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KONFERENCE 
 

„Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích“ 
 

4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém hradě 

 
 

PROGRAM KONFERENCE 

10:30 – 11:00  Registrace účastníků 

11:00 – 11:05  Zahájení konference a úvodní slovo generálního ředitele TST, a.s. 

11:05 – 11:10  Řeč starosty města 

11:10 – 11:20  Krátký film o strakonické teplárně 

11:20 – 11:35  Nová technologie jako kombinace známých a ověřených principů 

   Ing. František Paulík, TENZA, a.s. 

11:35 – 11:45  České teplárenství ve víru legislativy 

   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Teplárenské sdružení České republiky  

11:45 – 11:55  Řekněme si o uhlí, je to naše příležitost 

   Dr. Ing. Damir Dordevič, Severní energetická a.s. 

11:55 – 12:05  Supervize, diagnostika, optimalizace kotlů na tuhá paliva 

   Ing. Jiří Pliska, OT Energy Services a.s. 

12:05 – 12:15  Teplárna Strakonice, a.s. a její systém integrovaného managementu 

   Ing. Alena Švarcová, CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 

12:15 – 12:30  Diskuze a závěr konference 

12:30 – 14:30  Výstava a občerstvení v Maltézském sále strakonického hradu 
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PŘEHLED OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH KE ZVÝŠENÍ 
ÚČINNOSTI, ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVEK 
TEPLA A ELEKTŘINY A MINIMALIZACI DOPADŮ DO 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
Ochrana ovzduší (1990 - 1998) 
  
Je všeobecně známo, že před rokem 1989 byla ochrana životního prostředí na okraji zájmu, 
byť na sklonku 80. let se i státní orgány správy začaly zabývat tématem zdravých podmínek 
k životu, hlavně kvůli kritické situaci v severních Čechách a na Ostravsku. Chystané právní 
předpisy, zejména v oblasti ochrany ovzduší, ale začaly vycházet až po roce 1990. V průběhu 
následujících let byly několikrát novelizovány a měněny. 
 
Teplárna Strakonice, která byla na sklonku 80. let součástí Jihočeských energetických závodů 
(JČE), vypadala na začátku roku 1990 jako většina tehdejších energetických podniků –většina 
zařízení se blížila ke konci své životnosti a bylo nutno zahájit rozsáhlé rekonstrukce a 
modernizace. V podstatě jedinými instalovanými zařízeními přispívajícími k ochraně ŽP byly 
elektrostatické odlučovače zachycující popílek z uhelných kotlů, tehdejší legislativa 
nevyžadovala omezovat další látky znečišťující ovzduší. Platil sice zákon o opatřeních proti 
znečišťování ovzduší z roku 1967, ale jeho vliv na zlepšení kvality ovzduší byl omezený; pro 
ilustraci je možné uvést, že komín vysoký 150 m mohl vypouštět 900 kg popílku za hodinu, 
což je dnešníma očima nepředstavitelné množství – v současné době vypouští teplárna 900 kg 
popílku za měsíc, tj. asi 720x méně, než bylo možné za totalitního režimu. 
 
V roce 1991 vyšel první moderní zákon o ochraně ovzduší, který znamenal zásadní mezník 
pro provedení opatření vedoucích k razantnímu snížení úletu škodlivin ze zdrojů 
znečišťujících ovzduší. V zákonu a navazujících předpisech byly poprvé stanoveny emisní 
limity pro základní znečišťující látky TZL („popílek“), SO2, NOx a CO. K dosažení limitů 
bylo dáno přechodné období, které muselo skončit nejpozději 31.12.1998, a během něhož 
platily limity (v mg/m3) mírnější, vycházející ze skutečných hodnot emisí v roce 1990: 
 
Tab. č. 1 

Kotel TZL SO2 NOx CO 
K1 1000 6600 650 250 
K2 1000 6600 650 250 
K3 400 4700 650 250 
K4 50 4700 850 175 
K5 50 4700 850 175 
 
Nové emisní limity platné od 1.1.1999 byly v některých případech až 10x přísnější 
(zvýrazněny „tvrdší“ limity): 
 
 



  

 5

 
 

Tab. č. 2 

Kotel TZL SO2 NOx CO 
K1 100 2500 650 250 
K2 100 2500 650 250 
K3 100 1700 650 250 
K4 50 1700 450 175 
K5 50 1700 450 175 
 
 
Snížení emisí NOx (1992 - 1993) : Denitrifikace  
 
Na tehdejších kotlích s elektrostatickými odlučovači a spalovaným palivem nebylo možné 
nových emisních limitů dosáhnout. Ještě v rámci JČE začaly přípravy na instalaci zařízení 
omezující emise. Prvním krokem byla denitrifikační zařízení na kotlích K1 a K2. Roštové 
kotle s přídavným práškovým topením byly v poměrně špatném technickém stavu, řízeny 
byly manuálně a emisní koncentrace NOx dosahovaly cca 800 mg/m3. Vzhledem k tomu, že 
v České republice nebyly moderní technologie k dispozici, byla jako dodavatel denitrifikace 
vybrána americká společnost Nalco Fuel Tech, resp. její německé zastoupení. V letech 1992 a 
1993 byla instalace úspěšně provedena, investiční náklady dosáhly cca 40 mil. Kč a zařízení 
s vysokou účinností byla v provozu až do roku 2011 resp. 2013, kdy byly zahájeny 
rekonstrukce kotlů K1 a K2. Na kotli K3 byla provedena generální oprava, v jejímž rámci 
byla instalována primární opatření omezující tvorbu NOx přímo ve spalovací komoře. 
 
 
Snížení emisí SO2 a TZL (1994 - 1998) : Odsíření 
 
Dosud největší investice v dějinách teplárny byla připravována v nových podmínkách. V roce 
1994 vznikla samostatná akciová společnost, jejímž hlavním ekologickým cílem bylo 
vyřešení emisí SO2 a TZL. Vedle zkoušek nízkosirného černého uhlí, které nedopadly 
příznivě, se jako druhá možnost jevila výstavba odsiřovacího zařízení, společného pro 
všechny tři uhelné kotle K1, K2 a K3. Vzhledem k prostorovým možnostem přicházela 
v úvahu pouze tzv. polosuchá metoda, kterou ve finále nabízelo šest firem. Jako nejvhodnější 
byla vybrána technologie německé společnosti Wulff, jako generální dodavatel rakouská 
firma AEE. Na sklonku roku 1998 bylo odsíření za cca 230 mil. Kč uvedeno do provozu. 
Zařízení s účinností odstraňování SO2 až 85 % resp. s maximální koncentrací SO2 1000 
mg/m3 a snížením emisí TZL pod 50 mg/m3 je v provozu do současnosti. V průběhu dalších 
let proběhla optimalizace provozu a několikrát byly vyměněny hadice ve filtru za odsiřovací 
technologií.  
 
Díky výstavbě odsíření jsou od roku 1999 emisní limity uvedené v tab. č.2 bez problémů 
plněny, koncentrace znečišťujících látek za odsířením se udržují na konstantní úrovni. Údaje 
za rok 2013 uvádí následující tabulka, z níž plyne, že limity jsou s rezervou plněny: 
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Tab. č. 3 

Koncentrace 
emisí 
(mg/m3) 

NOx SO2 TZL 

 2013 469 1511 16 
Limit  650 1700 100 
 
Další tabulka uvádí úlet znečišťujících látek v tunách před a po výstavbě odsíření + vývoj za 
posledních 5 let; patrný je trend postupného snižování úletu a plnění limitů s velkou rezervou:  
 
Tab. č. 4 

Úlet 
emisí 
(t) 

NOx SO2 TZL 

 1991 627 3613 192 
1998 580 2951 132 
2002 349 1306 34 
2009 410 1251 11 
2010 358 1254 4 
2011 331 1155 7 
2012 332 1107 14 
2013 345 1114 12 
Limit 
od 2006  530 1450 20 
 
 
Zvýšení účinnosti výroby elektřiny (1996 - 1999) : Výměna 
turbogenerátorů TG1 a TG2;  
2005: Instalace zařízení na čištění kondenzátoru 
 
Zatímco před rokem 1990 nebyl na trhu o elektřinu příliš velký zájem a v teplárně byl 
provozován pouze protitlaký TG1, v nových podmínkách poptávka rychle rostla. 
Zakonzervovaný TG2 byl uveden do provozu omezeného výkonem z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu, následně bylo rozhodnuto obě turbosoustrojí vyměnit a nahradit stroji o 
vyšším výkonu. Mezi roky 1996 a 1999 byly oba TG nahrazeny, výkon TG1 byl zvýšen ze 2 
MW na 8 MW, výkon TG2 z 16 MW na 20 MW. Výrazně vzrostla i účinnost TG1, z cca 79 
% na cca 93 %, což znamená výraznou úsporu paliva na výrobu stejného množství elektřiny. 
V roce 2005 bylo nainstalováno zařízení na automatické čištění kondenzátoru TG2, které 
zvýšilo efektivitu výroby elektřiny a vede k další úspoře chladící vody. 
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Třídění odpadů, rekultivace skládky Kuřimany (1991 - 2014) 
 
Před rokem 1990 neexistovala právní úprava zabývající se správným nakládáním s odpady, 
tříděním, skládkováním... Ani v teplárně nebyl zavedený systém třídění a odděleného 
shromažďování odpadů, vedlejší energetické odpady (popílek a škvára) byly odváženy na  
 
skládku, další odpady, s výjimkou železného šrotu, byly shromažďovány na jedné velké 
hromadě. Po vydání zákona o odpadech byl zpracován Program odpadového hospodářství a 
okamžitě byly zahájeny kroky k zahájení třídění odpadů. Areál byl postupně vybaven 
desítkami shromažďovacích prostředků a kontejnerů, separovány začaly být plasty, sklo, 
papír, stavební odpady, biologické odpady, uliční smetky, elektroodpady... Byla dokončena 
výstavba skládky v Kuřimanech, kde byla následně zahájena rekultivace rozložená do 
několika let; rekultivace by měla být ukončena v roce 2018. 
 
 
Snížení ztrát v rozvodech tepla (1996 - 2014) 
 
V roce 1996 se součástí akciové společnosti stalo tepelné hospodářství, zároveň začal 
nekonečný seriál oprav tepelných rozvodů a výměníkových stanic (VS), které byly na začátku 
90. let ve velmi špatném stavu. Zároveň byly zahájeny teplofikace řady lokalit ve městě a 
postupně se začalo přecházet na náhrady parních rozvodů s velkými ztrátami za modernější 
rozvody horkovodní.  
 
Postupně bylo provedeno: 
 
1996: Teplofikace Barvínkova a ul. Volyňské 
1997: Teplofikace ul. Žižkovy 
2000: Oprava a modernizace VVS 1. Máje 
2002: Oprava a modernizace rozvodů tepla na sídlišti Stavbařů 
2003: Oprava parovodu P3 v ul. Ellerově; Náhrada parních rozvodů v ul. Havlíčkově a A. 
Šťastného;  
Oprava a modernizace tepelných rozvodů v ul. Tržní 
2004: Oprava parovodu sever v ul. Ellerově; Oprava a modernizace rozvodů tepla Na Ohradě 
a v ul. Zvolenská; Teplofikace rodinných domků v ul. Máchově 
2006: Teplofikace strakonického hradu 
2007: Zahájena oprava parovodu Sídliště I; Modernizace rozvodů tepla na sídlišti Mír 
2008: Teplofikace ul. Svojsíkovy a Máchovy; Oprava parovodu Sítos 
2009: Modernizace VS na sídlišti Jezárky; Výstavba teplovodů v lokalitě Na Muškách; 
Dokončena oprava parovodu Sídliště I; Modernizace VS Dukelská 
2010: Teplofikace lokality Stínadla 
2010-2011: Oprava parovodu na Velkém náměstí; Eliminace parovodu sever 
2012: Přepojení 33 odběrných míst z primárního na sekundární rozvod 
2013: Rozšíření teplovodů v ul. Sv. Čecha a Bezděkovské 
2014: Eliminace parovodu východ – 1. etapa 
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Výše uvedené akce vedly zejména k dramatickému poklesu ztrát, zatímco v roce 1990 činily 
ztráty v rozvodech tepla takřka 160 000 GJ, v roce 2013 klesly na 114 000 GJ, tedy zhruba o 
jednu třetinu. 
 
Snížení spotřeby vody (2000 - 2007) : Rekonstrukce CHÚV, 
výstavba chladících věží a mikrověží 
 
V letech 2004-2007 byla provedena rekonstrukce a modernizace chemické úpravny vody. 
Jejím hlavním přínosem bylo snížení spotřeby chemikálií sloužících k úpravě vody, ale také 
snížení spotřeby samotné vody a zároveň snížení produkce odpadních kalů a snížení obsahu  
 
škodlivin ve vodách vypouštěných do kanalizace. K snížení spotřeby chladící vody výrazně 
přispěla i výstavba dvou chladících věží na okruhu chlazení TG a následně i chladících 
mikrověží na okruhu vnitřního chlazení.  
 
 
Integrované povolení - Platné od 17.10.2006 
 
Zcela nový mechanismus v oblasti ochrany životního prostředí začal platit v roce 2006, kdy 
byla veškerá povolení týkající se ŽP integrována do jednoho rozhodnutí, které stanovilo nové 
přísnější požadavky v oblasti ochrany ovzduší, vodního hospodářství, nakládání s odpady, 
předcházení haváriím a hluku. Na základě integrovaného povolení byly provedeny opravy 
havarijních van u nádrží shromažďujících nebezpečné látky i povrchu mycí rampy a změnil se 
teplotní režim vypouštění vod z průtočného chlazení tak, aby dopady na život v řece byly 
minimální. 
 
 
Snižování hlukové zátěže (2000 - 2014) 
 
Ještě před vydáním integrovaného povolení byly na oba TG nainstalovány protihlukové kryty 
omezující hlučnost v pracovním prostředí a v roce 2003 byla provedena výměna 
odpopílkovacího zařízení (13 mil. Kč); po výměně hlučného dožitého systému klesla hladina 
hluku u technologie o 20 dB(A), ve venkovním prostoru o 13 dB(A). Další opatření 
následovala v letech 2003-2007, jednalo se o výměnu redukční stanice, přesunutí ventilátorů 
z vnějšího prostředí dovnitř, výměnu vrat a oken hlavního výrobního bloku a chemické 
úpravny vody, instalaci protihlukových krytů kouřových ventilátorů a sání vzduchových 
ventilátorů kotlů, instalaci tlumičů hluku chladícího vzduchu kompresorů, instalaci 
protihlukových rohoží do nádrží chladících věží, vše za zhruba 3 mil. Kč. 
 
 
Oprava a modernizace elektrických napájecích stanic (2009 - 
2010) 
 
S nízkou účinností pracující napájecí stanice EN3, EN4 a EN5 byly během dvou let 
zmodernizovány, byla provedena výměna elektromotorů, které jsou nyní řízeny frekvenčními  
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měřiči, nahrazena byla i vlastní čerpadla. Tato akce vedla k roční úspoře elektřiny cca 750 
MWh. 
 
 
Využití popílku a škváry ve stavebnictví (2000 – 2014) : 
Certifikace, REACH 
 
Skládka v Kuřimanech přestala vyhovovat novým předpisům, takže bylo třeba zajistit jiné 
způsoby likvidace resp. využívání vedlejších energetických produktů (VEP), jak jsou popílek 
a škvára označovány. V devadesátých letech se VEP s úspěchem odvážely do vytěžených 
důlních prostor, současně byla zahájena spolupráce s firmou Rekka, která materiály využívá 
k rekultivacím starých ekologických zátěží v oblasti Mydlovar. Postupně byla zahájena 
spolupráce s několika stavebními firmami, které dokázaly popílek využít k různým účelům ve 
stavebnictví, proto bylo v roce 2000 přistoupeno k první certifikaci popílku, pro výrobu 
betonu a pro výrobku cihlářských pálených výrobků. Důvodem byly hlavně úspory  
 
v nákladech, popílek se stal zajímavým obchodním artiklem. V dalších letech byla certifikace 
několikrát zopakována a rozšířena i pro cementárny (některé certifikáty mají omezenou 
platnost), v roce 2010 pak TST úspěšně registrovala popílek a škváru podle nové evropské 
legislativy, tzv. REACH. V současné době je popílek předáván zejména do cihelen, 
betonáren, část produkce je vyvážena do zahraničí, část stále předávána spol. Rekka. Škvára, 
která byla s úspěchem využívána při stavbách sportovišť a zimním posypu komunikací, je 
v současné době využívána také v cihelnách, případně ji odebírá spol. Rekka.  
  
 
Snížení prašnosti (2000 - 2014) 
 
K výraznému snížení prašnosti v areálu přispělo několik významných akcí, zejména 
rekonstrukce odpopílkování, výstavba protiprašných vrat a protiprašné stěny v sokolovské 
skládce, instalace centrálního vysavače a modernizace vykládky popílku. 
 
 
Rozdělení teplárny na dvě provozovny (2012) 
 
Kvůli snížení výroby v několika strakonických podnicích a tím souvisejícím poklesu dodávek 
páry, v případě bývalé mlékárny úplnému zastavení odběru, došlo k oddělení kotle K5 od 
ostatních kotlů a zároveň ke snížení výkonu kotle K5. Důvodem je pokrytí dodávek páry v 
době letní odstávky uhelné části – v letních měsících je požadované množství páry nižší než 
byl minimální výkon dříve totožných kotů K4 a K5, a tak bylo přistoupeno ke snížení 
jmenovitého a tím pádem i minimálního výkonu kotle K5 a zároveň k připojení do ocelového 
komína, což zároveň umožní i případné opravy železobetonového komína bez přerušení 
dodávek páry. 
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Boj proti skleníkovému efektu (snížení emisí CO2), zvýšení 
účinnosti kotlů, snížení emisí TZL, SO2, NOx a CO (2009 – 
2015) : REK12 
 
Řada významných změn v energetickém prostředí vedla k rozhodnutí o další významné akci, 
rekonstrukci kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12).  
Důvodů k realizaci byla celá řada – dožitá technologie obou kotlů (účinnost dosahovala pouze 
80 %), nový systém v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
plánované zpřísnění emisních limitů v souvislosti s novou evropskou legislativou a 
v neposlední řadě ukončení výroby tříděného paliva, které bylo pro spalování na roštových 
kotlích nezbytné. S ohledem na všechny uvedené skutečnosti byly ještě před zahájením 
rekonstrukce provedeny zkoušky spoluspalování biomasy, aby se ověřily možnosti 
skladování, transportu a spoluspalování s uhlím.  
Akce REK12 byla zahájena v roce 2011 a po dvou letech intenzivních prací byl 
zrekonstruovaný kotel K2 uveden do zkušebního provozu. Vybudována byla i nová skládka 
biomasy a následné zkoušky kotle prokázaly jednak schopnost kotle spoluspalovat biomasu 
až do 40 % ve směsi s uhlím, dále odsiřovací schopnost dávkováním vápence, denitrifikační 
schopnost a zejména nárůst účinnosti o více než 10 % na cca 91 %. Všechna zlepšení vedou 
díky úspoře paliva na jednotku vyrobené páry k několika zásadním úsporám – ke snížení 
produkce základních emisí (TZL, SO2, NOx), ke snížení produkce skleníkového plynu CO2 a 
ke snížení produkce VEP. 
 
V roce 2014 byla zahájena rekonstrukce kotle K1, která potrvá do roku 2015. Protože se jedná 
o totožnou technologii jako v případě kotle K2, budou následovat další úspory... 
 
 
Obchod s elektrickou energií 
 
Teplárna Strakonice, a.s. má uzavřenou dlouhodobou smlouvu se společností  E.ON Energie, 
a.s do roku 2017 a dále obě společnosti podepsaly Memorandum o spolupráci, které je platné 
do roku 2025. 
TST uskutečňuje obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za 
odchylku na subjekt zúčtování, kterým je E.ON Energie, a.s. Obchody jsou realizovány 
dodávkami na základě hodinových diagramů dle principu „Take or Pay“. Teplárna Strakonice, 
a.s. dále poskytuje společnosti E.ON Energie, a.s. regulační služby, přičemž ročně takto 
zobchoduje v  regulačním výkonu cca 5 000 MWh kladných a cca 3 500 MWh záporných 
regulací. 
Po uzavření ročních dodatků dlouhodobé smlouvy TST ročně prodává cca 102 GWh, tato 
hodnota se skládá z 75 GWh vynuceného výkonu v základním pásmu, 25 GWh „špičkové“ 
energie a  cca 2 GWh regulačního výkonu. 
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Uhlí 
 
TST má uzavřenou dlouhodobou kupní smlouvu do roku 2020 s možností prolongace do roku 
2060, která zajišťuje pro společnost palivo v základním množství 100 000 t uhlí s možností 
opčního množství ve výše 35 000 t ročně.  
Cena hnědého uhlí od společnosti Severní energetická, a.s. se určuje od ceny černého uhlí, 
které je obchodováno na světových burzách.   
 
 
 
 
 
 
Každý ušetřený GJ a každá ušetřená MWh znamená úsporu 
paliva. 
Každá uspořená tuna paliva znamená snížení produkce 
emisí a vedlejších energetických produktů. 
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PŘÍSPĚVKY 
 

1. PŘÍSPĚVEK 
 
Název: Nová technologie jako kombinace známých a ověřených principů 
 
Prezentující:  Ing. František Paulík  

  výrobní ředitel, TENZA, a.s. 
 
Popis:  
Základní technické parametry a použité technologie, místní podmínky a jejich vliv na 
dispoziční a konstrukční řešení, zkušenosti z prvního roku provozu – předpoklady a jejich 
naplnění. 
 

1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY A POUŽITÉ TECHNOLOGIE 
 
Popis kotle 
 
 Vodotrubný samonosný třítahový kotel s 

přirozenou cirkulací a jedním kotlovým 
tělesem 

 Tlakový celek kotle podle návrhu 
dodavatele licence ERK Eckrohrkessel 
GmbH 

 I. a II. tah membránové stěny se spodním 
uložením, III. tah oplechován 

 Regulace teploty přehřáté páry zástřikem 
napájecí vody 

 Ve druhém tahu kotle tři svazky 
přehříváku páry a svazek výparníku, ve 
třetím tahu pětidílný ohřívák vody a 
dvoudílný ohřívák vzduchu 

 Zapalovací hořák ELTO 15 MWt 
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Parametry kotle 
 
 Způsob spalování   fluidní vrstva 
 Palivo     100 % HU 
      60 % HU + 40 % biomasa  
 Jmenovitý parní výkon   36 t/h 
 Maximální parní výkon   40 t/h 
 Minimální parní výkon  18 t/h 
 Tepelný výkon kotle   30,47 MW 
 Teplota výstupní páry   465 °C 
 Tlak výstupní páry (a)   6,3 MPa 
 Teplota ve spalovací komoře  850 °C 
 Účinnost kotle   91 % 
 Vodní objem kotle   36 000 l 

 

Emisní limity 
 Garantované emisní limity:  

• CO  max. 250 mg/Nm3 (suché, 6 % O2) 
• NOX  max. 200 mg/Nm3 (suché, 6 % O2) 
• SO2  snížení o min. 65 % 
• TZL  max. 100 mg/Nm3 (suché, 6 % O2) za elektrostatickým  

  odlučovačem 
• TOC  max. 50 mg/Nm3 (vlhké spaliny, platí pouze při spalování uhlí 

  s biomasou) 
 

Použité technologie 
 

Fluidní lože s recirkulací popele 
 Licence Alera GmbH 
 Použité principy 

• Stacionární bublající fluidní vrstva 
• Vnořený svazek 
• Recirkulace materiálu fluidní vrstvy 

 
 Hlavní lože 4,4 x 4,9 m 
 Dvě sekce hlavního lože 
 Dohořívací lože 1,0 x 4,9 m 
 Dva svazky chladiče (výparníku) 
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 Výkon chladiče 0 – 30% výkonu kotle 
 Samostatný systém distribuce vzduchu pro hlavní a dohořívací lože – různé rychlosti 
 Vyzdívka 
 Základní výhody 

• malá tlaková ztráta ve fluidní vrstvě 
• vodorovné promíchání paliva ve vrstvě 
• velký přestup tepla do svazku ponořeného do dohořívací vrstvy jako tepelného 

výměníku 
• malá eroze ponořeného svazku díky nízkým 

fluidizačním rychlostem 
• konstantní podmínky při nízkých výkonových stavech 
• recirkulace popela pro lepší účinnost spalování a 

regulaci výkonu kotle 
 

Míchání surovin a jejich dávkování do kotle 
 Suroviny - uhlí, biomasa, vápenec a inertní materiál fluidní 

vrstvy 
 Vnější palivové hospodářství - samostatné skladování a doprava uhlí a biomasy 
 Samostatné zásobníky uhlí, biomasy, vápence a inertu 
 Společné dávkování a míchání online podle aktuální potřeby 

 

Technologie odsíření 
 Princip chemické reakce vápence s SO2 ve fluidní vrstvě 
 Vápencové hospodářství a systém dávkování vápence 
 Účinnost odsíření 65% 
 

Technologie SNCR 
Elektrostatický odlučovač 
 

2. MÍSTNÍ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA DISPOZIČNÍ A 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 Prostorové podmínky 

1. Omezený prostor po demontáži původních roštových kotlů v rámci stávající 
nosné ocelové konstrukce 

2. Omezený prostor pro instalaci elektrostatického odlučovače 
3. Omezený prostor pro palivové hospodářství 
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 Technologické podmínky 

1. Požadovaný regulační rozsah v kombinaci se zadanými palivy 
2. Společný provoz se stávajícím kotlem K3 a turbosoustrojími TG1 a TG 
3. Zajištění dodávek tepla a výroby elektrické energie 

 

3. ZKUŠENOSTI Z PRVNÍHO ROKU PROVOZU – PŘEDPOKLADY A 
 JEJICH NAPLNĚNÍ 
 

Předpoklady 
 Ověření provozu kotle ve všech provozních režimech 
 Optimalizace spalování s cílem minimalizovat NOX bez dávkování vápence 
 Splnění emisních limitů a garantovaných parametrů 

 
Dosažený stav, výsledky zkoušek, emise 
 Provedena základní optimalizace provozu kotle v celém výkonovém rozsahu, pro 

zadaná paliva bez dávkování vápence 
• Nastavení a optimalizace vzduchů, přífuků do recirkulace 
• Množství ložového materiálu (výška fluidní vrstvy) příliš neovlivňuje 

sledované hodnoty 
• Rozdílné podmínky spalování ve výkonovém pásmu 18 – 27 t/h a 27 – 40 t/h 
• Dosažení celého regulačního rozsahu bez střídání sekcí 

 Dosažení garantovaných hodnot parního výkonu ve všech výkonových hladinách a pro 
zadaná paliva 

  Provedeny první zkoušky odsíření v loži 

 
Další cíle 
 Dosažení optimálního rozložení teplot ve spalovací komoře s cílem optimalizace 

vzniku NOX a provozu SNCR 
 Nastavení a optimalizace provozu odsíření ve fluidní vrstvě pro všechny provozní 

režimy 
 Optimalizace odpouštění materiálu fluidní vrstvy, dosažení optimálního rozložení 

teplot ve fluidní vrstvě 
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2. PŘÍSPĚVEK 
 
Název: České teplárenství ve víru legislativy 
 
Prezentující:  Ing. Martin Hájek, Ph.D.  

  ředitel, Teplárenské sdružení České republiky 
 
Popis: 

Evropská legislativa drtí klasickou energetiku a s ní i teplárenství stále více. Nově Evropská 
komise navrhla cíl úspor 30 % energie do roku 2030, který má být dosažen z větší části v 
konečné spotřebě. K evropským regulacím se s oblibou přidávají domácí zákonodárci a 
vymýšlejí další způsoby, jak teplárnám znepříjemnit život. 

 
České teplárenství ve víru evropské legislativy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bludný kruh regulace a dotací 
Společná energetická politika EU stále více připomíná 
společnou zemědělskou politiku.  
 
Zavádění regulace regulací. 
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České teplárenství ve víru české legislativy 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Teplárenství v pasti regulace 

• Konec investičního cyklu – přirozený + regulace emisí 
• Investice nelze odložit (ohrožení dodávek tepla) 
• Investice nelze provést 

• Těžce deformované trhy (zejména elektřina) 
• Naprostý zmatek v regulaci EU a nejasný výhled 
• Neustálé změny v orientaci ČR – chybí dlouhodobá vize, neustálé řešení ad 

hoc „úkolů“ 
• Léta se nedaří schválit základní strategické dokumenty: 

  ASEK, Surovinová politika, Plán odpadového hospodářství 

 
Podmínky realizace investic 
Vytvoření podmínek pro návratné investice: 

• Srovnatelné zatěžování externalitami 
• Zajištění dostatku paliva za přijatelnou cenu 
• Podpora vysokoúčinné kombinované výroby el. a tepla 
• Energetické využití biomasy a komunálního odpadu 

 
Podpora z veřejných zdrojů: 

• Prostředky z aukcí povolenek – rekonstrukce tep. sítí 
• Fondy EU 2014-2020 – rekonstr. tep. sítí, energet. využití odpadu 
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3. PŘÍSPĚVEK 

 
Název: Řekněme si o uhlí, je to naše příležitost 
 
Prezentující:  Dr. Ing. Damir Dordevič 

 člen představenstva a obchodní ředitel, Severní energetická a.s. 
 
Popis: 

Hnědé uhlí z lomu ČSA je budoucnost českého teplárenství. A teplárna Strakonice je zářným 
příkladem toho, že sázka na něj znamená jistotu a dlouhodobou perspektivu rozvoje 
ekologických a ekonomicky výhodných dodávek tepla domácnostem, institucím i podnikům. 
Díky dlouhodobé smlouvě s predikovatelným vývojem cen a garancí nejvýhodnějšího paliva 
na trhu může teplárna investovat a rozvíjet se. 
Tradiční odvětví českého průmyslu – teplárenství – zaměstnává tisíce lidí, pro milióny 
znamená nižší životní náklady a pro stát pak strategickou bezpečnost a nezávislost. Zvlášť v 
současné neklidné době, kdy jsou přímo ohroženy dodávky energetických surovin, kdy lidé i 
průmysl trpí díky nesmyslným energetickým experimentům, je potřeba říct jasné ano uhlí jako 
nejlepší volbě pro Česko. 
 

Hnědé uhlí – jistota i perspektiva 
Teplárna Strakonice - dobrý příklad 

› Od roku 1996 dlouhodobá smlouva na dodávky HU z lomu ČSA 
› Definovaný způsob určení ceny a především záruka nejvýhodnějšího paliva 

vytváří stabilní prostředí pro rozvoj teplárny i spotřebitele 
 

Hnědé uhlí – správná alternativa  
Dodávky a využití hnědého uhlí má ČR ve svých rukách 

› Zásobování teplem je ve veřejném zájmu a stát by měl dokázat poskytnout 
garanci jeho dostupnosti a ceny 

› Jiná paliva než domácí hnědé uhlí znamenají, že osud miliónů domácností a 
firem nemůžeme přímo ovlivnit 

 
České teplárenství a jeho budoucnost stojí a padá s hnědým uhlím 

› Každé jiné palivo znamená vážné ohrožení konkurenceschopnosti CZT a 
ohrožení systému dálkového vytápění jako takového 

› Zemní plyn je z politicky nestabilních oblastí 

› Biomasa, odpady a pod. nejsou alternativou ale doplňkem palivového mixu 
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Výhled těžby uhlí na lomu ČSA 
Aktuální stav 

› Zásoby do ÚEL 21,2 mil. t. 
› Roční těžba cca 3 mil. t. 

› Na hlavní porubní frontě se již vytváří závěrný svah 

› Konec těžby na hlavní porubní frontě přibližně v r. 2022 
 
To znamená: 

› Sev-en už nemůže uzavírat žádné dlouhodobé kontrakty na odběr 
významnějšího objemu uhlí 

› Teplárna Strakonice je jedna z mála, která má uhlí zajištěno do vyuhlení lomu 
 

Stojíme na rozcestí 
Řešení existuje 

› Dostatek uhlí pro teplárenství je podmíněn prolomením limitů na lomu ČSA a 
postupným zvýšením těžby na cca 4 mil. t/rok 

› Za ÚEL se nachází jen ve II. etapě 287mil. tun nejlepšího hnědého uhlí v ČR 
(až 18 GJ/t) 

› Domácí hnědé uhlí za UEL představuje jeden z pilířů energetické bezpečnosti 
a soběstačnosti ČR 

 
Severní energetická chce a bude dodávat uhlí českým teplárnám! 

› Návrh společného podniku se státem vrací stát a tím i české teplárenství do 
hry. 

 
Rok 2015 rozhodne ať chceme nebo ne 

› Nová vláda premiéra Sobotky avizovala, že rozhodnutí o využití české 
strategické suroviny – hnědého uhlí – učiní v polovině příštího roku. 

 

› Nebudeme schopni garantovat kontinuální dodávky uhlí pro teplárny z ČSA po 
roce 2022! 

 

Uhlí je naše příležitost 
Teplárna Strakonice nám ukazuje cestu. 

› Dlouhodobý rozvoj 

› Výhodné ceny energií 

› Stabilní prostředí pro investice 
To všechno je hnědé uhlí. Řekněme si o něj. 
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4. PŘÍSPĚVEK 
 
Název: Supervize, diagnostika, optimalizace kotlů na tuhá paliva 

 
Prezentující:  Ing. Jiří Pliska  

  ředitel technického rozvoje, OT Energy Services a.s. 
 
Popis: 

Cílem příspěvku je přiblížit moderní metody a softwarové nástroje pro hlubší pohled 
“dovnitř“ technologického procesu, tj. na chování/vlastnosti/výkonnost kotle na tuhá paliva.  
Přidanou hodnotou jsou spolehlivější a pravdivější informace o vlastnostech /chování/ 
výkonnosti a využití těchto informací pro úlohy supervize a diagnostiky zařízení. Další 
přidanou hodnotou je nalezení příležitostí pro optimalizaci a jejich využití.  
Konečným cílem metody a souvisejících softwarových nástrojů je zvýšení bezpečnosti, 
spolehlivosti a ekonomiky provozu zařízení. 
Součástí příspěvku je popis aplikace metod a softwarových nástrojů pro fluidní kotel K2 
teplárny Strakonice.   

 
Přehled základních funkcí POWEROPTI 
POWEROPTI – k čemu slouží 
Jaká je přidaná hodnota 
 v oblasti měření veličin; funkce založená na vyrovnání dat (data reconciliation)  
 Spolehlivost = Odstranění „hrubých“ chyb měření 
 Pravdivost = Vyšší správnost a přesnost vyrovnaných hodnot než hodnot „surového“ 

měření 
 Dopočet neměřených nebo nepřímo měřených veličin 
 Optimalizace systému měření 

 
 umožňuje pohled na věci, jaký před tím nebyl 
     Možnost realizovat inženýrské úlohy na vyšší úrovní (viz VDI 2048)  
 Supervize, výpočet klíčových parametrů výkonnosti v reálném čase (účinnost, 

netěsnosti, stav výměníků, toky energie, …) 
 Diagnostika (změny na zařízení, degradace, včasné odhalení závad, …) 
 Zjištění potenciálu pro optimalizaci (pak vlastní optimalizace) 
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POWEROPTI – na čem je založeno vyrovnání dat 
 

 
 
Architektura PowerOPTI 
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Popis základní obrazovky K2/TST 
 

 
 
 

 



  

 23

 
Co doposud aplikace PowerOPTI  na K2/TST pomohla nalézt 
Chyby měření 
 Chybný výpočet/korekce průtoků vzduchu 
 Dílčí chyby měření … 
 (Nastavení „delty“ v ŘS) 

Kvalita regulace 
 Vizualizace periody 30 min 

Supervize (v téměř reálném čase) 
 Spolehlivost a kvalita měření 
 Výpočet účinnosti kotle v téměř reálném čase 
 Toky energií, přisávaný vzduch, stav výměníků, … 
 Analýza chování kotle (chladiče fluidního lože) 

 
Pokračování příběhu TST 
Rozšíření aplikace 
 K3 
 Nový celkový model zahrnující celou technologii (K2 a K3 = sub-modely) 
 (K1) 
 (CHÚV) 

Výzva pro TST 
 Sledování kvality měření 
 Analýza dat = časové řady/trendy, Grafy X-Y -> diagnostika, hledání příležitostí pro 

zlepšení provozu 
 Supervize klíčových míst technologie 

 

Závěr – Proč NE a proč ANO nasadit PowerOPTI 
Jaké jsou důvody pro NE? 
 Současná úroveň řízení, monitorování a hodnocení provozu a plánování údržby a 

investic je odpovídající cílům energetické výrobny 
 Nechci náklady na kontrolu, kalibraci, opravu měření či doplnění nových měření 
 Nechci náklady na součinnost 
 Nechci „mzdové náklady“ spojené s využíváním PowerOPTI 

 (s PowerOPTI by měli umět velmi dobře pracovat nejméně 2 pracovníci EOP, tedy 
 nejen pasivně využívat) 
 Nechci náklady spojené s podporou PowerOPTI od dodavatele 

 Systém je třeba trvale využívat a udržovat => musí růst s růstem znalostí a novými 
 požadavky, které „zrodí“  práce s PowerOPTI 
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Jaké jsou důvody pro ANO? 
 Nejsem přesvědčen, že mám dostatek věrohodných informací o kvalitě měření; je 

možné, že řada měření je zatížena větší chybou 
 Potýkám se s imbalancí energetických a hmotových toků; při hodnocení provozní 

ekonomie musím používat různé korekce odvozené ze „zkušenosti“ 
 Chci mít zdraví zařízení a výkonnost provozu pod trvalou kontrolou; chci znát trendy 
 Domnívám se, že jsou rezervy v hodnocení a diagnostice. Cítím, že existují příležitosti 

pro optimalizaci 
 Chci lépe plánovat údržbu a investice 
 Chci zkontrolovat kvalitu údržby a opravy 
 Chci snížit náklady na vykazování (elektřina z KVET, atd.) 

 
Fyzik: Ludwig Boltzmann – „ Není nic praktičtějšího, než dobrá teorie“ 
 
 
5. PŘÍSPĚVEK  
 
Název: Teplárna Strakonice, a.s. a její systém integrovaného managementu 
 
Prezentující:  Ing. Alena Švarcová  

  Lead Auditor, CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 
 
Popis:  

Příspěvek se zabývá integrovaným systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a BOZP 
v teplárně Strakonice. Shrnuje jeho výhody a přínosy pro organizaci tak, jak je vidí auditorka 
certifikačního orgánu, která společnost delší dobu v rámci auditů pravidelně navštěvuje. 

Teplárna Strakonice se již před více než 10 lety rozhodla přizpůsobit svůj systém řízení 
požadavkům mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 pro systémy 
managementu kvality, ochrany životního prostředí a BOZP a vytvořit tak integrovaný systém 
řízení společnosti a podrobit tento systém certifikaci nezávislým certifikačním orgánem. 

Důvody tehdejšího rozhodnutí, co od zavedení systému očekávali, a jak byla jejich očekávání 
naplněna, by nám určitě lépe řekli členové vedení společnosti. Já mám to štěstí, že po 
poměrně dlouhou dobu můžu tento jejich systém pozorovat a posuzovat „zvenčí“ jako 
auditorka certifikačního orgánu CQS, který si společnost pro certifikaci zvolila a proto jsem 
byla požádána o krátký příspěvek. 

Je samozřejmé, že energetika je odvětví, pro které existuje mnoho závazných předpisů, již 
udělení licencí je vázáno na splnění mnoha požadavků energetického zákona a držitelé licencí 
jsou podrobeni dohledu státních orgánů. Výsledkem jsou ve firmách tohoto charakteru 
zavedené a rutinně ovládané postupy. Mnoho závazných předpisů existuje i v dalších částech, 
kterými se integrovaný systém managementu Teplárny Strakonice zabývá, kterými jsou 



  

 25

management kvality, ochrana životního prostředí včetně managementu hospodaření s energií 
a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. I toto jsou požadavky, které by společnost měla plnit 
bez ohledu na to, má-li zavedený systém managementu podle mezinárodních norem nebo ne. 

Co tedy zavedení systému pro firmu tohoto charakteru přinese?   

Ty již zmíněné více či méně rutinní postupy sebou nesou i určitá rizika, kterými jsou 
například ne zcela správná a včasná reakce na některé nové či změněné právní předpisy, 
problémy spojené s „provozní slepotou“ či činnostmi pracovníků jiných subjektů - 
subdodavatelů. Určitou prevencí těchto rizik jsou v dokumentaci jasně stanovené postupy, 
odpovědnosti a kompetence. Aktualizace této dokumentace, jak jí v Teplárně Strakonice 
můžeme pozorovat, nasvědčuje tomu, že vždy je možné danou činnost popsat lépe a 
výstižněji. Významným požadavkem norem je požadavek na udržování záznamů – určení 
jejich obsahu, formy, autorů, umístění atd. Teprve tyto záznamy jsou důkazem o tom, že 
činnosti popsané v dokumentaci, jsou v praxi skutečně uplatňovány a dodržovány. To zvládla 
Teplárna Strakonice výtečně a nestává se, že by záznamy nešly dohledat, nebo nebyly úplné. 

Dalším požadavkem norem je požadavek na neustálé zlepšování. Důraz je kladen nejen na 
dodržování postupů, ale na zlepšování výkonnosti jednotlivých procesů, na zlepšování 
ochrany životního prostředí a BOZP. Teplárna Strakonice si v tomto směru klade neustále 
nové cíle, jejich plnění vedení společnosti pravidelně sleduje. 

Je samozřejmé, že podniky tohoto typu jsou již z vlastního charakteru své činnosti 
znečišťovateli životního prostředí. V této oblasti Teplárna Strakonice nejenže plní veškeré 
požadavky dané právními předpisy a v rámci zavedení integrovaného systému managementu 
se snaží co nejvíce dopady své činnosti na životní prostředí omezit, ale učinila i tak významný 
krok, že se rozhodla otevřeně komunikovat s nejširší veřejností a zveřejňovat veškeré údaje o 
svém vlivu na životní prostředí prostřednictvím každoročně vydávaného „environmentálního 
prohlášení“.  

Přihlásila se proto do evropského programu EMAS a je tak jednou z pouhých 25 českých 
firem, které se tohoto programu v současné době účastní. Součástí naší práce pro Teplárnu 
Strakonice je i ověření v prohlášení zveřejňovaných údajů. 
 
Tím se dostávám i k naší účasti jako auditorů certifikačního orgánu. Ta nespočívá v tom, jak 
se někdy traduje, že při auditech se snažíme podnik „nachytat“, „hledáme chyby“ a 
„nedostatky v papírech“, naopak my jako auditoři CQS svou účast vnímáme jako službu 
v rámci, které poskytujeme skutečnou přidanou hodnotu a zpětnou vazbu vedení podniku. 
Samozřejmě také posuzujeme shodu s požadavky norem, ale zejména posuzujeme 
prezentovaný systém z hlediska jeho účinnosti a účelnosti jeho jednotlivých částí. Přitom 
využíváme té výhody, že podnik navštěvujeme v ročních intervalech na dva či tři dny a 
nehrozí tedy již zmiňovaná provozní slepota. Posuzováním z našeho nezávislého pohledu 
můžeme a snažíme se upozornit na místa, kde je možné systém dále zlepšovat, právě tak, jako 
upozorňujeme na určitá rizika, tak i hodnotíme soulad dodržování závazných předpisů. Přitom 
samozřejmě využíváme i zkušenosti z auditů u jiných firem a informací, které certifikační 
orgán má. Společnosti tedy poskytujeme v rámci auditu nikoliv pouhé ověření, že plní 
požadavky norem, ale i další přidanou hodnotu. Musím zde upřímně doznat, že tento úkol je 
pro nás v případě Teplárny Strakonice čím dál tím těžší, protože tato společnost vykazuje 
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excelentní systémový přístup, ale na druhé straně se seriózně zamýšlí nad jakoukoliv 
možností k dalšímu zlepšování. 
 
V čem tento systémový přístup spočívá?  

V dokonalém nejen pochopení, ale i využití požadavků norem. Nejde jen o již zmíněnou 
dokumentaci a záznamy a o jednoznačné kompetence pracovníků na všech úrovních řízení. 
Jde zejména o hodnocení efektivity procesů na základě jasně stanovených parametrů. 
V oblasti ochrany životního prostředí a BOZP je samozřejmostí dodržování právních 
předpisů, systémový přístup ale přináší  systémově pojatou identifikaci požadavků a 
pravidelné vyhodnocování souladu s těmito požadavky. A co již tyto předpisy nechtějí – 
pravidelně je hodnocena výkonnost v těchto oblastech. Společnost dokonale využívá systém 
interních auditů, které provádí velmi důkladně a zejména klade důraz na řešení všech 
problémů, které jsou při auditech zjištěny. Pro zajištění a usnadnění funkčnosti systému 
společnost využívá „na míru ušitý“ informační systém. A přínosem je i spolupráce 
s certifikačním orgánem. 
 
Co říci závěrem z našeho hlediska?  

Málokdy se setkáváme při naší činnosti s tak komplexně pojatým systémem managementu, 
kdy organizace nejenže chce získat a udržet certifikát, ale který vybudovala tak, že nikde není 
cítit, že to či ono je zavedeno proto, aby bylo vyhověno požadavkům normy, ale všechny 
požadavky norem byly interpretovány tak, aby organizaci sloužily a přinášely jí další 
zlepšování. 
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