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Summary: 

In the present work is a comparison of the economic operation of the two types of 

power generating units Ledvice. The first section explains the basic differences between 

the two types of production units; there is also explained Ledvice specific position of 

power by the company CEZ, as in other parts of the economic evaluation done alone, with 

an emphasis on service, unit variable cost of production of both types of blocks. The 

following section describes the outlook for the near future, power Ledvice and generally 

outlined the future direction of energy as a whole. At the conclusion of the work is done 

and a summary assessment of the previous part. 

 

Keywords: unit variable cost, production unit, power Ledvice, fluidized bed boiler, boiler 

granulation, coal  

 

Anotace: 

V předloţené práci je provedeno ekonomické srovnání provozu dvou typů výrobních 

bloků Elektrárny Ledvice. V první části jsou vysvětleny základní rozdíly mezi oběma typy 

výrobních bloků, dále je zde vysvětleno specifické postavení Elektrárny Ledvice 

v portfoliu společnosti ČEZ, a. s. V další části je provedeno samotné ekonomické 

zhodnocení provozu s důrazem na jednicové variabilní náklady obou typů výrobních 

bloků. V následující části je popsán výhled do blízké budoucnosti Elektrárny Ledvice a 

obecně nastíněno budoucí směřování energetiky jako celku. Na závěr práce je provedeno 

shrnutí a zhodnocení předchozích částí práce. 

 

Klíčová slova: jednicové variabilní náklady, výrobní blok, Elektrárna Ledvice, fluidní 

kotel, granulační kotel, uhlí 
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1 ÚVOD 

Uhlí je největším zdrojem fosilního uhlíku na planetě Zemi a ţivotnost jeho zásob 

značně převyšuje ţivotnost zásob ropy i zemního plynu. Dle World Energy Statistics činil 

v roce 2008 podíl uhlí na světové spotřebě primárních energetických zdrojů 27 %, ve 

světové ekonomice se uhlí nejvýznamněji uplatňuje při výrobě elektrické energie a tepla, 

kde jeho podíl činil 41 %[12]. 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral z důvodu dlouholetého zájmu o vyuţívání 

přírodních zdrojů, zejména potom vyuţívání hnědého uhlí v energetice, které má v České 

republice dlouholetou tradici. Energetické vyuţití hnědého uhlí, jeho spalováním, 

v tepelných elektrárnách
1
 s kogeneračním

2
 provozem výrobních bloků má zásadní podíl na 

celkovém trhu s elektrickou energií a teplem a to ne jen v České republice, ale i 

v evropském a v celosvětovém měřítku. Ke spalování uhlí bylo za celou éru vývoje, více 

jak 200 let, vyvinuto mnoho postupů a koncepcí výrobních bloků s hlavním cílem dosaţení 

optimální účinnosti spalování a v posledních letech s důrazem i na minimalizaci 

škodlivých vlivů na ţivotní prostředí. 

V kapitole č. 2 se dále věnuji popisu technologií hnědouhelných elektrárenských 

bloků a popisu hnědouhelného dolu Bílina. V kapitole č. 3 je potom podrobně porovnána 

náročnost spalování v obou typech bloků a to z pohledu spotřeby samotného hnědého uhlí, 

dále z pohledu spotřeby vedlejších surovin potřebných při provozu těchto bloků a 

v neposlední řadě se věnuji zhodnocení dopadu jejich provozu na ţivotní prostředí. 

                                                 
1 Cituji:„Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie, tj. elektrárna. Jedná se o technologický 

celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (či jiného vhodného 

zdroje energie) prostřednictvím tepelné energie. Obvykle je termínem „tepelná elektrárna“ označována 

spalovací elektrárna spalující běžné fosilní palivo (zpravidla uhelná elektrárna, případně plynová elektrárna 

nebo ropná elektrárna). Na principu tepelné elektrárny pracují i další typy elektráren, které využívají 

principu změny tepelné energie na elektrickou (kupř. jaderné elektrárny, geotermální elektrárny, tepelné 

sluneční elektrárny aj.)“ [5] 

2 Cituji:„Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie 

paliv“ [7] 
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V kapitole č. 4 se dále zamýšlím nad budoucností jak Elektrárny Ledvice tak nad 

moţnostmi zvyšování účinnosti spalovacího procesu hnědého uhlí jako takového. 

Smyslem mé práce je ekonomické porovnání spalování hnědého uhlí ve výrobních 

blocích Elektrárny Ledvice, která v současné době provozuje dva základní typy výrobních 

bloků a to jednak dva bloky s průtlačnými kotli s granulačním ohništěm a jeden blok 

s fluidním kotlem. Jako palivo pouţívá pro oba typy kotlů stejný zdroj hnědého uhlí, a sice 

hnědouhelný důl Bílina, se kterým je v těsné blízkosti. V rámci srovnání obou technologií 

se budu především věnovat porovnání variabilních nákladů přímo spojených s provozem 

obou typů výrobních bloků. Ostatní náklady, jako jsou mzdové náklady, náklady na 

dopravu uhlí, všech ostatních surovin a odpisy, Elektrárna Ledvice sleduje jako celek 

stálých, neboli fixních nákladů vztahujících se buď k jednotlivým výrobnám, nebo jen na 

celkové úrovni elektrárny. Provedením tohoto srovnání chci nalézt odpovědi na dvě 

otázky. Jednak, je-li vzhledem k výši variabilních nákladů ekonomicky vhodnější 

provozovat některý z bloků spíše v teplárenském nebo kondenzačním
3
 provozu, jednak zda 

bylo rozhodnutí o výstavbě nového výrobního bloku s průtlačným kotlem s granulačním 

ohništěm ekonomicky správnou volbou. 

                                                 
3 Kondenzační provoz znamená pouze výrobu elektrické energie bez odvodu části vyrobené páry do 

teplárenského provozu. 
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2 TECHNOLOGIE HNĚDOUHELNÝCH BLOKŮ 

 

2.1 Obecná historie Elektrárny Ledvice  

Elektrárna Ledvice byla vţdy prubířským kamenem rozvoje české klasické 

energetiky. Patří k unikátům Skupiny ČEZ, neboť pokaţdé představovala kombinaci 

nových a starých technologií. 

Elektrárna Ledvice s celkovým instalovaným výkonem 640 MW byla na východním 

úpatí Krušných hor mezi Bílinou a Teplicemi postavena v letech 1966 – 69. Elektrárna se 

nachází v těsné blízkosti hnědouhelného povrchového dolu Bílina a právě hnědé uhlí 

z tohoto dolu slouţilo a stále slouţí jako jediný zdroj paliva pro jednotlivé výrobní bloky. 

 

2.2 Pět výrobních bloků, tři technologie  

Po dostavbě v roce 1969 tvořilo Elektrárnu Ledvice pět bloků. Jednalo se o B1 – 200 

MW, B2 – 110 MW, B3 – 110 MW, B4 – 110 MW, B5 – 110 MW. Páru pro bloky 1, 2 a 3 

vyráběly vůbec první průtlačné kotle s jedním přehříváním páry a s granulačním ohništěm. 

Pro bloky č. 4 a 5 dodávaly páru dva bubnové kotle s přirozenou cirkulací s jedním 

přihříváním páry s dvoutahovou spalovací granulační komorou. Bloky 4 a 5 měly téţ jiný 

typ mlýnu na přípravu paliva. 

Dalším specifikem Elektrárny Ledvice je vyuţití vysokého spádu, tedy i tlaku 

v přívodu surové vody do elektrárny. Tento spád byl vyuţíván jako pohon turbonapaječek 

kotle (zařízení dodávající do kotle potřebné mnoţství upravené vody). Tato turbonapaječka 

byla instalována na bloku č. 1, jako záloha byly instalovány dvě elektronapaječky. 

 

2.3 Současný stav 

K 1. únoru roku 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k 31. prosinci roku 1998 

skončil provoz blok č. 1. Zbývající výrobní bloky postupně, od roku 1992, prošly 
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rozsáhlými rekonstrukcemi. Bloky 2 a 3 byly vybaveny novými turbinami, schéma tří 

tělesové kondenzační parní turbíny uţívané pro výkony 100 – 210 MW viz obr. 1, 

odsířením a dalšími technologiemi sniţujícími emise plynů i emise polétavých částic. 

V letech 1996 – 98 proběhla generální oprava turbiny bloku č. 4 s výstavbou 

fluidního kotle. Další modernizace tohoto výrobního bloku proběhla v roce 2007, jejím 

hlavním cílem byla výměna doţité turbiny za typ s vyšším teplárenským výkonem a 

s efektivnějším vyuţitím celého bloku právě pro teplárenství. 

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje dodávky tepla pro 

odběratele v nejbliţším okolí prostřednictvím teplárenské společnosti United Energy 

(Teplice, Bílina) a pro Doly Bílina. 

V současné době probíhá v Elektrárně Ledvice výstavba nadkritického výrobního 

bloku s celkovým projektovaným výkonem 660 MW. Po jeho uvedení do provozu budou 

postupně bloky 2 a 3 odstaveny a blok č. 4 bude provozován aţ do konce své ţivotnosti, 

která je plánována přibliţně do roku 2030. Konkrétní termín odstavení bude stanoven na 

základě dalšího vývoje uhelných zásob v dole Bílina a celkového stupně opotřebení 

výrobního bloku. Celkový instalovaný výkon Elektrárny Ledvice tak stoupne na celkových 

770 MW při provozu dvou výrobních bloků. 

 

 

Obrázek 1 - Schéma parní turbiny  

Zdroj: www.skodapraha.cz [8] 
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2.4 Technologie granulačního kotle  

Obrázek č. 2 znázorňuje nejvýznamnější technologické celky klasické tepelné 

elektrárny na fosilní paliva. Klasická tepelná elektrárna se v podstatě skládá z parního 

kotle, v němţ dochází k přeměně energie získané spalováním fosilního paliva na vnitřní 

energii pracovní látky (vodní páry), a z turbogenerátoru (turbogenerátor - parní turbína 

plus generátor střídavého napětí) v němţ dochází k přeměně části vnitřní energie páry na 

mechanickou práci (kinetická energie rotoru), která se v elektrickém generátoru mění na 

elektrickou energii. Pára z turbíny kondenzuje v kondenzátoru a vzniklá voda je napájecím 

čerpadlem hnána zpět do kotle. 

Z hlediska termodynamiky se jedná o Clausiův-Rankinův cyklus. U kaţdého 

tepelného motoru se musí nejen přivádět teplo, ale také odvádět teplo do okolí. U parní 

elektrárny se teplo přivádí v kotli a odvádí se v kondenzátoru, kde kondenzující pára 

odevzdává teplo chladící vodě. Chladicí voda můţe být odebíraná např. z řeky, ale je jí 

potřeba velké mnoţství. Proto u elektrárny bývají chladicí věţe, kde se voda ochlazuje (a 

také částečně odpařuje) a čerpadlem se vrací zpět do kondenzátoru. Významnou částí 

elektrárny je tedy kotel. V uhelných elektrárnách v České republice se nejčastěji pouţívá 

bubnový parní kotel s práškovým granulačním ohništěm na hnědé uhlí. Tento kotel splňuje 

nároky na vysoký parní výkon kotle a potřeby spalování méně hodnotného hnědého uhlí. 

Uhlí ze zásobníku je dopravováno do uhelného mlýna. Mlýn nasává spaliny z 

ohniště a podle potřeby horký primární vzduch. Uhlí se nejprve vysuší a poté rozemele na 

prášek. Směs prášku, spalin a vzduchu je zavedená do hořáků. 

Spalování probíhá v ohništi za vysokých teplot. Práškové uhlí má obrovský reakční 

povrch, takţe velmi intenzivně hoří. Popel z uhlí se částečně spéká na větší kusy -strusku, 

ale z větší části je unášen spalinami, prochází kotlem a odloučí se aţ v elektrostatických 

odlučovačích. Struska padá do výsypky, chladí se ve vodě a vynašeč ji dopravuje do 

drtiče. Práškové topení zvyšuje přestup tepla do výhřevných ploch kotle a umoţňuje stavět 

kotle velkých výkonů. Napájecí voda, ohřátá v systému regenerace párou z turbíny je 

protlačována trubkami spalinového ohříváku vody (ekonomizér) do bubnu. Z bubnu je 

voda vyvedena do zavodňovacích kolektorů výparníku, prochází výparníkem na stěnách 

ohniště, kde dochází k vývinu páry. Vzniklá směs vody a páry je zavedena do bubnu, tam se 
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rozdělí voda a pára. Voda se vrací zpět do výparníku (tzv. přirozená cirkulace) a pára 

pokračuje do přehříváků, kde se zvyšuje její teplota aţ na 540°C. Vzduch do kotle je 

dopravován ventilátorem. Aby se maximálně vyuţilo teplo spalin, je kotel vybaven 

ohřívákem vzduchu, kde spaliny předají teplo a vychladí se asi na 160°C (tedy jsou 

chladnější neţ napájecí voda). Spaliny jsou z kotle odsávány kouřovým ventilátorem do 

systému odsíření a do komína. 

K pomocným zařízením kotle patří odstruskování a odpopílkování. Struska a popílek 

se dříve ve směsi s vodou dopravovaly bagrovacími čerpadly na sloţiště. Dnes se odebírají 

tzv. suchou cestou a zpracovávají jako druhotná surovina na stavební materiály a tzv. 

stabilizát a deponát určený na rekultivace krajiny. 

Bubnové kotle se pouţívají do tlaku páry asi 13 MPa, pro větší tlaky se stavějí kotle 

průtlačné (liší se konstrukcí výparníku) [13]. 

 

 

Obrázek 2 - Schéma elektrárny s granulačním kotlem 

Zdroj: www.cez.cz [13] 
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2.5 Technologie fluidního kotle 

V současné době se prosazují pouze jednotky, které splňují poţadavky „čisté 

technologie spalování". Fluidní kotle umoţňují spalovat drcené uhlí s prachem při nízké 

teplotě (850°C), čímţ se potlačuje tvorba NOx. Současně se váţe oxid siřičitý S02, vznikající 

spalováním síry obsaţené v uhlí, přímo v ohništi přidáváním mletého vápence. Rozemletý 

vápenec se v ohništi vlivem tepla nejprve rozloţí:  

CaCO3  CaO + CO2 

a dále váţe síru za vzniku síranu vápenatého (sádry):  

2CaO + 2SO2 + O2  2CaSO4 

V ohništi se udrţuje ve vznosu fluidní vrstva - směs popela, uhlí, spalin a vzduchu. 

Spalování probíhá pomaleji neţ u práškového kotle. Fluidní vrstva lépe roznáší teplo a 

sniţuje se tak teplota v ohništi, coţ má příznivý vliv na tvorbu oxidů dusíku. Velké 

mnoţství popela ve vrstvě je zajištěno tím, ţe se popel odlučuje v cyklonu a vrací se zpět 

přes sifon do ohniště. Podle potřeby se popel z vrstvy odpouští přepadovými trubkami nad 

roštem, ze sifonu apod. Popel se ve vrstvě nesmí spékat na škváru. Z hlediska koncepce 

výhřevných ploch je na obr. 3 kotel bubnový s přirozenou cirkulací ve výparníku a s 

přehříváním páry. Nevýhodou fluidního kotle je to, ţe vzniklou sádru nelze oddělit od 

popela a vyuţít pro stavebnictví. Navíc vápenec se musí dávkovat v přebytku, takţe jeho 

spotřeba je vetší neţ u odsiřovacích metod zaloţených na mokré vypírce, které se pouţívají 

u práškových kotlů. Fluidní kotel sice nemá mlýny na uhlí, které spotřebují velké mnoţství 

vyrobené elektrické energie, ale potřebuje velké ventilátory, které udrţují fluidní vrstvu ve 

vznosu [13]. 
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Obrázek 3 - Schéma elektrárny s fluidním kotlem  

Zdroj: www.cez.cz [13] 

 

2.6 Spolupráce s Doly Bílina a parametry dodávaného  uhlí 

Jak uvádím v úvodu své práce, slouţí jako zdroj energetického uhlí pro celou 

Elektrárnu Ledvice hnědouhelný lom Doly Bílina patřící, společně s dolem Nástup 

Tušimice, společnosti Severočeské Doly, a.s. Roční produkce dolu Bílina je přibliţně 9 

milionů tun uhlí. Na uhelném lomu pro těţbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300 S a K 650 

řady TC1. Těţené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 

1200 a 1600 mm. Neuhelné hmoty jsou dopravovány dálkovou pásovou dopravou šíře 

1200, 1600 mm na vnitřní výsypku zakladačům ZP 2500, 3500 [6]. Většina této produkce, 

v roce 2009 cca 75 % [9], je právě dodávána do Elektrárny Ledvice přímou pasovou 

dopravou spojující Úpravnu uhlí na straně jedné a skládku uhlí na straně druhé. Výkon této 

pásové dopravy činí 750 t/hod. Skládka uhlí včetně hlubinného zásobníku v Elektrárně 

Ledvice slouţí pouze k překlenutí doby přerušení dodávek z Dolů Bílina. Za ustáleného 

provozu je veškerá dodávka uhlí směřována, prostřednictvím tzv. přesýpacích věţí, přímo 

na jednotlivé výrobní bloky. Na výstupu z Úpravny uhlí je instalován tzv. vzorkovač uhlí, 
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prostřednictvím kterého je okamţitě zjištěna výhřevnost dodávaného uhlí, která 

v posledních dvou letech průměrně činila 12,36 GJ/t.. Průměrné roční parametry za 

poslední dva roky dodávaného uhlí jsou uvedeny v tabulce č. 1 níţe a graficky znázorněny 

na příslušném grafu. 

 

Tabulka 1 - Průměrné hodnoty dodávaného uhlí z Dolů Bílina  

Parametr 2009 2010 

obsah vody Wr 24,21% 24,12% 

obsah popela Ar 28,03% 27,79% 

obsah síry Sr 0,76% 0,85% 

vyuţitelná sloţka 47,00% 47,24% 

Zdroj: data získaná od společnosti ČEZ, a. s.  

 

 

Graf č. 1 - Průměrné hodnoty uhlí z Dolů Bílina  

Zdroj: vlastní zpracování  dat z tabulky 1 
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3 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ SPALOVÁNÍ 

Výroba elektrické energie a tepla spalováním energetického hnědého uhlí 

v elektrárnách patří v České republice k dominantnímu způsobu. Skupina ČEZ, jako hlavní 

dodavatel elektrické energie s nadpolovičním podílem na trhu, v roce 2009 činil 74 %, 

vyrábí 52 % právě spalováním fosilních zdrojů [9]. Tento podíl se bude, za předpokladu 

rozvoje jaderných elektráren, plánované dostavby Jaderné elektrárny Temelín, sniţovat 

nicméně stále bude právě společně s jadernou energetikou hlavním pilířem výrobního 

portfolia Skupiny ČEZ. 

 

Graf č. 2 - Výroba elektrické energie Skupinou ČEZ v  České republice v roce 2009 

Zdroj: vlastní zpracování  [9] 

 

Elektrárna Ledvice se v rámci sledování vlastního hospodaření dělí na dvě výrobní 

jednotky tzv. ELE II a ELE III (ELE I dnes jiţ neexistuje). ELE II je tvořena oběma 

výrobními bloky s průtlačnými kotli s granulačními ohništi a do ELE III patří výrobní blok 

s fluidním kotlem. ELE II sleduje, celkové náklady i celkové výnosy, jako celek bez 

rozlišení na konkrétní výrobní bloky. Tato skutečnost sice částečně zkresluje výsledky, 

nicméně vzhledem k tomu, ţe oba bloky jsou provozovány v zásadě rovnocenně a i opravy 

a dlouhodobé odstávky probíhají ve stejnou dobu, je toto zkreslení z pohledu srovnání 

s jinou technologií minimální. V celé své práci budu tedy nadále pouţívat označení B2 pro 
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výrobní blok s průtlačným kotlem a granulačním ohništěm a B4 pro výrobní blok 

s fluidním kotlem. Náklady Elektrárny Ledvice jsou dále děleny na provozní, přímo spjaté 

s provozem jednotlivých výroben, které dále řeším v kapitolách 3.1 – 3.3, a stálé, tedy fixní 

náklady, které jsou sledovány jako celkové náklady na obě výrobny, popřípadě na celou 

Elektrárnu Ledvice. Těmito náklady se podrobněji zaobírám v podkapitole 3.4.2. 

Jak uvádím v úvodu, v Elektrárně Ledvice jsou instalovány parní turbiny 

s kogeneračním provozem, coţ v praxi znamená, ţe přehřátá pára z kotle je vedena na 

turbinu do VT dílu, následně zpět do kotle kde v tzv. přehříváku získá dodatečnou teplotu a 

je vedena na turbinu do ST dílu. Na ST dílu jsou instalovány odběry pro teplárenství, coţ 

znamená, ţe část páry je oddělena a jiţ dále nevykonává mechanickou práci za účelem 

výroby elektrické energie, ale je odvedena do teplovodu a zajišťuje jak vytápění vlastních 

prostor elektrárny, tak především zajišťuje dodávky tepla pro vnější odběratele. Zbylá část 

páry je dále opět vedena do kotle, přihřáta v přehříváku a následně vykoná zbytek práce ve 

VT dílu turbiny, odtud je odvedena do kondenzátoru, jak je uvedeno v kapitole 2.4. 

S tím jaký bude mít parní turbina podíl teplárenské části, jinými slovy jak velké 

budou odběry v ST dílu turbiny, je třeba počítat jiţ v době projektování parní turbiny. 

Jelikoţ se jedná o velice sloţité zařízení, není moţné zcela přesně určit, jaký podíl by 

odvedená část páry měla na následné výrobě elektrické energie v čistě kondenzačním 

provozu, vypočítává se výkon kotle jako celkový výkon přehřáté páry v t/hod včetně 

rezervy pro teplárenský provoz. Obecně se pro výpočet účinnosti celého bloku pouţívá 

koeficient 3,6 GJ „teplárenského tepla“ = 1 MWh vyrobené elektrické energie. Není to 

zcela přesné číslo, ale pro obecné srovnání je dostačující a proto tuto konstantu vyuţívám 

v následných kapitolách při přepočtu jednotlivých veličin. 

Elektrárna Ledvice prodávala v roce 2010 svým odběratelům dodané teplo za 

průměrnou cenu 168,66 Kč/GJ
4
. Co se týče prodejní ceny elektrické energie, budu 

v dalších výpočtech vycházet z hodnoty 1712 Kč/MWh, coţ je průměrná cena silové 

elektřiny dodávané Skupinou ČEZ koncovým spotřebitelům v roce 2010. 

K výpočtu průměrné čisté účinnost obou typů výrobních bloků jsem pouţil rovnici 

č. 1 a vycházel jsem z poměru celkového tepelného výkonu, s odečtem vlastní spotřeby, a 

                                                 
4 Vnitřní informace ČEZ, a. s., viz Příloha č. 1 
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celkového dodaného tepla v uhlí. Pro výrobní blok s fluidním kotlem jsem účinnost 

rozdělil na období před rekonstrukcí, do roku 2007, a po rekonstrukci. Před rekonstrukcí 

tento blok dosahoval čisté účinnosti 32,8 %, po rekonstrukci je to 36,66 %. Průtlačný kotel 

dosahuje za sledované období průměrné čisté účinnosti 33,66 %. 

Rovnice č. 1 - Výpočet účinnosti 

%100

1

1

n

T

n

G

Q

Q
 

η – účinnost; n – počet období; QG – celkové mnoţství vyrobeného tepla po odečtu vlastní 

spotřeby; QT – mnoţství dodaného tepla v uhlí 

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, má, i přes vyšší vlastní spotřebu, výrobní blok 

s fluidním kotlem lepší účinnost. Průměrná vlastní spotřeba B2 činí 13 % z výroby a B4 

14,5 % z výroby. Tento rozdíl je způsoben potřebou většími nároky fluidního kotle na 

doprovodné technologie, především pak na výkon ventilátorů vhánějících vzduch do 

spalovací komory a udrţující fluidní vrstvu ve vznosu jak je popsáno v kapitole č. 2.5. 

 

3.1 Spotřeba uhlí 

V této kapitole se hodlám podrobněji zabývat spotřebou uhlí jednotlivými typy 

výrobních bloků a to jak v absolutních hodnotách, tak ve vynaloţených nákladech na 

vyrobené mnoţství elektrické energie a tepla. Celkový přehled spotřeby uhlí je uveden 

v Příloze č. 2. 

Elektrárna Ledvice od společnosti Severočeské Doly, a.s. nenakupuje dodávané uhlí 

dle aktuální hmotnosti, tj. na tuny, ale dle výhřevnosti, která se měří v GJ/t. Za tímto 

účelem jsou na dopravních pasech, jiţ na pozemku elektrárny instalovány automatické 

váhy a certifikované zařízení, tzv. vzorkovač paliva, které měří aktuální výhřevnost 

dodávaného uhlí. Pro představu průměrně Elektrárna Ledvice ročně spotřebuje 1,9 mil. tun 

hnědého uhlí ročně. 

Pokud přepočteme cenu dodávaného tepla v palivu na tuny dodávaného uhlí, 

dojdeme, pro rok 2010, k ceně 366 Kč/t. Výpočet jsem provedl dle rovnice č. 2, jako 
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vstupy jsem pouţil data z Přílohy č. 1, samotný výpočet je uveden v tabulce č. 6/2 Přílohy 

č 2. 

Rovnice č. 2 - Výpočet ceny uhlí v Kč/t  

GJKčp
tQ

GJQ
p T

T /  

p - cena; QT – mnoţství dodaného tepla v uhlí; Q - mnoţství dodaného uhlí; pT – cena 

za dodané teplo v uhlí 

 

Graf č. 3 - Spotřeba uhlí v jednotlivých typech výrobních bloků od roku 2005  

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf č. 3, pro jehoţ tvorbu jsem poţil data z tabulky 1/2 Přílohy č. 2, uvádí celkové 

roční spotřeby dodaného uhlí v tunách. Jak uvádím v úvodu kapitoly č. 3, jsou hodnoty B2 

průměrnými hodnotami z obou výrobních bloků. Jak vyplývá z grafu, je fluidní kotel 

šetrnější na spotřebu uhlí, rapidní pokles ve spotřebě v roce 2007 je způsoben dlouhodobou 

odstávkou tohoto výrobního bloku za účelem výměny technologie, jak je uvedeno 

v kapitole 2.3. Rok 2007 tedy nebudu v dalších propočtech brát v úvahu, jelikoţ by 

docházelo ke značnému zkreslení výsledných hodnot. 
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Graf č. 4, pro jehoţ tvorbu jsem poţil data z tabulky 5/2 Přílohy č. 2, uvádí 

jednicové náklady uhlí na 1 vyrobenou MWh, názorně je zde vidět renovace B4 v roce 

2007. 

 

Graf č. 4 - Jednicové náklady uhlí v cenách roku 2010 na 1 vyrobenou MWh 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.2 Spotřeba ostatních surovin 

Pod pojem ostatní suroviny zahrnuji veškeré další potřebné suroviny jednak 

k provozu kotlů, jednak k přeměně tepelné energie na mechanickou práci a v neposlední 

řadě k vyčištění zplodin, tak aby ţivotní prostředí bylo co nejméně ovlivňováno provozem 

Elektrárny Ledvice jako celku. Surovina nutná k zajištění optimálního spalovacího procesu 

v jednotlivých kotlích, vedle hnědého uhlí, je zemní plyn. Zemní plyn slouţí jako prvotní 

palivo v případě tzv. studeného startu, kotel je, před zahájením spalování samotného uhlí, 

zahřát na cca 30 % provozní teploty. Z tohoto důvodu se v kotli nejprve spaluje zemní plyn 

a aţ po dosaţení dané teploty je zahájena dodávka upraveného uhlí do ohniště. Další 

funkce zemního plynu je tzv. stabilizace kotle, tento stav se týká situace, kdy výrobní blok 

nejede na optimální výkon, ať jiţ jako důsledek sníţeného výkonu nebo zhoršení kvality 

dodávaného uhlí, a hrozí nebezpečí špatné cirkulace vody v kotli a tím zvýšeným ztrátám. 

V takovém případě slouţí zemní plyn jako přídavné palivo. Celkový přehled spotřeby 

zemního plynu v jednotlivých letech je opět uveden v Příloze č. 3.  
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Druhou významnou surovinou je voda, která slouţí jako vlastní médium zajišťující 

přeměnu tepelné energie, získané v kotli přeměnou skupenství na páru, na mechanickou 

práci v parní turbině. Elektrárna Ledvice je zásobena surovou vodou dvěma na sobě 

nezávislými přivaděči, jednak z řeky Labe a jednak z nádrţe Všechlapy. Jelikoţ se jedná o 

surovou vodu
5
, prochází, před tím neţ je čerpána do kotle, mnoţstvím čistících operací od 

zbavování se mechanických nečistot na pískových filtrech aţ po demineralizaci. Tento 

vodárenský proces je opět jednotný pro oba typy výrobních bloků a tak, i kdyţ je finančně 

nákladný, nemá na celkové srovnání obou technologií spalování ţádný vliv. Z tohoto 

důvodu nebudu tyto náklady ve svých následujících výpočtech brát v úvahu a budu počítat 

jen s prvotními (pořizovacími náklady) náklady surové vody. Celkový přehled spotřeby 

vody v jednotlivých letech je opět uveden v Příloze č. 3. 

Poslední, neméně však důleţitou, kategorií spotřebovávaných surovin jsou suroviny 

slouţící k odsíření zplodin odcházejících z jednotlivých výrobních bloků. Zde je první 

zásadní rozdíl mezi oběma typy a to ten, ţe zatímco k odsíření průtlačného kotle dochází 

aţ v samotných zplodinách samostatnou technologií umístěnou aţ za kotlem a to, v 

prostřednictvím drceného vápna (v Elektrárně Ledvice se konkrétně jedná o tzv. 

polosuchou vápennou vypírku), probíhá odsiřování fluidního kotle přímo při procesu 

spalování ve spalovací komoře kde je do uhlí přímo přidáván mletý vápenec. Proces 

odsíření fluidního kotle je detailně popsán v kapitole č. 2.5. Celkový přehled spotřeby 

vápna a vápence v jednotlivých letech je opět uveden v Příloze č. 3. 

Graf č. 5, pro jehoţ tvorbu jsem poţil data z tabulky 4/3 Přílohy č. 3, znázorňuje 

jednicové náklady všech ostatních surovin na 1 vyrobenou MWh. Z tohoto grafu vyplývá, 

ţe nejvyšším jednicovým nákladem jsou pro oba typy výrobních bloků náklady na 

odsiřující látky. V případě B2 je to vápno s jednicovým nákladem 48 Kč, v případě B4 jde 

o vápenec s jednicovým nákladem 191 Kč. Celkový přehled všech jednicových nákladů 

ostatních surovin je názorně uveden v Příloze č. 3. 

                                                 
5 Říční voda bez jakékoli úpravy 
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Graf č. 5 - Jednicové náklady ostatních surovin  v cenách roku 2010 na 1 vyrobenou MWh 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.3 Produkce škodlivin 

Při spalování uhlí odchází ve spalinách z ohniště řada škodlivin znečišťujících 

ovzduší. Přípustné koncentrace těchto škodlivin jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. A 

příslušnými prováděcími vyhláškami Vlády České republiky. Tyto tzv. emisní limity se 

uvádějí v přepočtu na suché spaliny za normálního stavu a při referenčním obsahu kyslíku. 

Ten je při spalování tuhých paliv stanoven na 6 %. Škodliviny lze rozdělit do 3 skupin, do 

první patří škodliviny, jejichţ emise jsou dány sloţením uhlí a které nelze vůbec, nebo jen 

velmi omezeně ovlivnit kvalitou spalovacího procesu. Z nejvýznamnějších škodlivin sem 

patří SO2, tuhé částice, Cl, F a toxické kovy. Do druhé skupiny patří škodliviny, vznikající 

při spalování a jejichţ vznik lze zcela, nebo částečně ovlivnit kvalitou spalovacího procesu. 

Patří sem oxid uhelnatý, jehoţ emise v extrémních případech dosahují i několika procent a 

vţdy znamenají sníţení účinnosti spalování v důsledku nevyuţití tepla obsaţeného v tomto 

plynu. Dále sem patří oxidy dusíku. Třetí skupina je tvořena oxidem uhličitým, jeho 

specifické postavení spočívá v tom, ţe hlavní sloţkou fosilních paliv je uhlík, jehoţ 

dokonalým spalováním oxid uhličitý vzniká [2]. 

Z provozního hlediska je třeba rozlišovat dva základní pojmy, jednak přípustná 

koncentrace a celkové mnoţství produkovaných škodlivin. Jak je uvedeno výše, řídí se 
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povolené koncentrace výše uvedeným zákonem. Jejich případné překročení je 

ministerstvem Ţivotního prostředí pokutováno, čímţ vznikají více náklady provozu. 

V ekonomických propočtech je ale třeba uvaţovat především s celkovou (roční) produkcí 

škodlivin. 

Zvláštní postavení má, na základě tzv. Kjótského protokolu, v tomto pohledu CO2, 

jako jeden z hlavních tzv. skleníkových plynů, na jehoţ produkci se vztahují tzv. emisní 

povolenky. Emisní povolenka představuje majetkovou hodnotu odpovídající právu 

provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2 

[10]. Česká republika se v roce 2005 v rámci EU připojila k Evropskému systému 

obchodování s emisemi. Tento systém má za cíl sníţení produkce skleníkových plynů a tím 

omezit globální změny klimatu. Kaţdý členský stát Evropské Unie má přiděleno určité 

mnoţství emisních povolenek, které následně rozděluje podnikům, které jsou dle zákona 

původcem emisí. V České republice se jedná o zákon č. 695/2004 Sb. Mnoţství 

přidělených emisních povolenek jednotlivým členským státům, na dané období (kalendářní 

rok), je dáno mnoţstvím produkce CO2 v předchozích letech. 

Systém emisních povolenek v praxi znamená, ţe Ministerstvo ţivotního prostředí 

české republiky rozdělí získané emisní povolenky mezi jednotlivé výrobní podniky. 

Přidělením povolenek se tyto stávají majetkem výrobního podniku a mohou být 

předmětem obchodování. V průběhu roku výrobní podniky sledují a evidují své emise 

CO2, po skončení sledovaného období (roku) zpracují roční výkaz emisí, který je po 

schválení nezávislým verifikátorem odeslán Ministerstvu ţivotního prostředí. V posledním 

kroku je třeba vrátit na účet státu mnoţství emisních povolenek odpovídající vykázanému 

mnoţství produkovaného CO2. Z výše uvedeného vyplývá, ţe pokud má výrobní podnik 

nadbytek emisních povolenek, můţe je odprodat jinému subjektu a to v rámci celé 

Evropské Unie. Prodejem emisních povolenek získávají výrobní podniky dodatečné 

finanční zdroje. V případě nedostatku si je samozřejmě můţe obdobným způsobem opatřit 

anebo se rozhodnout investovat do ekologicky šetrnějších technologií a tím sníţit produkci 

CO2, ale i ostatních skleníkových plynů. 

Dle nařízení vlády č. 80/2008 Sb. o Národním alokačním plánu pro obchodovací 

období roků 2008 – 2012, má Elektrárna Ledvice v kaţdém kalendářním roce tohoto 

období k dispozici 2 075 308 emisních povolenek [11]. Z toho vyplývá, ţe v letech 2008 – 
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2010 musí společnost ČEZ, a. s. kaţdý rok dotovat přibliţně 200 tisíci emisních povolenek 

z ostatních elektráren, nebo potřebné povolenky nakoupit na volném trhu. 

Jelikoţ je emisních povolenek v zásadě dostatek, pohybovala se v roce 2010 cena 

jedné povolenky na úrovni cca 13 EUR, coţ při kursu 25 Kč/ EUR činí 325 Kč. Kjótský 

protokol však platí pouze do konce roku 2012 a je otázkou jaké mnoţství emisních 

povolenek bude pro příští roky moţné získat a samozřejmě za jakou cenu bude moţné 

nakoupit potřebné povolenky. Od těchto skutečností se budou odvíjet následné tlaky na 

jednotlivé producenty škodlivin, na celkové sníţení produkce škodlivin a zvýšení investic 

do ekologicky šetrnějších technologií. 

 

Tabulka 2 - Ceny povolenek pro rok 2010 

Škodliviny Kč/t 

SO2 1 000 

NOx 800 

TZL 3 000 

CO 600 

Zdroj: vnitřní informace ČEZ, a. s.  

 

 

Graf č. 6 - Jednicové náklady zpoplatněných škodlivin v cenách roku 2010 na 1 vyrobenou MWh 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Graf č. 6, pro jehoţ tvorbu jsem poţil data z tabulky 6/5 Přílohy č. 5, znázorňuje 

náklady zpoplatněných škodlivin vztaţených na jednu vyrobenou MWh elektrické energie. 

Následný graf č. 7 potom porovnává pouze emise CO2, jelikoţ emisní povolenky jsou 

velkým producentům CO2 přidělovány do roku 2012 zdarma a nedostatek jedné elektrárny 

je v rámci společnosti ČEZ, a. s. řešen globálně. Nedá se tedy s jistotou říci, zda emisní 

povolenky konkrétně pro Elektrárnu Ledvice byly nakoupeny, nebo získány útlumem 

provozu jiné elektrárny. 

Z grafů vyplývá, ţe zatím co fluidní kotel dosahuje značně lepších parametrů při 

produkci SO2 a NOx, to je způsobeno odsiřováním přímo při procesu spalování uhlí, 

produkuje fluidní kotel vyšší mnoţství CO2 ze spálené tuny uhlí. To je s největší 

pravděpodobností způsobeno naopak odděleným odsířením u průtlačných kotlů, kdy při 

chemické reakci na sebe pouţité vápno váţe i část CO2
6
. Zvýšená produkce TZL u 

výrobního bloku s fluidním kotlem je způsobena přetrvávajícími problémy 

s elektrostatickými odlučovači, které mají právě za úkol zachytávat pevné částice ve 

spalinách. Produkce CO je, vzhledem k nízké ceně za vyprodukovanou tunu, 

v jednicových nákladech téměř nulová. 

 

Graf č. 7 - Produkce CO2 v kg na tunu spáleného uhlí  

Zdroj: vlastní zpracování  

Jako zdroj pro tvorbu tohoto grafu jsem pouţil data z tabulky 4/4 Přílohy č. 4. 

                                                 
6 Vnitřní informace ČEZ, a. s. 
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3.4 Celkové náklady a výnosy 

3.4.1 Variabilní náklady 

Z porovnání jednicových variabilních nákladů obou typů výrobních bloků, viz grafy 

8 a 9, vyplývá, ţe průtlačný kotel s granulačním ohništěm je vhodnější provozovat za 

účelem výroby elektrické energie, zatímco fluidní kotel má niţší nebo max. srovnatelné 

variabilní jednicové náklady na výrobu tepla. Tento rozdíl je způsoben provedenou 

rekonstrukcí výrobního bloku B4 v roce 2007 jak je popsáno v kapitole č. 2.3. Pro tvorbu 

obou grafů jsem pouţil data z tabulky 3/7 a 4/7 Přílohy č. 7. 

 

 

Graf č. 8 - Celkové jednicové variabilní náklady na 1 vyrobenou MWh elektrické energie  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Pokles celkových jednicových variabilních nákladů na výrobu 1 MWh elektrické 

energie u bloku B4 koresponduje s tím, ţe zásadní rekonstrukce obou typů výrobních 

bloků dělí 15 let technického vývoje, nicméně úplné vyrovnání těchto nákladů s výrobními 

bloky B2 a B3 se nepodařilo. S výše uvedeným zjištěním koresponduje pokles jednicových 

variabilních nákladů na výrobu 1 GJ tepla. Opět je, dle grafu č. 9, zaznamenám, v letech 
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2008 a 2009 pokles nákladů pod úroveň výrobních bloků B2 a B3. V roce 2010 došlo u 

výrobního bloku B4 k navýšení celkových jednicových nákladů coţ bylo způsobeno 

především zvýšenou spotřebou plynu, uhlí a vápence. Vzhledem k tomu, ţe ke stejnému 

jevu došlo i u jednicových nákladů na výrobu elektrické energie, usuzuji z toho, ţe došlo 

ke zhoršení kvality spalovaného uhlí. 

 

 

Graf č. 9 - Celkové jednicové variabilní náklady na 1 vyrobený GJ tepla  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Podrobný rozklad jednicových nákladů je uveden v Příloze č. 7 a z něj vyplývá, ţe 

výrobní blok B4 spotřebovává na svůj provoz méně uhlí a dosahuje niţší produkce emisí, 

ale oproti výrobním blokům B3 a B2 má vyšší nároky na spotřebu plynu a odsiřovacího 

činidla, v tomto případě vápence. 
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Graf č. 10 - Celkové roční variabilní náklady bloků  

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf č. 10 znázorňuje celkové variabilní náklady obou výrobních bloků a vyplývá 

z něj, ţe ač je výrobní blok B4 modernější a jeho provozování je plánováno minimálně do 

roku 2030, převyšuje v tomto parametru výrobní bloky B2 a B3. Pro jeho tvorbu jsem 

pouţil data z tabulky 6/7 Přílohy č. 7. 

 

3.4.2 Fixní náklady 

Příloha č. 1 obsahuje přehled ročních fixních nákladů. Tyto fixní náklady jdou 

děleny do tří skupin. Jednak na náklady sledované přímo na jednotlivé výrobny ELE II a 

ELE III, dále náklady sledované jako společné pro obě výrobny a poslední skupinu tvoří 

reţie celé Elektrárny Ledvice. 

Výkyvy nákladů v jednotlivých letech jsou ovlivněny organizačními změnami a 

organizačním uspořádáním v ČEZ, a. s. V některých letech se např. náklady na ostrahu 

promítali do útvaru celé společnosti, jindy do nákladů jednotlivých elektráren. Dalšími 

vlivy jsou přípravné akce související s výstavbou nového zdroje v Elektrárně Ledvice, dále 

generální oprava B3 v r. 2007, apod. Rozdíl je patrný také v rozdělení mzdových nákladů 

(v některých letech se mzdové náklady pracovníků provozu započítávali mezi reţijní 
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náklady, někdy byly vyčleněny jen u některých pracovníků provozu na výrobny, v 

posledních třech letech jsou započítávány do společných nákladů Elektrárny Ledvice. Je to 

dáno vţdy odlišnou metodikou sledování jednotlivých nákladů. 

Společné náklady obou výroben a reţijní náklady elektrárny jsem dle zvyklostí 

Elektrárny Ledvice rozdělil mezi jednotlivé výrobní bloky dle instalovaného výkonu. 

Jelikoţ výrobní bloky mají shodný instalovaný výkon, v praxi to znamená, ţe na kaţdý 

výrobní blok jsem přidělil 1/3 z těchto nákladů. Náklady sledované přímo na výrobny jsem 

pro B2 opět rozdělil na polovic.  

 

 

Graf č. 11 - Rozdělení fixních nákladů B2 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Grafy č. 11 a 12 znázorňují skladbu fixních nákladů obou typů výrobních bloků 

v jednotlivých letech, graf č. 13 potom vzájemné porovnání celkových fixních nákladů 

obou typů. Z grafů vyplývá, ţe B3 je více zatíţen výší odpisů, které se v důsledku 

provedené generální opravy v roce 2007 skokově zvýšily. Konkrétní pouţitá data, která pro 

jsem pouţil pro zpracování těchto 3 grafů, naleznete v jednotlivých tabulkách 

v Příloze č. 6. 
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Graf č. 12 - Rozdělení fixních nákladů B4 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Graf č. 13 - Porovnání celkových fixních nákladů obou typů výrobních bloků  

Zdroj: vlastní zpracování  
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3.4.3 Hospodářský výsledek 

V této části se věnuji porovnání celkových nákladů obou výrobních bloků 

Elektrárny Ledvice. Jak je patrno z grafu č. 14 jsou celkové náklady bloku B4 v celém 

sledovaném období vyšší neţ náklady bloku B2. Jedinou výjimku opět tvoří rok 2007, kdy 

blok B4 prošel generální opravou spojenou s dlouhodobou odstávkou. Kompletní 

porovnání, včetně jednicových nákladů, naleznete v Příloze č. 7. 

 

Graf č. 14 - Celkové roční náklady jednotlivých typů výrobních bloků 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Graf č. 15 - Průběh hospodářského výsledku obou typů výrobních bloků  ve sledovaném období  

Zdroj: vlastní zpracování  
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Graf č. 15 potom znázorňuje průběh hospodářského výsledku obou výrobních bloků 

ve sledovaném období. Propad u bloku B4 opět koresponduje s dlouhodobou odstávkou, 

jak popisuji výše. Kompletní porovnání podklady k tomuto grafu, včetně výpočtu 

celkových výnosů, naleznete v Příloze č. 7 

Pro zajímavost uvádím graf č. 16, který znázorňuje celkové roční náklady 

jednotlivých výrobních bloků v případě, ţe by Elektrárna Ledvice byla nucena nakupovat 

veškeré emisní povolenky na volném trhu. Z porovnání tohoto grafu s grafem č. 15 

vyplývá, ţe by došlo ke značnému zvýšení nákladů, jelikoţ při uvaţované ceně 

13 EUR/emisní povolenku a kursu 25 Kč/EUR dojdeme k vyšším nákladům na 1t 

vyprodukovaného CO2 neţ na 1t zakoupeného uhlí. Zdrojové tabulky s kompletním 

výpočtem opět naleznete v Příloze č. 7. 
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Graf č. 16 - Celkové roční náklady jednotlivých typů výrobních bloků při započtení ceny emisních 

povolenek 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4 MOŢNÉ ZPŮSOBY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 

SPALOVÁNÍ 

Elektrárna Ledvice opět naplňuje své poslání vlajkové lodi Skupiny ČEZ v oblasti 

nových a pokrokových technologií v oblasti výroby elektrické energie a tepla. Od roku 

2007 se v prostorách současné elektrárny buduje zcela nový nadkritický výrobní blok o 

celkovém výkonu 660 MW elektrické energie. K rozhodnutí o výstavbě tohoto, 

v podmínkách České republiky, nadkritického bloku vedlo hned několik důvodů. 

V současné době provozované bloky 2 a 3 prošly poslední velkou opravou v první 

polovině devadesátých let minulého století a blíţí se ke konci své plánované ţivotnosti. 

Druhým hlediskem je, ţe tyto bloky jiţ po roce 2015 nebudou splňovat poţadované 

ekologické limity na produkci škodlivin. Po uvedení nového zdroje do trvalého provozu, je 

plánováno v roce 2013, budou tyto bloky odstaveny a v provozu zůstane pouze blok 

s fluidním kotlem, který naopak tyto limity splňovat bude. Celkový instalovaný výkon 

Elektrárny Ledvice tak bude činit 750 MW. 

4.1 Nadkritický blok Elektrárny Ledvice 

Co to vlastně znamená „nadkritický blok“ a proč je výhodné pouštět se do stavby 

takového zařízení? Zatím co výrobní bloky o celkovém výkonu do 500 MW pracují 

s teplotou ostré páry do 565 °C a tlakem cca 16,5 MPa, je tento výrobní blok navrţen pro 

jmenovitý tlak ostré páry na kotli 27,3 MPa a teplotu ostré páry na kotli 600 °C. Pro najetí 

kotle je navrţeno osm plynových hořáků s kapacitou 30 % celkového tepelného výkonu 

kotle. Vnitřní uspořádání kotle je patrno z obr. 5. Obrázek 4 potom znázorňuje parní 

turbinu 660 MW s, zleva doprava, jedním VT a ST dílem a dvěma NT díly. 

 

Obrázek 4 - Řez turbinou 660 MW 

Zdroj: www.skodapraha.cz [8] 
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Výstavba takovéhoto výrobního bloku je samozřejmě časově a investičně značně 

náročnou záleţitostí, investiční náklady nového zdroje v Elektrárně Ledvice se odhadují na 

30 mld. Kč. Doba výstavby a uvedení do provozu je stanovena na 6 let. Výstavba je oproti 

stavbě zcela nové elektrárně na „zelené louce“ omezena, a z ekonomického hlediska 

prodraţována, tím, ţe se celá technologie musí vměstnat do existujícího prostoru 

elektrárny za podmínky neomezení provozu v současné době provozovaných výrobních 

bloků. Nucené odstávky byť jen na den takových to výrobních bloků se v nevyrobené a 

tudíţ neprodané energii počítají v statisících na den. Tím jsou vynakládány další nemalé 

prostředky na tzv. vyvolané investice, coţ v praxi znamená, přípravu stavebního prostoru 

(bourání jiţ starých nepotřebných budov), přemisťování potřebných technologií do jiných 

prostor a v neposlední řadě přeloţky produktovodů (plynovody, teplovody atd.) z těchto 

dotčených prostor. 

 

Obrázek 5 - Řez nadkritickým kotlem Elektrárny Ledvice  

Zdroj: www.skodapraha.cz [8] 

Tyto vloţené prostředky se však investorovy v budoucnu jistě vrátí, uváţíme-li, ţe 

blok je projektován s ţivotností 40 let a nová technologie spalování umoţní i sníţení emise 

CO2. Čistá účinnost, nového bloku, tzn. účinnost po započtení vlastní spotřeby, dosáhne 

42,5 %. Spotřeba uhlí i emise CO2 na jednu kilowatthodinu se oproti původním blokům 

sníţí u nového bloku 660 MWe o 26 %. Objem emisí SO2 a NOx poklesne o více neţ 

50 %. Zvýší se efektivita výroby elektrické energie a samozřejmě se opět více zlepší 

ţivotní prostředí v okolí elektrárny. S vyšší účinností moderních bloků se tedy očekává 
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pokles výstupní koncentrace emisí SO2 o 70 % a NOx o 65 %. Především díky vyšší 

účinnosti bloků dojde ke sníţení emisí COx o 15 %, a emisí TZL o 40 % [8]. 

Základní garantované ukazatele čistoty vypouštěných spalin pro nový zdroj Ledvice 

jsou následující: 

NOx < 200 mg/Nm
3
 (6 % O2), 

SO2 < 150 mg/Nm
3
 (6 % O2), 

CO2 < 200 mg/Nm
3
 (6 % O2), 

TZL < 20 mg/Nm
3
 (6 % O2). 

 

4.2 Vývoj spalování hnědého uhlí v blízké budoucnosti 

Jednotky vyuţívající dnešní technologii nadkritických kotlů mohou být provozovány 

s účinností cyklu 42–45 %. Při zvýšené účinnosti dochází ke sníţení spotřeby paliva a s tím 

je spojené i sníţení emisí na vyrobenou MWh. Vzhledem k tomu, ţe tyto kotle nevyuţívají 

k separaci páry buben, je čas najetí na parametry podstatně kratší neţ u běţných kotlů. 

V současné době světoví výrobci kotlů pracují na prototypech ultra-superkritických kotlů 

s parametry dosahujícími 700 °C/350 bar. 

Vyšší účinnost nadkritických bloků má přímý vliv na sníţení provozních nákladů. 

Vzhledem k tomu, ţe náklady na palivo obvykle tvoří největší podíl provozních nákladů a 

investiční náklady superkritických bloků se výrazně neliší od běţných podkritických 

bloků, tak „life cycle costs“ u nadkritických bloků vychází obvykle lépe neţ u 

podkritických bloků [8]. 
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5 ZÁVĚR 

Porovnáním jednicových variabilních nákladů na výrobu elektrické energie a tepla 

jsem došel k závěru, ţe výrobní bloky B2 a B3 je vhodnější provozovat především za 

účelem výroby elektrické energie, v tzv. kondenzačním provozu, a výrobní blok B4 potom 

provozovat především jako zdroj tepla pro teplárenský provoz, ať jiţ pro potřeby samotné 

Elektrárny Ledvice, tak pro potřeby zásobování teplem vnějších odběratelů.  

Jako druhý cíl své práce jsem si předsevzal zodpovězení otázky, zda bylo rozhodnutí 

o výstavbě nového výrobního bloku s průtlačným kotlem s granulačním ohništěm 

ekonomicky správnou volbou. Při hledání odpovědi na tuto otázku vycházím z jiţ výše 

uvedených skutečností, získaných ekonomickým porovnáním v Elektrárně Ledvice jiţ 

provozovaných výrobních bloků. Jelikoţ výrobní bloky ELE II dosahují niţších 

jednicových variabilních nákladů na vyrobenou MWh, je, vzhledem k předpokládanému 

hlavnímu vyuţití nového zdroje 660 MW primárně k výrobě elektrické energie a pouze 

doplňkově v teplárenském provozu, vhodnější variantou výstavba průtlačného kotle 

s granulačním ohništěm. Pro tento typ výrobního bloku hovoří i fakt předpokládaných 

úspor vyplívajících z předpokladu sníţení produkovaných škodlivin, jichţ bude dosaţeno 

jednak dokonalejším průběhem spalovacího procesu, tak uplatněním modernější 

technologie odsíření. 
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