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Anotace 

Tato práce se zabývá vyuţíváním hnědého uhlí a biopaliv v kotlích pro rodinné 

objekty. V první části práce je zpracován přehled dostupných automaticky řízených kotlů 

pro vytápění rodinných objektů a prokázání perspektivy vyuţívání těchto zdrojů. Formou 

analýzy je provedeno porovnání provozních nákladů a investiční návratnost zdrojů 

pro vytápění rodinných objektů. Další část práce je detailněji zaměřena na problematiku 

kotlů s ekologicky šetrným spalováním hnědého uhlí a biopaliv a jejich dopad na ţivotní 

prostředí. Dále je zde zpracován předpokládaný vývoj v oblasti tříděného hnědého uhlí. 

V závěru práce je zhodnocení perspektivy uţití automaticky řízených kotlů na tuzemské 

hnědé uhlí. 

Klíčová slova: Hnědé uhlí, biopaliva, automatické kotle, ţivotní prostředí, investiční 

návratnost 

 

Summary 

Using brown coal and bio-fuels as the source of energy for local boilers is the main 

topic of this thesis. There is a survey of available automatically controlled boilers. 

Economic profit is mentioned too. The author compares operating costs and return of 

investment in houses. How the environmental can be influenced by using of mentioned 

local sources is analysed as well. Development in assortment of brown coal in near future 

in the area and local automatically control boilers are presented in the last part of this 

dissertation. 
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Seznam pouţitých zkratek  

 

CCServices a.s. Czech Coal Services a.s. 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický úřad 

ČR   Česká republika 

ČSA   Těţební lokalita Československá armáda 

HT   Havarijní termostat 

PM 10   Suspendované prachové částice 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

o2   Hnědé uhlí ořech 2 

SD a.s.   Severočeské doly Bílina 

TK   Provozní čidlo teploty 

VÚHU   Výzkumný ústav hnědého uhlí 
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1 ÚVOD 

Myšlenka, ţe současné intenzivní spalování, před mnoha miliony let 

nashromáţděných zásob uhlíkatých fosilních paliv, nemůţe zůstat bez následků, je 

nepochybně oprávněná. Samotná tato skutečnost je v lidské historii bezprecedentní 

a přináší celou řadu závaţných otázek, z nichţ vynikají zejména: jak ovlivnit uhlíkový 

cyklus uvolnění stamiliony let zakonzervovaných zásob uhlíku a následně jak dlouho nám 

tyto zásoby vydrţí. 

Veřejné mínění je utvrzováno v názoru, ţe vypouštění oxidu uhličitého ze spalování 

fosilních paliv do atmosféry významně a nebezpečně ovlivňuje a posiluje přirozený 

skleníkový efekt planety. Díky němu je zde moţná existence ţivota a naší povinností 

a ţivotní nutností je produkci tohoto významného, ale ne nejvýznamnějšího efektu sníţit. 

Téma člověkem způsobeného posílení skleníkového efektu bezprostředně souvisí 

s energetikou ve smyslu trvalého, spolehlivého a bezpečného zajištění dodávky energie, 

a protoţe jsou dominantním zdrojem fosilní paliva, lze hovořit o karbonské energetice 

nebo v širším smyslu a oprávněně o karbonské ekonomice. Je pravděpodobné, ţe se objeví 

zásadní otázky: „Je opravdu moţné se obejít bez karbonských paliv?“, „Čím je nahradit 

a do jaké míry?“, „Co je prioritní - péče o ţivotní prostředí nebo ekonomika?“, „Je vůbec 

moţné ovlivnit průběh globálního oteplování?“, „Budou jeho vlivy na zemské klima 

jednoznačně negativní?“. 

Trţní struktury, technologie, nebo přiměřená regulační opatření jsou ve svém celku 

schopny se účinně vypořádat s problémy energetické udrţitelnosti, tj. s problémy 

vyčerpatelnosti energetických zdrojů, spolehlivosti dodávek energie a s tím spojeného 

znečišťování ţivotního prostředí. 

Současné hodnoty koncentrací skleníkových plynů v atmosféře jsou přibliţně 52% 

nad hodnotami před počátkem industrializace. Emise vznikající při těţbě, dopravě 

a spalování fosilních paliv jsou převaţujícími příčinami těchto zvýšených koncentračních 

hladin. Dosud shromáţděné důkazy dokládají spíše příznivé vlivy zvyšujících se teplot. 

Skleníkový efekt nelze spojovat s výskytem „překvapivých událostí“ či výkyvů počasí. 

Zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře vytváří prokazatelně příznivou 

situaci, schopnou vyváţit případné nedostatky spojené se změnami podnebí způsobenými 

činností člověka. 
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Trţní mechanizmy v oblasti energetiky implikují zájem o hospodárné vyuţívání 

energie, coţ ve svém dlouhodobém výsledku vede k omezování měrných emisí 

skleníkových plynů. Současně vedou k růstu ţivotní úrovně, fyzické a sociální 

přizpůsobivosti a působí kladně při uskutečňování kroků k vypořádání s nevyhnutelnými 

se změnami klimatu. 

Zdokonalováním technologií jsou zdroje karbonské energie předurčeny být i nadále 

primárním zdrojem po mnoho budoucích století, to však za předpokladu odstranění 

politických omezení jejich vyuţívání. Karbonská energie bude nadále hrát dominantní roli 

vzhledem k současným ekonomickým problémům konkurenčních zdrojů. 

Reálné moţnosti obnovitelných zdrojů energie jsou omezeny problémy vhodného 

umístění (energie slunce a větru), sezónním kolísáním produkce energie, nerovnoměrností 

při výrobě (slunce a vítr, produkce energie vodních elektráren) a velmi vysokými 

pořizovacími náklady (solární energie). Ropa, plyn a uhlí vytlačily většinu obnovitelných 

paliv  jiţ v 19. století, protoţe byly ve svém celku snadněji a spolehlivěji dostupné. Tyto 

důvody platí dodnes. 

Bez nadsázky lze konstatovat, ţe technologie obnovitelných zdrojů nejsou sto 

zaujmout roli karbonské energie. Pouţitelnost politicky preferovaných obnovitelných 

zdrojů záleţí z velké části na pokračujících a stále se zvětšujících přímých státních 

subvencí. Na rozdíl od toho karbonská energie představuje mnohem kompaktnější formu 

energie a vyţaduje méně náročnou infrastrukturu. Obnovitelné zdroje energie mohou být 

z tohoto pohledu méně ekologické neţ výroba energie karbonské. 

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí je sporné, zda je správné stanovit cenu 

energie z obnovitelného zdroje s tím, ţe se do ní zahrne prémie (např. výkupní cena 

energie z fotovoltaiky), kterou dostanou producenti od odběratelů za ochranu ţivotního 

prostředí. Neexistuje objektivní definice „ekologického“. Praktické kompromisy při plnění 

poţadavků ochrany ţivotního prostředí způsobují, ţe je nesnadné vyhodnotit jejich 

ekonomický přínos a je otázka, zda je to morálně obhajitelné. 

Na základě výše uvedených faktů se tato práce v dalších kapitolách zaměřuje 

především na „kompromisní“ tepelné zdroje spalující tuhá paliva a zvláště pak na vyuţití 

tříděného uhlí drobné zrnitosti s vysokým energetickým zhodnocením, značným 

komfortem obsluhy a nízkými hodnotami chemických polutantů. 
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2 KOTLE PRO VYTÁPNĚNÍ RODINNÝCH OBJEKTŮ 

Současná ekonomika stojící na vyuţívání karbonské energie se vyvíjí k lepšímu. 

Rozšiřuje se kapacita a struktura zdrojů a objevují se nové způsoby jejich vyuţívání. 

Sniţuje se znečišťování ovzduší, zlepšuje se vyuţívání materiálů a tam, kde se uplatňuje 

trţní mechanismus, jsou zařízení pro vyuţívání tepelné energie z tuhých paliv běţně 

dostupná. 

V podmínkách našeho státu, kde byla výroba malých tepelných zdrojů značně 

rozšířená, hlavně pak jednoduchých zařízení, u kterých se posuzovalo především výkonové 

vyuţití, a ostatní aspekty spalování se nehodnotily, dochází koncem 80. let minulého 

století a hlavně pak v 90. letech k vývoji nových zařízení. Jsou vyuţívány poznatky z let 

předcházejících, které pro výrobní či ekonomické aspekty nenašly uplatnění. 

Řada tradičních výrobců se zabývá zvýšením komfortu obsluhy a jejím usnadněním. 

Je řešena bezpečnost provozu těchto kotlů novými prvky, které současně umoţňují 

zautomatizování řízeného spalování. 

Ve velkém rozsahu jsou nabízena zařízení s fontánovou retortou, která jsou schopna 

(po malých úpravách) zajistit jak spalování drobného uhlí, tak i peletizovaného 

biomateriálu. Dále jsou na trhu nabízeny kotle jednoúčelové pro spalování pouze tříděného 

drobného uhlí. Toto uhlí je spalováno na válcovém otáčejícím se roštu. Proces hoření je 

v obou případech velmi intenzivní. Je tak omezena tvorba oxidu uhelnatého a krátká doba 

zdrţení spalin v oblasti vysokých teplot sniţuje tvorbu oxidů dusíku na minimum. 

Ve smyslu uvedeného nadpisu lze konstatovat, ţe na současné podmínky se bude 

jednat o kotle s výkonem do cca 50 kW. Výrobců kotlů na tuhá paliva lze na současném 

trhu nalézt velké mnoţství. Někteří z nich mají dlouholetou tradici, jiní začali s výrobou 

teprve nedávno. Určité typy kotlů jsou zkonstruovány pro spalování všech druhů tuhých 

paliv – černé uhlí, hnědé uhlí, dřevo. V jiných lze spalovat pouze uhlí nebo jen biomasu. 

Potenciální zájemce má tak moţnost výběru a záleţí pouze na jeho uváţení, jaké 

palivo bude poţadovat. Zda bude chtít pro spalování preferovat pouze uhlí nebo palivo 

střídat, či spalovat dřevo. Účinnost kotle je závislá na potřebném výkonu a také na výkonu, 

na který je kotel navrţen, přičemţ výkon kotle závisí na palivu, které se v něm spaluje. 
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Dalším z podstatných faktorů při výběru by měla být kvalita paliva, protoţe zejména 

u spalování dřevní hmoty je velmi důleţité, jak vysoká je vlhkost dřeva. Pokud je 

spalováno kusové dřevo, které má vyšší obsah vlhkosti, dochází k rychlé korozi výměníků 

a poškození kotle. 

Tabulka 1 - Přehled výrobců kotlů 

Výrobce Typ kotle Palivo Účinnost 

(%) 

Výkon 

(kW) 

Atmos – Jaroslav 

Cankař a syn,         

Bělá pod Bezdězem 

Atmos - D15,D20,D30  Dřevo 

 

 

71 - 83    7 - 28         

Atmos - C18S,C20S,C50S Dřevo, uhlí   81- 87 4 - 45     

Atmos - D15P,D20P,D45P Pelety 84 - 91 6 - 24 

Agromechanika 

v.o.s., Lhenice 

AM Licotherm - AM24,AM42  

                                                              

Dřev. pelety, 

hn. uhlí o2          
88 - 86 7 - 44 

AM Energo - AM23, AM29 

 

Dřevo 82 - 88 23 - 44 

BENEKOVterm 

s.r.o., Horní Benešov 

Benekov - L25, L35, L15  Hn. uhlí o2  81            

7 

25 - 48  

Benekov  - C15P,C25P,Pelling Dřevní pelety 87 25 - 44 

Bosch Termotechnika 

s.r.o., obchodní 

divize Buderus 

Logano - S111, S121, G211 
Dřevo, hnědé 

uhlí, černé uhlí 
82 12 - 45 

Dakon s.r.o. 

Krnov 

DOR, DOR D                    Černé uhlí 

85 

12 - 45     

FB, FB D                          Brikety, koks 20 - 24 

KP, PYRO Dřevo 18 - 38 

Ekoefekt s.r.o. 

Třebívlice 

Ekoefekt - E23, E24, E48       Ořech 2  80         10 - 48  

Petrojet 40 Pelety 85 10 - 40 

OPOP s.r.o.  

Valašské Meziříčí 
H412, H418, H424, H430,  

H635, H 650                  

Hnědé uhlí 

 

72 

89 

12 -50 

 
Woody, Boink, Black Star   Pelety 91 16 - 30 

Slokov v.d.   

Hodonín 

Variant - 20,27,33,40              Uhlí        81         20 - 40  

Variant – SL17D, SL35D    Dřevo 75 17 - 35   

Variant – SL 33A,SL70A Hn.uhlí, pelety 85 4 - 70 

Varimatik s.r.o. 

Most-Komořany 

Varimatik -  VM15, VM20, 

VM25, VM45,VM65                 

Hnědé uhlí o2 85 5 - 65 

Varikot - VK25, VK45 Pelety, ořech2 85 25 - 45 

Verner s.r.o.  

Červený Kostelec 

Verner -V20,V25,V30,V45  Dřevo, brikety  90         14 - 45  

Verner – A251,A501 Pelety 91 25 - 45 

ŢDB GROUP a.s.  

závod Viadrus, 

Bohumín 

Hercules - U 26, U24,  Č.uhlí, hn.uhlí 79/78     

 

13 - 72 

Woodpell, Hercules eco Dřevní pelety 85 5 - 25 

Hercules duo 
Dřevo, koks,     

černé uhlí 
75 25 
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V uvedeném přehledu je uveden pouze segment z výkonových řad různých 

tuzemských výrobců. Automatické kotle, které pracují v obdobném reţimu jako kotle 

na ušlechtilá paliva (plyn, elektřinu, kapalná paliva), jsou nabízeny ve výkonových řadách 

s minimem na 15 kW. Důvodem velkého rozsahu nabízených výkonů je omezená moţnost 

regulace výkonu. Kotle se seřídí podle kvality paliva na maximální účinnost (tím 

minimální tvorbu emise plynných polutantů) a při následném provozu je kotel řízen 

programovatelným regulátorem. Kotel v provozním reţimu topí (dotápí nastavenou 

poţadovanou teplotu) nebo je v reţimu teplé zálohy. V tomto stavu neprodukuje ţádné 

emise. 

 

Obrázek 1 - Porovnání účinnosti kotlů dle druhu paliva 

Z uvedeného grafu porovnání účinnosti kotlů je patrné, ţe technologie automaticky 

řízeného spalování aplikovaná v kotlích malých tepelných výkonů splňuje nejpříznivější 

limity dle evropských norem ČSN EN 303-5 pro třídu 3. Oproti „doţívajícím“ klasickým 

kotlům na pevná paliva je poměr dosahované účinnosti v automaticky řízených kotlích 

o 25% vyšší. Účinnost 50% dosahovaly klasické kotle před rokem výroby 1990, nyní 

dosahují vyráběné automaticky řízené kotle 80 – 90 % účinnosti. 

Z výše uvedeného vzorku automatických, popřípadě poloautomatických kotlů, se 

z pohledu uţivatelů jako nejvíce uspokojující poţadavky na obsluhu jeví kotle s válcovým 

otočným roštem (typ Varimatik, Carborobot, Ekoefekt) a obzvláště pak kotle typu Varikot 

(viz obrázek č. 2). Tento typ je odvozen z roštových kotlů velkých výkonů. Přihrnování 
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paliva do spalovacího prostoru je realizováno pod zásobníkem paliva přihrnovacím 

hrablem, které současně odděluje zásobu paliva od hořícího materiálu. Přihrnované palivo 

je dopravováno na deskový kaskádový rošt. Ten je bezproudový a lze na něm spalovat 

palivo s vyšším obsahem prachu. Poměrně velká spalovací komora je vyloţena 

keramickými tvarovkami, které eliminují vznik oxidu uhelnatého. Nízká rychlost spalin 

pak zajišťuje záchyt úletových popelovin ve spalovací komoře.  

 

 

 

Obrázek 2 - Řez kotlem Varikot VK 25 

Zdroj – VARIMATIK s.r.o. 

 

Na obrázku č. 3 je znázorněn automatický kotel na spalování uhlí s válcovým 

otočným roštem, který je nejvíce rozšířený díky své jednoduché koncepci a komfortu 

obsluhy. 
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U těchto kotlů je omezení spalovaného paliva na typ ořech 2 (o2). Důvodem tohoto 

omezení je krátká dráha pro spalování daná průměrem otočného roštu a systémem přívodu 

spalovacího vzduchu. Větší zrno paliva (mezní 25 mm) nestačí vyhořet, prachové částice 

pak propadávají do vnitřní části přes roštnice a vypadávají po otočení roštu ve spodní 

poloze nevyhořené do popelníku. 

Z výše uvedeného je patrné, ţe zásadní odlišností tohoto systému je spalování paliva 

na válcovém roštu, který současně plní úlohu podavače paliva do spalovacího prostoru, 

v horní části pak plní vlastní funkci spalovacího roštu (pouze do horní části roštu je 

přiveden díky uspořádání roštového tělesa spalovací vzduch) a dopravníku vyhořelých 

popelovin do popelníku. 

Kotle jsou řešeny jako podtlakové. Potřebný spalovací vzduch je cíleně nasáván 

do horní části roštového tělesa a přes roštovou plochu pak prostupuje do hořícího paliva. 

Spalinové cesty jsou obvykle řešeny třemi tahy. Z tohoto důvodu je nutný pro odtah spalin 

instalovat za kotel spalinový ventilátor. Kotle při seřízení spalovacího reţimu dosahují 

běţně 85% účinnost. 

Obrázek 3 - Řez automatického kotle 

Zdroj – VARIMATIK s.r.o. 
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Řídící automatika vyhodnocuje dosaţení hodnoty výstupní teploty vody z kotle 

oproti poţadované. Do tohoto stavu je prováděno cyklické přikládání paliva za současného 

provozu spalinového ventilátoru. Po jejím dosaţení se přeruší přikládání a vypne 

ventilátor. Dojde k přerušení odtahu spalin a tím současně přívodu spalovacího vzduchu. 

Tím rovněţ dojde k přerušení hoření, a protoţe není ze spalovacího prostoru odváděno 

teplo, zůstává na roštu vrstva ţhavých popelovin i v řádu desítek hodin. Po spuštění 

odtahového ventilátoru dochází k obnovení provozu kotle po několika minutách. 

2.1 Výkonová řada kotlů VARIMATIK 

Potenciálním uţivatelům nabízí výrobce kotle certifikované pro spalování tříděného 

uhlí ořech 2 v rozdělení na „kotle pro domácnosti a malé provozovny“ a kotle určené 

pro „centrální vytápění“. Poloautomatické kotle VARIMATIK na spalování tříděného uhlí 

ořech 2 jsou moderní zdroje tepla pro teplovodní vytápění a plně nahrazují kotle starších 

konstrukcí na uhlí, dřevo, topný olej a případně z nákladových důvodů na topení i kotle 

plynové. 

Tyto kotle se vyznačují třemi hlavními výhodami oproti stávajícím typům uhelných 

kotlů: 

 Spalovací proces probíhá s minimálním dopadem na ţivotní prostředí. Kotle lze 

provozovat tak, aby emise škodlivin byly pod hodnotami emisních limitů 

stanovených Zákonem o ţivotním prostředí č. 205/2009 Sb. 

 Způsob spalování uhlí zajišťuje dosaţení vysoké účinnosti spalovacího procesu 

v hodnotách přes 84%. To jsou hodnoty aţ o 25% vyšší neţ u standardních kotlů 

na tuhá paliva s klasickým odhoříváním. 

 Konstrukce kotlů umoţňuje automatický provoz bez obvyklých zásahů obsluhy, 

a to pouze v rozsahu objemů násypky paliva a popelníku. 

Výrobní řada kotlů pro domácnosti začíná kotlem VM 15 se jmenovitým výkonem 

15 kW. Dalším je kotel VM 20 s výkonem 20 kW, následuje VM 25 s výkonem 25 kW 

a maximálním výkonem 28 kW. VM 45 je určen pro vytápění objektů se ztrátovým 

tepelným výkonem stanoveným na 45 kW. Tuto řadu uzavírá VM 65 s jmenovitým 

výkonem 65 kW a maximálním výkonem 70 kW. 



Jitka Bělochová: Perspektivy uţití tuz. hněd. uhlí a biopaliv v obl. kom. energetiky 

 

2011  9 

Nejvíce rozšířeným kotlem mezi uţivateli se stal kotel VM 25. Tento kotel mnohdy 

nahrazoval kotle s pevným odhořívacím nebo prohřívacím roštem o výkonu aţ 32 kW. 

Postupem doby narůstala poptávka po automatických kotlích menších výkonů nastavená 

hospodárností a ve značné míře ovlivněná zateplováním vytápěných objektů. Z tohoto 

důvodu byl vyprojektován kotel VM 20 a následně poté kotel VM 15. [21] 

Pro ovládání kotlů VARIMATIK jsou pouţívány elektronické regulátory ADEX 

typové řady SL 3, firmy KTR s.r.o., Uherský Brod. Slouţí k ovládání motoru převodového 

ústrojí, resp. k pootáčení roštu kotle a odtahového ventilátoru. Ovládá spouštění čerpadla 

kotlového okruhu při dosaţení poţadované minimální teploty vody v kotli. Regulátor spíná 

ventilátor při poklesu teploty topné vody a vypíná jej při dosaţení nastavené hodnoty. 

Současně s chodem odtahového ventilátoru je spouštěno cyklické spínání posuvu roštu. 

Doba kroků posuvu roštu a prodlevy je nastavitelná pro případnou změnu kvality 

spalovaného paliva. Základní nastavení regulátoru provede servisní technik po instalaci 

kotle a jeho propojení k otopné soustavě v rámci uvedení kotle do provozu a jeho předání 

uţivateli. Na regulátor je připojen havarijní termostat HT. Termostat je umístěn na tělese 

kotle společně s provozním čidlem teploty TK. Havarijní termostat je pevně nastaven 

na teplotu 100 °C. Překročí-li teplota vody v kotli tuto hodnotu (např. při poruše 

oběhového čerpadla) HT se rozepne. Regulátor vyhodnotí rozepnutí havarijního termostatu 

a zablokuje chod odtahového ventilátoru i posuvu roštu. Současně signalizuje havarijní 

stav. Havarijní stav lze odstranit aţ po vychlazení kotle na cca 60 °C postupem uvedeným 

v návodech pro regulátory. 

Krokové dávkování paliva omezuje mnoţství paliva pro realizaci daného výkonu 

kotle. Současně je spalováno s velkou intenzitou velmi malé mnoţství paliva. 

Matematickým modelováním byl stanoven průřez vstupního otvoru vzduchu do roštu 

takových rozměrů, aby byla zajištěna dobrá úroveň spalování a omezena tvorba oxidu 

uhelnatého při minimalizovaném přebytku spalovacího vzduchu. Malá plocha hořícího 

paliva pak vede k omezené tvorbě oxidů dusíku. Z výše uvedeného vyplývá, ţe kotel 

je provozován na jmenovitém výkonu s maximální účinností a minimální tvorbou 

škodlivin a po dosaţení hodnoty nastavené teploty je odstaven z provozu do tzv. teplé 

zálohy. Jelikoţ kotlem neproudí ţádné vzdušiny, které by kotel ochlazovaly, je kotel 

připraven k okamţitému provozu na jmenovitém výkonu ohniště bezprostředně po startu 

ventilátoru. V teplé záloze vydrţí kotel mnoho hodin, aniţ by bylo nutné provést jeho 
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opětovné zapálení. Po odstavení odtahového ventilátoru dochází k přerušení spalování 

a k zastavení tvorby spalin (ţádné emise). 

Kotle VARIMATIK jsou vyráběny podle dokumentace předloţené k typovým 

zkouškám Státnímu zkušebnímu ústavu v Brně. Zkoušky byly provedeny dle ČSN – EN 

303-5. Kotlová tělesa jsou vybavena válcovým spalovacím roštem s elektrickým pohonem 

a jsou v průběhu výroby zkoušena na těsnost zkušebním přetlakem 400 kPa, přičemţ pro 

provoz vyţadují elektrické napájení 230 V. V případě přerušení dodávky el. energie 

přechází kotel automaticky do stavu pohotovosti. Po obnovení dodávky el. energie kotel 

pokračuje v provozu. 

Kotle jsou řešeny jako svařence z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla 

ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory 

a stěna spalinového výměníku. Teplonosné médium (voda) je do kotle přiváděno 

do dvojitého pláště. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění 

podél vnitřních stěn kotle do horních partií, odkud je následně přes výstupní hrdlo 

vyvedeno do topného okruhu. [3] 
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3 POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A INVESTIČNÍ 

NÁVRATNOST PŘI EKOLOGICKY ŠETRNÉM 

SPALOVÁNÍ 

V uvedeném tabulkovém porovnání nákladů na vytápění se uvaţuje s celoroční 

spotřebou tepla ve výši cca 65 GJ. To orientačně odpovídá spotřebě rodinného domu 

obvyklého vybavení a normovanou teplotou v obývaných místnostech. Do nákladů nejsou 

zahrnuty náklady na obsluhu zařízení a ani náklady spojené s manipulací s palivem 

případně popelovinami. Není zde uvaţováno s amortizací vybavení tepelného zdroje. Lze 

však odhadovat, ţe tyto náklady příliš neovlivní výši nákladů (nebo budou obdobné) 

za cenu tepla. 

Tabulka 2 - Porovnání provozních nákladů 

Druh paliva 

(výhřevnost) 

Cena 

paliva 

v Kč 

Spalovací 

zařízení 

(průměrná 

účinnost v %) 

Cena 

tepla 

Kč/kW 

Spotřeba 

palivo/rok 

Náklady 

na 

vytápění 

Kč/rok 

Hnědé uhlí      

(18 MJ/kg) 
2,40/kg 

Automatický 

kotel na uhlí 

(85%) 

0,56 4248 kg 10 196,- 

Černé uhlí     

(23,1 MJ/kg) 
4,80/kg Klasický kotel na 

uhlí (50%) 
1,36 5116 kg 24 557,- 

Koks             

(27,5 MJ/kg) 
8,50/kg Klasický kotel na 

koks (62%) 
1,79 3812 kg 32 405,- 

Dřevo           

(14,6 MJ/kg) 
2,00/kg 

Kotel na 

zplynování dřeva 

(75%) 

0,66 5936 kg 11 872,- 

Dřevěné brikety 

(16,5 MJ/kg) 
4,80/kg 

Kotel na 

zplynování dřeva 

(75%) 

1,39 5252 kg 25 212,- 

Dřevěné pelety 

(16,8 MJ/kg) 
4,70/kg Kotel na dřevěné 

pelety (85%) 
1,18 4552 kg 21 393,- 

Štěpka          

(12,5 MJ/kg)   
2,00/kg Kotel na štěpku 

(80%) 
0,72 6500 kg 13 000,- 

Rostlinné pelety 

(16 MJ/kg) 
3,65/kg Kotel na rostlinné 

pelety (85%) 
0,96 4779 kg 14 445,- 

Obilí                

(18 MJ/Kg) 
3,20/kg Automatický 

kotel (85%) 
0,75 4248 kg 13 595,- 
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Druh paliva 

(výhřevnost) 

Cena 

paliva 

v Kč 

Spalovací zařízení 

(průměrná 

účinnost v %) 

Cena 

tepla 

Kč/kW 

Spotřeba 

palivo/rok 

Náklady na 

vytápění 

Kč/rok 

Zemní plyn 

(spalné teplo 

37,82 MJ/m
3
) 

1,1538/k

Wh 

Kotel běţný   

(89%) 
1,297 22524 kWh 29 200,- 

Propan          

(46,4 MJ/kg) 
21/kg Kotel běţný  

(89%) 
1,83 1574 kg 33 054,- 

Lehký topný 

olej ELTO 
18,5/kg Kotel na lehký 

topný olej (89%) 
1,78 1739 kg 32 170,- 

Elektřina 

akumulace 

393,6 

Kč/měsíc 
+ NT: 

1,6552 kWh 

S akumulační 

nádrţí (93%) 2,04 19415 kWh 36 860,- 

Tepelné 

čerpadlo 

 

321,6 

Kč/měsíc 
+ NT: 

2,1988 kWh 

Průměrný roční 

topný faktor: 3 0,95 6019 kWh 17 093,- 

 

Obrázek 4 – Graf porovnání nákladů na vytápění dle druhu paliva 
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Z grafu nákladů na vytápění jako ekonomicky nejvýhodnější vychází topení hnědým 

uhlím. Omezení jeho pouţití je dáno legislativou, která stanovuje emisní limity jak pro 

tuhé, tak i prachové polutanty. Z hlediska vyuţití energie ze spalovaného paliva jsou pak 

stanoveny minimální účinnosti spalovacích procesů pro příslušné tepelné výkony 

spalovacích zařízení a kotlů. 

Při posuzování nákladů na palivo je však nutné se zabývat otázkou dostupnosti 

paliva v době jeho potřeby, to do značné míry ovlivňuje moţnost celoročního pouţívání 

štěpky pro její problematickou skladovatelnost, případně na značné skladovací prostory. 

Všeobecné informace o dřevní štěpce jsou u obyvatelstva odvozeny z komerčních nabídek 

štěpkovačů určených na zpracování dřevního odpadu, jako jsou např. větve. Takovýto 

produkt je však pro trvalé vyuţití nevhodný a na trhu kotlových technologií není proto 

zastoupen. 

Od nepaměti se vyuţívalo dřevo a později dřevní odpad, především na venkově, jako 

stabilní zdroj tepla. Nespornou předností biopaliv je to, ţe jejich emise obsahují minimum 

síry a sniţují emise CO2. Protoţe je spalování nejstarší a zatím nejdokonalejší technologie 

pro konverzi biomasy na energii, existují stále velké moţnosti pro vývoj systémů, malých 

a velkých výkonností. Prostor zde rozšiřuje fytomasa, jako sláma, traviny a rychle rostoucí 

dřeviny. Pouţívání biomasy a zvláště slámy ale není bez obtíţí a je nutné mít na zřeteli 

mnoho různých faktorů. Vyuţití stébelnin vyţaduje nové postupy zajištující účinnější 

konverzi energie i minimální emise. 

3.1 Hlavní charakteristika biopaliv 

Biopaliva mají velmi rozmanité fyzikálně mechanické vlastnosti, z nichţ kromě 

vlhkosti, resp. sušiny, jsou důleţité spalné teplo, měrná hmotnost a struktura. Vlhkost 

ovlivňuje chování při spalování a objem spalin produkovaných na jednotku energie. 

Obecně platí, ţe obsah vlhkosti dřevní štěpky nemá přesáhnout 30%. U slámy je přijatelný 

obsah vlhkosti do 20%. Čím je topeniště menšího tepelného výkonu, tím by mělo být 

palivo sušší. Větší problémy nastávají při dlouhodobém skladování vlhkých biopaliv, 

samozáhřev u štěpky s vlhkostí nad 27% spojený se ztrátou sušiny a energetické hodnoty 

a vzniku plísní. Je-li průměrná vlhkost slámy vyšší neţ 17%, vzniká značné riziko místního 

dosaţení prahových hodnot u organického prachu, endotoxinu a hub. 
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Hustota energie vyjádřená součinem měrné hmotnosti a výhřevnosti, ovlivňuje 

zejména skladování, dále pak manipulaci a řízení dodávky paliva do topeniště. Suchá 

řepková sláma ve formě řezanky má hustotu energie cca 745 MJ.m
-3

, ve formě balíků 2300 

MJ.m
-3

 a ve formě briket 8400 MJ.m
-3

. Z těchto údajů je zřejmé, ţe nejvhodnějším tuhým 

biopalivem budou v upravené formě brikety případně pelety. Nevýhodou však je poměrně 

vysoká energetická náročnost na jejich výrobu. [20] 

Nezanedbatelnou roli při spalování biopaliv hraje, zvláště pak u stébelnin, vysoký 

obsah alkalických látek, zejména draslíku a chlóru. Spalovací teploty by z tohoto důvodu 

neměly přesahovat 1200
o
C, kdy dochází ke vzniku silně karcinogenních látek. 

Závaţnou vlastností biopaliv, zejména dřevin, je relativně dlouhý plamen, který nesmí být 

nikde ochlazován před dohořením, neboť je tvořen oxidujícím CO, který při ochlazení 

vylučuje čistý uhlík – saze – na teplosměnných plochách. Dochází pak k velkým tepelným 

ztrátám. 

V poslední době neustále propagované a protěţované pouţití biopaliv na vytápění je 

jiţ v současné době do značné míry ovlivňováno dosaţitelností těchto paliv na trhu. Díky 

do jisté míry „nezodpovědné“ dotační politice pro spalování biopaliv, se značná část 

výrobců kotlových technologií přeorientovala na kotlové jednotky pro spalování pelet. Pro 

výrobní jednoduchost je značná část těchto jednotek orientována na spalování pelet 

z dřevní hmoty (popeloviny zpeletizovaných travin, případně slámy vytváří při spalování 

sklovinu, která zanáší spalovací prostor). Obtíţné spalování tzv. agropelet, respektive 

zhoršený komfort obsluhy převáţné většiny kotlů, z titulu nutnosti častého odstraňování 

vytvořeného sklovitého materiálu na roštu při jejich spalování, vytváří velmi vysokou 

poptávku po dřevních peletách s následným růstem jejich ceny. Není to jen vysokou 

poptávkou, ale také se projevující nedostupností dřevní hmoty pro výrobu pelet. Cenová 

úroveň v současné době převyšuje dvojnásobně cenu stále dostupného uhlí. Obdobná 

cenová dostupnost je rovněţ v oblasti dřevních briket. Zde však nejsou k dispozici kotle 

pracující s automatikou spalování takového paliva. Takové palivo je vyuţitelné prakticky 

u klasických kotlů spojené s nutností časté obsluhy. Tato paliva pak trpí rozpadáním 

a jejich delší skladování je do značné míry omezeno. 

V posuzování pouţitelnosti jednotlivých druhů paliva je třeba se zmínit o spalování 

kusového dřeva. Historicky se dřevo pouţívá nejdéle. Pro účely vytápění je trh obsazen 
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řadou typů, převáţně zplyňovacích zařízení a je poměrně často vyuţíván. I zde se však 

začíná projevovat vysoká poptávka a ztíţená dostupnost dřevní hmoty. Jistou roli 

ve vyuţívání tohoto typu vytápění sehrává potřeba topení dřevem se sníţenou vlhkostí. 

To představuje předzásobení minimálně na další dvě topné sezóny a překládání materiálu 

pro rovnoměrné vysušení. 

Výše uvedená zmínka o problematice tvorby skloviny z popelovin rostlinných 

peletek omezuje moţnost jejich spalování v řadě kotlů, zvláště pak vybavených značně 

rozšířeným retortovým hořákem. Jejich dostupnost je díky problematickým vlastnostem 

popelovin zatím dobrá. 

Nejméně problematické a samozřejmě s vysokým komfortem je pro vytápění uţití 

ušlechtilých paliv a elektrické energie. 

3.2 Návratnost investice pro rodinný dům 

Návratnost investice byla stanovena jako poměr celkových ročních provozních 

nákladů k rozdílu pořizovací ceny. Ţivotnost spalovacích zařízení byla převzata 

z informací od jednotlivých výrobců. Orientačně je pak ve výpočtu uvaţováno s ţivotností 

12 let. 

Tabulka 3 - Investiční návratnost 

Energetická bilance zdroje Jednotky Uhlí Plyn Biomasa 

Teplo dodané zdrojem GJ 65 65 65 

Tepelný výkon zdroje kW 26 24 25 

Počet provozních hodin h/rok 4 000 4 000 4 000 

Výhřevnost MJ/KG 18,0 37,82MJ/m
3
 16,5 

Spotřeba paliva Kg/rok 4 248 1 931 m
3
/rok 4 552 

Ztráty zdroje % 15 10 15 

Celková účinnost zdroje % 85 90 85 

Energie přivedená v palivu GJ 76,47 72,22 76,47 

Cena paliva Kč/t (kWh) 2 400 (1,1538) 4 700 

Náklady na palivo Kč/rok 10 196 29 200 21 393 

Náklady na opravy a údrţbu Kč/rok 2 000 500 3 000 

Reţijní náklady Kč/rok 1 850 1 450 2 250 

Náklady celkem Kč/rok 14 046 31 150 26 643 

Úspora v porovnání s plynem Kč/rok 17 104 -------- 4 507 
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Ze škály pouţitelných druhů paliv a způsobů vytápění byly vybrány nejvíce uţívané 

a perspektivní paliva se systémem automatického provozu. Pro spalování hnědého uhlí byl 

zvolen kotel s automatickým provozem jiţ výše popsaný VARIMATIK VM 25. Výkonové 

přiřazení odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu s roční spotřebou cca 65 GJ. 

 Kotel je řešen pro spalování tříděného uhlí ořech 2 (o2) se zrnitostí 10 – 25 mm 

a výhřevností 16,5 – 18 MJ.kg
-1

. 

 Cena vyrobeného tepla byla stanovena ve výši 295,30 Kč. 

Jako zástupce kotlů na spalování zemního plynu byl vybrán kotel obdobného 

tepelného výkonu závěsný litinový kotel VAILLANT VUW 240/3. 

 Provedenou kalkulací byla stanovena cena vyrobeného tepla ve výši 493,40 Kč. 

Pro spalování dřevních pelet, jako nejméně problematické biomasy při spalování, byl 

zvolen automatický kotel Verner A 251. Kotel umoţňuje plně-automatický provoz 

při spalování dřevních pelet o průměru 6 – 12 mm. 

 Cena vyrobeného tepla byla kalkulací stanovena ve výši 621,30 Kč. 

Provedené porovnání cen vyrobeného tepla jednoznačně stanovuje do popředí 

automatický kotel na spalování tříděného uhlí ořech2. Je zde třeba uvést, ţe zvolený kotel 

na spalování hnědého uhlí VARIMATIK 25 je zástupcem z několika moţných typů na trhu 

běţně dostupných. 

Návratnost investice do nového kotle je zajímavá pouze v případě volby automatu 

na spalování uhlí, kde proti topení zemním plynem lze předpokládat návratnost do 4,5 let. 

Pro porovnání se zařízením pro spalování biomateriálu není moţné srovnání, neboť doba 

návratnosti investice několikanásobně překračuje ţivotnost zařízení. 

Energetická bilance zdroje Jednotky Uhlí Plyn Biomasa 

Investice – spotřebič  

(cca 25 kW)  

Automatický 

kotel Varimatik 

VM 25 

Závěsný kotel 

VAILLANT 

VUW 240/3 

Kotel Verner 

A251 

Investiční náklady Kč 76 800 26 070 179 880 

Provozní náklady Kč 12 796 29 900 25 393 

Celkové provozní náklady Kč 19 196 32 070 40 383 

Cena na GJ Kč 295,3 493,4 621,3 

Návratnost investice roky 4,49 
 

39,9 
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4 VLIV SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

K masivnímu rozšíření spalování uhlí dochází ve druhé polovině 19. století hlavně 

rozvojem sklářského, textilního a strojírenského průmyslu. Orientace těţby je především 

na snadno dostupné palivo, kterým po valné většině je hnědé uhlí. Toto bývá pod niţší 

vrstvou překryvného nadloţí, a tudíţ je těţeno s niţšími náklady. 

Dlouhodobé zkušenosti se spalováním uhlí vedou k jeho pouţívání i jako zdroje tepla 

v domácnostech. Zvyšování poţadavku na celoroční tepelnou pohodu v obývaných 

prostorách se stává podnětem k zavádění vytápění celého objektu z jednoho zdroje. Prudký 

rozmach vyuţívání ústředního vytápění nastává ke konci 50. let minulého století a zvláště 

pak v 60. letech. Při strukturalizaci a rozloţení jednotlivých výrob kotlové techniky je 

stanovena východní Morava jako prostor pro výrobu kotlů ústředního vytápění 

pro domácnosti. Z nejznámějších jsou to produkty VŢB – kotle Viadrus Bohumín, kotle 

Dakon z Albrechtic na Moravě, kotle H4 (různé typy) z OPOP Valašské Meziříčí a kotle 

VARIANT ze Slokova Hodonín. Prakticky všichni tito hlavní výrobci kotlů pro ústřední 

vytápění na tuzemském trhu působí ještě v současné době. Tak velký počet výrobců 

na tuzemském trhu je vyvolán vysokou poptávkou po uhelných spotřebičích pro velmi 

nízké provozní náklady. Po dlouhou dobu – v podstatě do 80. let 20. století – není řešena 

otázka emisních produktů vycházejících z kotlů v době utlumeného výkonu. Obzvláště 

se nepříznivě projevuje tento stav u hnědých paliv. Ţádný z výrobců neřešil otázku emisí 

a ani účinnosti spalování, neboť poţadavek nebyl ţádnou státní institucí a ani legislativou 

vysloven. [13], [22] 

 

Obrázek 5 – Srovnání dle ročních aritmetických koncentrací prachu v letech 1981-85 a 1994 

Zdroj - ČHMÚ 
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Zamoření ovzduší v době zimních měsíců nabylo obrovských rozměrů a to se stalo 

jiţ pro řadu oblastí neúnosnou záleţitostí. Zvrat nastal po realizaci odsiřovacích programů 

velkých zdrojů a se sníţením imisní zátěţe prostředí z lokálních zdrojů přivedením 

zemního plynu a s ním nastavený pobídkový program plynofikace. Značná část uţivatelů 

uhelných kotlů moţnosti plynofikace – jako topení s vyšším komfortem – vyuţila. Řada 

výrobců se nové situaci přizpůsobila a začala vyrábět rovněţ kotle plynové. Další pak tuto 

situaci řešili inovačními kroky konstrukce stávajících uhelných kotlů - zvýšením účinnosti 

a hlavně pak omezením nepříznivé tvorby dusivých plynů v přechodových provozních 

reţimech. 

Emise z kotlů pro domácnost – tak, jak je v současné době prováděno sledování 

emisní zátěţe – se dělí na plynné polutanty, kde je sledována tvorba oxidů síry, oxidů 

dusíku a oxidu uhelnatého. Jako zvlášť závaţnou záleţitostí se v poslední době stává 

hodnocení emise prachových částic (ozn. jako PM 10 – suspendované prachové částice). 

Do popředí sledování se také dostává emise tuhých částic. Tyto částice jsou významným 

rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Současně slouţí jako nosič 

pro některé další škodliviny. 

Účinek na zdraví závisí na velikosti, tvaru a chemickém sloţení částic a uvádí 

se zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, sníţení 

plicních funkcí a zkrácení délky ţivota – tzv. předčasná úmrtnost. 

Aby částice mohla uplatnit svůj biologický vliv, musí v organismu zůstat, proto 

se za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, povaţují 

Obrázek 6 - Vývoj úrovně znečištění ovzduší PM 10 ve vybraných regionech 

Zdroj - ČHMÚ 
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jemné aţ ultra jemné částice, které se dostávají nejhlouběji do organismu a mohou se zde 

jak usazovat, tak i dále reagovat a pronikat do cílových orgánů. 

Typickými hrubými částicemi jsou – zvířený prach, primární emise a bioaerosoly. 

Příkladem zdroje ultra jemných částic mohou být například naftové motory. 

Vysoké koncentrace částic v ovzduší představují velký problém ve světě, ve státech 

Evropské Unie a také v České republice, která patří mezi státy, jeţ neplní legislativní 

poţadavky Evropských společenství. 

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 

1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů 

zpracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí legislativní normu o zjišťování emisí 

ze stacionárních zdrojů v souladu se Zákonem o ochraně ţivotního prostředí. Tato je 

uvedena ve vyhlášce MŢP č. 205/2009 Sb. ze dne 23. června 2009.  

Touto vyhláškou jsou stanoveny vedle jiných: 

 Emisní limity znečišťujících látek platné do 31. prosince 2014 a limity od 

1. 1. 2015. 

 Rozsah a způsob měření znečišťujících látek. 

 Měření účinnosti spalování u malých spalovacích zdrojů včetně mnoţství 

a rozsahu vypouštěných látek – uvedeno v § 13. 

Dle tohoto paragrafu se účinnost spalování stanoví výpočtem z komínové ztráty, 

přičemţ se ostatní ztráty nezapočítávají. Ztráta je stanovena z obsahu kyslíku ve spalinách 

a z rozdílu teploty výstupních spalin a teploty nasávaného vzduchu. Při měření uvedených 

veličin se rovněţ sleduje obsah monooxidu uhlíku ve spalinách. 

Pro ostatní spalovací zdroje jsou prováděna měření: 

 tuhé znečišťující látky, 

 oxid siřičitý, 

 oxidy dusíku, 

 oxid uhelnatý, 

 organické látky. 
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Pro období od 1. 1. 2015 jsou zpřísněny obecné emisní limity hmotnostní 

koncentrace tuhých látek (dotýká se rovněţ malých zdrojů spalování) – sníţeno z 200 

mg/m
3 

na hodnotu 150 mg/m
3
, u oxidu síry se sniţuje obecný emisní limit z hodnoty 2500 

mg/m
3
 na hodnotu 600 mg/m

3
 (hodnota je vázána k limitnímu toku většímu jak 1800g/h). 

Emisní limity pro ostatní škodliviny jsou stejné i pro období po 1. 1. 2015. Nastavení 

hodnoty touto vyhláškou do značné míry omezí pouţitelnost hnědého uhlí ke spalování bez 

dodatečného odsíření spalin. [4] 

Obrázek 7 - Teoretický výpočet emisí SO2 

Zdroj – MUS 

 

Z výše uvedeného grafu lze snadno odvodit podle obsahu síry v palivu a křivek 

výhřevnosti paliva výslednou emisi oxidů síry. Respektive vhodnost pouţití konkrétního 

paliva pro spalování v kotli daného výkonu ke stanoveným emisním limitům. 

Při spalování uhlí v klasických spotřebičích je mnohdy z důvodu jejich nevhodného 

konstrukčního uspořádání produkováno značné mnoţství oxidu uhelnatého. Tyto 
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skutečnosti vedou pracovníky legislativy k návrhu opatření, jeţ omezí provoz malých 

spotřebičů po roce 2014, které nedosahují v klasifikaci podle EN-ČSN 303-5 třetího stupně 

jak pro oblast účinnosti, tak v oblasti emisí. 

V současnosti je připravována novela „Zákona o ochraně ovzduší“, která nastaví 

nová kritéria pro spalovací zařízení. Lze předpokládat, ţe náročným provozním 

podmínkám podle nové legislativy budou vyhovovat pouze automatické kotle 

s kontinuálním spalovacím procesem. U těchto kotlů lze zajistit díky moţnostem 

regulovaného výkonu plynulý provoz bez skokových změn. 

 

 

Obrázek 8 - Průběh spalovacích zkoušek kotle VK 25 

Zdroj – VARIMATIK s.r.o. 

 

Vloţený snímek je pořízen v průběhu certifikace automatického kotle VARIKOT 

VK 25 při spalovacích zkouškách prováděných pro stanovení emisní a účinnostní třídy. 

Ze zaznamenaných hodnot na displeji kontrolních přístrojů je evidentní, ţe i náročným 

poţadavkům legislativy pro oblast ochrany ovzduší jsou jiţ v současné době k dispozici 

vhodné tepelné zdroje. [3] 
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Pro srovnání uvádím platné obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky dle 

platné vyhlášky 205/2009 Sb. 

Tabulka 4 - Porovnání naměřených hodnot a obecně platného limitu dle vyhlášky 202/2009 Sb. 

Název znečišťující látky Naměřené hodnoty         

(viz. obrázek č. 8) * 

Obecně platný limit dle 

vyhlášky 202/2009 sb. 

CO     3 mg/m
3 

 800 mg/m
3 

SO2 882 mg/m
3 

2500 mg/m
3 

NOx 177 mg/m
3 

  500 mg/m
3 

*koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 
o
C) 
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5 VÝVOJ V OBLASTI TŘÍDĚNÉHO UHLÍ 

Z pohledu provozních nákladů a jejich porovnání v předcházejících kapitolách 

je záměrně pozornost v této práci orientovaná na situaci v oblasti těţby hnědého uhlí 

a moţnosti jeho dodávek uţivatelům dříve popsaných technologií pro vytápění rodinných 

objektů. 

Dodávku tuhých paliv pro spalování v malých a středních zdrojích upravuje 

Vyhláška MŢP č. 13/2009 Sb., kterou jsou stanoveny podmínky na jejich kvalitu. Nově 

nastavené podmínky, zvláště pak v obsahu síry, vytvořily z Dolů Bílina hlavního 

tuzemského dodavatele. Z tohoto pohledu nejsou pro uţivatele kotlů pro rodinné objekty 

ostatní lokality těţby hnědého uhlí zajímavé. Doly v oblasti Mostecka nemají uhlí 

odpovídající obsahem síry parametrům stanoveným Vyhláškou MŢP č. 13/2009 Sb. [6] 

 

Vytěţitelné zásoby uhlí na Dolech Bílina 

Doly Bílina těţí v teplicko-bílinské oblasti uhlí s vysokou výhřevností a nízkým 

obsahem škodlivin. Nespornou výhodou Severočeských dolů a.s. je, ţe těţební postup 

neohroţuje svojí činností ţádnou obec ani lidské sídlo. SD a.s. mají uzavřeny s obcemi 

dohody o komplexních ochranných opatřeních, která jsou budována v předstihu před 

postupem těţby. Na Dole Bílina je předpokládaná těţba aţ do roku 2050. Podle zákona 

č. 100/2001 Sb. probíhá proces schvalování hornické činnosti na období 2010 aţ 2030. 

V hranicích předpokládané těţby je k dispozici 184 mil. tun uhlí s výhřevností vyšší jak 

14 MJ/kg. [18] 

Topení bílinským uhlím představuje: 

 Jeden z nejlevnějších způsobů vytápění. 

 Představuje perspektivní tuzemský zdroj pro výrobu tepla. 

 Nevytváří závislost na dovozu energetických zdrojů. 

 Existují dostatečné zásoby pro náš trh. 

 Mimo zimní sezónu se nakoupí levněji. 

 Prodej je zajištěn dostatečně velkou sítí prodejců v celé ČR. 



Jitka Bělochová: Perspektivy uţití tuz. hněd. uhlí a biopaliv v obl. kom. energetiky 

 

2011  24 

To vše jsou argumenty, které dnes hovoří pro vytápění a ohřev teplé vody 

v teplovodních kotlích s moţností regulace při vysoké účinnosti spalování. 

Dalším producentem hnědého uhlí je skupina Czech Coal, která disponuje největšími 

zásobami uhlí v ČR a je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR. [12] 

Těţba hnědého uhlí ve skupině Czech Coal: 

 Vršanská uhelná a.s. (těţební lokalita ČSA). 

 Litvínovská uhelná a.s. (těţební lokality Vršany a Šverma). 

 Důl Kohinoor a.s. (poslední hnědouhelný hlubinný důl Centrum). 

 

Vytěţitelné zásoby uhlí v Litvínovské uhelné a.s. 

Litvínovská uhelná a.s. těţí na severozápadním okraji severočeské hnědouhelné 

pánve - lokalita ČSA. Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají územním limitům těţby. V roce 

2008 lom ČSA dosáhl územních limitů těţby stanovených vládním usnesením 

č. 444/1991., k 1. 1. 2010  bylo k dispozici 37,3 milionu tun hnědého uhlí s výhřevností 

17,5 MJ/kg. Pro potřeby domácností a malých kotelen jsou expedovány tříděné druhy uhlí, 

a to kostka a ořechy 1 a 2. Na lokalitě ČSA bude postupně docházet k omezování těţby, 

která klesne po roce 2012 na polovinu. S postupným ukončováním těţby na lokalitě ČSA 

bude ukončen i prodej tříděného uhlí pro potřeby domácností a malých kotelen. 

Za hranicemi územních limitů se nacházejí zásoby uhlí v ČR – více neţ 750 mil. tun 

hnědého uhlí. Pokud nedojde k přehodnocení pohledu na vyuţití hnědého uhlí za limity, 

po roce 2021 bude těţba v této lokalitě ukončena. [17] 

 

Vytěţitelné zásoby uhlí ve Vršanské uhelné a.s. 

Těţební lokalita Vršany a Šverma se nacházejí na jihozápadním okraji mostecké 

části severočeské hnědouhelné pánve. Lokalita Vršany je dlouhodobě perspektivní - 

disponuje v rámci platných těţebních limitů zásobami s nejdelší ţivotností v ČR. Můţe 

těţit aţ do roku 2052. K vytěţení je zde zhruba 305,5 milionu tun uhlí. Z Vršanské uhelné 

je na trh dodáván pouze jeden druh energetického uhlí (průmyslová směs 3), určen 
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zejména pro elektrárny. Lokalita Šverma má vytěţitelné zásoby ve výši 8,6 milionu tun 

uhlí. Postupně ukončuje svou těţební činnost. [23] 

 

Důl Kohinoor a.s.  

Důl Centrum je poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR. Provozovatelem je 

společnost Důl Kohinoor a.s. (dceřiná společnost CCServices a.s.). Důl produkuje kvalitní 

hnědé uhlí o výhřevnosti kolem 15,3 MJ/kg a se sirnatostí pod 0,5 %. Důl Kohinoor a.s. 

má smlouvu se společností Unipetrol RPA na přímou dodávku uhlí pro teplárnu T 200 do 

roku 2012. Ročně důl vytěţí zhruba 400 tisíc tun uhlí s nízkou měrnou sirnatostí. [14] 

 

Sokolovská uhelná společnost 

Sokolovská uhelná společnost ročně vytěţí kolem 8 milionů tun hnědého uhlí. Na 

tomto objemu se podílí z 90% lom Jiří ve Vintířově, zbylou část vytěţí Druţba v Novém 

Sedle. Z celkového objemu hnědého uhlí přibliţně 60% směřuje k tuzemským 

i zahraničním zákazníkům. Zbylých cca 40% firma zušlechťuje v rámci vlastních kapacit. 

Sokolovská uhelná společnost třídění paliva pro malé spotřebiče ukončila. [19] 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je vytvářena v období, kdy není vyjasněná Státní energetická 

koncepce. Státními institucemi je za tohoto stavu preferována alternativa zajišťování tepla 

z netradičních zdrojů a cíleně upřednostňováno spalování biomasy. Přes toto – pro 

spalování uhlí – nepříliš příznivé (záměrně) vytvořené celospolečenské klima, zůstane 

spalování uhlí jedním z hlavních zdrojů tepla jak pro malé objekty, tak i pro větší obydlené 

celky a průmyslové objekty. 

Pracovníci Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě jiţ před několika lety 

posuzovali moţnost náhrady spalovaného uhlí biomasou. Obzvláště kriticky byl hodnocen 

záměr na neodůvodněné navýšení podílu spalované biomasy. Předpokládaný nárůst 

spalování biomateriálů by předpokládal „pěstování biopaliva“ na převáţné většině orné 

půdy celé republiky. Současný stav na trhu paliv jiţ tuto problematiku jasně odkrývá. 

Dotační politika státu na spalování biopaliv se jiţ projevuje v jejich omezené dostupnosti 

a z tohoto titulu k rychlému nárůstu jejich ceny. 

Chybějící novelizace Státní energetické koncepce a evidentní protěţování biopaliv 

vede na druhé straně producenty uhlí k útlumu výroby tříděného uhlí. Nastává zde 

paradox, kdy jsou jiţ k dispozici kvalitní kotle s automatickým provozem a výhledem, ţe 

pro tyto účelově vyvinuté spalovací zařízení nebude dostatek vhodného paliva. Právě kotle, 

které pracují v automatickém reţimu trvale na jmenovitém výkonu, do značné míry 

potlačují tvorbu oxidu uhelnatého (viz obrázek č. 8). Tyto kotle mohou být zdrojem niţší 

emisní zátěţe neţli řada kotlů pro spalování biopaliv. Nikde není ani dostatečně hodnocena 

spotřeba energie na přípravu biopaliv a v tomto důsledku zatíţení ovzduší z výroby energie 

potřebné na přípravu biomateriálu do potřebné formy. 

Poţadavkům 21. století mohou vyhovět pouze kotle s kontinuálním přívodem paliva. 

Spolehlivá doprava paliva do ohniště představuje náročný technický úkol, který byl jiţ 

v několika případech zdárně vyřešen. Obdobou je pak zajištění stabilního průběhu 

spalování. Tento úkol lze řešit u malých tepelných zdrojů kvalitou uhlí a zejména jeho 

granulometrií. Z daného lze odvodit, ţe spalovací zařízení, které bude příznivé ekologicky, 

bude výrobně draţší a rovněţ tak úprava paliva zvýší jeho cenu. Kompenzací je vyšší 

účinnost kotlů, s tím spojená niţší spotřeba paliva a také uţivatelský komfort.  
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Dosud převáţně uţívané a mnohá desetiletí známé způsoby spalování do současné 

doby nepatří a budou vzbuzovat rostoucí odpor díky nadměrnému znečisťování ovzduší 

škodlivinami vznikajícími při spalování. 

Zájem o sniţování emisních koncentrací oxidů síry, které jsou při spalování ve 

spalinách vţdy obsaţeny, vedl k omezení moţnosti prodeje uhlí s vyšším obsahem síry 

legislativními kroky (popsáno výše). Lze předpokládat snahu, ţe postupem doby bude 

zájem spalovat uhlí s vyšším obsahem síry i v malých kotlích při pouţití vhodné odsiřovací 

metody. Několik kroků v této oblasti jiţ provedli pracovníci VÚHU a.s. Most, kteří 

připravovali výrobu tzv. směsných pelet vyráběných z vysokovýhřevného hnědouhelného 

prachu s příměsí biomateriálů. Přes příznivé provozní i emisní výsledky ale díky různým 

reorganizačním krokům na dolech v mostecké oblasti k zavedení výroby nedošlo. Pro kotle 

s tradičním způsobem spalování, ať prohořívacím nebo odhořívacím, přijatelně účinná 

metoda odsiřování zatím neexistuje.  

V poslední době – po, zdá se, zdárném omezení produkce oxidů síry – je zvýšená 

pozornost věnována emisím tuhých látek po spalování. Náměry prováděné Státní 

zkušebnou Brno při certifikaci (prováděno v intervalu dvou let) jsou v případech 

automatických kotlů rovněţ příznivé. Kotle větších výkonů (nad 100 kW) jsou pak 

automaticky instalovány s odlučovacím zařízením. Emisní limity pro tuhé úlety jsou tak 

beze zbytku dodrţovány. 

Lze konstatovat, ţe uhlí patří do kotlů malých výkonů, ale ne do těch, které jsou 

v současné době ještě běţně pouţívány. V této době je nabízeno mnoho automatických 

kotlů, které mají značný komfort obsluhy přibliţující se komfortu obsluhy kotlů 

na ušlechtilá paliva a hlavně pak nesrovnatelně niţší provozní náklady, které vedou 

k rychlé návratnosti do vyšší investice na pořízení uhelného automatického kotle. 

Na závěr je třeba zdůraznit jiţ dříve uvedené, i několikanásobně vyšší investiční 

náklady. Na druhou stranu náklady na vytápění jsou značně niţší pro nízké náklady 

na palivo. Tato skutečnost je ne příliš vhodně medializována a zdá se, ţe i záměrně 

ovlivňována tak, aby se moţnost pouţívat malé uhelné zdroje k vytápění ve větší míře 

nevyuţívala. Ne vţdy si občané tuto moţnost uvědomují. 

 



 

 

Seznam použité literatury 

[1] NOSKIEVIČ, Pavel. Spalování uhlí. 2. vydání. Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2002. 62 s. ISBN 80-248-0204-X. 

[2] BRADLEY JR, Robert L. Kritika klimatického alarmismu. 1. vydání. Ostrava: VŠB 

- Technická univerzita Ostrava, 2004. 169 s. ISBN 80-248-0636-3. 

[3] Dokumentace výrobce kotlů VARIMATIK. 

[4] Zákon o životním prostředí č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních 

zdrojů. 

[5] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

[6] Vyhláška MŽP č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro 

stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998. 

[8] Agromechanika [online]. [cit. 2010-11-02]. Dostupné na WWW: 

<http://www.agromechanika.cz>. 

[9] Atmos [online]. [cit. 2010-11-24]. Dostupné na WWW: 

<http://www.atmos.cz/czech/uvod?sklik>. 

[10]  Benekov [online]. [cit. 2010-11-24]. Dostupné na WWW: 

<http://www.benekov.cz>. 

[11]  Buderus [online]. [cit. 2010-11-21]. Dostupné na WWW: 

<http://www.buderus.cz/produkty/kotle/kotle-na-tuha-paliva/>. 

[12]  Czech Coal a.s. [online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/produkce/index.html>. 

[13]  Dakon [online]. [cit. 2010-11-30]. Dostupné na WWW: <http://www.dakon.cz>. 

[14] Důl Kohinoor [online]. [cit. 2011-03-21]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/produkce/index.html>. 

[15]  Kotle [online]. [cit. 2010-11-21]. Dostupné na WWW: <http://www.kotle.cz>. 

http://www.agromechanika.cz/
http://www.atmos.cz/czech/uvod?sklik
http://www.benekov.cz/
http://www.buderus.cz/produkty/kotle/kotle-na-tuha-paliva/
http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/produkce/index.html
http://www.dakon.cz/
http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/produkce/index.html
http://www.kotle.cz/


 

 

[16] Kotle-Verner [online]. [cit. 2010-11-21]. Dostupné na WWW: <http://www.kotle-

verner.cz>. 

[17] Litvínovská uhelná [online]. [cit. 2011-04-02]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czechcoal.cz/cs/profil/lu/index.html>. 

[18] Severočeské doly a.s. [online]. [cit. 2011-01-29]. Dostupné na WWW: 

<http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=4>. 

[19] Sokolovská uhelná [online]. [cit. 2011-02-07]. Dostupné na WWW: 

<http://www.suas.cz/page/show/slug/strucny-profil>. 

[20] Tzb-info [online]. [cit. 2010-12-02]. Dostupné na WWW: <http://www.tzb-

info.cz>. 

[21]  Varimatik [online]. [cit. 2011-01-06]. Dostupné na WWW: 

<http://www.varimatik.cz>. 

[22] Viadrus [online]. [cit. 2010-11-21]. Dostupné na WWW: 

<http://www.viadrus.cz/web/structure/34.html>. 

[23]  Vršanská uhelná [online]. [cit. 2011-04-02]. Dostupné na WWW: 

<http://www.czechcoal.cz/cs/profil/vu/index.html>. 

http://www.kotle-verner.cz/
http://www.kotle-verner.cz/
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/lu/index.html
http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=4
http://www.tzb-info.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.varimatik.cz/
http://www.viadrus.cz/web/structure/34.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/vu/index.html


 

 

Seznam obrázků 
 
Obrázek 1 - Porovnání účinnosti kotlů dle druhu paliva ....................................................... 5 

Obrázek 2 - Řez kotlem Varikot VK 25 .................................................................................. 6 

Obrázek 3 - Řez automatického kotle .................................................................................... 7 

Obrázek 4 – Graf porovnání nákladů na vytápění dle druhu paliva ................................... 12 

Obrázek 5 – Srovnání dle ročních aritmetických koncentrací prachu v letech 1981-85 

a 1994 .................................................................................................................................. 17 

Obrázek 6 - Vývoj úrovně znečištění ovzduší PM 10 ve vybraných regionech .................... 18 

Obrázek 7 - Teoretický výpočet emisí SO2 ........................................................................... 20 

Obrázek 8 - Průběh spalovacích zkoušek kotle VK 25 ........................................................ 21 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Přehled výrobců kotlů ........................................................................................ 4 

Tabulka 2 - Porovnání provozních nákladů ........................................................................ 11 

Tabulka 3 - Investiční návratnost ........................................................................................ 15 

Tabulka 4 - Porovnání naměřených hodnot a obecně platného limitu dle vyhlášky 202/2009 

Sb. ........................................................................................................................................ 22 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/belochoj/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCS76FL7/BP%20Belochova%20Jitka1.doc%23_Toc291665692
file:///C:/Documents%20and%20Settings/belochoj/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCS76FL7/BP%20Belochova%20Jitka1.doc%23_Toc291665694
file:///C:/Documents%20and%20Settings/belochoj/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCS76FL7/BP%20Belochova%20Jitka1.doc%23_Toc291665694
file:///C:/Documents%20and%20Settings/belochoj/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCS76FL7/BP%20Belochova%20Jitka1.doc%23_Toc291665695

