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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá hnědouhelnými elektrárnami v České 
republice. V první části se rozebírá hnědé uhlí jako nerostná surovina, jeho 
těžba v ČR, dopady těžby na životní prostředí a ekologické územní limity. 
Druhá část se věnuje termodynamickým pracovním cyklům probíhajících 
v elektrárně. Dále rozebírá jednotlivé technologické části hnědouhelné 
elektrárny včetně zařízení a postupů při čištění spalin.  V poslední části jsou 
popsány nejvýznamnější hnědouhelné elektrárny v ČR, jejich stručná 
historie, technické parametry a plánovaná životnost. 

 
ABSTRACT 

The thesis describes brown-coal power plants  in the Czech Republic. The 
first part discusses  brown coal as a mineral raw material,  its mining in the 
Czech Republic, the impact of mining on the environment and ecological 
territorial limits.. The second part deals with the Thermo-dynamic  working 
cycles in the power plant. Also deals with various technological parts of 
brown-coal power plant, including equipment and procedures for the 
cleaning of exhaust gases. The last part describes the most important 
individual brown-coal power plants in the Czech Republic, their brief history, 
the technical parameters and the planned service life. 
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1. HNĚDÉ UHLÍ 

1.1 Vznik hnědého uhlí 
 
Hnědé uhlí je hořlavá hornina, která nejčastěji pochází ze třetihor a je 

geologicky mladší než černé uhlí, které vzniklo v prvohorách. Uhlí se 
vytvářelo v bažinách jezerních pánví, říčních delt nebo nízko položených 
území při okrajích pevnin z odumřelých rostlinných částí. Ty nejdříve díky 
energii slunce vytvářely ze vzduchu, vody a minerálních látek uhlovodíky. Po 
odumření pak klesaly pod hladinu bažiny, kde se v prostředí bez přítomnosti 
kyslíku nemohly rozložit běžnými biologickými procesy. Další geologické 
procesy pak překryly vrstvy biologického původu jinými materiály - často 
náhle díky nejrůznějším katastrofám. Svědčí o tom skutečnost, že přechody 
mezi uhelnou slojí a okolní horninou bývají nezřídka velmi ostré. Hmota 
zpočátku podobná rašelině se postupně dostávala do větších hloubek. Díky 
zvyšujícím se tlakům a teplotám z ní byla vytěsňována voda a jiné látky, čímž 
podíl uhlíku rostl. Nejdokonalejším a konečným produktem zuhelňování je 
grafit (tuha) s téměř stoprocentním obsahem uhlíku [2]. 

  

 1.2 Vlastnosti hnědého uhlí 
 

Hnědé uhlí je hnědé až černohnědé barvy. Bývá většinou matné a jeho 
vryp je obvykle hnědý. Vrypem rozumíme barvu prášku získaného otřením 
nerostu o destičku z bílého nepolévaného porcelánu. Podle stupně 
prouhelnění lze rozlišit hnědé uhlí hemifázní, tj. nejméně prouhelněné, 
středně prouhelněné ortofázní a konečně metafázní, tj. nejvýše prouhelněné. 
Další rozdělení hnědého uhlí je podle stoupajícího prouhelnění: a) hnědé uhlí 
měkké, b) hnědé uhlí tvrdé, a to matné nebo lesklé. Příkladem hemifázního 
uhlí je lignit [6]. Vlastnosti hnědého uhlí jsou v každé lokalitě individuální a 
závisí, za jakých geologických podmínek vznikalo [7,8,9]. 

 Obsah uhlíku:  70 - 75 % C (rašelina má přibližně 55 % C)                             
 Výhřevnost: 9 - 20 MJ/Kg 
 Spalné teplo: 25 - 30 MJ/Kg 
 Obsah síry: 0,6 - 3% 
 Obsah popela: 9 - 45 % 
 Obsah prchavé hořlaviny: 50-60% 
 Obsah vody: 25 - 40 % 
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 1.3 Naleziště a těžba hnědého uhlí v ČR 
 

Největší české hnědouhelné pánve leží v severozápadních Čechách mezi 
Krušnými horami, Českým středohořím a Doupovskými horami. Celková 
rozloha ložisek činí 1 900 km2.  

Nejrozsáhlejší severočeská pánev se dále dělí na 3 dílčí části [3]. 
 V chomutovské části severočeské pánve se místy vyskytuje několik 

slojí, ve větší části pánve jsou tyto sloje spojeny nebo sblíženy 
a povrchově se těží společně. Uhlí má nízký stupeň prouhelnění 
a vysoký obsah popela (až 50 %). Problémem při využívání tohoto 
uhlí ve velkých elektrárnách je zvýšený obsah síry a arsenu. 
Vzhledem k nízké výhřevnosti uhlí přesahuje tzv. měrná sirnatost u 
části zásob dříve používanou normu. 

 V mostecké části severočeské pánve se těží uhlí s nižším obsahem 
popela a vyšším prouhelněním. Uhlí má místy výrazně zvýšené 
obsahy síry i arsenu. Hloubka povrchového dobývání se postupně 
zvyšuje, v současnosti již dosahuje kolem 150 m.  

 V teplické části severočeské pánve byla těžba skončena v roce 1997.  

 

Sokolovská pánev západně od Karlových Varů má dvě slojová souvrství. 
Uhlí má vysoký obsah vody a poměrně nízký obsah síry. Uhlí se používá 
především v energetice (tříděná paliva, spalování v elektrárnách a výroba 
svítiplynu).  

Chebská pánev má kolem jedné miliardy tun zásob nejmladšího hnědého 
uhlí s vysokým obsahem vody (50 až 55 %) a dehtu. Jde proto o uhlí vhodné 
pro chemické zpracování. Těžba zásob této pánve je však zatím vyloučena, 
protože by patrně nepříznivě ovlivnila zdroje minerálních vod Františkových 
Lázní.  

Množství vytěžitelného hnědého uhlí k roku 2010 je 915 000 000 tun [12]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 Severočeské hnědouhelné pánve [10] 
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   Podle ročenky Státní báňské správy z roku 2010 byl rozsah těžby hnědého 
uhlí následující [15]: 

 Severočeské doly a.s. 
 
Lom Libouš - roční těžba 13,5 milionů tun s plánovaným poklesem na 
11 mil. tun za rok. Předpokládaná životnost lomu do roku 2033 (cca 
270 milionů tun). 
 
Lom Bílina - roční těžba 9 milionů tun s plánovaným poklesem na 8,5 
mil. tun. Předpokládaná životnost lomu do rok 2031 (cca 185 milionů 
tun). 
 

 Czech Coal  
 
Lom Vršany - roční těžba 9 milionů tun s plánovaným poklesem na 7 
mil. tun. Předpokládaná životnost lomu do roku 2058 (cca 330 milionů 
tun). 
 
Lom ČSA - roční těžba 5 milionů tun s plánovaným poklesem na 3 mil. 
tun. Předpokládaná životnost lomu do roku 2020 (cca 35 milionů tun). 
 
Lom Centrum - poslední hlubinný důl v severočeském hnědouhelném 
revíru - ukončení těžby plánováno na rok 2012. 

 

1.3.1 Ekologické územní limity 

 
Poměrně značné zásoby hnědého uhlí v severních Čechách jsou 

blokovány na základě vyhlášení tzv. územních limitů těžby hnědého uhlí 
v severních Čechách. Ty byly stanoveny usnesením vlády České republiky č. 
444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra životního 
prostředí Ivana Dejmala. Usnesení vlády definuje dobývací prostory a oblasti, 
které by měly zůstat nevytěženy a mezní hodnoty znečištění ovzduší 
v Severočeské hnědouhelné pánvi. Hlavním důvodem stanovení územních 
limitů byla ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech, 
poněvadž v 70. a 80. letech těžba nabyla masových měřítek a kvůli 
rozšiřování dolů byly bourány rychle celé vesnice, dokonce i města Most a 
Dolní Litvínov. Životnost zásob za územně ekologickými limity reprezentuje 
zhruba osmnáctiletou těžbu a týká se zejména lomu ČSA, lomu Bílina a 
lomu Vršany. Celkově jsou tzv. ekologickými územními limity vázány zásoby 
o objemu cca 0,9 mld. tun. S tenčícími se zásobami hnědého uhlí v těžených 
lokalitách dochází ke stupňování tlaku na přehodnocení či korekci 
původního rozhodnutí z roku 1991 [10]. Kvůli významu hnědouhelných 
elektráren v ČR je zřejmé, že v budoucnu budou územní limity prolomeny, 
pravděpodobně již po roce 2015, protože současná vláda slíbila, že limity 
neprolomí.  
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Pokračování těžby činných lokalit je významný i pro místní regiony 
z hlediska nezaměstnanosti. Postupné uzavírání lomů vede k vysokému 
růstu nezaměstnanosti, protože nejsou vytvářeny pracovní příležitosti 
v nových netradičních odvětvích hospodářství v daných oblastech. Například 
míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 1. 2012 meziměsíčně stoupla o 
0,62 % na hodnotu 13,56 %, průměrná nezaměstnanost v ČR k 31. 1. 2012 
byla  9,1%. [14].  

S prolomením těžebních limitů se také významně jedná o rekultivaci 
bývalých dolů. Strategie rekultivačních plánů vychází z cíle odclonit těžební a 
výsypkové prostory od dotčených měst a obcí pomocí zelených zón, které 
jsou vytvořeny tak, aby snižovaly negativní projevy báňské činnosti a z 
tvorby nové krajiny na plochách, které báňský provoz již opustil [11]. 
Rekultivace se skládá ze 2 etap. První etapa tzv. technická rekultivace 
spočívá v zahlazování důlní činnosti při zakládání výsypek a jejich úpravě 
tvaru. Na tuto činnost navazuje biologická rekultivace, jejímž cílem je obnova 
území k jinému než těžebnímu využití. Na rekultivovaných plochách vznikají 
lesy, pole či rekreační oblasti. Často se volí hydrický způsob rekultivace, kdy 
se lomy zatopí a tím vznikají rozsáhlé vodní plochy, které bývají často 
využívány k rekreaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

16 
 

2. Fungování hnědouhelné elektrárny 

2.1 Cykly parostrojních zařízení 
 

Parostrojní zařízení se používají pro přeměnu tepelné energie v energii 
mechanickou, která pohání generátor elektrické energie. Základní význam 
této přeměny popisují tepelné cykly (oběhy). Tepelný oběh se skládá 
z několika za sebou následujících termodynamických dějů, po jejichž 
vykonání se pracovní látka vrací do původního stavu. V p-v a T-s diagramu 
jsou tyto děje znázorněny uzavřenou křivkou a tento oběh je pak vratný. 
Vratnost změn vyžaduje, aby platil 2. zákon termodynamiky (dQ=Tds) a 
změny probíhaly nekonečně pomalu při stacionárním proudění bez odporů. 
Skutečné oběhy jsou vždy nevratné, ale lze k nim přiřadit vratný oběh, který 
vznikl ze skutečného zanedbání všech ztrát. Tento oběh se nazývá 
porovnávací [1]. Parostrojní zařízení jsou velké stacionární motory pro velké 
výkony, u kterých bývá významné i nepatrné zvýšení účinnosti. Pracovní 
látkou parostrojních zařízení je voda a pára [13].   

 

2.1.1 Rankinův-Clausiův parní oběh 

 
Rankinův-Clausiův parní oběh je základním porovnávacím oběhem ke 

skutečným cyklům v parostrojních zařízeních. Využívá skupenské změny 
mezi kapalinou a párou. 

V kotli se vyrábí sytá pára o stavu 1, která vstupuje do parní turbíny. 
Turbína se skládá z rotoru se soustavou oběžných lopatek a ze statoru se 
soustavou rozváděcích lopatek tvořících dýzy. V turbíně pára izoentropicky 
expanduje do oblasti mokré páry na stav 2. V kondenzátoru se odvádí teplo 
QC a pára kondenzuje na sytou kapalinu o stavu 3. Napájecí čerpadlo pak 
stlačuje sytou kapalinu izoentropicky do kotle o stavu 4, kterému se přivádí 
teplo QH, které nejdříve vodu ohřeje na stav syté kapaliny 5 o teplotě varu a 
pak následuje izobaricko-izotermické vypařování na stav syté páry. Parní 
turbína v elektrárnách pohání generátor elektrické energie [13].  

                                                 

                                      

 

 
                                               

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma zařízení 
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2.1.2 Cyklus parostrojního zařízení s přehřevem vodní páry 

 

Současné kotle umožňují získat páru o vyšších teplotách, než je teplota 
varu, tj. přehřátou páru, která je šetrnější k turbínovým lopatkám, jelikož 
nezpůsobuje kavitaci jako mokrá pára [13].   

Kavitace je děj, při kterém se v páře vyskytují kapičky, které bombardují 
turbínu a vytrhávají mikročástice materiálu, což způsobuje rychlé opotřebení 
lopatek turbíny [17]. 

                                                                                                                                                   
                                               
 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

Obr. 5 Schéma zařízení 

 

Moderní kotle obsahují zóny o různých teplotách, do kterých se umísťují 
výměníky tepla, a to pro předehřev vody (kotel K1), pro vypařování vody 
(kotel K2) a pro přehřev páry (kotel K3). Na výstupu dostaneme tzv. ostrou 
páru o stavu 1, která se přivádí do parní turbíny. Ostrá pára je pára o 
nejvyšších parametrech, která je odebírána přímo z kotle a má teplotu 500 
až 550°C a tlak 13 až 20 MPa (nejnovější parostrojní zařízení pracují i 
s nadkritickými tlaky). V turbíně pára izoentropicky expanduje na stav 2. 
Čerpadlo, turbína i generátor jsou na jedné hřídeli. Přehřívak páry (K3) se 
umisťuje do horní části kotle [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Diagram T-s a h-s parostrojního zařízení s přehřevem páry [13] 
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Je-li přehřátí páry malé, může izoentropická expanze v turbíně skončit 
v oblasti mokré páry a na lopatky posledních stupňů oběžného kola turbíny 
bude působit kavitace (tečkovaná čára v obr. 6). Probíhá-li v turbíně 
adiabatická expanze se třením, může být i při menším přehřátí přiváděné 
páry za turbínou stav přehřáté páry (čárkovaná čára v obr. 6). V h-s 
diagramu vidíme, že entalpie před a za čerpadlem jsou téměř stejné, podobně 
jak je tomu u Rankienova-Clausiova cyklu [13]. 

Měrné teplo přivedené qH a měrné teplo odvedené qC  je [13]: 

  qH = h1 - h5   qC = h4 - h2 

Měrnou práci turbíny aT a měrnou napájecí prácí čerpadla aN je [13]: 

  aT = h1 - h2 = ∆h  aN = h4 - h5 

Pro práci cyklu platí [13]: 

  a0 = aT - |aN|= h1- h2 - (h5 - h4) ≈ aT = h1 - h2 = ∆h 

  a0 = qH - |qC|= h1- h5 - (h2 - h4) ≈ aT = h1 - h2 = ∆h 

Pro termickou účinnost pak platí [13]: 

 

ηt
1 2
1 54

∆
1 54

 

 

Přehřevem páry zvětšíme práci cyklu a tím i termickou účinnost, ale 
vzhledem k termické účinnosti Carnotova cyklu mezi extremními teplotami 
T1 a T4 vzniknou nové rezervy pro možnost dalšího zvyšování efektivity 
parostrojního zařízení [13]. 

 

2.1.3 Cyklus parostrojního zařízení s přehřevem a příhřevem páry 
 

Zvyšování termické účinnosti parostrojních zařízení je možné zvětšováním 
tepelného spádu ∆h na turbíně. To lze provést buď zvyšováním parametrů 
ostré páry (cyklus s přehřevem páry), nebo snižováním tlaku 
v kondenzátoru. Při snižování tlaku v kondenzátoru může však docházet 
v turbíně ke kondenzaci páry, a proto se do cyklu zařazuje příhřev páry. Po 
izoentropické expanzi ve vysokotlaké části turbíny (T1), se provede izobarický 
příhřev x-y v přehříváku K4 a následně další izoentropická expanze 
v nízkotlaké části turbíny (T2). Čerpadlo, obě části turbíny a generátor jsou 
na jedné hřídeli. Přehřívák páry K4 se stejně jako přehřívák K3 umisťuje do 
vrchní části kotle [13].  
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Obr. 7 Schéma zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Diagram T-s a h-s parostrojního zařízení s přehřevem páry a 
znovupřehřevem páry [13] 

 

Znovupřehřev páry způsobuje Carnotizaci cyklu - přiblížení se daného 
Carnotovu cyklu. To můžeme pozorovat v diagramu T-s, kde znovupřehřev 
přiblíží tvar cyklu obdélníku, charakteristickému pro Carnotův cyklus [13]. 

 

 

2.2 Základní části hnědouhelné elektrárny a její princip 
 

2.2.1 Skládka uhlí a jeho přeprava do kotelny 
 

V blízkosti každé hnědouhelné elektrárny leží skládka uhlí, která zajišťuje 
dostatečné zásobování elektrárny uhlím. Velikost skládky hlavně závisí na 
vzdálenosti elektrárny od dolu. Je-li elektrárna v blízkosti zásobovacího dolu, 
pak se skládka navrhuje asi na sedmidenní spotřebu. Jinak se navrhuje 
velikost skládky na 21 dní (mimořádně na 3 měsíce). Pro dimenzování 
skládky bereme asi 90% maximální denní spotřeby. Skládky bývají otevřené 
z důvodu jejich velikosti. Ale i přesto musí být dodržené podmínky, aby 
nedocházelo ke znehodnocení a znečištění paliva. Základem zabezpečení 
těchto podmínek je důkladné odvodnění. Výška uhlí na skládce má 
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maximální předepsanou výšku a je potřeba ji dodržovat, aby nedošlo 
k samovznícení uhlí. Nebezpečí samovznícení lze snížit válcováním, které se 
provádí většinou po 0,5 m vrstvách. Při skladování dochází ke snižování 
výhřevnosti uhlí o 0,2% až 1% za měsíc [18]. 

Zařízení pro přepravu uhlí musí překonat značnou vertikální i horizontální 
vzdálenost. Nejčastěji se k přepravě používají šikmé pásy, jejichž úhel sklonu 
nesmí přesáhnout 18°. Délka pásu často dosahuje 150 až 350 metrů. 
Výkony pásových dopravníků mohou dosáhnout až 2000 tun za hodinu. Po 
vynešení se uhlí shazuje do kotelních zásobníků. Kvůli riziku přetržení pásu 
předměty, které se dostaly do násypky, se kolem dráhy nachází 
elektromagnetické odlučovače. Ty často zachytí za den 10 až 150 kg železa. 
Dopravní cesty bývají zdvojeny z důvodu opravy jedné z nich, přičemž každá 
z nich je stavěna na plný výkon (jedna provozní, druhá rezervní) [18]. 

2.2.2 Zásobníky uhlí v kotelně 

 

Zásobníky v kotelně mají zajistit dodávku paliva do kotle při krátkodobé 
poruše zauhlovacího zařízení nebo pro zajišťování zauhlování přes noc. 
V malých elektrárnách se zásobníky dimenzují na 24 h provozu, u větších 
elektráren na 12 až 14 h provozu a při nepřetržitém zauhlování na 4 až 6 h 
provozu [18]. 

Zásobníky jsou buď ocelové nebo železobetonové. Jejich tvar záleží na 
vlhkosti uhlí. Vlhkost paliva a přítomnost jílových složek má zásadní vliv na 
transportovatelnost paliva a je příčinou mnoha provozních obtíži nejen u 
zásobníků, ale i ostatních částí zauhlovacího zařízení. Pro odstranění 
problému s vlhkostí se provádí různá opatření. Buď se rychle a intenzivně 
ohřeje stěna zásobníku na 120 až 140°C, čímž se na povrchu vody vytvoří 
parní blána, která umožní oddělení paliva od stěny. Mnohem častěji se však 
stěny zásobníku a další části zauhlovacího zařízení pokrývají vhodným 
materiálem (kapron, teflon, polyetylen, různé laky a smalty, vhodné je též 
dřevo napuštěné parafínem apod.) Výhodou těchto materiálů, kromě snížení 
nalepování je, že zvětšují životnost zařízení, protože je chrání před korozí a 
dále se vyznačují menším součinitelem tření než konstrukční materiály (ocel, 
beton). Pro zlepšení sypných vlastností paliva lze přidat (nejméně 10 až 15%) 
velmi suchého paliva [18]. 

2.2.3 Zařízení pro přípravu paliva ke spálení 
 

Uhelný prášek se vyrábí v mlecí stanici, tzv. mlýnici. Aby mletí bylo 
kvalitní a chod mlýnice spolehlivý a bezpečný, musí být palivo při větší 
vlhkosti předsušeno [18]. 

Základní děje při přípravě uhelného prášku jsou sušení a mletí paliva. 
Mlýnice se proto skládá z řady zařízení, která zajišťují dopravu surového 
uhlí, přívod sušícího média do mlýnice, sušící proces, mletí uhlí, třídění 
prášku, odlučování prášku z brýdy (vedlejší produkt při procesu přípravy 
paliva), doprava brýdy do ohniště. Zařízení pro zajištění bezpečnosti proti 
výbuchu uhelného prášku v mlýnici a měření jednotlivých vlastností 
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uhelného prášku. Jednotlivá zařízení jsou zapojena za sebou a tvoří sušící a 
mlecí okruh mlýnice, jejichž konkrétní složení se liší v závislosti na 
jednotlivých vlastnostech [18]. 

2.2.3.1 Sušení uhlí 

 

Uhlí se suší kvůli zlepšení melitelnosti, zajištění spolehlivosti a bezpečnosti 
dopravy uhelného prášku, skladování prášku a ke zlepšení stabilizace 
zapalování a hoření uhelného prášku v ohništi. Sušení uhlí probíhá buď jen 
v mlýnu nebo při velké vlhkosti se musí předsoušet a v mlýně se dokončí 
sušení [18]. 

Suché uhlí s malou vlhkostí se vysuší během mletí v samotném mlýně 
horkým vzduchem nebo kouřovými plyny. Vlhké uhlí se musí předsoušet 
v sušičce. Sušící medium je nositelem tepla potřebného k sušení a nositelem 
odpařené vody, která musí být odvedena od sušeného uhlí a vynesena 
z mlecího okruhu. Sušícím mediem můžou být spaliny, horký vzduch nebo 
jejich směs. Spalin se používá pro velmi vlhké uhlí a horký vzduch pro 
sušení velmi těžko zápalných uhlí, protože vytváří vhodné podmínky pro 
zapalování. [18]. 

Volba sušícího media má velmi podstatný vliv na podmínky bezpečnosti 
proti výbuchu v mlýnici. Výbušnost uhelného prášku závisí na jeho 
rozptýlení v prostředí, jeho koncentraci a na obsahu kyslíku. K výbuchu 
nedojde, pokud podíl kyslíku ve směsi nosných plynů a vodní páry je menší 
než 12 %. Horní mez teploty po sušení je omezena nejen uvedenými 
podmínkami proti vyloučení výbuchu, ale také požadavkem, aby nedošlo ke 
znehodnocení paliva z hlediska jeho výhřevnosti. U hnědého uhlí nesmí 
teplota sušení přesáhnout 100°C [18]. 

2.2.3.2 Základní prvky mlecích okruhů 

 

1. Mlýny 

Typ mlýnu se volí především podle druhu uhlí, jeho vlhkosti, popelnatosti, 
obsahu prchavých látek a s přihlédnutím ke koncepčním a investičním 
možnostem, k nákladům na údržbu a opotřebení mlecích částí [18]. 

a) Tlukadlový mlýn mele jednak tlukadlem, jednak tlakem v mezeře mezi 
rotorem a pancéřováním. Tlukadlový mlýn se dá použít pro všechny druhy 
uhlí. Pro hnědé uhlí se používá až do vlhkosti 35% a popelnatosti až 30%. 

b) Ventilátorový mlýn se používá jako samonasávací pro mletí vlhkého uhlí 
s obsahem vody do 40 % a s dobrou melitelností. 

c) Kroužkový a kladkový mlýn se hodí pro mletí paliv s malým obsahem 
vody, protože u nich nelze palivo významněji sušit. U kroužkového mlýna 
mletí provádí ocelová koule, valící se v drážce mezi prstenci. U kladkového 
mlýna zajišťují mletí kladky, odvalující se po otáčejícím talíři. Výhodou 
těchto mlýnů je nízká měrná mlecí práce. 

2. Zásobníky surového uhlí - viz kap. 2.2.2 Zásobníky uhlí v kotelně 

3. Zásobníky uhelného prášku 
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2.2.4 Kotel 

 

Účinnost kotle lze určit dvěma způsoby. Přímá metoda určuje účinnost na 
základě porovnání reálné využitelné odcházející energie s energií dodanou. 
Druhou možností je nepřímá metoda, která spočívá v určení tepelných ztrát 
kotle [21]: 

 ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (ξmn) – je způsobena obsahem 
uhlíku ve škváře nebo strusce, popílku ve spalinách a roštovým 
propadem; je nazývaná mechanický nedopal 

 ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků (ξf) – spočívá v nevyužitém teple 
odcházejících tuhých zbytků 

 ztráta hořlavinou ve spalinách (ξcn) – tato ztráta je dána chemickou 
nedokonalostí spalování, projevujících se obsahem CO, H2, CxHy ve 
spalinách, je nazývaná chemický nedopal 

 ztráta fyzickým teplem spalin (ξk) – je dána tepelnou energií odcházející 
v plynných spalinách, jedná se o největší ztrátu kotle; tato ztráta je 
také nazývána jako komínová 

 ztráta sdílením tepla do okolí (ξsv) – zohledňuje teplo unikající pláštěm 
kotle do okolí, závisí na kvalitě izolace stěn, způsobu oplechování, 
velikosti kotle a druhu spalovaného paliva 

 

2.2.4.1 Práškové kotle 

Nejčastěji se používají práškové kotle, které jsou určeny především jako 
zdroj páry. Uhelný prach (velikost zrn je pod 1 mm) smíšený s primárním 
vzduchem se vhání do hořáku kotle, kde se spaluje a předává svoji energii 
vodě v trubkách, které tvoří stěnu kotle. Sekundární vzduch podporuje 
hoření. Doba spalování je 1 - 3 s. Po obvodu kotle je rozmístěno více hořáků. 
Na rychlosti spalování závisí výkon kotle. Vzduch se předehřívá teplem 
odcházejících spalin, aby zbytečně neochlazoval ohniště. Pro dosažení 
maximální účinnosti je v kotli řada čidel sledující parametry a efektivitu 
spalování a proces řídí počítač. Optimalizuje se tlak, množství i směr přívodu 
vzduchu i paliva. Membránové provedení obvodových stěn a tahových příček 
zajišťuje dokonalou těsnost kotle [16, 19, 22]. 

Blok 1000 MW spotřebuje 300 vagónů hnědého uhlí denně. Při poklesu 
účinnosti byť o jediné procento dochází ke ztrátám a lze snadno spočítat, že 
jsou značné. V ČR je největší kotel v elektrárně Mělník III (blok 500MW). 
Kotel je vysoký 130 m a vyrobí 1600 tun páry za hodinu. Odpadní teplo se 
vede horkovodem do Prahy, kde se jím vytápějí některá sídliště. Největší 
kotle vyrobí až 2000 t páry/hod. o tlaku až 25 MPa a o teplotě 650°C [18]. 

Kotle tvoří nejobjemnější část elektrárny. V dílnách se smontují co největší 
možné díly kvůli přepravě a vlastní montáž kotle probíhá až na stavbě.  
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Obr. 10 Kotel elektrárny Prunéřov II [20] 

2.2.4.2 Roštové kotle 

Slouží ke spalování kusových paliv. V současné době se roštové kotle téměř 
nestaví, je jich však velké množství v provozu. Nové roštové kotle se staví 
zejména pro spalování biomasy a na spalování odpadů [22]. 

Ohniště je ohraničeno roštem, přední a zadní klenbou a stěnami ohniště. 
Uhlí se na rošt dostává se zásobníku uhlí přes hradidlo výšky paliva. Pevný 
zbytek - škvára odchází přes škvárový jízek do škvárové výsypky. Kotle se 
vyznačují poměrně velkým množstvím škváry a hoření trvá desítky minut 
[22]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma roštového kotle [22] 

1 - ohniště, 2 - rošt, 3 - vstup paliva, 4 - hradidlo, 

5 - škvárová výsypka, 6 - přední klenba, 7 - zadní klenba 



__________________________________________________________________________________ 

26 
 

2.2.4.3 Fluidní kotle 

Fluidizace je děj, v němž je soubor pevných látek udržován ve fluidní vrstvě 
ve vznosu proudem tekutiny. Fluidní vrstva tvoří disperzní systém, který se 
vytváří průtokem plynu vrstvou částic nasypaných pod pórovité dno - tzv. 
fluidní rošt. Při určité rychlosti tekutiny svislou nádobou směrem vzhůru se 
začnou částice tuhé fáze vznášet v tekutině a navzájem se promíchávají [22].  

Atmosférické fluidní kotle se stacionární fluidní vrstvou (AFB) 

Charakteristickým rysem těchto kotlů je bublinkující fluidní vrstva se 
zřetelnou hladinou. První typy těchto kotlů vznikly z rekonstruovaných 
roštových kotlů [22]. 

Atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou (ACFB) 

Společným znakem těchto kotlů je prostup všech spalin z ohniště přes 
cyklony. V nich se odstředivou silou odloučí největší částice, které se potom 
znovu vrací do fluidního ohniště. Výhodou je delší pobyt částic ve spalovacím 
prostoru, který vede k lepšímu odsíření i vyhoření uhlíku (snížení ztráty 
mechanickým nedopalem). Na rozdíl od kotlů AFB není u těchto kotlů 
zřetelná hladina fluidní vrstvy, která expanduje do prostoru ohniště. Drcené 
palivo je dodáváno spolu s mletým vápencem CaCO3 do fluidní vrstvy. 
Cyklon kolem kotle odloučí 90 % částic a vrací je přes sifon zpět do fluidní 
vrstvy [22]. 

Výhodou fluidního spalováni je dávkování vápence do kotle, čímž dochází 
k částečnému odsíření spalin. Síran vápníku v podobě částic je potom 
zachycován v odlučovačích tuhých částic. K jejich zachycení se používá 
textilních nebo elektrostatických odlučováků [22]. 

2.2.5 Potrubí 

Propojení hlavního a pomocného zařízení v elektrárně se uskutečňuje 
v rozhodující míře potrubím, které přepravuje pracovní látku. Potrubí 
v elektrárně rozdělujeme na hlavní a pomocná. Hlavní potrubí propojuje 
základní technologické části. Jsou to parovody od kotle a přehříváku 
(přihříváku) k turbíně, okruh napájecí vody apod.  Pomocná potrubí zajišťují 
spolehlivou funkci veškerého zařízení, kdy je elektrárna odstavena nebo je 
v přechodovém režimu. Patří sem odpadní potrubí, doplňovací potrubí, 
přepadová, prohřívací, odvzdušňovací atd. Potrubí přehřáté a přihřáté páry 
musí byt navrženo, tak aby vydrželo vysoké teploty a tlaky. U těchto potrubí 
se vyhýbáme přírubovým spojům, aby nedošlo kvůli tepelným deformacím 
(tečení materiálu) ke vzniku netěsností. Proto bývají vysokotlaká potrubí 
celosvařovaná a nevyžadují za provozu kontrolu. Tlaková ztráta mezi kotlem 
a turbínou je 4 - 10 % tlaku, pokles teploty je od 5 do 10°C. Potrubí chladící 
vody má značný průměr a je obvykle dosti dlouhé [18]. 

Než odejde pára z kotle, ohřívá se ještě teplem odcházejících spalin a teprve 
pak putuje k turbíně, kterou pohání. 
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2.2.6 Turbína 

Parní turbína je točivý tepelný stroj přeměňující kinetickou energii a 
tepelnou energii proudící páry na mechanický rotační pohyb přenášený na 
hřídel stroje. Turbíny mají obyčejně dva až tři stupně s postupně klesajícím 
tlakem a rostoucím objemem. Lopatková kola, která jsou součástí statoru 
stroje, se nazývají rozváděcí. Ta, která jsou umístěna na hřídeli stroje, se 
nazývají oběžná a spolu s osou tvoří rotor [16, 31]. 

Pro zvýšení účinnosti bývají obvykle velké parní turbíny rozděleny na 
několik dílů – vysokotlaký a nízkotlaký, případně i středotlaké stupně. Mezi 
nimi může být i regenerátor páry, který znovu ohřeje expanzí zchladlou páru, 
čímž zvětší (za cenu dodání relativně malé energie) její objem [31]. 

 S turbínou je přes hřídel spojen generátor elektrické energie. 
V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet), vinutí, v němž 
se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé soustrojí 
se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu (50 Hz). Elektřina se z generátoru 
dodává přes řadu transformátorů do elektrické sítě [5].  

2.2.7 Kondenzátor a chladící věž 

Z turbíny pokračuje pára do kondenzátoru, ve kterém je velmi nízký tlak. 
Jedná se o velký nerezový blok protkaný titanovými trubičkami protékanými 
chladící vodou. Na vnějším povrchu trubiček kondenzuje pára a čerpadlo ji 
žene zpět do kotle. Cestou se opět využívá tepla odcházejících spalin 
k předehřátí vody přicházející do kotle [16]. 

V chladícím okruhu se voda z kondenzátoru vede do chladící věže, kde se 
systémem sprch rozstřikuje na rošty a chladí protitahem venkovního 
vzduchu. Menší část vody se odpařuje, zbytek steče do sběrného bazénu, 
odkud se voda čerpá zpět do kondenzátoru. Odpařená voda se musí neustále 
doplňovat, proto se elektrárny staví vždy blízko vodního zdroje [16]. 

2.2.8 Čištění spalin 

Po spálení uhlí musí spaliny projít řadou čistících zařízení, než budou moci 
být vypuštěny do ovzduší. Spaliny při opouštění elektrárny musí splňovat 
přísné emisní limity, které se postupně zpřísňují, a proto se musí investovat 
do modernizace čistících zařízení. 

2.2.8.1 Odprašování spalin 

Před vypuštěním spalin do komína se musí zbavit nežádoucích příměsí 
(prachu, sazí, popílku). Využívá se působení odstředivých sil - cyklony, 
elektrostatických sil - elektrostatické odlučovače, gravitačních sil či se 
používají jiné fyzikální principy. 

2.2.8.1.1 Cyklony a žaluziové odlučovače 

Cyklony se používají u menších (roštových) kotlů. Spaliny v něm rotují a 
těžší částečky se odloučí odstředěním - po dotyku se stěnou ztrácí rychlost a 
padají do výsypky. U větších elektráren funkci cyklonu nahrazují modernější 
zařízení (elektrostatické odlučovače), která jsou ovšem nákladnější než 
cyklony. 
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Žaluziové odlučovače pracují na principu působení setrvačných sil na 
částice po zakřivené dráze. Tyto odlučovače ale neoddělují nečistoty, ale dělí 
spaliny na 2 části: na vyčištěné (90-95 %) a na zahuštěné prachem, které se 
dále čistí jiným způsobem [25].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 12 Žaluziový odlučovák [25] 

2.2.8.1.2 Venturiho pračka 

Znečištěný plyn se přivádí do zúženého prostoru, tím se zvýší jeho rychlost 
a vzniká podtlak, který nasaje kapalinu, která v prostoru vytvoří mlhovinu 
pohlcující nečistoty. Kapalina se po nasátí a absorpci prachu shlukuje 
v kapičky, které jsou odváděny vlivem odstředivých nebo setrvačných sil 
v odlučovači kapek. Čistý plyn odchází bočním otvorem spodní části. Aby 
Venturiho pračka dosáhla vysoké účinnosti, musí být voda rovnoměrně 
rozprášena po celém průřezu. To je ovšem vzhledem k velkým průměrům 
těžko dosažitelné, tak se volí více Venturiho odlučovačů vedle sebe [25].  
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Obr. 13 Venturiho pračka [25] 

 

2.2.8.1.3 Elektrostatický odlučovač 

Při cestě do komína se ze spalin odstraňují tuhé znečišťující látky (prach, 
saze, popílek) v odlučovačích. V elektrostatickém odlučovači je systém 
elektrod, kolem nichž prochází spaliny. Částice prachu ve spalinách se 
elektrostatický nabíjí na nabíjecích elektrodách a přitáhnou se k opačně 
nabitým sběrným elektrodám. Z nich se mechanicky odklepávají do výsypek. 
Účinnost elektroodlučovačů je více jak 99 % [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Elektrostatický odlučovač [25] 
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2.2.8.1.3 Látkové filtry 

Filtrace patří k nejstaršímu a nejjednoduššímu čištění kapalin a plynů. 
K zachycení nečistot se používá porézního materiálu, kterým protéká plyn 
malými rychlostmi. Filtrační materiál musí být po čase regenerován nebo 
nahrazen novým. Nejběžnějšími filtračními materiály jsou různé textilie. 
K základním charakteristikám materiálu patří průměr vlákna nebo velikost 
póru, hmotnost na m2 a prodyšnost [25].  

2.2.8.2 Odsiřovací zařízení 

Odsiřovací metody podle způsobů zachycování SO2  rozdělujeme na [23]: 

 regenerační - aktivní látka se po reakci s oxidem siřičitým regeneruje a 
vrací zpět do procesu, oxid siřičitý se dále zpracovává 

 neregenerační - aktivní látka reaguje s SO2 na dále využitelný nebo 
nevyužitelný produkt a zpět do procesu se nevrací 

 mokré - SO2 se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi aktivní látky 

 polosuché - aktivní látka je ve formě vodní suspenze vstřikována do 
proudu horkých spalin, kapalina se poté odpaří a produkt reakce se 
zachycuje v tuhém stavu 

 suché - SO2 reaguje s aktivní látkou v tuhém stavu 

Nejužívanější metodou k odstranění oxidu siřičitého ze spalin je mokrá 
vápencová vypírka. K tomu slouží odsiřovací zařízení - absorbér. V 
absorbéru (např. nádobě o průměru 15 m a výšce 40 m) procházejí 
kouřové plyny několikastupňovou sprchou, která rozstřikuje vápencovou 
suspenzi - rozemletý vápenec (CaCO3) ve vodě. SO2 reaguje a vzniká 
Ca(HSO3)2, který dále oxiduje na CaSO4  .  2H2O - energosádrovec, který se 
hromadí na dně absorbéru. Energosádrovec lze výhodně využít pro výrobu 
sádry, stavebních dílů (sádrokartonových desek) a cementu [23]. 

2.2.8.3 Denitrifikace spalin a ekologizace elektráren 

Denitrifikace spalin je technicky obtížnější než odsíření. Kouřové plyny 
obsahují různé oxidy dusíku, přibližně 95 % je NO, asi 5 % NO2, při 
teplotách pod 900 °C vzniká i N2O. Organický dusík je obsažen v palivu i ve 
vzduchu při spalování. Množství, které se oxidací atmosférického dusíku 
dostane do spalin, závisí na teplotě a na obsahu kyslíku v zóně hoření [23]. 

Metody snížení NOx jsou dvojí. Primárním způsobem je, že se škodliviny z 
kouřových plynů odstraňují přímo při spalování, popř. vůbec nevznikají. 
Příkladem je fluidní spalování, při jehož použití ve srovnání klasickým 
spalováním (práškové a roštové kotle) obsahují vzniklé kouřové plyny pouze 
3 % síry a 25 % oxidů dusíku [23]. 

 Sekundárním způsobem se likvidují již vzniklé oxidy dusíku. Používají se 
přitom selektivní katalytické a nekatalytické redukce. Selektivní katalytická 
redukce probíhá ve speciálním reaktoru. Katalyzátorem jsou oxidy vanadu, 
molybdenu nebo wolframu na nosiči z TiO2. Do spalin se vstřikuje amoniak a 
směs se vede přes katalyzátory, kde vzniká elementární dusík a voda. Tato 
metoda je dražší, ale obsah NOx ve spalinách lze snížit o 80-90 % [23]. 
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V rámci programu ekologizace uhelných elektráren provozovaných ČEZ,   
a.s. bylo instalováno 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k 
rekonstrukci odlučovačů popílku a k modernizaci řídicích systémů 
elektráren. Celkově bylo odsířeno 6 462 MW instalovaného výkonu. Z této 
hodnoty připadá 5 930 MW na odsíření pomocí tzv. vypírky kouřových plynů 
(5 710 MW mokrá vápencová vypírka, 220 MW polosuchá vápenná metoda), 
497 MW je odsířeno pomocí náhrady starých kotlů moderními s fluidním 
spalováním, u 35 MW byla provedena změna paliva. Zároveň s postupem 
prací na vyčištění modernějších uhelných zdrojů se rozeběhl i útlumový 
program nejstarších zařízení [23]. 

2.2.8.4 Dekarbonizace 

Cílem dekarbonizace je snížení emisí uhlíku, které bude do budoucna 
nabírat na významu. Po spalování je CO2 z kouřového plynu elektrárny 
oddělen. Pro tento postup je nutno použít velké množství chemikálií a 
energie, protože musí být ošetřeny velké objemy horkého plynu. Tím se 
snižuje bilance účinnosti elektrárny o 8 -14 %, výrobní náklady na proud se 
zvyšují o 100 %. Tímto postupem vzrůstají náklady na odstraňování 
prostředí škodlivého oxidu uhličitého [24]. 

2.2.9 Komín 

Spaliny jsou po zbavení nečistot vedeny do komína, který rozptyluje 
spaliny do ovzduší. Dnes se komíny stavějí nejčastěji betonové 
z monolitického betonu. Komíny bývají válcové nebo jen mírně kuželovité. 
Zaústění spalin do komína je nejvhodnější v šikmém směru zdola nahoru, 
aby se vytvořil příznivý náběh při vstupu do komína. Výška komínu se 
nejčastěji pohybuje mezi 250 až 320 m [18]. 
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3. Hnědouhelné elektrárny v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 15 Mapa hnědouhelných elektráren v ČR [30] 
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3.1 Elektrárna Hodonín 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Elektrárna Hodonín [26] 

 

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České 
republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 - 1957. Výběr 
lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového 
dolu a řeky Moravy. S využitím lignitu s 45% obsahem vody pro práškové 
spalování nebyly v 50. letech žádné zkušenosti, proto souběžně se 
zpracováním projektové dokumentace elektrárny probíhaly i zkoušky s 
předsoušením a mletím lignitu. K datu uvedení elektrárny do provozu se 
podařilo technické problémy vyřešit, i když v některých obdobích se zde 
spalovalo sokolovské hnědé uhlí [5]. 

Původně bylo v elektrárně instalováno osm práškových kotlů, každý o 
výkonu 125 tun páry/hod. V roce 1954 začal pracovat blok čtyř kotlů se 
dvěma 50MW turbínami. Tyto turbíny ze Škody Plzeň byly první 50MW 
turbíny instalované v Československu. V roce 1957 byly spuštěny do 
provozu další dva kotle s 50MW turbínou a v roce 1958 poslední dva kotle s 
55MW turbínou. Se svým výkonem 205 MWe byla v té době Elektrárna 
Hodonín největším zdrojem elektřiny v Československu. V roce 1966 se 
celkový výkon elektrárny zvýšil na 210e MW rekonstrukcí dvou 50 MW 
turbín na 55MW. Všechny zdejší turbíny jsou kondenzační s průtočným 
chlazením. Úpravou prošly také kotle, jejichž výkon se zvýšil ze 125 tun 
páry/hod na 135 tun páry/hod [5]. 

Výstavbou nových výkonnějších bloků nacházejících se v blízkosti 
elektrárny ztratila elektrárna význam jako výrobce elektřiny a začala být 
přestavována na teplárenský provoz. Již v roce 1963 dodávala teplo v páře 
průmyslovým závodům a ostatním spotřebitelům v Hodoníně. V roce 1980 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 105 MWe, 250 MWt 

Plánovaný výkon 105 MWe, 250 MWt 
Plán pokračování provozu  
Odsířeno od roku 1997 
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bylo turbosoustrojí TG4 vyměněno za stroj s regulovaným odběrem páry 180 
tun páry/hod. s potlačenou kondenzací. Obdobným způsobem byla v roce 
1996 rekonstruována turbína TG3. Její výkon klesl z původních 55 MW na 
40 MW. Elektrárna zásobuje Hodonín parou 1,8 MPa/270°C a slovenské 
město Holič horkou vodou 150/70°C. Současný instalovaný výkon je 105 
MWe, 170 t páry/hod. V roce 1998 byl uveden do provozu havarijní kotel o 
výkonu 13 MWt, jehož palivem  je lehký topný olej. 

 Svým výkonem je nejmenší výrobnou ČEZ, a. s.  Výroba elektřiny je 
určena zejména pro potřeby okolí. K rozšíření dodávek tepla slouží také 
tepelný napáječ Hodonín-východ. Celková roční dodávka tepla je cca 1100 TJ 
a instalovaný výstupní tepelný výkon 250 MWt. Elektrárna má značnou 
rezervu pro navýšení současných dodávek a připojení dalších odběratelů [5].  

 V osmdesátých letech byly instalovány nové elektroodlučovače, které v 
současné době dosahují až 99,5% účinnosti záchytu. Hluk z provozu byl 
snížen dodatečným odhlučněním. V letech 1992 - 1997 byly postaveny dva 
fluidní kotle o výkonu 170 t páry/h. Odsíření probíhá od roku 1997 pomocí 
mokré vápencové vypírky. Problémy odpadních vod a popelovin z nových 
kotlů byly vyřešeny společným ukládáním na složišti. Po rekonstrukcích 
došlo k výraznému snížení dopadu na životní prostředí (emise ze spalin 
klesly na desetinu). Elektrárna Hodonín kromě uhlí spaluje i biomasu [5]. 

Při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší produkty. Suchý ložový popel 
částečně nahrazuje písek a zeminu a využívá se pro zásypy výkopů a výrobu 
betonových směsí. Stabilizát je popelová malta používající se pro výstavbu 
hrázových těles, vyrovnání terénních nerovností apod. Úletový popílek se 
používá pro výrobu betonových směsí [5]. 
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3.2 Elektrárna Chvaletice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Elektrárna Chvaletice [26] 

 

Elektrárna byla postavena v letech 1973 - 1979 na území bývalých 
Mangano-kyzových závodů, v nichž právě tehdy končila těžba pyritu. 
Jednotlivé bloky byly uvedeny do provozu v letech 1977-1978. S výstavbou 
elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, protože severočeské 
hnědé uhlí, které se ve Chvaleticích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 
dopravováno z Lovosic po vodě. Elektrárna Chvaletice dominuje 300 m 
vysoký komín. Chladící věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na zemi 
dosahuje kolem 60 m [5]. 

Kotle jsou vybaveny přihříváním páry, ekonomizérem, rotačními ohříváky 
vzduchu, dvěma elektronapáječkami, jednou turbonapáječkou a dvěma 
třísektorovými elektrostatickými odlučovači popílku. Zařízení dosahuje při 
jmenovitém výkonu 655 tun páry/hod. účinnosti 88 %. Turbíny mají výkon 
200 MWt a parametry páry jsou 16,8 MPa/535 °C. Celkový instalovaný 
výkon 800 MWe tvoří čtyři 200MW bloky. Elektrárna dodává do okolí i teplo, 
což vede k vyššímu využití paliva a k energetickým úsporám. Celková roční 
dodávka tepla je cca 200 TJ při výkonu 4x 15 MWt. Elektrárna spaluje 
severočeské hnědé uhlí a jejím zdrojem vody je řeka Labe [5].  

Emise SO2 se snížily díky odsiřovacímu zařízení (mokrá vápencová vypírka) 
a účinnost převyšuje 95%. Zvláštností odsiřovacího zařízení je vyvedení 
odsířených spalin do chladicích věží [5].  

Elektrárna produkuje i vedlejší produkty: strusku, popílek, stabilizát a 
energosádrovec. Tyto produkty nacházejí uplatnění zejména ve stavebnictví. 
Od roku 1998 Elektrárna Chvaletice provádí ukládání energosádrovce podle 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 4 x 200 MWe, 4x 15 MWt 

Plánovaný výkon 0 MW 
Plán ukončení provozu elektrárny po roce 2015 
Odsířeno od roku 1997 
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projektu "Krajinotvorba", kterým uvádí poničenou krajinu po těžbě pyritu do 
původního stavu [5]. 

3.3 Elektrárna Ledvice 

 

Obr. 18 Elektrárna Ledvice [26] 

 

Elektrárna byla postavena v letech 1966 - 1969 a měla celkový výkon 640 
MW. Po ukončení výstavby měla elektrárna pět bloků s výkony: 200 MW 
(blok č. 1) a 4 x 110 MW [5]. 

V roce 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a v roce 1998 ukončil provoz 
blok č. 1. V letech 1992 - 1994 proběhla u 110 MW bloků č. 2 a 3 výměna 
turbín, které nyní umožňují dodávku tepla z každého bloku v objemu 170 
MWt. Odběr dalších 44 MWt umožňuje také turbína bloku č. 4. V letech 
1996 - 1998 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba 
fluidního kotle. V roce 1998 byl zahájen zkušební provoz bloku č. 4, jako 
energetického zdroje v blokovém uspořádání turbíny s fluidním kotlem. Tři 
bloky, s jejichž provozem se nadále počítá, prošly rozsáhlými úpravami. 
K blokům č. 2 a 3 bylo přistavěno odsiřovací zařízení pracující na principu 
polosuché vápenné metody. Emise oxidů dusíku se snižují pomocí 
primárních opatření při spalování, mechanické odlučovače byly nahrazeny 
elektroodlučovači. V roce 1995 byl nainstalován nový vyhodnocovací systém 
měření koncentrací znečišťujících látek ve spalinách. Nový fluidní kotel řeší 
celý komplex emisí plynů, oxidu siřičitého, oxidů dusíku i oxidu uhelnatého 
a emisí prachových částic [5]. 

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí z dolů Bílina. Hlavním 
zdrojem vody je řeka Labe a Všechlapská nádrž, která je zdrojem záložním.  
Elektrárna Ledvice zajišťuje i dodávky tepla pro města Teplice a Bílina. 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 3 x 110 MWe, 380 MWt 
Plánovaný výkon 770 MW (1 x 110, 1 x 660) 
Plán odstavení 2 bloků; výstavba 1 nového 660MW  bloku  
Odsířeno od roku 1996  
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Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje 
spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí. 
Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při tepelném 
výkonu 150 MWt. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MWt, kapacita 
chemické úpravny vody umožňuje dodat 270 MWt do tepelných sítí. 
Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje 
připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do 
stávajících lokalit [5]. 

 

3.4 Elektrárna Mělník 
Elektrárna se  skládá ze tří technologických celků Elektrárna Mělník I 

(EMĚ I) , EMĚ II a EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců 
šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren 
spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských  a západočeských 
dolů. Elektrárna Mělník I byla v říjnu 1993 vyčleněna z ČEZ, a. s., a 
majetkově převedena do akciové společnosti Energotrans, a. s., jejichž 
všechny akcie koupil ČEZ, a. s. V současné době EMĚ I slouží jako teplárna 
dodávající teplo do Prahy, Třeboradic a Neratovic. [5, 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Elektrárna Mělník [26] 

3.4.1 Elektrárna Mělník II  

 

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu 
v listopadu roku 1971.  V období let 1971 - 1976 probíhala optimalizace 
hlavního technologického zařízení a v dalších letech jeho modernizace. U 
všech bloků byla provedena rekonstrukce elektroodlučovačů. Účinnost 
elektroodlučovačů je nyní nad hranicí 99 %. V rámci Realizace útlumového 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 2 x 110 MWe, 340 MWt 

Plánovaný výkon 2x 110 MW 
Plán generální oprava, která umožní provoz do roku 2025 
Odsířeno od roku 1998  
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programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po nabytí nové 
ekologické legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky, které následně prošly 
ekologicko - modernizačním programem [5]. 

V letech 1994-1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním 
provozu celkovou rekonstrukcí. Byly instalovány dvě nové 110MW turbíny 
s budoucí možností odběru tepla jak v páře, tak v horké vodě. Instalován byl 
i moderní řídicí systém Westinghouse WPDF II. Výrazně byly 
zrekonstruovány kotle (membránové stěny, úprava spalovacích režimů - 
primární opatření pro redukci NOx, úpravy dodatkových ploch). Odsiřovací 
zařízení pracující na principu mokré vápencové vypírky bylo zprovozněno ve 
druhé polovině roku 1998. Zbylé dva nerekonstruované bloky byly pak 
definitivně odstaveny z provozu k 31. 12. 1998 [5]. 

Od roku 2000  Elektrárna Mělník II dodává teplo pro město Mělník a blízké 
obce [5].  

3.4.3 Elektrárna Mělník III  

 

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do provozu v roce 
1981. Tento blok je největším uhelným blokem v ČR. Díky své technické 
koncepci se stal jedním z nejekonomičtějších energetických bloků uhelných 
elektráren. Elektrárna postupně prošla modernizací a rekonstrukcí. Jedním 
z problémů bylo, že elektrárna spaluje méně hodnotné uhlí. V letech 1994 - 
1998 bylo cílem zvýšit životnost elektrárny minimálně o 20 let. Přitom bylo 
třeba dosáhnout konkurenceschopnosti provozně-ekonomických parametrů 
výroby, ale i ekologicky šetrného provozu. Turbína byla zrekonstruována a 
po této úpravě dosahuje blok původně projektovaného výkonu 500 MWe. Na 
kotli byly provedeny úpravy pro snížení produkce Nox. Na konci roku 1998 
bylo podobně jako na EMĚ II uvedeno do provozu odsiřovací zařízení 
s účinností 95% [5].  

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření z obou elektráren je 
zpracováván jako vedlejší energetický produkt v přilehlém závodě na výrobu 
sádrokartonových desek.  Struska a popílek jsou upravovány na 
certifikovaný stavební materiál. Po realizaci poslední větší investice na 
odvodnění strusky v roce 2005 se bude výroba elektřiny a tepla díky 
certifikaci popílku, strusky a energosádrovce na vedlejší energetické 
produkty blížit bezodpadové technologii [5]. 

 
 

 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 1 x 500 MWe 

Plánovaný výkon 0 MW 
Plán ukončení provozu elektrárny (mezi lety 2015 – 2020) 

z důvodu nedostatku uhlí 
Odsířeno od roku 1998  
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3.5 Elektrárna Počerady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Elektrárna Počerady [26] 

 

Výstavba elektrárny probíhala ve dvou fázích. První fází byla výstavba 
elektrárny Počerady I (bloky č. 1 až 4). Bloky č. 1 a 2 byly uvedeny do 
provozu v roce 1970, bloky č. 3 a 4 v roce 1971. V druhé fázi byla postavena 
elektrárna Počerady II (bloky č. 5 a 6). Tyto bloky byly uvedeny do provozu 
v roce 1977. Původní výkon elektrárny byl 6 x 200 MWe [5].   

V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1. 1994 
odstaven z provozu výrobní blok č. 1. Ostatní bloky prošly mezi lety 1990 až 
2000 rozsáhlou modernizací, zejména zaměřenou na ekologii. Původní 
podnikatelský záměr byl založen výhradně jen na výrobě elektřiny, avšak to 
přineslo velkou produkci nežádoucích emisí a odpadů. Po realizaci 
ekologického projektu vznikly v elektrárně technologické procesy, které 
umožnily kromě výroby energie také výrobu stavebních materiálů 
z odpadních produktů. Toho bylo dosaženo za současného snížení emisí a 
odpadů. Snahou je, aby se dal veškerý odpad využít a elektrárna se stala 
bezodpadovou. V roce 1994 byly v elektrárně uvedeny do provozu první dva 
odsířené 200MW bloky (č. 5 a 6) v ČR. Odsiřovací zařízení pracuje na 
principu mokré vápencové vypírky. V roce 1996 byly uvedeny do provozu 
zbylé tři odsířené bloky. S výstavbou odsiřovacích jednotek byl postaven 
v blízkosti elektrárny podnik vyrábějící energosádorvec. Přebytek 
enerogsádrovce je dodáván do cementáren místo sádrovce. Současně 
s odsiřováním proběhla v letech 1994 - 1996 denitrifikace.  Z popílku se 
vyrábí stabilizát, který se využívá pro tvarové úpravy a nepropustné překrytí 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 5 x 200 MWe 

Plánovaný výkon 1260 MW (3 x 200, 1 x 660)  
Plán obnova 3 bloků, odstavení 2 bloků, výstavba 1 

nového 660MW bloku (v letech 2009 – 2012) 
Odsířeno od roku 1994 - 1996  
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bývalého uhelného lomu Třískolupy. Dále se používá pro rekultivaci a 
úpravu krajiny nebo při stavbě silnic jako podkladový materiál [5]. 

Elektrárna Počerady patří mezi nejvyužívanější uhelné elektrárny v České 
republice. Hnědé uhlí se dopravuje po železnici z povrchových dolů mostecké 
pánve. Elektrárna je zásobována vodou z Ohře a dodávku tepla zajišťuje 
pouze pro svůj provoz [5].   

3.6 Elektrárna Poříčí 
Elektrárna Poříčí se skládá ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II 

a Teplárny Dvůr Králové, jejíž instalovaný výkon činí 115,8 MWt. 

3.6.1 Elektrárna Poříčí II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Elektrárna Poříčí II [28] 

 

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest 
kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti 
kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém 
výkonu  250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu 
v letech 1996 a 1998, a v současné době spalují hnědé uhlí. Dva původní 
kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva [5]. 

Ve strojovně se nacházejí tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém 
výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí 
odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. 
V současné době jsou využívána dvě soustrojí a třetí je připraveno pro krytí 
dodávek pro případ dlouhodobých oprav. Elektrárna Poříčí zásobuje teplem 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 3 x 55 MWe 

Plánovaný výkon 110 MW (2 x 55)  
Plán pokračování provozu podle dostupnosti paliva, 

odstavení 1 bloku 
Odsířeno od roku 1996 - 1998  
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město Trutnov a značnou část jeho okolí. Elektrárna Poříčí II disponuje 
celkovým teplárenským výkonem  294 MWt. Ročně dodá prostřednictvím své 
parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2560 
primárních odběrných místech  přibližně 1 500 TJ tepla. Z toho objemu činí 
35 %  bytový odběr a 65 % odběr nebytový [5]. 

Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí II k tzv. systémovým 
elektrárnám. Díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování 
dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách [5]. 

 

3.7 Elektrárna Prunéřov 
Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v 

České republice. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky: Elektrárna 
Prunéřov I a Elektrárna Prunéřov II. Elektrárny Prunéřov patří k největším 
dodavatelům elektřiny. Zároveň dodávají teplo do Chomutova, Jirkova a 
Klášterce nad Ohří. Instalovaný výkon pro dodávku tepla dosahuje 500 MWt. 
Elektrárny jsou postaveny v blokovém uspořádání.  Protože se do budoucna 
počítá s plným provozem obou energetických celků, byly elektrárny Prunéřov 
I a Prunéřov II odsířeny. U obou byla použita metoda mokré vápencové 
vypírky. Zdrojem vody je řeka Ohře. Hnědé uhlí se těží v lomech Dolů Nástup 
Tušimice, Severočeských dolů, a. s., odkud se dopravuje po železniční vlečce 
[5]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Elektrárna Prunéřov [26] 

3.7.1 Elektrárna Prunéřov I 

 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 4 x 110 MWe, 500 MWt (EP I + EP II) 
Plánovaný výkon 0 MW  
Plán ukončení provozu všech bloků (v letech 2015 a 2016) 
Odsířeno od roku 1995  
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Elektrárna Prunéřov I byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968. 
Bylo zde instalováno šest 110MW bloků. V letech 1987 až 1992 prošly čtyři 
bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva bloky byly v rámci 
útlumového programu začátkem devadesátých let odstaveny z provozu. 
Turbíny 110 MW jsou kondenzační, rovnotlaké, třítělesové, s přihříváním 
páry v kotli. Každá turbína má sedm neregulovaných odběrů páry pro 
regeneraci a dva neregulované odběry pro dodávku tepla. K rekonstrukci na 
teplárenský provoz došlo začátkem devadesátých let. Od roku 1996 se 
v elektrárně nachází odsiřovací zařízení. Po modernizaci elektrárna 
produkuje energosádrovec a stabilizát [5]. 

3.7.2 Elektrárna Prunéřov II    

 

 Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. Má pět 
210MW bloků. Ty byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982. 
Parní turbíny 210 MW jsou akční, kondenzační, jednohřídelové, třítělesové, 
se sedmi neregulovanými odběry pro regenerační ohřev kondenzátu, ohřívání 
vzduchu pro kotel a vody pro vytápění objektů elektrárny a dodávku do okolí 
[5]. 

3.7.2.1 Obnova Elektrárny Prunéřov II 

Modernizace Elektrárny Prunéřov II navazuje na první vlnu ekologizace 
provedenou v 90. letech. Předpokládá modernizaci tří současných bloků a 
zvýšení jejich jednotkového výkonu na 250 MW. Dále se počítá 
s prodloužením životnosti o 25 let. Produkce znečišťujících látek by měla 
klesnout o 50 % a CO2 o 31 % [5].  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 5 x 210 MWe 

Plánovaný výkon 750 MW (3 x 250)  
Plán obnova bloků (v letech 2010 – 2013) 
Odsířeno od roku 1996 
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3.8 Elektrárna Tisová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Elektrárna Tisová [26] 

 

Elektrárna Tisová se skládá ze dvou technologických celků, a to Elektrárna 
Tisová I (ETI I) a Elektrárna Tisová II (ETI II). 

 

3.8.1 Elektrárna Tisová I  

 

Výstavba ETI I byla zahájena v roce 1954. Bylo instalováno osm kotlů 125 
tun páry/h a čtyři 50 MW turbosoustrojí. V prosinci roku 1958 byl připojen 
první 50MW turbogenerátor a v roce 1959 byla nainstalovaná poslední 12 
MW turbina. Celkový instalovaný výkon ETI I tak činil 212 MW. Zdrojem 
páry ETI I byly původní vysokotlaké, třítahové kotle s granulačním ohništěm 
a přirozenou cirkulací. Každý kotel měl čtyři mlecí okruhy s tlukadlovými 
mlýny, které byly v letech 1965 - 1970 rekonstruovány a vybaveny 
ventilátorovými mlýny s přímým foukáním uhelného prášku do ohniště [5].  

V letech 1983 až 1987 proběhla přestavba na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla. Dva 50MW turbogenerátory byly nahrazeny kondenzačními 
turbínami s regulovaným odběrem o výkonu 55 MW. Současně byl 
vybudován rozvod tepla pro region Sokolovska a teplo začalo být dodáváno 
do okolních měst a obcí. Celkový instalovaný výkon elektrárny se tak zvýšil 
na 522 MW. Kvůli útlumu hnědouhelných elektráren byl v roce 1990 
odstaven 100MW blok a o rok později i druhý 100MW blok. V roce 1998 byla 
odstavena 50MW turbína, a tak instalovaný výkon klesl na 272 MWe. 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 183,8 MWe 

Plánovaný výkon 183,8 MWe 
Plán pokračování provozu do roku 2030 

(podle možností těžby) 
Odsířeno od roku 1995 - 1997 
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V posledních letech elektrárna prodělala modernizaci na snížení znečištění a 
ekologické ukládání odpadů. Původní kotle byly nahrazeny dvěma fluidními 
kotli o parních výkonech 350 tun páry/h. Současný výkon elektrárny je 184 
MWe.  Byly sníženy emise popílku, SO2, NOx a CO na hodnoty nižší než 
stanoví zákon. V letech 1995 a 1997 byly instalovány odsiřovací zařízení 
pracující na principu mokré vápencové vypírky. Elektrárna produkuje 
vedlejší produkty, které nacházejí uplatnění ve stavebnictví a kompletně 
likviduje znečištěnou vodu. Vyvedení dodávky tepla je prostřednictvím parní 
soustavy o jmenovitých parametrech 1,2 MPa, 240 °C. Roční výroba elektřiny 
se pohybuje okolo 5760 TJ, dodávka tepla odběratelům okolo 1500 TJ. 
Palivem je sokolovské hnědé uhlí, které je dopravováno pásovou dopravou 
přímo z třídírny od dodavatele Sokolovská uhelná a. s. Zdrojem 
technologické vody pro elektrárnu je řeka Ohře a přilehlé odkaliště bývalého 
lomu Silvestr [5]. 

3.8.2 Elektrárna Tisová II 

 

Výstavba ETI II byla zahájena v roce 1955. Byly instalovány tři bloky 100 
MW, které byly uvedeny do provozu v letech 1960 až 1962. Celkový 
instalovaný výkon ETI II činil 300 MW. Zdrojem páry ETI II byly 3 
vysokotlaké, třítahové kotle s granulačním ohništěm, přirozenou cirkulací 
vody a přihříváním páry o výkonech 330 tun páry/h. Kotle měly čtyři mlecí 
okruhy s tlukadlovými mlýny, které byly v letech 1971 - 1973 nahrazeny 
ventilátorovými mlýny s přímým foukáním prášku do ohniště. V tehdejší 
době se stala Elektrárna Tisová svým výkonem 512 MWe první 
československou velkoelektrárnou a byly v ní poprvé instalovány a ověřeny v 
provozu bloky o výkonu 100 MWe. Po dokončení výstavby a stabilizace 
provozu se v roce 1964 podílela na výrobě elektrické energie celé elektrizační 
soustavy republiky 9,8 %. V roce 1992 byl instalován třísetový elektrický 
odlučovač na 100MW bloku. V současné době je ETI II tvořena granulačním 
kotlem 330 t/h a kondenzační, rovnotlakou, třítělesovou 112MW turbínou s 
přihříváním páry. V letech 1995 až 1997 byla instalována odsiřovací 
jednotka na 100MW bloku, která pracuje na principu mokré vápencové 
vypírky [5]. 

 

 

                                   

 
 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 112 MWe 

Plánovaný výkon 112 MWe 
Plán pokračování provozu do roku 2030 

(podle možností těžby) 
Odsířeno od roku 1997 
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Obr. 24 Elektrárna Tušimice II [29] 

 

 

Elektrárna Tušimice byla dostavěna v roce 1964, kdy byla spuštěna 
Elektrárna Tušimice I (ETU I). Elektrárna Tušimice II (ETU II), se čtyřmi 
200MW bloky, byla uvedena do provozu v letech 1973-1974. ETU I, která již 
dosloužila, a ETU II byly postaveny přímo u zdroje hnědého uhlí - Doly 
Nástup Tušimice. Uhlí se dopravuje pásy přímo od těžebních strojů do 
elektrárny a tím odpadají náklady na železniční dopravu. To snižuje výrobní 
náklady a elektrárna se tak řadí mezi nejefektivnější provozy v ČR [5]. 

Parní kotle o jednotkovém výkonu 660 t/h jsou průtlačné, dvoutahové, 
s granulačním ohništěm a přihříváním páry. Každý kotel má 6 
ventilátorových mlýnů. Všechny kotle prošly řadou úprav a rekonstrukcí 
směřujících nejprve zejména k omezení struskování a později k docílení 
splnění emisních limitů NOx, CO  a SO2. Odsiřovací zařízení postavené 
v letech 1994-1997 pracuje na principu mokré vápencové vypírky. Oproti 
klasickým sprchovým odsiřovacím jednotkám je zde použit tryskový 
bublinkový reaktor, který zabezpečuje dokonalý kontakt spalin s absorpční 
suspenzí a tím vyšší účinnost procesu při nižší energetické náročnosti. 
S postupným uváděním odsiřovacích jednotek do provozu souvisela i změna 
způsobu ukládání odpadů. Energosádrovec a popílek je používán 
k revitalizaci krajiny po důlní činnosti.  Čtyři turbiny jsou kondenzační, 
třítělesové, rovnotlaké, s osmi neregulovanými odběry pro ohřívání napájecí 
vody a pro horkovodní vytápění. Mají jmenovitý výkon 200 MW, jmenovité 
otáčky 3000/min a parametry páry 16,5 MPa, 540/540°C. Chlazení je 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 800 MWe (4 x 200)  
Plánovaný výkon 800 MWe 
Plán pokračování v dosavadním provozu  
Odsířeno od roku 1997 
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cirkulační, ke každému bloku přísluší 96 m vysoká železobetonová chladicí 
věž. Zdrojem vody je řeka Ohře. Elektrárna kromě výroby elektřiny 
produkuje i teplo, kterým zásobí Kadaň a blízké okolí [5].  

Do organizační jednotky Elektrárny Tušimice patří také malá vodní 
elektrárna Želina. V provozu byla v letech 1908-1925, v roce 1994 byla opět 
uvedena do původního stavu a v současné době dodává v závislosti na 
průtoku vody 300-450 kW elektřiny. Je to pozoruhodná architektonická a 
technicko-historická památka [5]. 

 

3.10 Elektrárna Opatovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Elektrárna Opatovice [32] 

 

 

Elektrárnu Opatovice provozuje společnost Elektrárny Opatovice, a.s. 
Postavena byla v letech 1959-1960 a spaluje mostecké hnědé uhlí. Odsíření 
je v provozu od roku 1998. V kotelně se nachází šest kotlů o výkonu 250 t 
páry/hod., které dodávají páru o výstupních parametrech 9,6 MPa a teplotě 530°C. 
Vyrobená pára je dodávána do šesti turbín, z nichž každá spotřebuje podle typu při 
maximálním výkonu 220 - 330 t / hod. V elektrárně Opatovice je instalováno 
celkem 6 turbogenerátorů. Turbíny č. 1, 2 a 4 jsou kondenzační, turbíny č. 3 
a 6 jsou kondenzační s regulovaným odběrem páry a turbína č. 5 je 
protitlaká. Pára z regulovaných odběrů a z regulovaného protitlaku slouží 
jako zdroj tepla pro teplárenskou soustavu. Všech 6 generátorů je stejných, 
každý o výkonu 60 MWe. Odsiřování probíhá pomocí mokré vápencové 
vypírky. Elektrárna Opatovice dodává teplo do Hradce Králové, Pardubic, 
Chrudimi a do dalších obcí. Veškeré vedlejší produkty, které vznikají při 
spalování uhlí a během procesu odsíření spalin: energosádrovec, popílek, 
struska, dále záměsová voda a aditivum (vápno) se smíchají v mísiči na tzv. 

Základní údaje 
Instalovaný výkon 360 MWe  

Odsířeno od roku 1998 
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stabilizát. Ten je používán jako stavební materiál pro zemní práce nebo se 
ukládá na skládku [33]. 
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ZÁVĚR 
Uhelné elektrárny skupiny ČEZ, a. s. v ČR zajišťují většinovou výrobu 

elektrické energie. Nejdůležitějším novodobým historickým milníkem české 
uhelné energetiky byla v letech 1992 - 1998 realizace rozsáhlého 
ekologického rozvojového programu. V rámci tohoto programu bylo 
v uhelných elektrárnách instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 
fluidních kotlů, byly rekonstruovány odlučovače popílku a došlo k 
modernizaci řídicích systémů elektráren. Během „čištění“ uhelných 
elektráren se rozeběhl i útlumový program nejstarších zařízení. Díky 
uskutečnění programu se podařilo významně snížit emise SO2 o 92%,  
pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu 
uhelnatého o 77 %. Většina vedlejších energetických produktů se dále 
zpracovává a nachází nejčastěji své uplatnění ve stavebnictví. Současným 
cílem je zvyšování účinnosti nejen kotle, ale i celého bloku a snižovaní CO2. 
Kvůli technologii odsíření mají elektrárny svoji životnost 15 let, a proto je 
nutné počítat s jejich postupným dožíváním. Skupina ČEZ, a. s. plánuje 
kompletní modernizaci jednotlivých technologií, výstavbu nových bloků a 
plánované odstavování zastaralých elektráren. Kompletní obnovou bloků se 
prodlouží životnost elektráren až o 25 let. Ke kompletní obnově a výstavbě 
nových bloků dojte u elektráren Tušimice II, Prunéřov II, Ledvice a Počerady. 
Z důvodu nedostatku paliva v lokalitě nebo neefektivity udržování úrovně 
ekologických parametrů bude ukončen provoz 14 bloků. Kromě Elektrárny 
Tušimice I, odstavené již v roce 1998, hodlá ČEZ na přelomu let 2015 a 2016 
zcela ukončit provoz Elektrárny Prunéřov I. Tato elektrárna by po roce 2015 
bez zásadní rekonstrukce nevyhověla zpřísněným ekologickým parametrům 
podle nové legislativy a na potřebnou dobu provozu by nebyl pro ni dostatek 
uhlí. Dalším zařízením, které definitivně mezi léty 2015 a 2020 zastaví 
provoz především z důvodu nedostatku uhlí je Elektrárna Mělník III. 
Podobný osud postihne i Elektrárnu Chvaletice, jejíž životnost je plánována 
jen do roku 2020. I přes veškeré investice do modernizací a zvyšovaní 
účinností hnědouhelných elektráren ztratí postupně uhelné elektrárenství   
do roku 2050 svůj dominantní význam z důvodu vyčerpání zásob hnědého 
uhlí. 
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