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Seznam použitých značek a symbolů 

AC1  Atlas Copco – 1. dvoustupňový odstředivý turbokompresor (sever) 

AC2  Atlas Copco – 2. dvoustupňový odstředivý turbokompresor (sever) 

AC3  Atlas Copco – 3. dvoustupňový odstředivý turbokompresor (sever) 

AC4  Atlas Copco – 4. dvoustupňový odstředivý turbokompresor (sever) 

AC5  Atlas Copco – 5. dvoustupňový odstředivý turbokompresor (jih) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČSA  Důl Československé armády – nyní pouze Důl ČSA 

ČSM  Důl Československého svazu mládeže – nyní pouze Důl ČSM 

K1  Parní kotel 1 

K2  Parní kotel 2 

K3  Parní kotel 3 

K4  Parní kotel 4 

K6  Horkovodní kotel 6 

KO  Kondenzátor 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  

ME  Měřící přístroj 

PTK  Parní turbokompresor 

RCHS 1 1. redukční chladící stanice  

RCHS 2 2. redukční chladící stanice  

STV   Stlačený vzduch 

TP  Tepelný výměník 

TUV  Teplá užitková voda 

UPE  Užití primární tepelné energie 

VPS  Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

VT 1  1. rozdělovač páry 

VT 2  2. rozdělovač páry 
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A1,2  Polytropická práce        [GJ]  

Ccelk.  Celková cena jednotek (uhlí, degazovaný plyn, elektřina)  [Kč]   

Ccelk.  Celková cena         [Kč] 

Ccelk.měr. Celková měrná cena        [Kč/GJ]  

Cdegaz. Cena degazovaného plynu celkem      [Kč]   

Cdegaz.A Aktuální cena degazovaného plynu      [Kč]   

Cel.  Cena elektřiny celkem        [Kč]  

Cel.A  Aktuální cena elektřiny        [Kč]  

Cuhlí  Cena uhlí celkem         [Kč] 

CuhlíA  Aktuální cena uhlí        [Kč]  

EAC1 S. Spotřeba elektrické energie – ČSM Sever AC1    [kWh]  

EAC2 S. Spotřeba elektrické energie – ČSM Sever AC2    [kWh]  

EAC3 S. Spotřeba elektrické energie – ČSM Sever AC3    [kWh]  

EAC4 S. Spotřeba elektrické energie – ČSM Sever AC4    [kWh]  

EAC5 J. Spotřeba elektrické energie – ČSM Jih AC5    [kWh]  

Ecelk.AC Celková spotřeba elektřiny       [kWh]  

H1  Hladina zásobníku 12 – 14 kotel K1     [m]  

H2  Hladina zásobníku 13 – 11 kotel K1     [m]   

H3  Hladina zásobníku 32 – 34 kotel K3     [m]   

H4  Hladina zásobníku 31 – 33 kotel K3     [m]   

hNV  Entalpie v napájecí vodě       [kJ/kg]  

hNV,K1 Entalpie v napájecí vodě kotle K1      [kJ/kg]  

hNV,K3 Entalpie v napájecí vodě kotle K3      [kJ/kg]  

hP,K1  Entalpie v páře kotle K1       [kJ/kg]  

hP,K3  Entalpie v páře kotle K3       [kJ/kg]  

mNV,K1 Množství napájecí vody do kotle K1     [kg]  

mNV,K3 Množství napájecí vody do kotle K3     [kg]   
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mP,K1  Množství páry z kotle K1       [kg]  

mP,K3  Množství páry z kotle K3       [kg]  

mP,PTK Množství páry na vstupu do PTK      [kg]   

mP,RCHS1 Množství páry na vstupu do RCHS 1     [kg]   

mP,RCHS2 Množství páry na vstupu do RCHS 2     [kg]   

mP,TG3 Množství páry na vstupu do TG3      [kg]   

mu sp.  Denní spotřeba uhlí        [t]  

mu.celk. Celkové množství uhlí        [t]   

n  Polytropický koeficient        [–]  

p1,2  Tlak vzduchu – sání a výtlak       [MPa]  

pNV,K1 Tlak napájecí vody do kotle K1      [MPa]  

pNV,K3 Tlak napájecí vody do kotle K3      [MPa]  

pP,K1  Tlak páry z kotle K1        [MPa]  

pP,K3  Tlak páry z kotle K3        [MPa]  

Qcelk.  Celková dodávka energie (teplo, STV)     [GJ]   

QDa,DN200 Dodané teplo – vývod na Darkov DN200     [GJ]   

QDa,DN350 Dodané teplo – vývod na Darkov DN350     [GJ]   

Qdegaz. Dodávka degazovaného plynu       [GJ]   

Qdod  Teplo dodané         [GJ] 

Qdod,vyr. Dodané teplo vyrobené na kotlích      [GJ]   

Qjih  Dodané teplo – vývod jih       [GJ]   

QNPV,k Teplo ve vratném kondenzátu – nový parní výměník   [GJ]   

QNPV,p Dodané teplo – vývod na nový parní výměník    [GJ]   

Qpal. Sp. Energie v palivu         [GJ]  

Qsev  Dodané teplo – vývod sever        [GJ]   

QTUV  Teplo v teplé užitkové vodě (TUV)      [GJ]   

Qu sp. Přepočet denní spotřeby uhlí       [GJ]   
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Qúpravna Dodané teplo – vývod úpravna      [GJ]   

Qvl. spo. tep. Dodané teplo – vývod vlastní spotřeba teplárny   [GJ]   

Qvv,k  Teplo ve vratném kondenzátu – ohřev vztažných větrů  [GJ]   

Qvv,p  Dodané teplo – vývod ohřev vztažných větrů    [GJ]   

Qvyr,K1 Teplo vyrobené na kotli K1       [GJ]   

Qvyr,K3 Teplo vyrobené na kotli K3       [GJ]   

Qzauhlování Dodané teplo – vývod vlastní spotřebu zauhlování   [GJ] 

Q
r
i  Výhřevnost uhlí         [GJ/t]   

sAC  Měrná spotřeba elektřinyAC       [kWh/tis.Nm
3
] 

SPTK  Měrná spotřeba tepla PTK       [GJ/tis.Nm
3
] 

t  Průměrná denní teplota Havířov – Lučina (ČHMÚ)   [˚C]   

T1  Teplota vzduchu – sání        [˚C]   

T2  Teplota vzduchu – výtlak       [˚C]   

tNV,K1  Teplota napájecí vody do kotle K1      [˚C]   

tNV,K3  Teplota napájecí vody do kotle K3      [˚C]   

tP,K1  Teplota páry z kotle K1       [˚C]   

tP,K3  Teplota páry z kotle K3       [˚C]   

V1  Množství vzduchu na sání       [m
3
]  

V2  Množství vzduchu na výtlaku      [m
3
]   

VAC J.  Vyrobené množství STV AC Jih      [Nm
3
]  

VAC S.  Vyrobené množství STV AC Sever     [Nm
3
]  

Vcelk.AC Celkový objem vzduchu u AC      [Nm
3
]  

VPTK  Vyrobené množství STV PTK      [Nm
3
] 
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1 Úvod 

Situace se v teplárenském světě mění neustále. Do provozu tepláren zasahují vlivy, 

které ovlivňují jejich konkurence schopnost. Jsou to vlivy, u kterých nelze dopředu změnit 

jejich vývoj, ale lze je pouze predikovat. Konkrétně se jedná o  vlivy přírodní.  V případě 

tepláren je nejpodstatnějším vlivem venkovní teplota vzduchu. Klimatické kontinuální 

zvyšování průměrné denní teploty a teplotní výkyvy mezi jednotlivými dny vyžadují 

kvalitní strategii řízení teplárenských provozoven. Dalšími faktory, ovlivňující strategii 

řízení teplárenských provozoven, jsou cena paliv (plyn, uhlí, elektřina atd.), cena 

vyrobených energií (pára, teplá užitková voda, atd.), technologická zařízení, účinnost 

výroby a ochrana životního prostředí. Efektivnost dodávek medií, optimalizování 

a zeštíhlování výrobních procesů je nedílnou součástí energetického průmyslu. 

Každá jednotlivá teplárenská provozovna má své individuální postavení 

na konkurenčním trhu. Postavení určuje geografická poloha provozovny a technologická 

vybavenost. Primárním účelem tepláren je výroba tepelné energie a elektřiny. Teplárny 

mohou výrobu tepelné energie kombinovat i s výrobou chladu nebo s výrobou stlačeného 

vzduchu. 

Diplomová práce je zpracována na základě zadání společnosti Veolia Průmyslové 

služby ČR, a.s. Společnost zajišťuje výrobu tepelné energie, chladu, stlačeného vzduchu, 

dusíku, výrobu elektřiny a distribuci elektřiny primárně pro  důlní závody OKD, a.s. 

Společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má vysoké postavení na konkurenčním trhu, 

které si udržuje svým inovativním přístupem při řízení společnosti. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současnou situaci v oblasti výroby tepelné 

energie a stlačeného vzduchu ve společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

Na základě provedené analýzy byla na teplárně ČSM navržena optimalizace výroby 

stlačeného vzduchu a tepelné energie v závislosti na průměrné venkovní teplotě vzduchu. 

Dalším cílem bylo zpracovat doporučení pro získání provozní podpory při kombinované 

výrobě stlačeného vzduchu a tepla. Všechny výsledky a řešení byly zhodnoceny 

v ekonomickém zhodnocení. 
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2 Historie a vývoj parních zařízení 

Základní cyklus parního stroje stanovil na konci 17. století Denis Papin. Denis Papin 

byl prvním člověkem, který sestavil tzv. atmosférický parní stroj. Byl velice jednoduchý 

a fungoval na principu pracovního válce a pístu. První parní stroj, výše uvedeného typu, 

byl zřejmě sestrojen ve Slovenské Nové Bani v létech 1722 – 1724. Dalším průkopníkem 

parního stroje byl James Watt, který spojil parní válec s kondenzačním zařízením. To bylo 

umístěno na dně válce. Tímto položil ideu ke vzniku prvního nízkotlakého parního stroje. 

První nízkotlaký parní stroj postavil James Watt (viz Obrázek 1) v roce 1774. 

Na českém území postavili první parní stroj tohoto typu v roce 1825 Šťáhlavské 

Waldštejnovy strojírny. V této době se již používá parní stroj dvojčinný (pára se používá 

na obou stranách válce). Dvojčinný parní stroj se stal hybnou silou průmyslové revoluce. 

V začátcích průmyslové revoluce sloužili parní stroje v textilním a těžebním průmyslu. [2] 

 

Obrázek 1 James Watt (1736 - 1819) [12] 

Dalším krokem bylo projevení se páry v dopravě díky Georgi Stephensonovy, který 

sestrojil první parní lokomotivu (viz Obrázek 2). Sestrojení parní lokomotivy vyústilo 

v nový vynález – dynamo (1866) od Vernera von Siemense. Tímto počinem se zahájila 

výstavba elektráren s parními stroji. Postupem času začal sílit tlak na výrobu elektrické 

energie, což byl podnět k vývoji druhého parního motoru – parní turbíny. [2] 

 

Obrázek 2 Stephensonova lokomotiva v Londýském muzeu [13] 
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Parní turbína disponovala mnoha výhodami oproti parnímu stroji, především: 

- možnost realizace stroje s vysokými výkony, 

- použití vysokých teplot a tlaků na vstupu turbíny, 

- získání vyšší tepelné účinnosti, 

- možnost ohřívání vody parou z turbíny, 

- možnost odebírání velkého množství páry na výstupu a použití tepla na výtop. 

 

Obrázek 3 Lavalova turbína (1883) [14] 

Dále jsou uvedena jména mužů, kteří se zásadně podíleli (ať už přímo nebo 

nepřímo) na vývoji parní turbíny dnešní podoby – Julius Emanuel Clausius, Andres 

Celsius Nicolas Leopard Sadi Carnot, Gustav Patrick de Laval (Lavalova turbína 

viz Obrázek 3), Charles Parsons (Parsonova turbína viz Obrázek 4), Aurel Stodola, 

Jan Kieswetter, Ladislav Miškovský, Josef Bečvář, Jan Jerie, Jan Zvoneček, Jan Jůza, 

Miroslav Dlouhý a další. [2] 

 

Obrázek 4 Parsonova turbína (1884) [15] 
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3 Teplárenské stroje a zařízení 

V teplárnách se vyrábí energie kombinovaným způsobem, např.: teplo – elektřina, 

teplo – stlačený vzduch apod. V kotlích se vyrábí pára, která se používá jako pohon 

turbogenerátorů a turbokompresorů. Pára se po vykonání pohybové energie používá 

pro ohřev užitkové vody nebo pro ohřev vody sloužící k technologickým účelům [2] 

3.1 Parní turbína 

Parní turbína je točivý tepelný stroj převádějící tlakovou a kinetickou energii páry 

na energii mechanickou – rotační pohyb hřídele. Parní turbíny slouží jako hnací zařízení 

(motory). Parní turbíny mají vysokou účinnost a jejich využití je následující: 

- výroba elektrické energie, 

- pohon lodí (parník), 

- pohon turbodmychadel, 

- pohon turbokompresorů.  

Základní rozdělení parních turbín: 

- podle principu přeměny energie, 

- podle počtu stupňů, 

- podle směru toku páry, 

- podle parametrů páry na vstupu turbíny, 

- podle tlaku za posledním stupněm. [2] [8] 

3.2 Parní kotel 

Parní kotle (parogenerátory) vyrábí z vody páru o značném přetlaku. Tepelná energie 

je získána ze spáleného paliva. Parní kotel je uzavřená nádoba částečně naplněná vodou. 

Přes stěny kotle se přivádí teplo do vody. Teplo vzniká v ohništi (spalovací komoře), kde 

působí plamen a spaliny (vznikají ze vzduchu a ze spáleného paliva). Topivem bývá 

nejčastěji hnědé uhlí a plyn, avšak záleží na použití parního kotle.   

Základní rozdělení parních kotlů: 

- dle tvaru (válcový, trubnatý, skříňový), 

- dle pracovního přetlaku (nízkotlaký, středotlaký, vysokotlaký, nadkritický), 

- dle umístění (stabilní, mobilní – lodní, lokomotivní, lokomobilní), 

- dle paliva (dřevo, piliny, hnědé uhlí, černé uhlí, koks, mazut, nafta, plyn). [5] 
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3.3 Turbogenerátor 

Turbogenerátory slouží k přeměně tepelné energie páry (vyrobené v kotli) na energii 

elektrickou. Jedná se tedy o elektromechanické soustrojí, které se skládá z točivého 

mechanického stroje a elektrického generátoru (poháněný stroj). Poháněcím médiem je 

nejčastěji pára. Pára proudí z kotle (parogenerátoru) do turbíny, kde prochází mezi 

lopatkami rotoru a turbínu roztočí. Pohybová energie turbíny se mění v turbogenerátoru 

na energii elektrickou. [16] 

3.4 Turbokompresor 

Název turbokompresor je souhrnný název pro skupinu strojů sloužících 

pro stlačování různorodých plynů. Mechanická energie, která se přivádí na rotor stroje, 

se mění působením lopatek a vlivem odstředivé síly na energii kinetickou. Pomocí 

oběžného kola se mění energie kinetická na energii tlakovou. Využití kompresorů, 

především parních turbokompresorů, je nejvíce ceněno v důlním průmyslu jako pohon 

pneumatických zařízení a jako zdroj odvětrávání důlních šachet (případně se stlačený 

vzduch využívá na úpravu uhlí). 

Výhody turbokompresorů před kompresory pístovými: 

- klidný chod, 

- použití vysokých otáček, 

- menší rozměry, 

- nižší investiční náklady, 

- menší stavební plocha pro jednotku výkonu, 

- nižší provozní náklady, 

- dodávaný plyn je odebírán bez pulsací.  

Základní rozdělení turbokompresorů: 

- dle směru toku plynu vzhledem k ose při stlačování, 

- dle dosahovaného poměrného stlačení. [2] [9] 

3.5 Kompresor 

Kompresor je stroj, který stlačuje plyny a páru. Uvnitř kompresoru, se nejčastěji 

pomocí mechanické energie, zvyšuje tlaková energie nasávaného média. Je to pracovní 

(ke své funkci potřebuje vnější energii) a tepelný (při stlačování se mechanická práce mění 

v teplo) stroj. [4] [9] 
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Základní rozdělení kompresorů: 

- dle způsobu stlačování (vnější pohon – ucpávkové kompresory, otevřené 

kompresory, vnitřní pohon – hermetické, bezucpávkové), 

- dle tlaku (vývěva, dmychadlo, kompresor, booster, cirkulační kompresor), 

- dle pracovní oblasti hlavních druhů plynových kompresorů, 

- dle pracovní oblasti hlavních druhů chladivých kompresorů (šroubové, pístové, 

radiální, axiální). [4] [9] 

3.6 Tepelný výměník 

Tepelný výměník je zařízení sloužící k průběžnému nebo přerušovanému předávání 

tepelné energie pomocí proudících médií. 

Základní rozdělení tepelných výměníků:  

- dle konstrukce (rekuperační, regenerační, směšovací), 

- dle účelu (ohříváky, chladiče, výparníky a odparky, kondenzátory, přehříváky 

a mezipřehříváky, sušárny), 

- dle směru a smyslu proudění teplonosných médií (souproudé, protiproudé, křížové, 

s šikmým vzájemným proudem, vícenásobné proudění, kombinované proudění) [6] 

3.7 Kondenzátor 

Slouží k přeměně plynového skupenství (pára) na skupenství kapalné. Tento proces 

se děje na konci celého oběhu. Je nutné přebytkovou páru opět zkapalnit a kapalinu 

pomocí čerpadel přečerpat na začátek procesu (kotel) k dalšímu použití. 

Základní rozdělení kondenzátorů: 

- dle způsobu kondenzace (směšovací, povrchová), 

- dle typu chladícího média (věžová voda, říční nebo jezerní voda, mořská a brakická 

voda), 

- dle orientace trubkového svazku v kondenzátoru (horizontální orientace, vertikální 

orientace), 

- dle počtu chodů chladící vody, 

- dle orientace výstupního hrdla turbíny (radiální, axiální). [7] [10] 
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4 Energetická bilance 

Energetická bilance přeměny energie paliva na elektrickou energii je základní bilancí 

v teplárenském průmyslu. Zde je schematicky popsána energetická bilance (viz Obrázek 5) 

u tepelné elektrárny – elektrický generátor. V případě, že by na pozici elektrického 

generátoru působil parní turbokompresor, jednalo by se o přeměnu energie paliva 

na energii tlakovou. V energetických bilancích jsou malé nuance, avšak smysl 

energetického bilancování zůstává zachován. [2] 

 

Obrázek 5 Energetická bilance [2] 

Legenda: K – kotel 

  T – turbína  

  EG – elektrický generátor 

  Kon – kondenzátor 
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5 Nástroje manažerského řízení 

Nástroje manažerského řízení slouží k zeštíhlování, optimalizaci, racionalizaci 

a zvyšování efektivity výrobních procesů. 

5.1 SWOT analýza 

Charakteristikou SWOT analýzy (viz Tabulka 1) je registrace a klasifikace činitelů 

podmiňujících strategii. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně, vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé.  Získávají se tak nové kvalitativní 

informace. Ty charakterizují a hodnotí úroveň vzájemného střetu obou stran. [3] 

Tabulka 1 SWOT analýza [3] 

SWOT ANALÝZA 

P
ře

d
n

o
st

i 

SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

    

Podmínky, kterými jsme schopni Co bude zlepšeno, čeho bude 

podpořit realizaci cíle. Získání 

možností. 
realizací cíle dosaženo. 

    

Co nám to usnadní? Co se tím zlepší? 

    

N
ed

o
st

a
tk

y
 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

    

Podmínky, které mohou dosažení Nutí nás realizovat, nebezpečné 

cíle zmařit. Získání rizik. možnosti, které by nás čekaly. 

    

Co nám to znesnadní? Co nás k tomu nutí? 

    

 
Vnitřní Vnější 
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6 Charakteristika a struktura společnosti 

Společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. vznikla v roce 2007 vyčleněním 

specializovaných činností energetiky důlních podniků s názvem NWR Energy, a.s., která 

se 21. června 2010 stala akvizicí společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Společnost se 

nyní jmenuje Veolia Energie ČR, a.s. Ke dni 21. června 2010 došlo ke změně obchodní 

firmy společnosti na Dalkia Industry CZ, a.s. a ke dni 1. března 2015 byla přejmenována 

na  obchodní firmu Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Veolia Průmyslové služby ČR a.s. 

je 100% dceřinou společností Veolie Energie ČR, a.s., která je výrobcem tepla a elektřiny 

v České republice. Schéma skupiny Veolia Environnment viz Obrázek 6. [1] 

 

Obrázek 6 Schéma koncernu Veolia [1] 

Vlastníkem koncernu Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. je světová špička v oblasti 

služeb pro životní prostředí – skupina Veolia Environnement S.A. Veolia Průmyslové 
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služby ČR, a.s. má dvě dceřiné společnosti: Veolia Komodity ČR, s.r.o., která je jedním 

z nejvýznamnějších obchodníků s elektřinou na českém trhu a Veolia Powerline Kaczyce 

Sp. z o.o., která disponuje nákupem a distribucí elektrické energie na trhu Polském.  

Pro skupinu Veolia Environnment S.A. představuje Veolia Průmyslové služby 

ČR, a.s. světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu, neboť zajišťuje 

dodávku a distribuci elektrické energie, výrobu a distribuci tepla, teplé vody, chladu, 

stlačeného vzduchu a dusíku pro těžbu uhlí v dolech. Doly patří největší těžební 

společnosti v České republice OKD, a.s. Energie dodává Veolia Průmyslové služby 

ČR, a.s. do předávacích míst, která jsou na povrchu.  

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. sídlí v Ostravě, ale nejvýznamnější teplárenská 

provozovna je umístěna na Dole ČSM ve Stonavě (viz Obrázek 7). [1] 

 

Obrázek 7 Důl ČSM Stonava [11] 

Organizační struktura 

Společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má zavedený jednotný systém 

organizační struktury viz Obrázek 8. 

 

Obrázek 8 Organizační struktura společnosti [1] 
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7 Analýza současného stavu 

Předními komoditami společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále jen VPS) 

dodávanými společnosti OKD a.s. (Ostravsko–karvinské doly) jsou tepelná energie, chlad, 

stlačený vzduch, dusík vyráběný z vysokotlakého vzduchu pomocí separačních membrán, 

výroba a distribuce elektřiny.  

Předmětem analýzy je výroba stlačeného vzduchu a tepelné energie. Stlačený vzduch 

se používá v dolech pro pohon pneumatických strojů a zařízení tam, kde z hlediska 

bezpečnosti nelze použít elektrické stroje a zařízení. Tepelná energie ve formě 

technologické páry nebo horké vody je v zimním období používána pro ohřev vtažných 

větrů. Vtažné větry jsou hlavními důlními ventilátory z povrchu vháněny do důlních děl 

z důvodu zajištění větrání. Horká voda je využita k vytápění, ohřevu vody  pro osobní 

hygienu zaměstnanců a pro technologické účely. 

 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má jednotlivé provozovny (teplárna, kotelna, 

kompresorovna) pro výrobu stlačeného vzduchu a tepelné energie umístěné na všech níže 

uvedených důlních závodech. Některé provozovny jsou vzájemně propojeny teplárenskou 

sítí pro dodávku tepla a tlakovzdušnou sítí pro dodávku stlačeného vzduchu. Jedná se 

o provozovny na důlních závodech ČSM Jih, ČSM Sever, Darkov – hlavní závod, (Darkov 

– pomocný závod), Darkov – 9. květen, ČSA, Lazy, Doubrava – Sever, Staříč, Chlebovice, 

Sviadnov, Paskov. Na Obrázku 9 jsou zakresleny tři významné důlní závody. 

 

Obrázek 9 Významné důlní závody společnosti OKD, a.s.[19] 
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Většina energetických zařízení je situována na teplárně důlního závodu  ČSM Sever. 

Horkou vodu a stlačený vzduch je možno z teplárny dále distribuovat  na důlní závod  

ČSM Jih, Hlavní závod Darkov a Pomocný závod Darkov. Distribuci uvedených komodit 

zajišťuje rovněž Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.  

K výrobě stlačeného vzduchu a tepelné energie slouží na teplárně ČSM zařízení, 

které je možno přiřadit do dvou variant – zimní provoz a letní provoz. V rámci zimního 

provozu je tepelná energie vyráběna na velkých parních kotlích K1 a K3 o jmenovitém 

výkonu 37,5MWt a stlačený vzduch na parním turbokompresoru – PTK o jmenovitém 

výkonu 63000 tis. Nm
3
/hod. Pro letní provoz se využívají malé parní kotle K2, K4 

a horkovodní kotel K6 se jmenovitými výkony od 3 MWt do 12,5 MWt a pět elektrických 

turbokompresorů Atlas Copco – AC každý o jmenovitém výkonu 15000 tis. Nm
3
/hod.  

Podrobnější popis a technické parametry zařizení jsou uvedeny v kapitole 

7.1 Turbokompresor Atlas Copco, 7.2 Parní turbokompresor – PTK a 7.3 Technické 

parametry teplárenských kotlů. 

Mimo tyto hlavní varianty lze vzájemně kombinovat technologická zařízení a  tím je 

zajištěna vysoká variabilita provozních stavů a efektivita provozu. Podle sjednaných 

dodávek (potřebného výkonu), ročního období, vnějších vlivů a doby provozu se volí 

nejefektivnější skladba provozovaných strojů a zařízení. 

Razící stroje poháněné stlačeným vzduchem jsou ilustrovány na Obrázku 10 a Obrázku 11. 

 

Obrázek 10 Razící stroj 1 poháněný stlačeným vzduchem [21] 

 

Obrázek 11 Razící stroj 2 poháněný stlačeným vzduchem [21] 
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7.1 Turbokompresor Atlas Copco 

Turbokompresor Atlas Copco model ZH 15000 (Obrázek 12) je dvoustupňový 

odstředivý turbokompresor chlazený vodou. Turbokompresor obsahuje horizontálně 

dělenou převodovku se dvěma kompresními stupni, elektrický motor s mazáním, 

s chladícím systémem a s regulačním systémem. Technické parametry viz Tabulka 2. 

Tabulka 2 Technické parametry turbokompresoru AC 

Technické parametry turbokompresoru AC 

Typ Siemens 1RA4 – 450 –1250  

Jmenovitý výkon při 40˚C 1250 [kW] 

Jmenovitý výkon při 5˚C 1438 [kW] 

Napětí 6 [kV] 

Otáčky 2980 [1/min] 

Rozměry 5800x2370x2630 [mm] 

Hmotnost 15 000  [kg] 

Ložiska Kluzná ložiska 

Izolace Třída F 

Hlučnost 85dB(A)+/-3 dB (A) při měření ve volném 

prostoru na vzdálenost 1m podle testovacího 

kódu  

CAGI/PNEUROP 

74 dB(A) +/-3 dB (A) při měření ve volném  

prostoru na vzdálenost 1m podle testovacího 

kódu  

CAGI/PNEUROP 

 

 

Obrázek 12 Elektrické turbokompresory Atlas Copco  
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7.2 Parní turbokompresor – PTK 

Parní turbokompresor je soustrojí parní turbíny a turbokompresoru 

viz Obrázek 13, Obrázek 14 a Obrázek 15. Při tlaku 3,5 MPa, teplotě páry na spouštěcím 

ventilu 435˚C a při teplotě chladící vody 25˚C se uvádí na vstupu kondenzátoru množství 

stlačeného vzduchu 1 550 m
3
/hod. Při provozu s ohříváním vlastního kondenzátu 

v ohříváku a s uzavřeným pseudoregulovaným odběrem, jsou zaručeny udané technické 

parametry, viz Tabulka 3. 

Tabulka 3 Technické parametry parního turbokompresoru 

Technické parametry PTK 

Výkon na spojce turbíny 6 180 – 6 610 [kW] 

Otáčky 5 080 [1/min] 

Spotřeba páry 32 200 – 42 200  [kg/h] 

Regulovaný odběr 120 kPa 15 000 – 35 000  [kg/h] 

Teplota kondenzátu 95 [˚C] 

Spotřeba páry platí s tolerancí 5% a záruky na spotřebu páry platí ve smyslu normy 

ČSN 0030, článku 205 ad 5. 

Turbokompresor TK–R–63 ČKD 

Výkonnost 63 000  [m
3
/h] 

Výtlačný tlak 8 [kp/cm
2
] 

Příkon 6 [180kW] 

Turbína T 8,6/6,6–35/1,2 PBS Brno 

Počet chladičů oleje 2 [ks] 

Regulovaný odběr 120 [kPa] 

Přestavitelnost tlaku 120 – 250 [kPa] 

Množství 35 [t/h] 

Pseudoregulovaný odběr 15 [t/h] 

Teplota chladící vody – normální stav 25 [˚C] 

Teplota chladící vody – maximální 33 [˚C] 
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Obrázek 13 Parní turbokompresor – foto 1 

 

Obrázek 14 Parní turbokompresor – foto 2 

 

Obrázek 15 Parní turbokompresor – foto 3 
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7.3 Technické parametry teplárenských kotlů 

Ve společnosti VPS je používáno pět kotlů. Kotle K1 a K3 jsou kotle parní a jejich 

palivem je degazovaný plyn a uhlí. Kotle K1 a K3 se používají v období zimního provozu. 

Technické parametry kotlů jsou uvedeny v Tabulce 4. Kotel K2 je parní kotel a je 

plynofikován, technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 5. Kotle K4 a K6 jsou kotle 

plynové. Technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 6 a v Tabulce 7. 

Tabulka 4 Technické parametry teplárenských kotlů K1 a K3 

Technické parametry kotlů K1, K3 

Jmenovitý tepelný výkon kotle 37,6 [MWt] 

Jmenovitý parní výkon kotle 50,0 [t/h] 

Jmenovitá teplota výstupní páry 445
+15

/-10 [˚C] 

Jmenovitý provozní přetlak přehřáté páry 3,7
+0,2

/-0,2 [MPa] 

Teplota napájecí vody (při jmenovitém výkonu) 145
+15

/-10 [˚C] 

 

Tabulka 5 parametry teplárenského kotle K2 

Technické parametry kotle K2 

Jmenovitý tepelný výkon kotle 12,5 [MWt] 

Jmenovitý parní výkon kotle 18,8 [t/h] 

Jmenovitá teplota výstupní páry 325
+10

/-10 [˚C] 

Jmenovitý provozní přetlak přehřáté páry 2,5
+0,2

/-0,2 [MPa] 

Teplota napájecí vody (při jmenovitém výkonu) 105
+10

/-10 [˚C] 

 

Tabulka 6 parametry teplárenského kotle K4 

Technické parametry kotle K4 

Jmenovitý tepelný výkon kotle 5,749 [MWt] 

Jmenovitý parní výkon kotle 8,0 [t/h] 

Jmenovitá teplota výstupní páry 300
+10

/-10 [˚C] 

Jmenovitý provozní přetlak přehřáté páry 2,07
+0,2

/-0,2 [MPa] 

Teplota napájecí vody (při jmenovitém výkonu) 103
+10

/-10 [˚C] 

 

Tabulka 7 parametry teplárenského kotle K6 

Technické parametry kotle K6 

Jmenovitý tepelný výkon kotle 3,0 [MWt] 

Jmenovitá teplota 115
+10

/-10 [˚C] 

Jmenovitý provozní přetlak kotle 0,8
+0,2

/-0,2 [MPa] 

 



Bc. Pavel Zmeškal 

28 

7.4 Provoz s turbokompresory Atlas Copco 

Kompletní schéma výrobního provozu je přiloženo v příloze A. Pro ilustraci je 

vytvořeno zjednodušené schéma (Obrázek 16) vybraného provozu s turbokompresory AC.  

Zjednodušené schéma úseku s turbokompresory AC:  

 

Obrázek 16 Schéma okruhu s AC 

Na lokalitě ČSM je instalováno pět elektrických turbokompresorů Atlas Copco, 

kterými se vyrábí stlačený vzduch (STV). Turbokompresory AC1, AC2, AC3, AC4 jsou 

umístěny na důlním závodě ČSM Sever a turbokompresor AC5 je umístěnna důlním 

závodě ČSM Jih a jsou vzájemně propojené společnou tlakovzdušnou sítí. 

Turbokompresory jsou poháněny elektricky. Modře vyznačené šipky značí sání a výfuk 

stlačeného vzduchu.  

Dodávka tepelné energie z turbokompresorů je realizována i s využitím odpadního 

tepla z AC. Ohřátá voda z kompresorových výměníků je vedena do tepelného výměníku 

pro předehřev užitkové vody (TUV). Teplá užitková voda (nepitná) je chemicky 
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upravována tak, aby splnila hygienické limity a vyhovovala zdravotním a technickým 

požadavkům. Používá se k mytí, koupání a pro výrobní účely. Horká pitná voda je 

připravována v samostatných výměncích z pitné vody. 

Výkonnost turbokompresorů zavisí na teplotě nasávaného média, tzn. na venkovní 

teplotě vzduchu. Čím je venkovní teplota vzduchu vyšší (jmenovitě garantováno do 40˚C), 

tím je výkonnost turbokompresoru nižší. Čím je venkovní teplota vzduchu nižší  tím mají 

turbokompresory větší výkonnost. 

7.5 Provoz s parním turbokompresorem 

Kompletní schéma výrobního provozu je přiloženo v příloze A. Pro ilustraci je 

vytvořeno zjednodušené schéma (Obrázek 17) vybraného provozu s parním 

turbokompresorem. 

Zjednodušené schéma úseku s parním turbokompresorem (PTK):  

 

Obrázek 17 Schéma okruhu s PTK 
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Na teplárně ČSM Sever je instalováno pět kotlů K1, K2, K3, K4 a K6. Kotle sloužící 

k pohonu parního turbokompresoru PTK, jsou pouze kotle K1 a K3. Kotel K2 je 

plynofikován a slouží jako záložní zdroj teplárny. Kotle K4 a K6 využivají jiných 

teplárenských okruhů a netýkají se optimalizace vybraného provozu teplárny (provoz 

s PTK). Kotle K2, K4 a K6 jsou dále využívány pro bilancování jednotlivých druhů 

provozů teplárny. Palivem kotlů K1 a K3 je degazovaný (důlní) plyn a uhlí. Poměr mezi 

plynem a uhlím je 80/20% (v současné době probíhá opatření pro snížení  množství plynu 

v rámci palivového mixu). Oba kotle K1 a K3 produkují vysokotlakou páru (admisní). 

Vysokotlaká pára je měřena na výstupu z každého kotle, před rozdělovači VT1 a VT2. Je 

zde několik možností k jakým účelům je vysokotlaká pára využita. Z rozdělovače VT2 je 

vysokotlaká pára využita pro TG (turbogenerátor) nebo je vysokotlaká pára zavedena 

do RCHS 2 (redukční chladící stanice č.2), a využívá se pro výtopenské účely. Další 

možností je  vysokotlakou páru přepouštět do rozdělovače VT1. Z rozdělovače VT1 je 

vysokotlaká pára vedena do RCHS 1 (redukční chladící stanice č.1) a využívá se 

pro výtopenské účely. K optimalizaci provozu s PTK je nejdůležitější zavedení 

vysokotlaké páry právě do PTK. 

Vysokotlaká pára slouží k pohonu parní turbíny. Na hřídeli parní turbíny je osazen 

turbokopresor, který dodává stlačený vzduch pro potřeby zákazníka. Parní turbína je 

kondenzační se dvěma regulovanými odběry. Pára z těchto odběrů slouží pro dodávku 

tepla (uvažuje se, že teplo v páře je užitečné teplo). Pokud pára není odebrána 

regulovanými odběry, pak je zavedena do kondenzátoru jako emisní pára a dále je tepelná 

energie (teplo z páry) zmařena na chladících věžích.  

Po kompresi vzduchu v PTK je stlačený vzduch veden do dochlazovače kompresoru 

a získané teplo slouží pro předehřev teplé užitkové vody. Kondenzátor slouží 

ke kondenzaci emisní páry a tento kondenzát je dopravován do napájecí nádrže. Z napájecí 

nádrže, pomocí vysokotlakých napáječek, je kondenzát dopravován do parních kotlů jako 

napájecí voda. 
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7.6 SWOT analýza turbokompresoru AC a PTK 

Na základě výše uvedených údajů je provedena SWOT analýza (viz Tabulka 8). 

SWOT analýzou jsou zjištěny následující silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby 

související s provozem turbokompresorů AC a parního turbokompresoru (PTK). 

Tabulka 8 SWOT analýza turbokompresorů AC a PTK 

SWOT ANALÝZA TURBOKOMPRESORŮ AC 

P
ře

d
n

o
st

i 

SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

   

Rychlost uvedení do provozu. Záložní zdroj vhodný k okamžitému použití. 

Méně náročná údržba a obsluha. výroby stlačeného vzduchu. 

    

    

N
ed

o
st

at
k

y
 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

  
 

 
Snížení odběrů pod regulační rozsah 

Omezený regulační rozsah bez odfuků. a zvyšování cen elektřiny. 

    

    

 
Vnitřní Vnější 

   SWOT ANALÝZA PARNÍHO TURBOKOMPRESORU 

P
ře

d
n

o
st

i 

SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

 
  

Efektivní využití tepelné energie z turbíny Při nízkých venkovních teplotách vzduchu, tj. 

a odpadního tepla turbokompresoru a současné maximální využití užitného tepla,  

výroby stlačeného vzduchu ve velkém rozsahu.  má PTK vysokou efektivnost výroby. 

    

N
ed

o
st

at
k

y
 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

 
  

Náročná údržba výrobního okruhu. Zvyšování venkovních teplot a maření části. 

Dlouhá doba uvedení PTK do provozu. vyrobeného tepla v kondenzačním režimu. 

Při vyšších venkovních teplotách Zvyšování cen uhlí a degazovaného plynu. 

se snižuje efektivita.   

 
Vnitřní Vnější 

 

Zhodnocení analýzy 

Po SWOT analýze lze upřesnit několik faktorů. U turbokompresorů AC je výhodné 

používání při vyšších venkovních teplotách. Další výhodou je pohotovostní režim 

turbokompresorů AC a méně náročná a nákladná údržba. Nevýhodou jsou omezené 

možnosti a složitější regulace kompresorů bez odfuků při společném provozu. 

Pro dlouhodobější provoz při nižších venkovních teplotách je výhodná výroba na PTK 

s možností využití vyrobené tepelné energie. Nevýhodou však je náročnější údržba, delší 

doba pro optimálního uvedení PTK do provozu a hrozba maření části tepla (páry) 
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potřebného pro provoz PTK při vyšších venkovních teplotách (při vyšších venkovních 

teplotách se snižuje odběr tepelné energie odebírané OKD, a.s.). Poslední nevýhodou PTK 

může být zvyšování ceny uhlí a degazovaného plynu.  

7.7 Úvod do problematiky 

K docílení výroby stlačeného vzduchu a tepelné energie existují dvě hlavní varianty:       

a) Letní provoz – Výroba stlačeného vzduchu na elektrických turbokompresorech Atlas 

Copco. Dodávka tepelné energie je realizována využitím odpadního tepla turbokompresorů 

AC a dodávkou tepla z kotlů K2, K4 a K6 (případně jejich kombinací).  

b) Zimní provoz – Výroba stlačeného vzduchu a tepla pomocí parního turbokompresoru 

PTK a kotlů K1 nebo  K3.  

V současné době se technologická zařízení provozují dle výše uvedených variant 

v závislosti na venkovní teplotě, měrné spotřebě tepla pro výrobu 1000Nm
3
 stlačeného 

vzduchu (PTK) a měrné spotřebě elektřiny pro výrobu 1000Nm
3
 stlačeného vzduchu (AC).  

Z provozních důvodů není možné, aby rozhodnutí o způsobu výroby stlačeného vzduchu 

a tepelné energie bylo založeno na okamžité venkovní teplotě (např.: střídaní variant 

provozování technologie během dne).  Z pravidla se tedy v období chladnějších měsíců 

(září – duben) využívá způsobu výroby vzduchu a tepla na PTK s kotli K1, K3 

a ve zbývajícím roce se využívá kompresorů AC a kotlů K2, K4 a K6.  

Obě varianty lze porovnávat dle měrné ceny. Pro stejnou výrobu tepla a stlačeného 

vzduchu porovnáváme finanční náklady vstupů (elektřina a palivo) u jednotlivých variant. 

Definice: Měrnou cenu tvoří náklady na dodávku paliva (elektřiny) při stejné jednotkové 

dodávce tepla a stlačeného vzduchu. 

Velikost dodávky užitného tepla je závislá na venkovní teplotě. Vzhledem 

k výraznému oteplování z posledních let a snížení dodávek, je optimalizace provedena  

na základě dat z období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (období bylo stanoveno společností 

VPS). Vzhledem k množství výpočtových položek (téměř 500 tisíc položek) a náročnosti 

výpočtů není možné do diplomové práce zahrnout výpočtová data v tabulkové podobě. 

  Kompletní výsledky analýzy jsou zahrnuty v grafech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. 

Data jsou zpracována v eMonitoru – informační systém (softwarový program). Program  

eMonitor umožňuje kontrolu výrobních stavů a analýzu vybraných provozních hodnot 

zobrazovaných ve volitelných technologických provozních sestavách. 
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7.8 Metodika výpočtů měrné spotřeby elektřiny pro AC 

1. Celkový objem STV u kompresorů AC Vcelk.AC 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘.𝐴𝐶 = 𝑉𝐴𝐶 𝑆. + 𝑉𝐴𝐶 𝐽. [Nm
3
]          (1) 

Vcelk.AC   Celkový objem vzduchu u AC 

VAC S.  Vyrobené množství STV AC Sever 

VAC J.  Vyrobené množství STV AC Jih 

 

2. Celková spotřeba elektřiny Ecelk.AC  

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘.𝐴𝐶 = 𝐸𝐴𝐶1 𝑆. + 𝐸𝐴𝐶2 𝑆. + 𝐸𝐴𝐶3 𝑆. + 𝐸𝐴𝐶4 𝑆. + 𝐸𝐴𝐶5 𝐽. [kWh]    (2) 

Ecelk.AC  Celková spotřeba elektřiny 

EAC1 S.  Spotřeba elektrické energie ČSM Sever AC1 

EAC2 S.  Spotřeba elektrické energie ČSM Sever AC2 

EAC3 S.  Spotřeba elektrické energie ČSM Sever AC3 

EAC4 S.  Spotřeba elektrické energie ČSM Sever AC4 

EAC5 J.  Spotřeba elektrické energie ČSM Jih AC5 

3. Měrná spotřeba elektřiny sAC 

𝑠𝐴𝐶 =
𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘.

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘.
   [kWh/tis.Nm

3
]          (3) 

sAC  Měrná spotřeba elektřiny 

Ecelk.AC  Celková spotřeba elektřiny 

Vcelk.AC   Celkový objem vzduchu u AC 

7.9 Metodika výpočtů měrné spotřeby tepla pro PTK 

PALIVA 

1. Denní spotřeba uhlí mu sp. 

𝑚𝑢 𝑠𝑝. = [(𝐻1
𝑡+1 − 𝐻1

𝑡). (𝐻2
𝑡+1 − 𝐻2

𝑡). (𝐻3
𝑡+1 − 𝐻3

𝑡). (𝐻4
𝑡+1 − 𝐻4

𝑡)]. 17,5  

     +𝑚𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘. [t]            (4) 

mu.sp.  Denní spotřeba uhlí 

mu.celk.  Celkové množství uhlí 

H1  Hladina zásobníku 12–14 kotel K1 

H2  Hladina zásobníku 13–11 kotel K1  

H3  Hladina zásobníku 32–34 kotel K3 

H4  Hladina zásobníku 31–33 kotel K3  
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2. Přepočet spotřeby uhlí Qu sp. na [GJ] 

𝑄𝑢 𝑠𝑝. = 𝑚𝑢 𝑠𝑝.. 𝑄𝑖
𝑟 [GJ]           (5) 

Qu sp.  Přepočet spotřeby uhlí 

mu.sp.  Denní spotřeba uhlí 

Q
r
i  Výhřevnost uhlí (rozbor z externí laboratoře) 

3. Energie v palivu Qpal. sp. 

𝑄𝑝𝑎𝑙.𝑠𝑝. = 𝑄𝑢 𝑠𝑝. + 𝑄𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠  [GJ]         (6) 

Qpal.sp.  Energie v palivu 

Qu sp.  Přepočet spotřeby uhlí 

Qdegaz  Dodávka degazačního plynu  

VÝROBA NA KOTLÍCH 

1. Entalpie v napájecí vodě hNV,K1 

ℎ𝑁𝑉,𝐾1 = 𝑓(𝑝𝑁𝑉,𝐾1, 𝑡𝑁𝑉,𝐾1) [kJ/kg]         (7) 

hNV,K1  Entalpie v napájecí vodě 

f   Koeficient 

hNV,K1   Entalpie v napájecí vodě kotle K1 

tNV,K1   Teplota napájecí vody do kotle K1 

 

2. Entalpie v páře hp,K1 

ℎ𝑝,𝐾1 = 𝑓(𝑝𝑃,𝐾1, 𝑡𝑃,𝐾1)  [kJ/kg]          

 (8) 

hp,K1  Entalpie v napájecí páře 

pP,K1   Tlak páry z kotle K1 

tP,K1   Teplota páry z kotle K1 

3. Teplo vyrobené na kotli K1 Qvyr,K1 

𝑄𝑣𝑦𝑟,𝐾1 =
ℎ𝑃,𝐾1.𝑚𝑃,𝐾1−ℎ𝑁𝑉,𝐾1.𝑚𝑁𝑉,𝐾1

1000000
 [GJ]         (9) 

Qvyr,K1  Teplo vyrobené na kotli K1 

hP,K1   Entalpie v páře kotle K1 

mP,K1   Množství páry z kotle K1 

hNV,K1   Entalpie v napájecí vodě kotle K1 

mNV,K1   Množství napájecí vody do kotle K1 
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4. Entalpie v napájecí vodě hNV,K3 

ℎ𝑁𝑉,𝐾3 = 𝑓(𝑝𝑁𝑉,𝐾3, 𝑡𝑁𝑉,𝐾3) [kJ/kg]        (10) 

f   Koeficient 

hNV,K3  Entalpie v napájecí vodě 

pNV,K3   Tlak napájecí vody do kotle K3 

tNV,K3   Teplota napájecí vody do kotle K3 

5. Entalpie v páře hp,K3 

ℎ𝑝,𝐾3 = 𝑓(𝑝𝑃,𝐾3, 𝑡𝑃,𝐾3)  [kJ/kg]         (11) 

f   Koeficient 

hp,K3  Entalpie v páře 

pP,K3   Tlak páry z kotle K3 

tP,K3  Teplota páry z kotle K3 

6. Teplo vyrobené na kotli K3 Qvyr,K3 

𝑄𝑣𝑦𝑟,𝐾3 =
ℎ𝑃,𝐾3.𝑚𝑃,𝐾3−ℎ𝑁𝑉,𝐾3.𝑚𝑁𝑉,𝐾3

1000000
 [GJ]        (12) 

Qvyr,K3  Teplo vyrobené na kotli K3 

hP,K3   Entalpie v páře kotle K3 

mP,K3   Množství páry z kotle K3 

hNV,K3   Entalpie v napájecí vodě kotle K3 

mNV,K3   Množství napájecí vody do kotle K3 

DODÁVKA TEPLA 

1. Dodané teplo Qdod 

       𝑄𝑑𝑜𝑑 = 𝑄𝐷𝑎,𝐷𝑁200 + 𝑄𝐷𝑎,𝐷𝑁350 + 𝑄𝑠𝑒𝑣 + 𝑄𝑗𝑖ℎ + 𝑄ú𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛𝑎 + 𝑄𝑣𝑙.𝑠𝑝.𝑡𝑒𝑝. 

       +𝑄𝑧𝑎𝑢ℎ𝑙𝑜𝑣á𝑛í + 𝑄𝑁𝑃𝑉,𝑝 − 𝑄𝑁𝑃𝑉,𝑘 + 𝑄𝑉𝑉,𝑝 − 𝑄𝑉𝑉,𝑘 + 𝑄𝑇𝑈𝑉 [GJ]    (13) 

      QDa,DN200  Dodané teplo – vývod na Darkov DN200 

        QDA,DN350 Dodané teplo – vývod na Darkov DN350 

        Qsev  Dodané teplo – vývod sever 

        Qjih  Dodané teplo – vývod jih 

        Qúpravna  Dodané teplo – vývod – úpravna 

        Qvl.sp.tep.   Dodané teplo vývod – vlastní spotřeba teplárny 

        Qzauhlování  Dodané teplo vývod – vlastní spotřeba zauhlování 

        QNPV,k  Teplo ve vratném kondenzátu – vývod na nový parní výměník 

        QVV,k  Teplo ve vratném kondenzátu – ohřev vztažných větrů 

        QTUV  Teplo v teplé užitkové vodě (TUV)      
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2. Dodané teplo vyrobené na kotlích Qdod,vyr. 

𝑄𝑑𝑜𝑑,𝑣𝑦𝑟. = 𝑄𝑑𝑜𝑑 + 𝑄𝑇𝑈𝑉 [GJ]         (14) 

Qdod,vyr.  Dodané teplo vyrobené na kotlích 

Qdod  Dodané teplo 

QTUV  Teplo v teplé užitkové vodě (TUV) 

MĚRNÁ SPOTŘEBA TEPLA NA PTK 

1. Měrná spotřeba tepla na PTK SPTK 

𝑆𝑃𝑇𝐾 =

(𝑄𝑣𝑦𝑟,𝑘1 + 𝑄𝑣𝑦𝑟,𝑘3 − 𝑄𝑑𝑜𝑑,𝑣𝑦𝑟.).
𝑚𝑝,𝑃𝑇𝐾

(𝑚𝑝,𝑃𝑇𝐾 + 𝑚𝑝,𝑇𝐺3 + 𝑚𝑝,𝑅𝐶𝐻𝑆1 + 𝑚𝑝,𝑅𝐶𝐻𝑆2)

𝑉𝑃𝑇𝐾
 

  [GJ/tis.Nm
3
]           (15) 

       SPTK  Měrná spotřeba tepla na PTK 

        Qvyr,K1  Teplo vyrobené na kotli K1 

        Qvyr,K3  Teplo vyrobené na kotli K3 

 Qdod,vyr.  Dodané teplo vyrobené na kotlích 

 mp,PTK  Množství páry na vstupu do PTK 

 mp,TG3  Množství páry na vstupu do TG3 

 mp,RCHS1  Množství páry na vstupu do RCHS 1 

 mp,RCHS2  Množství páry na vstupu do RCHS 2 

7.10 Metodika výpočtů měrné ceny celkového množství potřebné energie 

1. Množství vzduchu na sání V1 

𝑉1 =
𝑝2.𝑉2.𝑇1

𝑝1.𝑇2
  [m

3
]            (16) 

V1  Množství vzduchu na sání 

V2  Množství vzduchu na výtlaku 

p1   Tlak vzduchu – sání 

p2   Tlak vzduchu – výtlak 

T1   Teplota vzduchu – sání  

T2   Teplota vzduchu – výtlak  
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2. Polytropický koeficient n 

𝑛 =
𝑙𝑛

𝑝2
𝑝1

𝑙𝑛
𝑝2
𝑝1

−𝑙𝑛
𝑇2
𝑇1

  [-]           (17) 

n   Polytropický koeficient 

p1   Tlak vzduchu – sání 

p2   Tlak vzduchu – výtlak 

T1   Teplota vzduchu – sání  

T2   Teplota vzduchu – výtlak 

3. Objemová práce A1,2 

𝐴1,2 =
1

𝑛−1
. 𝑝1. 𝑉1 [1 − (

𝑝2

𝑝1
)

𝑛−1

𝑛
] [GJ]         (18) 

A1,2  Objemová práce 

V1  Množství vzduchu na sání 

n   Polytropický koeficient 

p1   Tlak vzduchu – sání 

p2   Tlak vzduchu – výtlak 

T1   Teplota vzduchu – sání  

T2   Teplota vzduchu – výtlak 

4. Cena uhlí celkem Cuhlí 

𝐶𝑢ℎ𝑙í = 𝑚𝑢,𝑠𝑝.. 𝐶𝑢ℎ𝑙í𝐴 [Kč]         (19) 

Cuhlí  Cena uhlí celkem 

CuhlíA  Cena uhlí 

mu,sp.  Denní spotřeba uhlí 

5. Cena degazovaného plynu celkem Cdegaz. 

𝐶𝑑𝑒𝑔𝑎𝑧. = 𝑄𝑑𝑒𝑔𝑎𝑧.. 𝐶𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠.𝐴 [Kč]        (20) 

Cdegaz.  Cena degazovaného plynu celkem 

Qdegaz.  Dodávka degazovaného plynu 

Cdegaz.A  Cena degazovaného plynu 

6. Cena elektřiny celkem Cel. 

𝐶𝑒𝑙. = 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘.𝐴𝐶 . 𝐶𝑒𝑙.𝐴 [Kč]          (21) 

Cel.  Cena elektřiny celkem 

Ecelk.AC  Celková spotřeba elektřiny 

Cel.A  Cena elktřiny 
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7. Celková cena Ccelk. 

𝐶𝑐𝑒𝑙𝑘. = 𝐶𝑢ℎ𝑙í+𝐶𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠.+𝐶𝑒𝑙. [Kč]        (22) 

Ccelk.  Celková cena 

Cuhlí  Cena uhlí celkem 

Cdegaz.  Cena degazovaného plynu celkem 

Cel.  Cena elektřiny celkem 

8. Celková dodávka energie Qcelk. 

𝑄𝑐𝑒𝑙𝑘. = 𝑄𝑑𝑜𝑑 + 𝐴1,2 [GJ]         (23) 

Qcelk.  Celková dodávka energie 

Qdod  Dodané teplo 

A1,2  Objemová práce 

9. Celková měrná cena Ccelk.měr. 

𝐶𝑐𝑒𝑙𝑘.𝑚ě𝑟. =
𝐶𝑐𝑒𝑙𝑘.

𝑄𝑐𝑒𝑙𝑘.
 [Kč/GJ]→ 𝐴𝐶, 𝑃𝑇𝐾       (24) 

Ccelk.měr.  Celková měrná cena 

Ccelk.  Celková cena 

Qcelk.  Celková dodávka energie 
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7.11 Vývoj průměrných teplot vzduchu 

Velikost dodávky užitného tepla je závislá na venkovní teplotě vzduchu. Vzhledem 

ke změně ročních teplot vzduchu v posledních deseti let proti dlouhodobému průměru, 

je optimalizace provedena z údajů z období od 1.1.2015 do 31.12.2015, které je 

charakteristické pro poslední dva roky. V Tabulce 9 jsou uvedeny údaje průměrných 

měsíčních venkovních teplot vzduchu v Moravskoslezkém kraji od roku 2005 do roku 

2015. A dále je zde uveden tzv. dlouhodobý normál teploty vzduchu (1961 – 1990). 

V uvedeném období je poměr vyšších a nižších teplot (jednotlivých měsíců) rozdílných 

od  dlouhodobého normálu cca 74/26%.V Grafu 1 je zaznamenán stoupající trend 

průměrných ročních venkovních teplot vzduchu, což je jistou predikcí vývoje teplot 

v budoucích letech. Použité údaje jsou z portálu ČHMÚ.  

Tabulka 9 Vývoj průměrných teplot vzduchu 

 

Graf 1 Stoupající trend průměrných ročních teplot vzduchu 

 

Rok/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok

*1961 -1990 -3,2 -1,7 1,9 6,7 11,9 15 16,3 15,9 12,5 8 2,7 -1,4 7

2005 -0,9 -4,1 0,1 8,4 13 15,6 18,1 15,8 13,9 8,9 2 -1,7 7,4

2006 -6,6 -3,7 -0,5 8,2 12,7 16,8 21,2 15,7 15,1 10,5 5,9 2,8 8,2

2007 2,9 2 4,8 9,5 14,5 17,9 18,6 17,9 11,4 7,2 1,2 -1,3 8,9

2008 1,3 2,1 2,8 7,7 12,8 17,2 17,6 17,3 11,8 9,1 5,3 1 8,8

2009 -3,2 -1,4 2,3 11,2 12,8 14,8 18,6 17,9 14,2 6,9 5,7 -0,9 8

2010 -6,2 -1,7 2,6 7,9 11,2 16,4 19,4 17,3 11,4 5,8 5,8 -4,7 7,1

2011 -1,3 -2,8 3,4 9,8 12,8 16,7 16,2 17,9 14,4 7,8 2,4 1,3 8,2

2012 -1,6 -6,5 4,1 8,6 14,1 16,9 18,8 18,1 13,5 7,9 5,7 -2 8,1

2013 -3,2 -1,7 -1,4 7,8 12,3 15,7 18,7 17,8 11 9,5 4,4 1,4 7,7

2014 0 2,9 6 9,3 12,1 15,4 19 15,8 14 9,7 6,2 0,9 9,3

2015 0,4 -0,2 3,7 7,6 11,9 15,9 19,9 20,9 13,6 7,6 5,7 3,3 9,2

Legenda: Teplota je vyšší (stejná) než dlouhodobý normál.

Teplota je nižšší než dlouhodobý normál.

Vývoj průměrných teplot vzduchu [˚C]

*Dlouhodobý normál teploty vzduchu 1961-1990 [˚C] dle ČHMÚ.

7 
7,4 

8,2 

8,9 8,8 

8 

7,1 

8,2 8,1 
7,7 

9,3 9,2 

6

7

8

9

10

P
rů

m
ěr

n
á 

te
p

lo
ta

 v
zd

u
ch

u
 [

˚C
] 

Rok 

Stoupající trend průměrných ročních teplot vzduchu 

Stoupající trend 



Bc. Pavel Zmeškal 

40 

Topná sezóna 

Dle vyhlášky Ministerstva obchodu a průmyslu začíná topné období na území ČR 

1. září a končí 31. května. Dodávka tepla v topném období začíná, když průměrná denní 

venkovní teplota vzduchu v příslušné lokalitě (Moravskoslezký kraj – Mošnov) klesne 

pod +13 °C ve dvou dnech po sobě. A dle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této 

teploty nad +13 °C pro další den. Vytápění se omezí v topném období tehdy, jestliže 

průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě vystoupá nad +13 °C 

ve dvou dnech po sobě následujících a dle vývoje počasí nelze očekávat pokles teploty 

pro následující den. Jestliže dojde k poklesu průměrné denní venkovní teploty vzduchu 

pod +13 °C, tak se vytápění obnoví. 

K určení spotřeby tepla na vytápění se používá charakteristika počtu 

denostupňů. Na základě charakteristiky lze provést porovnávání intenzity jednotlivých 

zimních období. Počet denostupňů vychází z počtu topných dní a rozdílu průměrné 

venkovní teploty v topných dnech a průměrné vnitřní teploty (pokojová teplota). 

Ve výpočtu je předpokládaná hodnota vnitřní teploty 21°C. Počet topných dnů je 

určen jako počet dní v topném období s průměrnou teplotou nižší nebo rovnou 13°C 

(N13) a průměrná teplota těchto dní (T13) je uvažována jako průměrná venkovní teplota 

v topných dnech. Počet denostupňů (D21) je pak určen jako: D(21) = (21-T13)*N13. 

Porovnání denostupňů s dlouhodobým normálem za posledních 5 let viz Graf 2.[20] 

Graf 2 Počet denostupňů D(21) ve srovnání s dlouhodobým průměrem [20] 
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Počet denostupňů D(21) za topné období ve srovnání s dlouhodobým 
průměrem 1981 - 2010 

Počet denostupňů D(21) Dlouhodobý průměr denostupňů D(21) - 1981-2010 

Δ = 520 denostupňů 
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7.12 Provoz AC a PTK v roce 2015 dle venkovní teploty 

Průběh provozu kompresorů AC a PTK je zaznamenán v Grafu 3. V grafu jsou 

zakresleny jednotlivé dny, kdy se používala varianta a) AC a kotle K2, K3, K6 nebo 

varianta b) PTK s kotli K1 a K3. K jednotlivým dnům je vždy přiřazena příslušná 

průměrná denní venkovní teplota vzduchu. Jsou použity údaje dostupné z webového 

portálu ČHMÚ, lokalitou měření je Havířov – Lučina. 

V Detailu 1 (Obrázek 18) je zřejmé, že dne 4.5.2015 byl zastaven provoz PTK 

při průměrné venkovní teplotě vzduchu 15,2˚C.  

V Detailu 2 (Obrázek 19) je zřejmé, že dne 2.9.2015 došlo k najetí PTK při teplotě 

15,4˚C. Najetí bylo vynucené a provoz PTK trval do dne 11.9.2015, kdy provoz skončil 

při průměrné denní venkovní teplotě vzduchu 15,2˚C. K vynucenému najetí PTK a jeho 

provozu po uvedenou dobu došlo z technických důvodů. Konkrétně byl krátkodobý provoz 

nutný v rámci investiční akce – ekologizace kotlů (splnění emisních limitů). 

V Detailu 3 (Obrázek 20) je vykresleno, že dne 24.9.2015 byl zastaven provoz 

turbokompresorů AC při průměrné venkovní teplotě vzduchu 15,3˚C. PTK bylo v provozu 

až do konce roku 2015 (pozn.: do dokončení DP bylo PTK v provozu). Ve dnech kdy mělo 

být v provozu pouze PTK docházelo k občasnému najetí AC. A to v případech, kdy 

probíhala částečná údržba PTK nebo bylo nutné krátkodobě zvýšit dodávku stlačeného 

vzduchu. 

 

Obrázek 18 Detail 1 – konec používání PTK 
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Obrázek 19 Detail 2 – vynucený provoz 

 

Obrázek 20 Detail 3 – začátek používání PTK 
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Graf 3 Provoz AC a PTK v roce dle průměrné venkovní teploty vzduchu 
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7.13 Tepelný výkon kotlů 

V Grafu 4 je zaznamenán průměrný hodinový tepelný výkon dodávek tepelné 

energie s porovnáním výkonů jednotlivých kotlů. Výkon je požadován na kotlích K1, K2, 

K3, K4, K6 a s využíváním odpadního tepla z výroby stlačeného vzduchu. Při provozu 

PTK je část vysokotlaké páry vedena právě na výrobu stlačeného vzduchu na PTK. 

Současně je na turbíně využíváno užitečné teplo. Kotle K1 a K3 nejsou využívány pouze 

pro tepelné dodávky – výtopenský provoz, vyjma mimořádných situací.  

Při stanovení optimalizace provozu na teplárně ČSM nebylo možno využít 

denostupňů (vyhláška), které jsou využívány pro regulaci a dodávky tepla 

obyvatelstvu. Odběr tepla pro OKD, a.s. zahrnuje i technologické dodávky, které 

nejsou závislé jen venkovní teplotě.  

V případě, že jsou v provozu turbokompresory AC, vyrábí stlačený vzduch a malé 

(odpadní) množství tepelné energie z procesu výroby stlačeného vzduchu. Toto množství 

tepelné energie není dostačující pro denní dodávky tepla do společnosti OKD, a.s. Je tedy 

nutné tepelnou energii vyrábět na plynofikovaných kotlích K2, K4 nebo K6. 

V Grafu 4 a Tabulce 10 jsou vyznačeny jmenovité tepelné výkony kotlů K1, K2, K3, 

K4 a K6. V okamžiku, kdy nutná dodávka tepelné energie přesahovala maximální výkon 

kotle, musela společnost VPS kotel odstavit. Po odstavení kotle s nedostačujícím výkonem 

byl použit kotel s výkonem vyhovujícím potřebným dodávkám tepelné energie. 

Tabulka 10 Tepelné výkony kotlů 

Jmenovitý tepelný výkon kotlů  

Kotel Výkon [MW] 

K1 37,6 

K2 12,5 

K3 37,6 

K4 5,749 

K6 3 

  

Z uvedeného Grafu 4 je zřejmé, že kotel K2 ve společnosti VPS je využíván jako 

záložní zdroj pro zajištění standardů dodávek tepla dle uzavřené smlouvy. Vzhledem 

k parametrům kotle K2 nelze využít tento kotel pro provoz PTK. Z toho důvodu je 

upřednostňován provoz kotlů K1 a K3, které umožní provoz PTK (současná výroba STV 

a tepla). Druhým důvodem je v současné době levnější palivo pro kotle K1 a K3. 

Jednotlivé průběhy provozu kotlů K1, K2, K3, K4 a K6 jsou zaznamenány v grafech 5, 6, 

7, 8 a 9. 



Bc. Pavel Zmeškal 

45 

Graf 4 Průměrný hodinový tepelný výkon dodávek tepelné energie s porovnáním výkonů jednotlivých kotlů 
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Graf 5 Průměrný hodinový tepelný výkon kotle K1 
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Graf 6 Průměrný hodinový tepelný výkon kotle K2 
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Graf 7 Průměrný hodinový tepelný výkon kotle K3 
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Graf 8 Průměrný hodinový tepelný výkon kotle K4 
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Graf 9 Průměrný hodinový tepelný výkon kotle K6 
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8 Návrh optimálního řešení 

Cílem je zjistit optimální venkovní teplotu vzduchu, která je indikátorem pro změnu 

výrobního procesu. Tedy rozhoduje o tom, kdy bude vyrábět stlačený vzduch a tepelnou 

energii PTK s kotli K1 a K3 nebo kdy budou vyrábět stlačený vzduch a tepelnou energii 

turbokompresory AC s kotli K2, K4 a K6.  Jediným možným způsobem, jak zjistit 

optimální venkovní teplotu vzduchu, která určí změnu způsobu výroby stlačeného vzduchu 

a tepelné energie je porovnáním efektivnosti turbokompresorů AC a parního 

turbokompresoru. Ukazatelem efektivnosti obou dvou zařízení je měrná cena a průměrná 

denní venkovní teplota vzduchu. 

Měrná cena Ccelk.měr. [Kč/GJ] je určená z nákladů na dodávku paliva (elektřiny) 

Ccelk. [Kč] při jednotkové dodávce tepla a stlačeného vzduchu Qcelk. [GJ]. Vzorec 

pro výpočet měrné ceny: 

 

𝐶𝑐𝑒𝑙𝑘.𝑚ě𝑟. =
𝐶𝑐𝑒𝑙𝑘.

𝑄𝑐𝑒𝑙𝑘.
 [Kč/GJ]→ 𝐴𝐶, 𝑃𝑇𝐾        (24) 

 

Venkovní teplota je použita dle dat z ČHMÚ měřených v lokalitě Havířov – Lučina. 

Je to průměrná denní venkovní teplota vzduchu.  

Pozn.: Měrná cena je vypočtena dle metodiky uvedené v kapitole 7.8 Metodika výpočtů 

měrné spotřeby pro AC, kapitole 7.9 Metodika výpočtů měrné spotřeby pro PTK 

a v kapitole 7.10 Metodika výpočtů měrné ceny celkového množství potřebné energie. 

8.1 Optimální teplota – zimní provoz/letní provoz 

V Grafu 10 je zaznamenán vývoj měrné ceny v závislosti na venkovní teplotě 

pro obě varianty výroby stlačeného vzduchu a tepelné energie. První variantou je výroba 

při použití elektrického turbokompresoru AC s kotli K4 (K2 a K6). Druhou variantou 

výroby je výroba při použití parního turbokompresoru PTK s kotli K1 a K3.  

Pro první variantu je vytvořen trend Polyg. (AC, K2,K4,K6) a pro druhou variantu je 

vytvořen trend Polyg. (PTK,K1,K3). V místě jejich průniku je vztyčena kolmice protínající 

optimální teplotu (zimní/letní provoz) 16,8˚C. Průnik trendů je také ukazatelem optimální 

měrné ceny, což pro rok 2015 bylo dle katalogových cen 480 [Kč/GJ]. Pro přehlednost je 

určení optimální venkovní teploty (zimní provoz/letní provoz) vzduchu vykresleno 

v detailu na Obrázku 21.  
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Jestliže je průměrná venkovní teplota nižší než 16,8˚C, je ekonomicky výhodnější 

používat PTK s kotli K1 a K3. Jestliže průměrná teplota stoupne nad 16,8˚C, je 

z ekonomických důvodů výhodnější pokračovat ve výrobním procesu s elektrickými 

turbokompresory AC a s kotli K2, K4 a K6. 

Optimální venkovní teplota vzduchu (zimní provoz/letní provoz), při které dochází 

ke změně ve výrobním procesu, se může měnit v závislosti na cenách uhlí, degazovaného 

plynu a elektřiny. Ceník, dle kterého byl proveden návrh řešení, je uveden v Tabulce 11. 

Pro následující roky je možno optimální venkovní teplotu vzduchu stanovit výpočtem 

z aktuálních cen vstupních jednotek (paliv). 

Tabulka 11 Katalogový ceník vstupních jednotek pro rok 2015 

Katalogový ceník vstupních jednotek - 2015 

Vstupní jednotka Jednotka  Katalogová cena [Kč] 

Uhlí [t] 2000 

Degazovaný plyn [MWh] 650 

Elektřina [kWh] 1,7 

 

Pozn.: Trend znamená směřování. Je to tendence spíše dlouhodobého procesu změny 

nebo–li vývojová tendence. 

 

Obrázek 21 Detail optimální teploty – zimní/letní provoz 
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Graf 10 Optimální teplota pro přechod ze zimního provozu na letní provoz 
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V Grafu 11 a v Grafu 12 jsou zaznamenány měrné spotřeby v závislosti na  průměrné 

denní venkovní teplotě vzduchu. Konkrétně je v Grafu 11 vykreslena měrná spotřeba 

elektřiny kWh/1000m
3 

vzduchu u elektrického turbokompresoru AC. Následně je 

vykreslen vývojový trend Polyg. (AC). Hodnoty u trendu Polyg. (AC), které jsou 

zaznamenány pod hranicí 10 °C, nejsou zcela relevantní. V provozu byl PTK 

a turbokompresory AC najížděli pouze při plánovaných odstávkách PTK nebo 

při neplánovaných výpadcích PTK. Doba, po kterou turbokompresory AC najížděli, je 

krátká a turbokompresory AC nedosáhly ustáleného stavu. Jedná se operativní činnost 

a měrná spotřeba elektřiny je z těchto důvodů vyšší, než by dle teorie měla být (tato data 

nevstupují do stanovení optimální teploty). V Grafu 11 je vykreslena měrná spotřeba tepla 

GJ/1000m
3
 vzduchu u parního turbokompresoru (PTK) a také je zde vykreslen vývojový 

trend Polyg. (PTK). 

Je–li známa optimální venkovní teplota vzduchu pro určení změny výrobního 

procesu, je možné z uvedených trendů predikovat vývoj provozu AC/PTK a s tím spojený 

provoz kotlů K1, K2, K3, K4 a K6, tj. přechod ze zimní varianty na letní variantu 

a obráceně. Stanovené výsledky (hodnoty) jsou ověřitelné právě pomocí Grafu 11 

a Grafu 12. 

Dle predikce je možné připravit zařízení, která budou v následující sezóně 

používána. Přípravou je myšlena údržba zařízení, plánování zkušebních najetí zařízení 

do provozu, naplnění zásobníků palivem apod. 
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Graf 11 Měrná spotřeba elektřiny v závislosti na venkovní teplotě vzduchu 
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Graf 12 Měrná spotřeba tepla v závislosti na venkovní teplotě vzduchu 
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9 Doporučení pro získání provozní podpory na kombinovanou 

výrobu stlačeného vzduchu a tepla – obdoba KVET 

Společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má zájem o získání provozní podpory 

kombinované výroby stlačeného vzduchu a tepla. Dle stávající české legislativy nemá 

společnost nárok na jakoukoliv provozní podporu, ačkoliv z technického hlediska je 

ve výhodnější pozici, než–li zákon vyžaduje.  

Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET) se rozumí přeměna primární 

energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím 

procesu v jednom výrobním zařízení. 

KVET je zkratka pro provozní podporu kombinované výroby elektřiny a tepla. 

V České republice jsou podporovány systémy výroby tepla, biomethanu a elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, decentrální výroba elektřiny a druhotné zdroje, vysokoúčinná 

kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Účelem provozní podpory je zájem na ochraně 

klimatu a ochraně životního prostředí. Hlavní zákony, směrnice, legislativy a vyhlášky 

vztahující se ke kombinované podpoře výroby elektřiny a tepla: 

- zákon 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, 

- vyhláška 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 

a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, 

- směrnice 2012/27/EU o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla, 

- zákon 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Pozn.: u jednotlivých předpisů platí i jejich pozdější změny a úpravy. 

Smysl provozní podpory 

1) Kombinovaná výroba je nejúčinnější cestou přeměny energie paliva 

na využitelnou energii – elektřinu a teplo, 

2) využitím tepla při výrobě elektřiny, je šetřeno palivo a především životní 

prostředí, 

3) kombinovaná výroba pokrývá až 2/3 dodávek tepla pro soustavy zásobování 

teplem v ČR. 

Legislativa říká, že nárok na provozní podporu v rámci dotací KVET mají pouze 

společnosti, které vyrábějí teplo a elektřinu kombinovaným způsobem. O tom jaká zařízení 

je nutné použít nebo nepoužít se v legislativě již neuvádí. [17] [18] 
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Kombinovanou výrobou je zvýšeno využití tepla z primárního paliva. Kombinovaná 

výroba elektřiny a tepla má výhodu před oddělenou výrobou elektřiny v elektrárně nebo 

výrobou tepla ve výtopně (Obrázek 22). Výrobou elektřiny v elektrárně je podstatná část 

energie paliva zmařena ve formě nízkopotencionálního tepla. Teplo je vedeno 

do chladících věží, kde je zmařeno v okolí, dochází ke zbytečné ztrátě energie (tedy 

i ke ztrátě finanční). Z výtopny je teplo dodáváno odběratelům, aniž by konalo 

mechanickou práci. 

Při kombinované výrobě elektřiny a tepla v teplárně je energie v páře využita 

pro vykonání mechanické práce a dodávku užitného tepla. Užitné teplo je využito pro 

vytápění budov, předehřev (ohřev) teplé užitkové vody nebo vody využívané 

v technologických procesech. Takto nastaveným procesem je ušetřena významná část 

primární energie v palivu (Obrázek 23). S úsporou primární energie v palivu je spojena 

úspora emisí a látek znečišťujících životní prostředí (prach, oxid síry a dusíku). Jedná se 

o ekologický způsob výroby, proto je podporován fondy z Evropské unie. Stejných 

parametrů KVET lze dosáhnout i při kombinované výrobě stlačeného vzduchu a tepla. Je 

to obdobná ekologická výroba. 

 

Obrázek 22 Výroba elektřiny a tepla – elektrárna, výtopna – teplárna [18] 

 

Obrázek 23 Energetické ztráty – elektrárna, výtopna – teplárna [18] 
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Na Obrázku 24 je vykreslen obecný výrobní postup (ilustrativní) kombinované 

elektřiny a tepla v teplárně. Při takto nastavené výrobě elektřiny a tepla dochází 

k maximálnímu využití energie v palivu, která se přemění na energii elektrickou a energii 

tepelnou. Parní turbogenerátor koná mechanickou práci, pomocí které je vyráběna 

elektřina. 

 

Obrázek 24 Výrobní schéma kombinované výroby elektřiny a tepla 

Na Obrázku 25 je vykreslen výrobní postup (ilustrativní) teplárny umístěné na Dole 

ČSM. Hlavním cílem teplárny je kombinovaná výroba stlačeného vzduchu a tepla. Stejně 

jako v předchozím případě dochází k maximálnímu využití energie v palivu. Energie 

v palivu se přemění na stlačený vzduch a energii tepelnou. Parní turbokompresor koná 

rovněž mechanickou práci, pomocí které je vyráběn stlačený vzduch. 

 

Obrázek 25 Výrobní schéma kombinované výroby stlačeného vzduchu a tepla 
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V obou dvou předchozích případech jsou naplněny hlavní cíle provozní podpory. 

Cílem je kombinovaná výroba, která je nejúčinnější cestou přeměny energie paliva 

na využitelnou energii, kdy je šetřeno palivo a především životní prostředí. 

Rozdílem prvního (společná výroba tepla a elektřiny) a druhého případu (společná 

výroba stlačeného vzduchu a tepla) je uznání provozní podpory, ačkoliv v obou dvou 

případech, jsou naplněny hlavní cíle a smysl provozní podpory. V obou dvou případech je 

konána mechanická práce, která je na stejné výrobní úrovni. 

Pokud by chtěla společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. úspěšně žádat 

o získání provozní podpory, musela by změnit výrobní proces podle Obrázku 26, protože 

provozní podpora je přiznána pouze v případech, kdy se jedná o kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla. Dle Obrázku 26 by společnost musela odstavit parní turbokompresor 

(PTK) a vyrobit elektřinu na parním turbogenerátoru TG3 a pomocí vyrobené elektřiny 

vyrábět stlačený vzduch na elektrických turbokompresorech AC.  

 

Obrázek 26 Výrobní schéma KVET po změně výrobního procesu 
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Jestliže by došlo k reorganizaci výrobního procesu, jak je znázorněno, byl by popřen 

hlavní smysl provozní podpory. Provozní podpora by byla neefektivní, přičemž hlavním 

smyslem provozní podpory je maximální využití již vyrobené energie a ochrana životního 

prostředí. Výrobou elektřiny na TG3 a následnou výrobou STV na turbokompresorech AC, 

by bylo možno sice získat provozní podporu za KVET, ale neefektivním způsobem. 
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10 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení je rozděleno do dvou částí. Části A a části B. V první části 

jsou posouzeny změny provozu v roce 2015 dle stanovené optimální teploty pro přechod 

ze zimního provozu na provoz letní. Změny se týkají provozu turbokompresorů AC, 

provozu parního turbokompresoru a kotlů K1, K2, K3, K4  a K6. V části druhé je 

ekonomicky zhodnoceno posouzení pro získání provozní podpory. 

A. Posouzení změny provozu v roce 2015 dle stanovené optimální teploty 

V topné sezoně v  roce 2015 došlo k uvedení turbokompresorů AC a s tím spojené 

používání kotle, K4  do provozu dne 4.5.2015 (letní provoz)  a k  ukončení provozu pak 

došlo 24.9.2015 přechodem na zimní provoz. Přechod na zimní provoz byl ovlivněn 

ekologizačními opatřeními prováděných na parních kotlích  K1a K3. Ekologizační opatření 

byla dána změnou legislativy o emisních limitech, proto nebylo možno uvést kotle K1, K3 

do provozu v původním termínu (16.9.2015).  Dle stanovené optimální teploty (kapitola 

8.1 Optimální teplota – zimní provoz/letní provoz) by bylo nejvýhodnější zahájení letního 

provozu až  dne 5.5.2015 a zahájení zimního provozu až dne 18.9.2015. 

Stanovená metoda optimální teploty vzduchu pro přechod zimního provozu 

na provoz letní, poskytuje další významný nástroj k optimálnímu rozhodování 

pro ukončení jedné a zahájení druhé topné sezony v závislosti na nákladech – ceně paliv 

a venkovní teplotě vzduchu. Pokud je vzat v úvahu plánovaný termín pro zahájení zimní 

sezony 16.9.2015 a ostatní provozní vlivy (vyuhlení nebo navážka uhlí do zásobníků, 

operativní požadavky OKD , potvrzení trendu venkovních teplot aj.)  byla změna provozu 

provedena správně. Pomocí metody stanovené optimální teploty dle DP bude možno ještě 

upřesnit změnu provozu včetně dopadu do hospodářského výsledku teplárny.  Rozdíl 

nákladů na vstupy u obou provozů, může v závislostech na dodávaném množství a změně 

teplot venkovního vzduchu dosáhnout až 30 000 Kč na den. 

B. Posouzení získání provozní podpory 

Provozní podpory jsou zaměřené na podporu efektivního využívání energie. 

Z Obrázku 24 a Obrázku 25 je zřejmá shodnost výroby elektřiny a stlačeného vzduchu 

přičemž výroba elektřiny je podporována provozní podporou a výroba stlačeného vzduchu 

podporována není. 

Z tohoto pohledu se jedná o nastavení nerovných podmínek konkurenceschopnosti 

uvedených výrob. Provozní podpora KVET je přiznána pokud jsou dodržené účinnosti 
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výroby a úspora primární energie (UPE) při této výrobě. To jsou hlavní nástroje 

na zlepšování výroby a ekonomické řízení výroby. Uznání provozní podpory z výroby 

stlačeného vzduchu při dodržení stanovené účinnosti výroby a UPE by přispělo k zajištění 

rovného přístupu a efektivnějšímu hodnocení vyrobené energie (veškerá podporovaná 

elektřina z KVET je vykazována a oprávněnost podpory je kontrolována Operátorem trhu 

s elektřinou a Energetickým regulačním úřadem). Provozní podpora výroby stlačeného 

vzduchu v porovnání s ostatními podporami by dosahovala pouze desetiny procenta 

z celkové podpory KVET, protože tato výroba je v ČR malá a týká se pouze velkých 

průmyslových podniků  

Stanovenou účinností a procentuální úsporou primární energie (UPE) by byl dán 

nástroj ke zlepšení efektivnosti této výroby. 
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11 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současnou situaci v oblasti výroby stlačeného 

vzduchu a tepelné energie ve společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Na základě 

podrobné analýzy, byla provedena optimalizace výroby stlačeného vzduchu a tepelné 

energie v závislosti na průměrné venkovní teplotě vzduchu. Dalším naplněným cílem bylo 

zhotovení posudku pro získání provozní podpory. Provozní podpora kombinované výroby 

slouží ke zvýšení efektivity ochrany životního prostředí při kombinované výrobě energií. 

Návrhy řešení jsou také zhodnoceny  ekonomicky. 

 Analýzou bylo zjištěno, že vývoj průměrných denních venkovních teplot vzduchu má 

stoupající trend vzhledem k dlouhodobému normálu 7˚C (1961–1990). V roce 2015 byla 

průměrná denní venkovní teplota vzduchu 9,2˚C. Fakt o stoupajícím trendu venkovních 

teplot potvrzují i data z topné sezóny, která jsou určena počtem denostupňů. V topné 

sezóně 2014/2015 byl rozdíl průměrného počtu denostupňů nižší o 520 denostupňů 

vzhledem k dlouhodobému normálu (1981–2010). Vývoj průměrných denních venkovních 

teplot vzduchu má přímý vliv na kombinovaný způsob výroby stlačeného vzduchu 

a tepelné energie. 

Letní varianta, provoz turbokompresorů AC s případným použitím kotlů K2, K4 a K6, 

byla zahájena dne 4.5.2015 při teplotě 15,2˚C a ukončena byla dne 24.9.2015 při teplotě 

15,3˚C. Mezi provozem došlo ke zkušebnímu najetí parního turbokompresoru (PTK) 

v rámci investiční akce – ekologizace kotlů. Zkušební provoz byl zahájen dne 2.9.2015 

při teplotě 15,4˚C a ukončen byl dne 11.9.2015 při teplotě 15,2˚C. V období, kdy 

neprobíhala letní varianta provozu, probíhala výroba stlačeného vzduchu na parním 

turbokompresoru (PTK) a tepelná energie byla vyráběna na kotlích K1 a K3. Jedná se 

o zimní variantu provozu teplárny.  

Průměrný hodinový tepelný výkon dodávek tepelné energie je porovnán s výkonem 

jednotlivých kotlů, což je vykresleno v Grafu 4. Dále byl zjištěn požadovaný průměrný 

hodinový tepelný výkon kotlů K1, K2, K3, K4 a K6 v jednotlivých dnech. Provoz 

jednotlivých kotlů a jejich výkonů je vykreslen v Grafech 5, 6, 7, 8 a 9. Porovnáním 

a sledováním provozu kotlů je zjištěna efektivita každého samotného kotle. 

Analýzou a následným řešením je zjištěna optimální venkovní teplota vzduchu 

pro přechod ze zimního provozu na provoz letní. Optimální teplota (zimní provoz/letní 

provoz) je 16,8˚C. Jestliže průměrná denní venkovní teplota vzduchu klesne pod hranici 

16,8˚C, je ekonomicky výhodnější vyrábět stlačený vzduch a tepelnou energii používáním 
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parního turbokompresoru (PTK) s kotli K1 a K3. V případě, že průměrná denní venkovní 

teplota vzduchu je vyšší než 16,8˚C, je ekonomicky výhodnější vyrábět stlačený vzduch 

a tepelnou energii při používání elektrických turbokompresorů AC s kotli K2, K4 a K6. 

Zhotovený posudek na získání provozní podpory prokazuje, že z technického hlediska 

by společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., měla mít nárok na získání provozní 

podpory. Při kombinované výrobě tepla a stlačeného vzduchu je naplněn smysl provozní 

podpory. Smyslem provozní podpory je šetření paliva a především ochrana životního 

prostředí. Provozní podpora je zaměřená na podporu efektivního využívání energie. 

Posudek prokazuje shodnost výroby elektřiny a stlačeného vzduchu, přičemž výroba 

elektřiny je podporována provozní podporou a výroba stlačeného vzduchu podporována 

není. Z tohoto pohledu se jedná o nastavení nerovných podmínek konkurenceschopnosti 

uvedených výrob. 

Z ekonomického pohledu zpracovaná metoda poskytuje možnost ekonomického 

posouzení a zamezení ztrát – zhoršení hospodářského výsledku teplárny. Dalším finančním 

přínosem by pro společnost bylo upravení stávající legislativy a uznání provozní (finanční) 

podpory na kombinovanou výrobu tepla a stlačeného vzduchu. 
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„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok 

do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. 

Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy 

ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“ 

Tomáš Baťa 


