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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá kotli na tuhá paliva. V první kapitole jsou paliva rozdělena. 
Tuhá paliva jsou popsána podrobně, včetně vlastností a složení. V druhé kapitole jsou 

popsány typy a technologie horkovodních i teplovodních kotlů pro daný výkon. V závěrečné 

kapitole jsou uvedeny společnosti dodávající tyto kotle na území České republiky. Vybrané 

kotle jsou popsány a je uvedeno jejich použití v konkrétních provozech.  
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Abstract 
 
This bachalor thesis deals with the assessment of solid fuel boilers. The first chapter groups 

fuel into categories. Solid fuel is described in detail including its structure and features. The 

second chapter describes different types and technologies of hot water and high temperatures 

hot water boilers of a given power output. The final chapter lists companies which supply 

these boilers in the Czech republic. Specific boilers are described and their use in specific 

plants is presented.  
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1 Úvod 
Lidská společnost po celou dobu její existence používala palivo k získání energie a stále ho 

potřebovat bude. V budoucnosti bude zřejmě množství spotřebované energie neustále 

přibývat. Jednou z možností jak tuto energii získat je pomocí technických zařízení, kotlů. 

Tyto zařízení mohou být dnes složité, velmi sofistikované a celá tato práce se kotli na tuhá 

paliva zabývá.  

 Jednou z částí, kterou se tato práce zabývá jsou paliva a to jak fosilní, tak i 

obnovitelné. Obě tyto skupiny paliv mají své specifické vlastnosti a výhody. Avšak 

obnovitelné zdroje ve formě biomasy se dnes používají ve stále větší míře, jsou obnovitelné       

a ekologicky šetrné. Pro zeměpisnou polohu a klimatické podmínky České republiky, se 

ukazuje použití biomasy za velmi vhodné. I proto většina kotlů uvedených v této práci 

používá jako palivo biomasu.  

 Zákazníci i výrobci chtějí, aby výroba energie byla primárně co nejúčinnější, 

nejlevnější a nejekologičtější. Všechny tyto požadavky nezávisí pouze na použitém palivu, ale 

také na technologii kotle. Značná část této práce se takovými technologiemi zabývá, 

konkrétně horkovodními a teplovodními kotli na tuhá paliva o výkonu 0,2 MW až 3 MW. 

Tyto zařízení slouží k vytápění různorodého množství objektů. Mimo jiné to mohou být 

školy, úřady, průmyslové haly, ale i části obcí. 

 Hlavním cílem této práce je zpracovat rešerši o zařazení, vlastnostech, použití, typech 

a výskytu tuhých paliv. Dále popsat technologie kotlů výše zadaných parametrů a místa na 

kterých se v České republice vyskytují. 
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Paliva 
Palivo je látka, ve které je uloženo určité množství energie a tato energie může být uvolněna.  

Nejčastěji je uvolňována spalováním za vzniku tepla. U jaderného paliva se energie uvolňuje 

pomocí jaderných reakcí. Paliva se vyskytují ve všech skupenstvích, můžeme je tedy rozdělit 

na pevné, kapalné a plynné.  

1.1 Plynná paliva 

Spalováním plynných paliv nevzniká obvykle tolik škodlivých látek jako u pevných        

a kapalných. Jedno z nejdůležitějších fosilních paliv je zemní plyn. Skládá se z plynných 

uhlovodíků, z nichž v největší míře je zastoupen metan. Zkapalnění zemní plyn se označuje 

jako LNG, stlačený zemní plyn se značí a využívá se jako palivo pro motorová vozidla.  

 Dalším klasickým fosilním plynným palivem je LPG, neboli směs zkapalněného 

propanu a metanu. LPG se používá pro motorová vozidla, ale také k vytápění. Na LPG i CNG 

se vztahují nižší daně než je tomu u nafty či benzínu. 

 Bioplyny jsou obnovitelné palivové zdroje. Bioplyn se skládá převážně z metanu    

a oxidu uhličitého a vzniká anaerobní fermentací (kvašením) bez přístupu vzduchu [2]. Hmota 

pro bioplynové stanice se získává z produktů zemědělství, čističek odpadních vod či skládek 

odpadů.  

1.2 Kapalná paliva 

Podstatná část kapalných paliv vzniká destilací ropy. Během destilace vznikají frakce podle 

počtu uhlíků v řetězcích uhlovodíků. První frakce z ropy s nejmenším počtem uhlovodíků je 

benzín, palivo pro zážehové motory. Druhou frakcí je petrolej, který se používá pro tryskové 

motory a petrolejové lampy. Další frakcí je motorová nafta, sloužící jako palivo pro vznětové 

motory. 

 Další významnou složkou kapalných paliv jsou kapalná biopaliva, zejména bioethanol 

a bionafta . Tyto dvě paliva se používají jako aditivní přísady k spalovacím motorům.   

1.3 Tuhá paliva 

Tuhá paliva také dělíme na biologická a fosilní. Do biologických tuhých paliv řadíme dřevní 

hmotu a rostlinnou hmotu. Do fosilních paliv řadíme rašelinu, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, 

antracit. Pořadí je uvedeno od geologicky nejmladší po geologicky nejstarší uhlí. Úpravou 

černého uhlí vzniká koks. Slisováním jednotlivých paliv vznikají brikety.  

  V tabulce 1 jsou uvedeny přibližné zastoupení prvků a vlastností daných tuhých paliv. 

Z tabulky 1 je patrné, že čím je palivo starší, jeho procentuální podíl uhlíku a množství 

spalného tepla roste. Naopak, podíl kyslíku a prchavé hořlaviny klesá [3]. 
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Tabulka 1. Hrubý a prvkový rozbor různých druhů uhlí [3] 

 antracit  černé 

uhlí 

hnědé 

uhlí 

lignit  rašelina dřevěné 

piliny 

vlhkost (%) 7,7 5,2 23,4 33,3 20,0 16,5 

prchavá hořlavina (%) 6,4 40,2 40,8 43,6 68,0 78,6 

pevný uhlík (%) 83,1 50,7 54,0 45,3   

popelovina (%) 10,5 9,1 5,2 11,1 12,0 5,2 

Cr (%)  83,7 74,0 72,0 63,3 57,5 51,2 

Hr (%)  1,9 5,1 5,0 4,5 5,5 6,3 

Nr (%)  0,9 1,6 0,9 1,0 1,9 1,9 

Sr (%)  0,7 2,3 0,4 1,1 0,1  

Ar (%)  10,5 9,1 5,2 11,1  1,5 

Or (%)  2,3 7,9 16,4 19,0 35,0 33,0 

spalné teplo (MJ.kg-1) 34,7 29,2 21,4 16,5 21,0 9,9 

teplota měknutí popele – ta  

(°C) 

 1215 1149 1110 1120  

 

1.3.1 Rašelina  

Rašelina je nejranější fází ve vzniku uhlí. Vzniká v rašeliništích s omezeným přístupem 

vzduchu přeměnou z odumřelých částí rostlin. Podloží je důležité při vzniku rašeliny, musí 

zadržovat velké množství vody. Z tabulky 1 vyplývá, že rašelina má přibližně stejné spalné 

teplo jako hnědé uhlí. Rašelina je lisována jako brikety a často je míchána se dřevem. 

V České republice se používá k vytápění v omezeném množství. V zemích jako je Finsko 

nebo Irsko, se rašelina používá podstatně více k vytápění, ale i k výrobě elektřiny. [1] 

Největší světové zásoby se nachází v Rusku a Kanadě.   

1.3.2 Lignit  

Lignit je geologicky nejmladší uhlí. Pro jeho špatné vlastnosti je oproti jiným druhům uhlí 

používán a těžen v omezeném množství. Přesná hranice mezi hnědým uhlím a lignitem není 

stanovena.  

V České republice se nachází v českobudějovické, vídeňské a žitavské pánvi. Největší 

světové zásoby jsou v Austrálii a ve Spojených státech amerických.  

1.3.3 Hnědé uhlí  

Většina hnědého uhlí vzniklo v období třetihor. Protože je hnědé uhlí většinou uloženo 

v blízkosti zemského povrchu, těží se povrchovou metodou. Tento způsob těžby značným 
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způsoben narušuje krajinu. Proto legislativa České republiky nařizuje rekultivaci území 

poškozené těžbou.  

 Po vytěžení se uhlí hnědé i černé dále upravuje. Uhlí se drtí a třídí podle velikosti. 

Jednotlivé rozměry a pojmenování se může lišit podle výrobce. Zpravidla ale platí základní 

rozdělení na ořech 2 (10 mm až 20 mm), ořech 1 (20 mm až 40 mm), kostka (40 mm až  

100 mm) [18]. 

 Hnědé uhlí má podle tabulky 1 menší spalné teplo a vyšší podíl prchavé hořlaviny než 

uhlí černé. Hnědé uhlí se zapaluje snadněji a hoří delším plamenem, jeho výhřevnost je ovšem 

nižší [3]. 

 Největší světové zásoby se nacházejí v USA, Rusku a Číně. V České republice se 

největší naleziště nacházejí v sokolovské a mostecké pánvi. V tabulce 2 je uvedeno množství 

hrubé vyrobené elektřiny z hnědého uhlí v letech 2010 až 2016 v ČR, podle statistik 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Obecně lze říct, že podíl vyrobené elektřiny z hnědého uhlí 

klesá, oproti narůstajícímu podílu elektřiny vzniklé z obnovitelných zdrojů. Ovšem stále je 

jeho podíl přibližně 40% a je tak největším zdrojem energie v ČR. Z tabulky 3 je patrné, že 

produkce hnědého uhlí v ČR v letech 2013 až 2017 mírně klesá.  

Tabulka 2. Hrubá výroba elektřiny (GWh) [7] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hnědé uhlí 40 830 40 991 39 080 35 846 35 599 35 474 36 250 

Černé uhlí 

energetické 

6 052 5 694 4 896 5 266 5 120 5 653 5 707 

 

Tabulka 3. Produkce uhlí (v tunách) [8] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Hnědé uhlí 40 386 983 38 176 507 38 102 905 38 527 569 39 333 920 

Černé uhlí 8 593 792 8 683 451 8 235 661 6 784 939 5 474 030 

 

1.3.4 Černé uhlí 

Černé uhlí vznikalo v období prvohor za vysokých teplot a tlaků. Nachází se hlouběji pod 

zemským povrchem než uhlí hnědé, proto se zpravidla těží hlubinnou metodou. V důsledku 

hlubinné těžby se zemský povrch může propadat i v řádech metrů. Černá uhlí jako více 

hodnotná paliva, nejsou tolik náchylná ke struskování a vytváření nánosů [3].  

Antracit je druh černého uhlí a nejkvalitnější uhlí vůbec. Podle tabulky 1 obsahuje 

největší množství uhlíku a spalného tepla. Naopak obsahuje nejmenší podíl prchavé 

hořlaviny.  

 Část černého uhlí, zpravidla s malým obsahem prchavých látek, se používá 

v energetice. Slouží přímo jako palivo a to i pro tepelné elektrárny. Nejvýkonnější elektrárna 

spalující černé uhlí v ČR je v Dětmarovicích o výkonu 4 x 200 MW [9].   
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 Černé uhlí s vyšším podílem prchavých látek se využívá k výrobě koksu. Koks vzniká 

bez přístupu vzduchu při teplotě nad 1000 °C. Koks slouží primárně jako palivo, nebo také 

jako redukční činidlo ve výrobě surového železa ve vysokých pecích [10]. 

  Z černého uhlí je také možné vyrobit svítiplyn, dnes se však již nevyrábí. Z uhlí lze 

také vyrobit syntetický benzín. Tento proces je ale velmi nákladný a běžně se neprovádí.  

 Na obrázku 1 jsou uvedeny místa ložisek černého uhlí v České republice. Těžba je 

v současné době pouze v hornoslezské pánvi.  

 Podle tabulky 2 je produkce elektřiny z černého uhlí podstatně menší než z hnědého 

uhlí. A podle tabulky 3 produkce černého uhlí v ČR výrazně klesá.  

  

 

 

Obrázek 1. Mapa ložisek černého uhlí v ČR [11] 

 

1.3.5 Biomasa 

Biomasa je hmota z organického materiálu, jedná se o obnovitelný zdroj energie. Biomasu lze 

rozdělit na energetickou a odpadní. U energetické biomasy se jedná o rostliny celulózové, 

škrobno-cukernaté rostliny a olejnaté. Odpadní biomasou jsou odpady z živočišné a rostlinné 

výroby, ale také komunální a průmyslový odpad. Biomasa se upravuje mechanicky, chemicky 

a biochemicky 

  Mechanická úprava biomasy se provádí kvůli lepšímu energetickému využití, ale 

také kvůli snadnější přepravě a skladování. Jedná se o řezání, drcení a štěpkování. Takto 

upravený materiál je následně slisován do pelet či briket. Jedná se také o lisování, kterým 

vzniká olej, nejčastěji řepkový. 

 Mezi termickou úpravu patří karbonizace, pyrolýza, zplyňování. Karbonizací vzniká 

dřevěné uhlí, pyrolýza je termický rozpad látek bez přístupu vzduchu. Během zplyňování se 

uvolní hořlavé plynné prchavé složky z paliva, které jsou následně spáleny.   

 Dalším typem zpracování biomasy jsou chemické procesy. Jedná se o alkoholové 

kvašení za vzniku etanolu a metanového kvašení za vzniku bioplynu, obsahující převážně 

metan a oxid uhličitý. Patří sem také proces esterifikace, kdy z olejů vzniká metylester. [12] 

Metylester má podobné vlastnosti jako motorová nafta a používá se jako palivo do 

vznětových motorů.  
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 Výhřevnost nezávisí jen na druhu biomasy, ale také na procentu vody v ní obsažené. 

V běžných podmínkách dosahuje dřevní hmota po jednom roce sušení 20 % vody. Řepková 

sláma po jednom roce sušení přibližně 13 % vody. Na obrázku 2 je uvedena závislost 

výhřevnosti a objemové měrné hmotnosti na obsahu vody pro daný druh biomasy. 

  

 

Obrázek 2. Výhřevnost biomasy v závislosti na vodě [26] 

 

 Nejpoužívanější, ale také nejstarší metoda získání energie z biomasy je spalování. 

Vznik oxidu uhličitého během spalování biomasy, je přibližně roven množství oxidu 

uhličitého, absorbovaného během fotosyntézy. Výhřevnost biomasy velmi závisí na relativní 

vlhkosti. S rostoucí vlhkostí klesá výhřevnost. Pro spalování je důležité, aby biomasa měla 

požadovanou relativní vlhkost a byla spalována ve vhodném topeništi. V praxi se tak často 

neděje a dochází k nižší energetické účinnosti a zvýšenému množství emisí.  

V tabulce 4 je uvedeno objemové rozdělení dřevní hmoty podle uložení. Také 

přibližně platí, že 1 pevný metr je roven 1,4 prostorovému metru a zároveň je roven 2,5 

sypanému metru.  

Tabulka 4. Objemové značení dřevní hmoty 

Značení Název Význam 

pm Pevný metr Metr krychlový pevné dřevěné hmoty bez mezer 

rm Prostorový metr Metr krychlový naštípané kulatiny nebo štěpiny 

prms Sypaný metr Metr krychlový volně sypané štěpiny nebo polena 

 

Trvalý růst podílu obnovitelných zdrojů v energetice v tabulce 5 Tento trend růstu 

není jen v České republice, ale v celém světě.  
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Tabulka 5. Podíly obnovitelné energie v ČR [13] 

 Spotřeba 

elektřiny 

Spotřeba 

v dopravě 

Vytápění a 

chlazení 

Konečná spotřeba 

energie 

2010 7,52 (%) 5,12 (%) 14,01 (%) 10,48 (%) 

2011 10,61 (%) 1,18 (%)* 15,29 (%) 10,91 (%) 

2012 11,67 (%) 6,15 (%) 16,14 (%) 12,77 (%) 

2013 12,78 (%) 6,34 (%) 17,56 (%) 13,85 (%) 

2014 13,89 (%) 6,90 (%) 19,35 (%) 14,98 (%) 

2015 14,07 (%) 6,45 (%) 19,64 (%) 14,99 (%) 

2016 13,61 (%) 6,42 (%) 19,87 (%) 14,89 (%) 

*odlišné započítání kritéria udržitelnosti 

Tuhá paliva biomasy 

Na obrázku 3 je uveden daný druh biomasy a daný proces, který je možno použít. Dále pod 

tabulkou jsou uvedeny nejpoužívanější formy biomasy.  

1 

Obrázek 3. Použitelnost jednotlivých druhů biomasy pro jednotlivé procesy [22] 

 

                                                           
1
 Tech.-ekon.podmínky – zda je tento druh využití vhodný či nevhodný rozhodují technické parametry 

(náročnost technického řešení, technické řešení pro konkrétní biomasu, opatření pro životní prostředí, apod.), tak 

ekonomické (výše investice, cena paliva, poplatky, bonusy, cena produktu, cena energii, apod.)  
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Piliny a štěpka (ČSN EN 14 961-4) 

Výhřevnost i spalné teplo pilin a štěpky je poměrně malé. Spalné teplo dřevních pilin podle 

tabulky 1 je jen 9,9 MJ.kg-1. Kvalita štěpky závistí na zastoupení kůry a nedřevních odpadů, 

jako listí, hlína, atd. Štěpku lze také dělit na bílou, hnědou a zelenou.  

Bílá štěpka je vhodná pro papírenské výrobky a palivo automatických kotlů, vyrábí se 

z kulatin s odstraněnou kůrou. Hnědá štěpka obsahuje větší množství kůry, dobře se skladuje 

díky nízké vlhkosti. Zelená štěpka vzniká ze zbytků těžby, kromě větví obsahuje také jehličí a 

listí. Dosahuje vysoké vlhkosti a je určena pro spalování v elektrárnách a spalovnách.  

Protože piliny a štěpka dosahují vysokých vlhkostí, je jejich skladování 

problematické. Během skladování může docházet k plísním, ale i k požárům vzniklé 

samovznícením. Tato paliva se využívají nejčastěji v objektech kde vznikají, nebo pro 

vytápění větších objektů.  

 

Kusové dřevo (ČSN EN 14 961-5) 

Kusové dřevo je nejrozšířenější forma biomasy používaná v energetice díky své dostupnosti. 

Jeho nevýhodou je potřeba značného místa k skladování. Pro spalování je potřeba, aby kusové 

dřevo mělo 20 % vlhkosti a méně. Toho dosáhneme při sušení v rozmezí jednoho až dvou let, 

na suchém a vzdušném místě. Záleží na typu, velikosti, a uskladnění dřeva. Používá se 

zejména pro kotle s ručním přikládáním.  

Pelety (ČSN EN 14 961-2) a Brikety (ČSN EN 14 961-3) 

Pelety se lisují z biomasy o velikosti do 4 mm a vlhkosti do 14 %, vznikají válečky a průměru 

6 až 25 mm, přičemž délka by neměla překročit pětinásobek průměru.[18] Velikost briket je 

podstatně větší.[18] Pro výhřevnost briket a pelet vyrobených z biomasy velmi záleží na 

použité surovině. Pelety ani brikety již není třeba sušit, ale musí být uskladněny na suchém 

místě. 

1.4 Složení paliv  

Palivo se skládá z hořlaviny (h), popeloviny (Ar) a vody (Wr). Jejich hmotnostní poměr udává 

hrubý rozbor a platí pro něj rovnice 1.  

 100%r rh A W    1 

1.4.1 Voda v palivu   

Voda v palivech je nehořlavá složka s nežádoucími účinky. Zvyšuje únik tepla ve spalinách   

a objem spalin, snižuje výhřevnost a spalovací teplotu.[3] Během spalování se spotřebuje 

uvolněné teplo a vzniká pára. Voda v palivu napomáhá ke korozi kotle a prodražuje dopravu 

paliva.  

 Voda v tuhých palivech závisí na typu paliva a délce sušení. Procento vody v zásadě 

klesá s geologickým stářím uhlí podle tabulky 1. Množství vody v biomase je závislé na typu 

biomasy a délce sušení. Ideální vlhkost spalování dřeva je menší než 20 %. Pro dřevo je 

doporučená délka sušení 1 až 2 roky. 
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1.4.2 Popelovina v palivu 

Popelovinu tvoří minerální látky. Během spalování vzniká z popeloviny popel. Popel vzniká 

z nečistot, které mohou být přimíchané k palivu. Vzniká ve formě popílku a také ve formě 

strusky a škváry podle charakteristických teplot.[3] Popelovina spolu s vodou tvoří v palivu 

přítěž, neboli balast.  

1.4.3 Hořlavina v palivu 

Hořlavina v palivu je nositelem energie během spalování. Hořlavina se skládá z uhlíku, 

vodíku, síry, dusíku a kyslíku. Pouze uhlík, vodík a síra jsou aktivní prvky hořlaviny [3].   

Na obrázku 4 je uvedené přibližné zastoupení jednotlivých prvků daných tuhých paliv. 

Hořlavina se skládá z prchavé hořlaviny a tuhého zbytku. Prchavá hořlavina pomáhá 

vzněcovat palivo a stabilizovat spalovací proces, uvolňuje se při teplotách vyšších než 250 °C 

[3]. Pokud nedojde ke spálení prchavé hořlaviny, odchází se spalinami a klesá účinnost kotle.  

 

 
Obrázek 4. Výhřevnost a složení hořlaviny daných paliv [4] 

1.5 Vlastnosti paliv  

Mezi nejsledovanější vlastnosti tuhých paliv patří spalné teplo a výhřevnost. Další jsou 

melitelnost a zrnění paliva, abrazivita popele, spékavost, teplota samovznícení atd. 

1.5.1 Spalné teplo 

„Spalné teplo Qs (kJ.kg-1) je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazení 

spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zkondenzuje tj. je v kapalné fázi“ [3]. Spalné 

teplo se určuje kalorimetrem v laboratořích a je dáno vztahem  

 
s

V T
Q

G


 [kJ.kg-1] 

2 

kde V (kJ.K-1) je vodní hodnota kalorimetru, 

 G (kg) hmotnost paliva. 
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1.5.2 Výhřevnost 

„Výhřevnost r

iQ (kJ.kg-1) je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazování 

spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi“ [3]. Výhřevnost lze určovat 

z empirických vzorců, ale také ze změřeného tepla vztahem  

 
2( 8,94 )r r

i sQ Q r W H      3 

kde   r (kJ.kg-1) je výparné/kondenzační teplo vody, r =2,454MJ.kg-1 

Wr (-) obsah vody v palivu, 

H2 (-) obsah vodíku v surovém palivu. 

 

Výhřevnost se tedy nedá změřit a počítá se ze spalného tepla, je menší než spalné teplo     

o skupenské teplo vody. Voda se do spalin dostává z vlhkosti dřeva a ze spalování vodíku 

v palivech, také z vlhkosti vzduchu během spalování. 
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2 Rozdělení a technologie kotlů 
Kotel je zařízení, kde je chemická energie změněna na tepelnou energii. Kotel je tvořen 

roštem, ohništěm, přívody vzduchu a paliva, ohřívákem vzduchu a systémem odvodu spalin   

a škváry. Tepelná energie vzniklá v kotli je předána do výměníku. Palivo se vkládá ze shora 

zespodu, či z boku. V ohništi vznikají spaliny a odchází tahem kotle. Podle typu proudění 

spalin existují kotle jednotahové, dvoutahové, třítahové, ale i vícetahové.  

Základní rozdělení kotlů podle 

• Užití v energetice 

- Teplárenské (výroba páry pro turbínu) 

- Elektrárenské (výroba páry pro turbínu i vytápění) 

- Výtopenské (vytápění) 

• ČSN normy 

- Teplovodní a nízkotlaké kotle 

- Horkovodní kotle 

- Parní kotle 

• Spalování tuhého paliva 

- Roštové 

- Fluidní 

- Práškové 

• Druhu paliva 

- Na tuhá paliva 

- Na kapalná paliva 

- Na plynná paliva 

• Proudění vody 

- S relativně velkým obsahem vody 

▪ Válcové 

▪ Plamencové 

▪ Žárotrubné 

▪ Plamenco-žárotrubné 

- S relativně malým obsahem vody 

▪ S přirozeným oběhem vody 

▪ S povzbuzeným oběhem vody 

▪ Průtočné  

• Přetlaku páry 

- Nízkotlaké (od 0 do 0,07 MPa přetlaku vyrobené páry) 

- Středotlaké (od 0,07 do 6,4 MPa přetlaku vyrobené páry) 

- Vysokotlaké (od 6,4 MPa výše přetlaku vyrobené páry) 

- S nadkritickými parametry páry  

• Použitého materiálu 

- Ocelové 

- Litinové  
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2.1 Roštové kotle 

Roštové kotle se používají k domácímu vytápění, ale také v průmyslu. Jejich výkon se 

pohybuje od 0,025 MW po cca 150 MW. Slouží ke spalování tuhých paliv, tj. uhlí, biomasy  

a odpadů. Roštové kotle patří do vodotrubných typů kotlů, tedy do kotlů s relativně malým 

obsahem vody. U vodotrubných typů kotlů proudící spaliny ohřívají vodu, která protéká 

trubkami  

Palivo je nejdříve dopraveno do zásobníku, odtud je dávkováno na rošt. Na roštu 

dochází k hoření za přístupu vzduchu. Palivo je nejdříve vysušováno, vypuzuje se z něj 

povrchová a vnitřní voda. Následuje fáze zplyňování, při kterém dochází k uvolnění prchavé 

hořlaviny. Během další fáze hoří prchavá a tuhá hořlavina. Ve poslední fázi dochází 

k dohoření tuhé fáze. Tyto fáze probíhají za tzv. poměrného vzněcovacího tepla. Což je část 

tepla uvolněného spalováním, vráceno do reakce a tím umožňuje zapálení dalšího paliva. [3] 

Vzniklý pevný zbytek odchází do popelníkového prostoru. Přibližný popis tohoto děje a části 

kotle najdeme na obrázku 5. 

 

 

Obrázek 5. Části kotle [15] 

Podle tvaru ohnišťového kotle rozeznáváme dva typy. Prvním z nich je roštové ohniště 

s jedním ohniskem hoření. Které je vhodné pro paliva s malým obsahem prchavé hořlaviny, 

jako třeba černé uhlí a antracit a spalování probíhá převážně na roštu. Druhý typ je roštové 

ohniště s dvěma ohnisky určené pro paliva s větším obsahem prchavé hořlaviny. Jako 

například hnědé uhlí, biomasa a spalování probíhá na roštu i nad vrstvou paliva. Druhý typ 

kotle bývá regulován, prchavá hořlavina se misí se vzduchem. 

Rozdělujeme tři druhu roštů podle způsobu přemístění paliva. Prvním typem jsou 

rošty s nehybnou vrstvou paliva. Rošt se skládá z bezpropadových roštnic a zespodu je 

přiváděn (primární) vzduch. Palivo je přiváděno na žhavou vrstvu roštu. Vzduch (sekundární) 

je přiváděn také nad rošt, aby mohlo dojít k spalování prchavé hořlaviny. Tento typ je 

nejstarším a také málo účinným. Druhým typem jsou rošty s občasným přemisťováním paliva. 

Tento typ roštu je tvořen roštnicemi, kterými lze hýbat. Tím zajistíme narušení spečené 
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škváry, odvodu popele, ale také promíchání a posun paliva [3]. Třetím typem jsou rošty 

s trvalým přemísťováním paliva. Jsou to řetězové a pásové rošty tvořící uzavřený pás, palivo 

se spaluje pouze na horní části pásu [3]. 

 Mimo roštové ohniště existují z hlediska výkonu také fluidní ohniště se stacionární 

fluidní vrstvou, fluidní ohniště s cirkulující fluidní vrstvou a prášková ohniště. Tyto ohniště 

dosahují větších výkonů než 3 MW a proto nejsou v této práci podrobněji popsány.  

2.2 Žárotrubné kotle 

Žárotrubné kotle patří mezi skupinu kotlů s relativně velkým obsahem vody. U tohoto typu 

kotlů proudí spaliny uvnitř žárových trubek a plamenců, voda proudí vně trubek.  

 

Patří sem kotle 

• Válcové – válec naplněn vodou, vně válce proudí spaliny a ohřívají vodu 

• Plamencové – bubnem jsou vedeny trubky velkých průměrů = plamence 

• Žárotrubné – bubnem je veden trubkový svazek  

• Plamenco-žárotrubné – kombinace plamencových a žárotrubných kotlů 

 

 

Obrázek 6. Plamenco-žárotrubný kotel [25] 

2.3 Teplovodní a horkovodní kotle  

 Pro teplovodní kotel platí, že ohřívaná voda dosahuje maximální teploty 110 °C. 

Teplovodní kotle se řídí podle normy ČSN 07 0240. V této normě je mimo jiné uvádí nařízení 

pro kotle na pevná paliva, technické požadavky atd.  

 Pro horkovodní kotle platí, že ohřívaná voda dosahuje teploty nad 110 °C. Horkovodní 

kotle se řídí normou ČSN 07 0021. V této normě jsou uvedeny typy a parametry 

horkovodních kotlů.  

 Pokud teplota vratné vody klesne pod 70 °C, dojde ke kondenzaci a korozi [21]. 

Koroze negativně ovlivňuje životnost teplosměnných ploch kotle. Proto by teplota vratné 

vody neměla klesat pod 70°C. Toho lze docílit recirkulací části výstupní horké vody na vstup 

do kotle [21]. 
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U teplovodních a horkovodních průtočných kotlů nejsou výparníky a přehříváky, 

takže kotel je v podstatě ohřívák vody. Používají se pro vytápění a systémy centrálního 

vytápění. Systém centrálního zásobování teplem (CZT) funguje tak, že na jeden zdroj tepla je 

napojená topná soustava, která rozvadí teplo ve formě horké vody nebo páry 

ke spotřebitelům. Výhody jsou že spotřebitel nemusí obsluhovat dané zařízení, zvýšená 

bezpečnost. Nevýhodami jsou tepelné ztráty během dopravy k spotřebitelům, může to být také 

vyšší cena.  

2.4 Emisní třídy a požadavky  

Nároky na snižování emisí znečišťujících látek během spalování a zvyšování účinností kotlů 

se zvyšují, jak je znázorněno na obrázku 7. Údaje z obrázku 7 platí pro kotle do výkonu 0,5 

MW a řídí se normou EN 303-5 z roku 2012. Tato norma se týká převážně kotlů na domácí 

vytápění a intervalu výkonu naší práce se týká jen okrajově, proto nebude více popsána.  

 

Obrázek 7. Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva pro 

vytápění domácností (do 500 kW) [20]. 

Obrázek 8 popisuje emisní normy platné od roku 2020 podle směrnice Ekodesignu pro 

kotle do výkonu 0,5 MW. A Emisní normy platné od roku 2018 podle vyhlášky č. 415/2012 

Sb. pro kotle o výkonech v intervalu od 0,3 do 5 MW.  

2 

Obrázek 8. Porovnání schválených hodnot emisních limitů pro kotle spalující tuhá paliva dle 

velikosti kotle, které budou platit po roce 2020 (vyjádřeno jako koncentrace znečišťující látky 

v mg/m3 v suchých spalinách při 6% O2, 101 325 Pa, 0 °C) [20] 

                                                           
2 3) koncentrace při 10% O2 (tak jak je uvedeno ve směrnici Ekodesignu) 

4) kotle na biomasu 

5) kotle na fosilní paliva 
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2.5 Kotle s manuálním přikládáním 

Do kotlů s manuálním přikládáním se vkládá najednou velké množství paliva. Dochází tak 

k nedokonalému spalování a vzniku velkého množství škodlivých emisí, vlivem 

nerovnoměrného hoření. Patří zde kotle s prohoříváním a kotle se spodním hořením. Používají 

se převážně pro vytápění rodinných domů, jejich počet klesá.  

Kotle s prohoříváním 

V prohořívacím kotli vedou spaliny zespodu skrze rošt a palivo. Dochází k rychlému 

spalování paliva v celém objemu. Proto se používá pro zařízení, kde se dokáže pravidelně 

dodávat menší množství paliva a tím se docílí rovnoměrnějšího hoření paliva [3]. Tato 

technologie se vyznačuje značnou omezeností v regulaci. Používá se pro krby, kamna a kotle 

na dřevo a uhlí.  

Kotle se spodním hořením 

Během spodního hoření hoří spodní vrstva paliva. Spaliny jsou odváděny ventilátorem dolů, 

nebo do strany [3]. Protože palivo odhořívá zespodu postupně, je částečně regulován jeho 

přísun.  

2.6 Zplyňovací kotle 

Zplyňovací kotle podstatně lépe využívají prchavou hořlavinu, která neodchází v takové míře 

komínem jako u klasických kotlů. Systém spodního odhořívání paliva je u zplyňovacích kotlů 

nejrozšířenější a nejúčinnější. Existují také i zplyňovací kotle s horním odhoříváním a nebo 

postupným odhoříváním, jsou však zastaralé. Ve zplyňovacích kotlech dochází ke zplyňování 

paliva, tedy k tepelnému rozkladu.  

 Proces zplyňovaní spočívá nejdříve v dodání paliva do zásobníku kotle, kde je 

vysušováno a zahříváno. Palivo postupuje do spodní části zásobníku, tedy k trysce. Uvolňují 

se prchavé složky paliva za přístupu omezeného množství primárního vzduchu, který je 

přiváděn ventilátorem. Ventilátor žene tento plyn k trysce, je smíchán s předehřátým 

sekundárním vzduchem a dochází k sekundárnímu hoření ve spalovacím prostoru. Vzniklé 

spaliny jsou pak odváděny přes výměník do komína, zařízení je podtlakové [3]. Nedochází 

tak k úniku spalin a prachu při přikládání. Výkon se reguluje pomocí přívodu vzduchu 

ventilátorem.     

 Zplyňovací kotle jsou schopny zplyňovat většinu druhů biomasy a odpady zemědělské 

produkce. Některé typy kotlů jsou schopny kombinovat i více druhů biomasy. Jako palivo je u 

některých kotlů možné použít i hnědé, nebo černé uhlí. Dosahují vysokých účinností a to i 

více než 90 %, jsou také šetrné k životnímu prostředí. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena a 

skladování paliva.  

 Zplyňovací kotle jsou vhodné pro vytápění menších objektů, rodinných domů a ohřev 

vody. Jsou to tedy kotle s menšími výkony, než pro které je tato práce zadána. Ovšem 

technologie zplyňování u těchto kotlů je velmi podobná jako u zplyňovacích kotlů s výkony 

0,2 až 3 MW. Proto jsou popsány v této práci.  
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Obrázek 9. Zplyňovací kotel [24] 

  

2.7 Automatické kotle  

Automatické kotle používají spalování na roštu, na speciálních hořácích, nebo hořákové 

provedení spalovací komory, dále zplyňování či spodní přívod paliva [22]. Palivo je        

u automatických kotlů dodáváno souvisle. Kotel lze do velké míry regulovat. 

Automatické kotle patří mezi modernější konstrukce. Oproti kotlům s ručním 

přikládáním má automatický kotel podstatně nižší emise a vyšší účinnost. Touto technologií 

lze dosáhnout emisní třídy 5.  

 Existují dva typy dopravy paliva pro automatický kotel, viz obrázek 10. U šnekového 

dopravníku je potřeba, aby obsluha kotle naplnila zásobník palivem. Odtud je automaticky 

vedeno šnekovým dopravníkem k hořáku. U automatického kotle s otočným roštem se 

zásobník paliva nachází nad otočným roštem. Během otočení roštu se palivo dostává      

do spalovací komory. 

 Pro výrobu automatických kotlů se dnes již výhradně používá ocel. Litina je sice 

odolnější proti žáru a korozi než ocel, je ale zároveň dražší než ocel. V automatických kotlech 

hoří palivo zpravidla dlouho za stálé teploty, palivo je dodáváno postupně po malých 

dávkách. Objem spalin a jejich teplota během spalování výrazně nekolísá, také nevzniká velké 

množství kondenzátů. Pro tyto skutečnosti je upřednostňováno použití ocelového 

automatického kotle před litinovým, i když částí hořáku bývají z litiny.  
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Obrázek 10. Konstrukce kotlů dle způsobu dopravy paliva [5] 

2.8 Kaskádovité kotle  

Kaskádovité kotle jsou kotle sestávající se z jednotlivých kotlů, seřazeny do tzv. kaskády,  

viz. obrázek 11. Kaskádovité kotle existují v širokém výkonovém intervalu. Mohou být 

zapojeny do desítek kilowatt do jednotek megawatt. Jsou vhodné pro vytápění a ohřev teplé 

vody v průmyslových, bytových a panelových domech městských částí, nemocnicích, 

školách, atd. Je možné kombinovat stejné typy kotlů v kaskádě, ale možné jsou i kombinace 

různých typů kotlů. Veškeré kotle v kaskádě mohou být řízeny, ale jen některé typy kotlů jsou 

řídící. Propojení kotlů je plně zautomatizované. Pomocí přenosu informací, tzv. interface je 

řízena celá kaskáda. Tento systém řídí výkon, podává informace o provozu kaskády, 

oznamuje chyby, aj.   

 
Obrázek 11. Kaskádovitá kotelna s kotli VERNER [30] 

Kaskáda kotlů o menších výkonech nahrazuje jeden samostatný kotel mnohem 

efektivněji. Pokud se u jednoho samostatného kotle sníží výkon, klesá i jeho účinnost. Pokud 
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je výkon na hranici udávanou výrobcem, nebo dokonce pod touto hranicí, pak účinnost 

dosahuje velice nízkých hodnot. Výhoda kaskádovitých kotlů spočívá v tom, že většina kotlů 

pracují po většinu času s maximální účinností. U zbylých kotlů je regulován výkon, nebo jsou 

zcela vypnuté a jejich účinnost proto není maximální. Avšak v součtu všech kotlů v kaskádě 

je účinnost vyšší než u samostatného kotle. Pokud tedy výkon samostatného kotle a kaskády 

kotlů bude stejný, účinnost kotlů v kaskádě bude v průběhu sezóny vyšší.  

 
Obrázek 12. Kaskádovité kotle Golem o výkonech 1800 KW a 2500 KW [31] 

 

 

Výhody kaskádových kotlů 

• Vysoká účinnost a dobrá ekonomika provozu 

• Nízké hodnoty emisí 

• Široká regulace výkonu 

• Možnost kombinovat různé typy kotlů a paliv 

Nevýhody kaskádových kotlů  

• Vysoké pořizovací náklady 

• Může zabírat větší plochy než samostatný kotel 
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3 Aplikace kotlů na tuhá paliva 
V této kapitole jsou uvedeny výrobce kotlů v ČR. Také je uvedeno a popsáno několik kotlů.  

U těchto kotle je popsána jejich technologie, parametry a proces spalování, popis provozoven 

a seznam provozoven ve kterých se vyskytují.  

V České republice jsou zastoupeny kotle splňující parametry zadané pro tuto práci,  

od následujících firem. TTS Energo, Step Trutnov, Verner Golem, ELBH, Ekoefekt,  

Polycomp, Unicomfort, Kara energy systems (Nizozemsko), Weiss biomass boilers (Francie), 

Schmid energy solutions (Švýcarsko), Vyncke (Belgie), Esel technologies (Rakousko), 

Polytechnik biomass energy (Rakousko), Kohlbach (Rakousko), Danstoker (Dánsko), Justsen 

(Dánsko) Hamech (Polsko), STS Jindřichův Hradec, Tractant fabri – Josef Novák, Jan 

Šamata, Fiedler Zděněk, Agra Metal, ABE tech, aj. 

 V této kapitole jsem se pokusil dohledat statistiku výskytu teplovodních            

a horkovodních kotlů o výkonech 0,2 MW až 3 MW v ČR. Zjistil jsem počet vyrobených    

a prodaných kusů vodotrubných kotlů (kromě kotlů k ústřednímu vytápění schopných dodávat 

nízkotlakou páru). Tyto údaje jsem dohledal na webových stránkách českého statistického 

úřadu pro roky 2009 až 2016. Pro tuto práci jsou ale obecné a nedají se použít.  

3.1 Kotel Step-KS   

Automatické kotle Step-KS, firmy Step Trutnov, určené pro spalování celých balíků slámy. 

Slouží k vytápění větších objektů, jako jsou průmyslové objekty, zemědělské objekty, atd. 

Existuje teplovodní, horkovodní, ale i parní provedení kotle. Kotel dosahuje různých výkonů 

podle provedení a to v intervalu 0,6 MW až 5 MW. Maximální pracovní přetlak je 6 barů    

a účinnost při jmenovitém výkonu je 86 – 91 %. Uvedené informace byly především získány 

z oficiálních stránek a informačních materiálů od výrobců, distributorů a provozoven [38], 

[39].    

 

 
Obrázek 13. Kotel Step-KS 600 [28] 

 Jako palivo se používají hranaté balíky řepkové, pšeničné slámy, nebo energetického 

šťovíku. Vlhkost musí být homogenní dosahující max. 20 %. Největší množství nečistot 
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(prach,aj.) v palivu je 0,4 % až 6 % popelnatosti. Největší dovolené rozměry balíku je 1,25 x 

1,2 x 2,4 metru. Pro balík dosahujících menších, specifických rozměrů, je nutno upravit 

konstrukci kotle. Balík je nejdříve nutné dostat vysokozdvižným vozíkem, jeřábovou dráhou, 

aj. na pracovní plošinu. Z pracovní plošiny je balík automaticky dopraven do kotle tlačnou 

deskou. Pokud je kotel prázdny a je potřeba dodat nový balík, je automaticky otevřeno 

sklopné víko. Tlačná deska balík dopraví na sklopné víko a to se zavře. Balík je v kotli     

ve vertikální poloze. 

 Sklopné víko dopraví balík nad přední část přesuvného roštu. Je přiváděn primární 

vzduch a dochází ke spalování paliva. Nad roštem je vodotrubná spalovací komora, ve které 

za přístupu sekundárního vzduchu dochází ke spalování prchavé hořlaviny. Odtud jsou 

spaliny odváděny výměníkem, prochází filtrem a následně odchází výstupním otvorem.  

   

 

Obrázek 14. Výkres kotle [28] 

Popel je z topeniště odstraňován šnekovým dopravníkem. Výhřevné plochy čistí 

speciální kartáče. Regulace výkonu je prováděna přívodem paliva podle velikosti podtlaku  

ve spalovací komoře a výstupní teploty vody. Podle složení spalin je také regulován přívod 

sekundárního vzduchu ventilátorem.  

3.1.1 Provozy kotle Step-KS 

Kněžice 

Automatické, teplovodní kotle Step-KS se nachází v obci Kněžice, okres Nymburk. První   

o výkonu 800 kW spaluje slámu, druhý kotel o výkonu 400 kW spaluje štěpku a dřevní 

odpad. V provozu jsou od roku 2006. Spotřeba paliva je přibližně 230 tun slámy a 350 tun 

štěpky ročně. Kotle fungují pouze během topné sezóny. Vzniklý popel je využíván jako 

zemědělské hnojivo. Kromě těchto kotlů zásobuje výtopna centrálním teplem také bioplynová 

stanice. Návštěva je možná po domluvě.  

 Obec má přibližně 500 obyvatel, více než 90 % je napojeno na místní zásobárnu, je 

energeticky soběstačná. Výroba tepelné energie odpovídá spotřebě domácností, množství 
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vyrobené elektrické energie převyšuje spotřebu v domácnostech. Celková délka teplovodního 

potrubí je přibližně 6000 metrů, dochází proto k velkým tepelným ztrátám. Ztráty teplovodu 

jsou 38% celoroční dodávky tepla. Celý objekt stál 139 milionů, kotelna na biomasu stála   

20,85 milionů, 83,7 milionů bylo zaplaceno z dotací Evropské unie, 11,2 milionů bylo 

zaplaceno z dotací Státního fondu životního prostředí České republiky. Návratnost je určena 

na 15 let.  

 U kotelny je tlakový teplovodní akumulátor o objemu 50 m3. Kotel na slámu spaluje 

balíky o rozměrech 0,8 x 1,2 x 2,5 m s účinností 85 %. Při plném výkonu spálí až 225 kg 

slámy za hodinu. Pro kotel na štěpku je účinnost 84% a spotřeba štěpky až 170 kg za hodinu. 

Palivo výtopna kupuje od lokálních dodavatelů. V roce 2009 byla cena tepla včetně DPH 

v topné sezóně 270 Kč/GJ, mimo topnou sezónu pak 135 Kč/GJ.  

 Za tento projekt získala obec v roce 2007 Evropskou cenu za energetickou efektivnost 

a v roce 2009 1. místo v soutěži Cena zdraví a bezpečného prostředí.   

3.1.2 Další provozy kotlů Step-KS 

• Klas Nekoř, a.s., Ústí nad Orlicí – 290 kW, palivo-odpad z řepky, travních směsí, aj.  

• Karpowo – Mazursko, Polsko – 1 MW, palivo-balíky slámy, výtopna farmy drůbeže 

• Zemědelské družstvo Zdobnice, a.s. – 800 kW, palivo-balíky slámy, výtopna 

kanceláří, atd. 

• Popovice u Dolního Bukovska – 700 kW, palivo-balíky slámy, vytápění drůbežárny 

• Častrov u Pelhřimova – 600 kW, palivo-balíky slámy, vytápění zemědělského 

družstva 

• Step Trutnov, a.s. – 600 kW, palivo-balíky slámy, energetické rostliny 

• JB Adams boiler plant (UK) – 1000 KW, palivo-balíky slámy 

• Florcenter Olomouc – 1600 kW až 2000 kW, palivo-balíky slámy 

• Obec Valašská Bystřice – 1,5 MW 

• Rokytnice v Orlických horách – 2 x 2.5 MW, 1 x 1 MW, palivo-dřevní odpad 

• Simba toys productions s.r.o., Netvořice – 1,8 MW, palivo-dřevní odpad 

• Protheus, a.s., Malé Svatoňovice – 0,9 MW, palivo-dřevní odpad 

• Obec Dešná – 2,7 MW, palivo-balíková sláma, aj. 

• Dobruška, Dobruška, a.s. – 3 MW, palivo-dřevní štěpka 

• Dřevozávod Pražan s.r.o – 2 MW 

• Hluk, zemědělské družstvo – 600 kW, palivo-balíky slámy 

• Valašská Bystřice, výrobní družstvo Portáš -1000 kW, palivo dřevní štěpky 
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3.2 Kotel Vesko-B  

Celosvařovaný, automatický kotel Vesko-B firmy TTS Třebíč je vybaven tepelnou izolací, 

krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem. Tento kotel se prodává jako teplovodní  

(do 110 °C) nebo jako horkovodní (do 130 °C až 140 °C). Firma nabízí také možnost prodeje 

jako parního kotle na nízkotlakou páru s pracovním tlakem max. 9 bar. Tepelný výkon se 

pohybuje podle požadavků zákazníka od 1 MW do 10 MW. Uvedené informace byly 

především získány z oficiálních stránek a informačních materiálů od výrobců, distributorů a 

provozoven [40], [41].    

 Jako palivo mohou být použity i méně kvalitní dřevní hmoty s vlhkostí max 55 %, 

popelnatostí 3 % a měrnou hmotností 250 až 350 kg/m3. Jako například dřevní štěpka, piliny  

a hobliny, dřevní odřezky (délka max. 50 cm), kůra i rašelina. 

 Palivo je nejdříve dopraveno nakládačem ze skladu paliva do mezizásobníku a pak 

posunováno hydraulickými posuvnými podlahami. Do kotle je dopravováno zavážecím lisem. 

Prochází vstupním tunelem a přitom je vysušován topnou vodou ve zdech tunelu,         

viz obrázek 15. Palivo je následně dopraveno do ohniště na přesuvný, šikmý rošt ovládaný 

hydraulickým systémem. Rošt je chlazen primárním vzduchem přiváděn vzduchovým 

ventilátorem zespodu. Klenba roštu napomáhá ke zkrácení doby vysušení paliva a kvalitnímu 

spalování. Plynné složky jsou vedeny přes vírovou komoru do dohořívací komory, která 

zachytí až 40 % úletového popílku. Poté prochází výměníkem. Spaliny jsou odváděny 

ventilátorem do komína multicyklon (suché vírové bateriové odlučovače). Mezi multicyklon a 

komín je vřazen elektrostatický odlučovač.    

 

 

Obrázek 15. Kotel VESKO-B [27] 

Popis části kotle 

1-vstup paliva, 2-rošt, 3-přívod sekundárního vzduchu, 4-vírová komora, 5-dohořívací 

komora, 6-trubkový výměník, 7-vzduchový ventilátor, 8-odvod popele, 9-zavážecí lis paliva 
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Podle výrobce lze spalovat i velmi spékavý materiál, škvára se nemusí rozbíjet a padá 

do popelového kontejneru. Svislá poloha trubek výměníků zabraňuje usazování popílku, 

odchází také do popelového kontejneru. Dopravní cesty jsou schopny přepravit i nespalitelné 

příměsi, jako kamení, písek, atd. Ty pak odcházejí společně se škvárou do kontejneru       

o objemu 1,0 m3. Kontejnery jsou spojeny s kotlem a po naplnění jsou obsluhou vyjmuty    

a zchlazeny. Obsah kontejnerů lze kompostovat.  

Výrobce uvádí nutnost obsluhy kotle jedné osoby až 2 hodiny denně. Jako výhody 

jsou uvedeny možnosti spalování měně hodnotné biomasy, nezávislost na plynových 

rozvodech, nízká hodnota zplodin.  

3.2.1 Provozy kotle Vesko-B  

Teplárny Brno, a.s. 

Automatický teplovodní kotel Vesko-B o výkonu 1500 kW používají také Teplárny Brno, a.s. 

Vesko-B se nachází v Brně-Bystrc v ulici Teyschlova. Spolu s automatickým teplovodním 

kotlem Multivalent tvoří centrální zdroj tepla na biomasu v této oblasti pro přibližně 2600 

bytových jednotek.  

Kotel Multivalent má velmi podobnou konstrukci jako Vesko-B a dosahuje výkonu 

1100 kW. Oba kotle jsou určeny pro spalování dřevní štěpky a dřevní hmoty. Kotel 

Multivalent je v provozu od prosince roku 2003, kotel Vesko-B pak od srpna roku 2005. 

Kromě kotlů na biomasu jsou v kotelně také 4 plynové kotle na vytápění, viz. obrázek 16. 

Možnost návštěvy těchto zdrojů je pouze pro odbornou veřejnost. Kotle na biomasu jsou 

dodány společností TTS Třebíč.  

 

Obrázek 16. Schéma kotelny Bystrc Teyschlova [36] 

Popis obrázku 

1-venkovní vsypy dřevní štěpky, 2- sklad štěpky, 3-zásobník paliva, 4-dopravník paliva, 

5-garáž vysokozdvižného vozíku, 6-kancelářské prostory, 7-kotel na biomasu Multivalent, 

8-kotel na biomasu Vesko-B, 9-plynové kotle, 10-venkovní prostor na kontejnery s popelem, 

rozvodna [36] 
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3.2.2 Další provozy kotlů Vesko-B  

• Třebíč, teplárna – Vesko-B 3 MW 

• Zruč nad Sázavou, vytápění města a strojírny Sázavan – Vesko-B 1,8 MW a 2,5 MW 

• Planá u Mariánských lázní, vytápění části města - Vesko-B 1,7 MW 

• Srní u České Lípy - Vesko-B 2 MW a 2,8 MW 

• Hlinsko - Vesko-B 2,5 MW 

• Jindřichův Hradec, vytápění části města a pily Kasalova - Vesko-B 2x 3 MW 

• Volyně, vytápění školy - Vesko-B 1,3 MW 

• Brno, vytápění části města - Vesko-B 1,5 MW 

• Olomoučany - Vesko-B 1,5 MW 

• Vimperk, vytápění části města - Vesko-B 3 MW 

• Jihlava - Vesko-B 3 MW 

3.3 Kotle Golem  

Kotle Golem od firmy Verner, jsou automatické kotle na biomasu s jmenovitým výkonem  

350 kW až 2500 kW. Lze je také zapojit do kaskády a to až do výkonu 10000 kW. Výrobce 

uvádí účinnost 90 %. Kotle jsou vyráběny v teplovodním, horkovodním i parním provedení. 

Používají se k vytápění a ohřevu vody v průmyslových objektech, obytných částech, aj. Jako 

palivo kotel používá dřevní piliny s vlhkostí až 35 %, dřevní a lesní štěpku s vlhkostí až 50 % 

a od výkonu kotle 600 kW může používat jako palivo i seno a slámu. Uvedené informace 

byly především získány z oficiálních stránek a informačních materiálů od výrobců, 

distributorů a provozoven [42], [43].    

 Palivo je automaticky dodáváno šnekovým dopravníkem ze sila, kde je uskladněno. 

Šnekový dopravník je zajištěn, aby se oheň nedostal z kotle do sila. Sila mohou být uložena 

na podlaze, pod zemí, nebo v nadzemních věžích. Palivo je přivedeno do hořáku. Dochází  

ke spalování na pohyblivém roštu poháněného hydraulickou jednotkou. V spalovacím 

prostoru je dno chlazeno vodou. Dalším stupněm je spalovaní prchavé hořlaviny v spalovací 

komoře, která je součástí výměníku. Spaliny poté procházejí výměníkem a filtrací, poháněné 

ventilátorem. Kotle jsou vybaveny cyklonem. Spaliny jsou zbavovány pevného úletu a oxidu 

siřičitého. Součástí kotle je také drtič popela a odpopelňovací zařízení, které odvádí popel  

do popelnic. Elektrický rozvaděč ovládá celou technologii kotle.  
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Obrázek 17. Schéma kotle Verner Golem 1800 [35] 

3.3.1 Provozy kotle Golem  

Žlutická teplárenská, a.s. 

Kotle Golem fungují v žlutických teplárnách ve městě Žlutice, nacházející se v okrese 

Karlovy Vary. Město Žlutice je zároveň 20% investor projektu . Zahájení výstavby začala   

v únoru v roce 2001, kolaudace proběhla v květnu roku 2002. Kotle Golem zde byli 

instalovány jako jedny z prvních v České republice, jedná se tedy o prototypy. Teplárny je 

možno po dohodě navštívit.  

Celkový instalovaný tepelný výkon je 7900 kW. Délka teplovodů je dohromady   

11,6 km. Teplotní spád je 105 °C/65 °C. Celková investice je 106 mil. Kč, za přispění dotací 

40 % ze státního fondu životního prostředí České republiky. Kotelna je využívána pro 

centrální zásobování teplem ve Žluticích. Vytápí 520 bytů, pro přibližně 1800 lidí. Stát přispěl 

k výstavbě projektu bezúročnou 40% půjčkou.  

 Žlutická teplárenská využívá technologií 4 horkovodních kotlů Golem firmy Verner. 

Na obrázku 18 jsou vidět části kotlů, tedy výměníků v Žlutických teplárnách. Na obrázku 19 

je zobrazena celá soustava kotle. Kotle vyskytující se v Žluticích jsou 

• Golem 2500 – 1 x 2,5 MW na dřevní odpad s uzpůsobenými dopravními cestami  

• Golem 1800 – 2 x 1,8 MW na slámu  

• Golem 1800 – 1x 1,8 MW na kombinované palivo dřevního odpadu a slámy 

Sláma je vhodná libovolná obilná, nebo řepková. Pokusně byly také spalovány balíky 

energetického šťovíku. 
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Obrázek 18. Výměníkové části kotlů, Žlutice [34]  Obrázek 19. Hořák (vpravo) a výměník 

(vlevo) kotle Golem [31] 

 

Žlutická spalovna je také zapojena do výzkumného projektu, který se zabývá 

procesem spalování biomasy. Projekt řeší prvkové složení, vlastnosti biomasového popela   

a jeho chování během spalování pro jednotlivé typy a druhy paliv. Pro srovnání je uvedena 

tabulky 6, která srovnává emise z dřívějšího používání uhlí a současných emisí z biomasy.  

Tabulka 6. Emise z uhlí a biomasy v Žluticích [32] 

Emise [t] Tuhé 

znečišťující 

látky 

SO2 NOx CO uhlovodíky 

Uhlí 275,08 148,61 25,19 270,09 81,00 

biomasa 2,77 4,43 6,56 7,14 0,07 

 

 Jedná z výhod je lokální zdroj paliva biomasy z lokálních zdrojů, jako jsou zemědělci, 

aj. Popel vzniklý během spalování biomasy je následně využíván zemědělci jako součást 

hnojiv. Během spalování biomasy však dochází k problémům kvůli vlastnostem popele 

z biomasy a teplotě spalování. Dochází k zanášení trubkovnic kotlového výměníku a korozi 

žárobetonových vyzdívek, patrno z obrázku 20.[33] Během tohoto procesu klesá účinnost.   
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Obrázek 20. Zanesené trubkovnice kotlového výměníku [33] 

3.3.2 Další provozy kotlů Golem 

• Dibaq a.s. – Helvíkovice (1800 kW), palivo na dřevní štěpku, piliny, slámu 

• Sádlík s.r.o – Moravský písek (350 kW), palivo dřevní štěpka, piliny 

• ZD Trštěnice – Trštěnice (1800 kW), palivo sláma 

• Školní lesní podnik – Křtiny (225 kW), palivo dřevní štěpky, piliny 

• Spálenský s.r.o – Kamík nad Vltavou (1800 kW), palivo dřevní štepky, piliny 

• Benko s.r.o – Kopidlno (1800 kW), palivo dřevní štěpka, piliny 

• Semo – Smržice (1800 kW), palivo dřevní štěpka, piliny, sláma, aj. 

3.4 Kotle TSP 

Kotle TSP jsou automatické, čtyřtahové kotle se šamotovou vyzdívkou od firmy ELBH. 

Existuje 23 typů těchto kotlů, podle výkonu od 85 kW až 2500 kW. Jedná se o teplovodní 

kotel a je vhodný pro vytápění průmyslových objektů, obytných objektů, atd. Jako palivo se 

používá dřevní odpad o maximálních rozměrech 3 x 3 centimetry a vlhkosti do 60 %. 

Uvedené informace byly především získány z oficiálních stránek a informačních materiálů od 

výrobců, distributorů a provozoven [44].  

 Palivo je dávkováno do kotle ze sila dopravníkem. Silo může být umístěno nad i vedle 

kotelny. V kotli je pevná i prchavá složka hořlaviny spalována. Spaliny jsou hnány 

ventilátorem do výměníku, potrubí a do třívrstvého komínu. Schéma kotle je zobrazeno    

na obrázku 21. Součástí kotle je také hasící jednotka s termickým čidlem, protipožární ventil, 

odlučovač pevných částic a zautomatizované ovládaní. Možný je i automatický čistič 

výměníku.     



Marek Carbol  Kotle na tuhá paliva 

 

 

38 

 

Obrázek 21. Schéma kotle TSP, silo vedle kotelny [37] 

3.4.1 Provozy kotle TSP 

Záhoří – Dřevospol Šťastný, spol. s.r.o 

Obec záhoří se nachází v okrese Tábor. Výtopna s kotlem TSP 100 se nachází 

v dřevozpracující společnosti. Používá se pro vytápění výrobních, administrativních prostorů 

a sušáren dřeva.  

 Kotel TSP 100 má maximální výkon 1163 kW, spaluje dřevní odpad a je v provozu od 

července roku 2005. K návštěvě provozovny je potřebná předchozí domluva.  

Lačnov – JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, s.r.o.   

Obec Lačnov se nachází v okrese Vsetín. Kotel TSP 70 ve výtopně má maximální výkon 814 

kW, spaluje dřevní odpad a je v provozu prosince roku 2003. K návštěvě provozovny je 

potřebná předchozí domluva. 

3.4.2 Další provozy kotlů TSP 

• Prostějov, 2MAX, s.r.o. – palivo- dřevní odpad 

• Telnice, Princ parket, s.r.o. – palivo-dřevní dopad, kotel TSP 25 o výkonu 240 kW 

3.5 Ekoefekt 600 

Ekoefekt 600 je automatický kotel vhodný pro spalování hnědého uhlí, nebo hnědého uhlí   

a dřevěné štěpky. Vhodný pro vytápění průmyslových objektů i části obcí a sídlišť. Optimální 

regulovaný výkon kotle je 0,25 MW až 0,6 MW se spotřebou paliva až 70 až 150 kg/h. Je 

možné také kotle kaskádovitě spojit a to až do výkonu 3 MW. Maximální pracovní přetlak 

topné vody je 200kPa a účinností uvedenou výrobcem 85 %. Jedná se o teplovodní kotel 
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s maximální teplotou teplé vody 95 °C, teplota spalin je 110 až 230 °C. Uvedené informace 

byly především získány z oficiálních stránek a informačních materiálů od výrobců, 

distributorů a provozoven [45]. 

Vhodným palivem je hnědé uhlí typu ořech 2, nebo dřevěné pelety vyráběné z čistých 

dřevěných pilin a hoblin. Obrázek 22 přibližuje popis daného kotle. Palivo je buď umístěno 

v násypce nad roštem a je dodáváno samospádem na rošt. Nebo násypka není umístěna nad 

kotlem a přívod paliva nad rošt zajišťuje podávací šnek. Rošt je otáčivý, vrchní část roštu 

slouží pro přísun paliva a jeho spalování. Vyhořelá část paliva samovolně padá ze spodní části 

roštu do popelníku. Na roštu dochází k spalování paliva za přístupu vzduchu přiváděného 

ventilátorem. Ventilátor upravuje přívod vzduchu podle požadovaného výkonu. Vzniklé 

spaliny potom prochází teplosměnnými plochami výměníků a poté odchází komínem. Trubky 

výměníků jsou ve vertikální poloze a proto nedochází k přílišnému usazování popílku na 

teplosměnných plochách. Zbylý popílek padá do popelníku pod výměníkem.     
   

 

Obrázek 22. Schéma kotle Ekoefekt [29] 

3.6 Zplyňovací kotel na biomasu KWH+AZSD 

Systém KWH+AZSD se skládá ze zplyňovací komory AZSD a kotle KWH. Jedná se o 

teplovodní kotel s topnou vodnou o teplotě do 110 °C. Tento systém je automatizovaný     

a kromě kotle a zplyňovací komory obsahuje podavač paliva, zásobník, řídící systém, 

popřípadě doplňková zařízení. Je vhodný pro zplyňovací spalování dřevních pelet, briket, 

hoblin, pilin, dřevotřísku, aj. jako sypké či kusové palivo samostatně, ale i současně. Tepelné 

jmenovité výkony mohou dosahovat několik daných hodnot od 55kW do 2000 kW, podle 

typu kotle. Maximální přetlak jsou 3 bary. 

 Možnost použití paliv s velkým rozsahem zrnění, obsahu popelovin, teplotou 

zplyňování a vlhkosti. Vlhkost paliva do 38 %, úpravou i vyšší. Krátkodobé zvýšení 

špičkového výkonu lze kombinací zplyňovací komory menšího výkonu a kotle většího 

výkonu. Zplyňovací komora může být ke kotli připojena z čela, zprava, nebo zleva. Možnost 

zapojit i více zplyňovacích komor.  
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Kotel KWH 

 

 

Obrázek 23. Kotel KWH [19] 

Spalovací komora je oddělena od konvekční části a její stěny jsou chlazené vodou, popis 

konvekční i spalovací části je vidět na obrázku 24. Na podlaze spalovací komory je rošt 

tvořený trámci, kterými protéká voda. Pod roštem se usazuje popílek, také tudy prochází 

spalovací vzduch, přiváděn spodními dvířky k roštu. V případě že je zplyňovací komora vedle 

spalovací komory, je boční stěna opatřena jedním nebo více otvory pro připojení ke 

zplyňovací komoře. Pokud je zplyňovací komora pod spalovací komorou, pak je otvor 

v podlaze. A popílek s přívodem spalovacího vzduchu jsou pod zplyňovací komorou.  

 

Obrázek 24. Průřez kotlem KWH [6] 

 

Vedle spalovací komory se nachází konvenční část, kde jsou svazky teplosměnných 

trubek, kterými prochází spaliny jsou svislé a tvoří 2 nebo 3 tahy. Díky svislé poloze těchto 

trubek odchází snáze, neusazuje se v trubkách a padá do obratových komor. Kolem trubek 

prochází teplá voda, takže konvenční část kotle je žárotrubná. Trubkovice jsou zešikmeny, 

kvůli zlepšení proudění a snížení tlakové ztráty spalin. Přívod a odvod topné vody zajištují 

speciální kolektory. Teplovodní okruh je třeba vybavit směšovací armaturou, která zvyšuje 
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teplotu vstupní vody do kotle. Tímto docílíme úplného potlačení kondenzace. Spaliny 

odcházejí kolektorem a regulační klapkou v zadní stěně konvekční části.  

Zplyňovací komora AZSD 

 

 
Obrázek 25. Zplyňovací komora AZSD [23] 

 

Stěny komory jsou tvořeny ocelovými plechy. Mezi těmito plechy je vzduch, který je chladí. 

Na podlaze je šikmý rošt, na kterém je systém štěrbin. Štěrbiny dodávají předehřáty vzduch 

pro zplyňování. Na šikmý rošt navazuje rošt plochý, na kterém palivo dohořívá. Šikmý rošt je 

vidět na obrázku 26. Oba rošty jsou litinové. 

Sypké palivo je automaticky dodáváno otvorem na vrchní hranu šikmého roštu. Odtud 

je tlačeno a sestupuje dolů až na plochý rošt. Dochází k sušení, zahřívání a následnému 

zplyňování paliva a tím vzniká bioplyn. Část bioplynu shoří ve zplyňovací komoře, většina je 

však odváděna výstupním otvorem. V tomto otvoru dochází k mísení spalovacího vzduchu 

s bioplynem. Poté je tato směs dopravena do spalovací komory, kde je spalována 

 

 
Obrázek 26. Vnitřní prostor zplyňovací komory [23] 
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4 Závěr 
V první části této práce je přehled tuhých paliv a jejich vlastností. V této kapitole jsou 

popsány tuhá fosilní paliva jako černé a hnědé uhlí, rašelina a lignit. Popsány jsou i 

obnovitelné tuhé zdroje, tedy biomasa. Na konci kapitoly je popsáno složení a vlastnosti 

paliv. V České republice je možnost získání solární, větrné i vodní energie jen v omezené 

míře. Oproti tomu je potenciál získání energie z biomasy značný. I kvůli dotacím Evropské 

unie a České republiky podíl zastoupení energie z biomasy v české energetice roste. Ale stále 

je toto zastoupení nižší než v západní Evropě.   

 V druhé kapitole jsou popsány technologie teplovodních a horkovodních kotlů o 

výkonech 0,2 MW až 3 MW. V této kapitole jsou popsány roštové, žárotrubné, horkovodní, 

teplovodní, zplyňovací, automatické, kaskádovité kotle a kotle s manuálním přikládáním. Jsou 

zde také popsány emisní třídy a limity pro daný výkon kotle. Technologie v této kapitole jsou 

často podobné, anebo vycházejí z technologií kotlů o nižších výkonech, určené pro vytápění 

rodinných domů, atd.  

V poslední kapitole jsou popsány aplikace kotlů na tuhá paliva, tedy provozy, kde jsou 

zavedeny. U daných kotlů jsou popsány parametry, technologie, jeho výhody a přednosti pro 

použití, ale také nedostatky a poruchy během provozu. Většina popsaných kotlů používá jako 

palivo biomasu. Tyto kotle dosahují vysokých účinností a zároveň produkují poměrně malé 

množství emisních látek. Jejich použití je tedy žádoucí a v budoucnu by měli nahradit kotle 

používající fosilní paliva a zastaralé technologie. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 LNG       liquefied natural gas 

 CNG       compressed natural gas 

 LPG      liquefied petroleum gas 

 ČR      Česká republika  

 CZT       centrální zásobování teplem 

 h       hořlavina 

 Ar      popelovina 

 Wr       voda 

 ta  °C    teplota měknutí popele 

 QS  kJ·kg-1    spalné teplo 

 V   kJ·kg-1    vodní hodnota kalorimetru 

 G  kg    hmotnost paliva 

 Qr
i  kJ·kg-1    výhřevnost 

 r  kJ·kg-1    výparné/kondenzační teplo vody 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


