈0,5 %), ztráty na 

převodovce (≈1,2 %) a ztráty na generátoru (≈1,8 %).   

Poté lze pro elektrickou účinnost ST (vztaţenou na svorky generátoru ST) napsat 

0,5 0,5 1,2 1,8 37,93 0,5 0,5, 1,2 1,8 33,93%ST ST

e t            . (5.6) 

V tab. 1 je uvedena, podle technické dokumentace ST [4], elektrická účinnost rovnající se 

hodnotě ≈34 %. Hodnota uvedená ve výsledku rovnice 5.6 této hodnotě téměř odpovídá. 

Poţadavky na BAT (viz porovnání s tab. 25): splněny. 

 

b) Elektrárenská účinnost PPC 

 

Elektrárenská účinnost vyjadřuje podíl elektrických výkonŧ spalovací a plynové turbíny k 

energii dodané v palivu. Jinými slovy lze říci, ţe se jedná o účinnost vztaţenou na vyrobenou 

elektrickou energii.  
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Elektrárenská účinnost se podle [7] dá vyjádřit jako 

(1 )PPC ST ST SK PT

e t t t t         (-). (5.7) 

Neznámou veličinou ve vztahu (5.7) je tepelná účinnost spalinového kotle SK

tη . Podle tab. 3, 

která je zobrazena v úvodní kapitole práce, nabývá účinnost SK hodnoty 89 %.  

Dále je zapotřebí určit tepelnou účinnost parní protitlakové odběrové turbíny. Zde bude 

provedeno jisté zjednodušení. Bude se brát v zřetel jeden parní cyklus, v kterém je zohledněn 

pouze přívod tepla v podobě VT páry, a odvod tepla v podobě výstupní páry (protitlaku). 

Zmíněné zjednodušení nemá na tepelný Rankin-Clausiŧv cyklus ţádný vliv (viz T-s diagram 

paroplynového cyklu na obr. 1). 

 Tepelná účinnost PT se určí vyjádřením poměru měrného přivedeného tepla z plynového 

oběhu ST (qST), a odvedeného tepla z parního oběhu (qd). Dosazením entalpií za jednotlivá měrná 

tepla, lze pro tepelnou účinnost protitlakové odběrové turbíny napsat  

'

a pPT d
t

ST a p

i iq

q i i



 

  
(-; J/kg). (5.8) 

Entalpie na vstupu do turbíny ia (viz stav „a“ na obr. 1) bude určena na základě parametrŧ 

VT páry o tlaku pa=6,2 MPa a teplotě ta=495 °C (viz tab. 2). Hodnotu pro entalpii syté páry ip  

(viz stav „p“ na obr. 1) a syté kapaliny ip´ (viz stav „p´“ na obr. 1) získáme z parametrŧ výstupní 

páry z PT, jeţ dosahuje obvykle tlaku pp=0,063 MPa a teploty tp=87 °C [2].   

Pro hodnotu tepelné účinnosti PT po dosazení dostaneme 

3408,05 2655,62
0,2472.

3408,05 364,32

PT

t


 
  

 (5.9) 

Pro úplnost zde autor uvádí, ţe veškeré entalpie dosazené do vztahu (5.9), jsou určeny 

pomocí výpočetního programu Esteam Calculator v4.02 společnosti Encotech
TM 

[56]. 

Ze znalostí výše určených hodnot, lze pro elektrárenskou účinnost PPC podle (5.7) napsat  

0,3793 (1 0,3793) 0,89 0,2472 0,5158.PPC

e        (5.10) 

 

Poţadavky na BAT (viz porovnání s tab. 25): splněny. 

 

c) Teplárenská účinnost PPC 

 

Teplárenská účinnost vyjadřuje podíl elektrických výkonŧ spalovací a plynové turbíny a 

mnoţství dodaného tepla k energii dodané v palivu. Jedná se tedy o účinnost, která nám říká, do 

jaké míry byla vyuţita energie v palivu.  
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Podle [7] se dá teplárenská účinnost určit jako 

(1 ) 0,3793 (1 0,3793) 0,89 0,93.PPC ST ST SK PT

e t t t t             
 
 (5.11) 

Pozorný čtenář si jistě všimnul, ţe ve vztahu nepočítáme s tepelnou účinnosti PT. Hodnotí-li 

se vyuţití energie v palivu, není účinnost PT dŧleţitá, protoţe veškerá energie ve formě tepla 

procházející přes SK je plně vyuţita. A to buď na výrobu elektrické energie v PT, nebo na 

dodávku tepla ve formě páry či horké vody do SCZT. 

Poţadavky na BAT (viz porovnání s tab. 25): splněny. 

6.2.6 Zhodnocení porovnání PČM s BAT  

 

Vzhledem k tomu, ţe primárním palivem, které je pouţíváno na PČM je ZP, jsou emise TZL 

a SO2 produkovány v nepatrném mnoţství. Nejsou zapotřebí ţádné technologie na jejich 

potlačení, a tudíţ ani není pro zařízení tohoto typu stanovena BAT. 

Při spalování ZP se jiţ však nedá vyhnout zvýšené tvorbě emisí NOx. Největší pozornost je 

z pohledu IPPC u výrobních závodŧ tohoto typu opodstatněně věnována technologiím na 

sniţování produkce emisí NOx. Na PČM je ke sniţování emisí NOx pouţíváno primární opatření 

v podobě nízkoemisních hořákŧ DLN (viz obr. 16). ST pracuje téměř 100 % svého provozu 

v pásmu zatíţení od 65 do 90 %. V tomto rozmezí jmenovitého zatíţení ST se pohybují 

hmotnostní koncentrace emisí NOx do 50 mg/Nm
3
 (viz obr. 17). Podle BREF [50] je pro PPC 

bez přitápění ve SK povaţována BAT s hmotnostní koncentrací emisí NOx do 90 mg/Nm
3
. 

Poţadavky na nejlepší dostupnou techniku jsou z pohledu produkce emisí NOx na PČM splněny.  

Posuzovanou veličinou z pohledu IPPC jsou na PČM taktéţ emise CO. Protoţe je CO 

výsledkem nedokonalého spalování, je za BAT povaţováno optimální „vyladění“ spalovacího 

procesu. Na PČM jsou při běţném jmenovitém zatíţení turbíny (v pásmu od 65 do 90 %) 

dosahovány hmotnostní koncentrace CO do 10 mg/Nm
3
. Vyšší hodnoty hmotnostních 

koncentrací CO však prezentují prŧměrné roční hodnoty uvedené v tab. 22 (např. 29,847 mg/Nm
3 

za rok 2002). Tato vyšší hodnota mohla být zpŧsobena provozováním ST při niţší hodnotě 

jmenovitého zatíţení, anebo také neoptimálním spalováním (např. před generální revizí ST). I 

přes tuto skutečnost je poţadavek na BAT (5-100 mg/Nm
3
) plněn. 

Dalším sledovaným plynem je CO2. Produkované mnoţství CO2 je přímo úměrné obsahu 

uhlíku v palivu. Ve srovnání s uhlím a LTO je uhlík obsaţen v ZP nejméně. Z tohoto pohledu se 

ZP povaţuje za nejušlechtilejší palivo. I přes tuto skutečnost se poměrně vysoké produkci CO2 

při spalování ZP nelze vyhnout. Pro velká spalovací zařízení se podle BREF [50] povaţuje za 

BAT co nejvyšší účinnost přeměny energie vázané v primárním palivu na energii elektrickou 

nebo tepelnou. Tímto opatřením se dosáhne niţší spotřeby paliva na jednotku vyrobené energie a 

v celkové bilanci i niţší spotřeby paliva.  

V kapitole 6.2.5 byla výpočtem stanovena elektrická účinnost ST s velikostí 33,93 %.  Za 

BAT je povaţována elektrická účinnost ST 32 aţ 35%. Další vypočtenou účinností byla 

teplárenská účinnost PČM s hodnotou 93 %.  
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Podle BAT by tato účinnost měla být v rozmezí 75 aţ 85 %.  Posledním výpočtem byla 

stanovena elektrárenská účinnost  PČM s hodnotou 51,58 %. Za BAT je povaţována 

elektrárenská účinnost vyšší neţ 35 %. Autor si zde dovolí uvést, ţe ve skutečnosti jsou hodnoty 

účinností vţdy o něco niţší a velmi proměnlivé (v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti 

vzduchu, tlakových ztrátách sání vzduchu a výstupu spalin, atd.). Např. podle oficiální bilance 

energií uvedených v [2] byla teplárenská účinnost v roce 2002 stanovena na hodnotu 92%. 

Elektrárenská účinnost PČM je v [3] uvedena s velikostí 47,5 %. Autor si troufá říci, ţe 

vypočtené hodnoty mají dostatečnou vypovídající hodnotu a jejich pouţití k porovnání 

s hodnotami BAT je přípustné. Pro úplnost zde autor také uvádí, ţe odchylky vypočtených 

hodnot od „skutečných“ jsou zpŧsobeny zejména zanedbáním dalších dílčích ztrát, které se u 

reálného oběhu vyskytují (např. účinnost spalovací komory, tlakové ztráty, atd. [8]). 

Uvědomělému čtenáři jistě také neušla vysoká hodnota jednotlivých účinností, a proto je v této 

části práce vhodné uvést, čím jsou tyto vysoké hodnoty účinností zpŧsobeny. Obecně lze říci, ţe 

účinnost jakéhokoliv tepelného cyklu je tím vyšší, čím je větší rozdíl mezi středními teplotami při 

dodání a odvedení tepla. Samotný Braytonŧv oběh probíhá při poměrně vysokých teplotách. 

Spaliny vstupují do ST s teplotou 1190 °C (viz tab. 1), a po expanzi opouštějí ST přibliţně při 

teplotě 571 °C (viz tab. 1). Z výše uvedené myšlenky, která konstatuje, kdy probíhá nejvyšší 

účinnost, vyplývá, ţe samotná účinnost plynového oběhu nemŧţe být při tomto relativně malém 

teplotním rozdílu markantně vysoká. Ostatně tuto skutečnost potvrzuje vypočtená hodnota 

tepelné účinnost o velikosti 37, 93 % (po odečtení ztrát na spojce ≈36%). Zvýšení účinnosti na 

optimální mez proběhne právě aţ spojením plynového cyklu s parním. Parní cyklus je totiţ 

schopný energetický potenciál ve spalinách v podobě páry, která byla pro něj ve SK vyrobena, 

následně zuţitkovat. Zjednodušeně lze napsat, ţe vysoké hodnoty účinnosti má na svědomí 

vhodnost kombinace plynového a parního cyklu. 

 

Z nastíněného porovnání PČM s BAT vyplývá, ţe technologie pouţívané ke sniţování 

plynných emisí do ovzduší, jsou na PČM v souladu s BREF. PČM splňuje veškeré zákonem dané 

poţadavky, které jsou na zařízení tohoto typu podle platného zákona č. 76/2002 Sb. o integrované 

prevenci [25] kladeny. 

6.3 Inovační technologie na potlačení emisí do ovzduší  

 

Jiţ Veselý [13] ve svých inauguračních přednáškách z roku 2006 avizoval, ţe se dá do 

budoucna očekávat zpřísnění stávajících emisních limitŧ u stávajících i nově instalovaných ST. 

Tato skutečnost byla naplněna novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze 

dne 24. listopadu 2010 o prŧmyslových emisích (IPPC) [22]. ČR by měla směrnici 

implementovat do svého právního předpisu do 7. ledna 2013 [58].  

Nové emisní limity by mohly být oficiálně uvedeny v platnost od roku 1. 1. 2016. Směrnice 

2010/75/EU však umoţňuje vyuţít národního přechodného plánu (1. 1. 2016 do 30. 6. 2020) pro 

zavedení nových emisních limitŧ u stávajících zdrojŧ [22]. Podle autorova názoru se dá ze strany 

provozovatelŧ energetických centrál očekávat tlak s argumentem na poskytnutí dostatečného času 

pro zavedení změn, které povedou ke sníţení emisí. ČR podle autorova názoru lobování 

podlehne, a s největší pravděpodobností přechodného plánu vyuţije. 



Nejlepší dostupná technika 67 

 

Ve směrnici 2010/75/EU jsou uváděny pro novější instalace ST emisní limity pro NOx s 

hodnotou 50
 
mg/Nm

3 
[22]. Pro ST, které dostaly povolení k provozu před 27. listopadem 2002 

(případ ST na PČM) by však emisní limity měly být zachovány na hodnotě 150 mg/Nm
3 

[22].  

Emisní limity pro CO v rozmezí 5-100
 
mg/Nm

3
 by měly být zachovány ve všech zmiňovaných 

případech [22]. 

Z pohledu BAT se dá také očekávat aktualizace referenčního dokumentu pro velká spalovací 

zařízení (v současné době poměrně zastaralý dokument) s implementací nových emisních limitŧ. 

Ostatně na skutečnost připravované aktualizace BREF pro velká spalovací zařízení jiţ upozorňuje 

signatura u oficiálního referenčního dokumentu pro velká spalovací zařízení na portálu Evropská 

kancelář IPPC v Seville [59]. 

Pouze obtíţně lze předpokládat konečné znění českých zákonŧ po implementaci směrnice 

2010/75/EU [22]. Do budoucna se dá však s největší pravděpodobností pro PČM spíše očekávat 

zpřísňování emisních limitŧ. Nabízí se zde otázka případné inovace spalovacího reţimu, které by 

mohly vést ke sníţení produkce hmotnostních koncentrací NOx a k následnému dodrţování 

případných zpřísněných emisních limitŧ. 

V této části budou prezentovány inovativní moţnosti na sníţení emisí u ST typu V64.3A, 

která je provozována na PČM. Nejsledovanější látkou u ST jsou NOx, a proto se kapitola bude 

zabývat příleţitostmi na sníţení hmotnostních koncentrací NOx.  

 

a) Injektáţ vody  

První skutečností je, ţe konstrukce hybridních hořákŧ pouţívaných v současnosti u ST na 

PČM umoţňuje případnou injektáţ vody do její spalovací komory. Nástřik vody se však zvaţoval 

pouze při pouţití LTO jako primárního paliva.  

Vyuţití této metody by bylo v případě budoucího vyuţívání LTO zřejmě nezbytné, protoţe 

při jeho spalování by docházelo k větším produkcím emisí NOx. LTO se však v současnosti 

z provozně ekonomických aspektŧ na PČM nepouţívá, a ani se o jeho vyuţití neuvaţuje. 

Podle rozhovoru se zaměstnanci PČM je však podobným opatřením vstřikování mlhoviny do 

vzduchu v kompresoru (jedná se o tzv. „foging“). Touto operací se zvýší vlhkost spalovacího 

vzduchu, který následně sníţí teplotu plamene ve spalovací komoře. Tímto opatřením, jak jiţ 

bylo uvedeno v úvodu kapitoly 6.2.4, se pak následně dosáhne niţších emisí NOx. 

 

b) Selektivní katalická redukce  

Selektivní katalická redukce není na PČM pouţívána. Ovšem proti případnému zavedení této 

metody se staví fakt, ţe spalinový kotel není konstrukčně přizpŧsoben na případné umístění 

katalyzátoru. Z tohoto dŧvodu by se zřejmě kontrolní orgány nedívaly na tuto metodu jako na 

BAT pro PČM. 
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c) Nízkoemisní hořáky nové generace 

ST na PČM umoţňuje případnou modernizaci spalovacích hořákŧ, které by mohly vést 

k optimálnějšímu spalování s niţší produkcí emisí NOx. 

Hořáky nové generace mají první konstrukční úpravu ve výstupním hrdle, které se oproti 

staršímu provedení válcově prodlouţilo. Díky tomu tyto hořáky nesou přívlastek CBO 

(Cylindrical Burner Outlet). Úprava je schematicky znázorněna v části b) na obr. 18 [57]. Část a) 

na obr. 18 představuje v současnosti pouţívaný typ hořáku. 

 

                                               a)                                       b)  

Obr. 18 Nové hořáky s úpravou CBO ve srovnání se současnými 
 

Další úpravou je změna úhlu natočení diagonálních vířivých lopatek (diagonal swirler) 

hořáku. V tomto případě došlo ke vzpřímení lopatky o úhel X. Změnu ilustruje část b) na obr. 19 

[57]. Část a) na obr. 19 opět představuje v současnosti pouţívaný typ hořáku. 

                             a)                                                                            b)  

Obr. 19 Nové hořáky s úpravou diagonálních vířivých lopatek ve srovnání se současnými  

 

 Poslední inovace se týká sníţení počtu a velikosti otvorŧ na přívod ZP při předsměšovacím 

spalování (úprava zobrazena např. na [57]).   

Pouţitím těchto konstrukčně upravených hořákŧ dochází ke sníţení produkce NOx v širším 

pásmu zatíţení ST. Tato skutečnost je také výhodná z hlediska vyuţívání ST při podpŧrných 

sluţbách pro ČEPS. V současné době je totiţ limitním faktorem pro poskytování většího výkonu 

ke sluţbám sekundární regulace právě vyšší tvorba emisí NOx při větších (případně niţších) 

hodnotách jmenovitého zatíţení ST. Aplikací těchto hořákŧ dojde také k téměř úplnému potlačení 

neţádoucího jevu, tzv. „humming“ (viz [12] [57]).  
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7 ZÁVĚR 

 

V kapitole 3 je vypracována charakteristika provozu Červený Mlýn (PČM). Čtenář je 

postupně seznámen s funkcí spalovacího turbosoustrojí, spalinového kotle, parního turbosoustrojí 

a ostatních instalovaných zařízení (např. horkovodní kotelny, atd.) či systémŧ (systém akumulace 

teplé vody, atd.), která se společně podílejí na kombinované výrobě tepla a elektřiny (KVET). Do 

jaké míry se takto charakterizovaný PČM dá povaţovat stále za moderní, bude prezentováno aţ 

v dalších odstavcích metodou porovnání s nejlepší dostupnou technologií (BAT).  

V podkapitole 3.2 je autorem zhotovena energetická bilance vyrobené elektrické a tepelné 

energie od zahájení zkušebního provozu v roce 1998 do roku 2010. Ze získaných bilančních dat 

je proveden demonstrační výpočet vlastní spotřeby elektřiny a tepla ve vybraném roce 2009. 

Z výsledkŧ výpočtu je patrno, ţe vlastní spotřeba elektřiny činí 3,8 % a vlastní spotřeba tepla 

přibliţně 0,5 %. Vyrobená elektřina brutto a mnoţství vyrobeného tepla pro teplárenské účely za 

jednotlivé roky provozu (1998-2010) jsou uvedeny v tab. B-1 a obr. B-1 v příloze B. 

Z uvedených výstupŧ v příloze B vyplývá, ţe elektrická energie brutto je vyráběna (generátor ST 

a PT) v mnoţství 180 aţ 240 GWh ročně. Čistě pro představu čtenáře pochází přibliţně 2/3 

vyrobené elektrické energie ze ST a 1/3 vyrobené elektrické energie z PT. Z přílohy B je taktéţ 

zřejmé rozmezí vyráběného mnoţství tepla pro teplárenské účely (758 aţ 1028 TJ). Uvedené 

kvantum vyrobeného tepla rozhodně nepatří k zanedbatelnému mnoţství. Ostatně tuto skutečnost 

si autor ověřil pomocí celkových bilančních hodnot SCZT [6], z kterých vyplývá, ţe PČM se na 

celkové dodávce tepla do SCZT v Brně podílí přibliţně 20 %. Na závěr hodnocení energetické 

bilance PČM si je vhodné uvědomit, ţe vyrobená elektřina a teplo jsou přímo závislé na poptávce 

v daném roce. V případě elektřiny je poptávka přímo závislá na poţadavcích ČEPS (podpŧrné 

sluţby, dispečerské záloha). Proměnlivost poptávky na vyuţití PČM jako dispečerské zálohy je 

patrná z tab. C-1 a obr. C-2 v příloze C. Výroba tepla je pochopitelně závislá na charakteru topné 

sezóny. 

  

O environmentálním vlivu PČM pojednává v pořadí 4. kapitola této práce. Hlavními 

sledovanými oblastmi z pohledu IPPC jsou na PČM emise do ovzduší (majoritní zaměření 

kapitoly), odpadní vody, zdroje hluku a vibrací. V podkapitole 4.1.1 je autorem proveden 

ukázkový výpočet emisí TZL a SO2 podle vyhlášky č. 205/2009 Sb. [33]. Takto vypočítaná data, 

společně se zaznamenanými hodnotami NOx a CO z kontinuálního (v případě PPC) nebo 

jednorázového (v případě horkovodních kotlŧ) měření, jsou za roky 1997 aţ 2010 shrnuty v tab. 

18 a obr. 12. Na obr. 12 je zřejmý markantní rozdíl sníţení emisí do ovzduší po nahrazení bývalé 

uhelné výtopny stávajícím paroplynovým provozem. Niţší produkci znečišťujících látek u 

stávajícího provozu má na svědomí zejména větší „ušlechtilost“ a vyšší stupeň vyuţití (účinnost) 

ZP jakoţto primárního paliva. Z obr. 12 je také patrné, ţe nejproblémovější látkou emitovanou do 

ovzduší jsou oxidy dusíku (NOx). NOx jsou v posledních letech produkovány v mnoţství něco 

přes 60 tun ročně. Skutečností je také fakt, ţe se PČM „vizitky“ jednoho z největších producentŧ 

NOx v kategorii velkých stacionárních zdrojŧ znečišťování ani po rekonstrukci nezbavil. 

Společně s provozem Špitálka (cca 150 tun ročně), SAKO (cca 97 tun ročně) a provozem Brno 

sever (cca 53 tun ročně) patří PČM stále k největším emitentŧm NOx v brněnské aglomeraci.  
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V podkapitole 4.1.1 je podle zákona č. 86/2002 Sb. [26] autorovým výpočtem provedena 

kalkulace poplatkŧ za emise (TZL, SO2, NOx, CO) do ovzduší. PČM jsou za tyto emise 

v prŧměru ročně vyčíslovány relativně nízké poplatky ve výši přibliţně 100 000 Kč.  

Problematikou produkce emisí CO2 se zabývá samostatná podkapitola 4.1.2. V této 

podkapitole je autorem předveden podle platného legislativního předpisu (vyhlášky č. 12/2009 

Sb. [32]) postup stanovení emitovaného mnoţství CO2. Vypočítané mnoţství CO2 za roky 1997 

aţ 2010 (tab. 19 a obr. 13) bylo následně porovnáno s nahlášenými údaji do IRZ. Z tab. 19 je pak 

následně zřejmé, ţe prŧměrné mnoţství vypouštěného mnoţství  CO2  je přibliţně 110 000 tun 

ročně. Z porovnání vypočtených hodnot emisí CO2 s hodnotami nahlášenými do IRZ je také 

patrná vysoká přesnost výpočtu (odchylka dosahovala maximální hodnoty 0,33 %). Zdrojem 

chyb při výpočtu jsou zejména rozdílné vstupní hodnoty výhřevností, jeţ pouţívá ke svým 

výpočtŧm autor, a které jsou pouţívány k výpočtŧm na stanovení emisí CO2 v Teplárnách Brno, 

a.s. Autor při svých výpočtech vycházel z energetických bilančních hodnot Tepláren Brno, a.s. 

Při oficiálním stanovení mnoţství emisí CO2 se však pro hodnoty výhřevností uvaţují údaje 

zveřejněné prostřednictvím národních inventarizačních zpráv (viz např. [60]). Oba zpŧsoby jsou 

v souladu s vyhláškou č. 12/2009 Sb. [32], ovšem pro samotnou realizaci pouţívání vlastních 

hodnot výhřevností by musely Teplárny Brno, a.s. vynaloţit další finanční prostředky na 

provádění certifikovaného měření (výpočtu) výhřevností, coţ je pro provozovatele nerentabilní 

záleţitost.  

V podkapitole 4.1.2 je podle novely zákona č. 357/1992 Sb. stanovena velikost darovací 

daně, kterou budou muset Teplárny Brno, a.s. za bezúplatně nabyté povolenky v roce 2011 

zaplatit. Podle autorovy kalkulace budou muset Teplárny Brno a.s. za PČM zaplatit 234 491 Kč. 

 

Kapitola 5 si dovoluje charakterizovat problematiku integrované prevence a omezování 

znečištění (IPPC). Skutečností je, ţe z  hlediska spuštění a následného provozování, nejenom 

tohoto spalovacího zařízení, je IPPC neoddělitelnou součástí. V první fázi se předkládá ţádost o 

integrované povolení k provozu zařízení. Po splnění všech zákonem (č. 76/2002 Sb. o 

integrované prevenci [25]) daných náleţitostí se následně vystavuje vyjádření k ţádosti o 

integrované povolení (viz [49]). Posledním krokem je udělení rozhodnutí o vydání integrovaného 

povolení k provozu zařízení. Co vše taková ţádost musí obsahovat, se čtenáři předkládá 

v samostatné podkapitole 5.2. Autor si zde dovolí z dŧvodu zaměření dalšího odstavce tohoto 

resumé účelně zdŧraznit fakt, ţe zařízení musí například splňovat poţadavky na BAT.  

 

Uţ v předchozím odstavci bylo avizováno, ţe zaměření sumarizace tohoto odstavce bude 

problematika BAT (viz kapitola 6). Podle platného zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci 

[25] je autorem v podkapitole 6.2 provedeno srovnání stávajícího PČM s BAT. Autor se při 

porovnání zaměřil na sektor emisí do ovzduší. Standardem pro BAT je uvaţován, podle jiţ 

zmíněného zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci [25], referenční dokument o nejlepších 

dostupných technikách (BREF) pro velká spalovací zařízení [50]. Autorem jsou postupně 

v podkapitolách 6.2.1 aţ 6.2.5 předloţena porovnání stávající technologie pro sniţování emisí 

TZL, CO, NOx a CO2 s BREF. Zhodnocení porovnání stávající technologie na potlačení emisí do 

ovzduší s BAT je jiţ prezentováno v podkapitole 6.2.6, ovšem pro kompaktnost tohoto resumé si 

zde autor dovolí zhodnocení z podkapitoly 6.2.6 opět uvést. 
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Jiţ samotný charakter primárního paliva (ZP) zabraňuje větší produkci emisí TZL a SO2. 

Z toho dŧvodu není pro tento typ zařízení prostřednictvím BREF ani BAT stanovena. 

Tvorbě emisí NOx se však jiţ při spalování ZP nelze vyhnout. Na PČM je ke sniţování emisí 

NOx pouţíváno primární opatření v podobě nízkoemisních hořákŧ DLN (viz obr. 16). ST pracuje 

téměř 100 % svého provozu v pásmu zatíţení od 65 do 90 %. V tomto rozmezí jmenovitého 

zatíţení ST se pohybují hmotnostní koncentrace emisí NOx do 50 mg/Nm
3
 (viz obr. 17). Podle 

BREF [50] je pro PPC bez přitápění ve SK povaţována BAT s hmotnostní koncentrací emisí 

NOx do 90 mg/Nm
3
. Z toho vyplývá, ţe poţadavky na BAT jsou z pohledu produkce emisí NOx 

na PČM splněny.  

Z pohledu IPPC jsou na PČM také sledovány emise CO, které jsou spojeny s nedokonalým 

spalováním. Z toho dŧvodu je za BAT povaţováno optimální „vyladění“ spalovacího procesu. Na 

PČM jsou při běţném jmenovitém zatíţení ST (v pásmu od 65 do 90 %) dosahovány hmotnostní 

koncentrace CO do 10 mg/Nm
3
. Poţadavek na BAT (5-100 mg/Nm

3
) je bez problému plněn. 

Uhlíku je v ZP ve srovnání s LTO či uhlím obsaţeno nejméně. Poměrně vysoké produkci 

CO2 se však při spalování ZP opět nelze vyhnout. Za BAT se v oblasti CO2 povaţuje co nejvyšší 

účinnost přeměny energie vázané v primárním palivu na energii elektrickou nebo tepelnou. Velmi 

diskutované sekundární opatření (tj. záchyt CO2 a zneškodnění) nejsou podle BREF [50] 

povaţovány za BAT. S uváţením výše uvedeného prostředku, jeţ je povaţován za BAT u CO2, a 

autorovou snahou prakticky doloţit účinnosti vztahující se PČM, je v kapitole 6.2.5 autorem 

samotným proveden výpočet všech posuzovaných účinností v BREF. Podle autorových výpočtŧ 

dosahuje elektrická účinnost ST výsledku 33,93 %. Za BAT je povaţována elektrická účinnost 

ST 32 aţ 35%. Další autorem vypočtenou účinností je teplárenská účinnost PČM s hodnotou     

93 %. Podle BAT by tato účinnost měla být v rozmezí 75 aţ 85 %.  Posledním autorovým 

výpočtem je elektrárenská účinnost PČM s velikostí 51,58 %. Za BAT je povaţována 

elektrárenská účinnost vyšší neţ 35 %. Autor si zde dovolí konstatovat, ţe ke všem vypočteným 

hodnotám účinností PČM je potřeba zmínit, ţe ve skutečnosti jsou hodnoty o něco niţší. Např. 

podle oficiální bilance energií uvedených v [2] byla teplárenská účinnost v roce 2002 stanovena 

na hodnotu 92%. Elektrárenská účinnost PČM je v [3] uvedena s velikostí 47,5 %. Autor si troufá 

konstatovat, ţe vypočtené hodnoty, pro potřeby této práce, mají dostatečnou vypovídající 

schopnost. Odchylky vypočtených hodnot jsou zpŧsobeny zejména zanedbáním dalších ztrát, 

které se u reálného oběhu vyskytují (např. účinnost spalovací komory, tlakové ztráty, atd. [8]).  

Autor dospěl svým porovnáním PČM s BAT k závěru, ţe technologie pouţívané ke 

sniţování plynných emisí do ovzduší jsou na PČM v souladu s BREF. Taktéţ lze pronést závěr, 

ţe PČM splňuje veškeré zákonem dané poţadavky, které jsou na zařízení tohoto typu podle 

platného zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci [25] kladeny. 

 

V předchozích řádcích bylo doloţeno, ţe PČM vyhovuje v současné době poţadavkŧm na 

BAT. I přes tuto skutečnost si autor dovolil v podkapitole 6.3 nastínit inovační technologie, které 

by mohly být eventuelně instalovány za účelem sníţení zejména nejproblémovějších emisí NOx. 

Z autorem prozkoumaných moţností, mezi které patří injektáţ vody do spalovací komory ST, 

selektivní katalická redukce (SCR) a nízkoemisní hořáky nové generace nesoucí přívlastek CBO 

se jeví poslední řečená eventualita jako nejvíce reálná. Další řádky budou prezentovat dŧvody 

k tomuto konstatování.  



Závěr 72 

Případná injektáţ vody s sebou přináší celou řadu nevýhod, mezi které patří zvýšená spotřeba 

demineralizované vody a paliva, a taktéţ zvýšení produkce emisí CO [50]. Podobným opatřením, 

které je na PČM technicky proveditelné, je taktéţ vstřikování mlhoviny do vzduchu 

v kompresoru (tzv. „foging“). Touto operací se zvýší vlhkost spalovacího vzduchu, který 

následně sníţí teplotu plamene ve spalovací komoře. V konečném dŧsledku však vede pouţívání 

této technologie k zhoršení ekonomičnosti provozu a k jejich nasazení by mohlo dojít jenom 

v případě velkého zpřísnění emisních limitŧ. Instalace SCR nepřichází na PČM v úvahu, protoţe 

SK není k tomuto dodatečnému zařazení SCR přizpŧsoben, a případná dodatečná instalace by 

byla velmi finančně nákladná. S přihlédnutím k této skutečnosti není SCR v tomto případě ani 

povaţována, podle BREF [50], za BAT. Jak jiţ bylo avizováno, nejvíce reálnou inovační 

moţností se jeví výměna stávajících hořákŧ za nové nízkoemisní hořáky s přívlastkem CBO. U 

těchto nových hořákŧ došlo k několika konstrukčním vylepšením (úprava výstupního hrdla-odtud 

přívlastek CBO, změna úhlu natočení diagonálních vířivých lopatek a sníţení počtu a velikosti 

otvorŧ na přívod ZP při předsměšovacímu spalování), které vedou ke sníţení produkce emisí 

NOx v širším pásmu zatíţení. Podle interních informací od zaměstnancŧ Tepláren Brno, a.s. by 

mohlo dojít ke sníţení ročních emisí aţ okolo 30 % (cca 18 tun). Kromě jiţ zmíněného sníţení 

emisí nové hořáky také přispějí k markantnímu sníţení neţádoucího jevu, tzv. „hummingu“ (viz 

poznámka pod čarou na str. 60). Při diskuzích o této moţnosti inovace s výrobním ředitelem 

Tepláren Brno, a.s. se také autor dozvěděl, ţe z dŧvodu doţívajících pŧvodních hořákŧ bude 

muset dojít k instalaci nových hořákŧ CBO v roce 2015. Cena 24 kusŧ nových hořákŧ CBO od 

výrobce Siemens je odhadována na 435 000 €. 

 

Na úplný závěr si autor dovolí zmínit názor, ţe v současné době patří provozy pracující na 

principech KVET společně s jadernými elektrárnami k neefektivnějším a „nejčistším“ 

energetickým centrálám nejenom na území ČR. Ať uţ samotné paroplynové teplárny nebo 

elektrárny, mají určitě ve výrobním energetickém mixu svoji nepostradatelnou pozici. Ostatně o 

této skutečnosti svědčí chystané projekty paroplynových elektráren ČEZ, a.s. [41] v Počeradech 

[79], Chvaleticích, Mělníku a v Úţíně u Ústí nad Labem [74] [75]. Dalším plánovaným 

projektem je paroplynová elektrárna na okraji Prostějova [76], a společnost RWE by ráda 

postavila paroplynovou elektrárnu u obce Mochov ve středních Čechách [77]. Na druhou stranu 

je zde vhodné uvést, ţe provozy spalující zemní plyn budou zřejmě i budoucnu z celkového 

nadhledu stále brány jako doplňkové. Širšímu zastoupení zdrojŧ na zemní plyn ve výrobním 

„koláči“ nelze odepřít rizikovost, která pramení z nejistoty dodávek zemního plynu do ČR. 
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Legenda k obr. A-1 [3]: EK−zdroj ZP, GC−demineralizovaná voda, HAH- HP−VT přehřátá pára, HAH - LP−VT přehřátá pára, HBK−spalinový kotel, HHA−horkovodní 

kotel, HNE−komín PPC, LAA−napájecí nádrţ, LAC−napájecí čerpadla, LAE−vstřik napájecí vody pro chlazení páry, LBF−vysokotlaká redukční stanice, LCB−kondenzátní 

čerpadla, LCP−zásobní nádrţ a čerpadla demineralizované vody, MAA−parní turbína, MAJ−odsávání paro-vzdušné směsi, MAW−kondenzátor ucpávkových par, MBA−plynová 

turbína s kompresorem, MBL−sací zařízení spalovací turbíny, MBR−By-passový komín s klapkou, MKA 10−synchronní generátor plynové turbíny, MKA 20−synchronní 

generátor parní turbíny, NAA−vývod NT páry do SCZT, NAD−NT redukce páry, NDC−čerpadla oběhové vody, NDD 10−základní horkovodní výměník, NDD 20−špičkový 

horkovodní výměník, NDE−akumulační nádrţ horké vody, NDH−cirkulační čerpadla vloţeného okruhu, NDF−akumulační čerpadla, NDG−akumulační výměníky. 

Obr. A-1 Technologické schéma PČM  
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PŘÍLOHA B BILANCE ELEKTŘINY A TEPLA PČM 
Tab. B-1 Bilance elektřiny a tepla PČM 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ESG (GWh) 40,847 179,845 193,845 240,471 187,494 224,524 232,438 226,257 244,212 216,258 231,421 221,105 206,650 

EVS (GWh) 4,771 9,382 9,803 10,017 9,732 10,149 10,341 9,793 9,768 8,748 8,893 8,378 8,891 

EPZ (GWh) 36,076 170,463 184,042 230,454 177,761 214,376 222,096 216,464 234,444 207,511 222,527 212,728 197,759 

Qtep (TJ) 342,149 757,985 890,070 998,093 887,265 1 027,973 1 025,103 953,080 950,111 917,838 908,548 920,508 955,300 

 

Legenda k tab. B-1, obr. B-1 a B-2 [6]: ESG−vyrobená elektrická energie na svorkách generátorŧ (brutto), EVS−vlastní spotřeba elektřiny, 

ESZ−vyrobená elektrická energie na prahu zdroje, Qtep−mnoţství tepla pro teplárenské účely (zahrnuje teplo dodané do sítě SCZT a vlastní otopy). 

 
Obr. B-1 Elektrická energie brutto  

 

Obr. B-2 Teplo pro teplárenské účely  
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PŘÍLOHA C BILANCE PROVOZU ST NA BY-PASSOVÝ KOMÍN 

Tab. C-1 Bilance provozu ST na by-passový komín 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ESGST (by-pass) (MWh)  1454,90 11715,10 1091,20 1584,78 497,37 1924,40 

QE (GJ) 14840 123204 10802 16310 5517 21202 

PS 6 29 5 9 5  14 

PPH (h) 27 234 21 30 15  43 

 

Legenda k tab. C-1 a obr. C-1 [6]: ESGST(by-pass)−vyrobená elektrická energie na svorkách  

generátoru ST (brutto) při provozu přes by-pasový komín, QE-spotřeba tepla, PS−celkový počet  

spouštění ST, PPH−počet provozních hodin ST.  
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Obr. C-2 By-passový komín na PČM 
1)

 

 

Obr. C-1 Bilance provozu ST na by-passový komín  

 _______________________ 

1) Fotografie převzata ze stránek výrobce by-passového komínu [68] 
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PŘÍLOHA  D LETECKÁ FOTOGRAFIE PČM [78] 

 

Obr. A-1. Technologické schéma PČM[8]. 

 

Obr. D-1 Letecká fotografie PČM 

 


