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ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. První část práce 

je část rešeršní a pojednává o využívaných teplárenských technologiích v naší zemi. Druhá část 

je opět rešeršní a detailněji popisuje jednotlivé součásti tepláren, jakožto kotle, turbíny, 

výměníky tepla a tepelné sítě. Následující kapitola porovnává výhody a nevýhody centrálního 

zásobování teplem a lokálního zdroje tepla, a to nejprve teoretické a posléze prakticky. 

Závěrečná část bilancuje výrobu tepelné a elektrické energie z pohledu využívaného paliva 

a z pohledu obejmu produkce za posledních 15 let.   

 
Klíčová slova 

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, teplárna, zdroj tepla, centrální zásobování teplem, 

kogenerační jednotka, plynový kotel. 

ABSTRACT 

 
This bachelor’s thesis deals with sources for heat production in the Czech Republic. The 

first part is a research part and is about used heating technology in our country. The second part 

is again research part and describes individually in more detail parts of the heat sources, as 

boils, turbines, heat exchangers a heat distribution. The next chapter compares advantages and 

disadvantages of central heat supply and local source of heat, first theoretically and then 

practically. The last part balances production of the heat and electricity from the point of view 

of the fuel used and the amount of production over the past 15 years.  

Key words 

 

Combined production of electricity and heat, heating plant, heat source, central heat 

supply, cogeneration unit, gas boiler. 
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ÚVOD 

 
Potřeba tepla je již odpradávna jednou ze základních lidských potřeb. Dosažení tzv. 

tepelné pohody je klíčové pro příjemný lidský život. Člověk by měl trávit čas v jemu příjemném 

teplém prostředí, a to jak na pracovišti, tak i v domácnostech. Obecně patří zásobování teplem 

mezi důležité součásti hospodářství, jakožto ukazatel kvality využívání energetických zdrojů a 

energetické vyspělosti daného státu. 

Zásobování teplem – teplárenství je obor energetiky, jehož cílem je co nejefektivnější 

výroba a distribuce tepla. V dnešní době je kladen maximální důraz na hospodárnost celého 

procesu a co nejnižší zatížení životního prostředí. Teplárenství představuje v drtivé většině 

případů kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Tento proces sdružené výroby tepla 

a elektřiny probíhá nejčastěji v teplárnách a paroplynových teplárenských zařízeních. Pro 

výrobu samotné tepelné energie slouží výtopny a kotelny. 

Nejčastějším systémem zásobování teplem je systém tzv. centrální zásobování teplem – 

CZT, který by se dal charakterizovat jako systém s jedním hlavním zdrojem tepla, odkud je 

rozváděné teplo do okolí. Oproti němu stojí systém menších lokálních výtopen či 

kogeneračních stanic. 

Cílem bakalářské práce bude popsat zdroje a systém centrálního zásobování teplem, 

porovnat výhody a nevýhody systému CZT a lokálních zdrojů vytápění teoreticky a na 

praktickém příkladu a nastínit bilanci vyrobené tepelné a elektrické energie teplárenskými 

zdroji v České republice.
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1 Zdroje tepla pro CZT 
Teplárenství rozumíme jako odvětví energetického průmyslu, jenž se zabývá výrobou, 

rozvodem a prodejem tepla. Z hlediska průmyslových oborů ho řadíme na úroveň plynárenství, 

elektrárenství, atp. Základem teplárenského systému je teplárna, což je energetický závod, ve 

kterém probíhá současně výroba elektrické energie a tepla, tj. kombinovaná výroba elektřiny a 

tepla (KVET). V dnešní době je též užíván výraz „kogenerace“ (původem z anglického 

„cogeneration“), jako ekvivalent výrazu KVET, avšak stále je spíše spojován s kombinovanou 

výrobou elektřiny a tepla za použití spalovacích motorů menších výkonů. Vyprodukovaná 

elektřina je spotřebovávána přímo ve výrobním závodě (teplárně), nebo je dodávána do 

nadřazené elektrické soustavy. Teplo je z teplárny rozváděno ke spotřebitelům pomocí 

rozvodné tepelné sítě. [2] 

Vyrobené teplo je z teplárny rozváděno za pomocí páry, nebo pomocí teplonosné vody, 

tento způsob je dnes nejrozšířenější. V případě, že je teplárna situována dále od spotřebitele 

tepla, je spojujícím článkem mezi teplárnou a rozvodnou tepelnou sítí tzv. tepelný napáječ. U 

rozvodu, kde se teplo dodává prostřednictvím páry, má tepelná síť dvě potrubí: a) kondenzační 

potrubí o menším průměru, b) parní potrubí o větším průměru. Pokud je teplo rozváděno 

teplonosnou vodou, obsahuje rozvodná tepelná síť nejméně dvě potrubí tj. vratné a přívodní. 

Mezi teplárnou a spotřebitelem tepla se může dle potřeby nacházet i čerpací stanice, jejímž 

úkolem je cirkulace teplonosné vody. U rozsáhlejších tepelných soustav má voda v primární 

přívodní větvi teplotu až okolo 150 °C, v případě takovýchto soustav se na koncích tepelné sítě 

nachází výměníková stanice, která zprostředkovává tepelnou výměnu mezi horkou vodou 

primární tepelné sítě a teplou vodou v sekundární tepelné síti. [2] 

 

Obr. 1 Schéma teplárenské horkovodní soustavy [4] 

 

ZO – objekt zásobovaný teplem, 1°TS primární tepelná síť, 2°TS – sekundární tepelná síť,  VS 

– výměníková stanice, TN – tepelný napáječ, T – teplárna, ES – elektrizační síť, Č – cirkulační 

čerpadlo 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Robin Macek  

Teplárenské zdroje v ČR 

 

13 

 

Celý tento systém nazýváme systémem centrálního zásobování teplem (CZT). Mezi 

základní zdroje tepla pro CZT řadíme teplárny, paroplynové teplárenské zařízení, výtopny a 

kogenerační stanice [1]. Dále se budeme podrobněji zabývat každým zdrojem zvlášť. 

Pro úplnost je třeba zavést určité veličiny, které popisují daný energetický zdroj, jeho 

účinnost, kvalitu a přínos.  

Modul teplárenské výroby elektřiny - též označován zkráceně jako teplárenský modul, je 

zásadní veličinou při hodnocení efektivnosti KVET. Udává poměr velikosti vyrobené elektřiny 

a vyrobeného tepla dodaného do tepelné sítě. [3] 

 

𝜎 =
𝐸

𝑄
 [−]                                                              (rov.  1.1)  

 

σ – modul teplárenské výroby elektřiny, E – vyrobená elektřina [J], Q – vyrobené teplo [J] 

Velikost teplárenského modulu se odvíjí od typu použité technologie KVET. Hodnota σ 

je také závislá na okamžitých parametrech vyráběné tepelné a elektrické energie a dá se změnou 

těchto parametrů vhodně ovlivnit. [3] 

Tab. 1 Hodnoty teplárenského modulu v závislosti na použité teplárenské technologii. [3]  

Zdroj KVET Teplárenský modul 

Teplárna se spalovací turbínou 0,30 – 0,80 

Teplárna s parní turbínou 0,10 – 0,45 

Teplárna se spalovacím motorem 0,65 – 0,80 

Paroplynová teplárna 0,90 – 1,40 

 

 

 Účinnost zdrojů KVET – vzhledem k vyrobeným formám energie při KVET byly 

zavedeny tyto účinnosti: [5] 

a) elektrická – jakožto účinnost výroby elektrické energie, je dána podílem vyrobené 

elektrické energie ku celkové energií přivedené palivem. 

 

𝜂𝑒𝑙
𝐾𝑉𝐸𝑇 =

𝐸

𝑄𝑝𝑎𝑙
 [−]                                                (rov.  1.2) 

 

𝜂𝑒𝑙
𝐾𝑉𝐸𝑇- elektrická účinnost zdroje KVET, E – vyrobená elektrická energie [J], 𝑄𝑝𝑎𝑙 – 

celková přivedená energie palivem 
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b) tepelná – jakožto účinnost výroby využitelné tepelné energie, je dána podílem 

využitelné tepelné energie ku celkové energií přivedené palivem. 

 

𝜂𝑡𝑒𝑝
𝐾𝑉𝐸𝑇 =

𝑄𝑈𝑉

𝑄𝑝𝑎𝑙
 [−]                                                (rov.  1.3) 

 

𝜂𝑡𝑒𝑝
𝐾𝑉𝐸𝑇 – tepelná účinnost zdroje KVET, 𝑄𝑝𝑎𝑙 – celková přivedená energie palivem 

[J], 𝑄𝑈𝑉 – využitá tepelná energie [J]  

 

c) celková – jakožto celková účinnost zdroje KVET, je dána podílem součtu elektrické 

a tepelné účinnosti ku celkové energií přivedené palivem. 

 

𝜂𝑐𝑒𝑙
𝐾𝑉𝐸𝑇 =

𝐸+𝑄𝑈𝑉

𝑄𝑝𝑎𝑙
 [−]                                              (rov.  1.4) 

 

𝜂𝑐𝑒𝑙
𝐾𝑉𝐸𝑇 – celková účinnost zdroje KVET, E – vyrobená elektrická energie [J], 𝑄𝑝𝑎𝑙 – 

celková přivedená energie palivem [J], 𝑄𝑈𝑉 – využitá tepelná energie [J] 

 

1.1 Výtopny  

Jedná se o samostatný energetický zdroj, jehož jediným produktem je teplo. Oproti 

ostatním energetickým zdrojům má výrazně jednodušší proces získávání tepla [1]. Podle média 

jimž je rozváděno teplo, dělíme výtopny na:  

a) parní – využívají se především tam, kde spotřebitel požaduje páru určitých parametrů. 

Z lepších dopravních důvodů se využívá pára o vysokém tlaku, protože se 

vzrůstajícím tlakem páry klesá průměr parovodu, což snižuje konstrukční náklady 

parovodu. Většina spotřebitelů však nemá pro vyšší tlak páry využití, a tak je tlak 

snižován škrcením. [3]  

 

 

Obr. 2 Schéma parní výtopny (podle [3]) 

 

1 – parní kotel, 2 – záchytná nádrž kondenzátu, 3 – odplyňovací nádrž, 4 – úpravna přídavné 

vody, 5 – napájecí čerpadlo, 6 – spotřebič tepla 
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b) horkovodní (výstupní teplota vyšší než 110 °C) a teplovodní (výstupní teplota nižší 

než 110 °C) – při využití horkovodní resp. teplovodní sítě nejsou nároky na vyšší 

transportní tlaky, čímž se podstatně snižují náklady. Také transportní teplota by 

neměla být příliš vysoká, neboť s klesající teplotou, klesají tepelné ztráty. V dnešní 

době se jedná o nejčastěji stavěný druh výtopen. [3] 

c) smíšené 

 

Výtopny lze též dělit dle spalovaného paliva na: [3]   

 výtopny na kapalná paliva 

 výtopny na plynná paliva 

 výtopny na tuhá a alternativní paliva (odpady, biomasa) 

Nejvhodnější palivo pro výtopny se dnes jeví různé formy biomasy jako dřevní štěpka, 

pelety, sláma, atp. Takové palivo je z dnešního pohledu ekologické a výrazně snižuje náklady 

na vyrobené teplo. [3] 

 

 

Obr. 3 Výtopna na dřevní štěpku [8] 

 

1.2 Teplárny 

Teplárny lze dále dělit podle využité technologie na teplárny s parními turbínami, se 

spalovacími (plynovými) turbínami a se spalovacími motory.  

1.2.1 Teplárny s parními turbínami 

Teplárny s parními turbínami pracující podle Rankin-Clausiova tepelného cyklu jsou 

nejstarším typem zdroje pro systém CZT, potažmo pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

Právě dlouhodobý vývoj, kterým tento typ zdroje prošel, má za důsledek že ani dnes, kdy jsou 

k dispozici i jiné teplárenské zdroje, neztrácí tento typ dostatečnou konkurenci schopnost. [2] 
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Základním druhem teplárenského zapojení turbín je zapojení s protitlakovou turbínou, 

kde pára o výchozím tlaku a teplotě vstupuje do turbíny, kde expanduje na protitlak. Parametry 

protitlaku páry vystupující z turbíny odpovídají potřebám dalšího využití páry, ta se odvádí 

přímo ke spotřebiteli anebo ohřívá otopnou soustavu. Veškerá páry je tedy součástí procesu 

KVET. [3] 

 

 

 

Obr. 4 Schéma teplárny s parní turbínou – rozvod tepla pomocí páry (podle [9]) 

 

1 – parní kotel, 2 – protitlaková parní turbína, 3 – spotřebitelské zařízení, 4 – čerpadlo napájení, 

5 – generátor elektrické energie, 6 – redukční stanice 

 

  V případě, že je teplo dodáváno do tepelné sítě pomocí horké vody, je provoz teplárny 

doplněn o výměníkovou stanici. V té je předáváno teplo mezi primárním teplárenským 

okruhem, jenž je tvořena parním kotlem, protitlakovou turbínou a parní částí okruhu a mezi 

sekundárním okruhem, který sestává z vodního přenosového potrubí a spotřebitelského 

zařízení. K výměníkové stanici bývá zařazen špičkový parní ohřívák nebo horkovodní kotel, 

z důvody pokrytí okamžité špičkové potřeby tepla (viz obr. 5). [3] 
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Obr. 5 Schéma teplárny s parní turbínou – dodávka tepla pomocí horké vody (podle [9]) 

 

1 – parní kotel, 2 – protitlaková parní turbína, 3 – spotřebitelské zařízení, 4 – čerpadlo napájení, 

5 – generátor elektrické energie, 6 – redukční stanice, 7 – výměníková stanice, 8 – čerpadlo 

oběhové vody 

 V České republice je nejčastěji využíváno jako palivo hnědé energetické uhlí, dalšími 

palivy, méně však častými, bývají např. topné oleje nebo zemní plyn. Teplárna, kde je palivem 

uhlí, je tvořena následujícími částmi: [9] 

 Zauhlovací celek – příjem paliva, skladování, drcení a následná doprava do kotlů. 

 Kotelna – uhelné mlýny, kotle, ventilátory, atp. 

 Strojovna – parní turbíny, elektrické generátory, kondenzátní a napájecí čerpadla. 

 Zásobování a úprava vody – chemická a tepelná úprava vody, čerpací stanice, nádrže 

napájecí vody a sběrných kondenzátů. 

 Odpopelňování – odstranění popela a strusky z kotlů. 

 Výměníková stanice – soustava výměníků tepla, kondenzátní a oběhová čerpadla. 

 Ostatní zařízení teplárny – měřící a regulační technika, elektrotechnická instalace 

(transformátory, napájecí rozvody, atd.), pomocné provozy (laboratoře, sklady, dílny 

údržby aj.). 
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Obr. 6 Celkový pohled na teplárnu Otrokovice [11] 

 

Jako celek jsou uvedené části teplárny situovány v posloupnosti technologického 

procesu. Základním požadavkem je dostupnost všech bloků, avšak za podmínky co nejmenší 

rozlohy zastavěné plochy a také dodržení všech bezpečnostních předpisů. [3] 

 

1.2.2 Teplárny se spalovacími (plynovými) turbínami 

Oproti teplárnám s parními turbínami se jedná o výrazně mladší technologií pro KVET. 

Širšímu uplatnění v praxi se dostalo spalovacím turbínám (pracujícím dle Braytonova cyklu) 

až v posledních padesáti letech. Důležitým aspektem pro využití v energetice se stalo dosažení 

dostatečné účinnosti a výkonů spalovacích turbín, avšak ještě významnější bylo vybudování 

rozsáhlé sítě ropovodů a plynovodů, což zvýšilo dostupnost vhodných paliv. [2] 

Obecně lze teplárny se spalovacími turbínami charakterizovat těmito body: [2]   

 Teplárny se spalovacími turbínami dosahují podstatně vyšších hodnot (přibližně 

dvojnásobných) modulu teplárenské výroby elektřiny než klasické teplárny 

s parními turbínami. Tím je dosažena úspora paliva při KVET oproti oddělené 

výrobě.  

 Malé rozměry a hmotnost a menší velikost pomocných zařízení. 

 U teplárny se spalovacími turbínami odpadá těžká strojovna (jako např. parní 

turbosoustrojí). Celé zařízení je tedy výrazně jednodušší. 

 Spalovací turbíny se vyznačují vysokou provozní pružností – možnost rychlého 

spouštění a zatěžování.   

 Teplo je odváděno pouze ze spalin. 

 Výrazně nižší podíl škodlivin ve spalinách. 
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Spalovací turbíny nacházejí v praxi uplatnění v mnoha různých způsobech. Nejčastější 

použití je jako zdroj energie v teplárnách, jak v průmyslových, tak v městských. Základem 

takového teplárenského zařízení je parní turbína, za kterou je zařazen kotel na odpadní teplo 

(parní nebo horkovodní). Díky zařazení kotle na odpadní teplo je docíleno výrazné nezávislosti 

mezi vyprodukovanou tepelnou a elektrickou energií. [9] 

 

 

 

Obr. 7 Schéma teplárny se spalovací turbínou pro dodávku tepla v horké vodě (podle [3]) 

 

1 – sací filtr, 2 – vzduchový kompresor, 3 – spalovací komora, 4 – plynová turbína, 5 – 

horkovodní kotel na odpadní teplo, 6 – výfukový trakt spalin, 7 – spotřebič tepla, 8 – oběhové 

čerpadlo, 9 – generátor elektrické energie, 10 – přívodní a regulační stanice plynu 

 

Je-li teplo z takovéto teplárny dodáváno pomocí horké vody, dosahuje teplota spalin na 

výstupu hodnot až 110 °C, poté má kotel na odpadní teplo účinnost více než 80 %. Dodává-li 

však teplárna páru, je celková tepelná účinnost výrazně nižší, to je způsobeno vyšší výstupní 

teplotou spalin. Účinnost kotle na odpadní teplo je totiž přímo úměrná výstupní teplotě spalin 

(viz obr. 8). Tuto teplotu nelze příliš ovlivnit, a tak pro zvýšení účinnosti kotle na odpadní teplo 

lze měnit určité parametry – např. dosáhnout co nejnižší teploty vratného kondenzátu, volit co 

nejnižší tlak páry ve spotřebitelské síti nebo využít možnost část tepla dodávat pomocí horké 

vody. [3] 
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Obr. 8 Účinnost kotle na odpadní teplo (podle [3]) 

 

Časté využití spalovacích turbín v praxi je také k výrobě elektrické energie, a to buď 

jako záložní zdroj, nebo k pokrytí špičkového zatížení elektrizační sítě. V obou případech je 

plně využito pružnosti a rychlosti spouštění soustrojí. Klesající tepelná účinnost je dostatečně 

vyvážena nízkými ztrátami během spouštění a odstavování. Spalovací turbíny nacházejí 

uplatnění také v různých chemických technologických linkách nebo v čistírnách odpadních 

vod. Mimo teplárenské využití se však spalovací turbíny využívají nejčastěji jako pohonné 

jednotky v přečerpávacích stanicích dálkových ropovodů a plynovodů. [9] 

 

Teplárna se spalovacími turbínami je tvořena těmito technologickými částmi: [3] 

 Turbosoustrojí – včetně elektrického generátoru (nejčastěji vzduchem 

chlazený). 

 Pomocná zařízení – olejové hospodářství, pomocná čerpadla, aj. 

 Chlazení – oleje, vzduchu generátoru atd. – může být vodní nebo vzduchové. 

 Sací zařízení – filtry, tlumiče hluku, žaluzie. 

 Výstupní trakt – spalinové potrubí, uzavírací klapky, tlumiče hluku. 

 Silnoproudá elektroinstalace – vývod elektrického výkonu, spouštěcí zařízení. 

 Kotel na odpadní teplo, plynové kotle. 

 Plynová regulační stanice 

 Potrubní systém – čerpadla, redukční stanice, odplyňovací nádrže, aj. 

 Vnější elektroinstalace – napojení na rozvodnou síť. 
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Zvláštním typem teplárenského zařízení se spalovacími turbínami je zařízení pracující 

podle Chengova cyklu. Jedná se o teplárnu, kde spalovací turbína pracuje se vstřikem páry. 

V kotli na odpadní teplo je produkována pára, která je poté přiváděna do spalovací komory 

spalovací turbíny. Velkou výhodou se jeví to, že pára generovaná v parním kotli nemusí být 

přehřátá, má tedy nižší tlak, čímž dosáhneme nižší teploty výchozích spalin. Ve spalovací 

komoře je pára spolu se stlačeným vzduchem ohřívána na požadovanou vstupní teplotu do 

spalovací turbíny. Díky absenci přehříváku páry je kotel výrazně jednodušší. [3] 

 

Obr. 9 Vizualizace řezu kotle na odpadní teplo [12] 

 

Mezi výhody zařízení s Chengovým cyklem patří konstrukční jednoduchost a nižší 

pořizovací náklady. Celé zařízení je často dodáváno jako jeden celek v podobě modulárního 

bloku. Takové bloky mohou být využity například při rekonstrukci většího stávajícího 

teplárenského zdroje. Jako největší nevýhoda se jeví vysoká spotřeba upravené vody, které se 

po průchodu spalovací komorou ve formě páry odvádí do ovzduší. [3] 

 

1.2.3 Teplárny se spalovacími motory - KGJ 

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie v tepelných zařízeních se spalovacími 

motory dnes představuje nejefektivnější způsob výroby energií. Díky sdružené výrobě a také 

časté spotřebě vyrobených energií přímo v místě výroby, dokáže takové zařízení efektivně 

využít až 95 % dodaného paliva. Samotná sdružená výroba energií probíhá tak, že je nejprve 

potenciální energie ze spáleného palivo využita na výrobu elektrické energie a následně je 

tepelná energie uvolněná při spalování využita na ohřev otopné soustavy, příp. je uložena do 

akumulačních nádrží. Hlavním rozdílem oproti teplárně s plynovou turbínou je, že je zde 

využito i teplo z chlazení oleje a motoru pohánějícího elektrický generátor. Jedná-li se o motor 

přeplňovaný, je odváděno teplo i z chladiče turbodmychadla a vzduchu. [6] [2] 
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 Z konstrukčního hlediska tvoří zařízení upravený pístový spalovací motor, který spaluje 

nejčastěji zemní plyn. Motor, pracující dle Ottova cyklu, je jako jeden celek spojen spojkou 

s generátorem, který převádí točivou mechanickou energií na energií elektrickou. Tento celek 

je uložen do základového ocelového rámu, spolu s ním je součástí celého zařízení i systém 

tepelných výměníků. Ten je tvořen zpravidla třemi tepelnými okruhy – primárním, 

sekundárním a technologickým. Primární okruh odebírá teplo přímo z pláště motoru a předává 

jej do sekundárního okruhu. Sekundární okruh odebírá teplo ze spalovacího motoru (jedná se 

tedy o chlazení spalovacího motoru) a odebírá teplo spalinám odváděné výfukem (tzv. 

spalinový výměník). Úkolem technologického okruhu je odebírat teplo uvolněné při stlačování 

palivové směsi v turbodmychadle. [7] 

 

 

Obr. 10 Spalovací kogenerační motor zn. TEDOM [10] 

 

 Nejrozšířenějším typem teplárenských zařízení se spalovacími motory jsou tzv. 

kogenerační jednotky (KGJ). Ve své podstatě se jedná o teplárnu lokálního významu. 

S ohledem na efektivitu a ekonomickou stránku jsou nejčastěji kogenerační jednotky využívány 

tam, kde jsou vysoké nároky na okamžitý odběr tepla, kde je třeba zvýšit efektivitu provozu 

zdroje tepla a také v neposlední řadě tam, kde je třeba snížit finanční prostředky vynaložené na 

výrobu tepla. Kogenerační jednotky jsou také využívány jako záložní zdroje energie v případě 

výpadku dodávky elektrické energie z vnější elektrizační sítě, tzn. jako ostrovní zdroje energie. 

Proto je nutné navrhovat výkon KGJ, tak aby tepelná energie získaná a uložená v době chodu 

stačila na zásobování objektů i na dobu odstávky KGJ. Kogenerační jednotka bývá nejčastěji 

pro případ poruchy doprovázena záložním vytápěcím zdrojem (např. elektrokotlem). 

Nejčastějšími případy využití v praxi jsou hotely, školy, nemocnice, domovy důchodců, lokální 

komunální výtopny, obchodní domy, bazény a lázně, sportovní haly a centra, průmyslové 

podniky, atd. [6] 
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Obr. 11 Kogenerační jednotka s popisem [7] 

 

Kogenerační jednotky jsou vybaveny řídicím systémem pro bezobslužný provoz 

s automatickým nastartováním a odstavením v závislosti na okamžité potřebě lokální 

elektrizační či otopné sítě. Lze je také ovládat ze vzdáleného pracoviště. Součástí kogenerační 

stanice jsou také akumulační nádrže velkých objemů, které slouží k uchovávání přebytečné 

vyrobené tepelné energie. Jako akumulační médium bývá zpravidla použita teplá voda. Teplo 

uložené v akumulačních nádržích je využito v případě vysoké okamžité poptávky anebo ve 

chvílích, kdy je KGJ mimo provoz. [7] 

 

1.3 Paroplynová teplárenská zařízení 

Růst nároků na větší efektivnost, menší ekologickou zátěž a co nejvyšší úsporu paliva při 

KVET, má za následek neustálý vývoj v oblasti tepelných zdrojů. Jedním z výsledků tohoto 

vývoje je právě přínos spojení parní a spalovací turbíny v jeden celek v tzv. paroplynovou 

teplárnu. Tepelným oběhem takové teplárny je složený Rankin-Clausiův a Braytonův 

cyklus. [3] 

Paroplynová teplárna je tvořena spalovací turbínou, za kterou je zařazen parní kotel na 

odpadní teplo. Tato zde vyrobená pára je poté využita jako pracovní médium pro parní turbínu. 

U takové teplárny dochází k výrazné úspoře paliva. Teplo může být z teplárny rozváděno 

pomocí páry nebo horké vody. Z konstrukčního hlediska je paroplynové zařízení velmi 

podobné teplárně se spalovacími turbínami, pouze s tím rozdílem, že přibude soustrojí parní 

turbíny. [9] 
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Obr. 12 Schéma paroplynové teplárny – dodávka tepla v páře (podle [9]) 

 

1 – vzduchový kompresor, 2 – spalovací komora, 3 – spalovací turbína, 4 – parní turbína, 5 – 

parní kotel, 6 – čerpadlo, 7 – spotřebič tepla, 8 – přídavná spalovací komora, 9 – přídavný 

ventilátor, 10 – elektrický generátor 

 

V parní části paroplynové teplárny se nejčastěji vyskytují klasické parní protitlakové 

turbíny, avšak vyskytují se i kondenzační turbíny (díky svým vysokým hodnotám tepelné 

účinnosti během kondenzačního provozu). Stejně jako u tepláren se spalovacími turbínami 

platí, že celková účinnost závisí zejména na účinnosti parního kotle. Opět je tedy požadována 

co nejnižší výstupní teplota spalin, čehož lze dosáhnout např. speciální více tlakovou konstrukcí 

parního kotle. [3] 
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Obr. 13 Paroplynová teplárna Brno – Červený mlýn [13] 

Často bývá tepelné schéma paroplynového teplárenského zařízení doplněno o plynový 

kotel nebo o kotel na odpadní teplo a to z důvodu pokrytí špičkové potřeby tepla a celkové vyšší 

pružnosti v dodávce tepla. Větší nezávislost mezi vyráběnou elektrickou a tepelnou energií je 

dosaženo doplněním o akumulační zásobníky teplé vody. Obecně paroplynové teplárny 

představují nejdokonalejší technologií pro KVET – je zde dosaženo vysokých hodnot 

teplárenského modulu – až 1,4 (rozvod tepla pomocí horké vody). [3] 

1.4 Netradiční zdroje tepla 

V okolním prostředí (vzduch, voda, půda) se vyskytuje nezměrné množství energie. 

Existují různé způsoby získávání této energie. Mezi nejčastější netradiční zdroje pro CZT patří 

tepelná čerpadla. Jedná se o zařízení pracující podle obráceného Carnotova cyklu. Chladivo 

obíhající v okruhu se při průchodu okolním prostředím vypařuje, čili odebírá energii. Dále je 

chladivo stlačeno v kompresoru a ve výměníku tepla zkapalněno. Ve výměníku je předávána 

energie změny chladiva z plynného do kapalného skupenství, je tedy dosaženo přesunu energie 

z okolního prostředí dovnitř vytápěných objektů. Tepelná čerpadla odebírají 70 % energie 

z okolního prostředí a pouhých 30 % energie se spotřebuje na samotný provoz, jejich použití se 

proto jeví jako velmi výhodné. [14] 

 

Obr.  14 Schéma pracovního oběhu tepelného čerpadla [14] 
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Jako nejprogresivnější palivový zdroj pro energetické využití je však v dnešní době brána 

biomasa. Tu lze dělit podle způsobu zpracování na biomasu vhodnou pro spalování a 

zplyňování (piliny, hobliny, sláma, kůra, probírkové dřevo) a biomasu pro anaerobní fermentaci 

(kejda, jateční odpad, potravinářské odpady, speciální trávy). Spalování představuje 

nejrozšířenější a nejjednodušší cestu využití biomasy. Probíhá buď ve speciálních výtopnách, 

kde je biomasa spalována v kotlech produkující páru případně horkou/teplou vodu anebo 

v teplárnách s parní turbínou. Výrazně efektivnější způsob však přináší přeměna hořlavé 

biomasy do plynné podoby a jeho následné spalování v teplárenských zařízeních. Samotné 

zplyňování probíhá ve speciálních generátorech. V tab. 2 můžeme porovnat jednotlivé 

teplárenské zařízení využívající biomasu dle teplárenského modul a dosažené tepelné 

účinnosti. [3]  

Tab. 2 Teplárenský modul a tepelná účinnost teplárenských zařízení využívajících biomasu 

(podle [3]) 

 

Teplárenské zařízení Teplárenský modul  Tepelná účinnost 

Parní turbína – spalování biomasy 0,10 – 0,25 0,80 – 0,85 

Parní turbína – zplyňování biomasy 0,08 – 0,22 0,75 – 0,80 

Spalovací turbína 0,42 – 0,75 0,72 – 0,88 

Paroplynové zařízení 0,60 – 1,20 0,70 – 0,82 

Spalovací motor 0,54 – 0,75 0,75 – 0,85 

 

Posledním způsobem je anaerobní fermentace, což znamená přeměnu biomasy 

živočišného původu na bioplyn a zbytkovou hmotu. Samotná fermentace se provádí mokrou 

cestou (ve velkých bioreaktorech s vodou) anebo suchou cestou (odsávání bioplynu přímo 

z fermentačních košů). Bioplyn zachycený při obou způsobech výroby je skladován a následně 

využit v tepelných zařízeních. Zbytková hmota je využita jako hnojivo. [3]  
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2 Základní zařízení zdrojů tepla a systémů CZT 
Celek centrálního zásobování teplem je tvořen zpravidla určitým zdrojem tepla (kotel, 

spalovací turbína), teplárenskou sítí (parovod, horkovod, výměníková stanice) a konečným 

místem spotřeby tepla. 

2.1 Zdroje tepla 

2.1.1 Kotle na tuhá paliva 

Kotel je zařízení určené k ohřevu vody, výrobě páry nebo k ohřevu jiného média. 

Obvykle dochází v kotli ke spalování paliva, ze kterého je chemickou reakcí uvolněno teplo. [2]  

Klasickým typem kotle na tuhá paliva je kotel roštový. Slouží ke spalování tuhých paliv 

v určité vrstvě. V současnosti již nejsou stavěny nové roštové kotle na uhlí, avšak velká část je 

doposud v provozu. Největší uplatnění dnes nacházejí nové kotle v oblasti spalování biomasy 

a domácích nebo průmyslových odpadů. Na roštových ohništích probíhá spalování ve vrstvě 

na roštu a v prostoru nad roštem. Z tohoto pohledu jsou užívány dvě základní konstrukční 

koncepce, a to roštové ohniště s jedním ohniskem hoření anebo se dvěma ohnisky hoření. [2] 

Rošt u roštových ohnišť je důležitý pro: [3] 

a) postupné vysušování paliva a hoření, 

b) vytvoření hořlavé vrstvy a podpírání kusového paliva, 

c) optimální přívod spalovacího vzduchu, 

d) shromažďování a odvod tuhých zbytků po spálení z ohniště, 

e) regulaci výkonu kotle. 

Na druhu spalovaného uhlí závisí maximální teploty ve spalovacím prostoru, obvykle 

však dosahují 1350–1450 °C. Palivo putující na roštu prochází následujícími základními 

fázemi: [2] 

 sušení a ohřívání, 

 odplyňování – intenzivně nad 250 °C, 

 hoření, 

 dohořívání tuhých kusů a chladnutí zbytků. 

 

 

 

Obr. 15 Schéma jednotlivých fází paliva v roštu [2] 
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Existují různé způsoby přemisťování paliva ve spalovacím prostoru, podle těchto způsobů 

se rošty dělí dle [2] na: 

1. Pevné rošty – nehybná vrstva paliva, v současnosti pouze u malých kotlů pro 

lokální vytápění. 

2. Rošty stupňové a přesuvné – občasné přemisťování paliva. 

3. Rošty pásové a řetězové – trvalé přemisťovaní paliva, dnes nejrozšířenější typ, 

nekonečný pás, jehož horní část je tepelně namáhána a tvoří rošt, spodní část je 

chlazena. 

Jako nejprogresivnější řešení v navrhování kotlů se v dnešní době jeví využití fluidního 

spalování ve fluidních kotlech. Fluidizaci lze popsat jako děj, ve kterém je skupina pevných 

látek držena ve fluidní vrstvě ve vznosu tokem tekutiny. Tato vrstva utvoří disperzní systém, 

jenž je vytvářen průtokem plynu vrstvou částic nasypaných pod pórovité dno (tzv. fluidní rošt). 

Pro využití ve stavbě spalovací techniky jsou využívány atmosférické fluidní kotle 

se stacionární fluidní vrstvou anebo atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou. [2]  

 

 

 

Obr. 16 Schéma atmosférického fluidního kotle [15] 

 

První atmosférické fluidní kotle se stacionární fluidní vrstvou vznikaly rekonstrukcí 

původních roštových kotlů, kdy fluidní vrstva byla realizována náhradou klasického roštu nebo 

připojením fluidního ohniště ke stávajícímu výparnému systému. Do připojeného fluidního 

kotle je přiváděné drcené palivo s aditivem (např. vápenec) a studený spalovací vzduch. 

Poznávacím znakem takových kotlů je bublinkující fluidní vrstva s rozpoznatelnou hladinou. 

Uvedené kotle nalézají uplatnění u spalování hnědého i černého uhlí. Najíždění kotlů 

je prováděno dřevěným uhlím. [2] 
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Charakteristickým rysem atmosférických fluidních kotlů s cirkulující fluidní vrstvou je 

tok veškerých spalin ze spalovacího prostoru přes cyklony. V nich jsou odstředivou silou 

odloučeny velké částice, které se zpět vracejí do fluidní spalovací vrstvy. To má za následek 

delší pobyt částic v ohništi, což vede k lepšímu vyhoření uhlíku i většímu odsíření. Většina 

pevných částic se tedy vrací zpět do ohniště. Je uváděno, že průměrná částice se v důsledku 

cirkulace vrátí 10 až 15×. Kotle s cirkulující fluidní vrstvou dělíme podle teploty spalin na kotle 

se studeným cyklonem (450 °C) a teplým cyklonem (850 °C). [2] 

 

 

Obr. 17 Teplárna Zlín – vpravo budova fluidního kotle [16] 

 

Posledním typem kotle na tuhá paliva je práškový kotel. U takových kotlů probíhá 

spalování rozemletého uhelného prášku (velikost zrn pod 1 mm) vháněného pomocí nosného 

tlakového vzduchu práškovými hořáky do prostoru ohniště. Uhelný prášek se ve spalovacím 

prostoru mísí s dalším přívodem vzduchu. V práškových kotlech dochází ke spálení paliva 

zhruba za 1 až 3 s, kdežto u roštových kotlů se jedná až o desítky minut. [3]  

Podle konstrukce rozeznáváme následující dva typy práškových kotlů: [3] 

a) granulační – vhodné pro naše mladá hnědá uhlí, tuhé zbytky jsou odváděny 

suchou cestou ve formě škváry, spalování probíhá při nižších teplotách, 

b) výtavné – určené pro kvalitní černá uhlí, tuhé zbytky jsou z ohniště odváděny 

ve formě tekuté strusky.  

Struska z výtavného kotle odtéká z ohniště otvorem do vody, kde je prudce ochlazena 

a rozpadá se na menší kusy, taková struska je lépe zachycena a uskladněna. U výtavných ohnišť 

je také dosaženo vyšších spalovacích teplot, což dovoluje zmenšení velikosti spalovacího 

prostoru. Ve výtavných kotlech lze spalovat pouze kvalitní černá uhlí, která se však obtížněji 

vznítí a je tedy nutné mletí na jemnější částice. Z důvodu vysokých spalovacích teplot se část 

popelovin vypařuje, které pak kondenzují na vnitřním opláštění kotle a vytváří těžko 

odstranitelné nánosy. V současnosti je v České republice v drtivé většině užíváno granulačních 

kotlů, jež jsou uzpůsobeny pro spalování našeho méněhodnotného hnědého uhlí. [3]    
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2.1.2 Kotle na zemní plyn a kapalná paliva 

Největší výhodou kotlů na zemní plyn je nejjednodušší palivové hospodářství. To se 

skládá z hlavního uzávěru, filtru, tlakoměrů, teploměrů, průtokoměru a uzavíracího 

a regulačního systému (viz obr. 18). Příprava zemního plynu spočívá v redukci tlaku, filtraci 

nečistot příp. v ohřevu. Ve většině případů je plyn přiváděn přímo z plynárenské soustavy. [3] 

 

 

 

Obr. 18 Plynové hospodářství (podle [3]) 

 

Plynné palivo je přiváděno do kotle speciálními plynovými hořáky. Existují dva způsoby 

směšování plynu se vzduchem. V prvním případě se směs připravuje už v hořáku, k čemuž jsou 

určeny směšovací hořáky. Ve druhém případě se mísí proud plynu a vzduchu až v hořáku, 

k tomu jsou používány proudové hořáky. Účinnost ohnišť spalující plynná paliva je vysoká, 

neboť plyny lze kvalitně spalovat, a také výstupní teplota spalin dosahuje nižších hodnot (díky 

nižšímu rosnému bodu zemního plynu). [3] 

Obdobné výhody jako kotle na zemní plyn přináší také použití kotlů na kapalná paliva. 

Jedná se především o možnost menšího spalovacího prostoru v důsledku vysoké teploty 

(1800 °C), výhřevnosti a sálavosti plamene topných olejů. Kotle na kapalná paliva mají krátkou 

dobu najetí, což zvyšuje použití automatizace a snižuje investiční náklady. Úsek přívodu paliva 

se skládá z vnějšího a vnitřního palivového hospodářství. Vnější část sestává ze stáčecí 

přijímací stanice, kde je kapalné palivo čerpadly přes filtry stáčeno do zásobních nádrží. Velké 

zásobní nádrže jsou zpravidla svařeny z ocelových plechů a ve spodní části vyhřívány. Mohou 

být buď podzemní anebo nadzemní. Z důvodu zabránění zatuhnutí paliva v případě odstávky je 

vyhříváno také přívodní potrubí. Vnitřní část hospodářství tvoří provozní nádrž, čerpadla, filtry 

a ohřívací stanice (některá paliva nevyžadují ohřev), odkud je odváděno do hořáků. Tyto hořáky 

nachází své uplatnění také v kotelnách na tuhá paliva, a to k zapalování a najíždění kotlů a ke 

stabilizaci hoření tuhých paliv.  Příkladem takového hořáku je hořák s tlakovým rozprašováním 

(viz obr. 19), kde je docíleno co nejjemnějšího rozprášení a tím i dokonalého promísení 

palivové mlhy se spalovacím vzduchem. [2] 
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Obr. 19 Hlavice hořáku s tlakovým rozprašováním [2] 

 

2.1.3 Spalovací turbíny 

Pracovní látkou spalovacích (plynových) turbín je vzduch, jenž je nejprve kompresorem 

stlačován, dále je mu při spalování paliva dodána tepelná energie a na závěr v turbíně směs 

spalin a vzduchu expanduje [5]. Tepelná účinnost spalovací turbíny závisí zejména na vstupní 

teplotě spalin do turbíny a velikosti kompresního poměru1. [3] 

 

 

Obr. 20 Spalovací turbína [17] 

 

Z konstrukčního hlediska je soustrojí spalovací turbíny tvořeno těmito základními částmi: 

1. Kompresor – v drtivé většině axiální, pouze u malých výkonů radiální. [3] 

                                                 
1 Kompresní poměr je poměr tlaků po a před stlačením v kompresoru. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Robin Macek  

Teplárenské zdroje v ČR 

 

32 

 

2. Spalovací komora – zde probíhá spalování paliva v proudu vzduchu za 

neměnného tlaku, spalovací turbíny průmyslového typu mají obvykle jednu 

až dvě spalovací komory umístěné vedle soustrojí, v případě leteckých 

spalovacích turbín se využívá 6 až 18 oddělených komor umístěných symetricky 

kolem stroje. Nejvhodnějšími palivy jsou pouze kvalitní plynná (zemní plny, 

bioplyn, vysokopecní plyn) a kapalná paliva (lehký a těžký topný olej, letecký 

petrolej). [3] [9] 

3. Plynová turbína – pracuje v podstatně vyšších teplotách, nižších tlacích a při 

velkém objemovém toku spalin oproti parní turbíně, vysoké dosažené teploty 

kladou požadavek na kvalitní materiál všech částí turbíny a na co nejefektivnější 

chlazení. [3] 

Spalovací turbíny zaznamenávají v posledních letech výrazný progres, z pohledu vývoje 

je lze dělit do dvou skupin. V první skupině jsou upravené letecké motory, které jsou určeny 

pro pohon elektrického generátoru nebo slouží jako generátor plynů k pohánění výkonové 

turbíny. Takové turbíny využívají vysoce kvalitní součásti pro letecký průmysl a jsou typické 

možností rychlého spuštění, odstavení a regulace výkonu. Druhou koncepce vychází 

z klasických parních turbín. Jednotlivé výše uvedené základní části jsou umístěny jako 

samostatné stroje. Tyto plynové turbíny jsou tvořeny tzv. generační turbínou (pohání pouze 

kompresor) a tzv. výkonovou turbínou (spojena s poháněným strojem). [3] [9] 

 

2.2 Parní turbíny 

Parní turbíny v dnešní době představují základní a nejčastější část většiny teplárenských 

zdrojů v České republice. Jedná se o jedno nebo více stupňové motory poháněné párou, jenž 

jsou podle proudění páry vzhledem k ose stroje rozděleny na axiální (střední a větší výkony) a 

radiální (menší výkony). V teplárnách jsou parní turbíny použity primárně jako pohon 

elektrických generátorů, avšak mohou být využity i k pohonu pomocných strojů (např. napájecí 

čerpadla). [3] 

Podle konstrukčního typu nacházejí v teplárnách uplatnění: [3] 

 protitlakové turbíny, 

 protitlakové turbíny s jedním regulovaným odběrem páry, 

 kondenzační turbíny s jedním nebo dvěma regulovanými odběry páry. 

Jako nevýhoda klasického protitlakového zapojení parní turbíny v teplárně (viz obr. 4) se 

jeví závislost výroby elektrické energie na odběru páry z turbíny. To znamená, že pokud není 

odebírána pára (např. pro dodávku tepla), není možné soustrojí používat. Tuto nevýhodu lze 

odstranit zapojením kondenzační turbíny s regulovaným odběrem par, která může být 

v provozu i bez odběru páry. [9] 
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Jedním ze základních požadavků na konstrukci parních turbín je možnost měnit 

charakteristické veličiny turbíny – např. protitlak, otáčky, elektrický výkon apod. Regulace 

je prováděna buď škrcením (pomocí rychlouzavíracího ventilu) anebo tzv. skupinovou 

regulací (regulace změnou hmotnostního průtoku). Takové regulace se provádí pomocí 

speciálních zařízení, která zároveň ovládají spouštění a odstavování turbíny. Jako jeden 

z parametrů regulace je potřeba udržení stálého tlaku páry na výstupu z turbíny za 

nekonstantního průtoku páry. V takovém případě je výroba elektrické energie závislá na 

okamžité potřebě páry. [3] [9] 

 

 

Obr. 21 Moderní strojovna parní turbíny Škoda Power [18] 

 

V současnosti jsou využívány v  České republice turbíny tradiční koncepce (axiální 

vícestupňové, uložené na železobetonových základových stolech) i turbíny nových 

konstrukčních řešení. Ty jsou charakteristické jednotělesovým provedením, vysokými 

otáčkami a axiálním výstupem páry. Takové stroje jsou dodávány v modulárním uspořádání 

uloženy na ocelovém rámu, jehož součástí je olejové hospodářství a regulační zařízení.  

Nejčastějším typem klasických protitlakových turbín o výkonech v rozmezí stovek kilowatt až 

jednotek megawatt jsou jednostupňové turbíny tvořené rovnotlakým stupněm. Skříň takových 

turbín je rozdělena horizontální rovinou a jde o spolehlivé, provozně osvědčené bezobslužné 

stroje, využívající se pro pohon elektrických generátorů a jiných zařízení. [3]  

Další moderním trendem mohou být jedno nebo dvoustupňové radiální turbíny 

s integrovanou převodovkou. Turbína, převodovka a elektrický generátor jsou umístěny na 

jednom ocelovém rámu, ke kterému je připojeno rovněž veškeré potrubí a olejové hospodářství. 

Možnou vývojovou cestu představují také parní turbíny malého výkonu o vysokých otáčkách 

s frekvenčním měničem proudu. Elektrický generátor je připojen přímo k turbíně a generuje 

vysokofrekvenční elektrickou energií, která je poté usměrněna a převedena na běžnou hodnotu 

frekvence. [3] 
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2.3 Zařízení pro přenos tepla 

2.3.1 Výměníky tepla 

Jedná se o zařízení určené k průběžnému nebo občasnému přenosu tepelné energie 

pomocí teplonosných pracovních látek. Tepelné výměníky jsou rozděleny do základních skupin 

podle způsobu přechodu tepla mezi pracovními médii: [19] 

a) Směšovací výměníky – absence teplosměnné plochy, teplo přechází přímo 

smícháním obou pracovních látek, konstrukčně jednoduché, nenákladné. 

b) Povrchové (rekuperační) výměníky – ohřívající i ohřívaná pracovní látka jsou od 

sebe odděleny teplosměnnou plochou (může být tvořena deskami nebo trubkami), 

používají se tam, kde nelze pracovní média smíchat. 

c) Regenerační výměníky – ohřívaná pracovní látka střídavě omývá teplosměnnou 

plochu, ta je se zpožděním omývána střídavě také ohřívající látkou, teplosměnná 

náplň může být pohyblivá nebo stabilní (kov, keramika). 

 

 

Obr. 22 Princip regeneračního (vlevo) a rekuperačního výměníku [9] 

 

Podle využití a účelu v tepelné energetice jsou výměníky použity jako: [2] 

 ohříváky – zvyšuje se zde teplota, avšak nedochází ke změně fáze, 

 chladiče – ochlazování média opět beze změny fáze, 

 kondenzátory – pracovní látka ve formě páry se sráží v kondenzát, 

 výparníky a odparky – kapalné médium se zde mění v páru, 

 sušárny a odplyňováky vody, 

 přehříváky a přihříváky – zvyšování teploty různých stupňů páry, 

 topná tělesa ústředního topení – ohřívání okolního prostředí (vzduchu). 
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Dále jsou tepelné výměníky rozděleny podle: 

1. Uspořádání a smyslu proudění pracovních médii – souproudé, protiproudé, 

křížové a křížové kombinované. [9]  

2. Typu teplosměnných ploch a konstrukčního řešení – kotlové (bubnové), trubkové, 

šroubové, deskové, žebrové atd. [2] 

3. Kombinace pracovních médií – pára-voda, voda-voda, pára-vzduch, spaliny-pára, 

spaliny-vzduch, spaliny-voda apod. [2]  

 

Samotné zařízení výměníků bývá zpravidla umístěno v tzv. výměníkových (předávacích) 

stanicích, zde probíhá tepelná výměna mezi teplárenským (primárním) a spotřebitelským 

(sekundárním) okruhem. [21] 

 

Obr. 23 Výměníková stanice typu voda-voda [20] 

 

Z funkčního hlediska jsou na výměníky kladeny určitě požadavky. Jde především o co 

nejmenší rozměry, hmotnost a finanční náklady, dále o co nejnižší tlakové ztráty a také o 

vysokou spolehlivost v provozu a o co nejdelší životnost. Požadavky jsou kladeny taktéž na 

teplonosné látky. V tomto případě se jedná o velkou měrnou tepelnou kapacitu, vysoké hodnoty 

součinitelů tepelné vodivosti a přestupu tepla, nízkou viskozitu, nízký vliv na korozi výměníků, 

nízká cena, vysoká dostupnost a také ekologickou nezávadnost. Jako nejvhodnějším pracovním 

médiem splňujícím výše uvedené nároky se jeví voda a vodní pára. [2] 
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2.3.2 Tepelné sítě 

Tepelné sítě slouží k dopravě tepelné energie z teplárenského zdroje ke spotřebiteli, jejich 

součástí jsou i výměníkové stanice (viz kapitola 2.3.1). Rozsáhlé tepelné sítě jsou součástí 

každého systému CZT. Některé tepelné napaječe dosahují délku i několik desítek km, např. 

Mělník – Praha, dvojice potrubí (∅1,2 m) o délce 34 km [24]. Samotné tepelné napaječe jsou 

v podstatě systém potrubí (nejčastěji ocelové, příp. z PE2).  

Obvyklým způsobem dopravy tepla je využití páry jako teplonosné látky, takový přenos 

probíhá v tzv. parovodech. Výhodou dodávání tepla pomocí páry je její tlaková energie, která 

způsobuje její tok v parovodu. Pára dosahuje teploty okolo 240 °C a tlaku 1,8 MPa. Dálkový 

parovod představuje dvojici dostatečně izolovaného ocelového potrubí, v němž v jednom 

proudí pára ke spotřebiteli a ve druhém proudí kondenzát (vratná větev). V předávacích 

stanicích jsou upraveny parametry páry a ta je následně využita k vytápění či k ohřevu vody. 

Pro technologické účely může být pára rovněž odebírána přímo z parovodu. [21][22] 

V dnešní době jsou však z důvodů nižších tepelných a tlakových ztrát častěji využívány 

horkovody. Ty slouží k dopravě horké vody (180 °C, 2,5 MPa), které je dopravována 

do výměníkových stanic anebo přímo ke spotřebiteli. Nevýhodou je nutnost napájecích 

čerpadel pro zajištění proudění vody. Opět se jedná o dvojici potrubí, z nichž jedno míří 

od zdroje ke spotřebiteli a druhé je vratné (s chladnou vodou). [21][23] 

Oba způsoby vedení mohou být uloženy pod povrchem, ve speciálních kanálech anebo 

na povrchu. U dálkových parovodů a horkovodů představuje problém tepelná roztažnost 

potrubí vlivem změny teploty okolního prostředí, proto jsou tyto dálkovody vybaveny tzv. 

kompenzátory. [22][23]  

 

 

Obr. 24 Instalace kompenzátoru na podpovrchový horkovod [25] 

                                                 
2 PE – polyetylen, pro vodu do 80 °C [23] 
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3 Porovnání individuálního vytápění a CZT 

3.1 Centrální zásobování teplem 

Pomocí systému centrálního zásobování teplem (viz obr. 1) je v současnosti v České 

republice zásobováno teplem přibližně 1,5 milionu domácností [26]. Tento způsob představuje 

nejefektivnější cestu dodávky a rozvodu tepla. Většina tepelných sítí u nás jsou však sítě parní 

ve špatném technickém stavu, což je dáno především dobou jejich výstavby (před r. 1989). 

Jako největší problém se jeví vysoké tepelné ztráty vlivem zastaralých konstrukcí sítí 

a špatného stavu izolace. Tyto problémy vyvolávají debaty o efektivnosti a přínosu systému 

CZT. [3] 

Při podrobném pohledu skýtá systém CZT celou řadu výhod a nevýhod. Mezi přínosné 

stránky patří především: 

 Bezpečnost – v objektech vybavených pouze centrálním topením nehrozí 

nebezpečí udušením od unikajících spalin či nebezpečí výbuchu plynu. Do 

vytápěného objektu je přiváděno teplo pomocí horké vody nebo páry, která není 

jedovatá, výbušná ani hořlavá. Celá tepelná síť podléhá pravidelná servisní 

kontrole a revizi zařízení. Případné poruchy okamžitě řeší havarijní a servisní 

služba. [27][28]  

 Spolehlivost – systém CZT je zpravidla vybaven záložním (špičkovým) zdrojem 

pro zvláštní případy. Tyto zdroje spalují rozdílné druhy paliva, čímž se snižuje 

závislost na jednom zdroji a jednom druhu paliva. Pravidelná údržba a kontrola 

zajišťuje spolehlivost dodávky tepla po celý rok. [27][28]    

 Přijatelná cena tepla – cena za spotřebované teplo je konečná, jsou v ni zahrnuty 

veškeré náklady výrobce spojené s výrobou. Cena je ve většině případů nižší než 

u vytápění elektřinou nebo plynem. Odpadají veškeré výdaje na provoz, údržbu 

či instalaci vlastního lokálního zdroje vytápění. [27][28] 

 Nižší ekologická zátěž – zdroje tepla pro CZT jsou zpravidla vybaveny 

nejmodernějšími zařízeními pro čištění emisí. Většina takových tepláren je navíc 

umístěna mimo obytnou zástavbu, což i díky vysokým komínům snižuje 

bezprostřední dopad na lokální životní prostředí. K vyšší ekologické přijatelnosti 

přispívá rovněž využití obnovitelných zdrojů energie (např. biomasa). [27][28][3] 

 Účinnost - teplo pro systém CZT je nejčastěji vyráběno společně s elektrickou 

energií (KVET), což vede k vysokým hodnotám účinnosti a nejvyššímu využití 

potenciálu paliva. [27][28] 

 Provozní nenáročnost – ve vytápěných objektech zaujímají vytápěcí zařízení 

pouze nepatrný prostor, jsou minimálně hlučná a v podstatě bezobslužná. [27][28] 

 Uživatelský komfort a pohodlí – odběr tepla je zcela individuální dle potřeb 

odběratele a lze jej pohodlně regulovat a monitorovat. Zákazník se stará pouze o 

odběr tepla a nemusí se zabývat palivem, výkonem, atp. [27]  
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Společná síť CZT se sebou však přináší i negativní aspekty jako: 

 potřeba výstavby a údržby nákladné a rozsáhlé tepelné sítě [3], 

 případné havárie a náklady na jejich odstranění a náklady na provoz a údržbu 

zvyšují konečnou cenu tepla [29], 

 vznik vysoce nežádoucích tepelných ztrát v primárních i sekundárních tepelných 

sítích [3], 

 odpojením spotřebitele roste fixní cena pro ostatní zákazníky, provozní náklady 

a tepelné ztráty nemůže odběratel ovlivnit [29], 

 nutná výstavba čerpacích stanic a tím i vznik přídavných nákladů na čerpání [3], 

 nemožnost operativní změny druhy paliva v závislosti na ceně a dostupnosti 

(v případě primárního paliva pro teplárenský zdroj) [29], 

 závislost pouze na jednom dodavateli tepla.  

3.2 Individuální vytápění 

V případě decentralizované (lokální) dodávce tepla je teplo do vytápěného objektu 

přiváděno z individuálních topicích zařízení (kamna na tuhá a kapalná paliva, kotle na zemní 

plyn, elektrické přímotopy). Z těchto zdrojů je většinou vytápěna buď pouze část objektu nebo 

jedna nebo více místností. Druhým a více rozšířeným způsobem je rozvod tepla pomocí 

ústředního topení (vodní, parní). Takové ústřední topení je zásobováno z jednoho zdroje tepla, 

ale bez rozsáhlejší rozvodné sítě. [3] 

Při bilanci výhod a nevýhod individuálního vytápění je třeba porovnávat odděleně 

jednotlivé nejběžnější zdroje podle paliva. 

Kotelny na zemní plyn a tuhá paliva (uhlí, dřevo, biomasa) [30] 

 Výhody – nejrozšířenější způsob vytápění mimo systém CZT, přijatelný poměr 

nákladů na palivo a vyrobené teplo, minimální starosti s palivem (pouze u 

zemního plynu). 

 Nevýhody – nutnost existence plynovodu, vysoká počáteční investice, dodržení 

všech bezpečnostních předpisů, potřeba zajištění pravidelné údržby, revizí a 

bezpečného provozu (vše pro zemní plyn), nízká účinnost, nutnost fyzické 

dodávky paliva, plnění do kotle a nakládání s popelem (pro tuhá paliva), zdroj 

emisí bez jakéhokoliv čištění přímo v místě výroby, vůbec vyšší ekologická zátěž, 

nutnost výstavby kotelny ve vytápěném objektu (obě paliva).  

Elektrické přímotopy a elektrokotle [30] 

 Výhody – vysoká účinnost, jednoduchá a přímá regulace, tichý a nenáročný 

provoz, nízká počáteční investice, minimální prostorová náročnost. 

 Nevýhody – nepoměrně vyšší náklady na spotřebovanou elektřinu oproti jiným 

zdrojům. 
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Tepelná čerpadla [29][30] 

 Výhody – téměř beznákladový provoz, vysoká úspora odebírané elektřiny, nulové 

emise. 

 Nevýhody – vysoké počáteční investice, vyšší hlučnost, potřeba druhého 

(záložního) zdroje tepla, nízká účinnost při nižších teplotách, spotřebovává 

elektřinu vyrobenou v méně ekologických zdrojích (pouze přesun emisní zátěže). 

 

3.3 Porovnání na příkladu vytápění výrobního podniku 

Jako vhodný příklad pro porovnání CZT a individuálního vytápění bylo zvoleno vytápění 

areálu strojírenské společnosti Rostra Vizovice s.r.o. Jedná se o menší průmyslový areál na 

okraji města Vizovice (okr. Zlín). Firma se zabývá výrobou lisovacích nástrojů a samotným 

lisováním dílů pro automobilový průmysl. Vytápěná oblast se skládá z lisovny, výrobní 

budovy, montážní haly a administrativní budovy. Celková plocha vytápěných budov činí cca 

8 580 m2.  

3.3.1 Kogenerační jednotka  

Doposud je areál společnosti zásobován teplem a elektřinou centrálně z kogenerační 

jednotky umístěné v kotelně. Ta je řešena jako upravený spalovací pístový motor na zemní plyn 

spojený s elektrickým generátorem. Tento celek je instalovaný ve speciálním protihlukovém 

krytu. Vyprodukovaná elektrická energie je spotřebována přímo v areálu společnosti. Celá KGJ 

je připravena i pro případný ostrovní provoz při výpadku dodávky elektrické energie z vnější 

sítě. Tepelné energie je odebírána systémem výměníků (primární, sekundární, chlazení spalin, 

chlazení turbodmychadla). Vyrobené teplo je uchováváno ve dvou vodních akumulačních 

nádržích (každá 40 m3), odtud je rozváděno pomocí teplovodní sítě do areálu podniku. Jako 

záložní zdroj je instalování elektrokotel ČKD DUKLA (viz obr. 25) o výkonu 400 kW. 

Parametry KGJ a provozní ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce (veškeré údaje 

a obrázky jsou poskytnuty přímo společností Rostra s.r.o.).  

Tab. 3 Provozní parametry kogenerační jednotky 

 

Mechanický výkon  209 kW 

Tepelný výkon  242 kW 

Elektrický výkon  200 kW 

Spotřeba plynu  53,4 m3/hod 

Teplota spalin  471 °C 

Tepelné ztráty  18 kW 

Tepelná účinnost  47,9 % 

Elektrická účinnost  39,6 % 

Celková účinnost  87,5 % 

Výhřevnost paliva  34 MJ/m3 

Počet motohodin v provozu (za rok 2017) 1752 mth 
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Obr. 25 Záložní elektrokotel ČKD DUKLA 

 

 

Obr. 26 Kogenerační jednotka 

 

3.3.2 Individuální zdroj vytápění 

Jako etalon pro nahrazování centrálního zdroje tepla byl vybrán plynový kondenzační 

kotel VIADRUS K5. Jedná se o nástěnný kotel na zemní plyn pro ohřev vody a vytápění. 

Ohřívání vody probíhá v integrovaném 60 litrovém zásobníku, který je vybaven siluminovým 

výměníkem. Kotel je ovládán inteligentním řídicím systémem Siemens LMS, díky němuž lze 

spolupracovat i s jinými zdroji tepla, jako např. kotlem na biomasu. Řídící jednotka též 

umožňuje zapojení více kotlů do kaskády, či zapojení kotle do sofistikovaného řídicího systému 

vytápění budovy. [31] 
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Obr. 27 Plynový kondenzační kotel VIADRUS K5 [32] 

 

Tab. 4 Provozní parametry plynového kondenzačního kotle VIADRUS K5 [31] 

 

Tepelný výkon  20 kW 

Spotřeba paliva 0,426-2,532 m3/hod 

Teplota spalin 30-85 °C 

Výhřevnost paliva 34 MJ/m3 

Sezónní energetická účinnost3 93 % 

Účinnost  97,2 % 

 

3.3.3 Ekonomická bilance 

Finanční rozvaha se provádí z důvodu zjištění ekonomické výhodnosti a porovnání 

jednotlivých typů vytápění, avšak v této práci je prováděna pouze v omezené míře a na čistě 

teoretické úrovni. Pro výpočet uvažujeme cenu 1 m3 zemního plynu 6,62 Kč (dle platné 

smlouvy mezi dodavatelem a společností Rostra s.r.o.). 

1. Roční provoz KGJ 

a) Tepelná energie - náklady 

Výpočet vyrobeného tepla v KGJ  – QVT 

[kWh] (rov. 3.4) 
𝑄𝑉𝑇 = 𝑃𝑇 ∙ 𝑡 = 240 ∙ 1 752

= 423 984 𝑘𝑊ℎ 

Výpočet tepla dodaného v palivu do KGJ - 

Qpal,T [kWh] (rov. 3.5) 
𝑄𝑝𝑎𝑙,𝑇 =

𝑄𝑉𝑇

𝜂𝑇
=

423 984

0,479
= 885 144 𝑘𝑊ℎ 

Převod jednotek kWh na MJ u Qpal,T [34] 885 144 𝑘𝑊ℎ = 3 186 518,4 𝑀𝐽 

Výpočet spotřeby paliva KGJ na tepelnou 

energii – mT [m3] (rov. 3.6) 
𝑚𝑇 =

𝑄𝑝𝑎𝑙,𝑇

𝐻
=

3 186 518,4

34
= 93 721,1 𝑚3 

Finanční náklady na palivo do KGJ za rok 

2017 - AT [Kč] (rov. 3.7) 

𝐴𝑇 = 𝑚𝑇 ∙ 𝑍 = 93 721,13 ∙ 6,62

= 620 433,9 𝐾č 

 

𝑃𝑇 – Tepelný výkon [kW], t – provozní doba [mth], 𝜂𝑇 – tepelná účinnost [-], H – výhřevnost 

zemního plynu [MJ×m-3], Z – cena za 1 m3 zemního plynu [Kč] 

                                                 
3 Ukazatel účinnosti zdroje tepla ve využití primární energie obsažené v palivu. [33] 
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b) Elektrická energie - náklady 

Výpočet vyrobené elektrické energie v KGJ 

– QVE [kWh] (rov. 3.8) 
𝑄𝑉𝐸 = 𝑃𝐸 ∙ 𝑡 = 200 ∙ 1 752

= 350 400 𝑘𝑊ℎ 

Výpočet tepla dodaného v palivu do KGJ - 

Qpal,E [kWh] (rov. 3.9) 
𝑄𝑝𝑎𝑙,𝐸 =

𝑄𝑉𝐸

𝜂𝐸
=

350 400

0,396
= 884 848 𝑘𝑊ℎ 

Převod jednotek kWh na MJ u Qpal,E [34] 884 848 𝑘𝑊ℎ = 3 185 452,8 𝑀𝐽 

Výpočet spotřeby paliva KGJ na elektrickou 

energii za rok – mE [m3] (rov. 3.10) 
𝑚𝐸 =

𝑄𝑝𝑎𝑙,𝐸

𝐻
=

3 185 452,8

34
= 93 689,78 𝑚3 

Finanční náklady na palivo do KGJ za rok 

2017 – AE [Kč] (rov. 3.11) 

𝐴𝐸 = 𝑚𝐸 ∙ 𝑍 = 93 689,78 ∙ 6,62

= 620 226,3 𝐾č 

 

𝑃𝐸 – Elektrický výkon [kW], t – provozní doba [mth], 𝜂𝐸  – elektrická účinnost [-], H – 

výhřevnost zemního plynu [MJ×m-3], Z – cena za 1 m3 zemního plynu 

c) Celkové náklady na roční provoz KGJ 

Celkové náklady na provoz KGJ 

za rok 2017 – AKGJ [Kč] (rov. 3.14) 
𝐴𝐾𝐺𝐽 = 𝐴𝑇 + 𝐴𝐸 + 𝐴𝑃 =  620 433,9 + 620 226,3 

+ 70 000 = 1 310 660,2 Kč 

 

AP – režijní náklady na provoz KGJ (údržba, materiál, opravy) [Kč] 

d) Elektrická energie – zisk 

Zisk z vyrobené elektrické energie v KGJ za 

rok 2017 – E [Kč] (rov. 3.15) 
𝐸𝑒 =  𝑄𝑉𝐸 ∙ 𝑘 = 350 400 ∙ 3,82

= 1 338 528 𝐾č 

 

k – cena za 1 kWh elektrické energie [Kč] [35] 

e) Zelený bonus pro elektřinu z KVET  

Zelený bonus pro vysoce účinnou KVET činní 1515 Kč/MWh. [36] 

Výše zeleného bonusu – B [Kč] (rov. 3.16) 
𝐵 = 𝑄𝑉𝐸 ∙ 1515 = 350,4 ∙ 1515

= 530 856 𝐾č 

 

f) Ekonomická bilance ročního provozu KGJ 

Rozdíl ročních nákladů a zisků na provoz - 

skutečné náklady na roční provoz KGJ 
𝐴𝐾𝐺𝐽 − 𝐸𝑒 − 𝐵

= 1 310 660,2 − 1 338 528

− 530 856 =  −558 723,8 𝐾č 

  

Ročně získá firma provozem KGJ 558 723,8 Kč. 
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2. Roční provoz plynových kondenzačních kotlů VIADRUS K5 

Pro výpočet použijeme stejnou hodnotu vyrobeného tepla jako u KGJ, tedy QVK = QVKT. 

Výpočet tepla dodaného v palivu do kotlů - 

Qpal,K [kWh] (rov. 3.17) 
𝑄𝑝𝑎𝑙,𝐾 =

𝑄𝑉𝐾

𝜂𝐾
=

420 480

0,93
= 452 129 𝑘𝑊ℎ 

Převod jednotek kWh na MJ u Qpal,K [34] 452 129 = 1 530 464,4 𝑀𝐽 

Výpočet spotřeby paliva v kotlech na 

tepelnou energii – mK [m3×hod-1] 

(rov. 3.18) 

𝑚𝐾 =
𝑄𝑝𝑎𝑙,𝐾

𝐻
=

1 530 464,4

34
= 45 013,65 𝑚3 

Finanční náklady na palivo do kotlů za rok 

2017 - AK [Kč] (rov. 3.20) 

𝐴𝐾 = 𝑚𝐾 ∙ 𝑍 = 45 013,65 ∙ 6,62

= 297 990,42 𝐾č 

 

𝑃𝐾 – Tepelný výkon kotlů [kW], t – provozní doba [hod], 𝜂𝐾 – tepelná účinnost kotlů [-], H – 

výhřevnost zemního plynu [MJ×m-3], Z – cena za 1 m3 zemního plynu [Kč] 

 

Výpočet nákladů na spotřebu elektrické 

energie pro provoz plynových 

kondenzačních kotlů – AEK [Kč] (rov. 3.21) 

𝐴𝐸𝐾 = 𝑡 ∙ (𝐾 ∙ 𝑃𝐾Č) ∙ 𝑘
= 1752 ∙ (12 ∙ 0,110) ∙ 3,82

= 8 834,28 𝐾č 

 

k – cena za 1 kWh elektrické energie [Kč] [35], K – počet kotlů [-], PKČ – příkon elektrického 

čerpadla kotle [kW] 

 

Celkové roční náklady na provoz 

plynových kondenzačních kotlů – ACK 

[Kč] (rov. 3.21) 

𝐴𝐶𝐾 = 𝐴𝐾 + 𝐴𝑃𝐾 + 𝐴𝐸𝐾

= 297 990,42 + 25 000 + 8 834,28

= 331 824,7 𝐾č. 

 

𝐴𝑃𝐾 – režijní náklady na roční provoz kotlů (údržba, čištění, revize) [Kč] 

 

Náklady na roční provoz 12 plynových kondenzačních kotlů VIADRUS K5 činí dle výpočtu 

331 824,7 Kč. 
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3.3.4 Zhodnocení 

Tab. 6 Porovnání KGJ a plynových kondenzačních kotlů podle všech uvažovaných parametrů  

 Kogenerační jednotka Plynové kondenzační kotle 

Tepelný výkon [kW] 242 20 ∙ 12 = 240 

Elektrický výkon [kW] 200 - 

Tepelná účinnost [%] 47,9 93 

Spotřebované palivo za rok 

[m3] 
93 721 45 013,65 

Náklady na tepelnou energii 

[Kč] 
620 433 297 990 

Celkové náklady na roční 

provoz [Kč] 
+530 856 (zisk) 331 824,7 

Pořizovací náklady (pouze 

cena technologie bez 

montáže) [Kč] 

1 820 000 12 ∙ 44 490 = 532 680 [37] 

 

 

Obr. 28 Vývoj návratnosti vstupní investice v čase 

 

Myšlené nahrazení centrálního zdroje tepla zdrojem individuálním se provádí za účelem 

praktického porovnání výhod či nevýhod jednotlivých způsobů. Z hlediska tepelných výkonů, 

bylo zjištěno, že pro nahrazení KGJ plynovými kotli by bylo třeba 12 kondenzačních kotlů 

VIADRUS K5. Je-li brána do úvahy nejvyšší možná spotřeba kotle, vychází, že takové 

množství kotlů by spotřebovalo 45 013,65 m3 zemního plynu za rok, zatímco KGJ spotřebuje 

93 721 m3 za rok. Bylo by tedy dosaženo výrazného snížení spotřeby paliva. Nesmí se však u 

KGJ zapomenout brát v potaz vyrobenou elektrickou energií, což oproti plynovému kotli 

znamená nezpochybnitelnou výhodu a zvýšení celkového přínosu zdroje tepla.  
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Teplota spalin u kondenzačního plynového kotle dosahuje oproti spalovacímu motoru 

výrazně nižších hodnot a také plynový kotel pracuje s výrazně vyšší tepelnou účinností, což je 

zřetelné z porovnání provozních hodnot obou zdrojů tepla (tab. 4 a 5). Při teoretickém výpočtu 

finanční náročností obou provozů bylo zjištěno, že pro výrobu pouze tepelné energie vychází 

výrazně výhodněji vytápění pomocí kondenzačních kotlů, avšak při zohlednění přínosu 

vyrobené elektrické energie v KGJ se jeví výrazně lépe použití KGJ (tab. 6). Z provozního 

pohledu potřebuje KGJ zvlášť vyhrazený velký prostor (kotelnu) pro provoz a případné opravy 

s dostatečnou protihlukovou izolací, výhodou je koncentrace celé technologie v jednom místě. 

Individuální kotle jsou téměř nehlučné a provozně bezobslužné a z prostorového hlediska méně 

náročné avšak nevýhodu by představoval jejich velký počet. Nemalou roli hrají také pořizovací 

náklady, ty jsou nižší u plynových kotlů, neboť se jedná o výrazně jednodušší technologii. Při 

zohlednění všech kladných a negativních aspektů obou porovnávaných zdrojů se z hlediska 

delšího časového horizontu jeví ekonomicky výhodněji použití kogenerační jednotky, což je 

zřetelné z porovnání vývoje návratnosti vstupní investice a provozních nákladů – viz obr. 28 – 

zde je však nutné podotknout, že porovnání návratností je provedeno v omezené míře např. bez 

započtení inflace či bez možné změny ceny energii.   
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4 Bilance vyrobené tepelné a elektrické energie teplárenskými zdroji v ČR 
Teplárenství zaujímá pevnou pozici v hospodářství České republiky. V současnosti 

je u nás zásobováno zhruba 1,5 mil. domácností teplem prostřednictvím sítí CZT (viz tab. 7), 

což je více než třetina všech domácností v České republice. Systém CZT je u nás tvořen téměř 

10 000 km tepelných rozvodů různého provedení. Počet obyvatel, kteří jsou zásobování teplem 

z centrálních zdrojů, činí bezmála 3,9 mil. [38]  

Tab. 7 Statistika způsobů vytápění domácností v ČR – rok 2011 (podle [39]) 

Palivo zdroj Počet vytápěných bytů Podíl na vytápění v % 

Tuhá paliva 620 992 15,13 

Topné olej 3 262 0,08 

Propan-butan 11 979 0,29 

elektřina 251 809 6,13 

Zemní plyn 1 372 043 33,43 

Teplárny  1 554 812 37,88 

Ostatní 289 738 7,06 

Bytů celkem 4 104 635 - 

 

Nejčastěji nachází systém CZT uplatnění ve velkých městech či v oblastech větších 

aglomerací. Takové město je zásobováno teplem z centrální teplárny pro komunální účely nebo 

teplárny průmyslové, ta slouží především jako zdroj tepla pro průmyslový podnik, např. 

teplárna Třinec – součást Třineckých železáren. Z hlediska rozsáhlosti je největší teplárenská 

síť v Praze. Výběr nejrozsáhlejších sítí a producentů tepla lze porovnat v tabulce č. 8. 

Tab. 8 Největší centrální soustavy zásobování teplem v České republice (podle [38]) 

Město Počet vytápěných bytů Společnost 

Praha 160 00 Pražská teplárenská  

Ostrava 95 000 Veolia Energie ČR 

Pardubice + Chrudim + 

Hradec Králové + Lázně 

Bohdaneč 

60 550 Elektrárny Opatovice 

Brno 50 000 Teplárny Brno 

Plzeň 43 200 Plzeňská teplárenská 

Most + Litvínov 34 900 United Energy Komořany 

Chomutov + Jirkov + 

Klášterec 

32 500 ČEZ Teplárenská 

Karviná 28 500 Veolia Energie ČR 

České Budějovice 27 800 Teplárna České Budějovice 

Olomouc 25 000 Veolia Energie ČR 
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 Vzhledem k tomu, že v České republice se nacházejí významné zásoby hnědého 

energetického uhlí, je toto palivo nejčastějším ve zdrojích tepla pro CZT. Druhé nejrozšířenější 

palivo – zemní plyn – zaostává v procentuálním zastoupení o více než 15 %. I přes veškerou 

snahu o co největší využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění, tvoří tyto zdroje pouhé 

jednotky procent z celkového  palivového mixu pro CZT – viz obr. 29. [40]  

 

 

Obr. 29 Palivový mix zdrojů tepla pro CZT (podle [40]) 

 

Vyrobená elektrická energie teplárenskými zdroji je nedílnou součástí celkového 

množství vyrobené elektrické energie v ČR. Při její výrobě spolu s teplem hrají také klíčovou 

roli pevná paliva. Procentuální využití ostatních paliv je uvedeno na obr. 30. 

 

Obr. 30 Zastoupení paliv pro teplárenskou výrobu elektřiny v % (podle [41]) 
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Z hlediska množství vyráběné tepelné energie centrálními zdroji lze v posledních letech 

sledovat klesající tendenci výroby (obr. 31). To je způsobeno odpojováním spotřebitelů tepla 

od centrálních systémů zásobování teplem, tím klesá i celkový objem vyráběné tepelné energie.  

 

Obr. 31 Objem výroby tepelné energie v letech 2003-2013 (podle [42]) 

 

Obdobný průběh jako tepelná energie má i množství vyráběné elektrické energie, i zde 

má objem produkované elektrické energie klesající tendenci (viz obr. 32). V tomto případě je 

to způsobeno stále se zvyšujícím počtem lokálních zdrojů elektrické energie, což jsou v našich 

podmínkách především solární elektrárny, tepelná čerpadla nebo menší kogenerační stanice.  

 

Obr. 32 Vývoj výroby hrubé elektřiny při KVET v letech 2005-2012 (podle [41]) 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce byly teplárenské zdroje v České republice a porovnání výhod 

a nevýhod systému centrálního zásobování teplem oproti lokálním zdrojům vytápění.  

První a druhá část práce jsou části popisné a zabývají se využívanými teplárenskými 

technologiemi u nás. Teplárenství je stále progresivní obor a neustále se vyvíjí nejen ve světě 

ale i v naší zemi. Drtivá většina teplárenských zařízení v České republice pracuje jako zdroj 

kombinované výroby elektřiny a tepla. Nejrozšířenějšími teplárenskými zdroji u nás jsou 

klasické teplárny s parními turbínami, kde slouží jako palivo hnědé energetické uhlí ze 

severních Čech. V dnešní době je kladen maximální důraz na co nejnižší dopad na životní 

prostředí, a tak se stále častěji objevují teplárny s nižší ekologickou zátěží, což představuje např. 

teplárna se spalovací turbínou na zemní plyn. Vhodné spojení představuje celek spalovací 

turbíny spolu s parní turbínou, čímž vznikne tzv. paroplynová teplárna, ta pracuje s mnohem 

vyššími hodnotami účinností než pouhá teplárna s parní turbínou. Při potřebě nižších tepelných 

či elektrických výkonů se jeví jako nejefektivnější cesta využití kogeneračních jednotek. Jedná 

se v podstatě o malou teplárnu, kde jako zdroj tepla a točivé mechanické energie slouží 

upravený spalovací pístový motor, nejčastěji poháněný zemním plynem. Vyrobená tepelná 

energie je u nás rozváděna nejčastěji pomocí parovodů. Většina těchto parovodů však pochází 

z období socialismu, a proto jsou již mnohé na hranici své životnosti. Problém představují i 

vysoké ztráty vzniklé v dálkových parovodech, proto byla dnes již řada parovodů nahrazena 

horkovody. 

 Ve třetí kapitole se nachází porovnání výhody a nevýhod CZT a lokálních zdrojů tepla. 

Velkou výhodu systému CZT představuje jeho pro zákazníka téměř nulová provozní zátěž, kde 

v podstatě „stačí otočit kohoutkem topení“. Problém však nastává při nenadálé havárií, kdy jsou 

při poruše zdroje tepla nebo havárií tepelné sítě odříznuti všichni zákazníci od dodávek tepla a 

horké vody. V nezávislosti spočívá největší výhoda lokálního zdroje tepla, spotřebitel si sám 

ovládá zdroj tepla, to samozřejmě přináší i starosti navíc jako např. údržba takového zařízení.  

V druhé části kapitoly 3 bylo opět provedeno porovnání CZT a lokálního vytápění, 

tentokrát však na konkrétním příkladu, pro který bylo vybráno vytápění menšího průmyslového 

podniku. Tento podnik je doposud vytápěn centrálně kogenerační jednotkou. Porovnání 

spočívalo ve výpočtu spotřebovaného paliva, vyrobené elektrické energie a celkových 

provozních nákladů. Tyto hodnoty byly následně porovnány se stejnými hodnotami plynových 

kondenzačních kotlů VIADRUS K5. Z výsledků vyplývá, že plynové kondenzační kotle pracují 

s vyšší účinností a také s nižší spotřebou paliva, jejich roční provoz je ekonomický výhodnější. 

Kogenerační jednotka produkuje spolu s tepelnou energií i elektřinu, což ve výsledné 

ekonomické rozvaze i díky tzv. zelenému bonusu na elektřinu z KVET znamená fakticky 

provozní zisk. Rozdíl rovněž představují pořizovací náklady, kde plynové kotle vyjdou na 

třetinu nákladů na KGJ. Z dlouhodobějšího hlediska a z hlediska návratnosti se však jeví 

výhodněji použití KGJ.  

V závěrečné kapitole jsou zhodnoceny způsoby vytápění domácností v České republice, 

z čehož je zřejmě, že vytápění pomocí CZT je stále nejrozšířenějším způsobem vytápění. 

Pohled na palivový mix teplárenských zdrojů potvrzuje fakt, že nejvyužívanějším palivem je 

stále hnědé a černé uhlí. Podstatným poznatkem je rovněž situace v množství vyráběné tepelné 
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a elektrické energie. V obou případech lze v posledních 15 letech sledovat pokles objemu 

výrobu. To je způsobenou postoupnou decentralizací topných sítí a zdrojů elektrické energie. 

Největší konkurenci pro klasické teplárny jsou tepelná čerpadla (pouze tepelná energie), solární 

elektrárny (pouze elektrická energie) a kogenerační stanice menších výkonů (sdružená výroba 

elektrické a tepelné energie).  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

ZNAČKA NÁZEV VELIČINY JEDNOTKA 

σ Modul teplárenské výroby elektřiny - 

E Vyrobená elektřina J 

Q Vyrobené teplo J 

𝜂𝑒𝑙
𝐾𝑉𝐸𝑇 Elektrická účinnost zdroje KVET - 

𝑄𝑝𝑎𝑙 Celková energie přivedená palivem J 

𝜂𝑡𝑒𝑝
𝐾𝑉𝐸𝑇 Tepelná účinnost zdroje KVET - 

𝑄𝑈𝑉 Využitá tepelná energie J 

𝑄𝑉𝑇 Vyrobené teplo v KGJ kWh 

𝑄𝑝𝑎𝑙,𝑇          Teplo dodané v palivu do KGJ kWh 

𝑚𝑇 Spotřebované palivo KGJ na tepelnou energii m3 

𝐴𝑇 Finanční náklady na palivo do KGJ za rok Kč 

𝑃𝑇 Tepelný výkon KGJ kW 

t Provozní doba mth 

𝜂𝑇 Tepelná účinnost KGJ - 

H Výhřevnost MJ∙m-3 

Z Cena za 1 m3 zemního plynu Kč 

𝑄𝑉𝐸 Vyrobená elektrická energie v KGJ kWh 

𝑄𝑝𝑎𝑙,𝐸 Teplo dodané v palivu do KGJ kWh 

𝑚𝐸 Spotřebované palivo KGJ na elektrickou energii m3 

𝐴𝐸  Finanční náklady na palivo za rok Kč 

𝑃𝐸 Elektrický výkon kW 

𝜂𝐸  Elektrická účinnost - 

𝐴𝐾𝐺𝐽 Celkové náklady na provoz KGJ Kč 

𝐴𝑃 Režijní náklady na provoz KGJ Kč 

𝐸𝑒  Zisk z vyrobené elektřiny v KGJ Kč 

𝐵 Zelený bonus Kč/MWh 

𝑄𝑝𝑎𝑙,𝐾 Teplo dodané v palivu do kotlů kWh 

𝑚𝐾 Spotřeba paliva v kotlech m3 

𝐴𝐾 Finanční náklady na palivo do kotlů Kč 

𝑃𝐾 Tepelný výkon kotlů J 

𝜂𝐾 Tepelná účinnost kotle - 

𝐴𝐸𝐾 Náklady na spotřebu elektřiny plynovými kotli Kč 

K Počet kotlů - 

k Cena za 1 kWh elektrické energie Kč 

𝑃𝐾Č Příkon elektrického čerpadla kotle kW 

𝐴𝐶𝐾 Celkové roční náklady na provoz kotlů Kč 

𝐴𝑃𝐾 Režijní náklady na roční provoz kotlů Kč 

   

ZKRATKA NÁZEV  

KGJ Kogenerační jednotka  

CZT Centrální zásobování teplem  

ČR Česká republika  

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  

 


