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ANOTACE 

P�edložená práce si klade za cíl popsat zdroje d�lního degazovaného plynu, 

zp�soby jeho t�žby a následné využití. Dále se zabývá kombinovanou výrobou elekt�iny a 

tepla prost�ednictvím energetického za�ízení – kogenera�ní jednotky. 

V praktické �ásti je systém kombinované výroby elekt�iny a tepla posouzen 

z ekonomického hlediska (ur�ení prosté doby návratnosti investic a stanovení �isté 

sou�asné hodnoty). V bakalá�ské práci jsou také uvedeny zp�soby a rozsah státních podpor 

pro výrobu elekt�iny z d�lního plynu. 

Na záv�r posuzuje vliv systému na životní prost�edí a možnosti uplatn�ní systému 

v Ostravsko-karvinském revíru. 

 

Klí�ová slova: 

KVET, kogenerace, kogenera�ní jednotka, degazace, d�lní degazovaný plyn, metan, 

elekt�ina, teplo, doly OKR 
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SUMMARY 

The aim of submitted work is to describe the sources of mining degassed gas, the 

ways of its mining and subsequent utilization. Beside this the work is concerned with 

combined production of electricity and heat by means of an energetic apparatus – 

combined heat and power unit. 

In the practical part the combined electricity and heat production system is assessed 

from economical viewpoint (investment return simple time determination and net present 

value determination). 

This work also alludes to the methods and width of the national assistance for 

electricity produced from mining gas. 

In the conclusion I assess system’s influences on the environment and the 

possibilities of its assertion in Ostrava-Karvina district. 

 

Keywords: 

CHP, Cogeneration, CHP Unit, Methane Drainage, Mining Degased Gas, Methane, 

Electricity, Heat Energy, Mines of OKR 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

�eské zkratky: 

�OV    �isti�ka odpadních vod 

DPH    Da� z p�idané hodnoty 

DZE    Druhotný zdroj energie 

ERÚ    Energetický regula�ní ú�ad 

GO    Generální oprava 

KJ    Kogenera�ní jednotka 

KVET    Kombinovaná výroba elekt�iny a tepla 

MŽP    Ministerstvo životního prost�edí 

OKD    Ostravsko-karvinské doly 

OKR    Ostravsko-karvinský revír 

OS    Odsávací stanice 

OZE    Obnovitelný zdroj energie 

R    Rozvodna 

SMP    Severomoravská plynárenská 

TS    Trafostanice 

TUV    Teplá užitková voda 

 

Cizojazy�né zkratky: 

EIA    Environmental Impact Assessment 

GWP    Global Warming Potential 

ISO    International Organization for Standardization 

TOC    Total Organic Carbon 
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1 ÚVOD 

Pojmy d�lní plyn a metan jsou odedávna spojeny s kamenouhelným hornictvím. V 

minulosti se vztahovaly na podzemí dol�. Až s ústupem t�žby a uzavíráním dol� se 

setkáváme s projevy nežádoucí exhalace d�lního plynu na povrch. V sou�asné dob� je 

zna�ná pozornost soust�ed�na na �ešení problematiky vystupujícího d�lního plynu na 

povrch, protože i po ukon�ení dobývání se dále uvol�uje d�lní plyn ve sta�inách dol� a to v 

nezanedbatelném množství. 

Emise metanu do ovzduší z �inných i uzav�ených dol� se významnou m�rou podílí 

na tzv. skleníkovém efektu. Pro porovnání klimatické škodlivosti vzhledem k CO2 byla 

zavedena veli�ina GWP (potenciál globálního oteplení), která p�edstavuje klimatickou 

škodlivost jednotky hmotnosti klimatického plynu v pom�ru ke klimatické škodlivosti 

stejné jednotky hmotnosti CO2. Pro metan se v sou�asnosti po�ítá s hodnotou 21. To 

znamená, že spálením jedné tuny metanu se sníží emise do ovzduší ve výši 21 tun CO2. Od 

této hodnoty nutno ode�íst 2,75 t CO2, protože p�i spalování metanu vznikne 2,75 t CO2. 

Snížení emise spalováním metanu pak �iní 18,25 t CO2 / t CH4. [7] 

 

Rovnice spalování metanu obsaženého v d�lním plynu: 

 CH4 + 2O2 
 2H2O + CO2  

Atomové hmotnosti prvk� vyskytující se v reakcích: 

C = 12; O = 16; H = 1; 

Molární hmotnosti reagujících látek: 

Mm CH4 = 12 + (4 * 1) = 16 g*mol-1; 

Mm 2O2 = 2 * (2 * 16) = 64 g*mol-1
; 

Mm 2H2O = 2 * (2 * 1 + 16) = 36 g*mol-1; 

Mm CO2 = 12 + (2 * 16) = 44 g*mol-1
. 

Bilance vyjad�uje, že spálením 16 g*mol-1 CH4 vznikne 44 g*mol-1 CO2. To znamená, že z 

1 g CH4 vznikne 2,75 g CO2. 
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Snížení emise metanu z dol� lze realizovat spalováním d�lního plynu s 

energetickým využitím nebo spalováním ve vysokoteplotní pochodni bez energetického 

využití. Vedle tohoto primárního efektu ochrany klimatu lze docílit sekundárního efektu 

tím, že se využívá energie uvol�ovaná procesem spalování. Zvláš� efektivní energetické 

využití lze u�init prost�ednictvím kogenerace, kterou se vyrábí elektrická energie, a také se 

využívá i vznikající odpadní teplo. [7] 

Významný krok ve využití d�lního plynu v kogenera�ních jednotkách byl 

nastartován legislativní podporou vlády �R s ú�inností zákona �. 180/2005 Sb., o podpo�e 

výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� energie (OZE), kde zákon upravuje zp�sob 

podpory výroby elekt�iny z OZE a z d�lního plynu z uzav�ených dol�, a zákonem �. 

458/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (energetický zákon), kde novela zákona uvádí 

novou kategorii druhotné energetické zdroje (DZE). Do této kategorie je za�azen i plyn z 

d�lní degazace �inných dol�. Vlastní dynamický rozvoj využití d�lního plynu v OKD 

nastal až rokem 2005, kdy byl za�azen do výše citovaného zákona 180/2005 Sb. jako 

obnovitelný zdroj energie s nárokem na podporu. V tomto roce byl v OKR zahájen nový 

program využívání d�lního plynu pro kombinovanou výrobu elekt�iny a tepla (KVET) v 

malých energetických zdrojích a to v kogenera�ních jednotkách s plynovým motorem. 

Tyto jednotky jsou instalovány na uzav�ených i �inných dolech OKR.      [4], [10], [12] 

Cílem bakalá�ské práce je seznámit �tená�e se zdroji a využíváním d�lního 

degazovaného plynu na dolech jak �inných, tak uzav�ených v OKR a následn� popsat 

systém kombinované výroby elekt�iny a tepla s použitím kogenerace. Na záv�r tento 

systém posoudit jak z ekonomického hlediska, co se tý�e prosté doby návratnosti investic a 

výpo�tu �isté sou�asné hodnoty, tak z hlediska životního prost�edí. 
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2 ZDROJE DEGAZOVANÉHO PLYNU A JEHO VYUŽITÍ 

V sou�asné dob� jsou zdroji degaza�ního plynu v OKR �inné doly, doly ve fázi 

útlumu a technické likvidace a doly uzav�ené. D�lní a degaza�ní plyn v OKR je získáván 

ze systém� d�lní degazace �inných dol� a z t�žebních aktivit spole�nosti Green Gas 

DPB,a.s. v prostorech uzav�ených dol�. Plyn je z �ásti spot�ebován ve vlastních provozech 

a energetických za�ízeních t�žebních spole�ností, nadbývající plyn je distribuován 

potrubními systémy k pr�myslovým odb�ratel�m v regionu. Koncentrace metanu v 

dodávané sm�si se pohybuje v rozmezí 50 - 70 %, výh�evnost je 18 - 20 MJ/m3. P�ibližné 

chemické složení degaza�ního plynu:    50 - 70 %  CH4; 

         6   - 10 %  CO2; 

         1   -   5 %    O2; 

         zbytek do 100 %….N2 + vodní pára.      [7] 

 

2.1 �inné doly 

T�žba uhlí v OKR je doprovázena výskytem a uvol�ováním metanu. Metan jako 

produkt prouhel�ovacího procesu je fyzikáln� vázán na uhelnou hmotu nebo je jako volný 

plyn v pórech a trhlinách uhlí, ale i v okolním horninovém prost�edí. P�i t�žb� uhlí se 

metan uvol�uje z uhelné hmoty a doprovodných hornin do d�lních v�tr�, kterými je 

odvád�n na povrch, aby nedošlo k tvorb� nebezpe�ných koncentrací v dole. Podle 

množství uvoln�ného plynu musí být dimenzováno d�lní v�trání, které je u dol� s vysokou 

plynodajností záležitostí finan�n� náro�nou jak z investi�ního, tak z provozního hlediska. 

Z tohoto d�vodu byla v záv�ru padesátých let p�i otevírání nových dol� a pater zavedena v 

Ostravsko-karvinském uhelném revíru d�lní degazace jako nová technologie boje proti 

nebezpe�í nadm�rného výstupu d�lního plynu do d�lních d�l a ohrožení hornických prací. 

Plyn byl a je cílen� od�erpáván sáním z plynodajných vrstev a odvádí se potrubím 

izolovan� od d�lních v�tr� na povrch. Tím se zachytí zna�ná �ást plynu, který by jinak 

normáln� vystupoval do v�trních cest. K vyvození podtlaku slouží degaza�ní stanice 

umíst�né na povrchu, které jsou vybaveny vodokružnými výv�vami.    [3] 
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Zdroje degaza�ního plynu na �inných dolech 

Hlavními zdroji degaza�ního plynu na �inných dolech je plyn z degazace porub� a 

degazace sta�in. D�sledkem útlumu a vyšší koncentrací t�žby uhlí je i zm�na po�tu a 

struktury degaza�ních zdroj�, tj. míst, ze kterých je z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti provozu 

dolu odvád�n d�lní plyn. Klesající po�et porub� znamená i klesající po�et degaza�ních 

vrt� jako krátkodobých zdroj� plynu. Degaza�ní systém však vyžaduje pro bezpe�nou 

funkci stabilní koncentraci metanu v odvád�né sm�si a dále zachování dalších parametr� 

jako jsou nap�. množství produkované sm�si, tlakové spády v potrubí, apod. D�ležitým 

aspektem celé problematiky je význam �ízeného odvodu degazované sm�si pro životní 

prost�edí. Spalovat lze totiž jen takovou sm�s, která má pat�i�nou kvalitu (koncentraci 

metanu). Mén� kvalitní sm�si se vypouští do ovzduší se všemi známými d�sledky. 

Nemén� d�ležitý je pak pohled spot�ebitelský, kdy je degazovaným plynem zásobována 

lokální sí� odb�ratel� a snížení množství nebo kvality plynu by pro n� m�lo nep�íznivé 

ekonomické d�sledky. Z tohoto d�vodu jsou vyhledávány nové kvalitní dlouhodobé 

degaza�ní zdroje v rámci tzv. dopl�kové degazace.   [1], [6] 

 

Souhrn 

• degazace porub� vst�ícnými degaza�ní vrty vedenými z porubních chodeb; 

• degazace porub� vrty vedenými z mimoporubních d�lních d�l d�lních d�l; 

• degaza�ní vrty provád�né p�i ražb� dlouhých d�lních d�l; 

• dlouhé degaza�ní vrty pro degazaci porub� (centrální degazace); 

• hrázové objekty v�etn� tzv. ztracených plynovod� ponechaných ve sta�inách 

slojí vyrubaných v nadloží provozovaného porubu; 

• speciální vrty (tzv. dopl�ková degazace) vedené z dostupných d�lních d�l do 

míst, kde jsou p�edpokládány vysoké akumulace metanu (tektoniky, reliéf 

karbonu, odvodn�ný detrit, sta�iny ve vyšším nadloží, atd.).    [1], [6] 
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2.2 Uzav�ené doly 

Ukon�ením dobývání nekon�í uvol�ování metanu do volných d�lních prostor. Je 

nutné po�ítat do doby zatopení podzemních prostor s tzv. zbytkovou plynodajností, která je 

sice zhruba 15 % p�vodní plynodajnosti provozovaných dol�, ale jejíž p�sobení m�že trvat 

desítky let. M��ením a �ízeným odsáváním bylo prokázáno, že všechny lokality v uzav�ené 

ostravské díl�í pánvi, lokalit� Paskov, František a Dukla mají v podzemí nahromad�ný 

d�lní plyn s r�znou koncentrací metanu. Sta�inné prostory oblastí uzav�ených dol� tvo�í 

jednolité celky s možností komunikace jak v horizontálním, tak vertikálním sm�ru. 

Pro zajišt�ní zám�ru využití likvidovaných dol� jako zdroj� d�lního plynu byla 

vypracována systematika postupových krok� k p�evedení funkce d�lní degazace z 

prost�edku k zajiš�ování bezpe�nosti dolu, p�es rozhodující �innost p�i likvidaci hlavních 

d�lních d�l až k využití pro t�žbu d�lního plynu. P�ed vlastní likvidací dol� se provádí 

mapování zdroj� plynu, realizují perspektivní zásahy do d�lního degaza�ního systému a 

degaza�ní stanice. Zpracovává se projekt likvidace jam vhodných k jímání plynu. Snahou 

je využití vhodných stávajících technologických za�ízení degaza�ních stanic a rozvinutých 

degaza�ních systém� dol� s cílem minimalizace investi�ních náklad�.    [2] 

 

2.2.1 T�žba plynu s využitím likvid. hlavních d�lních d�l ústících na 

povrch 

Zp�sob likvidace hlavních d�lních d�l: 

a) vytvo�ení plynot�sného uzáv�ru nad nejvyšším otev�eným patrem; 

b) rozd�lení odsávacího systému na odsávání: 

• nevypln�né �ásti jámového stvolu, který plní akumula�ní funkci; 

• odsávání plynu p�vodním degaza�ním systémem dolu, jehož kapacita byla 

rozší�ena napojením na vybrané dlouhodobé zdroje plynu.    [5] 
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Obr. 1 Schéma odsávání plynu z uzav�ené jámy 

zdroj [5] 

Tímto zp�sobem bylo likvidováno a p�ipraveno pro t�žbu n�kolik jam v ostravské, 

jižní a karvinské oblasti. Pro t�žbu d�lního plynu je tak možno kombinovan� využívat 

akumula�ního prostoru v jám� a p�vodní degaza�ní systémy. Objem t�žby plynu a rovn�ž 

jeho kvalita není negativn� ovliv�ována jako na provozovaných dolech požadavky k 

zajišt�ní bezpe�nosti d�lního prost�edí a t�žbu je tak možno regulovat podle pot�eb odb�ru. 

 

2.2.2 T�žba plynu s využitím vrt� z povrchu 

Hlavními t�žebními zdroji s vysokou kapacitou jsou speciáln� upravené 

likvidované jámy. Dosah t�chto zdroj� je velice specifický a je dán mnoha faktory, jako 

jsou nap�. zp�sob a rozsah rozfárání jednotlivých d�lních polí, úprava stávajícího d�lního 

degaza�ního systému p�ed uzav�ením dol�, zp�sob jejich zabezpe�ení, napojení nejvyšších 

pater na tento systém atd. Protože rozsah oblastí pod depresním vlivem t�chto zdroj� je do 

zna�né míry nepravidelný, bylo p�istoupeno k dopln�ní t�žebního systému povrchovými 

vrty, které zastihují p�edem vytipované partie s p�edpokládanou vysokou akumulací plynu 

a které nejsou s jámami propojeny komunika�ními cestami tak, aby se mohly vzájemn� 

ovliv�ovat.    [5] 
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Projektování t�chto vrt� se provádí na základ� studií mapových podklad�, 

historických pramen� ze sledování plynodajnosti jednotlivých díl�ích �ástí revíru, 

výsledk� vrtného pr�zkumu a vytvo�eného monitorovacího systému. Rovn�ž je 

posuzováno umíst�ní perspektivních oblastí v karbonském masivu, jeho ohrani�ení jak v 

horizontálním, tak i vertikálním sm�ru, pozice vzhledem k p�edpokládanému zavodn�ní, 

blízkosti reliéfu karbonu atd.     [5] 

Konstrukce vrt� musí spl�ovat základní požadavek, a to odd�lit otev�ený 

produktivní horizont od povrchu, aby nemohly vzniknout komunikace nejen kolem ústí 

vrtu, ale i v jeho vzdálen�jším okolí. �etnost štol, jam, kutacích duklic a drobných 

rozfárávek vedených v blízkosti povrchu je tak vysoká, že situování vrt� vyžaduje 

podrobnou znalost dostupných historických mapových podklad� a podrobn� provedený 

pr�zkum krátkými vrty. Proto se vrty situují p�edevším tam, kde dostate�ný miocénní 

pokryv s nepropustnými jíly a slíny zajiš�uje spln�ní požadavku odd�lení produktivního 

horizontu od povrchu.    [5] 

Krom� vrt� do sta�in vydobytých uhelných slojí se uvažuje s realizací vrt� do 

odvodn�ných oblastí detritu, kde byly p�edevším d�lním vrtným pr�zkumem ov��eny 

významné akumulace plynu o vysoké koncentraci CH4. P�vodní vysoké tlaky v t�chto 

horizontech již vlivem hornické �innosti v jejich t�sné blízkosti a rovn�ž systematickým 

odvod�ováním zna�n� poklesly.    [5] 

Provozování plynových zdroj� v oblastech uzav�ených dol� (jámy, vrty) tvo�í 

rovn�ž aktivní složku zajišt�ní regionu proti výstupu d�lních plyn� na povrch. �erpáním 

plynu z t�chto zdroj� jsou však v p�evážné mí�e ovlivn�ny hlubší partie dol�. Oblasti v 

blízkosti povrchu, kde se nalézají desítky nevyhovujícím zp�sobem likvidovaných starých 

d�lních d�l jsou kontaminovány emisemi d�lních plyn� a jejich pasivní ochrana je 

provád�na odply�ovacími vrty a sanovanými jámami, kterými je plyn samovoln� 

odpoušt�n do ovzduší.    [5] 
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2.3 Využití degaza�ního plynu z �inných a uzav�ených dol� 

V OKR je produkován plyn z d�lní degazace na �inných dolech a d�lní plyn z 

uzav�ených dol�. Spole�nost Green Gas DPB, a.s. je v rámci revíru výhradním 

distributorem degaza�ního a d�lního plynu. Provozuje distribu�ní plynovodní soustavu o 

celkové délce cca 150 km, která propojuje jednotlivé zdroje plynu s odb�ratelskou 

základnou.    [20] 

 

2.3.1 Degaza�ní plyn jako plyn pro technologické procesy 

Využití degaza�ního plynu z hlediska jeho rovnom�rné produkce je p�íznivé. 

Chemické složení degaza�ního plynu a jeho �istota dává p�edpoklad nahradit v ur�itých 

p�ípadech drahý zemní plyn používaný pro n�které technologie. Dalším pozitivním prvkem 

je rovnom�rná výše odb�r� v pr�b�hu celého roku, což umož�uje využívat zdroje s 

maximální efektivností a zamezovat tak odfuk�m do ovzduší.    [20] 

 

2.3.2 Degaza�ní plyn jako palivo v teplárenských provozech 

Negativním prvkem je sezónní odb�r a p�edevším cenové srovnávání plynu jako 

paliva s levn�jším energetickým uhlím, což má mimo jiné i vliv na realiza�ní cenu. Pouze 

tam, kde teplárenské provozy používají dosud jako palivo zemní plyn, lze úsp�šn� 

konkurovat a dosáhnout p�ízniv�jší realiza�ní ceny.    [20] 

 

2.3.3 Degaza�ní plyn jako palivo v elektroenergetice 

Dosud byl d�lní plyn dodáván pro využití v pr�myslu prost�ednictvím distribu�ní 

sít�, p�ípadn� spot�ebováván ve vlastních energetických provozech dol�. Nový zp�sob 

využití d�lního plynu je zavedení výroby elektrické energie v blokových kogenera�ních 

elektrárnách, jejichž základ tvo�í plynové pístové spalovací motory. V sou�asné dob� 

vyplývá z platné legislativy zvýhodn�ní výroby elektrické energie z d�lního plynu a 

degaza�ního plynu. Proto bylo možno od roku 2005 zahájit postupn� instalace 

kogenera�ních jednotek. Výhodou je rovnom�rný provoz po dobu celého roku a využití 

odpadního tepla pro vytáp�ní objekt� a oh�ev TUV. Navíc motoagregáty do výkonu 2 MW 

je možno umístit do venkovních kontejner�.    [20] 
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3 SYSTÉM KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKT�INY A 

TEPLA 

 

3.1 Popis technologie 

Kogenera�ní jednotka (KJ) je energetické za�ízení pro spole�nou výrobu elekt�iny a 

tepla. Hlavní p�edností KJ je, že energetické využití paliva je vyšší než u „klasické“ 

odd�lené výroby elekt�iny a tepla. Jako paliva je možno použít d�lní plyn z uzav�ených i 

�inných hlubinných �ernouhelných dol� v OKR. D�lní plyn je klasifikován jako palivo s 

nízkou výh�evností, protože krom� metanu obsahuje nežádoucí inertní složky (N2, CO2, 

O2, vodní pára).  [19] 

KJ se skládá z p�epl�ovaného zážehového plynového motoru pohán�jícího 

generátor elektrické energie a vým�ník� pro využití odpadního tepla motoru. Generátor 

elektrické energie je dodáván pro nižší výkony asynchronní, pro vyšší synchronní. Teplo z 

KJ je dodáváno obvykle v teplé vod� (90/70 °C).  [19] 

 

Obr. 2 Funk�ní schéma KJ 

                           Zdroj [19]

  D�lní plyn ve sm�šova�i se vzduchem tvo�í sm�s, která je nasávána a 

komprimována turbodmychadlem pohán�ným spalinami odcházejícími z motoru. 

Komprimovaná horká sm�s je chlazena v chladi�i sm�si a dodávána jako palivo do 
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plynového motoru, kde je spalována. Teplo z chlazení bloku motoru a odcházejících spalin 

je využito pomocí vým�ník� zapojených do série pro oh�ev vody v teplovodním okruhu. 

Pro možnost provozu jednotky jen s �áste�ným využitím nebo bez využití tepla m�že být 

instalován nouzový chladi� a obtok spalin vy�azující spalinový vým�ník z �innosti.  [19] 

Elektrická a tepelná ú�innost KJ (pom�r elektrického + tepelného výkonu jednotky 

k p�íkonu energie v p�ivád�ném plynu) se pohybují v rozsahu 40 – 42 %, celková ú�innost 

KJ je proto 80 – 84 %. Tepelným výkonem KJ je sou�et odpadního tepelného výkonu z 

chlazení bloku motoru, oleje a spalin. Tohoto tepla lze p�ípadn� využít nap�. pro vytáp�ní 

p�ilehlých �í blízkých stavebních objekt�, pro oh�ev teplé užitkové vody nebo také pro 

výrobu chladu pomocí absorp�ních chladi�� (tzv. trigenerace).  [19] 

 

Obr. 3 Umíst�ní kontejnerové KJ na uzav�eném �ernouhelném dole 

          zdroj [5] 

Kontejnerová odsávací stanice slouží pro �erpání d�lního plynu do KJ. Tato stanice 

m�že být samostatná nebo umíst�na v kontejneru s KJ v závislosti na jejím výkonu a na 

parametrech �erpání d�lního plynu. Sou�ástí instalace KJ na dané lokalit� je dále 

trafostanice pro vyvedení elektrického výkonu.  [19] 
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KJ mohou být provedeny v kontejnerovém uspo�ádání, kdy celá kogenera�ní 

jednotka je umíst�na v protihlukovém krytu. Toto uspo�ádání p�ináší následující výhody: 

• Jednoduchá a rychlá instalace KJ na lokalit� usazením na zpevn�nou plochu; 

• podstatné snížení hlu�nosti plynového motoru; 

• možnost jednoduchého operativního p�emíst�ní kontejneru na jinou lokalitu. 

 

Obr. 4 Kontejnerové uspo�ádání KJ 

                   zdroj  [19] 

Základní kontejnerová provedení jsou realizována na základ� ISO kontejner� o 

rozm�rech cca 12 m na délku, cca 3 m na ší�ku a cca 3 m na výšku.  [19] 

 

3.2 Reference dodavatel� kogenera�ních jednotek pro OKR 

Spole�nosti TEDOM, s.r.o. a DEUTZ Power Systems GmbH & Co. KG mají 

reference na instalace kogenera�ních jednotek a plynových motor� na využití plyn� o 

nízké výh�evnosti (bioplyn, kalový plyn, d�lní plyn). 

Spole�nost TEDOM, s.r.o. pat�í k významným výrobc�m KJ v Evrop� s 

dlouholetými zkušenostmi s provozováním jednotek na plyny o nízké výh�evnosti. Tato 

firma je certifikována dle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. TEDOM, s.r.o. již 
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dodala do OKR kontejnerové KJ pro lokality �inných i uzav�ených dol�. Tyto KJ jsou 

provozovány od 07/2005 na uzav�ených dolech a od 08/2006 na �inných dolech. 

TEDOM,s.r.o. má zkušenosti s použitím plynových motor� a tzv. genset� (motorgenerátor 

s �ídícím systémem) od r�zných výrobc� jako jsou Deutz, Caterpillar, Jenbacher a další. 

Tyto výhodn� využívá v kombinaci s dalšími komponenty od tuzemských dodavatel� i z 

vlastní výroby. TEDOM, s.r.o. dodala již více než 1 300 ks kogenera�ních jednotek do 31 

zemí sv�ta s celkovým instalovaným výkonem p�es 200 MWel. Zna�nou �ást z toho tvo�ily 

dodávky pro využití nízkovýh�evných plyn�. 

Z hlediska zajišt�ní servisu TEDOM, s.r.o. disponuje na Ostravsku servisním 

zázemím. Plánované servisní opravy a p�ípadné poruchy nebo technické problémy jsou 

�ešeny ve velmi krátkém �ase na základ� servisní smlouvy. Rovn�ž jsou známy ceny 

servisu, a to v délce celé servisní osy, tj. od nasazení jednotky po generální opravu. 

Dodavatelem gensetu (plynový motor, generátor, �ídící systém) pro KJ je n�mecká 

spole�nost DEUTZ Power Systems GmbH & Co. KG s celosv�tovou p�sobností. Tato 

firma navazuje na tradici výroby prvních plynových motor� na sv�t� v r. 1864 v Kolín� 

nad Rýnem a je dnes jednou z nejvýznamn�jších firem v tomto pr�myslovém segmentu. 

Zam�stnává p�es 700 lidí po celém sv�t� a dále vlastní p�es 500 patent� na své výrobky. 

KJ jsou sériov� vyráb�ny pro elektrické výkony 180 – 4 000 kW. Palivem mohou být 

krom� zemního plynu také nízkovýh�evné plyny (skládkový a kalový plyn z �OV, d�lní 

plyn, plyny z živo�išné výroby). Spole�nost nabízí i tzv. full servis, kdy garantuje využití 

až 95 % maximálního ro�ního výkonu.  [19] 

 

3.3 Environmentální legislativa 

Provozování spalovacího motoru v KJ je posuzováno z hlediska zákona �. 86/2002 

Sb., o ochran� ovzduší. Motory musí spl�ovat požadavky na emise zne�iš�ujících látek ve 

spalinách dle vyhlášky MŽP �. 356/2002 a na�ízení vlády �. 352/2002 Sb. Dle této 

legislativy je p�ed každým uvedením do provozu provád�no nezávislou autorizovanou 

osobou v oboru m��ení emisí NOx, CO a TOC (celkový organický uhlík) a vyhotoven 

protokol o tomto m��ení.    [13], [14], [15] 
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Dále provoz KJ musí spl�ovat požadavky na hluk ve venkovním prost�edí vztažené 

na danou lokalitu. Zkoušky a vyhotovení protokol� jsou provád�ny akreditovanými 

zkušebními laborato�emi.   [13], [14], [15] 

KJ dodané firmou TEDOM s motorgenerátory DEUTZ spl�ují veškeré požadavky 

environmentální legislativy.    [19] 

 

3.4 P�edcházení provozních rizik 

KJ jsou instalovány jako stavby na p�íslušných vybraných lokalitách �inných i 

uzav�ených dol� v OKR. Proto instalace podléhají zákonu �. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). Na základ� tohoto zákona p�íslušné místní 

stavební ú�ady schvalují p�edevším: 

• �ešení vlastnických vztah� s vlastníky pozemk�; 

• výjimky z obecných požadavk� na výstavbu, pokud ochranná pásma zasahují 

na sousední pozemky stavby; 

• umíst�ní KJ z hlediska statiky poddolovaného území; 

• spln�ní ekologických limit�.             [11] 

 

Odborná komise dodavatele KJ vyhodnotí na základ� p�íslušných norem 

nebezpe�né prostory u každé KJ (prostor �erpací stanice plynu, prostor motorgenerátoru, 

prostor elektrických rozvad���, okolí plynových chladi��, prostor v plynovodním potrubí) 

z hlediska definování požadavk� na vybavení a provedení elektroinstalace v kontejnerech 

KJ z d�vodu provozování jednotky na d�lní plyn.    [19], [21] 

Dodavatelem KJ je rovn�ž provád�na zkouška t�snosti p�ívodního potrubí d�lního 

plynu a okruhu generátorového soustrojí. Dodavatel ke každé KJ vyhotovuje protokol o 

jakosti a kompletnosti výrobku na základ� kontroly a m��ení elektro�ásti KJ. Dodavatel 

dále provádí nastavení ochran v elektrorozvad��i KJ a nastavení systému regulace sacích 

�erpadel d�lního plynu (tato nastavení jsou dokumentována formou protokol�). Dodavatel 

KJ provádí revize plynového a elektrického za�ízení každé jednotky v�etn� dokumentování 

výsledk� formou revizních zpráv.    [19], [21] 
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4 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ SYSTÉMU KVET 

Pro realizaci projektu na výstavbu blokové kogenera�ní jednotky je pot�ebné zajistit 

krom� prost�edk� na financování zám�ru p�edevším: 

• zdroj plynu; 

• plochu pro umíst�ní technologie; 

• p�ipojení na elektrickou sí�, tzn. vyvedení elektrické energie; 

• vyvedení tepelného výkonu. 

Ideálním místem pro realizaci zám�ru jsou areály �inných nebo bývalých d�lních 

závod�, kde probíhá výrobní �innost. Jsou zde k dispozici inženýrské sít� a také možnost 

uplatn�ní vyrobených energií a to p�edevším tepla. Na základ� t�chto skute�ností je pak 

možno sestavit projekt, který se skládá z n�kolika hlavních �ástí: 

• p�ípravná fáze – provedení ekonomické analýzy, vycházející z odhadu 

náklad� a budoucích výnos� projektu, projednání zám�ru s vlastníky pozemk�, 

zajišt�ní povolení p�ipojení k elektrické síti, atd.; 

• projektová p�íprava a povolení stavby – zahrnuje zpracování dokumentace 

pro územní �ízení, pro stavební �ízení a realiza�ní dokumentace; soub�žn� se 

zpracovávanou dokumentací probíhá územní �ízení a stavební �ízení zakon�ené 

vydáním stavebního povolení; projekt nepodléhá EIA (posuzování vliv� na 

životní prost�edí), jelikož se nejedná o energetické za�ízení o jmenovitém 

výkonu nad 50 MW, upraveno zákonem 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na 

životní prost�edí, v platném zn�ní;   [9] 

• vlastní realizace projektu – investi�ní výstavba na podklad� vypracované 

realiza�ní dokumentace; 

• provoz za�ízení – uvedení projektu do zkušebního a následn� trvalého 

provozu.  [21] 
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4.1 Popis projektu 

Kogenera�ní jednotka bude umíst�na v areálu uzav�eného dolu, kde jsou 

likvidovaná hlavní d�lní díla (jámy) a probíhá zde výrobní �innost charakteru lehkého 

pr�myslu. To znamená, že zde jsou umíst�ny montované haly ur�ené nap�. pro výrobu 

plast�, výrobk� z kovu, atd. Pro posílení zdroje plynu zde bude realizován z povrchu vrt do 

sta�in vyrubaných d�lních prostor. 

Cílem projektu je vyráb�t elekt�inu z d�lního plynu získávaného z jedné uzav�ené 

jámy, která byla likvidovaná vhodným zp�sobem a z povrchového vrtu. Elekt�ina bude 

dodávána do sít� elektrické soustavy a teplo do pr�myslových objekt� v lokalit�. Teplo 

bude sloužit pro vytáp�ní objekt� a oh�ev TUV. 

 

4.2 Investi�ní náklady 

 

4.2.1 Náklady na po�ízení zdroj� plyn� 

Jáma je zlikvidována tak, aby umož�ovala jímání d�lního plynu. Nad nejvyšším 

patrem je uzav�ena betonovou zátkou a až po povrch je vypln�na popílko-cementovou 

sm�sí. V jám� jsou ponechány dva potrubní �ády. Jeden je ukon�en pod betonovou zátkou 

a je ur�en pro odsávání plynu z volného jámového prostoru (kolektoru pod zátkou). Druhý 

je napojen na hrázové objekty v úrovni jednotlivých uzav�ených pater, kde navazuje na 

jednotlivé potrubní �ády p�vodního degaza�ního systému. Celkové náklady na likvidaci 

jámy se pohybují kolem cca 20 mil. K�. Vlastní úprava jámy pro odsávání plynu, tj. 

vytvo�ení betonové zátky nad nejvyšším patrem a kolektoru pak p�ináší vícenáklady ve 

výši cca 5 mil. K�.  [19] 

Náklady na realizaci vrtu do hloubky cca 350 m, tj. nad oblast hranice zatopení se 

pohybují okolo 5,3 mil. K�, tj. 15 000 K�/m.  [19] 

Délku plynovodních p�ípojek od jámy a vrtu m�žeme celkov� odhadnout na cca 

500 m. Náklady na jejich zhotovení budou cca 2,5 mil. K�.  [19] 
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4.2.2 Náklady na po�ízení technologie kogenerace 

Kogenera�ní jednotka 

P�edpokládá se instalace kogenera�ní jednotky TEDOM Quanto D 1600 SP CON 

d�lní ve standardním provedení, tj. v kontejnerovém provedení. Kontejner je osazen 

ú�innou nucenou ventilací s akustickými tlumi�i na vstupu i výstupu ventila�ního vzduchu. 

Vstupní otvory jsou umíst�ny v �ele kontejneru. Výstup vzduchu je veden bo�ními 

st�nami. Vnit�ní prostor kontejneru je opat�en osv�tlením. Uvnit� kontejneru je umíst�no 

soustrojí motor s generátorem, technologie pro odvedení tepelného výkonu, 

vzduchotechnika s akustickými tlumi�i, rozvad��e, elektroinstalace. Na st�eše kontejneru 

jsou umíst�ny spalinový vým�ník, tlumi� výfuku a chladi�e.  [19] 

 

Tab. 1 Základní technické údaje KJ TEDOM Quanto D 1600 SP CON 

Základní technické údaje Jednotka Hodnota 

jmenovitý elektrický výkon kW 1558 

maximální tepelný výkon kW 1583 

p�íkon v palivu kW 3666 

teplota vody na vstupu °C 70 

teplota vody na výstupu °C 90 

ú�innost elektrická % 42,5 

ú�innost tepelná % 43,2 

ú�innost celková % 85,7 

spot�eba metanu p�i 100 % výkonu m3/hod 388 

spot�eba metanu p�i 75 % výkonu m3/hod 296 

spot�eba metanu p�i 50 % výkonu m3/hod 206 

 

Náklady na po�ízení kogenera�ní jednotky p�i výše uvedených parametrech se 

pohybují kolem 20 mil. K�.  [19] 
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Trafostanice 

Elektrický výkon vyrobený v KJ na úrovni nízkého nap�tí je vyveden do 

trafostanice umíst�né vedle KJ, kde bude transformován na 22 kV. P�edpokládané náklady 

na trafostanici umíst�nou ve venkovním kontejneru jsou cca 2,5 mil. K�.     [19] 

Rozvodna 

Výkon v nap��ové úrovni 22 kV bude zaveden do kioskové rozvodny, kde budou 

mimo jiné umíst�ny m��ící trafa a elektrom�ry. Z rozvodny bude výkon vyveden do vn�jší 

elektriza�ní soustavy. P�edpokládané náklady na po�ízení rozvodny �iní cca 1,5 mil. K�. 

Odsávací stanice 

Pro zajišt�ní dodávek d�lního plynu do jednotky je nutno instalovat nejlépe v míst� 

umíst�ní KJ odsávají stanici. V sou�asné dob� se místo vodokružných výv�v preferuje 

používání dmychadel typu ROOTS, která odsávají plyn „suchou cestou“. Odpadá tak 

vodní hospodá�ství. Odsávací stanice bude koncipována jako samostatné p�emístitelné 

za�ízení a to bu� v krytu proti pov�trnostním vliv�m se zast�ešením, nebo v kontejneru. 

Odsávací stanice bude s ob�asnou obsluhou a dálkov� �ízená v závislosti na provozu 

stávající KJ. Náklady na stanici v�etn� vybavení pro m��ení a regulaci, úpravu plynu 

(odstran�ní vlhkosti a prachu) dosáhnou cca 8,5 mil. K�.    [19] 

 

4.2.3 Náklady na vyvedení elekt�iny a tepla 

Elekt�ina 

Vyvedení elekt�iny z kioskové rozvodny si vyžádá zhotovení kabelového propojení 

mezi rozvodnou a sloupem vysokého nap�tí, kde bude umíst�n odpojova�. Náklady na 

zapojení do elektrické soustavy v�etn� poplatku za p�ipojení jsou cca 2 mil. K�.   [19] 

Teplo 

Pro vyvedení tepelného výkonu do n�kolika objekt� bude posta�ující využít 

�erpadlo instalované v KJ. Základní teplotní systém bude 95/70 °C. Výstupní ob�hová 

voda teplovodní soustavy odebírá teplo z technologie chlazení plynových motor� a 

spalinových vým�ník�. Jednotlivé komponenty sekundárního okruhu KJ jsou v provedení 

PN 6. Jedná se o sekundární �erpadlo umíst�né na vstupu do deskového vým�níku tepla 
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(primár/sekundár) z kogenera�ní jednotky, trojcestná regula�ní armatura, potrubní díly, 

uzavírací armatury, �idla pro m��ení, regulaci a diagnostiku, pojistný ventil. Topná voda 

bude vedena k jednotlivým objekt�m. Pro tento p�ípad m�žeme uvažovat 10 objekt� (hal) s 

ro�ní spot�ebou tepla cca 1 500 GJ každá.    [19] 

Pro zajišt�ní dodávek tepla jednotlivým odb�ratel�m budou na koncích obou tras 

osazeny regula�ní armatury zajiš�ující minimální cirkulaci v potrubí a tím i akumulaci 

tepla do teplovodu. Pro zajišt�ní vyrovnanosti dodávek tepla všem odb�ratel�m bude každé 

odb�rné místo vybaveno krom� uzáv�r�, m��idla tepla na p�ívodu také regula�ní armaturou 

diferen�ního tlaku, která zajistí dostatek dispozi�ního tlaku a tím i regulaci pr�toku na 

všech odb�rných místech. Náklady na realizaci teplovodních rozvod� v délce cca 700 m 

v�etn� napojení jednotlivých objekt� lze odhadnout na cca 10 mil. K�.    [19] 

 

4.2.4 Náklady na projektové práce 

Náklady na projek�ní práce v�etn� vy�ízení všech pot�ebných povolení, st�et� 

zájm�, ale p�edevším stavebního povolení pro všechny sou�ásti stavby m�žeme odhadnout 

na cca 2 mil. K�. 

 

Tab. 2 Celkové investi�ní náklady 

Položka Celkem (mil. K�) 

zdroje plynu 12,8 

kogenera�ní jednotka 1,6 MWel 20 

trafostanice 400/22 kV 2,5 

rozvodna 22 kV 1,5 

odsávací stanice pro dodávky plynu 8,5 

vyvedení elektrického výkonu 2 

vyvedení tepelného výkonu 10 

projektové práce 2 

náklady celkem 59,3 
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4.3 Provozní náklady 

V oblasti provozních náklad� je kalkulována cena za d�lní plyn (metan) ve výši 

náklad� na jeho produkci a to 6 K�/m3 (provozování zdroj�, provoz plynovodního 

systému, provoz odsávací stanice, mzdy, režie spole�nosti, opravy, údržba, atd.) a provozní 

náklady ve výši 0,60 K� na vyrobenou kWh elektrické energie (servisní náklady v�etn� 

generálních oprav dle údaj� výrobc� motorgenerátor� 0,35 K�/kWh a dodavateli 

kogenera�ních jednotek odhadnuté náklady na obsluhu a provoz ve výši 0.25 K�/kWh). 

 

4.4 Cena elekt�iny  

V sou�asné dob� vyplývá z platné legislativy zvýhodn�ní výroby elektrické energie 

z d�lního plynu. 

Pro rok 2009 platí tyto ceny: 

• p�ísp�vek k tržní cen� elekt�iny vyrobené z DZE �iní 0,60 K�/kWh; 

• výkupní cena elekt�iny vyrobené z OZE �iní 2,42 K�/kWh, nebo zelený bonus k 

tržní cen� 0,88 K�/kWh. 

V p�ípad� �inných dol� existuje pouze jeden model prodeje a to prodej elekt�iny 

obchodníkovi a uplatn�ní p�ísp�vku u spole�nosti �EZ Distribuce, a.s.. 

V p�ípad� uzav�ených dol� si výrobce pro každý kalendá�ní rok m�že vybrat dle 

výhodnosti jednu ze dvou variant a to prodej elekt�iny spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. 

nebo prodej elekt�iny obchodníkovi za sjednanou tržní cenu a uplatn�ní zeleného bonusu u 

spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. Cena u OZE není stabilní, ale je každý rok stanovována 

ERÚ tak, aby byla zajišt�na návratnost investi�ních prost�edk� do doby 15 let. 

P�ípad uvažovaného projektu se vztahuje na d�lní plyn z uzav�ených dol�, tzn., že 

do položky p�íjm� projektu bude zakalkulována cena 2,42 K�/kWh.  [16] 

 

4.5 Cena tepla 

Ro�ní p�íjmy zám�ru vycházejí také z výnos� za prodej tepla. V p�ípad�, že by se 

zám�r nerealizoval, p�edpokládá se, že podnikatelské subjekty by volily vytáp�ní zemním 
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plynem. Z tohoto d�vodu je cena tepla vztažena k cen� zemního plynu v kategorii 

maloodb�ratel. Aby bylo pro jednotlivé subjekty využití tepla z kogenerace ekonomicky 

výhodné, je uvažována cena odpovídající 80 % ceny zemního plynu. Stanovení ceny 

vychází z p�edpokládaných dodávek tepla ve výši cca 15 000 GJ/rok, tj. pr�m�rn� cca 1 

500 GJ na jednoho odb�ratele p�i uvažovaném po�tu 10 odb�rných míst. P�edpokládaným 

ro�ním dodávkám tepla do pr�myslové zóny odpovídá spot�eba plynu ve výši cca 605 tis. 

m3 p�i ú�innosti plynových kotl� 90 %. Pro p�epo�et tepelné energie na zemní plyn byla 

použita hodnota výh�evnosti zemního plynu 34,18 MJ/m3, která vychází z hodnoty 

spalného tepla zemního plynu 37,98 MJ/m3 uvedeného v ceníku RWE-SMP. Do výpo�tu 

ceny není zahrnuta da� ze zemního plynu. [17] 

 

Tab. 3 Stanovení ceny tepla z p�edpokládané spot�eby energie a známých cen zemního plynu 
 

Položka Jednotka Hodnota 
množství tepla GJ/rok 15 000 

množství tepla kWh/rok 4 166 667 

pr�m. odb�r 1 odb�rného místa GJ/rok 1 500 

pr�m. odb�r 1 odb�rného místa kWh/rok 416 667 

celková alikvotní spot�eba zemního plynu (ve výh�evnosti) m3/rok 438 853 

alikvotní spot�eba zemního plynu na 1 odb�rné místo (ve výh�evnosti) m3/rok 43 885 

pr�m�rná ú�innost plynových kotl� % 90 

skute�ná celková alikvotní spot�eba zemního plynu m3/rok 487 615 

skute�ná celková alikvotní spot�eba zemního plynu kWh/rok 5 144 334 

skute�ná alikvotní spot�eba zemního plynu na 1 odb�rné místo m3/rok 48 761 

sp
ot
�e

ba
 e

ne
rg

ie
 

skute�ná alikvotní spot�eba zemního plynu na 1 odb�rné místo kWh/rok 514 433 

sou�et cen za odebraný zemní plyn (dle ceníku) K�/kWh 1,17160 

sou�et cen za kapacitu (dle ceníku) K�/m3 218,3545 

sou�et cen za odebraný zemní plyn pro 1 odb�rné místo K� 602 710 

platba za kapacitní složky ceny pro 1 odb�rné místo K� 8 066 

celková cena zemního plynu pro 1 odb�rné místo v�etn� DPH K�/m3 12,53 

DPH % 19 ce
na

 z
em

ní
ho

 p
ly

nu
 

celková cena zemního plynu pro 1 odb�rné místo bez DPH K�/m3 10,53 

cena tepla odpovídající cen� zemního plynu bez DPH K�/GJ 308 

ce
na

 
te

pl
a 

cena tepla odpovídající 80 % ceny zemního plynu bez DPH K�/GJ 246 

Do p�íjm� projektu bude zakalkulována cena tepla ve výši 246 K�/GJ. V cen� tepla 

jsou zahrnuty i náklady na jeho distribuci. [17] 
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4.6 Zdrojová a odb�rová bilance 

Zdrojem elektrické a tepelné energie bude kogenera�ní jednotka instalovaná p�ímo 

v uvažovaném areálu uzav�eného dolu. Jedná se o jednotku o výkonu 1,6 MWel. 

Kogenera�ní jednotky TEDOM jsou instalovány v kontejnerovém provedení. Životnost 

t�chto jednotek se skládá ze dvou cykl� po 64 000 motohodinách provozu. Mezi t�mito 

cykly (tzn. po 64 000 motohodinách) se provádí generální oprava.    [21] 

 

Tab. 4 Bilance energetického zdroje TEDOM Quanto D 1600 SP CON 

Technické parametry energetického zdroje Jednotka Hodnota 

po�et kogenera�ních jednotek ks 1 

instalovaný elektrický výkon kWe 1 558 

instalovaný tepelný výkon kWt 1 583 

ú�innost elektrická % 42,3 

ú�innost tepelná % 43,2 

p�íkon v palivu kWh 3 666 

provozování KJ hod/rok 7 500 

bilan�ní hodnoty energetického zdroje   

vyrobená elekt�ina MWh/rok 11 685 

vlastní spot�eba elekt�iny (5 %) MWh/rok 584 

prodej elekt�iny MWh/rok 11 101 

vyrobené teplo GJ/rok 42 700 

teplo zma�ené na chladi�ích GJ/rok 27 700 

celkový prodej tepla v topné sezón� GJ/rok 15 000 

spot�eba sm�si degaza�ního plynu p�i 50 % CH4 tis. m3/rok 5 800 

spot�eba plynu p�i 100 % CH4 tis. m3/rok 2 900 

            [19] 
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4.7 Ekonomické hodnocení projektu 

 

4.7.1 Prostá doba návratnosti 

Zhodnocení návratnosti realizace zám�ru vyvedení tepla z kogenerace do 

jednotlivých objekt� areálu je pro rychlou a dostate�nou orientaci provedeno stanovením 

prosté doby návratnosti. Ta se ur�í podle vztahu: 

 T = I / (P - V) , kde 

T … prostá doba návratnosti  P … ro�ní p�íjmy projektu 

I … investi�ní náklady  V … ro�ní výdaje (nikoliv odpisy) 

Pro ú�el hodnocení investi�ního zám�r� je metoda pln� dosta�ující a dává základní 

pohled na ú�elnost realizace investi�ního výdaje. [8] 

 

Tab. 5 Stanovení prosté doby návratnosti investic  

Vstupní údaje Jednotka Hodnota 

prodejní cena elekt�iny K�/kWh 2,42 

prodejní cena tepla K�/GJ 246 

nákladová cena d�lního plynu K�/m3 6 

provoz, servis, údržba (full servis v�etn� 
GO) K�/kWh 0,35 

ostatní provozní náklady K�/kWh 0,25 

prodej elekt�iny tis. kWh/rok 11 101 

prodej tepla tis. GJ/rok 15 

spot�eba degaza�ního plynu tis. m3/rok 2 900 

Ekonomické hodnocení   

investi�ní náklady celkové tis. K� 59 300 

ro�ní p�íjmy projektu 

     prodej elekt�iny 

     prodej tepla 

tis. K� 

tis. K� 

tis. K� 

30 554 

26 864 

3 690 

ro�ní výdaje projektu celkové (fixní) 

     náklady na d�lní plyn 

     provoz, servis, údržba KJ 

tis. K� 

tis. K� 

tis. K� 

24 411 

17 400 

7 011 

Prostá návratnost rok� 9,7 
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4.7.2 �istá sou�asná hodnota 

Základní kritéria a údaje: 

požadovaný výnos……………….…7 %   doba odpisování KJ………........5 let financování………….…vlastní zdroje 

diskontní sazba………………..….3,6 %   doba odpisování OS, TS, R…..10 let investice (celkem)….…...59,3 mil. K� 

�istá sou�asná hodnota….….355 tis. K�   doba odpisování - sít�, atd…....20 let investice KJ………….....….20 mil K� 

Internal Rate of Return……….…3,7 %   výstavba……….….….…….rok 2008 investice OS, TS, R….…..12,5 mil K� 

inflace (p�edpoklad)………..…….3,3 %   provoz……………….…od roku 2009 investice (inž. sít�, atd.)…26,8 mil K� 

da� z p�íjmu………………...…….19 %   životnost projektu….……min. 11 let návratnost………………...rok 1/2008 
 

Tab. 6 Efektivnost investi�ního zám�ru 

 Jedn./Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy 
celkem tis. K� 0 30 554 31 562 32 604 33 680 34 791 35 939 37 125 38 350 39 616 40 923 42 274 

Náklady 
celkem tis. K� 0 31 001 31 807 32 639 33 498 34 386 31 304 32 251 33 230 34 241 35 286 35 114 

Zisk po 
zdan�ní tis. K� 0 -447 -244 -35 147 328 3 755 3 948 4 147 4 354 4 566 5 799 

Cash-flow 
kumulovaný tis. K� -59 300 -53 157 -46 812 -40 257 -33 520 -26 602 -20 257 -13 719 -6 982 -39 7 118 14 257 

Podrobné výpo�ty investi�ního zám�ru se nachází v p�íloze �.1. [8], [19] 

 



Radim Grebe�: Systém využití d�lního degazovaného plynu pro KVET 

 

2008/2009                                                                                                                             24 

5 VLIV SYSTÉMU NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

„Posouzení stavu a vývoje životního prost�edí a také jeho ochrany je 

charakterizováno ukazateli (indikátory životního prost�edí). Jedná se o ukazatele 

významné pro spole�enský rozhodovací proces“ [18], který tyto informace využívá mimo 

jiné v environmentální oblasti. „Indikátor je konstruován jako vážená suma emisí plyn� 

zp�sobující globální zm�nu klimatu. Celkov� se jedná o necelé dv� desítky plyn� se 

zvýšeným radia�n� absorp�ním ú�inkem, které jsou do ovzduší emitovány v d�sledku 

lidské �innosti. Hlavní t�i skleníkové plyny jsou oxid uhli�itý (CO2), metan (CH4) a oxid 

dusný (N2O). Další skleníkové plyny jsou nap�. perfluorouhlovodíky, 

hydrogenfluorouhlovodíky a SF6 – tzv. F plyny. Emise jednotlivých plyn� jsou 

p�epo�teny na hodnotu ekvivalentu CO2 pomocí konverzních koeficient� ur�ených na 

základ� jejich radia�ní ú�innosti.“ [18] „Jednotkou jsou Gigagramy (tuny) emitovaných 

plyn� p�epo�ítané na Gigagramy CO2 ekvivalentu. Základním konceptem indikátoru je, 

že naše planeta je schopna snášet ur�ité zatížení svého klimatického systému. Vlastní 

skleníkový jev je jedním ze životodárných mechanism� naší planety, kdy n�které plyny 

oh�ívají nižší vrstvy atmosféry“ [18] a udržují tak p�íznivé klimatické podmínky v pr�b�hu 

celého dne a ro�ního období. Kdyby tento jev neexistoval v�bec, panovalo by na zemi 

mnohem mraziv�jší podnebí v�etn� zna�ných rozdíl� teploty ve dne a v noci. 

Zvýšený skleníkový jev je ovšem od jevu p�irozeného hrozbou. Emise 

skleníkových plyn� zp�sobené lidskou �inností, jako je v našem p�ípad� t�žba nerostných 

surovin (uhlí), zp�sobují zm�ny v energetické rovnováze atmosféry. To m�že mít za 

následek stoupání mo�ské hladiny, posun vegeta�ních pás�, zm�nu vodního režimu v 

p�dách, zvýšený výskyt teplotních a pov�trnostních extrém� a mnoho dalších, dnes t�žko 

odhadnutelných následk�. Radia�ní charakteristiky skleníkových plyn� a tedy jejich 

p�ísp�vek k celkovému skleníkovému efektu je m��en pomocí tzv. radia�ní ú�innosti, která 

udává hodnotu pr�m�rného zá�ivého toku na plošnou jednotku (m2), kterým plyn p�ispívá 

k energetickému zisku zemského povrchu. Radia�ní ú�innost CO2 je odhadována na 1,46 

W/m2, pro metan na 0,48 W/m2, pro N2O na 0,15 W/m2 a pro F-plyny 0,34 W/m2.    [18] 

Klí�ovou roli indikátoru emisí skleníkových plyn� hraje tzv. potenciál globálního 

oh�evu (GWP). Jeho hodnoty jsou používané jako vážící koeficienty pro jednotlivé 

skleníkové plyny. „Hodnoty GWP jsou flexibilní a jejich hodnoty jsou odvozeny od 
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sou�asné míry v�deckého poznání.“ [18]. Princip stanovení jeho hodnoty je založen na 

r�zné radia�ní ú�innosti jednotlivých plyn�. Plyny díky svému oh�ívacímu potenciálu mají 

r�zn� velkou váhu, která se vyjad�uje práv� v podob� GWP. Ten ukazuje, kolikrát má daný 

plyn vyšší radia�ní ú�innost než-li CO2. Pro metan platí v sou�asné dob� hodnota 21.   [18] 

V uvažovaném projektu snížení emise metanu do ovzduší, který je p�edm�tem 

práce, se uvažuje s instalací KJ používající jako palivo d�lní plyn. V rámci verifikace 

objem� snížení emise vycházíme z p�edpokladu, že v p�ípad�, že by se projekt 

nerealizoval, metan by byl z podzemních prostor emitován do ovzduší p�es tzv. odfukové 

komínky uzav�ených hlavních d�lních d�l (jam). Odfukové komínky jsou sou�ástí 

technologie likvidace jam dle bá�ské legislativy. Množství plynu je p�epo�teno na vztažné 

podmínky používané v plynárenství, tj. tlak 101,325 kPa a teplota 15 °C. Množství 

dodaného paliva (d�lního plynu) je možno ur�it dv�ma zp�soby. Pomocí m��ení, které se 

skládá z analyzátoru (koncentrace metanu), m��ení pr�toku plynu pomocí m��ící clony 

(objemové množství) a p�epo�ítava�e nam��ených hodnot na vztažné podmínky. 

Jednodušší a v praxi �ast�ji používaná metoda je vyjád�ení spot�eby d�lního plynu 

prost�ednictvím m��ení vyrobené elekt�iny na svorkách generátoru a ú�innosti 

motoragregátu, tzv. gensetu dané výrobcem. Tento zp�sob je použit pro verifikaci snížení 

emise metanu do ovzduší v uvažovaném projektu. [21] 

 

Tab. 7 Snížení emise ekvivalentu CO2 využitím spalování CH4 v KJ 

Instalovaný 
výkon 
[kWel] 

Provozní 
hodiny 

[hod/rok] 

Výroba 
elekt�iny 

[kWh] 

Ú�innost 
elektrická 

[%] 

Množství 
CH4    
[m3] 

Hmotnost 
CH4    
[kg] 

CO2 -
Ekvivalent 

[t] 

1 558 7 500 11 685 000 42,3 2 926 903 2 098 590 38 299 

GWP (CH4 - 21) v kalkulaci je sníženo na 18,25, protože spálením 1 t CH4 je 
vyprodukováno 2,75 t emisí CO2. 

18,25 

hmotnost metanu…………………………………….…..0,717 kg/m3 

výh�evnost d�lního plynu (100% CH4)…………….…..33,977 MJ/m3…………..9,438 kWh 

Spalováním metanu v KJ o výkonu cca 1,6 MWel dojde ro�n� k redukci skleníkových 

plyn� o cca 38,3 t.  
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6 MOŽNOSTI UPLATN�NÍ OKR 

Vzhledem k tomu, že d�lní plyn nepat�í mezi paliva, ze kterých by bylo možné 

vyráb�t elekt�inu za cenu konkurující tradi�ním paliv�m, jako je nap�. �erné nebo hn�dé 

uhlí, je pot�ebné využít státem podporovaného zvýhodn�ní výroby elekt�iny z t�chto 

zdroj�. Podpory zavedené v �eské republice zvýší efektivnost provozování uvažovaných 

energetických za�ízení a zajistí požadovanou návratnost vložených investic. Plyn z d�lní 

degazace nebo z uzav�ených dol� m�že být používán ke KVET p�i použití již dlouhodob� 

zavedené podpory vztahující se na výrobce energií, p�edevším ze zemního plynu, a to za 

p�edpokladu plného využití tepla. Podpora však není tak výhodná jako výroba elekt�iny z 

d�lního plynu. 

D�lní plyn z uzav�ených dol� je možno uplatnit v rámci zákona o podpo�e 

využívání obnovitelných zdroj�, kdy je zákonem zajišt�n odb�r elekt�iny a také výše 

výnos� za jednotku elekt�iny po stanovenou dobu. Lze tak realizovat investi�ní zám�ry s 

minimalizací rizik plynoucích z možných zm�n ve státem podporovaných výkupních 

cenách. Podpora je �ešena formou stanovení výkupní ceny nebo tzv. zeleným bonusem, 

což je forma p�íplatku k tržní cen� elekt�iny. 

Podpora pro výrobu elekt�iny z obnovitelných zdroj� energie, kombinované 

výroby elekt�iny a tepla a druhotných zdroj�: 

Energetický regula�ní ú�ad podle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� 

(energetický zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 6 zákona �. 180/2005 Sb., o 

podpo�e výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� energie a o zm�n� n�kterých zákon� 

(zákon o podpo�e využívání obnovitelných zdroj�) vydává pro každý rok cenové 

rozhodnutí o cenách elekt�iny, vyrobené z obnovitelných zdroj� energie, kombinované 

výroby elekt�iny a tepla a druhotných energetických zdroj�. 
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Tab. 8 P�ehled státní podpory pro výrobu elekt�iny z d�lního plynu platný pro rok 2009 

	inné doly 
plyn z d�lní degazace 

Uzav�ené doly 
d�lní plyn 

legislativní podpora: 

zákon 458/2000 Sb. 

(energetický zákon) 

legislativní podpora: 

zákon180/2005 Sb. 

(zákon o podpo�e využívání obnov. zdroj�) 

cenová podpora: 

ERÚ stanoví pro dané období (p�edp. rok) 

výši p�ísp�vku k tržní cen� 

 

 

 

 

Ceny stanovené pro každé následující období (p�edp. rok) m�že ú�ad m�nit bez 
zákonem stanovených pravidel. 

cenová podpora: 

ERÚ stanoví pro dané období (p�edp. rok) 

výkupní cenu-dodávka provozovateli 
distribu�ní soustavy 

zelený bonus-forma p�ísp�vku k dodávce 
obchodníkovi, oprávn�nému zákazníkovi �i 
vl. spot�eb� 

 

Cena stanovená pro každý následující rok 
nesmí dle zákona poklesnout pod 95 % 
ceny p�edešlého roku. Dle cenového 
rozhodnutí ERÚ nelze kombinovat režim 
výkupních cen a režim zelených bonus�. 

kombinovaná výroba elekt�iny a tepla 

KVET 

výroba elekt�iny z druhotných zdroj� 

DZE 

výroba elekt�iny z obnovitelných zdroj� 

OZE 

ceny platné od 1.1.2009 

(p�edp. platnosti po dobu roku 2009) 

cenového rozhodnutí ERÚ �.8/2008 

ceny platné od 1.1.2009 

(p�edp. platnosti po dobu roku 2009) 

cenového rozhodnutí ERÚ �.8/2008 

instalovaný výkon do 1 MWe 

p�ísp�vek                               240 K�/MWh 

(podm. uplatn�ní tepla) 

bez omezení instal. výkonu 

p�ísp�vek                              600 K�/MWh 

(není podmín�no uplatn�ním tepla) 

bez omezení instal. výkonu 

výkupní cena                       2 420 K�/MWh 

zelený bonus                          880 K�/MWh 

instalovaný výkon 1-5 MWe 

p�ísp�vek                               150 K�/MWh 

(podm. uplatn�ní tepla) 

instalovaný výkon nad 5 MWe 

p�ísp�vek                                 45 K�/MWh 

(podm. uplatn�ní tepla) 

  

                   [16] 

Možnosti výstavby malých energetických zdroj� na d�lní plyn v OKR 

S p�ihlédnutím k sou�asným cenám elektrické energie a dále legislativní a cenové 

podpo�e výroby elekt�iny z d�lního plynu je možno navrhnout instalace jak na �inných 

dolech, tak i v lokalitách uzav�ených dol�. P�estože jednotlivé lokality �inných dol� mají 

vlastní teplárenské provozy používající jako palivo plyn z d�lní degazace, m�že být 

sou�asná výroba elekt�iny a tepla z �ásti spot�ebovaného plynu výhodn�jší než pouze 

produkce tepelné energie. V letním období mohou být plynové kotelny odstaveny a 



Radim Grebe�: Systém využití d�lního degazovaného plynu pro KVET 

 

2008/2009                                                                                                                             28 

provozovány jen KJ. Zvýšenou spot�ebu tepla v zimním období zajistí nainstalované 

plynové kotle.    [21] 

Z technického hlediska bude nejvhodn�jší umístit motoragregáty do venkovních 

kontejner� v blízkosti degaza�ních stanic nebo hlavních plynovod�. Do kontejner� je 

možno umístit za�ízení do výkonu až 2 MWel. Výhoda kontejnerového uspo�ádání je i ve 

velké mobilit� v p�ípad� rozši�ování instalovaného výkonu nebo p�emís�ování za�ízení. 

Výhodou je rovn�ž možnost dalšího užívání instalovaných za�ízení i po technické likvidaci 

vybraných d�lních lokalit po vyt�žení zásob uhlí. [21] 

V oblasti uzav�ených dol� je možno veškerou vyrobenou elekt�inu uplatnit v rámci 

zákona o podpo�e využívání obnovitelných zdroj�, který poskytuje nejp�ízniv�jší 

podmínky. Umíst�ní kogenera�ních jednotek je individuální a závisí na sou�asném �i 

plánovaném využívání uzav�ených d�lních areál�. 

Sou�asný objem produkce OKR se pohybuje kolem cca 100 mil. m3 metanu za rok, 

a to jak z �inných tak i z uzav�ených dol�. P�i pr�m�rné ro�ní spot�eb� metanu v KJ o 

výkonu 1 MWel to znamená potenciál v instalovaném výkonu cca 50 MWel. Jedná se však 

o �íslo maximální a realita se m�že pohybovat kolem cca 35 až 40 MWel instalovaného 

výkonu. Možnosti instalací budou odpovídat rozsahu t�žby uhlí a aktivity v oblasti 

využívání plynu z uzav�ených dol�.    [19] 

Perspektiva t�žby uhlí v OKR p�esahuje rok 2020. Po tuto dobu budou �erpány z 

provozních d�vod� d�lní vody, �ímž bude zamezeno zatopení �inných �ástí revíru. Ve 

volných prostorách se tak bude nadále akumulovat d�lní plyn, ze kterého bude možno 

vyráb�t v kogenera�ních jednotkách elektrickou energii a teplo. Samotné využívání 

d�lního plynu pro KVET v OKR pob�ží ur�it� po dobu t�žby uhlí v Karvinské oblasti. 

Odhaduje se do roku 2025.    [21] 
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7 ZÁV�R 

Primárním ú�elem kogenera�ních jednotek je využití produkce nízkoenergetického 

d�lního plynu o nízké koncentraci spalitelné složky – metanu. Plyn je využíván p�i výrob� 

elektrické energie, která je bu� spot�ebována v míst� výroby nebo dodávána do distribu�ní 

sít�. Tepelná energie, jakožto vedlejší produkt, je podle místních podmínek využita pro 

vytáp�ní p�ilehlých objekt� a p�ípravu teplé užitkové vody (TUV). P�i využití motor� 

DEUTZ je možno spalovat d�lní plyn o koncentraci už od 29 % metanu ve sm�si. Díky 

této skute�nosti se posouvají možnosti t�žby a využití d�lního plynu do oblastí nízkých 

koncentrací metanu.  

Z environmentálního posouzení je z�ejmé, že spalováním metanu v KJ o výkonu 

cca 1,6 MWel dojde ro�n� k redukci skleníkových plyn� o cca 38,3 t. Celkový význam a 

hodnota je však o n�co vyšší, protože výroba energií v KJ potenciáln� nahradí výrobu 

v jiných zdrojích, jako nap�. v teplárnách a elektrárnách, kde jsou spalována fosilní paliva.  

Z ekonomického hodnocení byla ur�ena prostá doba návratnosti na 9,7 let a 

vypo�ítaná �istá sou�asná hodnota, která �iní 355 000 K�. Jestliže se �istá sou�asná 

hodnota pohybuje v kladných �íslech, m�žeme projekt klasifikovat jako perspektivní.  

Podstatným krokem ve využívání d�lního plynu v kogenera�ních jednotkách bylo 

jednozna�n� za�azení d�lního plynu z uzav�ených dol� do seznamu obnovitelných zdroj� 

energie a garantovaná státní podpora ve form� „zelených bonus�“. Stejná podpora je i p�i 

využití d�lního plynu z �inných dol�, která je o cca 30 % nižší než u obnovitelných zdroj�. 

Postupné snižování státních p�ísp�vk� k cen� elekt�iny vyrobené z d�lního plynu bude mít 

negativní vliv na ekonomiku provozu KJ. 
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