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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je 
rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další 
části práce jsou popsány výhody a nevýhody centrálního zásobování teplem a individuálního 
vytápění. Poslední část práce obsahuje statistické zpracování teplárenských zdrojů 
nacházejících se v České republice.  
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ABSTRACT 
 

This bachelor thesis deals with thermal recources in the Czech Republic. The first part of the 
work is about the division  and description of heating plants used for the production of 
thermal and electric energy. The second part of the thesis describes the advantages and 
disadvantages of district heating and individual heating. The last part of my work contains 
statistical processing of heat sources located in the Czech Republic.     
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1 Úvod 
Centrální vytápění s teplárnou jako zdrojem tepla patří v dnešní době mezi 

nejrozšířenější způsoby vytápění v České republice. Moderní teplárny dokážou zabezpečit 
dodávku tepelné i elektrické energie a také jsou šetrné k životnímu prostředí, což je velmi 
důležité pro náš způsob života. 

K zakládání prvních centralizovaných soustav docházelo počátkem 20. století. Tato 
výstavba byla spojena zejména s rozmachem průmyslu ve městech, a tudíž velké potřebě tepla 
pro výrobní technologie, ale i pro vytápění obytných čtvrtí. Největší rozvoj teplárenství 
zaznamenalo až po 2. sv. válce. Došlo k rozvoji těžkého průmyslu s velkými nároky na 
spotřebu energie. Následující roky znamenaly útlum teplárenství a rozvíjely se  spíše menší 
blokové výtopny. Začátkem 21. století se teplárenství opět dostalo do popředí. Projektanti 
a investoři začali dbát zejména na lepší využitelnost paliv a na ekologii. Také došlo ke 
zlepšení distribučních sítí a snížení ztrát při dodávce energie. V dnešní době je centrální 
zásobování teplem na vysoké úrovni a je široce využíváno. [1] 

 Část práce je zaměřena na teoretické shrnutí poznatků z oblasti teplárenských zdrojů 
v České republice. Následně jsou blíže popsány výhody a nevýhody individuálního 
a centralizovaného  vytápění. V poslední části je popsáno statistické rozdělení teplárenských 
zdrojů a blíže popsána vybraná teplárenská zařízení. 
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2 Teplárenství  
Teplárenství je jedním ze základních odvětví energetiky. Zabývá se výrobou, distribucí, 

odběrem a prodejem tepla. To může být uskutečňováno dvěma způsoby, centralizovaně či 
decentralizovaně. V současné době je teplárenství chápáno jako technologie sdružené výroby 
elektrické energie a tepla, která  maximálně efektivně využívá primární energii paliv a je 
šetrná k životnímu prostředí. [1], [2] 

 

2.1 Tepelné cykly 
Tepelný cyklus se skládá z několika propojených termodynamických dějů, které na sebe 

navazují. Tyto procesy zahrnují přenos tepla a práce, a to při změně teploty, tlaku a dalších 
stavových proměnných ve zkoumaném systému. Existuje několik typů tepelných cyklů, 
například Dieselův, Ottův, Braytonův či Rankin – Clausiův cyklus, popsaný v následující 
kapitole.  

2.1.1 Rankin – Clausiův cyklus  
Rankin – Clausiův cyklus, dále už jen R-C cyklus, je uzavřený parní oběh, kde jsou 

využívány změny pracovní látky - vody, která v průběhu cyklu mění své skupenství. Jedná se 
o nejčastěji využívaný tepelný oběh. 

Napájecí čerpadlo vhání kondenzát do parního kotle, kde dochází za konstantního tlaku 
k ohřevu vody až na mez sytosti kapaliny (bod varu). Ve výparníku kotle dochází 
k izobaricko-izotermické změně kapaliny na sytou páru a v přehříváku se pára izobaricky 
přehřívá na vyšší teplotu. Následně je přehřátá pára přivedena do turbíny, kde dochází 
k izoentropické expanzi a k předání energie ve formě práce. Turbína je roztáčena a pohání 
generátor, jenž mění mechanickou práci na elektrickou. Z turbíny proudí odpadní pára 
o nízkém tlaku do kondenzátoru, kde dochází ke kondenzaci. Pára odevzdá zbytkové teplo 
chladicí vodě, která je dále ochlazována v chladicích věžích. Schéma R-C cyklu je zobrazeno 
na obr. 1. [3]  

 

n.č. – napájecí čerpadlo, k. – parní kotel, p.t. – parní turbína, 
kon. – kondenzátor, el.g. – elektrický točivý generátor,           

ch.v. – chladicí věž 

Obr. 1 Zjednodušené schéma R-C cyklu, upraveno dle [3]  
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Obr. 2 R-C cyklus v T-s diagramu [4] 

2.1.2 Braytonův cyklus  
Jedná se o cyklus založený na spalování plynů. Je stejně důležitý jako R-C cyklus. 

Nejprve dochází k izoentalpické kompresi nasávaného vzduchu. Stlačený vzduch je přiveden 
do spalovací komory, kam je přiváděno i palivo. Směs paliva a vzduchu je zapálena a hoří při 
téměř konstantním tlaku. Vzniklé spaliny o vysokém tlaku adiabaticky expandují v plynové 
turbíně, kterou roztáčí. Spaliny jsou dále vypouštěny do okolního prostředí nebo se používají 
k ohřevu vody při kombinované výrobě. [5]  

 

 

 
 
 

K – kompresní část, SK – spalovací komora 

Obr. 3 Schéma Braytonova cyklu,           
upraveno dle [3] 

 

Obr. 4 Braytonův cyklus                            
v  T-s diagramu [3] 
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2.1.3 Paroplynový cyklus 
Paroplynový cyklus se skládá spojením dvou předchozích cyklů, parního a plynového. 

Pomocí kombinace těchto dvou oběhů je možné dosáhnout maximální tepelné účinnosti. 
Podmínkou maximální tepelné účinnosti je splnit dva požadavky: přivádět teplo do oběhu při 
nejvyšší střední teplotě a odvádět teplo z oběhu při co nejnižší střední teplotě. [6]  

Nejprve dochází ke spalování plynů ve spalovací komoře. Spálením paliva vznikají 
spalinové plyny, které roztáčí spalovací turbínu. Turbína je spojena s generátorem elektrické 
energie, který pohání. Probíhá přeměna mechanické energie na elektrickou. Zbytková energie 
spalinových plynů jde do spalinového kotle, kde vzniká vysokotlaká pára. Pára proudí do 
parní turbíny, kterou roztáčí. Tato turbína je spojena s dalším generátorem, který produkuje 
elektrickou energii. Schéma paroplynového cyklu je zobrazeno na obr. 5. V paroplynovém 
cyklu se pro spalování nejvíce používá zemní plyn, jehož spalování nezatěžuje příliš životní 
prostředí. Také je možné spalovat i jiná plynná paliva, např. plyny po zplyňování uhlí, 
biomasy nebo z různých technologických procesů. [6], [7]  

 

GT – generátor a turbína, SK – spalinový kotel, PPT – parní turbína, VS – výměníková 
stanice, SCZT – systém centrálního zásobování teplem, Akum. – akumulátor 

Obr. 5 Schéma paroplynového cyklu, upraveno dle [8] 
 

2.2 Teplárenské ukazatele 
Při technickém popisu a hodnocení provozu jednotlivých technologií KVET 

(kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie) se používá několik ukazatelů. Hlavní 
ukazatelé jsou: teplárenský modul, účinnost výroby elektrické energie ve zdroji KVET, 
účinnost výroby tepla ve zdroji KVET, celková účinnost zdroje KVET, celková roční doba 
provozu zdroje KVET, doba využití maximálního výkonu zdroje KVET, výkonový 
teplárenský součinitel, roční teplárenský součinitel. [9] 
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2.2.1 Teplárenský modul  
Teplárenský modul, σ [–], je jedním z nejdůležitějších ukazatelů při výrobě elektřiny 

a tepla. Je určen podílem výroby elektrické energie, EKVET [GJ, MWh], a výroby užitečného 
tepla v zařízení KVET za určité časové období, QKVET [GJ, MWh]. Hodnota teplárenského 
modulu závisí na typu technologie KVET, způsobu provozu a množství odebíraného tepla. 
Čím větší je teplárenský modul pro danou kogenerační technologii, tím více elektřiny se 
vyrobí při výrobě určitého množství tepla. [9]  

σ =
E

Q
 [-] (2.1) 

Tab. 1 Velikost modulu teplárenské výroby pro kombinovanou výrobu [10] 

Druh teplárny 
Modul teplárenské výroby 

elektřiny 

Teplárny s parními turbínami 0,1-0,45 

Teplárny se spalovacími turbínami 0,3-0,8 

Teplárny se spalovacími motory 0,65-0,8 

Paroplynové teplárny 0,9-1,4 

 

2.2.2 Účinnost zdrojů KVET  
Jednotlivé technologie KVET se také hodnotí dle účinnosti. Posuzuje se účinnost 

výroby elektrické energie, účinnost tepelné energie, ale i celková účinnost zdroje KVET. 
Účinnost obecně závisí na rozdílu teplot média, které do cyklu vstupuje a vystupuje. Čím 
vyšší je tento rozdíl, tím vyšší je i účinnost. [9]   

Účinnost výroby elektrické energie ve zdroji KVET, 𝜂  [%], se vypočítá jako podíl 
elektřiny vyráběné formou KVET, 𝐸  [GJ, MWh], a celkové spotřeby tepla v palivu, 
𝑄  [GJ, MWh]. [9] 

𝜂 =
𝐸

𝑄
∙ 100 [%] (2.2) 

 

Účinnost výroby užitkového tepla ve zdroji KVET, 𝜂  [%], lze vypočítat jako 
podíl užitečného tepla vyráběného formou KVET, 𝑄 ž  [GJ, MWh], a celkové spotřeby 
tepla v palivu, 𝑄  [GJ, MWh].  

𝜂 =
𝑄 ž

𝑄
∙ 100 [%] (2.3) 

 

Celkovou účinnost zdroje KVET, 𝜂  [%], lze vypočítat jako podíl celkové 
elektřiny a užitečného tepla vyráběného formou KVET, 𝐸 + 𝑄 ž  [GJ, MWh], 
a celkové spotřeby tepla v palivu ve zdroji KVET, 𝑄  [GJ, MWh]. [9]   

𝜂 =
𝐸 + 𝑄 ž

𝑄
∙ 100 [%] (2.4)
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3 Centrální zásobování teplem 
Jedná se o systém zajišťující centrální výrobu a distribuci tepla v rozsáhlých územích, 

jako jsou města, městské čtvrti, sídliště či průmyslové zóny. Můžeme jej také nazvat 
dálkovým vytápěním. Teplo je získáváno z výtopny nebo kogeneračního zařízení spalujícího 
fosilní paliva, biomasu, či různé plyny. Rozvod tepla zabezpečuje distribuční síť, která 
propojuje výše uvedené územní celky. [10] 

Základem systému je dostatečně výkonný a spolehlivý zdroj tepla, kterým může být 
teplárna či výtopna. Zde probíhá výroba tepelné energie, která je následně odváděna pomocí 
primární tepelné sítě, tvořené horkovodem nebo parovodem, do výměníkových stanic 
v průmyslových, ale i bytových objektech. Výměníkové stanice slouží k předávání tepelné 
energie k vytápění a k ohřevu pitné a užitkové vody.  Také oddělují parní a vodní okruhy 
nebo okruhy s různým tlakem teplonosného média. Za výměníkem se nachází sekundární 
okruh sloužící pro rozvod tepelné energie v zásobovaných objektech. [2]  

 
 
T – teplárna, TN – tepelný napáječ, 1⁰ TS – primární tepelná síť, 2⁰ TS – sekundární tepelná 
síť, VS – výměníková stanice, Č – cirkulační čerpadlo, ZO – objekt zásobovaný teplem,     
ES – elektrizační síť  

Obr. 6 Schéma teplárenské soustavy, upraveno dle [2] 

Centrální zásobování teplem můžeme rozdělit dle mnoha kritérií. Jedním z těchto 
kritérií je rozdělení tepláren dle zdroje tepla, či dle distribuční sítě. Tato rozdělení jsou 
popsána v následujících kapitolách. Další kritérium rozdělení je dle toho, zda se jedná pouze 
o výrobu tepla, nebo o kombinovanou výrobu, tzn. výrobu tepla a energie.  

Výroba tepla  

Výroba tepla probíhá v teplárnách, kotelnách či výtopnách, o kterých se detailně 
pojednává v další části práce. Druh a velikost teplárenského zařízení se vybírá podle velikosti 
a rozsahu zásobované oblasti. V dnešní době se používá pouze u starších instalací. V nově 
budovaných zařízeních se používá kombinovaná výroba.  [10] 
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Kombinovaná výroba tepla a energie 

Používá se rovněž pojmenování kogenerace, jedná se o řešení, které kombinuje výrobu 
tepla a elektřiny tak, aby došlo k maximálnímu využití paliva. Při výrobě elektřiny 
v tepelných elektrárnách se využije pouze asi třetina energie obsažené v palivu. Zbývající 
energie odchází bez jakéhokoliv dalšího užitku chladicími věžemi nebo se spotřebuje pro 
vlastní potřebu elektrárny. Při kombinované výrobě elektřiny a tepla se zbytkové teplo při 
výrobě elektřiny využívá k ohřevu teplé vody a k vytápění, čímž lze dosáhnout až 80% 
tepelné účinnosti paliva, a tím snižovat ztráty. [11] 

 

3.1 Zdroj tepla 
Typy tepláren lze rozdělit podle zdroje tepla - paliva. Většinou se jedná o: uhlí, topné 

plyny (svítiplyn, zemní plyn, generátorový plyn), biomasu, v menší míře jsou to deriváty ropy 
nebo rašelina. Tepelná energie je získávána spalováním, při němž je uvolňována tepelná 
energie vázaná v palivu.  

3.1.1 Uhelná teplárna 
Uhelná teplárna využívá spalování uhlí pro získání tepelné a v případě větších instalací 

a využití parních kotlů i elektrické energie. Základní princip fungování uhelné teplárny je 
založen na přeměně chemické energie vázané v palivu (hnědé nebo černé uhlí) na tepelnou 
energii, poté na mechanickou a z mechanické na elektrickou. [12] 

V úpravně uhlí, která je obvykle součástí areálu teplárny, je uhlí nejprve vytříděno od 
příměsí, jako jsou kameny nebo kovové části, které by mohly poškodit drtič. Uhlí se suší, drtí 
a mele na jemný prach. Směs uhelného prachu a vzduchu je vháněna do hořáků kotle. Při 
spalování je tepelná energie předávána vodě v trubkách tvořících vnitřní stěny kotle. Teplo 
uvolněné z paliva ohřívá vodu v trubkách kotle a mění ji v páru. Pára o vysoké teplotě je 
vedena do turbíny a roztáčí ji předáním pohybové energie. K turbíně připojený 
generátor přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. Vinutí v rotoru generátoru indukuje 
proud ve statoru. Soustrojí se otáčí zpravidla rychlostí 3000 otáček za minutu. Pára, která 
odchází z turbíny, je vedena parovodem k tepelnému výměníku, kde předá teplo vodě 
a zkondenzuje. Teplá voda je vedena k vytápěným objektům a kondenzát je čerpán zpět do 
kotle. Cyklus probíhá od začátku.  Ze spalin je nutno odstranit znečišťující látky (prach, saze, 
popílek) v odlučovačích. Elektrostatický odlučovač využívá systému elektrod v proudu spalin. 
Částice prachu se průchodem kolem elektrod nabijí a jsou elektrostaticky přitahovány 
k opačně nabitým sběrným elektrodám. Z nich se mechanicky setřásají do výsypek. Účinnost 
elektrostatických odlučovačů bývá obvykle lepší než 98 %. Pro odstranění oxidu siřičitého ze 
spalin se nejčastěji užívá mokrá vápencová vypírka. Děje se to v odsiřovacím zařízení, jehož 
hlavní součástí je absorbér. Spaliny v něm procházejí několikastupňovou sprchou, 
rozstřikující vápencovou suspenzi, tvořenou mletým přírodním vápencem a vodou. Oxid 
siřičitý chemicky reaguje a v absorbéru zůstává sádrovec, který je využitelný jako druhotná 
surovina. Ze spalin je takto odstraněno přibližně 95 % oxidu siřičitého. Odloučené a odsířené 
spaliny jsou vedeny do komína ven. [12] 
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1 – skládka paliva, 2 – mlýn, 3 – kotel, 4 – zásobník strusky, 5 – silo popílku, 6 – silo 
energosádrovce, 7 – elektrofiltr, 8 – turbína, 9 – odsíření, 10 – kondenzátor, 11 – generátor, 
12 – primární okruh, 13 – komín 

Obr. 7 Schéma uhelné teplárny [13] 
 

3.1.2 Teplárna na biopaliva 
Teplárna na biopaliva využívá spalování biopaliv pro získání tepelné a zpravidla 

i elektrické energie. Použití biomasy v topných systémech je prospěšné, protože využívá 
zbytky zemědělských, lesních, městských a průmyslových odpadů a odpadů k výrobě tepla 
a elektřiny s menším dopadem na životní prostředí než fosilní paliva. Často se používá 
současné spalování biomasy a uhlí. Problém může být v omezeném množství biomasy a její 
dostupnosti. V některých oblastech je objem volné dřevní štěpky vyčerpán. [15], [16] 

Nejprve dochází k přípravě materiálu ke spalování. U dřeva dochází ke štěpkování, 
piliny a sláma se lisují do briket nebo pelet. Jako biomasa se ke spalování také využívá řada 
rostlin, jako je konopí seté, sléz přeslenitý, pupalka dvouletá, šťovík krmný, otruby, obilí nebo 
sláma. Biopalivo je po úpravě přemístěno pomocí jeřábu nebo dopravníku ze skladiště do 
separátoru, který oddělí z paliva příliš velké kusy a odstraní případné kovové části. Palivo je 
vháněno do kotle, kde dochází k samotnému spalování. Teplota při spalování dosahuje až 
850 °C. Princip výroby energie je obdobný jako u uhelných tepláren. Vzniklé spaliny jsou 
filtrovány pomocí elektrostatických odlučovačů, které odstraní pevné částice. Účinnost 
odlučovačů je přes 98 %. Vyčištěné spaliny jsou vypouštěny zpět do ovzduší. Po spalování 
čisté biomasy zůstává jako vedlejší produkt popel, který lze použít jako hnojivo na poli, neboť 
obsahuje mnoho prvků, jako je např. uhlík, vápník, hořčík, fosfor, potřebných pro růst rostlin. 
[14], [15], [16] 
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3.1.3 Paroplynová teplárna  
Plynová teplárna s kogenerací je založena na principu spalování plynu. Transformace 

tepelné energie na mechanickou, a poté na elektrickou, probíhá ve dvou sériově zapojených 
tepelných cyklech, plynovém a parním. Vzduch je stlačován turbokompresorem poháněným 
turbínou a veden do spalovací komory. Zde dochází ke spalování směsi stlačeného vzduchu 
s plynem. Spaliny roztáčejí plynovou turbínu a generátor, který mění mechanickou energii na 
elektrickou. Ve spalinovém kotli horké spaliny ohřívají vodu na páru. Pára je odváděna do 
parní turbíny s dalším generátorem, kde je opět vyráběna elektrická energie.  Turbína se 
používá protitlaká nebo kondenzační, podle potřeby dalšího využití tepla. V případě 
preference výroby tepla se používají protitlaké parní turbíny, při preferenci elektrické energie 
turbíny kondenzační. Existují různá řešení turbín, např. kondenzační s odběrem páry pro 
flexibilní provoz a výrobu tepla nebo elektřiny. Pára se z turbíny vyvádí do parovodu nebo do 
tepelného výměníku v případě výstupu tepla z teplárny horkovodem. Kondenzát je odváděn 
zpět do spalinového kotle. [2], [17] 

Paroplynové teplárny patří v dnešní době mezi nejdokonalejší tepelné energetické 
centrály. Jsou velmi využívané pro svoji vysokou účinnost.  

Účinnost paroplynové teplárny lze vypočítat pomocí vztahu 3.1 [2] 

𝜂 , = 1 −
𝑄 ̇ + 𝑍̇

𝑄 ̇
∙ 100 [%] (3.1) 

 

 

 

Obr. 8 Schéma paroplynové teplárny [18] 

1 – turbokompresor, 2 – spalovací komora, 3 – plynová turbína, 4 – generátor, 5 – spalinový 
kotel, 6 – parní turbína, 7 – generátor, 8 – kondenzátor, 9 – komín 
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Porovnání zdrojů tepla 

Ekonomika provozu a cena vyrobeného tepla záleží hlavně na použitém palivu. Hnědé 
uhlí patří k nejlevnějším palivům, ale vyžaduje kvalitní odstranění produkovaných emisí - 
síry, popílku a NOx ze spalin. Ekologické předpisy a normy se zpřísňují a omezují využívání 
těchto zdrojů. Dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti. U zdrojů na 
biomasu záleží na dostupnosti biomasy v daném místě zdroje. Případný dovoz biomasy z větší 
vzdálenosti výrazně zhoršuje ekonomiku provozu. Plyn jako palivo pro plynové teplárny je 
výrazně dražší, a proto je výhodné z důvodu vysoké účinnosti využít paroplynový cyklus. 

 

3.2 Turbíny 
Parní turbíny převádí energii páry na mechanickou energii. Jedná se o tepelný lopatkový 

rotační motor. Generátor a turbína, na společném hřídeli, tvoří tzv. turbogenerátor. Základním 
principem fungování turbín je pára, protékající mezilopatkovými prostory rozváděcích 
a oběžných lopatek. Pára expanduje, jedná se o izoentropický děj, a předává svou tepelnou 
energii rotoru. Tepelná energie se mění na kinetickou, která je odváděna jako točivý moment 
na hřídeli turbíny. [19], [20] 

Dělení parních turbín: 

- dle využití výstupní páry 
 kondenzační  
 protitlaková  

- dle počtu stupňů 
 jednostupňová  
 vícestupňová – používají se pro vyšší výkony 

- dle změny tlaku v oběžném kole 
 rovnotlaká (akční) – dochází k expanzi páry pouze v rozváděcím kole; 

v oběžném kole je tlak páry na vstupu a na výstupu stejný, konstantní 
 přetlaková (reakční) – dochází k poklesu tlaku páry v rozváděcích i v oběžných 

lopatkách [19] 

 

 

 
1 – regulační dýza 
2 – regulační rovnotlaký stupeň 
3 – lopatky statoru 
4 – rotor 
5 – ucpávka 

          Obr. 9 Přetlaková turbína [19] 
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1 – regulační dýza 
2 – dýzy v mezistěně 
3 – skříň 
4 – rotor 
5 – vnější ucpávka 

          Obr. 10 Rovnotlaká turbína [19] 
 

3.2.1 Turbíny dle využití výstupní páry 
 

Kondenzační 

Za kondenzační jsou označovány turbíny, za nimiž je umístěn kondenzátor, ve kterém 
pára kondenzuje na vodu. Jsou charakterizovány nízkým tlakem a teplotou výstupní páry. Tím 
je umožněna účinná přeměna přivedeného tepla na energii mechanickou (resp. elektrickou). 
Tyto turbíny patří k základním prvkům oběhu parních elektráren, výroba tepla je pouze 
okrajová. Čistě kondenzační turbíny se používají většinou pouze jako zdroje elektrické 
energie. Odváděné teplo může být použito jako zdroj horké vody, ale jinak se nedá užitečně 
využít. V teplárenství se kondenzační turbína často používá ve variantě s odběrem páry 
v jednom nebo i ve více tlakových stupních. [20] 

 

Obr. 11 Schéma kogenerační jednotky s kondenzační parní turbínou [20] 
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Protitlaková 

Protitlaková turbína se od kondenzační liší vyšším tlakem a teplotou výstupní páry, 
která se parovodem odvádí na místo spotřeby tepla. Zpravidla se jedná o jednotělesové 
zařízení. Výstupní páru lze použít jako topnou páru v teplárnách či pro nejrůznější 
technologické účely. Jednostupňové protitlakové turbíny (Curtisova kola) se používají 
zejména pro záložní a sezónní provoz. Vícestupňové turbíny se používají pro střední výkony 
a pro dlouhé doby ročního využití. [21] 

 

Obr. 12 Schéma kogenerační jednotky s protitlakovou parní turbínou [20] 
 

Účinnost elektrické energie, závislá na základních parametrech použité páry, se nachází 
v rozmezí hodnot od 35 % pro velké kondenzační turbíny, do 8 % pro malé protitlakové 
turbíny. Termodynamická účinnost se pohybuje v rozmezí hodnot od 65 %, pro malé turbíny, 
až do 90 %, pro turbíny velkých výkonů. Termodynamická účinnost závisí na základních 
parametrech páry na vstupu a výstupu z turbíny. Čím jsou parametry vyšší, tím vyšší je 
účinnost, ale zároveň se zvyšují i investiční a provozní náklady. [20] 

Porovnání typů turbín 

Hlavním rozdílem protitlakových turbín oproti kondenzačním je, že na výstupu 
z kondenzační turbíny je kondenzátor páry a na výstupu u protitlakové turbíny parovod se 
zapojeným spotřebičem. Turbíny pro teplárenství jsou navrhovány nejen na základě vstupních 
parametrů, ale i na požadavcích na výstupní parametry. Čím vyšší jsou požadavky na teplo při 
odběru, tím musí být vyšší i teplota a tlak výstupní páry, a tím se snižuje výroba elektrické 
energie. [8] 
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3.3 Kogenerační jednotky  
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nejúčinnější cestou přeměny energie paliva na 

elektřinu a teplo. Jedná se o velmi efektivní, spolehlivý, ekonomický a především ekologicky 
šetrný způsob výroby. Kogenerační jednotky mohou využívat mnoho druhů paliv přes uhlí, 
zemní plyn, biomasu, topné oleje, ale i různá biopaliva. [20] 

Plynné palivo (zemní plyn, bioplyn) je přiváděno do kogeneračního motoru, kde 
dochází ke spalování. Pístový kogenerační motor pohání generátor, který vyrábí elektřinu. 
Teplo, které motor produkuje, je prostřednictvím chladicí vody předáváno do výměníku. Ve 
výměníku dochází k výměně tepla z chladicí kapaliny kogeneračního motoru do nosného 
media, které slouží pro vytápění objektů a k ohřevu teplé vody. Teplota vody dosahuje        
70–90 °C. Z motoru jsou také odváděny spaliny do spalinového výměníku, kde dochází 
k předávání tepelné energie ze spalin do nosného media. Teplo spalin je obvykle 400–500 °C. 
[22], [23]. Při spalování plynu vzniká kromě vodní páry i řada škodlivých plynných látek. 
Hlavními jsou NOx, CO, CO2 a SO2. Z celkového hlediska přináší kogenerace výrazné snížení 
emisí. U spalovacích motorů se pro jejich omezení používají různé konstrukční úpravy. [20] 

Hlavními výhodami kogenerace je zvýšení celkové účinnosti využití paliva, či snížení 
produkce skleníkových plynů a znečišťujících látek. Také dochází ke snížením ztrát při 
přenosu a distribuci elektrické energie, protože je možné umístit výrobu blízko ke 
spotřebitelům. Mezi nevýhody patří poměrně vysoké investiční a provozní náklady. 
Kogenerační jednotky jsou také poměrně hlučné, proto je nutné zajistit účinnou ochranu proti 
hluku. [20] 

 

1 – kogenerační motor, 2 – generátor, 3 – výměník, 4 – spalinový výměník, 5 – komín 

Obr. 13 Schéma kogeneračního motoru [23] 
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3.4 Distribuční síť 
Rozvod tepla z tepláren k jednotlivým zásobovaným objektům je uskutečňován pomocí 

distribučních sítí. Přenos tepla probíhá prostřednictvím teplonosného média, kterým je pára 
nebo horká, popř. teplá voda. Soustavy můžeme dělit dle několika kritérií.  

Dělení: 

- dle oběhu 
 otevřené – teplonosné médium se z předávajících stanic vrací částečně nebo se 

nevrací vůbec; počítá se s odběrem tepla k přímému využití  
 uzavřené – teplonosné médium obíhá v konstantním množství (při zanedbání 

ztrát netěsnostmi); dochází k odevzdání tepla pro nepřímé použití 
- dle potrubí 

 jednotrubkové – teplonosné médium se nevrací do zdroje; nízké investiční 
náklady 

 dvojtrubkové – oběh teplonosného média mezi zdrojem a odběratelem; 
přívodní a vratné potrubí  

 třítrubkové – není příliš využívané; používá se, pokud je dodávka tepla ve 
dvou teplotních nebo tlakových stupních 

- dle umístění 
 nadzemní – vedení je umístěné na sloupech; nevyužívá se; velmi investičně 

náročné; používá se zejména při přechodu vodních toků, silnic a železnic 
 pozemní – investičně nejméně náročné 
 uložené v zemi – využívané v městské zástavbě 

- dle provedení  
 kanálové – železobetonové kanály s vláknitou izolací; investičně náročné 
 bezkanálové –  v současnosti se nejčastěji používá předizolované potrubí; 

nejvíce využívané 
- dle tvaru sítě  

 paprskovité – ze zdroje tepla vychází jeden nebo více napáječů, které se dále 
větví k předávacím stanicím; vhodné zejména pro větší zásobovaná území 

 okružní – modifikovaná paprskovitá síť se vzájemně propojenými napáječi; 
vhodné pro souvislou zástavbu; zpravidla se jedná o obytné čtvrti [22]  

  

Obr. 14 a) Paprskovitá distribuční síť, b) Okružní distribuční síť 

upraveno dle [22] 

a) 
b) 
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- dle teplonosného média 
 parovody – teplonosným médiem je pára o vysokém tlaku a teplotě; teplota 

páry dosahuje až 240 °C a tlak se pohybuje až do hodnoty 1,8 MPa; pro 
zajištění minimálních tepelných ztrát jsou parovody, podobně jako ostatní 
dopravníky tepla, tepelně izolované 

 horkovody – teplonosným médiem je horká voda, která dosahuje až 180 °C 
a 2,5 MPa; horká voda je vedena izolovanými horkovody přímo k odběrateli 
nebo do předávacích stanic; voda předá své teplo a vrací se zpět do teplárny, 
kde se celý cyklus opakuje  

 teplovody – k přepravě tepla slouží teplá voda o maximální teplotě 110 °C 
a tlaku 1,6 MPa; používají se i teplovody s nižší teplotou a tlakem vody 
(95 °C); to umožňuje přímo napojit spotřebitelská zařízení bez nutnosti 
výměníků  [25]  

Porovnání distribučních sítí  

Parovody mají vyšší přenášený výkon, ale mají vyšší pořizovací a provozní náklady, 
nižší životnost, vysoké ztráty. Horkovody v moderním provedení s předizolovaným potrubím 
mají nižší ztráty, nižší pořizovací a provozní náklady. V současné době v mnoha instalacích 
nahrazují parní rozvody. 

 

3.5 Výtopny 
Jsou to zařízení, která vyrábí a dodávají pouze teplo. Jedná se o nejjednodušší cyklus 

získávání tepelné energie. Výtopny jsou užívány především pro jejich vysokou tepelnou 
účinnost. Hodnota výkonu výtopny se pohybuje mezi výkonem domovních kotelen 
a teplárnami. Výkon může dosahovat několika jednotek MW, ale i 300-400 MW. Hlavním 
zařízením ve výtopně je spalovací kotel s nezbytným příslušenstvím. Kotle se liší podle toho, 
zda je teplo odváděno prostřednictvím páry nebo horké vody, popřípadě kombinací obou 
teplonosných médií. Kotle u horkovodních výtopen se nachází vedle sebe, jsou průtočné 
a oběh vody obstarávají oběhová čerpadla. Tato čerpadla také zabezpečují současně i oběh 
vody distribuční sítí. Horkovodní kotle pracují s tlakem 1,5–3,3 MPa a maximální teplota 
vody je 130–180 °C. Parní kotle jsou situovány rovněž vedle sebe a pracují do společného 
parního rozdělovače, který rozvádí vyrobené teplo. Výstupní pára je obvykle mírně přehřátá. 
[10] 

 

 
1 – horkovodní kotel 
2 – recirkulační čerpadlo 
3 – oběhová čerpadla 
4 – nádrž napájecí vody 
5 – nádrž k udržování tlaku v síti 
6 – spotřebitel tepla 

Obr. 15 Schéma horkovodní výtopny [10] 
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1 – parní kotel 
2 – sběrná nádrž kondenzátu 
3 – odplyňovací nádrž 
4 – úpravna přídavné vody 
5 – napájecí čerpadla 
6 – spotřebitelská zařízení 

Obr. 16 Schéma parní výtopny [10] 

Dělení: 

- dle způsobu provozování a využívání   
 základní s dobou využití nad 2000 h/r 
 pološpičkové s dobou využití 1000-2000 h/r 
 špičkové s dobou využití do 1000 h/r 

- dle druhu paliva 
 tuhá paliva – nejvýhodnější palivo pro spalování je koks, neboť je téměř 

bezprašný; dále je možné spalovat i černé uhlí, biomasu a odpady; nejméně 
vhodným palivem je hnědé uhlí, neboť je velmi prašné  

 kapalná paliva – použití lehkých topných olejů s maximálním množstvím síry 
do 2 %; ke spalování se nepoužívá mazut, neboť obsahuje velké množství síry 
a při jeho spalování se uvolňují do ovzduší nebezpečné exhalace 

 plynná paliva – jedná se o nejvhodnější palivo; jednoduchý provoz; používá se 
zejména zemní plyn 

- dle teplonosné látky 
 teplovodní – výstupní voda může dosahovat maximálně 110 °C; se vzrůstající 

teplotou vody rostou tepelné ztráty  
 horkovodní – výstupní voda dosahuje více než 110 °C; v dnešní době velmi 

využívané; zejména jako městské výtopny 
 parní – nejsou příliš využívané; vysoký tlak páry je nutno redukovat v místě 

odběru škrcením; parní rozvody mají nejvyšší tepelné ztráty [10], [17] 
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4 Porovnání CZT a individuálního vytápění 
Zásobování teplem může být prováděno dvěma způsoby: centralizovaně 

a decentralizovaně.  

Centrální zásobování je systém, který zajišťuje výrobu a distribuci tepla v rozsáhlých 
územích. Jedná se o města, městské čtvrti, sídliště a průmyslové zóny. Teplo je vyráběno 
ve výtopně nebo kogeneračním zařízení spalujícím různá paliva, např. fosilní paliva, biomasu 
či různé plyny. Rozvod tepla je uskutečňován prostřednictvím distribučních sítí.  

Při decentralizovaném, neboli lokálním, zásobování je teplo dodáváno prostřednictvím 
individuálních zařízení, kamna či krby, nebo pomocí ústředního topení a kotle. Na rozdíl od 
ústředního topení, které dodává teplo do více místností z jednoho zdroje, individuální topná 
zařízení dodávají teplo pouze do jedné místnosti. [10] 

Centrální zásobování teplem je popsáno v předchozích kapitolách. V následující 
kapitole jsou blíže popsány technologie zařízení a paliva používaná v individuálním vytápění.  

 

4.1 Spalovací zařízení  
Při lokální výrobě tepla se používají různé typy spalovacích zařízení. Jedná se zejména 

o kamna a sporáky, krby a krbová kamna, kachlová kamna, či kotle, které můžeme dělit podle 
typu spalovaného zdroje. Není-li uvedeno jinak, je tato kapitola čerpána ze zdroje [28].  

Kamna a sporáky  

Jedná se o nejjednodušší lokální zařízení s ohništěm pro spalování tuhých paliv. Dno 
ohniště tvoří pevný rošt, kterým proudí vzduch přímo do hořícího paliva. Množství 
vcházejícího vzduchu lze regulovat dvířky popelníku, který se nachází se pod roštem. Ke 
spalování se dá použít velké množství typů tuhých paliv, ať už kvalitní uhlí, či paliva různé 
kvality. Záleží pouze na uživateli, jaké palivo se rozhodne používat. Při spalování mnohdy 
dochází k nedokonalému spalování, které se projevuje tmavým, nepříjemně páchnoucím 
kouřem, obsahujícím škodlivé látky a prachové částice. 

Krby a krbová kamna 

V dnešní době se jedná o velmi oblíbenou a využívanou variantu topení. Krby lze rozdělit 
na otevřené a uzavřené. Otevřené krby jsou méně účinné než uzavřené, neboť zhruba 
90 % energie paliva uniká bez užitku komínem ven. Trh v dnešní době nabízí i krby uzavřené 
sklem s možností regulovat množství spalovaného vzduchu. Tyto krby dosahují až 80% 
účinnosti díky konstrukci s teplosměnnými plochami.  

Kachlová kamna 

Na rozdíl od otevřených krbů je topení v kachlových kamnech velmi efektivní, neboť je 
možné využívat i akumulaci tepla. V kachlových kamnech většinou dochází k dokonalému 
spalování, takže produkce škodlivých látek je na velmi nízké hodnotě.  Kachlová kamna jsou 
sestavena z keramických hmot, které během spalování akumulují uvolněnou tepelnou energii. 
Tepve po nahřátí kamen, což může trvat i poměrně dlouhou dobu, dochází k uvolňování tepla 
do místnosti. Díky této vlastnosti dochází k vytápění místnosti i po vyhoření paliva.  
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Kotel 

Kotle jsou v dnešní době pravděpodobně nejvíce užívaná spalovací zařízení. Existuje 
několik typů kotlů, které lze dělit podle spalovaného paliva na kotle na tuhá paliva, kapalná 
paliva a na plynná paliva.  

a) kotel na tuhá paliva 

Existují ve velkém rozsahu výkonů a typů konstrukce podle použití a druhu paliva. 
Moderní kotle mají automatický provoz, řízené spalování s dodávkou paliva ze zásobníku. 
Palivem v tomto případě je hnědě uhlí nebo pelety. Používané jsou rovněž zplyňovací kotle na 
dřevo nebo biomasu.  

b) kotel na kapalná paliva 

Kotle na kapalná paliva se hojně využívají na místech, kam je těžké dopravit tuhá paliva, 
např. horské oblasti. Jako palivo se používají různé topné oleje, které mají vysokou 
výhřevnost, konstantní v průběhu spalování. Nevýhodou těchto kotlů je poměrně vysoká 
pořizovací cena a provozní náklady.   

c) kotel na plynná paliva 

Jedná se o nejvíce využívaný typ kotlů v domácnostech. Jsou automatizovány, a tím jsou 
pro uživatele velmi jednoduché a pohodlné na obsluhu. V současné době je zemní plyn 
poměrně rozšířen, proto jsou tyto kotle hojně využívány. Plynové kotle moderní konstrukce 
pracují v kondenzačním režimu s vysokou účinností, která dosahuje až 85 %. [4] 

Nejvýhodnější je použití kotlů na plynná paliva, které mají čistý provoz s minimem emisí. 
Mají jednoduché řízení a regulaci a při kondenzačním provozu dosahují účinnosti až 85 % 
(pro běžné kotle o výkonu 0,24 MW) Oproti tomu nejméně výhodné jsou kotle spalující lehký 
topný olej z důvodu nízké účinnosti, která dosahuje pouze 62 %. [29] 

 

4.2 Palivo 
Jedná se o přírodní nebo umělé látky, které po zvýšení teploty na tzv. zápalnou teplotu 

a za dostatečného přístupu vzduchu hoří a spalují se. Při spalování se uvolňuje energie 
obsažená v palivu a dochází k přeměně chemické energie na tepelnou, která se dále využívá. 
Nejdůležitějšími vlastnostmi paliv jsou výhřevnost, spalné teplo, cena, dostupnost a chemické 
složení, které určuje požadavky na spalování a čištění spalin. [27]. Tab. 3 popisuje výhody 
a nevýhody jednotlivých paliv využívané při individuálním vytápění.  

Výhřevnost Hu je množství tepla, které vznikne dokonalým spálením jednotkového 
množství paliva při normálním tlaku 101 325 Pa v adiabatických podmínkách za předpokladu, 
že spaliny se ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára obsažená ve spalinách zůstane 
v plynném stavu. Spalné teplo Ho je množství tepla, které vznikne dokonalým spálením 
jednotkového množství paliva při normálním tlaku 101 325 Pa v adiabatických podmínkách 
za předpokladu, že se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára obsažená ve 
spalinách je v kapalném stavu. Vztah mezi spalným teplem a výhřevností lze vyjádřit vztahem 
3.3. [27] 

𝐻 = 𝐻 − 𝑟 ∙ (𝐻 +𝑊) [kJ·kg-1] (3.3) 
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Tab. 2 Energetické vlastnosti vybraných paliv [27] 

Druh paliva 
Výhřevnost Hu  

[MJ/kg] 
Spalné teplo Ho  

[MJ/kg] 
Dřevo 17 19-20 

Černé uhlí 32 31-34 
Hnědé uhlí 15-17 22-24 

Lehký topný olej 38-41 39-43 
Zemní plyn 34 37-38 

 

Tab. 3 Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých typů paliv [28] 

Palivo Výhody Nevýhody 
 

Zemní plyn 
 

Automatická regulace kotle 
Velice nízké emise 
Vysoká účinnost 
 

 

Růst ceny 
Nutná přípojka plynu 

 

Propan-butan 
 

Automatická regulace kotle 
Vysoká účinnost 

 

Nutný zásobník 
Nutný dovoz paliva 
Cena závislá na vývoji ceny 
ropy a kurzu měny 
 

 

Kapalná paliva 
 

Vysoká účinnost 
Automatická regulace 

 

Vysoká cena 
Nutný zásobník 
Nutný dovoz paliva 
 

 

Uhlí 
 

Nízká cena 
 

Vysoké emise 
Dovoz a skladování paliva 
Odvoz popela 
 

 

Dřevo 
 

Nízká cena 
Obnovitelný zdroj energie 

 

Dovoz a skladování paliva 
Možné problémy s regulací 
U neautomatických kotlů  
časté přikládání 
 

 

Biomasa 
 

Nízká cena 
Obnovitelný zdroj energie 
 

 

Dovoz a skladování paliva 

 

Elektřina 
 

Snadná regulace 
Vysoká účinnost 

 

Vysoká cena 
Nutná přípojka o dostatečné 
kapacitě 
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4.3 Porovnání CZT a individuálního vytápění  
Následující tabulky zobrazují výhody a nevýhody CZT a individuálního vytápění. 

Porovnávat lze z několika různých hledisek.   
 

Tab. 4 Výhody a nevýhody centrálního zásobování teplem [10], [26] 

Centrální zásobování teplem 

Výhody Nevýhody 
 

- vyšší účinnost energetických přeměn 
- vyšší tepelný výkon 
- lze vyrábět i elektrickou energii 
- využívání velkého množství druhů paliv 
- ekologicky výhodné 
- vysoké komíny nezatěžují emisemi blízké 
okolí 

- odsíření a čištění spalin 
- využití náhradního zdroje při poruše 
- velmi pohodlné a jednoduché pro uživatele 
 

 

- nutnost výstavby distribuční sítě 
- ztráty tepla při distribuci 
- vysoká investiční náročnost 
- údržba rozsáhlé teplárenské sítě 
- není možné ovlivnit konečnou cenu tepla 
- potřeba výměníkových stanic pro rozvod 

tepelné energie 
 

 

Tab. 5 Výhody a nevýhody individuálního vytápění [10], [27]  

Individuální vytápění 

Výhody Nevýhody 
 

- uživatel není závislý na výrobci tepla 
- jednodušší regulace 
- nízké ztráty při distribuci 
- investičně nenáročné 
 

 

- náročnost na provoz a údržbu kotlů 
- náročnost na skladovací prostory pro palivo 
- ekologicky nevýhodné 
- nelze využít odsíření a odprášení spalin 
- nelze využít kombinovanou výrobu 
 

 
Z uvedeného porovnání vyplývají jednoznačné výhody centrálního vytápění tam, kde je 

tento způsob dostupný. Teplárenská zařízení mají vyšší účinnost, tepelný výkon, jsou 
ekologická a lépe využívají paliva. Největší nevýhodou je vysoká investiční náročnost 
a údržba rozsáhlých systémů a sítí. Individuální vytápění je vhodné pro svoji variabilitu řešení 
a nízké investiční náročnosti při nižší úrovni ekologie a účinnosti.   

 

 

 

 

 

  



Energetický ústav  
FSI VUT v Brně 

Jana Bártová 
Teplárenské zdroje v ČR

 

33 
 

5 Statistické zpracování teplárenských zdrojů 
Teplárny jsou v České republice jedny z nejběžnějších energetických zařízení. Využívají 

se zejména tam, kde je vyšší koncentrace obyvatel a průmyslu a kde je centrální zásobování 
teplem efektivní volbou.  

Následující obr. 17 a tab. 6 zobrazují vývoj jednotlivých druhů vytápění. Data z tab. 6 
jsou pouze mezi lety 1991-2011, data z pozdějších let nejsou dostupná. Největší pokles 
zaznamenalo individuální vytápění tuhými palivy. Pokles také zaznamenalo vytápění pomocí 
spalování topných olejů. Oba tyto způsoby vytápění jsou pro uživatele poměrně náročné na 
provoz, ale i na ukládání paliva. Vliv má i vysoká cena topných olejů. Naopak nárůst proběhl 
u topení pomocí propan-butanu, zemního plynu, či elektřiny. Tento nárůst proběhl díky 
plynofikaci, která proběhla v 90. letech. Teplárny dosahují jednoho z největších nárůstů, lze 
tedy říci, že u uživatelů se těší velké oblibě. Největší nárůst však zaznamenalo „ostatní“, ale 
není možné dohledat metodiku statistiky, proto nelze s přesností definovat, co se pod touto 
položkou nachází. S vysokou pravděpodobností se jedná o tepelná čerpadla a využití solárních 
panelů.   

 

Obr. 17 Graf podílů jednotlivých druhů vytápění bytů v ČR, upraveno dle [30] 
 

Tab. 6 Statistika způsobů vytápění domácností v ČR, upraveno dle [31] 

Palivo/Zdroj 
Počet vytápěných bytů Podíl na vytápění v % Pohyb 2001-2011 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 bytů trend % 

tuhá paliva 1 626 322 740 039 620 992 43,85 19,33 15,13 -119 047 pokles -3,19 
topné oleje 0 3 752 3 262 0,00 0,10 0,08 -490 pokles -0,01 
propan-butan 0 6 843 11 979 0,00 0,18 0,29 5136 nárůst 0,14 
ostatní 42 960 30 333 289 738 1,16 0,79 7,06 259 405 nárůst 6,96 
elektřina 54 073 247 079 251 809 1,46 6,46 6,13 4 730 nárůst 0,13 
zemní plyn 610 896 1 352 237 1 372 043 16,47 35,33 33,43 19 806 nárůst 0,53 
teplárny 1 371 430 1 447 395 1 554 812 36,98 37,81 37,88 107 417 nárůst 2,88 
bytů celkem 3 705 681 3 827 678 4 104 635 v % v % v % 276 957 nárůst 7,43 
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Následující mapa zobrazuje nejvýznamnější zdroje tepelné energie pro centrální 
zásobování teplem. Tab. 7 zobrazuje 10 největších zdrojů tepelné energie. Zbylá zařízení jsou 
popsána v tabulce, která je přílohou této práce.  

 

Obr. 18 Zdroje tepelné energie pro CZT, zpracováno z [32] 

 

Tab. 7 Nejvýznamnější zdroje tepelné energie pro CZT, data čerpána z [32] 

  Název zařízení Město Zprostředkovatel 
Elektrický 

výkon 
[MW] 

Tepelný 
výkon 
[MW] 

Výkon 
KVET 
[MW] 

1 
Elektrárna 
Počerady 

Počerady 
Elektrárna Počerady, 
a. s. 

1 000,00 2 435,00 23,00 

2 
Elektrárna 
Dětmarovice 

Dětmarovice 
Elektrárna 
Dětmarovice, a. s. 

800,00 2 050,27 344,00 

3 
Elektrárna 
Prunéřov II. 

Kadaň ČEZ, a. s. 750,00 1 581,06 300,00 

4 Teplárna Ostrava TAMEH Czech, s. r. o. 254,00 1 359,00 1 359,00 

5 
Elektrárna 
Ledvice IV B6 

Bílina ČEZ, a. s. 660,00 1 288,13 17,00 

6 ZE Vřesová Vřesová 
Sokolovská uhelná, 
právní nástupce, a. s. 

220,00 1 100,00 1 100,00 

7 
Elektrárna 
Mělník EMĚ I 

Horní Počaply Energotrans, a. s. 240,00 1 098,00 600,00 

8 
Teplárna 
Komořany 

Most United Energy, a. s. 239,00 1 076,00 453,75 

9 
Elektrárna 
Opatovice 

Opatovice nad 
Labem  

Elektrárny Opatovice, 
a. s. 

378,00 1 068,00 470,00 

10 
Elektrárna 
Kladno 

Kladno 
Alpiq Generation (CZ) 
s. r. o. 

472,96 966,00 498,00 
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5.1 Teplárna SEVER, Třebíč 
 V Třebíči se nachází tři teplárny a tři kotelny sloužící k zásobování teplem 
a elektrickou energií. V Teplárně SEVER dochází ke spalování dřevní štěpky, slámy, zemního 
plynu, lehkých topných olejů. Jedná se o bývalou uhelnou kotelnu, která byla od roku 2000 
postupně přebudována na vícepalivové teplárenské zařízení. Celkový tepelný výkon dosahuje 
až 38,8 MWt a celkový elektrický výkon dosahuje 1570 kWe. Spalování v teplárně probíhá 
pomocí tří kotlů o výkonech 3, 5 a 7 MWt určených na spalování balíků slámy a dřevní 
biomasy. V teplárně se také nachází dva plynové kotle o výkonech 5 a 6 MWt a dva 
kombinované kotle na spalování lehkých topných olejů a zemního plynu. Výroba elektrické 
energie probíhá prostřednictvím ORC turbíny o elektrickém výkonu 1 MWe. Distribuční 
teplovodní síť dosahuje až 13163 m. [32], [34] 

Následující obr. 19 zobrazuje množství vyrobené tepelné energie v Teplárně SEVER, 
Třebíč. Z grafu je patrné, že výroba tepelné energie z biomasy vzrostla, zatímco výroba tepla 
spalováním plynu se snižuje. Tato situace je dána cenami paliva. Na obr. 20 je zobrazena 
produkce elektrické energie z KJ, kombinované jednotky, ale i ORC, organického Rankinova 
cyklu. Podrobnější hodnoty týkajících se grafů jsou uvedeny v příloze 3, která obsahuje i data 
ostatních vybraných teplárenských zařízení.  

 

 

Obr. 19 Elektrická energie vyrobená v Teplárně SEVER, Třebíč, zpracováno dle [35] 
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Obr. 20 Tepelná energie vyrobená v Teplárně SEVER, Třebíč, upraveno dle [34] 
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5.2 Teplárna Tábor  
V Teplárně Tábor se nachází dvě kotelny, kde v jedné dochází ke spalování hnědého 

uhlí a topného oleje, a v té druhé ke spalování zemního plynu. Tepelný výkon teplárny 
dosahuje až 208,85 MWt. Ve strojovně se nachází dvě parní turbíny, které slouží k výrobě 
elektrické energie o celkovém výkonu 19,55 MWe. Vyrobená tepelná energie je ke 
spotřebitelům rozváděna pomocí parovodních, teplovodních i horkovodních sítí. Délka 
distribučních sítí dosahuje až 58 km. [36] 

Na následujících grafech a tabulkách lze vidět produkci elektrické a tepelné energie. 
Z obr. 21 můžeme vyčíst poměr vyrobené a prodané elektrické energie, naopak obr. 22 
zobrazuje vyrobenou tepelnou energii.   

 

Obr. 21 Elektrická energie vyrobená/prodaná v Teplárně Tábor, upraveno dle [37] 
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Obr. 22 Tepelná energie vyrobená v Teplárně Tábor, upraveno dle [38] 
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5.3 Teplárna Červený mlýn, Brno 
Jedná se o velmi moderní teplárnu spalující zemní plyn. Výroba tepelné a elektrické 

energie je realizována v paroplynovém cyklu. Provoz teplárny Červený mlýn byl zahájen 
v roce 1999. Celkový tepelný výkon dosahuje až 140 MWt a celkový elektrický výkon 
95 MWe. Tepelná energie je získávána prostřednictvím spalinových kotlů s parními 
protitlakými turbínami a dvou horkovodních kotlů. Systém také obsahuje plynovou turbínu, 
která je jednohřídelová, vysokootáčková a určená pro těžké pracovní podmínky. Tepelná 
energie vyrobená v teplárně, je rozváděna prostřednictvím horkovodní sítě. [39], [40] 

Na následujících grafech a tabulkách lze vidět produkci elektrické a tepelné energie. 
Obr. 23 zobrazuje vyrobenou elektrickou energii, která je ve sledovaném období téměř 
vyrovnaná. Následně je v obr. 24 zobrazena vyrobená tepelná energie. Z grafu je patrné, že 
výroba tepelné energie prostřednictvím horkovodních kotlů klesá.   

 

Obr. 23 Elektrická energie vyrobená v teplárně Červený mlýn, Brno, zpracováno dle [41]  
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Obr. 24 Tepelná energie vyrobená v teplárně Červený mlýn, Brno, zpracováno dle [41] 
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5.4 Teplárna Žatec 
V Žatci se nachází výtopna Perč I se třemi horkovodními kotly, kde se ke spalování 

využívá uhlí v kombinaci s biomasou. Druhým, důležitějším, teplárenským zařízením je 
teplárna Perč II ORC, kde se nachází kotel na spalování biomasy (kůra, kusové dřevo a lesní 
štěpka) a turbína ORC, pracující na principu organického Rankinova cyklu. Celkový tepelný 
výkon dosahuje 37,4 MWt a celkový elektrický výkon dosahuje 1,862 MWe. Tepelná energie 
vyrobená v teplárně a výtopně je rozváděna prostřednictvím horkovodní sítě, která dosahuje 
25 km. [42]  

Na následujících grafech a tabulkách lze vidět produkci elektrické a tepelné energie. 
Z obr. 25 můžeme vyčíst poměr vyrobené a prodané elektrické energie, naopak obr. 26 
zobrazuje poměr vyrobené a prodané tepelné energie. 

 

 

Obr. 25 Elektrická energie vyrobená/prodaná v Teplárně v Žatci, upraveno dle [42] 
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Obr. 26 Tepelná energie vyrobená/prodaná v Teplárně v Žatci, upraveno dle [42] 
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6 Závěr 
Tato práce se zabývá popisem teplárenských zdrojů v České republice. Nejdříve jsou 

popsané tepelné cykly, které se v teplárenství využívají. Jedná se zejména o parní, plynový 
a paroplynový cyklus, který spojuje oba předešlé cykly dohromady. Pomocí kombinace těchto 
dvou cyklů je možné za určitých podmínek dosáhnout maximální tepelné účinnosti. 
K porovnání a popisu teplárenských zařízení používáme teplárenské ukazatele, z nichž 
nejdůležitější je teplárenský modul a celková účinnost zdroje při kombinované výrobě, 
KVET. 

 Velká část práce je věnována centrálnímu zásobování teplem, které můžeme dělit dle 
několika kritérií. Hlavním kritériem je, zda se jedná pouze o výrobu tepla, či o kogenerační 
výrobu tepelné a elektrické energie. V dnešní době je využívaná zejména kogenerace, neboť 
se zde dosahuje efektivnějšího využití paliva. Dalším kritériem je rozdělení tepláren dle 
zdroje tepla. Teplárny mohou spalovat biomasu, fosilní paliva, či různé plyny. Hnědé uhlí 
patří k nejlevnějším palivům, ale vyžaduje kvalitní odstranění produkovaných emisí - síry, 
popílku a NOx ze spalin. U spalování biomasy záleží na dostupnosti v daném místě, neboť 
dovoz biomasy z velké vzdálenosti není příliš ekonomicky výhodný. Plyn využívaný pro 
spalování v teplárnách je poměrně drahý, proto je výhodné využít z důvodu vysoké účinnosti 
paroplynový cyklus. Následující dělení se týká distribučních sítí, které můžeme dělit na 
horkovody a parovody. Horkovody v moderním provedení předizolovaným potrubím mají 
nižší ztráty, nižší pořizovací a provozní náklady. Naopak parovody mají vyšší přenášený 
výkon, ale mají vyšší pořizovací a provozní náklady, nižší životnost a vyšší ztráty. Parovody 
se využívají zejména v místech, kde jsou výškové rozdíly, kvůli snadnému přenosu tepelného 
média. Nelze opomenout ani turbíny sloužící k pohonu generátorů, které vyrábí elektrickou 
energii. Lze je dělit dle mnoha kritérií, avšak z pohledu teplárenství je důležité zejména dělení 
na kondenzační a protitlakové turbíny. Hlavním rozdílem je, že na výstupu z kondenzační 
turbíny je kondenzátor páry a na výstupu u protitlakové turbíny je parovod se zapojeným 
spotřebičem. 

 V následující kapitole jsou blíže popsány výhody a nevýhody centrálního zásobování 
teplem a individuálního vytápění. Centrální zásobování má vyšší účinnost energetických 
přeměn, má vyšší tepelný výkon, lze vyrábět tepelnou, ale i elektrickou energii. Také je velmi 
pohodlné a jednoduché pro uživatele. Má ale i své slabiny, a to zejména nutnost výstavby 
distribuční sítě a ztráty tepla při distribuci. Individuální vytápění má výhodu v tom, že 
nedochází k velkým ztrátám při distribuci a uživatel není závislý na výrobci tepla. Slabinou 
v individuálním vytápění je zejména náročnost na provoz a údržbu kotlů.  

V poslední kapitole této práce je uvedeno několik statistických údajů o teplárenství. 
Z grafů a tabulek je patrné, že teplárenství a centrální zásobování teplem je v České republice 
hojně využívané. V posledních letech jsou znatelné dva trendy - nárůst teplárenství a pokles 
spalování tuhých paliv. V kapitole jsou také popsána vybraná teplárenská zařízení spalující 
různé typy paliv. Teplárny nelze příliš dobře porovnat, neboť využívají různé konstrukce 
a spalují různá paliva. Optimální srovnání by bylo vhodné prostřednictvím teplárenského 
modulu a celkové účinnosti. Toto srovnání nebylo možné provést kvůli nedostatku 
potřebných dat. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Zkratka Význam Jednotka 

EKVET elektřina vyrobená v procesu KVET GJ, MWh 

Ho spalné teplo paliva kJ·kg-1, kJ·m-3 

Hu výhřevnost paliva kJ·kg-1, kJ·m-3 

W poměrná vlhkost v palivu % 

r výparné teplo vody kJ·kg-1 

QKVET teplo vyrobené v procesu KVET GJ, MWh 

𝑄   spotřeba tepla v palivu ve zdroji KVET GJ, MWh 

𝑄 ž   užitečné teplo vyráběné ve zdroji KVET GJ, MWh 

𝑄 ̇   teplo odvedené z parního cyklu do okolí GJ·h-1 

𝑄 ̇   teplo převáděné z paliva GJ·h-1 

𝑍̇   ztráta komínová GJ·h-1 

   

𝜂 ,   účinnost paroplynové teplárny % 

𝜂   celková účinnost zdroje KVET % 

𝜂   účinnost výroby el. energie ve zdroji KVET % 

𝜂   účinnost výroby užitkového tepla ve zdroji KVET % 

σ teplárenský modul – 

   

CZT centrální zásobování teplem  

KJ kogenerační jednotka  

KVET kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie  

ORC organický Rankinův cyklus  

R-C cyklus Rankin-Clausiův cyklus  
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