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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá popisem technologií zpracování důlních plynů na území 

OKR, jejich využitím a zpracováním od počátku až do současnosti, kdy je trendem 

instalace kogeneračních jednotek. Cílem práce je  navrhnout energeticky úsporný projekt 

pro plynovou kotelnu nacházející se v prostranství Dolu Staříč. Ten spočívá ve vybudování  

kogeneračního zdroje využívajícího důlní plyn, který by měl přinést úspory nejen 

energetické, ale také finanční a emisní. Stěžejní pro tuto práci bude posouzení tohoto 

projektu z ekonomického hlediska (stanovení čisté současné hodnoty, vnitřního 

výnosového procenta a doby návratnosti) a nástin přínosu pro životní prostředí.  

 

Klíčová slova: důlní plyn, kogenerační jednotka, regulační systém AISYS, životní 

prostředí, ekonomické hodnocení,  čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba 

návratnosti. 

 

 

Summary 

This thesis deals with the description of the processing technology of mine gas in the OKR, 

their use and processing from the beginning until today, when the trend is the installation of 

cogeneration units. The aim is to propose a project for energy efficient gas boiler located in 

the Mine area Staříč. It consists in building a combined heat and power source using mine 

gas, which should bring not only energy savings but also financial and emission. The key to 

this work will assess the project from an economic point of view (determination of net 

present value, internal rate of return and payback period) and outline the benefits for the 

environment. 

 

Key words: mine gas, cogeneration unit, a regulatory system AISYS, environment, 

economic evaluation, net present value, internal rate of return, payback period. 
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Seznam použitých zkratek 

 

OKR          Ostravsko – karvinský revír 

a.s.              akciová společnost 

MJ              mega joule 

Nm             newton metr 

MW           megawatt 

OKD          Ostravsko – karvinské doly 

ČEZ           České energetické závody 

kV              kilovolt 

RWE         Rheinisch-West- fälische Elektrizitätswerke          

KJ              kogenerační jednotka 

Kč              korun českých 

SO2           oxid siřičitý 

CO2          oxid uhličitý 

CO            oxid uhelnatý 

Nox           oxidy dusíku 

CH4           metan 

Sb.            sbírky 

t                 tuna 
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1. ÚVOD  

V době, kdy jsem si vybírala téma své diplomové práce, jsem přečetla mnoho literatury 

týkající se složité energetické situace, ve které se nacházíme. Klesající zásoby  tradičních 

fosilních paliv a  růst cen finálních energií pro spotřebitele mě nutily zamyslet se nad 

využitím nových energetických zdrojů a jejich co nejefektivnější způsoby transformace 

především v elektřinu a teplo. 

Všeobecně diskutovaná a pro mě osobně nejzajímavější je oblast využití obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie a s nimi spojená kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Ve své 

diplomové práci jsem se zaměřila právě na jeden z druhotných zdrojů energie – důlní plyn. 

Vedla mě k tomu vlastní zvědavost, zjistit o tomto tématu více, a samozřejmě také 

souvislost s jeho vazbou na lokální ložiska černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi.  

Má práce je strukturovaná do sedmi kapitol. Protože je zaměřená na důlní plyny, ve druhé 

kapitole je budu podrobněji charakterizovat, vysvětlím jejich vznik a původ a popíši jaké je 

jejich využití od počátku výskytu až po současné možnosti. Následující kapitolu věnuji 

popisu kogeneračních jednotek, jejich koncepci, způsobu zapojení a výskytu v ostravsko-

karvinském revíru. Ve čtvrté kapitole popíši původní řešení odsávání plynů v areálu Dolu 

Staříč a navrhnu svůj energeticky úsporný projekt ve formě kogeneračního zdroje spalující 

důlní plyn. V další kapitole hodnotím tento projekt z ekonomického hlediska a v kapitole 

šesté se zaměřuji na kogenerační jednotky ve vztahu k životnímu prostředí a jejich přínos 

týkající se snižování vypouštění škodlivých látek do ovzduší. 

Cílem mé práce bude nejen popsat technologie zpracování důlních plynů na tomto území, 

ale také navrhnout energeticky úsporný projekt pro plynovou kotelnu nacházející se v 

prostranství Dolu Staříč. Energeticky úsporný projekt spočívá ve vybudování 

kogeneračního zdroje využívajícího důlní plyn, který by měl přinést úspory nejen 

energetické, ale také finanční a emisní. Stěžejní pro mou práci bude posouzení tohoto 

projektu z ekonomického hlediska (stanovení čisté současné hodnoty, vnitřního 

výnosového procenta a doby návratnosti) a nástin přínosu pro životní prostředí. 

Myslím si, že projekt kogeneračních jednotek a kombinované výroby elektřiny a tepla patří 

mezi nejzajímavější ve střední Evropě a významně tak svým záměrem přesahuje rámec 

České republiky. Je skloubením úsilí o zvýšení bezpečnosti v oblasti důlní činnosti, 

ochranu životního prostředí snižováním emisí v ovzduší, energetické soběstačnosti podniku 
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a v neposlední řadě i výrazné zvýšení energetické efektivnosti využíváním druhotných 

zdrojů energie. 
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2. CHARAKTERISTIKA DŮLNÍCH PLYNŮ 

 

2.1  Složení důlního plynu 

Na začátku této kapitoly bych chtěla podotknout, že ložení důlního plynu je závislé na 

mnoha geologických předpokladech i na podmínkách spojených s těžbou uhlí nebo situací 

důlních děl. Svým složením je velmi podobný zemnímu plynu. Hlavní složkou je stejně 

jako u zemního plynu metan. Ten vzniká v uhelných slojích a uvolňuje se z nich i po 

ukončení dobývání ložiska - jedná se o přírodní zákonitost, kterou nelze ovlivnit. Ostatní 

složky důlního plynu tvoří oxid uhličitý, dusík, kyslík a vyšší uhlovodíky. Procentní 

zastoupení jednotlivých složek na počátku těžby uhelného ložiska ukazuje následující 

tabulka.    

                          Tabulka č. 1: Přehled složek důlního plynu 

název složky důlního plynu % 

Metan 90 % 

vyšší uhlovodíky 3 % 

tzv. inerty (převážně dusík a oxid uhličitý) 7 % 

                       Zdroj: tzb.info.cz 

 

Důlní plyn, který mám na mysli v tomto případě, tj. plyn z ukončených důlních děl, 

vystupující na povrch většinou ve směsi se vzduchem, má nižší obsah metanu. Současná 

měření uvádějí, že se jeho obsah pohybuje v rozmezí cca 50 - 60 % a výhřevnost dosahuje 

16,99÷20,38 MJ/Nm³.[7] 

Protože náklady spojené se získáváním důlního plynu jsou minimální, jedná se o velmi 

zajímavý zdroj energie. Z pohledu energetického obsahu i složení lze důlní plyn srovnávat 

s bioplynem, který má ostatně podobné složení i použitelnost.  

 

2.2  Původ a výskyt 

Důlní plyny vznikají uvolňováním ve všech uhelných dolech v přímé souvislosti 

s technologií dobývání uhlí. Tento plyn vzniká jako vedlejší produkt při tvorbě uhlí z 

biomasy a je vázán na uhelné sloje nebo je uzavřený v horninových strukturách, nejčastěji 
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v nadloží uhelných slojí. Otevřením uhelných ložisek v důsledku jejich těžby dochází k 

uvolnění důlního plynu, který prostupuje jak do vytěžených podzemních prostorů, tak i nad 

zemský povrch. Šíří se po tektonických poruchách nebo nedostatečným plynotěsným 

pokryvným útvarem, a hlavně v minulosti nesystematicky a nedostatečně zlikvidovanými a 

zajištěnými starými důlními jamami a štolami.  

Ostravsko-karvinský revír představuje nejvýznamnější ložisko černého uhlí České 

republiky. V současnosti však probíhá výrazný útlum této těžby a řada moderních a 

rozsáhlých hlubinných dolů je již opuštěna a uzavřena. Realizovaný útlum nedávno ještě 

činných dolů s sebou přináší několik negativních projevů, z nichž nejzásadnějším je výstup 

důlních plynů na povrch. 

Zajímavostí může být informace o nejstarším písemném dokladu o výronu důlního plynu, 

který je z roku 1852 a nachází se v Městském archívu v Ostravě. Od té doby byla 

zaznamenána a popsána celá řada událostí spjatých s problematikou výstupu důlních plynů 

v regionu Ostravska a Karvinska. Značný podíl metanu činí z důlního plynu nebezpečnou 

látku, která odjakživa patřila k postrachu horníků v uhelných revírech. [1,7] 

 

2.3   Počátky kontroly výskytu a nakládání s důlním plynem 

V celém ostravsko-karvinském revíru byla nejdříve odvětrávána rozsáhlá důlní pole. Při 

postupném útlumu těžby a uzavírání dolů docházelo k omezování odvětrávaných důlních 

prostor i degazace. Tento proces byl završen úplným zastavením kontrolovaného odvádění 

důlních plynů z hlubinného dolu a jeho uzavřením začíná stadium kumulace důlních plynů 

v podzemí. Uvolňování důlních plynů v důsledku doznívajících vlivů minulé hornické 

činnosti pokračuje dále a dle odhadu odborníků lze předpokládat jeho trvání po dobu 

řádově několik desítek let. 

Není pochyb, že značný podíl metanu činí z důlního plynu nebezpečnou látku, která ve 

směsi se vzduchem vytváří vysoce třaskavou směs (pouze ale v koncentraci od 5 do 15 % 

plynu ve vzduchu). Důlní plyn vystupující na povrch by mohl znamenat bezprostřední 

ohrožení, především z důvodu, že řada měst a obcí v ostravsko-karvinské části leží na 

poddolovaném území. Z toho důvodu se již v minulosti prováděla pasivní opatření 

v podobě:   
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 - označení míst výstupu plynu a zřízení ochranných pásem,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 Obr. č. 1: Místo výstupu plynu 

Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 
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- odsávání plynu v kontrolních místech s jeho následným spalováním v místě výtlaku  

kompresorů. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 2: Místo výstupu plynu s odsáváním 

 Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 

Tato opatření přispěla sice k zajištění bezpečnosti v okolí, nevyužila však energetický 

potenciál důlního plynu, naopak vykazovala spotřebu energie (pohon kompresorů) a 

zatěžovala ovzduší emisemi z otevřeného spalování důlního plynu.  

2.4  Dosavadní zkušenosti s využitím důlního plynu 

Důlní plyny byly téměř od počátků zavádění degazace v Ostravsko-karvinských dolech 

začátkem šedesátých let minulého století využívány na jednotlivých dolech pro ohřev vody 

a případně pro sušení. Přebytky byly dodávány plynovodním systémem průmyslovým 

spotřebitelům pro teplárenské a technologické účely. 

Na všech uzavřených dolech, kde bylo degazační potrubí v jámách zachováno, nebo kde se 

nezasypal jámový stvol v celé délce při likvidaci jejich jam a byl v určité hloubce pod 
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ohlubní zachován volný prostor, od něhož se instalovalo potrubí až na povrch, se 

pokračovalo po určité době po likvidaci dolu v odsávání důlního plynu předchozí nebo 

rekonstruovanou degazační stanicí pro komerční účely. Také byly navrtány cílené vrty do 

stařin uzavřených dolů a napojeny na uvedené stanice nebo na tzv. kontejnerové odsávací 

stanice pro stejné účely. V rámci řešení prevence proti výstupu důlních plynů na povrch a 

ochrany obyvatelstva a zástavby se mimo jiné odvrtala celá řada odplyňovacích vrtů, z 

nichž některé se napojily na aktivní odsávací systémy. [2] 

Jako první začala potenciál důlního plynu využívat společnost Green Gas, která metan z 

uzavřených dolů odčerpává a distribuuje pomocí 150 km dlouhého potrubního systému. Na 

potrubní systém jsou napojeny i činné doly, které zde dodávají metan z důlní degazace. 

Nejdříve byl důlní plyn používán touto firmou jen jako prostá náhrada zemního plynu, dnes 

je však jeho využití zajímavější. Na podzim roku 2004 byla vyhlášena soutěž na dodávku 

kogenerační jednotky pro lokalitu Vrbice (uzavřený důl v ostravské oblasti) Jedním z 

nejdůležitějších kritérií byla schopnost spalovat nízkovýhřevný plyn s obsahem metanu do 

40 %. Vítězem se stala společnost TEDOM, která nejlépe splnila kritéria zadaná 

investorem. Do konce roku 2007 tak bylo v lokalitách Green Gas, a.s. nainstalováno 10 

kogeneračních jednotek s celkovým elektrickým výkonem 12,6 MW do konce roku 1012 se 

plánuje vybudovat dalších 17 kusů těchto zařízení. [6]  
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3.  ENERGETICKÉ ZDROJE PRACUJÍCÍ S DŮLNÍM PLYNEM 

 

Energetickými zdroji pracujícími s důlním plynem jsou v našem případě myšleny 

kogenerační jednotky spalující důlní plyn v místech jeho výskytu. 

V rámci této kapitoly se pokusím podrobněji popsat jak samotná kogenerační jednotka 

vypadá, jak v těchto zdrojích dochází ke vzniku elektrické energie a kde všude v OKR jsou 

kogenerační jednotky využívány. 

 

3.1   Koncepce kogeneračního zdroje  

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných 

elektrárnách - roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového spalovacího 

motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány na zemní plyn, 

mohou však spalovat i jiná kapalná či plynná paliva.  

Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a 

spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek pohybuje v 

rozmezí 80 - 90 %. Ze stejného množství paliva získá přibližně dvojnásobné množství 

energie, z níž část může prodávat, a tím opět snižovat vlastní náklady. Použití 

kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie představuje zhruba 40% úsporu 

paliva. Převedeno na peníze to znamená, že za stejné množství energie zaplatí uživatel 

pouze 60% finančních prostředků. [4] 

Teplo i elektrická energie navíc vznikají v místě své spotřeby, čímž odpadají náklady na 

rozvod energie i ztráty tímto dálkovým rozvodem způsobené. Teplo vznikající v 

kogenerační jednotce je využito k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k 

přípravě technologického tepla. Protože se při použití kogeneračního způsobu výroby 

elektřiny a tepla ušetří asi 40% paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska 

přibližně o totéž procento méně životní prostředí.  

Kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její 

nepřetržité potřeby. Lze ji také velmi dobře využít ke zvýšení efektivity malých zdrojů a 

k decentralizaci výroby elektřiny, která s sebou nese také snížení ztrát v elektrorozvodné 

síti a vyšší bezpečnost dodávek, to znamená že výpadek jednoho menšího zdroje nemá 

významný vliv. Při procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je energie vstupního 
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paliva využita až z 90%. Navíc díky výrobě elektřiny v místě její spotřeby odpadají další 

ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na 

kvalitu životního_prostředí.  

Důlní plyn se z podzemních prostor dostává na povrch v závislosti na tlaku, který v ložisku 

panuje. V případě dostatečného tlaku vystupuje přirozeným způsobem a je dále dopravován 

kompresory. Pokud je tlak nízký, je plyn odsáván z podzemí pomocí vodokružných vývěv. 

Na povrchu je plyn zbavován vody v separátorech a od pevných částic je oprošťován ve 

speciálních filtrech. S těžbou souvisí doprovodná zařízení a měřící a kontrolní systémy, 

kterými jsou degazační (odsávací) stanice vybaveny. [3] 

Jedna z takových odsávacích stanic je vidět na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 3: Odsávací stanice – celkový pohled zvenku 

   Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 
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3.1.1   Zapojení kogeneračního zdroje 

Jednou z technologií pro přeměnu energie důlního plynu v teplo a elektrickou energii je 

plynový pístový motor pohánějící generátor. Plyn je po předchozí filtraci a odvodnění 

veden do motoru, zde je zapálen a tlakem spalin otáčí klikovou hřídelí spojenou s hřídelí 

generátoru. Spaliny z motoru jsou vyvedeny přes výměník spaliny – voda, tlumič hluku a 

filtr do atmosféry. Tak jako každý motor i tento je nutno chladit, v tomto případě vodou. 

Vodou je chlazen i okruh mazacího oleje a turbodmychadlo. Ohřátá voda z těchto chladičů 

představuje nízkopotenciální teplo na úrovni cca 70 
o
C. [4] 

Z energetického i ekonomického hlediska je žádoucí, aby byla využita nejen elektrická 

energie ale i nízkopotenciální teplo z chlazení zdroje. Elektrická energie je obvykle 

z napěťové úrovně 0,4 kV transformována na 6,3 kV v trafostanici na místě energetického 

zdroje. Odtud je vedena do nejbližší rozvodny 6,3 / 22,0 kV a dále pak do distribuční 

soustavy OKD nebo ČEZ. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Kogenerační jednotka s trafem [Tebodin] 
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Obr. č. 5: Motor KJ                                              Obr. č. 6: Generátor KJ  

Zdroj: interní podklady firmy Tebodin                 Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 

 

3.2  Výskyt kogeneračních jednotek v OKR 

Co se týče Ostravsko – karvinského revíru, lokality dotčené přímou přípravou a realizací 

staveb vedoucích k využití energického potenciálu důlního plynu v kogeneračních zdrojích 

(plynových motorech) jsou tyto: 

      -     Důl Paskov 

- OKD Doprava v Muglinově 

- Degazační stanice Rychvald 

- Měst Orlová 

- Lokalita Vrbice 

- Důl Karel 

- Důl František 

- Důl Dukla 

- Důl Staříč 

- Lokalita Chlebovce 
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Jak jsem zjistila při konzultacích ve firmě Tebodin lze po letech provozu kogeneračních 

jednotek v těchto lokalitách konstatovat, že jejich provoz je spolehlivý a servis standardní. 

Stroje pracují v bezobslužném režimu a jsou centrálně řízeny z nadřazeného dispečinku ve 

správě společnosti Green Gas, Paskov.  
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4.  KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD NÁVRHU KOGENERAČNÍHO 

ZDROJE VYUŽÍVAJÍCÍHO DŮLNÍ PLYN 

 

4.1 Původní řešení 

Vlastní návrh kogeneračního zdroje jsem se rozhodla pomyslně přenést do areálu dolu Staříč, který 

se nachází v katastru obce Chlebovice, v okr. Frýdek-Místek. Poloha dolu je zřejmá z 

následující mapy. 

 

 

 

Obr. č. 7: Mapa ukazující polohu dolu Staříč  
Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 

 

Vlastníkem a provozovatelem dolu je akciová společnost OKD, Paskov. Důl představuje 

průmyslový areál, jehož hlavní činností je těžba ostravského černého uhlí. Objekty jsou 

rázu výrobního, pomocného popř. administrativního.  

Areál Dolu Staříč III je zásobován teplem z centrálního zdroje, kterým je vlastní 

horkovodní výtopna, nacházející se v areálu dolu. 

Důl Staříč III 
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Výtopna spaluje degazační plyn, odsávaný z dobývacích prostorů Dolu Staříč III nebo z 

dalších dolů ostravsko-karvinského revíru, které jsou propojeny sítí degazačních 

plynovodů. Výtopna může spalovat rovněž zemní plyn, který je přiveden ze sítě RWE-

Severomoravské plynárenské, a.s. Z ekonomického hlediska je však výhodnější spalovat 

vlastní degazační plyn a zemní plyn používat jako záložní palivo. Co se týče elektrické 

energie, tak tu areál nakupuje v celém rozsahu spotřeby ze sítě ČEZ – Severomoravská 

energetika, a.s. 

Ve výtopně je instalováno celkem šest horkovodních kotlů o celkovém výkonu 17,85 MWt. 

Součástí technologického zařízení výtopny je dále: 

- chemická a tepelná úpravna vody 

- centrální elektrotechnické zařízení 

- řídící stanoviště.   

Mým úkolem je modernizovat tato energetická hospodářství s využitím kogeneračních 

jednotek spalujících degazační plyn. Tato varianta je v posledních letech často využívaná 

především kvůli svému energetickému potenciálu a já bych chtěla zjistit, je – li tak 

výhodná i co se ekonomického hlediska týče. 

 

4.2   Kombinace úsporných opatření 

Z níže uvedených pěti kogeneračních jednotek jsem se rozhodla vytvořit tři kombinace 

úsporných opatření a na základě výpočtu ekonomické efektivnosti zvolit nejvhodnější 

variantu. 

 

Tabulka č. 2: Parametry kogeneračních jednotek 

Popis Náklady (v tis. Kč.rˉ¹) Náklady na realizaci (v tis. Kč) 

Kogenerační jednotka  - T1 5607 6468 

Kogenerační jednotka -  E1 6648 7668 

Regulační systém AISYS  - E2 794 2 500 

Kogenerační jednotka - T2 4860 8620 

Kogenerační jednotka - E3 
5756 10224 

Zdroj: interní údaje firmy Tebodin 
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Mnou uváděné investiční náklady na realizaci kogeneračních jednotek jsem sestavovala na 

základě různých dodavatelských nabídek a podkladů z obdobných staveb společností Green 

Gas, Paskov. Zahrnují ceny technologického zařízení členěného do provozních souborů i 

stavební části v podobě jiného stavebního objektu. Na základě cen technologie a stavební 

části byly odvozeny zbývající části souhrnného propočtu a tím i celkové náklady stavby. 

Z výše uvedených kogeneračních jednotek jsem vytvořila tři varianty, u kterých budu 

počítat čistou součastnou hodnotu, vnitřní výnosové procento a dobu návratnosti a následně 

zjišťovat, která je z ekonomického hlediska nejpřijatelnější. 

Jedná se o tyto varianty: 

Varianta I: 

T1 – Kogenerační jednotka 

E1 – Kogenerační jednotka 

 

Varianta II: 

T1 – Kogenerační jednotka 

E1 – Kogenerační jednotka 

E2 – Regulační systém AISYS 

 

 

Varianta III: 

T2 – Kogenerační jednotka 

E3 – Kogenerační jednotka 

 

Kromě samostatných kogeneračních jednotek jsem se rozhodla zapojit do výpočtů týkající 

se mé práce i regulační systém AISYS, kterému bych chtěla věnovat následující kapitolu.  

 

4.2.1  Regulační systém AISYS 

Jedná se o opatření, které představuje instalaci vyhodnocovacího, řídícího a regulačního 

systému odběru a zásobování elektrickou energií dolu. Měřená data v systému AISYS jsou 
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archivována v procesních stanicích a v datové stanici a jsou uspořádána v časových řadách. 

Na osobním počítači (uživatelská stanice), který je připojen na síť systému, jsou pomocí 

tabulkového programu (např. EXCEL) jednoduše a komplexně vyhodnoceny všechny 

požadované informace. Vyšší vyhodnocování informací podle naměřených dat umožňuje 

bilancování spotřeby, vnitropodnikové účtování a analýzu spotřeby (plánování spotřeby, 

měrná spotřeba, technická norma spotřeby, časová a statistická analýza). Vyšší 

vyhodnocování informací rozpracovává data pro všechny druhy energií, např. elektrickou 

energii, teplo, horkou a teplou vodu, pitnou vodu, užitkovou vodu, odpadní vodu, 

vzduchotechnické a klimatizační zařízení, tlakový vzduch, plyn. Zprostředkování 

prohlídnutí všech stavů – událostí, které systém vyhodnocuje a zaznamenává (havarijní 

stavy, zapnutí a vypnutí akčních členů, přihlášení a odhlášení uživatelů, změna nastavení 

měřících a ovládacích prvků). V oblasti elektroenergetiky (oprávněný odběratel) a 

v návaznosti na možnosti sjednávání hodinových odběrových diagramů oprávněného 

zákazníka, nákup elektrické energie od více obchodníků za přijatelnější ceny v otevíracím 

se trhu je velice nutná připravenost energetických manažerů, energetiků, s kterými lze 

velice operativně pracovat při energetických a ekonomických hodnoceních výroby 

jednotlivých produktů (programů) a operativní sjednávání nejvýhodnějších produktů 

obchodníků s elektrickou energií. [interní podklady firmy Tebodin] 

 

 

4.3  Postup před realizací projektu 

V této kapitole bych chtěla také zmínit, že s návrhem kogenerační jednotky úzce souvisí 

projektová příprava, která celé výstavbě předchází a je pro celý projekt naprosto nezbytná. 

Zahrnuje poměrně velmi náročný geologický průzkum a jeho vyhodnocení, na základě 

kterého lze konstatovat, že se v dané lokalitě nachází důlní plyn, že jeho kvalita resp. 

výhřevnost je dobrá (alespoň 20 MJ.Nm³) a že ložisko je dostatečně vydatné, tzn., že 

můžeme počítat s výhledem minimálně 10 let provozu kogeneračního zdroje. Ve mnou 

zvolené lokalitě  - Důl Staříč jsou ty to podmínky splněny. Jedná se o velmi důležité 

kritéria, která souvisí s ekonomickou návratností investice.  

Jako každá investice jsou i záměry na výstavbu těchto kogeneračních jednotek podrobeny 

předem technickoekonomickým analýzám nebo energetickým auditům. Energetický audit 

posuzuje především: 
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- technický návrh velikosti, umístění a podmínek provozu KJ 

- energetické úspory a finanční úspory, kterých je možno dosáhnout, bude – li např. nákup    

   tepla a elektrické energie z vnějších soustav nahrazen výrobou v KJ spalujících důlní    

   plyn 

- tržby za dodávky energií z KJ 

- investiční a provozní náklady KJ 

- a v neposlední řadě komplexní ekonomické vyhodnocení a výstupy jako je návratnost    

  investice, vnitřní výnosové procento, čistá součastná hodnota, se kterými budu pracovat   

  v následující kapitole kde budu celý navržený projekt posuzovat z ekonomického     

  hlediska.  

Před tím, než bude stavba uvedena do provozu, musí pochopitelně dojít ještě ke 

schvalovacímu procesu a výběru dodavatele stavby.  Co se schvalovacího procesu týče, 

probíhá poměrně náročné projednání s dotčenými orgány státní správy. Až na základě 

všech kladných stanovisek jsou vydána rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. 

Na základě schválené dokumentace pro stavební povolení je prováděn výběr dodavatele 

stavby. S vybraným dodavatelem uzavírá investor smlouvu o dodávce, realizaci, uvedení 

díla do provozu a službách, zajišťovaných po ukončení zkušebního provozu. 

Vlastní realizaci stavby samotného kogeneračního zdroje lze označit za poměrně 

jednoduchou, neboť technologické zařízení motorgenerátoru je instalováno v kontejneru a 

trafostanice v kiosku. Kontejner i kiosek bývají dopraveny jako celek na staveniště.  

Realizace stavby probíhá bez potřeby složitého výstavbového zázemí, pouze s použitím 

běžných stavebních strojů a mobilních zvedacích mechanizmů.  

Doba realizace nepřesahuje čtvrt roku. [4]  
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5. EKONOMICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU KOGENERAČNÍHO   

ZDROJE 

 

Ekonomická analýza návrhu kogeneračního zdroje usnadňuje výběr z několika projekčních 

a technických variant řešení kogenerační jednotky pomocí měřitelné hodnoty přínosů. 

Jejím cílem mimo jiné je stanovení: 

- varianty technického řešení, která nejlepším způsobem využije investované prostředky; 

- vzniku rizik a nejistot v daném řešení; 

- očekávaných výnosů a nákladů. 

 

5.1  Roční výrobní náklady 

Základem jakéhokoliv ekonomického hodnocení jsou hodnoty ročních výrobních nákladů a 

výnosů. Roční výrobní náklady se z praktických důvodů dělí na investiční část a na roční 

provozní náklady. 

Investiční část ročních výrobních nákladů 

Tato položka ročních výrobních nákladů má amortizační funkci a jejím cílem je reprodukce 

zastaralého zařízení. Její hodnota vychází z investičních nákladů, doby životnosti 

uvažovaného zařízení a diskontní sazby. 

Investiční náklady (Kč) jsou finanční prostředky na výstavbu a provoz kogeneračního 

zdroje. V dané lokalitě zahrnují: 

- cenu kogenerační jednotky (jednotek); 

- palivové hospodářství, zásobní nádrže a ovládací zařízení; 

- připojení na místní nebo veřejnou elektrickou síť zahrnující popř. jeho rekonstrukci; 

- všechna mechanická propojení a elektrický servis, včetně propojení a vyzkoušení; 

- některé nové budovy, úpravy stávajících budov; 

- vyškolení operátorů, záložní díly a jiné speciální prostředky pro údržbu a opravy; 

- projekty, dozory a náklady na uvedení zdroje do provozu; 

- environmentální výbavu, hasičské prostředky a vnější profesionální služby požadované         

   k jejich ovládání. 
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Velikost investičních nákladů závisí především na typu kogenerační jednotky a na místních 

podmínkách. Značný podíl na celkových nákladech mohou mít náklady spojené s 

připojením na energetické sítě (plyn, elektřina). Investice velmi vyrostou, je-li nutno, 

současně s postavením kogeneračního zařízení, budovat také novou síť centralizovaného 

zásobování teplem.  

 Roční provozní náklady 

Celkové roční provozní náklady sestávají z následujících položek: 

- náklady na palivo pro pohonné jednotky; 

- mzdové náklady; 

- náklady na běžnou údržbu; 

- náklady na plánované prohlídky a opravy; 

- náklady na montážní a údržbový materiál; 

- náklady na provozní oleje, technické plyny a chemické prostředky na úpravy napájecí a   

   chladící vody; 

- režijní náklady. 

Náklady na palivo tvoří podstatnou část ročních provozních nákladů a tuto položku je vždy 

nutno vypočítat co nejpřesněji. Její velikost výrazně ovlivňuje celková tepelná účinnost 

zdroje, kvalita používaného paliva a jeho měrná cena. Ostatní položky ročních provozních 

nákladů se nejčastěji pro účely projektových studií a zjednodušené ekonomické analýzy 

stanovují odhadem (procentní díl investičních nákladů), nebo se zanedbají.  

 

5.2 Výnosy 

V kogeneračních tepelných zdrojích jsou výnosy dány především vyrobenou elektřinou a 

teplem. Realizují se buď prodejem těchto energií, nebo jako úspora při jejich nákupu od 

externích dodavatelů. Často se obě tyto formy kombinují. 

Výnosy za elektrickou energii 

 Produkovaná elektrická energie se využívá pro: 

- částečné krytí vlastní spotřeby, zbytek se nakupuje z veřejné rozvodné sítě; 

- pokrytí vlastní spotřeby a prodej přebytků do veřejné rozvodné sítě; 

- prodej do veřejné rozvodné sítě; 

- ostrovní provoz bez připojení k veřejné rozvodné síti. 
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U elektřiny využívané pro vlastní spotřebu je výnosem úspora finančních prostředků 

vyplývající z rozdílu měrných cen elektřiny nakupované a vyrobené vlastním zařízením. 

Připojení zdroje k veřejné rozvodné síti má podstatný vliv na velikost dosažené úspory. Při 

dodávce elektřiny do rozvodné sítě je výnosem tržba za vyrobenou elektřinu.  

Výnosy za teplo 

Výnosy za teplo dodané spotřebiteli jsou součinem odebraného tepla a jeho měrné ceny. Při 

hodnocení výhodnosti dodávky tepla z kogenerační jednotky vůči dodávce tepla z výtopny 

(kotle) je pro korektnost nutno za měrnou cenu uspořeného tepla dosadit cenu tepla v 

palivu kotlů zvýšenou o energie a hmoty spotřebované v kotelně.  

 
 

5.3  Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

 
Kriteria pro hodnocení ekonomické efektivnosti jsou veličiny, pomocí kterých se posuzuje 

ekonomická efektivnost variantního investičního záměru v průběhu jeho životnosti (nebo 

stanovené doby sledování). 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti opatření se používají zejména kritéria založená na 

diskontování. Jedná se o kritéria: 

- čisté součastné hodnoty (NPV - net present value). Je to součet diskontovaného toku 

hotovosti (cash flow), který bude vytvořen provozovaným zařízením za dobu sledování. 

Hledá se varianta s nejvyšší hodnotou souhrnného diskontovaného cash-flow. 

- vnitřního výnosového procenta (IRR – internal rate of return). Hledáme vnitřní 

úrokovou míru při níž je souhrnný diskontovaný cash flow roven nule právě po skončení 

doby životnosti zařízení.  

-  doby návratnosti investic (pay back period). Zde se rozlišuje prostá doba návratnosti, 

kdy není uvažováno s cenou peněz, a doba návratnosti uvažující cenu peněz. Prostá doba 

návratnosti může mít význam jen pro první orientaci. 

Z hlediska nároků na finanční zdroje lze tato kritéria rozdělit na: 

a) beznákladová 

b) nákladová – realizovaná v rámci oprav a údržby 

                        - investiční akce 
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Všechna opatření realizovaná bez nároků na finanční zdroje tzv. beznákladová opatření 

vedoucí k úsporám energie a nákladů s tím spojených jsou vždy ekonomicky efektivní. 

Jedná se zejména o organizační opatření, zlepšení obchodních smluv, úsporné chování 

spotřebitelů apod. Ekonomický efekt těchto opatření tedy je kvantifikován výši úspor 

nákladů na energii. 

Opatření vyžadující finanční prostředky je nezbytné vždy na základě kritérií ekonomické 

efektivnosti. Jak již bylo řečeno, tato opatření jsou rozdělena na dvě skupiny. 

První skupina opatření tvořena opatřeními nízkonákladovými, které lze realizovat v rámci 

oprav a údržby zařízení a jsou financována z provozních prostředků. 

Druhá skupina opatření, do které patří i můj projekt, zahrnuje tzv. vysokonákladová 

opatření, která jsou založena na realizaci rekonstrukce či náhrady málo efektivních 

stávajících energetických zařízení a vyžadují vynaložení investičních nákladů spojených 

s pořízením nově instalovaných zařízení či stavebních úprav. 

U nákladových opatření se vychází z hodnocení přínosu z jejich realizace na hospodářský 

výsledek hospodářského subjektu, tj. jeho zisku resp. nákladů a toku hotovosti. Velmi často 

dávají jednotlivá kriteria různé výsledky pro porovnávané varianty projektu. Jako základní 

bývá nejčastěji používána velikost čisté současné hodnoty s přihlédnutím k ostatním 

kriteriím. [9] 

Tato kritéria jsou založena na: 

- stanovení ročních čistých toků v hotovosti 

- přepočtu různodobých čistých toků na součastnou hodnotu pomocí diskontního 

činitele 

 

Základem pro výpočet ekonomické efektivnosti je tabulka toků hotovosti, sestavená pro 

celou dobu hodnocení. Tato tabulka obsahuje všechny příjmy a výdaje navrhovaného 

zařízení v jednotlivých provozních rocích. Na základě této tabulky je možno vypočítat 

ekonomické veličiny potřebné pro výsledné hodnocení. Čistý tok hotovosti (cash flow) 

v daném roce se pro patření navržená a hodnocená v rámci energetického auditu stanovují 

takto: 
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A) nízkonákladová opatření 

Cash flow (CF) = Úspory (U) – Mimořádné náklady na opravy a údržbu spojené 

s dosažením úspor energie (NPM) 

kde: Úspory se stanoví jako rozdíl ročních provozních nákladů před a po realizaci opatření 

včetně případných změn tržeb za energii, přičemž jejich výše se opakuje po dobu trvání 

realizovaného opatření. 

        Mimořádné provozní náklady jsou provozní náklady vyvolané realizací předmětného 

opatření v rámci mimořádných opravárenských a údržbových činností. 

 

B) vysokonákladová opatření 

Cash flow (CF) = Úspory (U) – Investiční náklady (IN) 

kde: Úspory reprezentují změnu provozních nákladů vyvolaných realizací opatření a 

stanoví se jako rozdíl provozních nákladů před realizaci a po realizaci opatření. Rovněž 

zahrnují změny tržeb za prodej energie. Tato komponenta zahrnuje tedy úspory nákladů na 

energii vyplývající z upravené energetické bilance, změnu dalších provozních nákladů jako 

jsou mzdy, servisní služby, provozní hmoty a rovněž změnu tržeb za prodej energie. 

         

5.4  Ekonomické hodnocení z pohledu projektu a z pohledu  

investora 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice se provádí na základě vypočtené velikosti 

základních kriterií a to ze dvou pohledů, u nichž je poněkud odlišně definován cash-flow a 

zisk. Jedná se o hlediska:  

- projektu, kdy se posuzuje efektivnost celkových vložených finančních zdrojů a 

nezkoumá se způsob jejich zajištění a ani se nezahrnuje vliv daní na ekonomický efekt, což 

odpovídá i parametrům mého návrhu kogenerační jednotky. Proto budu jednotlivé výpočty 

realizovat dle vzorců pro hledisko projektu, které jsou uvedeny níže. 

- investora, kdy se posuzuje efektivnost vložených prostředků respektující způsob 

financování a vliv daní. [9] 
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Na základě toho pak kriteriální ukazatele současné hodnoty toku hotovosti lze stanovit 

pomocí těchto výpočetních vztahů:  

Hledisko projektu 

a) nízkonákladová opatření 
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b) vysokonákladová opatření 
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Hledisko investora 

a) nízkonákladová opatření 
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b) vysokonákladová opatření 
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Vnitřní výnosové procento se obecně vypočte ze vztahu 
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       Doba návratnosti investice se pak vypočte z rovnice 

        Ts=IN/CF 

Význam použitých symbolů je následující: 

 CF            – roční hodnota toku hotovosti (cash flow) 
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 DCF         – diskontovaný tok hotovosti 

 U              – úspory nákladů vlivem realizace hodnoceného opatření 

 NPM        – mimořádné provozní náklady spojené s realizací provozních opatření    

                     v auditovaném systému výroby, distribuce a užití energie 

IN             – investiční náklady celkem, které je nutné vynaložit na realizaci navrženého               

                     opatření 

D               – dotace investičního záměru 

Dz             – daň ze zisku 

NSP          – splátky investičního úvěru 

INCZ        – cizí kapitálové zdroje jako bankovní úvěry, obligace apod. 

NU            – úroky z úvěrů 

r                 – diskontní míra 

Th              – doba hodnocení 

Ts               – reálná doba návratnosti investice 

 

 

5.5  Výpočty 

Ekonomické hodnocení jsem prováděla v souladu s vyhláškou č. 213/2011 Sb., kterou se 

vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004  Sb. 

Toto vyhodnocování má dvě fáze. 

 První fáze, kterou bych chtěla jen ve stručnosti zmínit, je zaměřena na vyhodnocení 

jednotlivých úsporných opatření na bázi kvantifikace: 

- úspor nákladů na energii 

- investičních nákladů spojených s realizací opatření 

- provozních nákladů po realizaci opatření 

Druhá fáze ekonomického hodnocení, která je předmětem mé práce, se zaměřuje na 

vyhodnocení ekonomické efektivnosti variant úsporných opatření sestavených z množiny 

formulovaných úsporných opatření. Jednotlivé varianty jsou tvořeny souborem dílčích 

úsporných opatření, které se liší energetickým, ekonomickým a ekologickým efektem. 

Ekonomické hodnocení variant úsporných opatření se provádí na bázi kriteriálních 

ukazatelů: 
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- doba návratnosti 

- čitá současná hodnota toku hotovosti 

- vnitřní výnosové procento 

Ve výpočtech se přínosy uvažují v cenové úrovni roku realizace projektu. Peněžní toky 

projektu se posuzují bez vlivu předpokládané státní podpory a neobsahují náklady na 

opatření k odstranění zanedbané údržby. 

Doba hodnocení projektu je 20 let a diskontní činitel (tedy úrok) dosahuje hodnoty 0,08. 

 

Za optimální variantu je považována ta z posuzovaných variant souboru úsporných 

opatření, která dosahuje nejlepších hodnot předmětných kriteriálních ukazatelů tj. maxima 

hodnoty NPV a IRR a minima doby návratnosti. [4] 

Všechny výpočty budou provedeny na bázi předpokladů uvedených v tabulce. č. 3. 

   Tabulka č. 3: Předpoklady k výpočtům 

Název parametru Měrná jednotka Hodnota 

Diskontní činitel (úrok) - 0,08 

Doba porovnání roky 20 

Meziroční eskalace cen % 0,0 

Investiční výdaje VAR I Tis. Kč 14 136,0 

Investiční výdaje VAR II Tis. Kč 16 636,0 

Investiční výdaje VAR III Tis. Kč 18 844,0 

         Zdroj:interní údaje firmy Tebodin 

 

 

 
Čistá současná hodnota - NPV 

Z výše uvedeného je zřejmé, že můj návrh zahrnuje tzv. vysokonákladová opatření a že jej 

budu posuzovat z hlediska projektu. Proto jsem pro výpočet čisté současné hodnoty u všech 

třech variant použila vzorec: 
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Investice na realizaci navrženého opatření máme pouze v prvním roce, proto je v prvním 

zlomku odečítáme od úspor. V dalších letech tj. 2.až 20. rok, již žádné investice nemáme, 

proto počítáme pouze s úsporami. Propočty jednotlivých zlomků, tzn. jednotlivých let jsou 

uvedeny pro variantu I v příloze 2, pro variantu II v příloze 4 a pro variantu III v příloze 6. 

Jedná se vždy o osmý sloupec přílohové tabulky s názvem diskontované čisté úspory, jehož 

kumulací, tedy postupným sčítáním výsledků za jednotlivé roky – uvedené v sloupci 

diskontovaný kumulovaný tok v hotovosti - se v posledním roce dostaneme až k 

výsledné hodnotě NPV. U všech třech variant se jedná o poslední řádek posledního 

sloupce. 

Samotné výpočty pro všechny tři varianty projektu vypadají takto: 

 

VARIANTA I 

 

NPV = 12255-14036  +  12255  +  12255  +  12255  +   12255  +   12255  +   12255  +  

                  1+0,08         208,01  308,01  408,01  508,01  608,01  708,01   

 

           +  12255  +  12255   +   12255   +  12255   +   12255  +    12255   +   12255    +    

              808,01  908,01  1008,01  1108,01  1208,01  1308,01  1408,01   

 

           +  12255    +  12255   +   12255   +  12255   +   12255   +   12255      =   107 232,5 

              1508,01  1608,01  1708,01  1808,01  1908,01   2008,01  

 

 

Čistá současná hodnota pro variantu I činí 107 232,5. 

 

 

 

VARIANTA II 

 

NPV = 13049-16636  +  13049  +  13049  +  13049  +   13049  +   13049  +   13049  +  

                  1+0,08         208,01  308,01  408,01  508,01  608,01  708,01   

 

           +  13049  +  13049   +   13049   +  13049   +   13049  +    13049   +   13049    +    

              808,01  908,01  1008,01  1108,01  1208,01  1308,01  1408,01   

 

           +  13049    +  13049   +   13049   +  13049   +   13049   +   13049      =   112 713,3 

              1508,01  1608,01  1708,01  1808,01  1908,01   2008,01  

 

 

 

Čistá současná hodnota pro variantu II činí 112 713, 3. 

 



                                     Pavla Ivaňcová: Využití důlních plynů na území OKR 

        2011/2012                                                                                                                                           - 27 - 

 

 

VARIANTA III 

 

NPV = 10616-18844  +  10616  +  10616  +  10616  +   10616  +   10616  +   10616  +  

                  1+0,08         208,01  308,01  408,01  508,01  608,01  708,01   

 

           +  10616  +  10616   +   10616   +  10616   +   10616  +    10616   +   10616    +    

              808,01  908,01  1008,01  1108,01  1208,01  1308,01  1408,01   

 

           +  10616    +  10616   +   10616   +  10616   +   10616   +   10616      =   86 781,3 

              1508,01  1608,01  1708,01  1808,01  1908,01   2008,01  

 

 

Čistá současná hodnota pro variantu III činí 86 781,3. 

 

 

Při porovnání výsledků těchto třech variant kogeneračních jednotek jsem došla k závěru, že 

nejvhodnější variantou bude varianta II, protože dosahuje nejvyšší čisté současné hodnoty.  

 

 

Vnitřní výnosové procento - IRR 

 

Při výpočtu vnitřního výnosového procenta vlastně porovnáváme IRR v prvním a 

posledním roce investice.  

Jak můžeme vidět při pohledu do příloh 2, 4 a 6 s názvem energeticky úsporný projekt 

varianta I, II i III v prvním roce je hodnota cash-flow (hrubých úspor od kterých odečteme 

investiční náklady) vždy záporná, což znamená, že nám projekt ještě nepřináší žádné zisky. 

V posledním tedy 20. roce se cash-flow dostane do kladných hodnot a projekt je již 

ziskový. IRR, tedy porovnání 20. roku s 1. rokem provozu, vyjde pro variantu I 651,5%, 

pro variantu II 363,8% a pro variantu III 129%. Postup výpočtu uvádím v následující 

tabulce. 
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Tabulka č. 4.: Výpočty IRR 

 VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 

 

1. rok 

  01  IRRCF  

  011881  IRR  

18811 IRR  

  01  IRRCF  

  013587  IRR  

35871 IRR  

  01  IRRCF  

-8228(1+IRR)=0 

82281 IRR  

 

20. rok 

  01  IRRCF  

  0112255  IRR  

1225520 IRR  

0)1(  IRRCF  

13049(1+IRR)=0 

1304920 IRR  

0)1(  IRRCF  

10616(1+IRR)=0 

1061620 IRR  

 

Porovnání 

20 rok/1 rok 

120 IRRIRR  

188112255   /.(-1) 

IRR = 651,5% 

120 / IRRIRR  

-13049/3587     /.(-1) 

IRR = 363,8% 

120 / IRRIRR  

-10616/8228     /.(-1) 

IRR= 129% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba návratnosti 

Protože v tomto projektu neuvažuji cenu peněz a používám i další nástroje ekonomického 

hodnocení, rozhodla jsem se zvolit k propočtu prostou dobu návratnosti, která ačkoliv je 

vhodná spíše jen pro první orientaci, pro náš účel postačí. 

 

VARIANTA I 

CFINTs   

1225514136Ts  

2,1153,1 Ts  

VARIANTA II 

CFINTs   

1304916636Ts  

3,1275,1 Ts  

VARIANTA III 

CFINTs /  

1061618844Ts  

8,1775,1 Ts  

 

Prostá doba návratnosti projektu návrhu kogenerační jednotky pro variantu I činí 1,2 roky, 

pro variantu II 1,3 roky a pro variantu III 1,8 let. 

 

Podrobné propočty ke všem třem variantám projektu včetně grafů uvádím v příloze. Jedná 

se především o výpočty diskontovaných čitých úspor a diskontovaného kumulovaného toku 

v hotovosti, jež jsou v tabulkách znázorněny na šedém pozadí. Pro lepší orientaci jsem ještě  

vytvořila souhrnnou tabulku, která nám ukazuje výsledky ekonomického hodnocení variant 

souboru úsporných opatření – čili výsledky čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového 

procenta a doby návratnosti.  
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Tabulka č. 5: Závěrečná tabulka výsledků ekonomického hodnocení variant souboru 

úsporných opatření   

ukazatel                           hodnota jednotka 

- doba návratnosti 1,2 1,3 1,8 Rok 

- čistá součastná hodnota  107 232,5 112 713,3 86 781,3 Tis. Kč 

- vnitřní výnosové procento 651,5 363,8 129 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

5.6  Interpretace výsledků 

Jak lze vyčíst z tabulky výše v mém ekonomickém hodnocení dopadly nejlépe varianty I a 

II. O variantě III vůbec uvažovat nebudeme, protože dopadla ve všech výpočtech nejhůře a 

navíc výdaje související s investicí do této varianty kogeneračního zdroje jsou nejvyšší. 

K realizaci bych doporučila variantu II – instalaci kogenerační jednotky a současné 

realizace regulačního systému AISYS. Tato varianta dopadla nejlépe ve výpočtech čisté 

současné hodnoty, která je z hlediska ekonomického hodnocení nejdůležitější. Ačkoliv by 

se dalo uvažovat i o variantě I, která dopadla lépe co se vnitřního výnosového procenta a 

doby návratnosti týče, myslím si, že varianta II s regulačním systémem AISYS přinese své 

výhody. 
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6. PŘÍNOS NÁVRHU KOGENRAČNÍHO ZDROJE PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Kogenerační jednotky současné vývojové generace musí splňovat z hlediska emisí 

příslušné normy. Základním problémem jak činných dolů, tak oblastí, kde byla těžba v 

minulosti ukončena je metan, který vzniká spalováním CO2. Metan je, jak jsem již 

v prvních kapitolách své práce zmiňovala, hlavní složkou důlního plynu a patří mezi 

škodlivé plyny, jejichž emise mohou negativně ovlivňovat oteplování zemského klimatu. 

Proto je ve světě a v posledních létech i u nás snižování emisí metanu resp. CO2 věnována 

zvýšená pozornost. 

Oproti oddělenému způsobu výroby tepla a elektřiny výrazně snižují celkovou velikost 

emisí SO2, NOx, CO, prachu ale i CO2 a to v důsledku snížení spotřeby primárních 

energetických zdrojů a plynofikací výroby elektřiny.  

Obecný vzorec pro snížení emisí při použití kogeneračního principu je následující: 
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Zde jsou: 

M (kg)                      - zmenšení emise příslušné látky 

m (kg/GJ)                 - velikost emise látky vzniklé při spálení paliva, vztažená na 1 GJ   

                                    uvolněného tepla. 

indexy výt, kj, el      - vztah k výtopně, kogenerační jednotce a kondenzační elektrárně 

index x                     - druh emitující látky. 

 

 

Vzorec uvažuje i možné rozdíly v účinnostech kogenerační jednotky a náhradní výtopny. Je 

z něj patrné, že poměrné zmenšení emisí libovolné škodlivé látky je přímo úměrné modulu 

teplárenské výroby elektřiny. 

V závislosti na okolnostech je snížení emisí škodlivých látek při provozu kogenerační 

jednotky rozdílné, v závislosti na použité technologii a dosažené hodnotě modulu 

teplárenské výroby elektřiny. [4] 

Samotný výpočet snížení emisí je velmi složitý a závisí na mnoha faktorech, které ve svém 

projektu neuvažuji. Rozhodla jsem se proto jen o srovnání produkce množství škodlivých 
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látek před a po realizaci projektu, jeho přepočtu na procenta a následné grafické vyjádření. 

Hodnoty produkce emisí před a po realizaci projektu jsem si vypůjčila z interních podkladů 

firmy Tebodin.  

 

6.1 Emise škodlivých látek před a po realizaci kogenerační   

jednotky 

Srovnání emisí škodlivých látek jsem se rozhodla provést ve stejné lokalitě jako 

ekonomické zhodnocení, tedy v areálu dolu Staříč – Chlebovice. Jak jsem již zmiňovala, 

důlní plyn je zde odsáván a spalován v horkovzdušné výtopně o celkovém výkonu 17,85 

MWt. Množství emisí škodlivých látek produkovaných při tomto způsobu vytápění budu 

porovnávat s množstvím emisí, které vzniknu po zabudovaní mnou ekonomicky 

nejvýhodnější varianty kogeneračního zdroje. Jedná se o údaje varianty II. Spotřebu paliv a 

energií před realizací projektu, po zabudování kogenerační jednotky a vzniklý rozdíl je 

vidět v následující tabulce. Rozepsané hodnoty výchozího stavu dokládám v příloze I. 

 

Tabulka č. 6: Spotřeba paliv a energie před a po realizaci úsporných opatření 

Spotřeba paliv 

a energie 

Výchozí stav 

(GJ/rok) 

Stav po realizaci 

(GJ/rok) 

Rozdíl 

(GJ/rok) 

Rozdíl (%) 

151 576, 000 99 368,673 52 207,327 34,44 

Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 

 

Je zřejmé, že zabudováním kogenerační jednotky do areálu dolu spotřebujeme ročně téměř 

o 35% méně paliv a energie. Snížené hodnoty jsou značné i u všech stavů znečišťujících 

látek, jak ukazuje tabulka č. 7. 

Pro posouzení vlivu spotřeby energie po realizaci navržených variant byl proveden výpočet 

množství všech sledovaných látek, emitovaných do ovzduší při získávání potřebného 

množství energie. Hodnoty emisí vznikající při spalování degazačního plynu byly 

stanoveny podle platných emisních faktorů stanovených nařízením vlády č. 352/2002 Sb. 

Zátěž ovzduší připadající na spotřebu el. energie byla stanovena na základě skutečných 

emisních koeficientů, které jsou dosahovány při výrobě el. energie v uhelných elektrárnách 

na území ČR.  
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Tabulka č. 7: Stavy znečišťujících látek 

Znečišťující 

látka 

Výchozí stav 

(t/rok) 

Stav po realizaci 

(t/rok) 

Rozdíl (t/rok) Rozdíl (%) 

Tuhé  5,673 3,940 1,733 30,55 

SO2 63,242 44,261 18,980 30,01 

NOx 22,429 18,147 4,282 19,09 

CO 2,361 1,759 0,602 25,50 

CO2 18 071,423 13 852,760 4 218,662 23,34 

Zdroj: interní podklady firmy Tebodin 

 

Použitím kogeneračních jednotek došlo ke snížení produkce všech škodlivých látek, jak lze 

nejlépe vidět na grafu č. 1 umístěného pod textem. Tuhé části (především popílek 

vznikající při spalování paliv), které jsou znázorněny v prvním sloupci grafu, byly sníženy 

o 30%  - stejně  jako hodnoty u oxidu siřičitého ve druhém sloupci. Ve třetím sloupci lze 

vidět hodnoty oxidu dusíků, ze kterých vzniká skleníkový plyn. Díky kogenerační jednotce 

byly emise těchto látek sníženy o téměř 20%. O třetinu nižší jsme zaznamenali také 

produkci jedovatého oxidu uhelnatého, jehož hodnoty jsou v posledním sloupci grafu.  

Největší pozornost je třeba věnovat CO2, který vzniká spalováním methanu. Spálením 1 t 

CH4 je vyprodukováno 2,75 t emisí CO2., což je z ekologického hlediska nepřijatelné. Díky 

instalování kogenerační jednotky je produkce emise CO2 snížena o více než 23%. V grafu 

není CO2 uveden z důvodu nepoměru hodnot s ostatními látkami a tudíž špatné grafické 

interpretaci. 

 

Graf č. 1.: Hodnoty znečišťujících látek 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2 Návrhy a doporučení 

 

Jako úsporné opatření jsem navrhla instalaci kogenerační jednotky z varianty II, které 

představují energetický zdroj tepla a elektrické energie spalující degazační plyn, tj. palivo 

řazené mezi obnovitelné zdroje energie, zejména pokud jde o degazační plyn z uzavřených 

důlních děl. Přínosem instalace KJ bude převzetí podílu na zásobování dolu elektrickou 

energií a snížení jejího nákupu z distribuční sítě ČEZ – SME, a.s. 

Kogenerační zdroj bude umístěn v blízkosti stávající plynové výtopny na samostatném 

betonovém základu. Její součástí bude komín pro odvedení spalin.  

Varianta II přestavuje instalaci kogenerační jednotky a současné realizace regulačního 

systému AISYS. Tato kogenerační jednotka zhodnotí vstupní energie s vyšší účinností, 

převezme část výroby tepla z plynové výtopny a elektrické energie vyrobená v kogenerační 

jednotce sníží spotřebu nákupu z distribuční soustavy. Regulační systém bude 

optimalizovat provoz spotřeby elektrické energie, sníží ztráty a maximalizuje odběry ze 

sítě. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo popsat technologie zpracování důlních plynů na území ostravsko - 

karvinského revíru a na základě ekonomického zhodnocení vybrat vhodnou variantu 

z navržených úsporných opatření ve formě kogeneračního zdroje pro plynovou kotelnu 

nacházející se v areálu Dolu Staříč. 

Práce je zahájena teoretickou částí, jež se zabývá charakteristikou důlních plynů a jejich 

využitím a zpracováním od počátku až do současnosti, kdy je trendem aplikace 

kogeneračních jednotek. Další kapitola je věnována právě kogeneračním jednotkám, 

především jejich zřizování a uvedení do provozu. Můj přinos v této práci začíná návrhem 

kogeneračního zdroje pro areál Dolu Staříč, díky jejíž realizaci došlo ke snížení nákupu 

elektrické energie z distribuční soustavy a tím i k úspoře finančních prostředků. Provoz 

kogenerační jednotky rovněž převzal část výroby tepla z plynové výtopny, což má na 

finanční stránku projektu stejně kladný dopad. 

Dále jsem jednotlivé varianty svého návrhu posuzovala dle kritérií ekonomického 

hodnocení, jejichž popisu jsem také věnovala pár stránek. Stěžejním úkolem mé práce bylo 

stanovit čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento a dobu návratnosti investice 

všech třech variant navrženého projektu a vybrat tu ekonomicky nejvhodnější. U té jsem 

ještě nastínila přínos pro životní prostředí formou porovnání vzniku emisí škodlivých látek 

před a po realizaci výstavby kogeneračního zdroje v areálu Dolu Staříč. 

Výsledkem práce je potvrzení hypotézy, že výstavbou kogenerační jednotky dojde 

k úsporám jak finančním a energetickým tak i emisním.  

Je dosti možné, že v budoucnu dojde k postupnému poklesu výkonu existujících vrtů a 

bude potřeba hledat nová ložiska za cenu větších nákladů. Z tohoto pohledu může být 

zajímavé, že kontejnerové uspořádání kogenerační jednotky umožňuje její poměrně snadný 

přesun mezi lokalitami, což zajišťuje její využití po celou dobu životnosti. Doufám, že i 

toto je dalším kladem jež výstavba kogeneračních zdrojů přináší a že jejich instalace bude 

pokračovat i v budoucnu. 
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