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UNIVERZITA J. E. PURKYNE 
V ÚSTÍ NAD LABEM 

Univerzita J.E.Purkynč v Ústí nad Labem vychovává odborníky 
v rámci t ř i fukult: 

- Fukulta pedagogická 

- Fakulta s o c i á l n í ekonomická 

- Pu!;ulta ž ivotního prostředí 

Fakulta životního prostrčili je spolupořadatelem mezinárodni kon
ference. Přijímá ročně 50 studentů, jejichž výuka je zamčícna na 
vybrané přcdmčty přírodních a společenských včd. V roce 1994 vyš
ly první absolventi bakalářského studia s hlavním uplatněním ve 
státní sprúvč, regionálních orgánech, výzkumných ústuvech a dal
ší clí organizacích s ekologickým zaměřením činnosti. 



Magistrát města Ústí nad Labem 

Město Ústi nnd Labem v oblasti životního prostřed! preferuje 
u uplatňuje stale sirs! aktivitu v odstraňovaní a redukci míst
ních zdrojů znečištěni ovzduší. Knidým rokem se vynakládají znač
né prostředky na teplofikaci, plynofikaci n trolejbusovou trakci: 

V roce 1991 . ...б.6.'.0. .".Ц»**.* 
V roce 1992 ... .5.1,3. .mil- .KCe 
V roee 199Л . . . Д2,.5 .mil. .КС . 
V n>ee 1994 . . ?-?\'$ ,n.\\ •. .**. . 



SEVEROČESKÁ PLYNARENSKA,I.«.,ÚST1 NAD LABEH 

Nalt plynárenské akciové společnost navazuje na 137 latou tradici 
severočeského plynárenství a v souCasné době zásobujt vlet nti 100 
•ist a obci severočeského regionu svítiplyne* nebo ztunln plyne*. 

Nalit clltt Jt co nejrychleji dokončit přtvod svítiplynové 
regionální soustavy na ztnnl plyn a zajistit tak dostatečné zdroje 
tohoto ušlechtilého paliva pro koncepční řeJenl ekologické probit-
•atiky nalcho regionu. 

ZEMNÍ PLÍN - EKOLOGICKÉ PALIVO A NADČJE PRO PŘÍRODU 
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ZEMNÍ PLYN - EKOLOGICKY PŘÍZNIVÉ Л ENERGETICKY ÚSPORNĚ PALIVO 
Ing. Jan Malínský, CSc. 
Transgas o.z., ČPP s.p. 

PROČ POTŘEBUJEME ZEMNÍ PLYN 
Základním zdrojem primární energie v České republice je doposud a bude i nadále 

hnčd£ uhlí, které se používá z převážné části pro výrobu elektřiny a centralizovaného tepla, 
avšak i к vytápěni bytu a jiných objektu nevýrobní sféry. Rozsáhlé použití tohoto vysoce 
simalčho a popclnalčlio paliva vedlo к tomu, že se Česká rqiublika stala největším producentem 
exhalací ve střední Evropě a současnu je i jedním z důvodů vysoké energetické náročnosti 
našeho hospodářství. Tato mezinárodně i vnitřně neúnosná situace se začala řešit postupným, 
leč pomalým přechodem na jiné ušlechtilejší zdroje energie • zemni plyn, topné oleje a jadernou 
energii. I při poklesu celkové spotřeby primárních energetických zdrojů z 2193 PJ v roce 1988 
na 1870 PJ v roce 1992 je struktura těchto zdrojů v ČR stále nevýhodná s vysokým podílem -
včtSnou hnSdého - uhlí. Náhrada uhlí zemnún plynem je jak z hlediska porovnání užitných 
vlastnosti těchto paliv, tak z hlediska ekologické přijatelnosti základním kvaliutivním zlepšením 
našeho prostředí, životni úrovně i hospodárnosti využíváni energie. 

ZEMNÍ PLYN JE EKOLOGICKY PŘÍZNIVÉ PALIVO 
Při porovnáváni využili paliv z lilediska jejich vlivu na životní prostrčili se leinčř vidy 

zužuje pozornost na jejich sp.ilováni. Jako bychom již považovali za samozřejmost negativní 
vlivy na prostředí, které vznikají při těžbě, dopravě a skladování ulili, manipulaci a skladováni 
popela nebo při úniku ropných látek do země nebo vody. Výhody zemního plynu je třeba 
ocenit i v Ičchto etapách celého řetězce využiti paliv od jejich těžby až po konečné užiti. 

Výstavba plynovodu je spojena s minimálním záborem pudy, která se po dokončeni 
stavby vrací svému původnímu účelu. Plynovody jsou uloženy v zemi a neruší estetickou 
tvářnost krajiny. Doprava plynu a provoz plynárenských zařízeni nenarušuje buď vůbec, nebo 
pouze minimálně okolní prostředí. Spalováním plynu nevznikají žádné tuhé odpady, 
nekontaminuje se půda, neznečišťuji se vodní toky. 

PŘI SPALOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU VZNIKÁ PODSTATNÉ MÉNÉ 
ŠKODIJVIN, NEŽ PŘI SPALOVANÍ UHLÍ NEBO TOPNÝCH OLEJŮ. 

Hlavní škodliviny ze spalováni uhlí - prach a oxid siřičitý - jsou obsaženy ve spalinách 
zemního plynu ve zcela zanedbatelném množství. 

Jedinou Škodlivinou, která však vzniká při spalováni každého paliva, jsou oxidy dusíku 
NO r 
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Směs oxidu dusnatčho (N0) a oxidu dusičnatého (N02), která je označována N0E, 
v/jiiká při spalováni všech druhu paliv v případě, že pro spalováni paliva se používá vzduch 
a teploty v zóně pl.imcnc se pohybují nad 1000°C. Oxid dusnatý může v reakční zóně plamene 
vznikat píi těchto teplotách třemi různými mechanismy: 
n) z chemicky vázaného dusíku v palivu vzniká tzv. palivový NO. Zemní plyn na rozdíl od 

tuhých a kapalných paliv neobsahuje žádný chemicky vázaný dusík, takže možnost vzniku 
palivového NO lze při spalování zemního plynu vyloučil, 

h) v rcakčnich zónách plamene s nejvyššími teplotami vznikají reakci se vzdušným dusíkem 
jal;o meziprodukty spalováni uhlovodíku kyanové sloučeniny a kyanovodík, jejichž další 
oxidaci vzniká tzv. promptní NO, 

c) přímou oxidaci vzdušného dusíku v plameni vzniká tzv. termický NO. Vzhledem к vysokým 
teplotám v zóně plamene je přínos termického NO pro celkové emise NO rozhodující. 

To, že asi 95% NOx vznikajícího při spalováni zemního plynu, se tvoři termickým 
pochodem (ad c), skýtá velké možnosti pro zásadní omezení již jejich samotného vzniku. 
Konstrukčními úpravami horáků a spotřebičů lze omezit vznik NOx až na 10% jejich původní 
hodnoty. 

S problémem emisí oxidů dusíku se plynárenství musí vyrovnat. Ani ne tak po technické 
stránce, protože dnes díky snaze jednotlivých výrobců plynových agregátů jsou na lihu 
spotřebiče vykazující velice nízké emise NOx, ale zejména diky nedostatečné informovanosti 
s negativním názorem veřejnosti. Jak v odborných (neplynárenských) materiálech, tak 
v novinových článcích se setkáváme s tvrzením, že právě zemní plyn je největším producentem 
oxidu dusíku. 

Stačí si jen připomenout přelom ledna a února roku 1993, kdy byly pražským 
magistrátem vyhlašovány regulační stupně pro teplárensko zdroje. V očích veřejnosti jsou díky 
tomuto rozděleny teplárenské zdroje na dvě skupiny - zdroje Л jsou prezentovány jako zdroje 
spalující hnědé uhlí produkující oxid siřičitý, zdroje В jsou zdroje spalující topné plyny, které 
produkuji oxidy dusíku. 

Uhelné zdroje však neprodukuji pouze oxid siřičitý, ale vedle popílku, oxidu uhelnatého, 
nespálených uhlovodíků i nezanedbatelné množství oxidů dusíku. Na základě naměřených 
koncentraci KO„ ve spalinách lze stanovit emise oxidu dusíku u zemního plynu na 50 mg 
VOJW a u linčdého uhlí na 200 mg "NO/MJ. Tyto hodnoty jsou ale vztaženy na příkon 
zařízení. Při průměrné účinnosti plynové kotelny 85% a uhelné kotelny 65% sloupnou emise 
územního plynu na cca 60 mg NO^MJ a u hnědého uhlí na cca 310 mg NO,MI. Zdroje 
spalující zemni plyn produkují ledy (vztaženo na jednotku instalovaného výkonu) necelých 20% 
NO„ve srovnáni s uhelnými zdroji. 
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Zcela mimořádným producentem NOx jsou motorová vozidla. Výsledky monitorováni 
vzduchu v Praze v průběhu letošního února jasně dokazují, ?.c ncjvčlšim producentem NOx jsou 
praví motorová vozidla. Podle ničřcní provedených ve SRN obsahují výfukové plyny 
seřízeného spalovacího motoru bez katalyzátoru téměř 8x více NO, ve srovnání se spalinami 
pocházejícími z plynového spotřebiče. Ani po vybaveni vozidla katalyzátorem nepoklesnou 
emise NO„ pod úroveň emisí z plynových spotřebičů. 

Nízký podíl vlivu spalování zemního plynu v lokálních spotřebičích a malých kotelnách 
na celkovém množství cnúsi NO, v našem stálé dokazuje i následující graf, zobrazující podil 
jednotlivých kategorii zdrojů podle REZZO I až III. 

Podil zdrojů na emisích NOt v České republice (REZZO I - zdroje nad 5 bíW,. REZZO II -
zdroje od 200 kW, do 5 MWP REZZO III • zdroje do 200 k\Vt) 
(REZZO • Registr emisi a zdrojů znečiiíčni ovzduší) 

NÍZKÁ ÚROVEŇ EMISÍ N O X VZNIKAJÍCÍCH PŘI SPALOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU 
Л VYPRACOVANÉ TECHNOLOGIE PRO JEJICH SNIŽOVÁNÍ JASNÉ UKAZUJÍ, ŽE 
ZEMNÍ PLYN JE EKOLOGICKY NEJPŘUATELNÉJSÍM PRIMÁRNÍM 
ENERGETICKÝM ZDROJEM. 

I když se v součastnosti může zdal, že v českém energetickém hospodářství se musíme 
postarat především o sníženi emisi S02, NOx, a popílku, nemůžeme odsouvat do pozadí 
problém emisi plynů, způsobujících tzv. skleníkový efekt. 

Využíváním fosilních paliv se do atmosféry dostávají tři stopové plyny, které přispívají 
na tvorbu skleníkového efektu. 

Je lo v prvé řadě oxid uldičitý (CO,), který vzniká jako konečný produkt při spalováni 
vjech ulilikatých paliv. Jeho podil je na skleníkovém efektu odhadován na 50% Z toho na 
využívání fosilních paliv připadají čtyři pětiny. 

Druhým plynem, který рай mezi tzv. stopové plyny způsobující skleníkový efekt 
a jehož úniky do atmosféry jsou spojené s používání fosilních paliv, je mclan (CH4). Jeho podíl 
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na sklcnikovcm efektu je odhadován na 14-19%. Důležitou skutečnosti však je, že na využívání 
fosilních paliv připadá asi jen 20% z celkového množství metanu, které se dostává do 
atmosféry. Zbývajících 80% metanu připadá na pěstování rýže, chov užitkových zvířat, skládky 
odpadů, spalováni biologických lunot a pod. 

hnidéuhl {cmíuhl 'kapalnipata zemnfpfyn 

Emise oxidu uhličitého vztažné na 1 kWh uvohičné cncrcic 
a) emise oxidu uhličitého vzniklé při spalování u uživatele 
b) emise vzniklé při těžbě, úpravě a dopravě paliva a "ekvivalent C O / zahrnující emise metanu 

Zemni plyn diky svému obsahu metanu (podle naleziště 80-98%) je zejména ze strany 
odpůrců dalšího rozvoje gazifikacc označován za rozhodující zdroj metanu v atmosféře. Metan 
se však do atmosféry nedostává jen při těžbě a dopravě zemního plynu, ale také při těžbě, 
dopravě, úpravě a využíváni jak tuhých paliv lak ropy. Jejich vzájemný poměr na emisích 
metanu je velice obtížně stanovitelný. 

Fosilní energetické zdroje se na skleníkovém efektu podílejí přibližně ze 44%, Jejich vliv 
na skleníkový efekt je ale určován převážně emisemi oxidu uhličitého. Ve srovnání s jeho 
emisemi je vliv emisi metanu pocházejících z fosilních paliv nízký, lilavnim důvodem je velký 
rozdíl v efektivním setrvání molekul metanu a oxidu uhličitého v atmosféře, kdy molekula 
metanu má životnost cca 10 let, kdežto molekula oxidu uliličilčho 100 let Relativně krátkou 
dobu setrváni metanu v atmosféře lze zdůvodnil jeho postupným odbouráváním. 

Skleníkový efekt nepřímo podporuje další plyn, oxid uhelnatý (CO). Jeho působeni 
spočívá ve zpomalováni pozvolného odbourávání metanu v atmosféře a přispívá tak přibližně 
jednou třetinou na podíl melanu na skleníkovém efektu. Pro soulimné vyjádřeni podílu fosilních 
paliv na skleníkovém efektu se přepočítávají emise metanu a oxidu uhelnatého (úplnou oxidaci 
obou plynu vzniká oxid uhličitý) na tzv. "ekvivalent C02". Jak vyplývá z porovnání celkových 
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emisí pocházejících z jednotlivých fosilních paliv, je jejich pořadí stejné jako při porovnáni 
pouze emisi oxidu uhličitého. 

ZEMNÍ TLYN JE FOSILNÍM PALIVEM, KTERÉ NEJMÉNĚ PŘISPÍVÁ KE 
SKLENÍKOVÉMU EFEKTU. 

10 20 ' 30 40 50 60 l%] 

Fosilní paliva a skltníkový efekt 
a) struktura fosilních paliv využívaných v České republice 
b) jejich podíl na skleníkovém efektu způsobeném vytďtvánim fosilních paliv 

ZEMNÍ PLYN JE IDEÁLNÍ PALIVO PRO RACIONÁLNÍ VYUŽÍVANÍ ENERGIE 
К ekologickým výhodám užiti zemního plynu můžeme přiřadit i možnosti úsporného 

využiti energie zemního plynu, které nabízejí jeho výhodné užitné vlastnosti. 
Zemni plyn je jediným primárním palivem, které lze bez energetických přeměn a s nimi 

spojených ztrát dovést pumo až ke spotřebiteli. 
Zemní plyn se dopravuje samostatným dopravním a rozvodným systémem, který je 

nezávislý na klimatických pomčrcch a na veřejných komunikacích. 
Zemni plyn se nemusí u spotřebitele skladovat jako uhlí a topné oleje. 
Zákazník má zemni plyn к dispozici stále po 365 dni v roce, po 24 hodin dennč. 
SpotfebiC na zemní plyn se dají snadno ovládat a reguloval. Spotřebu plynu si muže 

zákazník kdykoliv snadno ovčril na plynomčni. 

Ekologicky příznivé a energeticky xispomé využíváni zemního plynu znamená podstatné 
zlepšeni našeho životního prostředí i životní úrovní obyvatelstva. 
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Škodlivé emise při spalování 
paliv 

Doc. lnu. Milu2 DCIICŠ. CSc. - VSCHT Praha 

Spalování paliv. kdo hlavním cílem je získávání tepla 
pro technologické' nebo vytápCcí účely. spočívá na oxidaci 
hořlavých složek paliva vzduSnýn kyslíkem. Proto takd 
v produktech spalování nacházíme vždy oxidy prvku, které* 
byly v přívodním palivu obsaženy. Všechny druhy bS2n5 
používaných paliv obsahují předovSín uhlík a vodík a podle 
druhu paliva nohou být přítomny tdž síra. dusík. případnS 
cla 15 í doprovodná prvky. 

Pokud nluvímc o Skodl ivýcJí emlsícli ve spojitosti se 
spalovánfn paliv, pak máme na mysli ty látky. ktenS unikají 
ze spalovacího zařízení OiejčastGj 1 kotle) do nvzdugí. kde 
se rozptylují a přispívají ke zhoršování kvality vzduchu, 
který dýcháme. Pr*oto vSechny vyspClejiSÍ státy svčta se snaží 
nadraCrnemii zncčlšť-ovánf ovzduší zabránit a určují maximální 
přípustné hranice emisí pro rflznii druhy lidská Činnosti 
a tedy i pro spalovací zařízení. 

Hlavními složkami spalovací]» omlsf Jsou oxidy hořlavých 
složek paliva, tedy CO2. CO. SO2. vodní pára. dále tulit* 
látky (prach), zbytky nespálených složek paliva (uhlovodíky, 
dehtovlte* látky, saze) a oxidy dusíku označované jako HO*. 
ZvláStní postavení oxidu dusíku v produktech spalování 
souvisí s tím. že vznikají převážnou mírou ze vzduSmSho 
dusíku a nikoliv z hořlavých složek paliva. Proto se s N0X 
setkáváme při spalování vSech druhu paliv bez rozdílЛ 
složení (organický dusík vázaný v palivu nuže pouze zvýSit 
konečnou koncentraci NOx ve spalinách). 
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Ilezl ekologicky škodlivá složky spalin, tj. takové, 
které působí negativně na zdraví lidí. zvířat л poukazují 
vegetaci. patří nesporně SO2. NCU a CO, dále prachová 
částice. V poslední dobu su stívá přrdniětcp zájmu ekologu 
též oxid uhllCltý CO2. případně nespálenu uhlovodíky (CII<i). 
které -г. hlediska zdravotu ÍIio nebo ohrožení životního 
prostředí nepřinášejí přímé ' nebezpečí. ale hronadí se 
v horních vrstvách atmosféry л podílejí se na t. zv. 
sklení kov din efektu, jehož dlouhodobým důsledkem by nohlo být 
postupná zvyšování teploty zemského provrcliu. Proto při 
volbě optimálního paliva zejnénn u novu zřizovaných zařízení 
by se měla věnovat pozornost I množství produkovaného CO2 
v relaci к ostatním do&l.upnýn zdrojům energie. Oxid uhličitý 
podobně joко vodní pára patří к přirozeným složkám- ovzduší 
a jejich koloběh v přírodě je regulován vyvážeností pochodu 
probíhajících v přírodě a v ovzduší. Jde však o to zabránit, 
aby přílišnýn rozšířením spalovacích reakcí nebyla 
nepříznivě narušena přirozená rovnováha a koloběh CO2-

Z paliv. která přicházejí v úvahu pro získávání tepla 
spalováním, se jedná o tuhá paliva Сhnědé uhlí. černá uhlí. 
koks - poněkud zvláštní případ představuje dřevo a dřevní 
odpad), kapalná paliva (lehký topný olej, těžký topný olej. 
nazut) a plynná paliva (zemní plyn. prupan-butan. svítiplyn, 
energetická plyny, bioplyn). Pro uevýrobní sféru přicházejí 
v úvahu pouze hnědé uhlí. černé uhlí. koks. topné oleje, 
zemní plyn л propau-butanová směs. Hodnocení z ekologického 
hlediska vychází z množství vyprodukovaných škodlivých 
emisí, která při spalování unikají do ovzduší. Zásadně při 
všech způsobech porovnávání spalovacích zařízení na současné 
druhy paliv je třeba vycházet z údajů získaných na 
jednotkách srovnatelného vybavení a srovnatelné technické 
úrovně, tedy neporovnávat např. moderní kotel na tuhá paliva 
s fluiduím spalováním s plynovým kotlem z předválečného 
období. 
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U tuhých paliv představuje pro ovzduší hlavní nebezpečí 
SO2 «i tuhé látky Cpopílek). Množství SO2 závisí na obsahu 
síry ve spalovaném palivu a je vyiíyí u hnědého ulili než 
u černého uhlí a koksu. Podobní: obsah tuhého' úletu bývá 
nejvygSÍ u hnědouhelných topeniSU. Cesty к zachycení SO2 

л unášeného prachu jsou technicky vyřešeni*, ale podstatně 
prodražují získaní? Lepí o, takže je nutní? volit konpronis 
mezi ekonom1ckýn1 a ekologickými hledisky. Protože uhlí je 
naSe tuzemská surovina, nusímc mít zájem na jeho maximálním 
využití, které spočívá v potlačení přímého spalování-
а posílení technologického zpracování. Jde např. o zplynění 
ulilí v oeiierátoreeli a důkladné vyčistění vzniklého plynu 
před jeho spálenin. 

Topné oleje jsou v současné době poněkud utlumeny 
z kapacitních důvodu a nedořešené situace v zásobování ČR 
ropou. Také u topných olcjQ platí. že ekologické parametry 
silně závisí na obsahu síry v oleji. Obecně se dá říci. 2e 
Cín těžší topný olej Cvy5Sí rozmezí varu). Lín vyuSÍ se dá 
očekávat obsah síry a tedy tin horííí ekologické vlastnosti. 
Saiaozřejně značný vl Iv на 1 obsah síry v původní горб, 
uízkoslrné ropy jsou vy а к výrazně dražší. Snížení obsaliu 
síry v těžkých olejových frakcích se dá provádět 
katalytickou desulftirlssacf za použití vodíku, ovšem opět za 
cenu zvýšených nákladu. V každén případě topné oleje 
přinášejí proLi tuhým palivům podstatnou výhodu 
v zanedbatelném množství tuhých úletu a podstatně nižším 
obsahu SO?, vc spalinách. 

Plynná paliva reprezentovaná v současnosti hlavně 
zennín plynem nají z ekologického hlediska významné 
přednosti v ton. že neprodukují žádné Luhé částice při 
spalování a obsah SO2 ve spalinách je zanedbatelný. 
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Oxidy dusíku NO* vznikají sice při sp«lování v£ech 
druhu paliv, ale 1 tady existují nezanedbatelná rozdíly. 

11 zařízení urovná tel nú Leelin i cl:e" úrovní? a výkonu je obsah 
HOx u tuhých paliv vždy vyííiíí než u paliv kapalných 
a plynných. Hlavní část NOx vzniká" za vysokých teplot přímo 
v plameni a závisí na velikosti teploty plamene; a dobG 
pflsobení vysokých teplot na reagující směs paliva se 
vzduchem a vznikající spaliny. Protože u uhelných částic Je 
styk mezi kyslíkem ze vzduchu a palivem podstatní? horSÍ než 
uapř. u zenního plynu, roztahuje se pásmo vysokých teplot 
a prodlužuje ce tím i doba jejich piisobeni. V poslední dobu 
všichni výrobci spalovacích zařízení věnují značnou 
pozornost snižování obsahu NOx u vsbch druhil paliv. stále 
v£ak zůstává patrný rozdíl nezl plynnými a tuhými palivy 
v úrovni emisí NOx ve prospčch zemního plynu. V této 
souvislosti si nemohu odpustit poznámku na úkor některých 
propagačních materiálП. propagujfcích spalování uhlí nebo 
využití elektřiny získané* z uhlí. V těchto materiálech se 
říká. že uhlí sice produkuje SOa. ale zemní plyn zamořuje 
ovzduSÍ oxidy dusíku, kteri? jsou z ekologického hlediska 
ještě nebezpečně J3*f. Proto znovu připomínám. že při 
spalování tuhých paliv vzniku jí take* HO* a to ve větSÍ nfře 
nuž u srovnatelných plynových topen li; l*. Obsah NOx ve 
spalinách s» kapalných paliv Je u moderních hořáku přibližně 
srovnatelný s úrovní emisí plynných paliv. 

Pro upreiTiiuní těchto tvrzení jsou uvedeny ve formě 
tabulky emisních lim i til (maxima lni přípustných koncentrací 
emisí) podle zákona 309/1991 o ochraně ovzduSÍ 
a souvisejících dodatkí). 
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En 1 s n í 11 nil t y v iiiťj/n3 spo l J ii pro s p a l o v a c í z a ř í z e n í 
o tcpolnifia výkonu 0 . 2 - 5 MU ( s t ř e d n í z d r o j e ) 

P a l i v a I Tuhé l á t k y GO2 1Ю* CO obsah O2 I 
I v e spa 1 i nach SiI 
1 1 

tuhá I 250 2500 630 250 6*> | 
kapalná I 100 max. IX' G 500 175 3 | 
plynná I 10 35 200 100 3 | 
— ' 
x) pro dřevo 11 * O2 

Emisní Hnity jsou voleny Lak. aby byly v dobS 
platnosti splnitelné" pro vCtšinu provozovatelů spalovacích 
zařízení: unožilují proto dobrou orientaci při vzájemnén 
porovnaVání úrovně- xnaSISLuní ovzduSÍ. 

Z liodnot uvedených v tabulce vyplývá. 2e zen ní plyn je 
právem označován jako ekologicky výhodné palivo a zavádění 
plynu do oblasti. Vřele dosud převládala tuhá paliva, znanená 
clil loži té sslepííenf ve stavu znečisťování ovzdtt£f. 

Vedlo přímého spalování paliv 11 spotřebitele je možné 
využít jako zdroj tepla pro vyt-ápční obytných prostoru i pro 
prflnysloviS účely další 2 zdroje, které se vyznačují na místě 
spotřeby úplnou ekologickou nezávadností. Jedná se 
o elektřinu a centrální zásobování teplen z velkých jednotek 
(tepláren). Tato ekologická výhodnost u spotřebitele je v£ak 
vyvážena naslvnfmi emisemi v místech, kde se příslušný 
nositel energie Celektřina. horká voda) vyrábějí. V převážné 
větSinu se Jedná opčt o spalovacíjednotky velkých výkonu, 
o kterých platí dříve uvedení podklady. Nejedná se Ledy ve 
vlastnín slova smyslu o ekologicky nezávadné zdroje, ale 
pouze o znečišťování ovzduSí více nebo пени vzdálené od 

rif sta využití. 
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NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ SOUVISLOSTI 
ZVÝŠENI SPOTREDY PLYNNÝCH PALIV 

Doc. Ing. Miroslav F a r s k ý , CSc. 
Fakulta sociálně ekonomická 
University J. E. Purkyně v Ostí nad Labem 

Pro národní hospodářství České republiky je při 
porovnání s ekonomikami zemí Evropské unie charakteristické 
to, že při poněkud vyšSÍ spotřebě primárních energetických 
zdrojů, vyjádřené v joulech na 1 obyvatele { o 15 - 20 Z ) 
vykazuje výrazně vyšší, a to zhruba poloviční, energetickou 
náročnost tvorby hrubého domácího produktu (GDP). Jedním z 
důvodu, které vysvětlují tyto relace, je podstatně odlišná 
struktura spotřebovávaných primárních energetických zdrojů: U 
nás nyní dominují tuhá paliva - uhlí ( zhruba 65 Z ), v 
zemích Evropské unie převládají ropa a zemní plyn (cca 60 Z). 
Přitom z hlediska technických parametru konversních procesů, 
jimiž získáváme energetické zdroje pro tzv. konečnou spotřeb» 
u firem a v domácnostech '/, jsou ropa a zemní plyn podstatnS 
výhodnSjši. Jsou i šetrnější vůči přírodním složkám životního 
prostředí, jak ilustrují údiijc v násdlcdující tabulce C.1. 

Existují tedy dostatečné silné motivy к tomu, aby se v 
české ekonomice uvažovalo pro dohlednou budoucnost s 
podstatným nárůstem, a to jak absolutním, tak i relativním, 
spotřeby jak ropy, tak i zemního plynu. Protože však tuzemská 
těžba obou surovin je statisticky zanedbatelná, bude se v 
obou případech jednat o nárůst dovozu. V tomto kontextu jsou 
pak klíčové dva momenty: 

a/ mít к disposici, а to pohotově, devizy к nákupu. 
b/ropa a zemní plyn budou v palivocncrgctickém systému 

vytěsňovat tuzemské uhlí , což bude spojeno se ztrátou 
1/ Energetické zdroje pro tzv.konečnou spotřebu , v německé 
literatuře nazývané " die Endecncrgic " , . slouží к pohonu 
motoru, к otopu a osvětleni a v elektrochemických výrobách. 
Mohou to být: elektřina, topné oleje а pohonné hmoty, topné 
plyny, pára a teplé kapaliny. 
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pracovních příležitostí v hornictví, útlum těžby by mel 
být synchronisován s realizací programu, který by předešel 
výraznému sociálnímu otřesu. ( V této souvislosti 
zaznamenejme snahu o uskutečnění projektu konsoircia 
zahraničních firem a a.s. Chemopetrol, uvažujícího zplyňováni 
hnědého uhlí moderní, ekologicky Šetrnou technologií. 
S distribuci získaného"syntetického plynu" se vSak nepočítá, 
mel by být všechen využit v plynových turbinách pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a páry ku spotřebě v mostecko-
litvinovskč výrobne-sídelní aglomeraci. Naproti tomu je 
obecně akceptováno, že výroba topného plynu stávající 
technologií, která saturuje část spotřeby v severních a 
západních Čechách, bude jako neefektivní a ekologicky 
problematická do r. 1996 odstavena. Od r. 1997 by měl být v 
české republice rozváděn a dodáván výhradnbfi zemní plyn. ) 

Tempo budoucího nárůstu dovozu a spotřeby zemního 
plynu bude ovlivnňováno a korigováno řadou faktoru, mezi 
kterými považujeme za nejdůležitější: 

1/ Racionalizace spotřeby topných plynů u vclkospotře-
bitelů : jde zejména o využití plynu к otopu pecí, kde dnes 
instalovaná zařízení obvykle pracují s nižSÍ účinností, než 
je tomu běžné v zahraničí. Tato skutečnost je známa, 
vysvětluje se tím, že nízké ceny zemního plynu a svítiplynu v 
nedávné minulosti nemotivovaly výrobce к Setřeni a úsporám 
nejen u plynu, ale ostatně u vSech energetických zdrojů. Je 
zřejmé, že snaha o racionalizaci spotřeby u velkospotřebitelů 
v kombinaci s určitým útlumem výSe jejich produkce ( a 
případně se změnami sortimentu ) by mohla korigovat dosud 
formulované představy o dalSi spotřebě zemního plynu v ČR. 
AvSak kvantifikace tohoto vlivu bude dosti obtížná a 
nespolehlivá. ( Současný stav a prognóza spotřeby zemního 
plynu a ostatních primárních energetických zdrojů - viz dále 
tabulka č. 2.) 

2/ Obchodné politická hlediska, cenový vývoi : česká 
republika je transitní zemí pro ruský plyn pro západní Evropu 
a z toho titulu máme nasmlouvány vyšSÍ dodávky, než 
momentálně potřebujeme. Jak uvádí /1/, spotřeba v r. 1993 
činila cca 7 miliard mJ, zatím co smluvně bylo zajištěno 8 
miliard m*. Dosavadní jednostranná orientace českých zemi na 
dodávky ruského zemního plynu je perspektivně neúnosná, z 
obchodně-politických hledisek je účelná diverzifikace. .Proto 
byl v r. 1991 realizován v hraničním území v úseku Waidhaus 
- Rozvadov propojovací plynovod umožňující přepravu zemního 
plynu z NSR do CR, před dokončením je dalSÍ propojovací 
plynovod v lokalitě Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách. 
Oba tyto plynovody by měly umožnit odebrat z SRN 2 - 3 
miliardy m> zemního plynu ročně. 

Jak dokladují údaje v tabulce č.3, bilance zemního 
plynu je v Německu podstatně diversifikovanější. Na rozdíl od 
situace u nás je v podmínkách SRN zemní plyn vystaven ostré 
tzv.substituční konkurenci, a to zejména ze strany topných 
olejů,elektřiny a co navíc, oproti podmínkám u nás, i ze 
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strany dováženého kvalitního Černého uhlí (- к tomu viz blíže 
např. statě /3,4/. Proto při ustavování ceny poptávky, která 
je v našich podmínkách dominantně ovlivněna joulovskou 
charakteristikou (spalným teplem,tepelným obsahem) uplatňuji 
se vedle kriterii ekologických i hlediska komfortu, snadnosti 
obsluhy výtepelného zařízení, možnosti skladování daného 
energetického zdroje atp. Ukazuje se zde, že při jinak stej
ném užitném efektu ( typu vytápěni prostoru a přípravy teplé 
vody) jsou oproti topnému oleji znevýhodněny tzv. energetické 
zdroje, jejichž dodávka je vázaná na instalaci a údržbu 
vedení,tzv."leitungsgcbundene Energietrager" : pára, zemní 
plyn a elektřina. 

V dlouhodobém záběru je pak možné konstatovat, že 
světová cena ( rersp.cena základního trhu ) u zemního plynu 
kopíruje, s jistým menším zpožděním, světovou cenu ropy. 
Proto obvykle vzestup ceny topných olejo je následován 
vzestupem ceny zemního plynu - což pak vyvolá pohyb nabídkové 
křivky uhlí. 

Plynofikace я životnf Prostředí 

Zavedení otopu zemním plynem, t zv . p lynof ikace , je 
d le našeho ministerstva životního prostředí " . . . alfou a 
omegou z lepšení Čistoty ovzduší. Přínosem plynof ik lace jsou 
n i ž š í emise prachu, popílku, kanccrogcnnlch l á t e k , oxidu 
s i ř i č i t é h o . " 2 / S tím lze jen s o u h l a s i t , diskusní vSak asi 
bude tvrzení , 2c : " Prakticky jedinou škodlivou zplodinu, 
kterou plyn produkuje, tedy oxidy dusíku, lze nenárpo*nymi 
( podtrženo námi, M.F.) technickými řešeními velmi účinně 
omezit." ' / Zcela sporadicky zazněl názor 3 ' , že někdy ve 
"stínu" plynofikace se zapomíná na možnost přechodu lokálních 
topeniSt na topné o l e j e , výjimečně i na kapalný propan/butan. 

Podle nedávno publikovaných propočtů*/ , je při 
současných cenových relacích a úrovních vytápěni plynem s i c e 
investiCně o něco náíročnčjší než vytápění e l ek tř inou , a le 
provozně j e tomu opačné. 

2 / Novotný VI. : In : Energetika z í třka má jméno plyn. 
Ekonom,1994, č. 4, s .32 
3 / Železová P. : Nové možnosti ekologického vytápění . Státní 
správa a samospráva, 1994, Č.35, s . 23 
4 / S.Trading : In : Prof i t , 1994, č. 39, s . 8 
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Ekologické hodnocení je vhodné doplnit odhadem 
Škod, které utrpí národní hospodářství vlivem cmitoivaných 
Škodlivin. Identifikaci, kvantifikaci a peněžnímu vyjádření 
těchto škod se zejména systematicky vSnuje ekonomický výzkum 
v SRN, u nás se touto problematikou zabývali v Ekonomickém 
ústavu ČSAV a ve Výzkumném ústavu palivoenergetického 
komplexu. 

Pokud bychom vyšli z údajů tabulky č". 1 a budeme-li 
/5/ specifické Škody z titulu uvažovat empiricky zjižténe 

emisi v podmínkách SRN : 
popílek 
oxid siřičitý 
oxidy dusíku 

pak při 
emisi : 

5,08 DEM / rok / kg 
5,41 DEM / rok / kg 
9,47 DEM / rok / kg 

kursu 1 DEM = 18 KČ vychází celková Skoda vlivem 
1 GJ sevcroCcského hnědého uhlí 

o výhřevnosti 16,5 GJ/t 239 KS 
1 GJ zemního plynu 

o výhřevnosti 33,5 GJ/ЮОО m1 20 КС 
LITERATURA : 

/1/ Rampir P.: Hospodářské noviny, 4. V. 1994, s. 7 
/2/ Schiffer H.-V.: Deutscher Energiemarkt 93. In : 
Energiewirtschaftliché Tagesfragen, 1994, 6.3, s.145 
/3/ Fischer D.: Leitungsgebundene Energietrager. In: tamtéž, 
1986, c. 11, s. 877 - 881 
/ 4 / Rammner P. : Die I n t e n s i t a t des Vettbewerb beim Erdgas 
in Dcutschland. In: tamtéž, 1994. £ . 4 , s . 2 0 0 - 204 
/ 5 / Glatzel W.-D., Keiter H. : In : Energie und Umweltschutz 
um welchen Prewis ? VDI Derichto Nr. 1100. Dusscldorf, VDI 
Vcrlag, 1994, c i t . s .144 
/ 6 / Hájek M.: Prof i t , 1993, 6. 19, př í loha , s . 3 

Jabujfta в, t 

PrAmerné hodntv emisí 
( vSechny údaje v tabulce : mg/MJ ) 

palivo (výhřevnost) popílek SOj N0« COj 

hnédé uhl í (16 ,5 GJ/t) 620 150O 210 111 
černé uhl í (29 ,5 GJ/t) 360 950 300 92 
topné o l e j e (41 GJ/t) 62 1110 240 75 
zemní plyn (33,5 GJ/IO'm) 8,8 0,04 111 56 

Pramen : / 6 / 
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Tabulka б. 2 

PEZ 

Skutečnost (1990) a roenoza spotřeby 

vrimárnich cnerectir.ivch zdroiů v ČR 

1990 1995 2000 2005 
tuhé PJ 
kapalné PJ 
plynné PJ 
jaderná energie PJ 

1 348 
356 
226 
138 

1 042 
245 
287 
136 

913 
244 
335 
262 

Pramen : /1/ 

780 
240 
434 
285 

c e l k e m PJ 

Podíl plynných PEZ (Z) 

2 068 

11 

1 710 

17 

1 754 

19 

1 739 

25 

SRN : bilance zemního plvnu 
( miliardy m3 ) 

Tabulka č. 3 

1992 1993 

Tuzemská těžbo 18,6 

60,2 

23,7 
11,0 

0,9 
23,8 

0,8 

18,5 

62,5 

24 ,0 
12,0 

0,9 
25,6 

-

Dovoz 

v tom 

celkem 

Nizozemí 
Norsko 
Dánsko 
Kus ко 
ostatní 

Vývoz celkem 1,5 1,8 

Pramen : /2/ 
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Životní prostředí a zdraví člověka 

MUDr. Eva Rychlíková 
Krajská, hygienická stanice Ústi n/L 

Životní prostředí a zdrávi člověka je často opakované téma. 
Najit přesně vyjádřený vztah v komunálním prostředí je ncsmirnA 
obtížné. V pracovním prostředí, kde působi noxy ve vysoké kon-
centaci nebo intenzita bčhcm pracovní doby, lze závislosti na
jit. Zejména proto, £e kvalitu prostředí lze přesné definovat, 
definovat lze člověku, který v ném pracuje, expozici Škodlivino 
lze objektivizovat měřením koncentraci, intenzit fyzikálních 
škodlivin, jako jsou např. hluk nebo ionizující zářeni, nebo bi
ologickými expozičními testy. Poškozeni zdraví z pracovního 
prostředí jsou specifická (většinou) a tvoři poměrné dlouhý sez
nán. 

V komunálním prostředí, kde se zdržujeme mimo pracovní dobu, 
působ! současně mnoho faktorů. Chemických, fyzikálních, biolo
gických. Do výsledného stavu zdrávi se promítne nuse genetické 
založení, infekce, včetně těch, které jsme prodělali dřivé, 
psychická zátéž a dálil. Navíc porucha, která má původ v život
ním prostřed!, může vzniknou z nedostatku některého faktoru (hy-
pofunkce Štítné žlázy v endemické oblasti bez jódu). Nebo stav 
fyzického rdraví předpokládá působeni určitého činitele ve velmi 
nizké dávce (UV-D zářeni je nezbytné pro tvorbu vitaminu 
D z provitaminu), zatím, co intenzivnímu působeni se přičítá ra
kovi notvorna úlohu při vzniku nezhoubných, ule i extrémně zhoub
ných nádorů. Hranice mezi pozitivním ovlivněním a poškozením 
zdrávi je velmi diskrétní. 

Faktory působí na lidský organismus většinou synergicky, mo
hou se dokonce navzájem potencovat (chlud a oxid siřičitý, PCD 
а alkohol) vzácné působí proti sobě. 

Ani populace není v komunálním prostřed! homogenní. Její 
citlivost je dána věkem, změněným fyziologickým stavem upod. 
Lhostejný1 není ani etnický původ a člm dál vice se určité choro-
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by dávají do vztahu s genetickým určením a рак teprve se uplat
ňuje působeni faktorů životního prostřed! (nékteru nádorová one
mocněni) . 

Déti, štafl občané а těhotné ženy jsou ti, u kterých lze 
vliv faktoru zivotiho prostředí nejvíce očekávat a tedy i hle
dat. К nim putři i ti, kteří bojuji s chorobou. 

Velmi malé děti v kojeneckém а batoleclm veku se ponékud 
vydělujl z détské skupiny. Jejich reakce na životni prostředí 
muže být intenzivnější. Lisí se totiž strukturou i funkci svého 
organismu od větších déti a od dospělé populace. Nacházejí se 
totiž v období prudkého fyziologického růstu, který každý musí 
absolvovat do dvou let. V tomto období jsou velmi citlivé na 
chemické látky. To je způsobeno: 
- velkým tělesným povrchea ve vztahu к váze 
- vysokou hodnotou metabolismu, spotřebou kysliku a potřebou 

vzduchu na jednotku tělesné váhy 
- rozdílným složeném těla (mají více tuku а tedy i vody vázané 

ve tkánich) 
- velkým vydáním vody a energie na jednotku váhy 
- specifickými dietními potřebami а závislosti dítěte na 

mléce 

Chemické látky vstupuji do organismu dítěte zažíváním, 
dýchacím systémem, а daleko více, než u dospělého kůží. Prost
řednictvím mateřského mléka může matka předávat toxické látky, 
které během života získala. Umělá mléčná výživa zase přináší 
možnost přisunu toxických látek z vody pro její přípravu (zde 
pak aůže vzniknout dusičnanová alimentární methemoglobinemie, 
v letech 1985-90 jich u nás bylo 281 s jedním mrtvým) (1), nebo 
dokonce může dojit к uvolněni chemických látek z obalu suSeného 
mléka (PCB, hlinik). Organické i anorganické látky se ochotněji 
vstřebávají, méně podléhají biotransformaci a méně ochotně se 
funkčně a enzymaticky nevyzrálými ledvinami vylučuji. Z toho re-
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zultuje větii akumulace na jednotku tělesné vAhy u malého dětě-
xe, než u dítěte staršího, nebo dospělého. 

Vztah dávka-odpovéd se v období ranného vývoje dítěte liií 
od dávkového vztahu v dospělosti.Odpověď může vzrůst nejen pří
mým působením, ale projevy mohou pocházet z porušeného zráni or
gánových systémů. Toto ovlivňováni funkčně nehotových, ale ana
tomicky již poměrně dobře vystavěných orgánů, je identické 
s tlm, co se děje v poslední třetině těhotenství. Tomuto období 
vývoje jedince nebyla dříve věnována pozornost. Sledováni bylo 
zaměřeno na první třetinu těhotenství, kdy dochází к tvorbě or
gánu a porucha, pokud není neslučitelná se životem, se projev! 
zjevnou malformed. (S) 

Vliv faktorů, nejčastěji chemických, v posledním trimestru 
a ranném kojeneckém věku, se propaguje do funkčních poruch sys
témů, které se v tomto období dohotovujl (krvetvorba a obranys
chopnost, centrální nervový systém). Projeví se zvýienou nemoc
nosti infekcemi, nádorovými onemocněními, nebo dysfunkci mozku 
třeba až v období, kdy je, vzhledem к vývoji, nutno zapojovat 
určité partie 3ystémů, např.při dosaženi Školního věku. Odtud 
mohou pocházet také mnohá civilizační onemocněni, která mají 
základ v poruše funkce jemných enzymatických systému а membráno
vých přenosů. 

Zvláštnosti ranného dětského věku, umožňující větii expozici 
chemickým látkám, vycházejí také z odlišného chováni dítěte 
a jeho dravosti v poznáváni světa, která odpovídá jeho možnos
tem. Ditě do pěti let denně pozře v průměru 200 mg půdy, kterou 
přímo ochutná, nebo oliže z prstů nebo předmětu, které byly na 
zemi. Do zažívacího systému se tak dostanou nejen chemické lát
ky, ale třeba také vajíčka skrkavek psích, pokud pozřenou půdou 
byl písek ze sídlištního pískoviité. (Sloveniti autoři naili při 
parazitologickém vyietřeni ve 30% pozitivitu). Naitéstl geofagie 
po pěti letech života odchází a pokud u někoho přetrvává ve 
stejné míře, je příznakem duievnl nemoci. Dospělý člověk průměr
ně přijme, při určitých povoláních, 50-60 mg půdy denně.prost-
řednicvln cigaret a nemytých rukou. 
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Odpovcd* dětského organismu na nízkou úroveň znečištění ovz
duší, která je přítomná v komunálnim prostfcdi, je popisována 
různé. V roce 1980 pfi náhlém huvarijnira znečištěni ovzduší 
v SIIP reagovaly děti kojeneckého věku respiračnimi onemocněními 
a zvýšenou návštěvností lékaře. Ve vyšších věkových skupinách ke 
změnám nedošlo. Kvalita ovzduší však nebyla, žel, dobře defino
vána. Ani další současné působící vlivy, jako vlhkost a teplota 
vzduchu. Sledování holandských lókařů během tří zim nenalezlo 
závislost incidence a prevalence rcspiračnlch příznaků na kon
centracích oxidu siřičitého, dusíku, sulfátů, РИ10, kyseliny du
sičné. Během sledovaného období však nedošlo к závazným smogovým 
epizodám. 
(2)VH0 udává nárůst dýchacích onemoenčni u děti při denním prů
měru oxidu siřičitého 250ug/m3. 

Další populaci, kterou poznamenává životni prostředí, 
а zejména náhlé zhoršeni kvality ovzduši, jsou staří lidé v pop-
roduktivnia veku. Smogová ataka, která se většinou přidá к vel
kému balíku ostatní zátěže nemocného starého organismu, může od
povídat za ukončeni života. Snížená pohyblivost starých lidi da
ná zpomaleným nervovým vedením o 10-15%, vede к atrofii svalové, 
snížená koordinaci pohybu. К tomu často přispívá dehydratace or
ganismu. К bludnému kruhu stáři přispívá i útlum krvetvorby 
a imunity se snížením produkce steroidů. Výsledek je snížený me
tabolismus a odchylný metabolismus toxických látek. Funkční ne
dostatečnost ledvin zvyšuje retenci některých látek a vzhledem 
к době tohoto stavu způsobuje trvalé poškozeni (velmi pravděpo
dobně tak vzniká Alzheimcrova demence z působeni hliníku а ji
ných toxických látek, často zaměňovaná za athcrosklcrózu). Sní
žená funkce plic se zvýšenou pohotovosti к uzávěru průdušinek 
čini staré lidi citlivými к dráždivým plynům.V letech 1983-1994 
jsme sledovali při imisních epizodách zhoršováni aktuálního sta
vu zdrávi obyvatel domovů důchodců. Objektivní nálezy i subjek
tivní potíže s dvoudenním opožděním sledovaly koncentrace oxidu 
siřičitého ve třech lokalitách. Podobně i hodnoceni dopadu imis
ního zhoršeni v lednu 1982 vykázalo v SUP stát. významné zvýšeni 
úmrtnosti nejstarších populačních ročníků. Byl hodnocen vztah 
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к SO,. Závislost na koncentraci polétavého 
jako PM10, hodnotili Američané: 

pruchu, vyjádřeného 

tnésto: 

Londýn 

Ontario 

Steubenvillc 
Philadelphia 
Santa Clara 
Los Angeles 
100 U.S. 
117 U.S. 
197 U.S. 

.mést 

.mést 

.mést 

autoři: 

Hazumdar 1982 
Ostro 1984,85 
Schvartz,Marcus 
1986,90 

prům 
ekvi 

Plagiannakos,Parker 
1988 
Schwar tz,Dockcy 

dtto 
Fairley 1991 
Shumway 1988 

1991 

Ozkanyuk.Thurston 
Evans 1984 
Lipfcrt 1988 

.РИ10 
valent 

80 

48 

61 
42 
37 
65 
44 
S3 
38 

zjisténé % zmén 
úmrtnosti na 10 
ug/m"zmény PM10 

0,31 

0,98 

0,64 
1,20 
1.12 
1,10 
1.49 
0,82 
1,09 

celkem 0,96 
podle D.Ostro 

Analýza byla provedena po převedení různým způsobem měřených 
koncentraci polétavého prachu na PH10. (3) 

Podobné byla hodnocena denní úmrtnost obyvatel nékterých 
mést v Čine. Silný efekt byl prokázán u úmrti na chronický zánét 
průdusek, chronickou obatrukení chorobu plic a cor pulmonale. 
Zmény v dýchacích funkcích byly hodnoceny, v Holandsku, kde pro 
uzávér cest dýchacích byla nezbytná jesté vysoká teplota a nízká 
vlhkost vzduchu. 

Jak je vidét, reakce různých populaci se v drobnostech lisí 
tak, jak se lisi populace, na kterou zhoršeni ovzduší působí. 
Přítomnost chronických onemocnéní, ke kterým populace, éasto sa
ma pfispéla, předurčuje i to, co se bude dít při imisních ata
kách. V osmdesátých letech bylo u nás sledováno zdraví u pacien
tů 900 lékařů. Následné bylu hodnocena přítomnost chronických 
nemocí. Pánové ve veku od 15 let ve 205,4 případech trpéli one-
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mocněním páteře, 202,2 jich bylo obézních, 158 mčlo hypertenzi 
(nu 1000 pacientů), ženy byly nemocno vice, páteřní nemoci melo 
271,8, obezitu 250, hypertenzi 191 na 1000 pacientek. Ve star
ších ročnicích se tato často zmrzacujicl oncmocndni, vyskytovala 
vice. V postproduktivním veku bylu ženská populace z více než 
poloviny obézní. Je tedy vidčt, jakou kvalitu nůše citlivá popu
lace má. Diky těmto neduhům vyžaduje léčbu a to představuje dal
ší velkou zátěž chemickými látkami (6). 

Stárnuti populucc, které představuje přibýváni občanu 
v poproduktivním veku při nízkém počtu novorozených, je důsled
kem populačního poválečného boomu a bude přibývat zanedlouho na 
počátku příštího tisíciletí. Je to problem nejen náš. Bude pot
řebné ono perspektivní stáři připravit v době, kdy dotčená popu
lace je ještě cducibilni a mčlo by být snahou každého přáslusni-
ka citlivé populace vzít aktivné svůj budoucí osud do rukou. (5) 

Stoji za to zdůraznit poučeni sturých Japonců, které cituje 
ve svých studiích prof.Sugimura, zabývající se problematikou 
přirozeně se vyskytujicich karcinogenú v potravě: nekouřit, al
kohol pit zdrženlivé, nepřejídat se, mít vybalancovanou stravu 
а žít v hygienickém životním stylu včetně sexuálního života. (7) 

1. Cikrt.H., Bláha.K., Fuchs., A.: Chemical Risk Assessment and 
Mannagcmcnt in Czechand Slovak Republics 
Ccntr.Europ.Journ. of Public Health, No 1, Vol.l, Juna 1993 

2. lloek.O., Drunekrccf.il.: Acute Effect of Vinter Air Pollution 
Episode on Pulmonary Function and Respiratory Symptoms of Child
ren 
Arch.Env.IIlth Sept/Oct 1993. Vol.48 No 5 

3.Ostro.D.: The Association of Air Pollution and Mortality "Exa
mining the Case for Interference" 
Arch.Env.Hlth Sept/Oct 1993 Vol.48 No 5 
4. The Politics of Dietary Guidunce 
Am.Journ.of Publ.lllth.1994. Vol 84 No 5 
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5. Principles for Evaluating Health Risk from Chemicals during 
Infancy and Early Childhood 
Env.Hlth.Crit.59 VIIO Geneva 1986 

6. Sobotik.Z.ct al.: Chronická nemocnost zji&tena ve vzorku čes
ké populace v roce 1989 
Hygiena 39, 94 

7. Sugimura.T.,et al.: Risk Assessment of Natutally Occuring 
Carcinogens, VHO., 1992 
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DOPADY PLYNOFIKACE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVANÍ NA KVALITU OVZDUŠÍ 

RNDr. Jan P r e t e l . C S c 
Česky hydrometeorologicky tístav Praha 

V posledních několika letech, a zejména v zimních obdobích, zaznívají často hlasy, 

které se do jisté míry snaží zpochybnit vyznám plynofikace zdrojů znečišťování pro kvalitu 

ovzduSÍ. Stále vzrůstajícímu tempu plynofikace zejména malých a středních zdrojů 

znečisťování se klade za vinu, že narůstají hodnoty koncentrací imisí oxidů dusíku zejména v 

městských aglomeracích položených v ddolí. Zvláště aktuální bývají tyto hlasy zejména v 

období, kdy nastoupí synoptická situace, vyvolávající podmínky pro vznik smogových 

situací a pro následná vyhlašování signálů smogových varovných systémů na základe 

překračování zvláštních imisních limitů právě* pro oxidy dusíku. Tyto úvahy se objevily ve i 

sdělovacích prostředcích, často s odvoláním na vyjádření pracovníků aktivní činných v 

oblasti životního prostředí. Podobné mySlenky nebyly zcela cizí ani některým pracovníkům z 

oblasti hygieny prostředí. Je proto na čase, pokusit se tuto domněnku potvrdit či vyvrátit. 

Ovlivňuje tedy vlastní plynofikace zdrojů positivu/ či negativné současnou kvalitu 

ovuluSí? Na tuto zásadní otázku se pokusíme najít odpověď za pomoci jednoduché 

simulace daného problému, kdy modelově nahradíme proces spalování hnědého uhlí 

spalováním zemního plynu jak u velkých zdrojů znečištění, tak i u lokálního vytápění. To 

vSe pochopitelně za předpokladu, ze celkově vyrobené množství tepla bude vždy konstantní. 

Velký zdroj znečišťování. 

Modeloví byl řeSen hypoteticky přechod na spalování zemního plynu u zcela 

konkrétního zdroje. Vybrán byl zdroj SCT teplárna Novosedlice na okreseTeplice, který v 

současnosti spaluje tříděné hnědé uhlí a znečisťující látky jsou uvoIAovány do ovzduSÍ z 

komína o stavební vySce 130 metrů. Při simulaci jsme vycházeli z technických podkladů 

zdroje podle registru emisí REZZO 1 pro rok 1992. Za předpokladu nezmíněné výroby tepla 

(700 TJ/rok) jsme nahradili stávající palivo zemním plynem s parametry, odpovídajícími 
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obvykle používanému zemnímu plynu v jiných spalovacích technologiích na okrese. 

Účinnost stávajících tepelných zařízení je 39%. simulovanou účinnost kollii na zemr.f plyn 

jsme zvolili 90%. Emisní faklory pro základní znečisťující líílky byly převzaly z pífíohy к 

vyhláScc MŽP č.270/93 Sb. V tab.l jsou přehlední uvedena množství jediiollivých 

znečisťujících látek (v t/rok) emitovaných z tohoto zdroje za současného stavu a po 

provedené simulaci. 

Tab.l 

emitovaná látka 

tuhé látky 
oxid siřičity 
oxidy dusíku 
oxid uhelnatý 
uhlovodíky 

výchozí stav 
emise 
(ťrok) 

161 
1108 
156 
52 
26 

stav po simulaci 
emisní faktor 

(kg/lOW) 
20 
9,6 

4200 
270 
48 

emise 
(t/rok) 
0,479 
0,23 

100,506 
6,461 
1,149 

Jak je z uvedené tabulky patmo, u všech sledovaných znečisťujících látek dojde po 

provedení zmíněné simulace záměny paliva к celkovému snížení emisí. 

Malé zdroje lokálního vytápění. 

Ve druhé části úlohy se pokusíme odhadnout důsledek obdobné simulované zámíny 

paliva v případe malých a nízkých zdrojů znečisťování - v praxi půjde o diskutované zdroje 

lokálního vytápénf. Pro tento případ použijeme modelové situace, kdy na plose 100 x 100 

metrů je umístěno celkem 20 rodinných domků, z nichž vSechny používají к vytápění tříděné 

hnčdé uhlí. Na velikosti areálu pochopitelné nezáleží, neboť nás v tomto momentu zajímá 

pouze relativní změna a tedy dopad na celkovou kvalitu ovzduSÍ. V daném případě 

simulujeme hustotu zástavby 1 rodinný dum / 500 m2, což odpovídá naSim obvyklým 

reálným podmínkách. 
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Základní vstupní předpoklady pro modelový odhad jsou vypočet jsou následující: 

spotřeba hnědého uhlí v jednom shora definovaném obytném objektu je 80 q/rok, výhřevnost 

paliva 16 MJ/kg, obsah síry v palivu 2%, obsah popelovin v palivu 18% a príimčmá účinnost 

používaných spalovacích zařízení 39%. Na základS těchto parametrů lze dospět к celkové 

výrobě tepla v modelovém areálu 100x100 m ve vySi cca 1000 GJ/rok. 

Poté proveďme modelovou simulaci, při níž používané hnědé uhlí bude nahrazeno 

zemním plynem s obvyklými kvalitativními znaky a předpokládejme dále, že nová spalovací 

zařízení budou mít obvyklou účinnost 87%. К výrobě 1000 GJ tepla bude třeba použít cca 36 

tis. m1 zemního plynu. Při použití emisních faktorů dle shora citované přílohy к 

vyhl.C.270/93 Sb. lze výpočtem dospět к simulovaným emisím pěti základních znečišťujících 

látek v ročním úhrnu. Přehledně jsou výchozí a výsledné celkové emise uvedeny v tab.2. 

Tab.2 

emitovaná látka 

tuhé látky 
oxid siřičitý 
oxidy dusíku 
oxid uhelnatý 
uhlovodíky 

výchozí stav 
emise 
(t/rok) 
2,88 
6,08 
0,48 
7.2 
1.6 

stav po simulaci 
emisní faktor 

(kg/IOV) 
20 
9.6 
1600 
320 
128 

emise 
(t/rok) 
0.718 
0,345 
57,5X4 
11.494 
4.598 

I z této tabulky vyplývá, že po provedené simulované záměně musí nutně dojít ke 

snížení celkového množství látek emitovaných do ovzduSÍ. 

Porovnání výsledků obou simulací. 

Kvantitativně orientovanou odpověď na v úvodu položenou otázku lze získat při 

porovnání výsledných emisí znečisťujících látek při stavu po simulaci záměny paliva a stavu 

výchozího (viz tab.l a 2). Vzájemný poměr mezi oběma uvedenými hodnotami pomůže 

dopad takovéto záměny na imisní zátěž území přiblížit (tab.3). Předpokládáme přitom, že 

* spaliny ze zdroje bodou v obou případech zaústěny do stejného komína. 
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• v lokálním mčřítku aglomerace existuje lineární vztah mezi množstvím emisí a vy$í 

imisní koncentrace dané látky v ovzduSí, 

• vliv chemických zmSn při nízkých vzdálenostech a tedy i malém Časovém mčřítku (při 

horizontálním rozměru aglomerace 5 kin v průmčru cca 30 minut) lze zanedbat, 

• rozptylové podmínky v obou případech budou konstatntní. 

Při hodnocení výsledků této simulační ilvahy musíme mít na zřeteli, že jde pouze o 

modelové hodnocení této velice aktuální problematiky. Je třeba připustit, že výsledky 

jakýchkoliv modelových hodnocenf jsou vždy zatíženy včiíf či menSÍ řadou nepřesností. V 

našem případe jde zejména o nepřesnosti, kterými jsou zatíženy veškeré bilanční metody 

vypočtu emisí vycházející z průmSrné spotřeby paliva. 

Tab.3 

emitovaná látka 
tuhé látky 
oxid siřičity 
óxidy,.dúsftú?-b>v';'i;̂ ;. 
oxid uhelnatý 
uhlovodíky 

velký zdroj znečisťování 
3,0.10J 

2,1.10-4 

т&^шлотт-
1,2. 101 

4,4. 10'2 

lOKsini vyiapcni 
2.5.10^ 
5.7.105 

Ш£№\Ф&Ш.. 
1.6.10-3 

2.9.10* 

Z hodnot uvedeny'ch v tab.3 je patrno, že v případě proválené plynofikace na velkém 

zdroje vitčiifovdnf lze očekávat pokles přfspévku ke koncentracím imisf oxidu siřičitého v 

řádu 10"\ polétavého prachu a oxidu uhelnatého v řádu 10' a u uhlovodíku v fádu Iff2. U 

oxidu dusíku je pokles nejnižJÍ a dosahuje hodnoty kolem 40%. 

Provedem-li plynofikaci systému hkdlnflio vytdpíní v obytné zástavbě městských 

aglomerací, můžeme očekávat pokles koncentrací imisf u oxidu siřičitého v řádu 1 0 \ u 

polétavého prachu v řádu 10"* a u oxidu uhelnatého a uhlovodíku v řádu 10 \ Stejné jako v 

případe velkého zdroje, i zde je pokles nejnižSí u oxidů dusíku • přibližné o jeden řád. 
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Vzhledem ke zmínčné variabilní jakostních znaku paliva, možným zrninám v 

technologiích procesu spalovánfa alším "nejistotám" je žádoucí zabývat se při hodnocení 

možných dopadu plynofikace na kvalitu ovzduší pouze řádovými odhady změn, které mohou 

nastat. 

Provedení odhady řádových poklesů příspěvku simulovaných zdrojů к hodnotám 

přízemních koncentrací imisí jednotlivých Škodlivin zcela jednoznační naznačují, 2c 

podpora plynofikace systémů spalování je naprosto oprnrníná a ncmčla by být 

zpochybňována. Pokud tedy bude v některých oblastech a zejména mislskych aglomeracích 

zaznamenán nárůst koncentrací imisí oxidů dusíku, potom je zásadní nutné hledat příčiny 

lakového stavu jinde, ale rozhodní ne hledat viníka v plynofikaci zdrojů v celí Šíři svého 

spektra - od tich ncjvčtšícli už po malé zdroje včetní lokálního vytápíní. Nabízí se tudíž 

prakticky jediné možní a logické zdůvodníní takového stavu. Jsou jím důsledky velice 

silného nárůstu intenzity silniční a inístské motorové dopravy v posledních níkolika letech. S 

líni rovnčž sovisí i současná struktura provozovaných vozidel, jejichž průmčrné "stáří" 

neustále narůstá a zároveň se postupní zhoršuje technicky' stav vozidel. 

Jak přiklad oprávnínosti vyslovit lato tvrzení muže do značné míry sloužit imisní 

situace ve dnech 22. a 23.9.1994, tedy praví v dobí, kdy lato část přispívku vznikala. Nad 

střední Evropu se rozšířila tlaková vyšc po jejíž zadní straní proudil na naše území teplejší 

vzduch od jihozápadu. Rozptylové podmínky se v nočních, ranních a dopoledních hodinách 

zhoršily, vytvořily se četné ranní přízemní inverze, které na některých místech setrvaly až do 

pozdních dopoledních hodin. Vzhledem к teplotám vzduchu v tíchto dnech lze předpokládat, 

2c v této dobí bylo v provozu jen velice omezení množství lokálních topenišL Přesto však v 

noci z 22. na 23.9. a dopoledních hodinách 23.9. v centru Prahy a v oblastech se zvýšenou 

intensitou dopravy dosahovaly koncentrace imisí oxidů dusíku hodnot v rozmezí 2S0 • 550 

/tg/m\ zatímco koncentrace imisí oxidu siřičitého se pohybovaly mezi 30 - 50 /ig/m'. 

Podobná situace v tíchto dnech nastala např. i v Ústí n/L. a v Teplicích. Zatímco se zde 

koncentrace oxidu siřičitého pohybovaly v ranních a dopoledních hodinách 23.9. mezi 

hodnotami 1 0 - 3 0 jxg/m1, koncentrace oxidů dusíku dosahovaly hodnot 120-200 /ig/m\ 
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Výrazné zvýšené koncentrace oxidů dusíku a zcela "bížnč", příp. i podprůmérné koncentrace 

oxidu siHCitého za této zcela konkrétní situace svčdčf o evidentním a zásadním vlivu provozu 

motorových vozidel na k\-alitu ovzdull v městských aglomeracích. Jiné vysvětlení prakticky 

nepřichází v úvahu. 

Pokud bychom Sli ve svých úvahách dále, potom se nezdá být ani rozumné, aby při 

vyhlášení signálu "regulace" podle vyhlášky č.41/92 Sb. ve znéní vyhl.c.279/93 Sb. pouze na 

zakladl překročeni zvláštních imisních limitu pro oxidy dusíku byly regulovány rovnéž 

vybrané zdroje, které používají jako topné medium zemní plyn. Jisté positivům lze již 

spatřovat v tom, ze na základe naJich přcdbčžnych úvah byly takovéto zdroje vyjmuty z 

regulací v Praze pro zimní sezónu 1994/95. 

Vraíme se však к v úvodu položené otázce a spokojme se s obecnou odpovCdí, 2c 

plynofikace jakýchkoliv stacionárních zdrojů znecJSlciií nutné vede к výraznému 

zlepšení celkové kvality ovzduší, neboí výrazné snižuje emise tuhých látek a oxidu 

siřičitého (alespoň o tři řády) a v žádném případe nczvySujc emise oxidu dusíků. 
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OCHRANA OVZDUŠÍ - SITUACE V SEVEROČESKÉM REGIONU 
KAREL S T U D E C K Ý IHG. 
ČESKA INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SevcroCeský region lze z hlediska kvality ovzduší považovat, 
společné s územím hlavního města Prahy a s části severomoravského 
regionu, za nejvíce ohroženou oblast v celé české republice. Na 
tomto území je emitováno do ovzduší cca 24 % tuhých emisi, 31 % 
emisi oxidu dusíku, 45 % oxidu siřičitého a 10 % oxidu uhelna -
tého z celkového množství emisi těchto škodlivin české republiky. 
Území bývalého Severočeského kraje nemá bohužel pouze prioritu 
v kvantitě emisi, ale i v kvalitě, poněvadž druhová rozmanitost 
sledovaných znečišťujících látek je zde nejrosáhlejšl. Do ovzduší 
se v severočeském regionu dostávají znečišťující látky, které se 
v jiných oblastech české republiky statisticky nevyskytuji jakc 
např. emise organických sloučenin siry a emise rtuti. 

Hlavními příčinami nadměrného znečišťováni ovzduší emisemi tu
hých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu 
uhelnatého je využíváni pevných paliv, zejména méně kvalitního 
hnědého uhlí pro výrobu elektrické a tepelné energie, zplyňováni 
uhlí pro potřeby průmyslových odvětvi i obyvatelstva. Skladba 
průmyslových oborů zahrnuje široké spektrum činnosti, od velkých 
energetických celků, chemické výroby, sklářského průmyslu, podni
ky pro těžbu a zpracováni nerostů až po textilní průmysl. Zvlášt
ní samostatnou kapitolou jsou tzv. střední zdroje znečišťováni 
ovzduší, které jsou z převážné většiny tvořeny lokálními zdroji 
znečišťováni ovzduší, jež svou výší emisí nedosahuji zdaleka emi
si tzv. velkých zdrojů znečišťováni ovzduší, ale dle posledních 
výsledků průzkumu ( např. projekt Teplice ) se podílejí na znečiš
těni přizemní atmosféry rozhodujícím způsobem ( speciálně ve mě
stech je to min. z 50 až 60 % procent ). 

Nejvíce zatíženou oblasti bývalého severočeského regionu je 
tzv. Severočeská hnědouhelná pánev, která se nachází v severozá -
padni části České republiky na uzemí čtyř okresů ( Chomutov, Most, 
Teplice a Ostí nad Labem ) o celkové ploše 1 420 km", z nichž je 
téměř 850 kra" uhlonosných. Jedná se o nejrosáhlejšl a nejvýznam -
nějšl uhelnou pánev české republiky, která se rozprostírá v délce 
zhruba 80 km v hlubokém údolí, jenž je vymezeno svahy Krušných 
hor. Českého středohoří a Doupovských hor. 

Těžba hnědého uhli a zejména povrchové dobývaci činnosti se 
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nesmazatelně zapsala na celkové devastaci životního prostředí v 
Fodkrušnohoři, kdy přesuny miliard metru kubických skrývek se od
razily nejen na změněném reliéfu krajiny, ale i v likvidaci desí
tek obci a měst, přírody, historických památek apod. Neuvážené a 
necitlivé změny reliéfu krajiny a pomalý postup rekultivace kra -
ny zdevastované důlní činností se projevily zejména ve zhoršeni 
přirozené cirkulace vzduchu v pánevní oblasti, a proto dochází 
při tzv. teplotních inverzích z důvodu špatných rozptylových pod
mínek zejména v období řijon až březen к několikanásobnému překro-
enl nejvyšších přípustných koncentraci oxidu siřičitého, oxidů du
síku i poletavého prachu. Naopak v letních měsících dochází ke 
vzniku tzv. " Fotochemického smogu " . Mino výše uvedeného se po
vrchová těžba hnědého uhlí významně podlil na znečišťováni ovzdu
ší exhalacemi pevných létek do ovzduší z následujících příčin: 

1) Zvyšování výkonů dobývacleh, skrývkových a zakládacích techno
logii se odráží ve zvýšení přepravních rychlosti a tím ve zvýšení 
emise uhelného a nadložnlho prachu na přesypech pasových doprav -
nlků, které jsou zkrápěny většinou pouze na hraně lomu. 
2) Převážná většina komunikaci v katastru povrchového lomu je 
nezpevněna a tudíž v období letních měsíců a malého počtu srážek 
jsou významným zdrojem sekundární prašnosti. Podobně působí roz -
sáhlé plochy sypaného a nezpevněného materiálu na vnějších a vni
třních výsypkách v období se zvýšenou povětrnostl. 
3) Nejvýznamnější úpravny uhlí jako jsou úpravna uhlí Komořany, 
Herkules a Ledvice, jejichž provoz byl zahájen před 40 roky byly 
nejen projektovány na podstatně nižší výkony, ale i na jinou 
vstupní kvalitu suroviny, takže původně instalované odlučovací 
zařízení, zcela nevyhovují současným požadavkům na ochranu ovzdu
ší. 

Vzhledem к tomu, že v převážné části pánevní oblasti povrchové 
těžbě předcházela těžba hlubinná, jsou stará důlní díla poten -
ciálnlm zdrojem vzniku zápar a otevřených ohňů, a tudiž znečišťo
vání ovzduší povrchovou těžbou nelze omezovat pouze na emise tu -
hých látek, ale i na emise aromatických uhlovodíků a polyaroma -
tických uhlovodíků ( benzo /a/ antracen, benzo /a/ pyren apod. ), 
které jsou důsledkem nedokonalého spalováni. 

Celkové emise škodlivin do ovzduší zapříčiněné povrchovou těž
bou uhlí nelze, s výjimkou úpravárenských provozu, stanovit s do-
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statečnou přesnosti a tudíž nelze jednoznačně stanovit podíl po -
vrchové těžby na celkovém znečišťováni ovzduší. 

Velké zásoby hnědého ulili umístěné relativně v malých hloub -
kách vedly ke soustředěni značného energetického potenciálu v 
podhůří Krušných hor, kde je z celkového instalovaného tepelného 
výkonu 74 000 MW^ u sledovaných zdrojů s výkonem nad 5 MWt v Čes
ké republice 27 % instalováno v této oblasti. 

Rovněž v ostatních částech severočeského regionu diky průmys -
lovó výrobě a spalováni nekvalitního paliva v neodpovídajících 
technologiích není situace v čistotě ovzduší příznivá. 

Vzhledem к tomu, že problematika znečišťováni ovzduší v seve
ročeském regionu je jednoznačně dána emisními poměry, jo pro nás
ledující část vhodné využit zařazeni zdrojů dle kategorizacece 
REZZO ( Registr emisi a zdrojů znečišťováni ovzduší ). REZZO, je
hož zpracovatelem je ČIZP , rozděluje zdroje do čtyř kategorii 
podle velikosti a významu: 
REZZO 1: Zařízeni ke spalováni paliv o tepelném výkonu 5 MWt a 

vyšším, včetně vyjmenované technologie. Vstupní údaje 
sleduje ČI2P individuálně s každoroční aktualizaci. 

REZZO 2: Zařízeni ke spalováni paliv o tepelném výkonu od 0,2 MWe 
do 5 MW^ a vyjmenované technologie. Emise jsou u spalo -
vacích procesu stanoveny výpočtem. Jako parametry jsou 
použity množství spáleného paliva, jeho kvalitativní 
znaky a typ provozovaného zařízeni. Vzhledem к velkému 
počtu zdrojů se provádí individuální sledováni v delším 
časovém intervalu. 

REZZO 3: Zařízeni к lokálnímu a ústřednímu vytápěni do tepelného 
výkonu 0,2 MWe. Emise z těchto zdrojů jsou stanoveny v 
delším časovém intervalu výpočtem z množství spáleného 
paliva v dané oblasti. 

REZZO 4: Mobilní tj. motorová vozidla silniční, železniční, sta -
vebnl aj. včetně letecké a lodni dopravy. 

Z celkového počtu 2255 sledovaných zdrojů REZZO 1 v České repu
blice se na územi bývalého Severočeského kraje nachází celkem 309 
zdrojů, dále se zde nachází zhruba 2 200 zdrojů REZZO 2 z 19 000 
zdrojů v České republice a cca 200 000 zdrojů REZZO 3. 
Ze. stavu emisi bývalého Severočeského kraje jednoznačně vyplývá 

specifika kraje tj. velká koncentrace spalovacích procesů, kdy v 
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každém z okresů pánevní oblasti je instalován vyšší tepelný výkon 
než má celý bývalý Jihočeský kraj. 
Z informačních výstupů systému REZZO vyplývá následující: 

1) Sledované zdroje znečišťováni ovzduší bývalého Severočeského 
kraje se v roce 1992 podílely na celkové emisi oxidu siřičitého v 
množství 1.538.190,3 t v české republice ze 45 % tj. emitovaly v 
roce 1992 691.784,2 t. 
2) Sledované zdroje znečišťováni ovzduší bývalého Severočeského 
kraje se v roce 1992 podílely na celkové emisi oxidů dusíku v 
množství 697.514,7 t v české republice ze 31,5 % tj. emitovaly v 
roce 1992 218.863,4 t. 
3) Sledované zdroje znečišťováni ovzduší bývalého Severočeského 
kraje se v roce 1992 podílely na celkové emisi tuhých látek v 
množství 500.732,1 t v české republice z 24 * tj. emitovaly v ro
ce 1992 120.113,9 t. 
4) Sledované zdroje znečišťováni ovzduší bývalého Severočeského 
kraje se v roce 1992 podílely na celkové emisi oxidu uhelnatého v 
množství 1.045.339,5 t v České republice ze 15,1 % tj. emitovaly 
v roce 1992 108.943.2 t. Velký podlí severomoravského kraje na 
těchto emisi je dán koncentraci hutní výroby. 
5) Bývalý Severočeský kraj v roce 1992 emitoval celkové množství 
emisí ve výši 875.916.5 tun tj. absolutné nejvyšší množství ze 
všech bývalých krajů České republiky . 
6) Okresy Chomutov, Host, Louny a Teplice so v absolutním 
množství emisi v roce 1992 ze zdrojů REZZO 1 umístily mezi prv -
nimi deseti okresy české republiky s nejvyššími absolutními emi
semi. 
7) Mezi deseti největšími emitenty v České republice se za rok 
1992 umístilo šest zdrojů z bývalého Severočeského kraje. 

Oproti roku 1989 došlo v roce 1993 na území bývalého Severočes
kého kraje к poklesu emisí tuhých znečišťujících látek z 133 710t 
na 131 193 t, oxidu siřičitého z 919 097 t na 537 342 t, oxidů du
síku z 342 394 t na 186 097 t a oxidu uhelnatého z 116 047 t. 
Sestupný trend emisi škodlivin do ovzduší je zapříčiněn násle -

dujícími skutečnostmi: 
1) Propad v průmyslové výrobě a snížená poptávka po elektrické 
energii umožnila odstaveni cca 1 000 MH elektrického výkonu na 
kondenzačních elektrárnách a.s. ČEZ. 
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2) PloSná plynofikace lokálních topenišť a snížená poptávka po 
hnědám uhlí o cca 30 % oproti roku 1989 má za důsledek, že je 
v období mimo topnou sezónu nadbytek uhli s větši výhřevnosti a 
menši měrnou sirnatostí a popelnatosti, která je spalováno v to -
peništích velkých energetických celků. 
3) a.s. ČEZ, a.s. První severozápadní teplárenská Komořany a a.s. 
Teplárna Trmice provedly zásadní rekonstrukce odlučovačů popilku, 
která zabezpečily podkročenl stanovených emisních limitu u větši
ny jimi provozovaných kotlů.. 
4) Primární opatření realizovaná na kotlích a.s. ČEZ vedly ke z 
kvalitnění řízeni spalovacího režimu kotlů a následnému sníženi 
emisi oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. 
5) U elektráren Počerady a Tušimice 2 probíhá náhrada spalováni 
těžkého topného oleje za zemní plyn při zapalování a stabilizaci 
kotlů. 
6) К 30.09.1994 byly zrušeny mimo jiné uhelné kotelny TONASO Neš-
temice, ZKL Klášterec, RD Měděnec, Benar Litvínov, RICO Most, KB 
Likér Krásné Březno, Benar Velké Březno, Aluminium Děčín, ČKD Žan-
dov apod. 
7) Zrušeni převážné většiny stanic pro výrobu generátorového ply
nu. 

Na závěr bych rád konstatoval, že sestupný trend emisi v našem 
regionu není pouze přechodný stav, poněvadž uvedením odsiřovacích 
jednotek do provozu v elektrárně Počerady v letošním roce byly 
učiněny prvni konkrétní kroky к razantnímu snížení emisí oxidu 
siřičitého a popilku s tím, že do 30.09.1997 budou splňovat všech
ny provozované bloky a.s. ČEZ emisní limity pro nové zdroje. Rov
něž další zahájené nebo připravované akce jako jsou retrofit kot
lů v a.8. První severozápadní teplárenská Komořany, odsířeni tep
lárny T 700 a odstaveni teplárny T 200 a.s. Chemopetrol Litvínov, 
odsířeni a.s. Teplárny Trmice, odsířeni teplárny s.r.o. VT-ener -
getika Chomutov, odsířeni teplárny a.s. SETUZA Ústi nad Labem či 
plynofikace kotelny a.s. Lovochemie Lovosice současné s dalfil lik
vidaci lokálních topenišť, která spaluji hnědé uhlí bez jakéhoko
liv čištěni spalin jsou příslibem, že termín 31.12.1998 , od kte
rého musí všechny zdroje znečišťováni ovzduší dodržovat emisní 
limity pro nové zdroje bude nedodržen pouze v ojedinělých přlpa -
dech. 
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Ing. Jaroslav Spolek, SEI pro ČR Ústi n. L. 

P O Z N A T K Y SEI PRO ČR 
Z P L Y N O F I K A C E S E V E R O Č E S K É H O R E G I O N U 

Tento příspěvek byl zpracován se snahou o SirSí pohled na problematiku plynofikace 
v Česká republice, než je zaměření semináře zejména na domovní plynová kotelny a region 
severních Čech. 

Především Jsou do příspěvku zahrnuty něktoré otázky navazující na regionální, rosp. .stát
ní* energetickou politiku a dále fada otázek, vztahujících se к problematice úspor energie při 
využití topných plynů pro vytápění a ohřev vody. 

Podle c/oznotků pracovníků SEI je dosavadní rozvoj plynofikace prováděn no vždy v soula
du s celospolečenskými zájmy státu, ale I jednotlivých lokalit a odběratelů. Je to dáno přede-' 
v5ím nedořeíenýml legislativními nástroji státu pro oblast výroby, rozvodů, přeměny a užiti 
energie, navíc se velmi negativně projevuje deformace cen energie a nedostatečný soulad 
enenrgetické a finanční politiky státu. 

Jako jeden z nejpalčivějších problémů se jeví nedořeíená koncepce zásobováni energií 
v Jednotlivých lokalitách. V tomto směru bych chtěl apelovat na městské a obecni úřady, 
aby byla ve spolupráci s dodavateli energie zvolena taková koncepce která by při respekto
vání požadavků na ozdravění ovzduší řeSlla I optimální způsob zásobováni teplem. Přitom by 
bylo vhodné respektovat nejen stav Inženýrských síti v dané oblasti, ale I výhledové ceny pa
liv a energie. Boj o trh, který je nezřídka patrný na záměrech Jednotlivých dodavatelů ener
gie, vychází z dosud nepřímo dotovaných cen energie, nopř. u CZT, plynu a elektřiny pro oby
vatelstvo. Pořadí uplatněni Jednotlivých druhů paliv a energie při respektováni cen v roce 1993 
je uvedeno v tabulce č. I. 

Při praktické oplikacl pally a energií pro vytápěni a ohřev vody v Jednotlivých městech 
a obcích sevoročekého regionu se často setkáváme s .konkurenčním bojem" plynu vůči 
soustavám CZT I elektřině. Ne vždy je přitom respektováno využiti stávajících sítí energie, např. 
po generální rekonstrukci rozvodů plynu s přípravou max. plynofikace je uplatňováno u řady 
obyvatel vytápěni elektřinou nebo naopak v blízkosti centrálního zdroje tepla (u něhož novic 
probíhají práce na zhospodárněni výroby tepla rekonstrukcí s kombinovanou výrobou elektři
ny a tepla) Je prosazován plyn. 

Dovoluji se proto ocitovat к této problematice příslušný odstavec ze zápisu z |ednán! statu
tárních zástupců hlavních dodavatelůenergle (el„ plyn, CZT) v severočeském regionu z ledna 
1993: 

...Jeví se potřebné zpracovat na Jednotlivých stupních řízeni správních celků záměry 
energetické politiky, navazující na inovovanou státní energetickou politiku. Zástupci dodava
telů energie se zavázali respektovat Jako obecný princip regionální politiky přednostní uplat
něni dodávky energie zejména pro vytápění a ohřev vody v náveznosti na stávající energe
tické rozvody v pořadí: soustavy CZT - plyn - elektřina. Konkrétní řeSení na nlžSi úrovni v rámci 
regionu budou vycházet z možnosti Inženýrských síti v dané lokalitě bez nutných rekonstrukci 
a budou mezi Jednotlivými dodavateli případně konzultovány". 

Přes uvedené problémy Je zTejmé, že topné plyny jsou a 1 v blízkém výhledu budou rozho
dujícím nástrojem pro zlepšování ovzduSi severočeského regionu рП nutném vytěsňováni tu
hých paliv, zejména v decentralizované formě. Přestože dosáhneme prokazatelně vy55iho 
efektu při užiti topných plynů v kondenzačních kotlích, kogeneračních |ednotkách I tepel
ných čerpadlech resp. v lokálních topldlech nebo v etážových kotlích, jsou níže v návaznosti 
na téma tohoto semináře uvedeny některé aspekty plynofikace kotelen na stávající palivo, 
kterým může být koks, černé a hnědé uhlí nebo topný olej. 

Při přechodu z těchto paliv na spalování zemního plynu, ev. svítiplynu představuje plynofi
kace kotelny: 

a) významnou úsporu paliva 
b) významné omezeni exhalaci. 

ad o) Úspora paliva dosažitelná plynofikaci kotelen na tuhá, resp. kapalná paliva vyplý
vá z informativních údajů v t a b u l c o č. 2 

34 



Komentár k tabulco с. 2: 
si. (I)... Druh paliva - |sou uvedeny hlavní druhy paliva, které přicházejí v úvahu 
si. (2) ... Druh zdroje - jsou uvedeny 1П skupiny zdrojů: výtopny, blokové kotelny, objektové 

ev. domovní kotelny 
si. (3)... Provozní účinnost zdroje tepla - jsou uvedeny požadované provozní účinnosti (je-

|ich hodnoty v podslaté vycházejí z výměru MF ČR č. 01/94) 
si. (4) ... Ztráty v prlmérnim rozvodu - hodnola těchto ztrát představuje celoroční průměr 

a je uvažována až do hodnoty 10 % 
si. (5)... Ztráty pfedávací slonici jsou uvažovány v celoročním průměru do 3 % 
si. (6) ... Ztrály v sekunderním rozvodu |sou uvažovány jako celoroční průměr (dodávka 

tepla pro ŮT a dodávka TUV) 
si. (7).... Ztráty vlivem pružnosti zdroje zohledňuj" neschopnost kotlů na tuhá paliva (zejmé

na v mdlých zdrojích) reagovat pružné na náhlé změny venkovních podmínek 
si. (в) ... Celková účinnost výroby a dodávky tepla až na patu vytápěného objektu 
si. (9) ... Rozdíl účinnosti dodávky tepla рП použití různých druhů paliv vůči účinnosti do

dávky tepla z objektové plynové kotelny (nepředpokládá se zřizováni plynových blokových 
kotelen nebo dokonce plynových výtopen) 

si. (Ю)... Úspora paliva dosažitelná plynofikaci zdrojů na jiná paliva 
si. (II)... Pořadí úspor dosažitelné plynofikaci různých zdrojů na jednotlivá paliva' 

Výsledek provedeného porovnání prokazuje. Jo plynofikací stávajících zdrojů tepla lze 
dosáhnout podstatných úspor paliva. Tyto úspory jsou dosaženy především zvýíením účinnos
ti plynových kotlů oproti kotlům na tuhá paliva. V případe objektové uhelné kotelny dosahuje 
rozdíl účinnosti 19 %. což představuje úsporu paliva ve výSI cca 22 %. 

Úspora paliva jo počítána ze vztahu: 

účinnost2 - účinnost i 
U = .Ю0(%) 

účinnost 2 

U úspora paliva (%) 
účinnosti původní účinnost uholného kollo (%) 
ůčinnost2 účlnnos! plynového kotle (%) 

Dalších úspor jo možno dosáhnout v případe decentralizace výtopen nebo blokových 
kotelen na tuhá paliva a jejich náhradou objektovými plynovými kotelnami, čímž odpadnou 
tepelné ztráty v rozvodech tepla v předávacích stanicích (v případe blokových kotelen jen 
ztráty v sekundorních rozvodoch). 

Volikostl lepelných ztrát v rozvodech tepla jsou závislé na rozsáhlosti a lechnickém stavu 
těchto rozvodů. V praxi mohou lyto ztráty dosáhnout až mezních hodnot (10%), v některých 
případech, zejména u sekunderních rozvodů, mohou tuto hranici I překročit. V tabulce č. 2 
jsou ve výpočtu uvažovány mezní hodnoty ve vý&l 10 %. 

ad b) Omezení exhalací dosažitelné plynofikací stávajících kotelen na tuhá, resp. ka
palná paliva vyplývá z údajů v tabulco č. 3. 

Výpočet byl proveden na základě stávajících legislativních předpisů (zákon č. 309/91 Sb. 
o ochrano ovzduší před znečisťujícími látkami, zákon č. 389/91 Sb o státní správě v ochraně 
ovzduS a poplatcích za jeho znečisťování a přísluSné přílohy к těmto zákonům). 

V zásadě je výpočet příslušných emisi proveden podle vztahu: 
E = G.k kg/rok 
E množství emisí (kg/rok) 
G množství spáleného paliva za rok (t/r, ev. K)3m3/r>-
к .„... emisní faktor v kg znečišťující škodliviny připadající na 11 (K)3m3) spotřebované

ho paliva za rok (kg/t, kg / /I03m3) - viz tabulka č. 4 

Výpočet se vztahuje na množství paliva spotřebovaného pro dodávku tepla ve výjl 
1000 GJ na patu vytápěného objektu. 
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Komentár k tabulce č. 3: 
si. (I)... |e uveden druh paliva, které přichází к dispozici 
si. (2) ... |e uvedena vypočtená spotřeba paliva na výrobu a dodávku tepla ve vý5i 

1000 GJ ož na patu vytápěného objektu Oe zohledněna účinnost kotle, ztráty v primeru. v PS. 
ztráty v sekunderu I ztráty vyplývající z malé pružnosti kotlů na tuhá paliva vůči náhlým zmč-
nům v odběru tepla) 

si. (3)... je uveden výsledek výpočtu tuhých emisí (kg/rok) 
si. (4)... je uveden výsledek výpočtu emisi SO2 (kg/rok) 
si. (5)... |e uveden výsledek výpočtu emisi NOx (kg/rok) 
si. (6)... |e uveden výsledek výpočtu emisí CO (kg/rok) 
si. (7)... je uveden výsledek výpočtu emisí tvořených uhlovodíky (kg/rok) 
si. (8)... je uveden součet všech emisi (kg/rok) 
si. (9)... je uveden druh roStu (spalovacího zařízení), pro který je výpočet emisí proveden. 

Poznámka: 
V případe spalování koksu vychází vy55í emise CO a zejména pak také emise způsobené 

uhlovodíky oproti spalování hnědého či černého uhlí. protože se jedná o spalování koksu na 
pevném roStu. V případe uhlovodíků v5ok jsou potmě vydané emisní faktory pro koks nepři
měřené. 

Z provedeného porovnání vychází jednoznačně výhodné používáni plynných paliv z hle
diska ůč>nku jejich spalování na životni prostředí. 

Základní olázkou zůstává hospodárné využiti topných plynů. Absence zákona o hospoda
řeni energií se pravé na hospodárném užiti topných plynů projevuje velmi zřetelné. O tom 
svědčí m). poznatky pobočky SEI pro ČR Ústi n. L. z kontrol projektových dokumentací, kolau
dace i provoz nopř. plynových kotelen. 

Mezi nejčastější nedostatky řoSoní a provozu plynových kotelen a návazných sou
stav patři: 

1. Nejsou vypracovány provozní řády kotelen (viz и NT kotelen § 10 vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. 
s návodem к obsluze kotlů od výrobce a s náležitostmi dle ČSN 38 6405) a místní provoz
ní předpisy (u ST kotelen ve smyslu ČSN 07 07Ю vč. dalších podkladů jako u NT kotelen). 

2. Nejsou prováděny záznamy do provozního deníku (u NT kotelen) nebo do záznamů 
0 provozních měřeních (u ST kotelen) ve smyslu ČSN 07 07Ю. 

3. Nejsou prováděny topné zkouSky předepsané ČSN 06 0310 a 07 0710. resp. и nich není 
dodržen Interval 72 hodin atd. 

4. Kotle i kotelny jsou vybaveny nedostatečně měřícími přístroji, nopř.: 
- kotle nad 0.5 MW nejsou vybaveny samostatnými plynoměry pro provozní měření 

spotřeby plynu a měřením spolin (např. analyzátory spalin и kotelen I. kategorie, tj. 
nad 3.5 MW) ve smyslu ČSN 07 0703. 

- chybějí dal5i měřici přístrojo požodovoné ČSN 07 0620, např. pro měřeni množství 
napájecí vody (společné měřeni u kotelen s výkonem 2t/h a vySíím a samostatné 
vodoměry и kotlů s výkonem 4í/h a vylíím). nejsou instalovány paroměry и kotlů 
s výkonem 4t/h a vyíSím atd. 

5. Kotle jsou provozovány s nadměrným přebytkem vzduchu v důsledku neseřízených 
hořáků kotlů nebo přísávání vzduchu netěsnostmi ve spalovacích traktech kotlů (nopř. 
podtlakové spalováni и NT litinových článkových kotlů nebo u starSich typů ST parních 
kotlů s těžkou zazdivkou). 

6. Nejsou dodržovány kvalitativní znaky napájecí a kotehi vody и ST kotlů a doplňovací 
1 oběhové vody и NT kotlů ve smyslu ČSN 07 7401. často, je např. podkračována pře
depsaná teplota napáječi vody u ST kotlů (I05°C). neoďplyněná voda má za násle
dek kyslíkovou korozi s předčasným opotřebením kotlů apod. 

7. Otopné soustavy nejsou hydraulicky vyregulovány regulačními prvky dle vyhl. MHPR 
č. 186/91 Sb. (ze|ména nedostatky v ekvitermni, resp. zánové regulaci při záměně z ko
tů na tuhá paliva bez úprav zařízení). 

8. Otopná těleso nejsou osazena vhodnými termoregulačními ventily (s možnosti areta
ce), novic jsou TRV často nefunkční, dochází к přetápěni místnosti, otopná tělesa jsou 
zakrývána nevhodnými kryty opod. 

9. Rozvody tepla pro vytápěni i dodávku TUV nejsou dodatečně tepelně izolovány (ze
jména armatury a čela topných vložek ohříváků TUV). 

10. Nejsou voleny vhodné systémy vytápěni z hlediska místní potřeby tepla (např. výrobní 
a opravárenské haly, tělocvičny, příležitostně užívané místnosti apod.). 
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Z kontrol SEI vyplývá nutnost komplexního řeSenl otopných soustav, tedy I zdro|ů tepla na 
plynu včetně vytápěných staveb. V protikladu к opakovaně zjišťovaným zavadám v hospo
dárném využiti topných plynů lze uvést zásady návrhu .Směrnlco pro projektováni, zafizovánl 
a provozováni spotřebičů lopných plynů, určených к výrobě tepla a к přípravě TUV", která 
byla pfipravena již v březnu 1990 ve spolupráci FMPE.ČPP. RASPEX a SEI. Cílem směrnice bylo 
již před lety zajištěni |ednotného postupu plynárenských podniků při projednávání požadavku 
odběratelů, resp. investorů na připojování spotřebičů topných plynů určených к výrobě tepla 
a к přípravě TUV I následného provozu těchto spotřebičů při respektování hospodárného vy
užiti topných plynů v uvedené oblasti. 

Mezi základní patřily v návrhu tyto požadavky: 
1. Při určování tepelnětechnických vlastnosti vytápěných objektů byly aplikovány praxí 

ověřené požadavky směrnic FMPE č. 22/77 a 24/81 o eloktrickóm vytápěni vč. prová
děcích pokynu z roku 1989. 

2. U plynofikace objektů bylo požadováno přednostní max. využiti plynu pro otop, ohfov 
vody I technologie s respektováním využiti druhotných a obnovitelných zdrojů ener
gie. 

3. Bylo zdůrazněno uplatňování decentralizace systémů vytápění a ve zdůvodněných 
případech lokálních zdrojů tepla s minimalizací rozvodů teplonosného média (zvláště 
uTUV). 

4. Pro každou stavbu byla požadována automatická regulace vytápění a ohřevu TUV 
s omezením v mimoprovozní době. 

5. РП nucené výměně vzduchu se požadovala minimalizace v souladu s hygienickými 
a pracovními podmínkami vč. výpočtu potřeby tepla a využiti zařízení pro zpětné zís
kávání tepla (pokud tomu nebrání ekonomické či technické důvody). 

6. Provozovatelé zdroje tepla (zvi. s výkonem nad O.lMW) měli Ix ročně zabezpečit pro
měření parametrů zařízení se zasláním kopie výsledku měření plynárenským podnikům. 

7. Investoři (majitelé objektů) byli povinni důsledné respektovat požadavky projektové 
' dokumentace a výrobců zařízení se záznamy všech změn a so sledováním energetic

ké náročnosti. 
8. Provozovatelé a uživatelé otopných soustav byli povinni: 

- udržovat zařízení na výrobu, rozvod a spotřebu tepla v dobrém technickém stavu 
- Udit provoz zdrojů a spotřebičů tepla podle provozního řádu 
- upozorňovat Investory (majitele objektů) no nedostatky v tepelnětechnických vlast

nostech budov 
- odstraňovat v prokazatelně nejkratším čase všechny závady v racionálním provozu 

otopných soustav 
- vybavit charakteristické místnosti teploměry atd, 

9. Ustanovení směrnice se vztahovala I na zařízení uvedená do provozu před vydáním 
směrnice s úpravou na požadovaný stav do konce roku 1993. 

Návrh prováděcích předpisů к této směrnici byl reSen jako podklad pro ře!oní racionální
ho využití topných plynů do doby. kdy byly obecné uplatněny státem požadavky na hospo
daření teplem. 

Kromě požadavku na výpočty tepelných ztrát vytápěných prostor s respektováním povo
lených ztrát bylo uloženo projektantům seznámit budoucí provozovatele a uživatele s před
pokládanými palivovými náklady a vyčíslit ztráty tepla na teplovodních rozvodech s uvede
ním žádané tlouSfky tepelných izolací rozvodů vč. armatur a nádob apod. 

Jak je zřejmé, v roce 1990 připravený návrh .Směrnice o projektováni, zřizování a provozo
váni spotřebičů topných plynů pro vytápěni a přípravu TUV* obsahoval téměř identické po
žadavky, jaké byly uplatňovány již od roku 1977 při užiti elektřiny v oblosti vytápění a ohřevu 
vody (až dosud jsou do značné míry některými energotickýml podniky, jako SČE. VČE. JME, 
uplatňovány, nebof si tito dodavatelé energie uvědomují nutnost cesty používané v průmys
lově vyspělých státech - snižováni spolřeby energie namísto budování doiSich zdrojů energie. 
resp. jejich dovozu ze zahraničí). 

Pochopitelně Jedním z hlavních směrů ve zvyšování energetického efektu v oblasti vytá
pěni a ohřevu vody topnými plyny by se v součcsnostl I v nejbližSí budoucnosti mělo stát 
předně uplatňováni kogeneračních jednotek s plynovým motorem nebo spalovací turbinou. 
větJích plynových tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů, ale I dílci reSení. Ja
to |e nopr. zavádění automatické regulace přívodu plynu u topldel a kotlů s využíváním uza
vřeni spalovací komory s řízeným množstvím spalovacího vzduchu nebo používání automa-
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tickě komínové klapky s odvodem spalin podle množství spalovaného vzduchu s uzavřením 
pří nečinnosti zdroje tepla apod. 

Závěrem bych chtěl upozornit na některé formy, kleró stůt poskytuje naSi podnikatelské 
a vefojne sféře vč. obyvatelstva v současné době. Jedná se např. o: 
- podporu ochrany a zlepJování žlvolniho prostředí z proslředků státního fondu životního pro
středí ČR 
- státní účast při snižováni spotřeby paliv a energií v budovách a bylech realizovanou pro
střednictvím Energetické agentury ČR (zavádění RaM, užití úsporných spotřebičů, netradič
ních a obnovitelných zdrojů energie. zlep5eni tepelné Izolace budov, demonstrační projekty) 
- daňové úlevy u nemovitostí (zák. č, 338/92 Sb.) při přechodu z tuhých paliv na ušlechtilejší 
media (plyn, elektřina, obnovitelné energie) a při sníženi tepelné náročnosti budov 
- pětileté osvobozeni od dané z přijmu (zák. č. 586/92 Sb.) z provozu tepelných čerpadel, za
řízeni na výrobu biologicky degradovaných tepelných látek, solárních zařízeni apod. 

Kromě toho je státem podporována sif odborných konzultačních a Informačních středi
sek, které poskytuji odborné i laické veřejnosti řadu podkladů a konzultací pro snížení energe
tické náročnosti zejména v nevýrobni sféře. Koordinační středisko pro EKlSy v severočeském 
regionu je zřízeno v sídle SEI pro ČR v Ústí nad Labem, Vladimirská 12. Kromů SEI existuje v ob
lasti energetického hospodářství v tomto regionu ježte dalších I8středisek. 

Jedním ze směrů činnosti EKIS jsou nejen průběžně poskytované konzultace a organizace 
seminářů. Jkolenl a výstav, I vydáváni materiálů pro propagaci úspor energie, ale I podpora 
pilotních a demonstračních projektů v oblosti snižování energetické náročnosti např. při vytá
pěni budov. Chtěl bych proto vyzvat organizátory a účastníky tohoto semináře, aby pomohli 
oklivně řeJit problémy v energetickém hospodářství především и odběratelů plynu, dotova
ných z rozpočtu státu nebo obci. Příkladem by mohlo být vzorové řeSenl vytápěni a příprava 
TUV plynem alespoň v některých Jkolách nebo nemocnicích v severočeském regionu. 

širií zaměřeni příspěvku by mělo přispět к diskusi o dal5i koncepci rozvoje plynofikace 
v české republice a samozřejmě v severočeském regionu. 
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Ceny tepla z nižných druhů paliv a energie 

Drah • 
pal iva •• 

(!)•'• 4" 
HXJ 
BK 

Села ví. DPH 
i dopravy •. 

Kq/jedn. • 

( 2 ) ' • • 

0,95 K&Vg 

Výhřevnost 

kJ/ke,mJ 

( 3 ) - • 

16 500 

Cena za 
1 Clr 
paliiv. -

KčiGJ 

( • ) • • • 

57.6 
l,30Kc/kgj 22 000| 59,1 

ČU | 2.00 Kt*g! 2S00O| 71,4 
К | 2,75Kc*g| 26 OOOj 105,8 

lil 

%-. 

(5) 

ZP(kot)| 3,50 KC/m'"! 33 500| 104,5Í 
ZP(et) | 2,30 KC.W| 33 50O| 68,66| 
LTO | 6,30K£/kSÍ 41 800| 150,7| 
N 15.90 KCksI 42 500| 374,1 
DTD 139KČVGJÍ . j . | 
DTS ! 220K.C/GJI - I . | 
EA !0,36KťkWhi 3.6lJ/kWh| 100| 
EP 1,0,48 Kc/fcWh| 3.6kM;Wh| 133.J| 

66 
67 
68 
69 

Účinnost 
dodávky 
tepla/ 

%': 

(6) 

85 
80 
80| 
821 

-

- I 
96| 
981 

SouLpruz. 
dodavky 
lepla-'/. . 

\%-

'•'• ( 7 ) : ' -

90| 
90| 
90| 
90j 
90| 

100| 
901 
90i 

- 1 
. j 

1001 
100) 

90 
90 

1'eoret. podil 
palivových 
nákladů.-'.' 

°/o ". 
(8) 

90| 
901 

ioo| 
100| 
íooj 
100| 

- 1 
1 
i 

íool 
íool 

85 
• 87 

86 
88 
90 
95 
89 
90 

-

-

100 
100 

Cena lepla 
nápřahu 
objekm 

KčVGJ 
(9) : '-

126,8 
125,2 
150,7 
215,1 
151.8 
90,3 

235.2 
563.2 

139 
220 

104.2 
136 

Vysvětlivky 

(1) HU (hnčdé ulili), BK (brikety),ČU (čemé uhlí). К (koks), LTO (lehký topný olej), 
ZP(kot.) (zemni plyn pro kotelny), ZP(et.) (zemni plyn pro etážové vytápěni). N 
(nafta), DTD (dálkové teplo dotované), DTS (dálkové teplo skutečná průměrná cena), 
EA (elektřina pro akumulační vytápěni), EP (elektřina pro přímotopné vytápění) 

(2) ceny jsou včetně DPH a včetně průměrných nákladů na dopravu, v případě tuhých 
paliv je použita průměrná cena tříděných druhů, u elektřiny je použita průměrná cena v 
nízkém tariíu sazby BV a BP pro 1 b.j. 

(3) je použila průměrná hodnota výhřevnosti 
(4) »(2):(3).10* 
(5) je použita průměrná provozní účinnost kotlů, které jsou v požadovaném technickém 

stavu 
(6) účinnost dodávky zohledňuje ztráty tepla v tepelných rozvodech 
(7) součinitel vyjadřuje přizpůsobivost kotle změně požadavků na dodávku tepla 
(S) teoretický podíl palivových nákladu vyjadřuje podil nákladů na teplo v palivu v 

celkových nákladech na vvrobu tepla bez uvažování účinnosti zdroje 
(4) 

IOO Too too too 

U případů ZP(ct.), EA a EP je uvažován byt, v ostatních případech vstup do objektu. 
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Tabulka fc. 2 s Porovnání celkové účinnosti dodávky tepla při použití různých druhů paliv. 

Druh 
paliva 

( 1 ) 
Hnědé uhlí 
( t ř í d . ) 

ferné 
uhlí 

Koks 

ofe? 
ÍLTO) 

Topný 
plyn 
(ZP.SP) 

Druh 
zdroje 

(2 ) 
výtopna 
blok.kotelna 
obj . (dom) 
kotelna 

výtopna' 
blok.kotelna 
obj . (don.) 
kotelna 

ooj . (don) 
kotelna 

výtopna 
blok.kotelna 
obj . (don) 
kotelna 

obj . (don.) 
kotelna 

Provozní 
účinnost 
zdroje 

* 
O ) 
72 
6Э 

66 

75 
' 10 

69 

. 8 » 
83 

ВО 

83 

Z t r á t y 
V prim. 
rozvodu 

( O 
do 10 

.do 10 

_ 

do 10 

-

Z t r á t y 
v před. 
stan. 

(5) 
do 3 

do 3 

do 3 

-

Z t r á t y 
v sekun. 
rozvodu 

W 
do 10 
do 10 

do 10 ' 
rte» 10 

(Jo 10 
do 10 

-

1 
Z t r á t y 

vlivem malé 
pružnosti 
zdroje 

(7) 

do3 

do 5 

do 10 : 
do 3 
do S 

rtu Ш 

do 10 

-

-

Cr.lknv.-f Rozd í l 
účinnost účinnosti' 
dodávky dodav, tepla 
tepla oproti plynu 

(B) 
do 55 

do 50 

do 59 
do 57 
do £0 

rtu (Л 

do 62 
do 66 
do 75 

во 

B5 

(9) 
do 30 
do 27 

. do 26 

do 20 
rfo 25 

rti 24 

do 23 

do 19 
do 10 

5 

Úspora 
paliva 
Při 
plynofikaci 

(10) 
tip 35 
do 32 

do 31 

do 33 
tin 29 

úo 28 

do 27 

do 22 
do 12 

6 

'ořadí 
jspor 

(11) 
1 
3 

* 

2 

5 

6 

7 
В 
9 

10 



Tabulka с. 3 : Emise v kg odpovídající spotřebě paliva pro dodávku tepla ve výSi 1000 CJ/rok 

Druh 
paliva 

u> 

Hnčóé uhlí 

Černé uhlí 

Koks 

Topný olej (LTO) 

Zemní plyn (ZP) 

Svítiplyn (SP) 

Spotřeba 
paliva pro 
dodávku 
1000 CJ tepla 
<t, í o V ) 

(2) 

114,6 t 

70,0 t 

60,0 t 

36,2 t 

•35,1 . 10 V 
BO.C . íoV 

Emise 
tuhli 

(kg/iok) 

(3) 

3 2Л6 

1 444 

55П 

77 

10 

24 

Emise 
502 

(kg/rok) 

Emise 

,,0x • 

(kg/rok) 
(4) j (5) 

i 
i 

2 103 '- 344 
l 

l 07f. ! 531 
i 

m j wi 
1 Dli j 362 

0,3 } 67 
7 | 154 1 

Emise 
CO 

(kg/rok) 

(6) 

115 

71 

2 700 

21 

11 

1С, 

Emise 
uhlovodíky 

(kg/rok) 

(7) 

57 

35 

600 

15 

5 

10 

Cmise 
celkem 

(kg/rok) 

(8) 

5 0Б5 

3 157 

4 B60 

1 488 

93,3 

221 

RoSt 

(9) 

páSOvý 

pásový 

pevný 

horák 
hocák 

hořák 



Tabulka С. 4 : Emisní falctory к (kg/.t eV. kg/10 л použité pro výpočet emisí při spalování JeJnotlivých druhů paliv 

i Druh paliva 

HnSdě uhlí 

Černé uhlí 

Keks 

Topný olej (LTO) 

Zemní plyn (Z?) 
Svítiplyn (5P) 

Enlse tuhé 

1.9.A (kg/O 
Ap » 15 \ 
1.7.A (kg/t) 
Ap * 12 4 
1.0.4p(kg/t) . 
Ap »9,3 V 
2,13 (kg/t) 

0,302 (kg/103.m3) 
0,302 (kg/103.n3) 

Emise SO-

19.0.S 

19,0.5 
Sp - 0.6Л 
19,0.5 

........V.-0:."4. 
20.П.Г. 

Sp.;.?-4?.. 
9,fi0 .10° 
П5. 10° 

Emise HO 

3.0 

7.5 

1.5 

1П.0 

1,92 
1,92 

Emise CO 

1.0 

l.o 

45,0 

0,59 

0,32 
0,32 

Emise uhlovodíky 

0.5 

n
r5 

10,0 

0,41 

0,128 
0,128 

Spalovací, zařízeni 

pásový rošt 

pásový cost 

pevný ro5t 

hořák 

hořák 
hořák 

Hodnoty emisních faktorů byly na r. 1993 vydány HZP f.R pro výpočet poplatku za znečlSÍování. Hepřimefcná je hodnota 
emisního faktoru uhlovodíků pro koks (k = 10). Z hlediska praktických zkušeností tyv tomto případe mela být hodnota 
emisního faktoru min. 10 x ni2Sí. 



VLIV PLYNOFIKACE MĚSTA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Lubomír N o v á k , Ing 
Městský úřad D ě č í n 

Město Děčín má díky svým geografickým podmínkám doslova 
ideální předpoklady pro vznik zvláště radiačních inverzí.Bez 
ohledu na tuto skutečnost byla ve městě ještě po celá osmde
sátá léta orientována palivová základna nových zdrojů vytápění 
téměř výlučně na hnědé uhlí.К zásadnímu obratu došlo v roce 
1990, kdy nové orgány města spolu s ekologickými iniciativami 
přijaly rozhodná opatřeni,která lze bez nadsázky označit za po
čátek radikální plynofikace města s konečným cílem výrazného 
ozdravění kvality ovzduší. 

Její realizace započala v polovině roku 1991, kdy město 
získalo první finanční prostředky ze zdrojů , určených na eko
logii. Celý postup plynofikace lze shrnout do těchto zásadních 
kroků : 
1) Zpracování plynofikačni studie pro levobřežní část města se 
základní podmínkou možnosti převodu všech zdrojů vytápěni na 
plyn. 
2)Zpracováni teplofikační studie města.Zde měl Děčín mimořádnou 
příležitost, a to zpracováním tohoto dokumentu nezávislou pora
denskou firmou Bruun & Soerenscn v rámci grantu dánské vlády.Ta
to studie m.j. potvrdila správnost záměru plynofikace města a 
zdrojů tepla. Spolupráce s firmou dále trvá. 
3) Postupné převedení lokálních zdrojů vytápěni na plyn či jiné 
palivo.Jedná se především o rodinné domky a byty ve starší byto
vé zástavbě.Prvořadou roli zde hrálo důsledné využiti státní do-
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tačni politiky ( příspěvky na ekologické vytápěni ) nejen vstříc
ným přístupen orgánů města, vytvářením nezbytných organizačních 
předpokladů a trvalou osvětovou činnosti, ale také účinnou spolu
prací s dodavateli topných medií, t.j. plynárnami a rozvodnými 
závody. Nelze však opomenout ani přistup managementu děčínských 
závodů a organizací, které se, často při složitých ekonomických 
podmínkách a za přispěni města, do plynofikace svých zdrojů vý
raznou měrou zapojily. 
4) Trvalý rozvoj sítí plynovodu a elektrických vedení s využi
tím prostředku určených na ekologické účely za příkladné spolu
práce města s jejich provozovateli. 
5) Rozhodováni městského zastupitelstva při směřováni finančních 
prostředků nikoliv na odstraňováni následků znečisťováni ovzduší 
ale výhradně na odstranění jejich příčin. 

Výsledkem uplatněni těchto přístupů jsou následujíc! údaje : 

a) Spotřeba uhlí ve městě poklesla na méně než polovinu.Ve městě 
se nyní spaluje ročně o více než 90 tisíc tun uhli, dřivé velmi 
často nízké kvality, méně. To se příznivě projevuje na produkci 
emisí. 
b) Za poslední tři roky byl postaveny plynovody v následujících 
délkách : 

Rok Hlavní řád Přípojky Přípojky na staré 
1991 604 m 1.254 m 1.500 m 
1992 8.239 m 3.318 m 630 m 
1993 9.871 И 4.294 П 500 m 
1994 17.314 m 4.526 m (ve stavbě ) 

Lze konstatovat, že koncem roku budou ve městě vytvořeny před
poklady к úplné ekologizaci zdrojů vytápěni v jeho převážné čá
sti a bude možno uplatňovat vyhlášku MZ o zónách s omezením 
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zdrojů znečištění. 
c) V rámci státní dotační politiky, příspěvků na změnu vytápění, 
občanům a s využitím dalších zdrojů, bylo převedeno vytápěni z 
uhlí na ekologická paliva u následujícího počtu domácnosti : 

Rok Plyn Elektro Ostatní Celkem Byty městské 
1991 517 - 517 
1992 368 174 36 570 254 
1993 260 299 49 600 300 

Celkem 1.703 554 
Zájem občanů v letošním roce trvá a přesáhne údaje z roku 1993. 
Rovněž pro plynofikaci bytů v majetku města jsou trvale přidělo
vány finanční prostředky. 
d) Děčínské podniky plynofikovaly své kotelny takto : 

Rok Počet kotelen Instalovaný výkon 
1991 4 25 MW 
1992 7 2,6 MW 
1993 12 38,3 NW 

Všechna tato opatření směřují к jedinému cíli : zlepšit 
čistotu ovzduší ve neste. 

Pro ilustraci si dovolím uvést průměrné roční hodnoty namě
řené na měřicím místě v ulici Pohraniční stráže, a to pro oxid 
siřičitý, oxidy dusíku a polétavý prach. Při vědomí řady vlivů, 
zvláště klimatických podmínek, je příznivý vývoj zcela zřejmý.Ke 
stejnému konstatování bychom došli i při použití údajů z jiných 
měřicích míst.Nutno při tom poznamenat, že všechny údaje v Děčí
ně jsou stále ještě důsledkem spalováni svítiplynu, nikoliv zem
ního plynu í 

Kvalita ovzduší je občany města trvale a pečlivě sledována. 
Slouží к tomu monitory oxidů síry na frekventovaných místech ve 
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městě. Obecný názor konstatuje výrezná zlepšeni. Rovněž regionál
ní tisk denně informuje své čtenáře o stavu ovzduší. Názor Děčín
ského deníku z 11.2.1994, který uvádí vedle grafického znázorněni 
i slovní hodnoceni : "Porovnáme-li hodnoty v tabulce se skutečno
sti o pouhých pět let zpět, kdy se hodnoty pohybovaly okolo hra
nice 1.000 ug, nuslne uznat, že ekologická politika radnice pře
ce jen nějaké ovoce přináší.", může být považován za názor veřej
nosti. 

Od samého počátku plynofikace se setkáváme s hlasy, které 
upozorňuji na nebezpeč! nárůstu hodnot znečištěni NOx spalová
ním plynu.Objevily se i katastrofické názory.Tyto hlasy nelze 
podceňovat pro jejich politický podtext. Těmto hlasům jsme dří
ve čelili osamoceni, argumenty, které od "neodbornlků" nebyly 
přijímány.Vítáme proto kampaň plynárenských podniků s argumenta
ci ústy povolaných. 

Nebezpeč! případného nárůstu NOx nelze podceňovat pro jeho 
širší souvislosti,především v závislosti na dopravě. Nadcházejí
cí zima, kdy v Děčíně proběhne ve dvou etapách metanizace, urči
tě přinese poznatky a údaje, jež poslouží jako argumenty ve pro
spěch zemního plynu ve vztahu к znečištěni NOx. 

Město Děčín v průběhu posledních tří let provedlo řadu kro
ků ke zlepšeni kvality ovzduší.Bylo na ně,spolu s letošními pro
středky, vynaloženo přes 200 mil. Kč.Byl učiněn nezbytný, avšak 
jen počáteční, krok к celkovému ozdravěni životního prostředí 
v našem městě.Uvedená relace mezi náklady a výsledky, a to při 
cíleném postupu,názorně úkazuje,kolik bude muset vynaložit naše 
společnost úsilí a prostředků к nápravě v této oblasti. 

47 



PODÍLY PALIV HA VÍRODĚ TEPLA V DEČINĚ [ TJ / rok ] 

1989 1990 1991 1992 1993 
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1530" IJJI 155Г IÍ5T-КВГ 

Průaerně roční koncentrace na něfícla Místě Pohraniční ul. 
(polétavý prach sleduje prúbčh SO ) 
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ZKUŠENOSTI Z PftECHODU NA ETÁŽOVOU KONCEPCI VYTÁPĚNI Л DODAVKY TUV 
SYSTÉMU DATAGAS 

Prof.-Dr. Ing. Dušan Nevrala 
British Gas pic, London 

1. OVOD 
Jedním z nejožehavějších problému současnosti je reSenl modernisace 

vytopeni obytných budov a dodávky teplá užitková vody (TUV). Při táto 
příležitosti je z&hodno se zamyslet nad tim, co vlastntí uživatelé 
těchto systému od nich vyžaduji oproti tomu co technologové jim 
nabízejí. Zkušenosti ukazuji, ze požadavky uzivatelo se znaene lisí 
od jedince к jedinci. Teoreticky nejúčinnější systémy nemohou docílit 
maximálních úspor aniz by dali každému uživateli možnost používat 
systém plno v souladu s vlastními potřebami a zároveň umožnily 
jednoznačnou vazbu mezi spotřebovanou tepelnou energii a finančním 
dopadem. Jediné etážová koncepce vytápěni a dodávky TUV tyto 
požadavky maze splnit ekonomicky. Etážovou koncepci mažeme definovat 
jako systém vytápěni a dodávky TUV, který má jen jeden měřitelný 
energetický vstup do bytová jednotky а účinnou regulaci tepelné 
pohody. 

2. ETAZOVA KONCEPCE DATAGAS 
Systém DataGas Europa (1), viz obr. 1, vyvinutý firmou British Gas, 

spojuje veškerá výhody etážového systému s ekonomikou ústřední 
plynová kotelny. Pomoci originální koncepce založené na integrovaná 
akumulaci tepelné energie v bytových integrovaných zásobnicích tepla 
(IZT), systém DataGas dalo reSl jak otázku tepelných ztrát rozvodů 
tak i jednoduchého rozpočtu náklade na topeni a TUV. 
KaZdý byt je vybaven vlastním IZT, který zajišťuje etážové topeni 

a dodávku TUV. Po vyčerpáni se energie opět doplní z ústřední 
kotelny. Diky tomuto uspořádáni, vytápěni a spotřeba TUV v každém 
byte je naprosto nezávislá na ostatních bytech. Kotle, protože jsou 
odděleny od rozvodu mezlzásobnlkem (MZ), vZdy pracuji s optimální 
účinnosti. Tepelná akumulace v HZ a IZT kryje spiCky, a proto je 
možno kotle dimensovat pouze na tepelnou ztrátu vnejslrn plástem 
budovy. Použiti mezizásobnlku zaručuje stálé teploty v systému a tim 
umoZfluje jednoduchý rozpočet nákladu pomoci vodoměru na vstupu do 
IZT. V porovnáni, s konvenčním resenlm s centrálním ohřevem TUV, 
systém DataGas vystačí s jedním přívodním a zpátečním potrubím, které 
je menšího prameni, je levnější.а vykazuje menSl tepelnou ztrátu. 
Jednou s hlavních přednosti systému DataGas je , ze zaručuje topeni 
i dodávku TUV 24 hodin denně po 365 dni v roce, avšak oběhová 
Čerpadlo rozvodu je v Činnosti, pouze když IZT Žádá opětné nabiti. 
V létě a v přechodném období je toto samo o sobe význačným příspěvkem 
к sníženi tepelných ztrát rozvodu. 

3. PROČ TOPÍME? 
Odpovědi na tuto otázku nebudou totoZné. bude záležet na tom kdo 

odpovídá - nutno dodržet výpočtovou teplotu danou příslušnou normou, 
chci mlt teplo (vědecky pohodu prostředí), topím tak aby si nikdo 
nestěžoval. Jinými slovy, projektant múzo splnit svou povinnost, ale 
u ivatelé a provozovatel rozhoduji o hospodárnosti av ak jejich 
p ednostl v rozhodováni jsou diametráln razné. 
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4. POŽADAVKY NA TEPELNÉ MIKROKLIMA 
Výpočtová teploty jsou daná, ale pokojové teploty, která uspokojí 

jednotlivá uživatele mohou být znaCna odlišná. LiSit se budou z celá 
rady důvodu - nejen rozdíly v nárocích jedinca а jedince ze dne na 
den, ale taká aktivita a isolaCni vlastnosti oděvu. Výzkumný a 
vývojový ústav firmy British Gas provedl racrení teplot v 223ti 
obývacích pokojích ve pěti lokalitách. VSechny obývací pokoje byly 
vybaveny pokojovým termostatem a pomoci dotazníku bylo potvrzeno. Ze 
zaznamenaná teploty jsou ty, která si uživatelé z jakýchkoliv dovoda 
zvolili v době, kdy byli přítomni. V obr.2 jsou graficky znázorněny 
výsledky zahrnující teplovodní (S1,S2, S3) 1 tcplovzduSná systámy 
(S4, S5). Kumulativní křivky teplot v obývacích pokojích všech 
lokalit jsou obdobná а pohybuji se v Širokém rozmezí, 16 - 27 *C. 
Jestliže uživatelé nebudou mlt noZnost nastavit teplotu, kterou 

požaduji, . dojde к značná nespokojenosti. Na přiklad, při 
provozovatelem urCené pokojová teplotě 21 "C bude alespoň jedna 
třetina chtít snížit a jedna třetina zvýSit pokojovou teplotu. V táto 
situaci neni problém pro uživatele snizit teplotu, nejjednodušší je 
proste otevřít okno (navic tato alternativa se jeví zdrávi prospěšná, 
nebot zaručuje zlcpSené větráni). AvSak ti, kdo chtejl zvýšit 
teplotu, mohou si jen stěžovat. Reakce provozovatele na stížnosti je 
jednoznačná - svýsl teplotu. Následkem toho je zvýšeni poetu 
uživatelů, kteri trpí přetopeným bytem, ale sniZl se počet stížnosti. 
Tento cyklus se opakuje, az poect stížnosti je únosný. 
Plýtváni tepelnou energii se dá vyčíslit. Jestliže dle obr. 2 je 

průměrná požadovaná teplota 21 *C a objekt, aby se zabránilo 
stížnostem, jakožto celek so vytápí na 25 *C, přechodem na etážovou 
koncepci se dá uSetrit 20 % tepelné energie. 

5> ZKUŠENOSTI 
Systém DataGas byl prvně nasazen v městská části Praha 9 Vysočany 

v areálu, kde bylo prostředí nejvíce zneCiStěno spalováním hnědého 
uhlí ve třech centrálních kotcln&ch. DataGas jiz nahradil jednu 
kotelnu na tuhá paliva, zbývajíc! budou vyraženy do konce roku. 
Razná paliva a zdroje byly vyhodnoceny Statni energetickou inspekci 

SEI (2) co do celková účinnosti dodávky tepla na patu vytápěného 
objektu a jasné prokazuji výhody plynových domovních kotelen. 
Skutečnost a alternativy pro Vysočany jsou znázorněny v obr.3. 
Spotřeba primární energie ve vyražená hnědouhelná kotelně za poslední 
rok plného provozu na jeden byt Činila 106 GJ/byt. Předpokládaná 
spotřeba plynu v nové domovní kotelně s konvenčním systémem dle SEI 
jo 73 GJ/byt. Ve skutečnosti systémem DataGas bylo spotřebováno jen 
60 GJ/byt. tedy dalSi úspora 13 GJ/byt rocne. Tato dalSl úspora byla 
docílena navzdory tomu. Ze v sledovaném údobí jeste nedošlo к 
rozpočtu nákladu. Zo zkušenosti lze předpokládat, ze po tom co 
uživatelé budou finančně motivováni a vytvoří si vlastni reZlm 
uzivánl, spotřeba dále poklesne minimálně o 20 %. Realisticky se dá 
předpokládat. Ze systém DataGas bude vykazovat spotřebu plynu 
minimálně o jednu třetinu niZSl ncZ pri klasickém reSeni plynofikace 
domovními kotelnami. 

DataGas Europa je téZ jiz v provozu v Saalfeldu v bývalá NDR. V 
Saalfeldu byl systém DataGas podrobné sledován nezávislou organ i sací 
Verfahrcnstechnisches Institut po dobu jednoho roku. Porovnáni s 
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ncjlcpSi beznou německou praxi je graficky znázorněno v obr.4. 
Spotřeba energie, plynu, systému DataGas (0,65 GJ/m'/rok) je o témer 
20% niZsi neZ nejlepších soudobých konvenčních systému (0,8 
GJ/m'/rok). Výsledky pro uživatele jsou velmi příznivé, náklady DM 
10,0 na ni' na rok za topeni i TUV pro nczatcplcnou panelovou výstavbu 
s jednoduchým zasklením jsou výjimečné. 

6. VYHODNOCENI 
Po ukonCcni topné sezóny 'je plánované dotazníkové akce ve 

Vysočanech. Odpovědi prvni skupiny deviti bytu byly jiz vyhodnoceny. 
PrestoZc pocct odpovědi ncni statisticky plnC dostačující,: tyto 
předběžné výsledky dávají jasný obraz indivlduclni variability nároku 
na systém. 
Konec topného období, viz obr.5, je v Širokém rozmezí od začátku 

dubna do začátku května. V chladném období na ji všichni uživatelé 
zapnuto topeni po celý den, kromě jednoho, který zapíná topeni jen 
nepravidelné. Toto ncni nepředvídaný výsledek, avšak co je 
pozoruhodné je. Ze polovina uZivatclu jiZ vyuZivá nocniho útlumu; 
jisté pro ne nového konceptu. Na rozdíl, v mírném období topeni se 
zapíná jen v CasovO omezené dobC (17 - 22:00), a to jen v obývacím 
pokoji a v ložnicích v noci. 
Na otázku " jaká je obvykle nastavená teplota na vaScra pokojovém 

termostatu", odpovědi jsou v rozmezí 20 aX 2G "С. РГ1 příležitosti 
ankety bylo téZ zaznamenáno skutečné nastaveni pokojového termostatu, 
které by melo odpovídat poslednímu nastaveni pred ukonCenim topné 
sezóny. Tyto hodnoty se pohybovaly v rozmezí 15 - 22 *C, coZ moZná 
naznačuje, ze ke konci topného období uživatelé požaduji niZSi 
teploty.. Tento trend byl téZ zaznamenán v obdobných dotazníkových 
akcich ve Velké Uritánii. PriCinou toho mohou být jak psychologické 
faktory, tak fysikálni, na. pr. sniZeni ztrát tepla zářením, protože 
teplota okolních ploch, sten а oken, je vySSl. 
Na otázku zda uživatelé měnili nastaveni pokojového termostatu, 

polovina odpověděla. Ze pouze používá termostatu к zapínáni a 
vypínáni topeni a nastavenou teplotu nomeni. Druhá polovina menl 
nastaveni jednou az dvakrát za den. Co se týCe nastaveni 
termostatických ventilu, situace je obdobná - jen procento uživatelé 
menicich hodnoty nastaveni je o něco vySSi. 
Důkazem, Ze nastavené hodnoty jsou ty, které si uživatelé přeji, 

je obsazen v odpovědi na jejich pocity v proběhu zimních vecero. 
Sedmi stupňová stupnice umožňovala odpovědi "hodné", "dost" a "celkem 
chladno", "příjemné" a "celkem", "dost" a "hodné teplo". Opět s 
výjimkou jednoho uživatele ("dost teplo"), odpoved byla jednoznačné 
"prijemnC". 
Spokojenost s dodávkou TUV je jednoznačná. Odpovědi na otázky 

týkající se mnoZstvi к disposici jsou všechny "množství je 
postačující" a na průtok ("rychlost vody tekoucí z kohoutku") 8 
odpovědi je. "uspokojivý" a jedna "prlliS rychlý". Zajímavé jsou 
odpovědi na otázku týkajíc! se teploty TUV. Opět s jednou výjimkou 
("správná") odpovědi jsou "priliS teplá", navzdory tomu. Ze uživatelé 
mají možnost nastavit teplotu TUV na trojcestném misicim ventilu. BuS 
uživatelé jeste tento nový prvek regulace si neosvojili nebo lidé 
citl. Ze pravý stav uspokojeni odpovídá pocitu. Ze voda je skutečné 
teplá (i horká). 
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Celkový názor uZivatjlC na systém DataGas je kladný. Všichni 
vyjádřili spokojenost se systémem a všichni projevili názor, ze 
jednou z přednosti je , Ze 'mohou mit topeni a teplou vodu kdykoliv". 
Starý systém toto neposkytoval - topeni nebylo dostatečná, hlavně v 
neděli a večer, a záviselo na obsluze. V přechodovém období nektcri 
z dotázaných se uchylovali к dotápeni pomoci cporáku a elektrických 
topidel. Starý systém také nebral у úvahu orientaci bytových jednotek 
a tak severni byty trpOly nedostatečným vytápCnim. Také bylo 
zaznamenáno celkové zlepšeni Životního prostředí v celém areálu. 
Nutno jeste podotknout. Ze složeni obyvatel je poplatné době 

výstavby těchto objekte, t.j. jo znaene starsl neZ promer. Je proto 
potěšující, Ze i tato skupina uživatelů je schopna využit výhod 
etáZové koncepce. 

7. ZÁVĚRY 
(a) Požadavky na veCorni pokojovou teplotu v obývacím pokoji se 

pohybuji v rozmezí 16 - 27 *C. 
(b) UmoZnenl nezávislé volby teplot pomoci etážového konceptu uaoZnl 

sniZenl spotřeby tepelné energie o 20 %. 
(c) Systémy DataGas, které spojuji etážový koncept s účinným 

rozpočten nákladu vykazuji sníženi spotřeby tepelná energie 
oproti klasickému rcscnl vytápěni pomoci plynových domovních 
kotelen. 

(d) Předběžné výsledky dotazníkové akce ve Vysočanech naznačuji,Ze 
spokojenost uživatelé se systémem DataGas je vysoká a odráží 
výhody etážového konceptu. 

(e) Vyssi věkové sloZenl obyvatel ncnl zábranou zavedeni nového 
etážového konceptu. 
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Angela WILKINSON, B r i t i s h Goo p i c , London 

ZEMNÍ PLYN: HODNOCENÍ. ŘÍZENÍ Л ZLEPŠOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 
DOPADŮ 

ÚVOD 

Použi t i zemního plynu nabizi mnoho potenciálních 
ekologických výhod j a k pro městské komunity, tak i na 
s t á t n í , regionální a celosvětové báz i . 

Chemické složeni zemního plynu vede к tomu, že se ve 
velké míře akceptuje jako ne jč is tš í f o s i l n í pa l ivo : zemni 
plyn představuje pro energetiku možnost . volby pal iva 
s nízkými emisemi a to j a k z hlediska atmosférických emisi 
tak 1 produkce pevného odpadu. 

Dnes ovšem nestačí , aby společnost zabýva j íc i se výrobou 
energie'omezovala své ekologické úsi l í , na konečné stadium, 
to znamená, aby z a j i s t i l a , že energie bude používána tím 
nejracionálnčjšim způsobem při co nejmenším možném 
znečištěni ž ivotního prostředí. Naopak, o ř í z e n i 
ekologických dopadů j e třeba se starat i př i výrobě energie, 
zpracováni, dopravě a dodávkách. 

Společnost B r i t i s h Gas přistupuje к ekologické 
odpovědnosti a péči vyčerpávajícím způsobem, ať j i ž jsou 
j e j í kroky zaměřeny "dovnitř" ke zlepšeni j e j í v las tn i 
ekologické praxe nebo "navenek" к podpoře ne je fekt ivně jš ího 
použit i j e j í h o produktu. Tento re fe rá t popisuje v lastn i 
výhody zemního plynu jako paliva a snahy vyvinuté 
společnosti B r i t i s h Gas к za j iš těn i toho. že dodávky 
a použi t i zemního plynu nebudou tyto výhody snižovat. 

ZEMNÍ PLYN PODPORUJE ČISTŠÍ OVZDUŠÍ 

Zhoršování k v a l i t y okolního ovzduší vyvolalo obavy 
o z d r a v í obyvatelstva a kulturní d ě d i c t v í . V důsledku 
nekontrolovaného spalováni pevných pal iv a ropy měla města 
j i ž tradičně problémy s vysokou koncentraci prachu, popí lku, 
černého dýmu, oxidu s i ř i č i t é h o (S(b) a oxidu uhelnatého 
(CO). 

Máme-li v y l o ž i t výhody zemni ho plynu, můžeme v y j i t 
z toho, že ukážeme, co bylo dosaženo zde ve Spojeném 
království během posledních t ř i c e t l e t , protože podobný 
vývoj byl pozorován i v j iných městských oblastech a bude 
к němu docházet zřejmě i j i nde . Počátečním cílem z hlediska 
kval i ty , ovzduší ve Spojeném království bylo s n í ž i t emise 
dýmu po pověstném výskytu smogu v Londýně v 50. l é tech . 
Úspěch, kterého bylo dosaženo při sniženi t é to formy 
zneč iš těn i , byl téměř úžasný. Úroveň dýmových emisi v roce 
i960 nedosahovala ani 15 X úrovní zaznamenaných v roce 1960 
(hlavně jako důsledek snížení emisí z domácnosti) a mezi 
l é t y 1987 a 1992 došlo ke sníženi o dalš ích 13 %. Sniženi 
celostátních dýmových emisi následovalo hned za snížením 
průměrné koncentrace dýmu ve městech. 

Úspěšné sniženi dýmových emisi bylo zčást i důsledkem 
zavedeni t . z v . zákonů čistého vzduchu (Clean Air Acts ) , 
které z a j i s t i l y , že spotřebi te lé v oblastech s kontrolovaným 
výskytem dýmu spalovali uhlí e fek t ivně j i nebo přeš l i na j i n á 
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paliva jako je plyn, pevná bezdýmná paliva nebo elektřinu. 
I mnozí spotřebitelé v oblastech, které nebyly kryty 
povinnou kontrolou emisí dýmu z domácnosti, přešli 
к čistějším palivům, jejichž použiti je vhodnější. 

Ke zlepšeni došlo rovněž u emisi SOg a u koncentrace SO2 
ve městech, třebaže to nebylo z velké časti přímým výsledkem 
státních zákonů o emisích SOg z elektráren. 

Přispělo к tomu rovněž několik dalších faktorů, jako 
například nižší poptávka po elektřině pro průmyslové účely, 
úspory energie i změny v použiti paliv, konkrétně pak 
plynofikace. 

Úroveň koncentrace S02 ve městech se snížila mnohem více 
než odpovídá celkovému použiti energie (s výjimkou dopravy 
a zemědělství), bez ohledu na pokračující emise z elektráren 
a téměř odrážela zvýšené použiti zemního plynu. Tato výhoda 
se dala očekávat, protože zemni plyn obsahuje jen stopová 
množství siry a v důsledku toho neprodukuje při spalováni 
téměř žádný SOg, zatímco ostatní fosilní paliva mohou mít 
značný obsah siry. Ze zemního plynu používaného v létech 
1987/88 pro výrobu zhruba 31 X dodávaného tepla (45 X, 
jestliže vyloučíme dopravu) proto vznikalo méně než 0,02 % 
celostátních emisi oxidu siřičitého. 

Pozornost věnovaná kvalitě ovzduší ve městech se 
rozšířila a zahrnuje mnohem méně viditelné složky, zvláště 
pak oxidy dusíku (N0X), uhlovodíky a ozón (O3). Spalováni 
fosilního paliva má za následek tvorbu NÓX, což také 
přispívá ke kyselým srážkám v regionálním měřítku. 

Emise NOx vznikají při spalováni ze dvou zdrojů, z dusíku 
obsaženém v palivu a z dusíku ve spalovacím vzduchu. Na 
rozdil od uhlí a některých topných olejů, zemni plyn 
neobsahuje dusíkaté sloučeniny, které by dále přispívaly 
к celkovým emisím N0X ze spalováni paliva. Tak například N0X 
z průmyslového využiti topného oleje může kolísat od 70 do 
160 mg.MJ- , zatímco emise ze zemního plynu mohou kolísat od 
40 do 125 mg.MJ'1. V důsledku toho má použití zemního plynu 
všeobecně výhodný dopad na celostátní součet těchto emisi. 
Tak například, třebaže se zemni plyn používá pro 31 X výroby 
tepla dodávaného ve Spojeném království (nebo 24 X primární 
energie) bylo zjištěno, že vytváří pouze 7 X celkových emisi 
oxidů dusíku ve Spojeném království. 

Přírodní plyn se spaluje účinněji, protože se dobře misi 
se vzduchem; neprodukuje dým nebo popílek a to má značný 
dopad na zlepšeni kvality ovzduší všude, kde plyn nahradil 
uhlí a topný olej. Zemni plyn, používaný místo jiných 
fosilních paliv, přispívá к lepši kvalitě ovzduši, lepším 
zdravotním podmínkám a zachováni historických budov 
a architektonického dědictví mnoha evropských měst. Může 
představovat rovněž užitečnou možnost pro sníženi přenosu 
kyselých znečišťujících látek přes hranice jednotlivých 
států, což bylo hlavním důvodem obav například v důsledku 
vážného sníženi stavů ryb v řekách a jezerech i značného 
vymíráni lesů v Evropě. 
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Celosvětové obavy o stav ovzduší 
Dnešni ekologické problémy překračuji již i regionální 

hranice a dochází к novým celosvětovým dopadům a účinkům 
které je třeba zvážit, například potenciální" posíleni 
skleníkového efektu. 

V této otázce existuje ve védě stále ještě mnoho 
nejistoty, ale působí i významný mezinárodni tlak na 
realizaci určité formy předběžných opatřeni pro řízeni emisi 
skleníkových plynů, například Rámcová konvence OSN o změně 
podnebí, na změnu přístupu "bez výčitek svědomí" 

Používáni energie je největším přispěvatelem к emisím 
hlavního skleníkového plynu COg. Otázka globálního oteplení 
vedla nevyhnutelně ke srovnáni různého používáni fosilních 
paliv. Srovnáni zdůraznilo ještě dalši výhodu vlastni 
zemnímu plynu - jeho nízké emise COo na jednotku produkované 
energie. Relativní množství oxidu uhličitého uvolňovaného ze 
spálení ekvivalentního množství energie v zemním plynu, 
topném oleji a uhlí, jsou přibližně v poměru 0,6 : 0,8 :1. 
Výhoda zemni ho plynu v tomto ohledu se může ještě zvýšit, 
protože se dá spojit s mnoha technologiemi, jejichž 
výsledkem je vyšši účinnost využiti energie. 

Metan, hlavni složka zemního plynu, je dalším důležitým 
skleníkovým plynem, který má na molekulární bázi ještě vyšší 
potenciál než C02 . Jednotlivé studie ukazuji, že i když se 
berou v úvahu emise metanu z fosilnich paliv, zemni plyn 
přispívá к posilováni skleníkového efektu méně. 
DŮSLEDKY PRO KVALITU VZDUCHU V ČECHÁCH 

Společnost British Gas odhaduje, že ekologické výhody, 
které lze získat zvýšeným použitím zemního plynu, mají 
význam pro řadu aplikaci v České republice. Jako přiklad 
zvažme energetický sektor. Jestliže dojde v roce 20Ю 
к projektovanému zvýšeni spotřeby elektrické energie, což 
odpovídá 3,2 milionu tun ekvivalentní ropy (mtoe), a toto 
množství bude kryto zemním plynem místo lignitu, potom 
celostátní roční úspory emisí budou činit minimálně: 88 kt 
popílku, 25 kt CO, 15 kt N0X. 1,6 kt CH4, 353 kt S0 2 а б 
milionů tun SO2. 

Obdobně, jestliže očekávaný nárůst spotřeby energie 
v příštích 15 letech pro domácnosti i komerční trh, to 
znamená 2 mtoe. bude pokrýván zemním plynem místo lignitem, 
množství celostátních emisi, kterým se takto zabráni, se 
odhaduje na minimálně: 77 kt prachu. 22 kt CO, 13 kt NOx, 
307 kt S02 a 5 milionů tun CO2 emisi. 
ŘÍZENÍ EKOLOGICKÝCH DOPADŮ DOPRAVY A DODÁVEK 

Aby bylo možno úspěšně řídit rozsáhlou paletu 
potenciálních ekologických dopadů zemního plynu v každém 
stadiu jeho životního cyklu, společnost British Gas udržuje 
a aktivně provádí program výzkumu a vývoje zaměřený na 
kvantifikaci a charakterizaci významných dopadů a přípravu 
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nákladově efektivních řešeni formou strategii sníženi 
dopadů. 

Atmosférická emise: Základní informace o úrovni emisi, 
umístění a zdrojich různých znečišťujících látek, je prvním 
klíčovým krokem při pochopeni a řízeni ekologického dopadu 
spojeného se změnou koncentrace v okolí a je zásadní pro 
rozpracováni nákladově efektivních kontrolních strategii. 

Firma British Gas investovala do vývoje řady technologií 
a technik zaměřených na kvantifikaci atmosférických emisi 
spojených s plnou paletou aktivit například od zpracováni 
přes dopravu a dodávku až po finální použiti. 

Tak napřiklad, společnost British Gas vyvinula mobilní, 
pojízdnou silniční laboratoř - kontrolní vozidlo oblasti 
nebo ve zkratce "ASV" (Area Survey Vehicle). Toto vozidlo 
projíždí celou • oblasti, přičemž provádí kombinaci 
analyzátorů vzorkováni kvality vzduchu. Kromě měřeni 
koncentraci protokoluje kontrolní vozidlo rovněž zeměpisnou 
polohu, umožňuje tak výklad emisi za použití vyspělých 
technik- modelováni atmosférické disperze. Tento systém je 
schopen monitorovat řadu ve vzduchu se nacházejících 
znečišťujících látek včetně oxidů dusíku a sloučenin siry 
a buď metanu nebo celkové koncentrace uhlovodíků, přičemž 
tuto poslední měří s přesnosti ± 10 ppb. 

Tato robustní monitorovací laboratoř byla zmenšena na 
svou mini verzi, která se věnuje monitorováni emisi metanu. 
Mi ni verze nejenom že poskytuje spolehlivá emisní data při 
nižších nákladech, ale rovněž umožni monitorováni i méně 
přístupných míst. 

Společnost rovněž spolupracuje na vývoji nových dálkových 
senzorových technik. Laserová senzorová technologie je velmi 
drahá, avšak poskytuje možnost přesného a rychlého odhaleni 
a kvantifikace jednotlivých emisních oblaků ze složitě 
konfigurovaných míst. Tento souhrnný přistup rovněž méně 
závisí na příznivých meteorologických podmínkách. 

Firma British Gas má také značné zkušenosti z přípravy 
soupisů emisí. Konkrétně, vyvinula a realizovala precizní 
a přesnou metodu určeni úniku metanu z distribučních síti. 

Zatím byl důraz v tomto referátu kladen na znečištěni 
ovzduší, protože ty nejdůležitější ekologické problémy 
dneška se vztahují к atmosférickým emisím nebo znečišťujícím 
látkám, které jsou přenášeny zpočátku vzduchem. Je ovšem 
důležité zajistit, aby výhody, které lze získat ze zlepšeni 
kvality vzduchu použitím zemního plynu, nebyly snižovány 
ekologickým dopadem na jiná média. 

Půda, voda, hluk, vizuální dopad a ekologie: Dodávka 
přírodního plynu je pozoruhodná pro svou nevtiravost, 
zvláště jestliže zvážíme množství energie, kterého se to 
týká. Potrubí zemního plynu jsou pod zemi a v důsledku toho 
doprava paliva probíhá neviditelně a tiše. Společnost 
British Gas získala velké uznáni za to, jak vyřešila 
konstrukci a vizuální' dopady svých instalaci pro zemni plyn, 
které jsou umístěny nad zemi. 
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British Gas se vždy velmi snažila zajistit, aby kvalita 
půdy a vody nebyla při dopravě a skladováni zemního plynu 
nepříznivé- ovlivňována. Pohlížela vždy na stanoveni 
ekologických dopadů jako na metodu řízeni ekologického 
efektu a po léta rovněž prováděla takováto hodnoceni, a to 
i v době, kdy zákony ještě něco takového nevyžadovaly. Velká 
péče je věnována prováděni monitorováni před, během a po 
provozních operacích, aby se zajistilo, že životni prostředí' 
se vrátí do neporušeného stavu. 

Zachování a uvedení do původního stavu v Británii: 
Například, v citlivé oblasti na jihu Anglie - New Forest -
bylo cílem zachovat jedinečnou ekologii vřesovišť a močálů. 
Při kladení potrubí se realizovala zvláštní ochranná 
opatřeni tak, aby se zabránilo nepotřebnému rozrušeni 
přirozeného, prostředí. Používal se minimální pracovní zábor 
a dočasné cesty z kůry nebo kamenů položených na textilu 
zajišťovaly, že došlo jen к minimálním škodám a ovlivněni pH 
půdy; svrchních několik centimetrů humusu, bylo odebráno 
a skladováno tak, aby se uchovala původní humusová vrstva 
vřesovišť; vrstvy půdy byly odstraňovány a nahrazovány 
postupně a konečně, po uloženi potrubí byly rašclina 
vřesovišť a humus se semeny vráceny na své místo. 

Zcela nedávno bylo v ústi řeky Duddon v Cumbrii úspěšně 
položeno potrubí přes velmi citlivou oblast, která je 
obývána ropuchou krátkonohou, která je chráněným druhem. Aby 
se minimalizovalo rozrušeni pískových dun a bažinatých míst 
využívaných divokými vodními a brodivými ptáky, používala se 
pro uloženi potrubí přes řeku v řadě mělkých smyček 
směrovací vrtná technika. 

Výzkum a vývoj technik uvedeni do původního stavu pro 
zachováni charakteristiky a ekologie jedinečného životního 
prostředí a zkoumáni metod rekultivace kontaminované půdy, 
tvoři důležitou část ekologického výzkumného programu firmy 
British Gas. 
• Samozřejmě, firma British Gas získala a má značnou 
zkušenost při hodnoceni a rekultivaci kontaminované půdy, to 
znamená míst již dříve kontaminovaných při výrobě 
svítiplynu. 

Navíc ke svým snahám řídit a omezovat ekologické dopady 
spojené s dodávkou zemního plynu, si aktivity výzkumu 
a vývoje společnosti British Gas kladou za cil vytvořeni 
nových trhů pro plyn a podporu jeho efektivního finálního 
použiti. 

TRH PLYNU 
Výroba elektrické energie: Při použiti zemního plynu pro 

výrobu energie v kombinovaných systémech s plynovými 
turbinami cyklem se dosahuje značně vyšší efektivnosti než 
u systému se spalováním uhlí a na jednotku vyrobené 
elektřiny, uvolňuje pouze polovinu oxidu uhličitého, který 
by byl vylučován srovnatelnou uhelnou elektrárnou pracující 
v jednoduchém cyklu s odsířením spalin. 
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Metody kombinované výroby tepla a energie spalovánim 
plynu (CIIP). jinak též kogenerativní metody, jsou atraktivní 
pro průmysl i rekreační střediska, nemocnice atd., protože 
dosahuji vysoké účinnosti přes 80 %, snižuji cel kove náklady 
na palivo a mohou zlepšit jistotu dodávky energie. 

Pomoci pečlivé areálové integrace procesů s využitím 
plynem poháněných kombinovaných systémů pro výrobu tepelné a 
elektrické energie lze dosáhnout až čtyřicetiprocentních 
úspor nákladů na energii a vyřešit otázku znečištěni 
ovzduší. 

Předehřívání na vysokou teplotu se snížením emisí 
znečišťujících látek: Při aplikaci vysoké teploty se dá 
účinnost použíti plynu zlepšit předehřiváním vstupujícího 
spalovacího vzduchu v integrálním tepelném výměníku 
(rekuperátoru) spalinami. Ve srovnání s hořáky používajícími 
vzduch normální teploty se dá dosáhnout úspory paliva až 40 
X. Stupňovité techniky spalováni mohou obnovit nižší úrovně 
emisi při pouze nepatrném snížením účinnosti paliva. 

Jiný přistup к aplikacím vysoké teploty je použiti 
regeneračních hořáků. Kompaktní regenerační hořák byl 
vyvinut firmou British Gas společně s firmou Hotwork 
Development Ltd.. za účelem poskytnuti plynárenskému 
průmyslu velmi účinné metody vytápěni vysokoteplotních peci. 
Komerční hořáky se vyrábějí o výkonu od 300 kW až 4 MW. 
a dosahuji úspor paliva 35-70 X a poskytují návratnost za 
dobu menši než 2 roky. V důsledku vývoje regeneračního 
hořáku, přesáhly roční úspory na energii 56 MTh (6PJ) ročně 
ekvivalentní úsporám zhruba 18 milionů liber a 0.3 Mtun CO2. 

Proto byl také vyvinut nový regenerační hořák s nízkou 
emisi N0X. Koncentrace N0X, spojené s optimalizovanou 
konstrukci hořáku, při plném termickém jmenovitém výkonu 
a 10 % přebytku vzduchu (bez předehřiváného vzduchu), se 
pohybuji kolem 50 ppm; to je příznivá hodnota ve srovnáni 
s konvenčními hořáky se studeným vzduchem, které emituji 
obvykle spaliny s koncentraci vyšší než 100 ppm NOx. Navíc, 
nebyly zjištěny stopy úniku metanu a emise oxidu uhelnatého 
byly rovněž nízké (kolem 200 ppm). Podobného sníženi bylo 
dosaženo, když hořák fungoval s předehřívaným vzduchem. 

Silniční doprava: na celém světě se rozšiřující sektor 
silniční dopravy je hlavní příčinou zhoršováni kvality 
ovzduší ve městech. Tak například v roce 1992 bylo ve 
Spojeném království 51 % N0X, 90 X CO a 40 X emisi černého 
dýmu generováno sektorem dopravy. Navíc, růst koncentrace 
přízemního ozónu, v důsledku interakci reaktivních 
uhlovodíků a N0X, se stal největší moderní hrozbou pro 
kvali tu ovzduší. 

Použití zemního plynu v dopravě získává ve Spojeném 
království podporu. V některých zemích je již dobře 
zavedeno. Firma British Gas má významný výzkumný.a vývojový 
program technologie vozidla se zemním plynem (N6V). Výsledky 
zatím naznačuji, že u tohoto vozidla lze dosáhnout 
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významného sníženi emisí a jeho výkon ve srovnáni s benzinem 
poháněnými vozidly je při božných jizdnich podmínkách 
srovnatelný: vozidla poháněná zemním plynem dosahuji sníženi 
vývinu CO v hodnotě 76 %, C02 22-24 %, N0X 83 %. uhlovodíků 
jiných než metan 88 X a téměř úplné* vyloučeni emisi částic 
a benzenu, vyjádřených v gramech na ujetý kilometr. 
ZÁVĚRY 

Zemni plyn má sobě vlastni znaky, které z něj činí 
nejméně znečišťující z fosilních paliv a poskytuji mu 
nejnižší faktor emise COg. což je důležité pro zvažováni 
z hlediska debaty o celosvětovém otepleni. Je to pružné 
palivo, které lze dopravovat od zdroje ke spotřebiteli 
s minimálním dopadem na životni prostředí. Dá se používat 
u mnoha technologii s vysokou energetickou účinnosti, která 
vede к dalšímu sniženi emisi. Tyto faktory demonstruji, že 
pokračující použiti zemního plynu může přinést ekologické 
výhody městskému, regionálnímu 1 světovému prostředí. 
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MODERNÍ ftESENl PLYNOFIKACE KOTELNY DĚČÍN - DYNOV 
Ing. Jiří Sýkora, esc. 
Bytový podnik Děčín 

V roce 1990 byl Děčín městem s nejvíce znečištěným 
ovzduším v naši republice, proto bylo prioritním úkolem města 
za spolupráce všech zúčastněných složek dosáhnout co 
nejrychleji zlepšeni situace, která měla negativní dopad na 
zdravotní stav obyvatelstva. S pomoci gratu dánské vlády byla 
ve spolupráci s dánskou firmou Druun and Sorenscn zpracována 
studie, která byla schválena městským zastupitelstvem jako 
základní strategický plán rozvoje v oblasti vytápněnl a řešeni 
problematiky komunálních odpadu. 

Na základě variantních ekonomických rozborů se ukázalo, že 
jediné perspektivní řešeni ekologická situace v Děčíně je 
zastaveni spalováni hnědého uhlí pro výrobu tepla. Celková 
rekonstrukce a modernizace vytápěni vyžaduje investice ve výši 
cca 3 miliardy Kč. Vzhledem к tomu, že byla jasná nemožnost 
získáni tak velké finanční částky v krátké době, rozhodli jsme 
se nejprve realizovat projekt modernizace vytápěni děčínské 
Čtvrti Bynov. Jde o sídliště na návětrné straně města 
s výtopnou, která výrazně znečišťuje ovzduší. 

Stávající výtopna dodávající teplo 1 549 bytům byla řešena 
klasickým způsobem. Čtyři parni roštové kotle s celkovým 
výkonem 20.3 HW, dodávají páru do osmi výměníkových stanic, 
odkud je otopná teplá užitková voda zaváděna do padesáti 
odběrných míst - objektů. 

Když bylo zřejmé, že je nutné výtopnu plynofikovat, 
vznikla otázka, jaké řešeni je ekonomicky i ekologicky 
optimální. Nejprve byly zvažovány tři základní varianty 
plynofikace a to plynofikace vlastni kotelny, výstavba malých 
plynových kotelen na místě výměníkových stanic a konečně 
varianta nástřešnich kotelen. Z předběžné studie zpracované 
Energoprojektem Praha vyplynula jako nejvýhodnější varianta 
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plynofikace kotelny. Druhé dvě alternativky kromě ekonomické 
nevýhody byly nerealizovatelné mimo jiné z důvodů problémů 
majetkových vztahů u družstevních domů a problémů se spalinami 
v důsledku konfigurace terénu v lokalitě Bynova. 

Studie zpracovaná firmou Druun and Sorensen porovnala tři 
alternativy plynofikace kotelny. Plynový kotel, plynové motory 
a spalovací turbina. Jako jednoznačně ekonomicky nejvýhodnější 
se prokázala alternativa s plynovými motory. Z následných 
rozborů vSak vyplynulo, že pouhá rekonstrukce kotelny nemůže 
přinést maximální efekt. Proto jsme rozhodli přikročit 
к projektu rekonstrukce a modernizace celého otopného systému. 
Vyhodnoceni měřeni skutečné spotřeby tepla na patách objektů, 
které se uskutečňuje od října 1993 prokázalo neúnosně vysoké 
ztráty v rozvodech, které přesahuji 40 %' vyrobeného tepla. 
Přitom jde o topné sítě nepřesahujíc! stáři 15 let, které jsou 
v relativně služném stavu. Obdobně se prokázala celková nízká 
účinnost kotelny. 

Byly stanoveny následující hlavni cíle projektu. Výstavba 
ekologického zařízeni pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektrické energie na bázi zemního plynu v plynových 
ootoreczh při dodrženi zpřísněných emisních limitů 
a spolehlivosti provozu. Optimalizace ceny tepla využitím 
různých tarifu prodejní ceny elektrické energie a s využitím 
akumulace tepla. Rekonstrukce topných šiti na dvoutrubkový 
horkovodní systém s kompaktními předávacími stanicemi 
v odběrných místech. 

Hlavním přínosem projektu by krone zlepScni životního 
prostředí mělo být udrženi a případně i sníženi stávající ceny 
tepla pro konečného odběratele. Mimo to dojde к zkvalitněni 
dodávek teplé užitkové vody, která bude připojována přímo 
v objektech. Podrobná "feasibility study", tj. studie 
proveditelnosti spolu s citlivostnlmi analýzami prokázala, že 
projekt má i za současných nepříznivých podmínek poměrně dobré 
ekonomické ukazatele, například návratnost investic okolo 8 
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let. 

Realizací projektu dojde jednak к primárním ekologickým 
přínosům, které vyplývají ze změny paliva a z celkové vyšší 
účinnosti а к sekundárním dopadům, neboť elektřinu vyrobenou 
koejeneraci nebude nutné vyrábět z uhlí v elektrárnách tzv. 
Černého trojúhelníku. 

Celkem dojde ročně ke sníženi emisi S0a o. 93,7 t ročně, 
emisi prachu o 226 t/rok a C0a o 8 900 t ročně. Sekundární 
snížení emisi vyplývá z toho, že nebude nutné spálit v pánevní 
oblasti cca 24 000 t hnědého uhlí pro výrobu elektřiny získané 
z plynových motorů s příslušnými emisemi. Mimoto město nebude 
ekologicky zatěžováno automobilovým transportem 13 000 t uhlí 
a 4 000 t škváury a popílku za rok. 

Celý projekt se setkal s velkým zájmem v USA, neboť 
umožňuje dosáhnout značného sníženi emisi co , který je 
považován za skleníkový plyn. Měl by být prvním projektem-na 
světě v realizaci iniciativy prezidenta Clintona v tzv. 
transferu kreditů C0a. V zásadě jde o to, že z celosvětového 
hlediska je lhostejné, ve které zemi dojde к sníženi produkce 
CO , který může způsobit globální otepleni.'Na základě závěru 
světové konference v Rio dc Janeiro v r. 1992 se jednotlivé 
státy zavázaly ke snížení emisi COa a myšlenka prezidenta 
Clintona vychází z předpokladu, že dosažené úspory exhalaci 
CO budou předmětem obchodu i v mezinárodním měřítku. V roce 
1993 se USA zavázaly do roku 2000 snížit své emise CO na 
úroveň roku 1990. Pro americké společnosti je výrazně 
lacinější investovat do sníženi emisí u nás než ve Spojených 
státech. Mezi městem Děčín a třemi elektrárenskými 
společnostmi v USA byla podepsána letos v květnu předběžná 
dohoda, dle které do projektu Dynov bude americká strana 
investovat 600 000 dolarů a za to získá příslušné sníženi 
emisi C0a. V současné době probíhají příslušná jednáni 
směřující к tomu, aby byl vypracován model, který by sloužil 

jako vzor pro obchodování se snižováním exhalaci CO . Je 
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jasné, že vše váže na příslušné bilaterárnl dohody mezi USA 
a ČR, avšak mohlo by jit o cestu, která by umožnila získat pro 
naSe teplárenství americké investory. 

Bohužel v naši republice neexistuji projektové ani 
dodavatelské organizace, které by měly dostatečné zkušenosti 
s projektem charakteru Bynova. Proto jsme se rozhodli vycházet 
z dánských zkušenosti a znalosti. Ve spolupráci Energoprojektu 
Praha a dánské firmy Bruun and Sorensen je v současné době 
vypisováno tendrové řízeni na generálního dodavatele 
a projevila zájem řada dánských a německých firem. Vzhledem 
к tomu, že by šlo v podstatě o nejrozsáhlejší transfer 
dánského know-how к nám, máme přislib dánské vlády na finanční 
grant pro realizaci projektu ve výši 5 000 000 DK. 
Z předběžných jednáni s bankami se též ukazuje reálná možnost 
získáni dlouhodobých půjček, tj. na min. 10 let. 

Celková hodnota projektu, který by měl být vzorovým 
projektem pro optimální řešeni rekonstrukce středních výtopen 
na zemni plyn je cca 220 mil. Kč a stavba musí být zprovozněna 
do konce r. 1995. Zahraniční zkušenosti ukazuji, že akce 
obdobného rozsahu lze realizovat za dobu kratší než 6 měsíců. 

Výtopna bude vybavena dvěni až čtyřmi plynovými motory 
o celkovém tepelném výkonu cca 6,6 KW a elektrickém výkonu 5,6 
HW. Špičkový plynový kotci, který bude též sloužit jako 
rezervní zdroj, bude mít kapacitu 11 MW. Akumulátor tepla, 
který umožni časové rozlišeni výroby elektrického proudu od 
výroby tepla a bude alt kapacitu 600 m3- Z důvodů velkých 
výškových rozdílů, a z toho plynoucích vysokých 
hydrostatických tlaků bude akumulátor tepla, který pracuje při 
atmosférickém tlaku pomoci výměníku tepla oddělen od sítě 
dálkového vytápěni. Domovní kompaktní stanice o výkonu od 10 
kW do 68C kW budou tlakově nezávislé. Regulace množství 
dodávaného tepla do objektu bude realizována pomoci změny 
průtoku regulaci otáček cirkulačních čerpadel. V průběhu roku 
bude se teplota otopové vody měnit v rozsahu 15 až 30 °C. 
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Aldicl systém musí zabezpečit automatizovaný- provoz 
s ekonomickou . optimalizací výroby elektrického proudu 
s nutnosti pouze občasného dohledu. Obdobné teplárny 
v zahraničí pracuji pouze se čtyřmi lidmi obsluhy. Vedoucí, 
sekretářka, 2 údržbáři. 

Díky komplexnosti řeSeni projekt dosáhne daleko vyššího 
celkového využiti energie paliva. Základní charakteristiky 
projektu jsou v následující tabulce v porovnání se současným 
stavem. 

TABULKA 

Průměrná roční dodávka 
tepla odběratelům /GJ/ 
Ргйввгпб roční tepelné /OJ/ 
ztráty na top. rozvodech /%/ 
Průměrné roční ztráty na /GJ/ 
rozvodech TUV /*/ 
Průměrná roční výroba na 
zdroji tepla /GJ/ 
Průměrná roční výroba 
elektrické energie /Wň/ 

Využiti energie 
у primárním palivu /%/ 

Současné 
zařízení 

107 300 
71 620 
38,30 
8 230 
4,40 

187 000 

0 

40,17 

Projektované 
zařízeni 

107 300 
7 490 
6,5 
0 
0 

114 800 

26 050 

84,50 

Vzhledem ke komplexnosti pojetí celého projektu bude mít 
jeho realizace největší význam jako vzorové řešení plynofikace 
stávajících systémů dálkového vytápěni o výkonu okolo 10 MW. 
Velkou předností je vysoké využiti cenné energetické suroviny, 
kterou je zemni plyn. Pouze v Děčíne by měl být tento projekt 
opakován dvakrát a v naší republice je velké množství 
obdobných výtopen. 
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Volba plynového spotřebiče při plynofikaci domácnosti 

Ing. Ladislav M u s i l 

Trarisgas Praha 

Domácnosti se na celkové spotřebě topných plynů v České republice podílejí zhruba z 

22 %. Topné plyny odebírá cca 1,9 miliónu odběratelů kategorie domácnosti. Bohužel jen 30 % 

využívá topné plyny i pro vytápění. Daleko více domácností (o více jak jednu pětinu více) je vy

tápěno ze zdrojů centralizovaného zásobování teplem. S tímto stavem nemůže být české plyná

renství spokojené. Užití plynu v individuálních zařízeních pro přípravu teplé užitkové vody a vy

tápím je jak po stránce efektivity využití plynu, tak po ekonomické stránce více jak dvojnásobnfi 

výhodnější' než zásobování centralizované zásobování z plynové kotelny a zároveň lépe uspoko

juje individuální požadavky uživatelů bytů. 

Topné plyny dnes využívá 60 % domácností, ale pouze necelých 18,5 % bytů má vlastní 

plynové topení. Relativné- nízký podíl bytů přímo vytápřných plynem je důsledkem hromadné 

bytové výstavby v posledních desetiletích. Nedostatek plynových spotřebičů na domácím trhu a 

limity pro připojování odradily mnohé uživatele bytů ve řtuší zástavbě" od plynofikace domác

nosti a ti pak zvolili jiný způsob vytápění nebo přípravy teplé vody. 

Dnes již limity pro připojování patří minulosti a domácí trh nabízí velký výběr plynových 

spotřebičů jak tuzemské tak zahraniční výroby. Záleží jen na možnostech a požadavcích samot

ného odběratele, který spotřebič si pro vytápění svého domku nebo bytu koupí. Zákazník očeká

vá, že volba plynového vytápěni mu přinese nejen zlepšení komfortu bydlení a ušetří spoustu 

starostí spojených s dopravou a skladováním jiných paliv, ale i sníží celkové provozní náklady na 

vytápěni. 

Sníženi nákladů na vytápění ale nepřinese instalace plynového topení sama o sobě. No

vý uživatel plynového vytápěni by si měl uvědomit, že koupě plynového kotle a zprovoznění 

plynového topení je až posledním krokem. To se týká zejména rozsáhlých rekonstrukci bytů a 

domů, kde by měly být nejprve provedeny práce na zlepšení tepelně izolačních vlastností objek

tu (výměna oken a dveří, izolace pod vnější nebo vnitřní omítkou a pod.), a pak teprve započaty 
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práce na vytápěcím systému. Provedení tepelných izolací může znamenat pro odběratele úsporu 

řádově v desítkách procent celková spotřeby plynu na vytápčni. Včasné provedeni izolaci je in

vestice, která se vyplatí. 

Za posledních 20 let se povedlo technickými úpravami zvýšit účinnost plynových kotlů 

klasické konstrukce zhruba o 10 55, takže jmenovitá účinnost dnešních kotlů, které vychlazují ve 

výměníku tepla spaliny zhruba na 150 • 200 °C, se pohybuje kolem 90 %. Vývoj plynových kotlů 

se zarnčTil právě na teplotu odcházejících spalin. U klasických kotlů je tato vysoká teplota nutná 

zejména z důvodů zamezeni kondenzace vodní páry vznikající při spalování, ve výměníku tepla a 

tím jeho možné koroze. V poslední době jsou na trh uváděny tzv. nízkoteplotní kotíc, které je 

možno nazvat mezistupněm mezi klasickými kotli a kotli kondenzačními. Teplota spalin odchá

zejících z nízkoteplotního kotle je kolem 90 °C, což znamená zvýšení účinností asi o 4 - 5 %. 

Konstrukce kondenzačních kotlů umožňuje částečné" využít kondenzační teplo vodní pá

ry vznikající při spalování plynu. Nerezový dvoustupňový výmčník tepla a ventilátor v odtahu 

spalin nebo v přívodu vzduchu umožňují odiladit odcházející spaliny pod jejich rosný bod, tedy 

cca 56 r C Pokud je teplota odcházejících spalin 45 CC, je celková účinnost kondenzačního kotle 

cca 104 % (vztaženo na výhřevnost zemního pípu). Kondenzační kotle jsou energeticky velice 

úsporné - ve srovnáni s klasickým kotlem mají pro dodávku stejného množství tepla až o 15 % 

menši spotřebu plynu. Cena tuzemských kondenzačních kotlů je ve srovnání s klasickými kotli 

stejného výkonu v průmčru o 15 000 Kč vyšší. 

Pro odbčratclc při koupi kondenzačního kotle je rozhodující, za jak dlouho se mu rozdíl 

v ceně kotlů vrátí. Tepelná ztráta většiny bytů a rodinných domků, ve kterých přichází instalace 

vlastního teplovodního otopového systému v úvahu, se pohybuje v intervalu 7-25 kW. Násle

dující tabulka udává, jaké úspory může dosáhnout odběratel plynu využívající dosluhující plyno

vý kotel při jeho výměně гл kotel nový nebo kondenzační. Výše úspory je závislá na ceně plynu. 

V každém případě musí odběratelé počítat s dalším nárůstem ceny zemního plynu. Proto je ve

dle jeho současné ceny (1,9 Kč/m') uvedena i hodnota 2,5 Kč. 

Životnost plynového kotle je dnes udávána kolem 15 let. Odbčratel ale očekává, že se 

mu viccnáklady spojené s nákupem kondenzačního kotle vrátí dříve než za uvedenou dobu. 

Současná cena zemniho plynu ale nezaručuje jejich návratnost ani během celých 15 let 
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životnosti kotle. Kdybychom uvažovali za přijatelnou návratnost do 10 let, musela by se cena po

hybovat kolem 2,7 až 2,6 Kč za krychlový metr zemního plynu. 

tabulka č. 1 - Úspory pn \ýměně starého kotle za kolci nový a kondenzační 

typ kotle 

* cena plynu 1,9 Kč/m5 

• nový kotel 

• kondenzační kotel 

* cena plynu 2,5 Kč/m' 

• nový kotci 

• kondenzační kotci 

úspora při tepehč ztrátě 

7kVV 

320 КС 

640 КС 

420 КС 

840 КС 

18 kW 

820 КС 

1650 КС 

1080 КС 

2170 КС 

25 kW 

1140 КС 

2300 КС 

1500 КС 

3020 КС 

(Zhodnot uwdených v tabulce lze snadno určit i úsporu vprovoznfcli nákladech pfí instalaci 

kondenzačního kotle při nové plynofikaci domácnoslij 

Vliv na celkovou spotřebu plynu a tím na provozní náklady na vytápěni nemá jen cena 

zemního plynu. Pfi provozu plynového spotřebiče za běžných podmínek se vyskytují tepelné 

ztráty, jcjicliž velikost závisí na tom, jestli je spotřebič v provozním nebo pohotovostním stavu. 

Ztráty v pohotovostním stavu představují množství tepla potřebné к udržení plynového spotřebi

če na provozní teplotě* v dobč, kdy není odebíráno užitkové teplo. Je jasné, že čím jsou provozní 

přestávky delší, tím jsou ztráty včtší. 

Z provozního hlediska by bylo optimální, kdyby plynový kotel během celého topného 

období dodával právu" jen teplo potřebné na pokrytí tepelných ztrát objektu. To je bohužel v pří

pade plynových kotlů s výkonem ďo 50 kW technicky neřešitelné. Venkovní teplotě musí odpo

vídat nejen příkon hořáku, ale také množství «duchu přisávaného do spalovací komory. Včtší 

množství vzduchu než je potřebné pro dokonalé spáleni zbytečné ředí smgs, což má za násle

dek snižování teploty spalin a jejich rychlejší průchod výměníkem tepla • obe tyto skutečnosti se 

negativné projeví na účinnosti využití tepla. Odběratel plynu, který kupuje plynový kotel, by se 

mCl držet projektu a ne pro "jistotu přidat ještó 3 kW navíc1. 
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Někteří výroba ale začali s výrobou plynových kotlů s dvoustupňovými hořáky. Na na

šem trhu již jsou к dostání kotle, které jsou vybaveny dvoustupňovými horáky a rcgulad množ

ství vzduchu přicházejícího do spalovad komory. Regulaci vzduchu u kotlů s atmosférickými 

hořáky je možné provádět buď na straně přívodu vzduchu (napf. kotle Hydrotherm - řada Euro-

temp) nebo regulaci průřezu odvodu spalin (např. Vaillant). 

Tepelné ztráty v době provozních přestávek lze omezit instalad tzv. spalinových klapek. 

Ty jsou na trhu к dostání ve dvou provedeních - termicky ovládaná (bimetalová) a mechanická. 

Tyto klapky se umísťují buď pod přerusovaC tahu nebo za přerušovač tahu. Druhá varianta -

spalinová klapka umístěná za přerusovaC tahu - je vhodná zejména pro objekty, ve kterých je 

plynový kotel umístěný ve vytápěné místnosti. 

Pokud se zákazník rozhodne pro kotel s uzavřenou spalovací komorou, nebude mít žád

né starostí s únikem teplého vzduchu z místností ani se zajištěním dostatečného množství «du

chu potřebného pro spalování. Tyto spotřebiče, jejichž provoz je nezávislý na vzduchu místnosti, 

jsou cenové o 10 -15 procent dražší než stejné spotřebiče, ale v provedení do komína, Při volbě 

uzavřeného spotřebiče si zákazník ušetři starosti s úpravou komínu. 1 provozně lze tyto spotřebi

če označit za úspornější, protože využívají pro spalování chladný venkovní vzduch, kdežto ote

vřené spotřebiče využívají vzduch z místnosti. 

Vedle ekonomických parametrů provozu by zákazník pří koupi plynového spotřebiče 

mčl brát v úvahu i dopady využíváni tohoto spotřebiče na životní prostředí. Při spalován! zemní

ho plynu vznikají oxid uhličitý a vodní pára. Tyto dvě látky, které jsou neoddělitelnou součástí 

zemské atmosféry, byly až do nedávná označovány za látky, které nikterak neovlivňuji životni 

prostředí. V souvislosti se skleníkovým efektem, jehož důsledkem postupně stoupá průměrná 

teplota na zemi, je věnována značná pozornost zejména oxidu uhličitému. Zemni plyn je palivo, 

které na jednotku uvolněné energie produkuje nejméně oxidu uhličitého. Nové způsoby využití 

plynu (napf. kondenzační kotle) nejenže snižují spotřebu plynu a tím snižují náklady na vytápě

ni, ale díky tomu také snižují zatížen! zemské atmosféry plyny, které se negativně projevuj! na 

životním prostředí. 

Až do počátku minulého roku nebyl v České republice žádný předpis, který by stanovo

val maximální koncentrace látek vznikajídch při spalovadm procesu. Od 1. ledna 1993 platí ČSN 
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07 0240 Teplovodní a nízkotlaké pamí kotle", která předepisuje maximální koncentrace oxidů 

dusíku (NO,) 105 ppm (vztaženo na suché spaliny a 3 % kyslíku ve spalinácli) a oxidu uhelnaté

ho (CO) 0,1 %^ (vztaženo na suché spaliny a přebytek vzduchu n=l). 

Pokud se ale posuzuje vliv spalovacího procesu na životní prostředí, sledují se zejména 

koncentrace oxidu uhelnatého a oxidů dusíku, tedy látek, jejichž obsah ve spalinách do určité 

míry charakterizuje spalovací proces. Z iniciativy Českého ekologického ústavu byl vypracován 

národní program označováni výrobků ochrannou známkou *F.kologicky šetrný výrobek". O-

chranná známka bude na žádost výrobce propůjčována na dobu 2-3 let výrobkům spotřebního 

charakteru, které jsou šetrné к životnímu prostředí. V září vstoupily v platnost směrnice 05-94 a 

06-94, které stanovuji požadavky pro propůjčení pro teplovodní plynové kotle s atmosférickými 

hořáky, resp. s hořáky s nuceným přívodem spalovacího vzduchu. 

tabulka Č.2- Maximální hodnoty koncentrací pro udělen! ochranné známky 

typ kotle 

s atmosférickým hořákem 

s nuceným přívodem vzduchu 

kondenzační kotel 

maximální koncentrace 

oxidy dusíku 

(mg/m'] 

150 

100 

80 

Ippm] 

73,03 

43,60 

38,95 

oxid uhelnatý 

tmg/ms] 

100 

80 

70 

(ppm) 

80 

64 

56 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou vztaženy na suché spaliny a obsah kyslíku ve spalinách 3 % při 

spalování zemního plynu nebo svítiplynu. 

Zívedení ekologické známky pro plynové kotle, dostatek kvalitních plynových spotřebičů 

na trhu, zahájení výroby tuzemských kondenzačních kotlů - to jsou předpoklady pro preferenci 

některých výrobků na trhu. Možností je mnoho - např. omezení se některých obchodních sub

jektů pouze na spotřebiče splňující určité předpoklady a pod. V ftaze a ve vybraných okresech 

severních a západních Čech přichází v úvahu omezení dotace, která je žadatelům poskytována 

na přestavbu svých otopových systémů na využití ušlechtilých paliv, při instalaci plynového 
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spotřebiče pouze na spotřebiče určitých kvalit (napF. kondenzační kotle, kotle s ekologickou 

známkou a pod.). Realizace takových opatření může vytvořit tlak na výrobce a dovozce plyno

vých spotřebičů a donutí je tak přihlašování svých spotřebičů к propůjčení ochranné známky. 

Vydělají na tom nejen výrobci a zákazníci, ale také plynárenství jako obor, protože bude mít v 

ruce další důkaz z nezávislých zdrojů o tom, že zemní plyn je palivo, které nejménč negativní! 

ovlivňuje živobil prostředí. 
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Kogenerační jednotky 
Ing. Vlastimil Dvořák 
český plynárenský a naftový svaz, 120 00 Praha 2, Sokolská 4 

Co rozumíme pod pojmem "kogenerace" 
Převážná většina elektrické energie ve světě se v současné 

době vyrábí v kondenzačních elektrárnách. Jako primární palivo 
se v těchto zařízeních používá uhlí, topné oleje, jaderná ener
gie, zemni plyn atd. Vysokotlaká pára, získaná v parních kotlích 
spálením primárního paliva, expanduje v parní turbině a část 
energie páry se měni v energii mechanickou, která je v generáto
ru střídavého proudu měněna v energii elektrickou. Průměrná 
účinnost elektrické přeměny vzhledem к primárnímu palivu na pra
hu kondenzační elektrárny je ve světě cca 37 %, hnědouhelné 
elektrárny v oblasti severních Čech pracuji s účinností 34 %. 
Tedy více než 60 % primární energie je zmařeno a zatěžuje navíc 
životni prostředí. 

Tepelná energie se běžné získává spalováním primárních pa
liv v kotlích o termické účinnosti 80 - 90 %. 

Uvažujme nyní, že stejné množství elektrické energie a tep
la jako v případě konvenčním (tzn. elektrická energie je vyrobe
na v kondenzační elektrárně a teplo v klasickém horkovodním či 
parním kotli) získáme v zařízení, jehož základem je plynový spa
lovací motor, či turbina. 

Primární palivo, v našem případě zemní plyn, je spalováno 
namísto v kotli v tepelném stroji. Část energie paliva přechází 
v energii mechanickou, a ta se mění v generátoru střídavého 
proudu v energii elektrickou. Tepelná energie získaná chlazením 
mechanických částí tepelného stroje a podstatná část tepelné 
energie spalin není bez užitku mařena, ale je využita ve 
výměnicích tepla к ohřevu vody nebo páry pro výrobu tepla. 
Popsaný kombinovaný způsob získáváni elektrické energie a tepla 
je ve světě znám pod pojmem kogenerace. 
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Jaké jsou výhody kogencracc ? 
Oddělený způsob získávání elektrické energie a tepla a způ

sob kogenerační lze porovnat na základe Sankeyova diagramu na 
přiloženém obrázku. Diagram předpokládá, že 85 % potřebného tep
la se získá v kogenerační jednotce a 15 % tepla v běžném plyno
vém kotli v době nízkých venkovních teplot a v době, kdy není 
ekonomicky výhodné vyrábět elektrický proud. 

Při účinnnosti kondenzační elektrárny 37 %, průměrné účin
nosti plynového kotle 83 %, elektrické účinnosti kogenerační 
jednotky 31 * a tepelné účinnosti 51 % bude činit úspora primár
ního paliva 30 %. Vedle úspory primárního paliva patří к hlavním 
výhodám kogenerace především mnohem nižší ekologická zátěž ovz
duší a skutečnost, že oba druhy energii jsou získávány z primár
ního paliva přímo v místě spotřeby. 

Toky energií při oddělené výrobě elektřiny a tepla 
ve srovnání s kogenerační jednotkou. 

v}-*^Z 

Ж 

9% 

Jak j e kogenerace využívána v západní Evropě ? 
Problém racionálního využ i t í energie v západní Evropě spadá 
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do období ropné krize na počátku 70.let. V této době započal vý
voj kogeneračních jednotek na bázi plynových motoru a turbin, 
к jejich plošnému rozšířeni došlo ve světe na počátku let osmde
sátých. V roce 2000 se očekává podíl zemního plynu na výrobě 
elektrické energie kogenerací ve státech EU-12 cca 19 %. V SRN 
jsou rozmístěny plynové motory v cca 1500 lokalitách s celkovým 
instalovaným výkonem přes 700 MWC a v provozu je 125 plynových 
spalovacích turbin s instalovaným výkonem 1725 MWe. V Holandsku 
dodávají kogeneračni zařízení 30 % celkové spotřeby energie 
v zemi. 

Jak je kogenerace využívána v české republice ? 
Podstatné změny v cenách energií, změny v postojích к ži

votnímu prostředí i změny v sociální struktuře obyvatelstva nás 
v současnosti nutí к minimalizaci nákladu na pořizováni energií. 
V řadě evropských zemi se právě kogenerace stala nedílnou sou
částí energetické politiky státu. V našich podmínkách však koge
nerace navzdory souhlasným slovním proklamacím širší uplatnění 
nenachází. 

Jaké jsou hlavní překážky, které brání rozvoji kogenerace v naší 
zemi ? 
Disproporce v cenách primárních energii 

Základním dlouhodobým cílem energetické politiky je ovliv
něni vývoje cen paliv a energii vládou tak, aby výsledné cenové 
relace odpovídaly ekonomicky a ekologicky oprávněným nárokům. 
V současné době tyto mechanizmy bohužel nefungují. Státní poli
tika MŽP zpracovaná v roce 1993 (vládou však pouze vzata na vě
domi) prosazuje zásadu, že ten, kdo škody v životním prostředí 
způsobil, má je i platit. Hebudou-li však do ceny uhlí zahrnuty 
náklady na rehabilitaci pánevních oblasti, ale budou dál čerpány 
z rozpočtové sféry, pak relativně nízké ceny uhlí umožní vysoké 
zisky podnikům energetiky a posílí jejich monopolní postaveni. 
Naopak znevýhodněny budou ekologicky přijatelné, leč provozně, 
náročnější kogeneračni technologie na bázi spalováni zemního 
plynu. 
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Nízké výkupní cenv elektrické energie 
Pro životaschopnost kogenerace jsou z ekonomického hlediska 

rozhodující výnosy získané z výroby elektrické energie. Pouze 
omezený okruh technologii je však při využíváni kogenerace nezá
vislý na prodeji elektrické energie do veřejné sité. Jedná se 
o technologie s celoroční spotřebou tepla а současným odběrem 
elektrické energie. 

V současné dobé rozvodné závody nakupuji elektrickou ener
gii od hlavního dodavatele (ČEZ) v průměru za 1100 Kč/MWh, ale 
průměrné výkupní ceny od dodavatelů elektřiny z kogeneračních 
jednotek nepřevýšily 900 Kč/MWh. Průměrná cena 900 Kč/MWh však 
neumožňuje ekonomický provoz žádné kogeneračni jednotce, která 
jo odkázána pouze na výkup elektrické energie rozvodnými závody. 

Pasivní postoj státu 
Stát v současných ekonomických podmínkách není nositelem 

pokrokových a ekologických řešeni v oblasti kogenerace a neuva
žuje v nejbližší době o podpůrném programu, který by zahrnoval 
např. snížení úrokové míry z úvěrů, resp. odklad splátek a úroků 
z úvěrů, či dokonce bezúročné půjčky při výstavbě kogeneračních 
jednotek. Zavádění kogeneračních technologii je investičně ná
ročné. Ve státech, kde kogenerace tvoři důležitou složku energe
tického systému, stál u její kolébky stát. ht prostřednictvím 
přímé podpory, nebo vytvořením vhodných podmínek v oblasti le
gislativy, cenové a daňové politiky a poplatků za znečisťování 
ovzduší. 

Slabé postavení plynárenství 
České plynárenství má zájem na vývoji a rozšířeni kogene

račních technologií, ale v současné době se nemůže podílet vý
znamnou měrou na jejich finanční podpoře. Důvody lze hledat ve 
vlastních problémech, vyplývajících z privatizačního procesu to
hoto odvětvi a dotovaných cenách zemního plynu pro sektor malo-
odbéru. 

Nezájem výrobců a distributorů elektrické energie 
Hlavni výrobce elektrické energie - ČEZ do budoucna kalku-
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luje v souladu se svým podnikatelským záměrem s využitím pevných 
paliv a jaderného zdroje Temelín, kogeneraci na bázi zemního 
plynu považuje za okrajovou záležitost. 

Akciové rozvodné společnosti jsou pouze v některých přípa
dech ochotny podílet se na nákladech spojených s vyvedením elek
trického výkonu do vysokonapětové rozvodné sítě, v mnoha přípa
dech právě tyto náklady hraji významnou roli v investičních ná
kladech na pořízení kogeneračni jednotky. 

Nezájem českého bvnkovnictvi o energetiku 
Vysoká investiční náročnost dovoluje pouze ve výjimečných 

případech financovat výstavbu kogeneračni jednotky vlastními 
prostředky. Silná poptávka v oblasti finančních zdrojů umožňuje 
českým bankám realizovat krátkodobé půjčky (maximálně do 6 let) 
s vysokým úrokem 15% a více a projekty v energetice s dobou ná
vratnosti vložených prostředků kolem 10 let jsou pro ně nezají
mavé. 

Nízké poplatky za znečištění ovzduží 
Nízké poplatky za znečisténi ovzduší, vyplývající ze záko

na, nemotivuji provozovatele ekologicky závadných zdrojů к radi
kálnímu přechodu na ekologicky nezávadná, leč finančně náročněj
ší řešeni. 

Má kogenerace v České republice naději na uplatněni ? 
Kogenerace je za daných ekonomických podmínek nevýhodná 

tam, kde vyrobený elektrický proud je dodáván do veřejné rozvod
né sítě. To je případ některých závodových tepláren a všech ve
řejných zdrojů tepla. Existuje však řada středních a menších 
podniku, kde lze kogeneračni jednotku navrhnout tak, aby veškerá 
elektrická energie byla spotřebována uvnitř podniku. Další nut
nou podmínkou je celoroční potřeba tepla. Teprve sladěný odběro
vý diagram elektrické energie a tepla je garantem úspěšnosti při 
nasazení kogeneračni jednotky. Vhodné provozovatele kogenerač-
nich zařízeni je možno hledat v oblasti chemického a petroche
mického průmyslu, při výrobe sklářských a keramických výrobku, 
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v potravinářství, v papírnách atd. 

Může zájemce o kogeneraci navštívit tuzemskou instalaci ? 
Kogenerační jednotka se třemi plynovými motory o elektric

kém výkonu 3 x 544 kWe a tepelném výkonu 3 x 766 kWt byla uvede
na zhruba před půl rokem do provozu v předregulační stanici zem
ního plynu ve Velkých Němčících. Zařízení provozuje Jihomoravská 
plynárenská a.s., stavbu provedl podle projektu Plynoprojektu 
Praha Plynostav Pardubice. 

Tepelný výkon motorů je využit pro předehřev zemního plynu 
na vstupu do expanzní turbiny o elektrickém výkonu 1 200 kWe. 
Celkový elektrický výkon zařízeni tedy činí 2 830 kWe. Zájemcům 
rádi zajistíme prohlídku zařízeni s odborným výkladem. 

Jaké jsou ekologické aspekty kogenerace ? 
Ze závěrů aktualizované energetické politiky, která vychází 

z Programového prohlášeni vlády české republiky z července 1992 
vyplývá, že do konce roku 2000 má být v české republice instalo
váno cca 1000 MWe elektrického výkonu na bázi kogeneračnich jed
notek. 

Z hlediska ekologického považujeme nejlepší uplatněni koge
nerace jako náhradu za menší a střední zdroje znečištěni. Jedná 
se především o závodové teplárny spalující nekvalitní hnědé uhlí 
8 vysokým obsahem siry, u kterých jsou náklady na odsíření, de
nitrifikaci a ukládáni tuhých zbytků spojeny s neúměrně vysokými 
finančními náklady. Při vhodném odběrovém diagramu tepla a elek
trické energie je kogenerace ideálním řešením. Pokud bude v Čes
ké republice instalováno 1000 MWe jako náhrada stávajících hně
douhelných zdrojů (1000 MWe odpovídá současnému západoevropskému 
průměru 7 % výroby celkového množství elektrické energie kogene
raci ze zemního plynu), pak uvedený kogenerační potenciál umožni 
odstavit tři až čtyři hnědouhelné elektrárenské bloky o výkonu 
300 MWe a roční emitované množství popílku se sníží o 4,3 %, 
množství SO2 o 13,4 % a NOx o 7 % vzhledem к dnešnímu stavu. 
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Kogeneracni výroba elektřiny a tepla. 
Ing. Maria Veverková 
ABB První brněnská strojírna Drno, s.r.o. 

Kogenerace, t.j. kombinovaná výroba použitelného tepla 
a elektrické energie, je moderní pokroková technologie, 
umožňující racionální využití energie obsazené v palivu. 
Kogeneracni zařízení lze úspěšně uplatnit při výstavbě nových 
a modernizaci existujících energetických systému. Využitím 
tepelné energie, kterou bychom jinak odváděli do okolního 
prostředí v podobS ztrát, můžeme podstatnou měrou snížit 
primární spotřebu paliv (o 40 aS 60%), jejichž zásob/ jsou 

* 
omezené a vyčerpátelné (obr.1). 

V souvislosti s vysokým tempem vývoje v oblasti 
plynových turbin a rostoucími nároky na ekologii docházelo 
k. výrazné orientaci na teplárenské kogeneracni jednotky 
s plynovou turbinou a spal i novým kotlem. 

Zatím jedinou kogeneracni jednotkou v ČR ve své třidS 
je kogeneracni jednotka umístěná a již uvedená do provozu 
přímo v areálu ABB PBS. Jádrem této demonstrační zku£ební 

kogeneracni jednotky je plynová turbína GT5. Její úlohou je 

rovněž dodávat elektrickou energi i а teplo do závodu. 
Technický popis kogeneracni jednotk/. 

Celé zařízeni (mimo spal i nový kotel) je uloženo ve čtyřech 
kontejnerech, kompletně vybavených technologií. Kontejnery 
jsou urCeny přímo к montáži. Zařízení nevyžaduje podsklepení. 
Všechny kontejnery jsou vybaveny kompletní kabelážf. 

Charakteristickými rysy agregátu jsou: 
- minimální rozsah montáže u zákazníka 
- velmi rychlá instalace a uvedeni do provozu 
- start agregátu ze studeného stavu na volnoběžné otáčky га 
180 sekund 

- možnost nasazení v klimatických podmínkách s venkovní 

teplotou od -40 do *40оС 

80 



- bezobs luzný provoz, pouze s pochůzkovou službou 
Agregát je řešen jako samostatná jednotka pro společnou 

výrobu lepla a elektrické energie. V době startu je potřeba 
zajistit kryti vlastni spotřeby z vnějst elektrické site. 
Dojde - li při provozu к výpadku vnejSi site, agregát zůstává 
v provozu. (Pozn.: Startováni CT5 se uskutečňuje tlakovým 
vzduchen). 

První kontejner obsahuje kompletní plynovou turbinu 
s s převodovkou, alternátorem a příslušenstvím. V jedné Sástl 
druhého kontejneru je umístěn řídicí systém a v jeho druhé 
časti jsou silnoproudá zařízeni. Ve třetím kontejneru jsou 
nfzkonapéťovó a vysokonapěťové rozvaděče. Ve Čtvrtém 
kontejneru je pístový kompresor pro stlačeni zemního plynu na 
požadovanou hodnotu. V případe, ze plynový rozvod má 
požadovaný tlak 1S-20 bar, tento kontejner odpadá. Mimo 
kontejner je umístěn odlučovač nečistot na vstupu a vzdušník 
na výstupu zemního plynu. 

Emise oxidu dusíku (H0K) přepočtené na NO2 při 
standardních podmínkách a 15X Ог ve spalinách nepřekročí 180 
mg/m3<88 ppm). Emise oxidu uhelnatého za obdobných podmínek 
nepřekroč! 75 mg/m-360 ppm). Výkonové parametry platí pro 
základní zatíženi při provozu na standardní plynné palivo 
(zemni plyn) . 

Jednotku lze vybavit parním nebo horkovodním spal lnovým 
kotlem:. Demonstrační jednotka má kotel s přirozenou cirkulaci 
vody, který je dispozičně umístěn nad spalovací turbinou. 
V přední části vodorovného spal inového tahu je umístěn 
protiproudy přehřlvák páry s konvekčnim trubkovým svazkem 
mezi vrchním a spodním kotlovým bubnem. 

Vertikální část kotle je tvořena vzestupným tahem, v 
němž jsou oba díly ohříváku napáječi vody, ohřívák kondenzátu 
a dva díly ohříváku síťové vody. Všechny výhřevné plochy jsou 
z vodorovných, vně zebrovaných trubek. Spalinovod v horní 
části kotle je ukončen tlumičem a krátkým komínem. Kotel je 
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2650 kW 
14000 
950° С 

Bin'1 

3000 Bin"l 
13251 
ЛЛ5°С 

180 s 
90 s 

kJ/kWh 

2500 kg 
30000 Hg 

přizpůsoben pro provozní dálkové měřeni, ovládáni a kontrolu 
provozu. 

Jednotka je projektována na 90% vyučiti vstupní energie 
dodávané v palivu. 

Základní parametry při ISO podmínkách. 
Plynová turbina GT5: 
Výkon na svorkách alternátoru 
Otáčky turbiny 
Teplota spalin před turbinou 
Otáčky výstupního hřídele reduktoru 
Herna spotřeba tepla 
Teplota spalin na výstupu 
Doba startu na volnoběžné otá6ky: 
Normální start 
Rychlý start 
Hmotnost spalovací turbiny 
Celková hmotnost s kontejnerem 
Pal Ivo: 
zeanl plyn 5 bar, odebíraný ze sítě a stlačovaný na 18 bar 
Tepelný výkon kotle 5000 kW 
Parametry technologické páry: 
Tlak 15 bar 
Teplota 375°С 
Množství 5,9 t/h 

Výstupní teplota spalin (komín) 97°С 
Ohřev topné vody ze 70°С na 102°С 
Množství 32,4 t/h 

Schéma zapojeni kogeneracnl jednotky je patrno 
z obrázku c.2. Rozšířením takovéto jednotky o parní turbinu 
dostaneme paroplynové zařízeni s paroplynovým cyklem, jehož 
provozováním podstatně naroste podíl vyráběné elektrické 
energie a zlepši se využitelnost jednotky mimo hlavni topnou 
sezónu. V případě KJ s GT5 půjde o parní kondenzační turbinu 
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o výkonu 1.1 MW, film celkový výkon dosáhne 3.6 MW 
a lernodynanická účinnost AOÍK. 

Vo prospěch této technologie, poprvé v ČR realizovaná 
v hnědouhelném kombináte Sokolovské uhelné a.s. ve Vřesové, 
hovoří jak ukazatele ekonomické účinnosti (účinnost 
paroplynových elektráren překocila 50X ve srovnáni s 30 - AOX 
u parních elektráren a 25 - 37X u elektráren se spalovacími 
turbinami), tak 1 provozní a ekologické. 

Technické řešeni PPZ Vřesová. 
Elektrárna je vybavena dvěma bloky, každým o výkonu 

185 MW. která mají některá zařízeni spolefiná, např. části 
chladicího systému s chladicí vezl, části řídicího systému a 
zařízeni pro vyvedeni výkonu. 

Uspořádáni základních komponent bloku je zřejmé 
z obr.3. Hlavni Část I každého bloku je opět spalovací 
turbosoustroj1 . konstruované pro spalováni jak uhelného 
plynu, tak i zemního plynu. Je použita plynová turbina typu 
PC 9171 E o výkonu 135 MW. výrobek francouzské firmy EGT 
S.A. ze skupiny ALSTHOM. Teplo spalin je využito ve 
spal lnovém kotli o tepelném výkonu 200 MW*., který vyrábí páru 
pro parní turbinu, která je dvoutlaková, kondenzaSnl, se 
dvěma regulovanými odběry, typ PP60 • 6.6/3,5/0,55, výrobek 
ABB PBS. 

Tyto hlavni komponenty jsou doplněny dalšími systémy, 
jako Je tepelná úpravna vody, napájení kotle. přepouštCd 
a chladicí stanice, zařízeni pro vyvedeni výkonu, řidlcl 
systém ap. 

Každý blok je regulovatelný v Širokém rozsahu výkonu v 
režimech se spalováním uhelného plynu i se spalováni» směsi 
obou plynu. Parní turbina umožni využiti energie výstupních 
spalin jak při odběrovém provozu. t.j. s dodávkou 
technologické páry do si ti 35 bar a 5.5 bar, tak i při cistě 
kondenzačním provozu při nulových odběrech. 
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Porovnánín stávajících koncepcí výroby energie zjistíme 
přednosti varianty s použitím paroplynového zařízeni 
s tlakovým zplyňováním uhlí (IGCC). Při této úpravo" paliva 
jsou emise SO^niSSl než u ostatních koncepci. Pro odsířeni 
uhelného plynu před spalováním v plynové turbině se 
nespotřebovávají pomocné suroviny (vápenec), takže vedlejšími 
produkty jsou struska a malé množství síry. Od ASX výkonu 
spalovací turbiny je garantováno 45 ppm HO*. protože 
sloučeniny dusíku г topného plynu jsou vyprány před spálením 
v plynové turbíno. Tvorba N0K v plamenu spalovací komory je 
potlačena vstřikováním vody v podobě vodní páry do spalovací 
komory. nebo konstrukcemi nlzkoemisních spalovacích komor. 
Paroplynová zařízeni se joví vysoce pozitivně i г hlediska 
znečisťováni ovzduší kysličníkem uhličitým. 

Parametry PPZ Vřesová pro f.blok: 
Celkový výkon 185 KW 
Spalovací turbína FRAME 9 135 MW 
Parní turbína PP 60 50 MW 
Spal inový kotel 200 HVt 
Emise NOK 45 ppm 

Použitá literatura: 
TOP TECH newsletter, roc.l c.l a c.2-3. 
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Srovnáni toku energie a spotřeby paliva při společné (kosené-
račni) a odděleně výrobu elektřiny o tepla (číselné údaje v tepelných 
jednotkách nebo v %) 

Ztráty 

30 

60 

Výroba: 
Společná 
(kogcncracc) 

E l t - m ř i n a j ^ 30 

Obr.l 
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Our. X Tepelná шспета bloková teplárny а ОТ 5. 

I. Etapa: 
l-Tuibotoutliojl 
2 - Plynový kompresor 
3-Viduchovftiltr 
4-Spalinovfkolel 
5-Tlumit hluku 
G - Chladit piry 
7- Napájecí Čerpadlo 
B-Napájecí nádd 
9- Pomocné obihově čorpadlo 

10- Redukční ventil páry 
11 - čerpadlo doplňovací vody 
12- Nidri doplňovací vody 
13-Pamlrotdálovač 

II. Etapa: 
U-PamI turbina 
15-Kondenzátor 
19- KondetátnlCarped» 
17-Chladicí Čerpadlo 
16-Chladicí vál 
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Schéma PPI vratová 
obr.3 

1-spalovací turbosoustrojl 
2-spalinový kotci 
3-parní turbina 
4-tcpclná úpravna vod/ 
5-napájcní kotle 
6-přcpouStčcí a chladicí stanice 
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Ultranízkč emise spalovacích turbín 
Ing. Jiří Vrátný 

VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., Praha 

Dlouhodobý technický vývoj spalovacích systému turbinových motoru se v 

současné době projevuje v komerční nabídce spalovacích turbín s ultranizkými 

emisemi. Jejich použiti v pozemních aplikacích, zejména kogeneraci 

(kombinované výrobe elektřiny a tepla) je velkým přínosem pro zlepšeni 

životního prostředí. 

Vývoj spnlovacích komor pro nízké emise 

Při použití zejména malých spalovacích turbín v kogeneračních jednotkách, 

které jsou umístěny prakticky přímo u spotřebitele ,t.zn. blokové teplárny a 

teplárny průmyslových podniků, kde populaci Škodlivé emise nemohou být t.zv. 

„rozptýleny", jsou zhruba uvedené systémy prakticky nutností. Nejsledovanější 

jsou emise NO. a CO. Prxní se, na cestě za nižšími emisemi, objevilo feSeni 

používající t.zv. „mokrý" způsob, tedy vstřik vody nebo páry. Cilcm těchto 

řešení je dosáhnout nízké průměrné teploty plamene v horké zóně komory 

(1500 C), vzhledem к tomu, že od této hranice má růst NO. emisi 

exponenciální charakter. Při „mokré" variantě konstrukce se využívá faktoru, že 

pára má 3x větši entalpii než vzduch a tedy tepelnou jimavosti dobře vyrovnává 

teplotu horkých zón klasické spalovací komory. Pro ilustraci jsou uvedeny údaje 

pomlm vstřikované páry nebo vody a paliva z jednotky firmy Westinghouse 

(Lit.l): 

No. palivo - zemní plyn 

Vstřik páry: 15 /ppm/pnlS%0 2 1.8S 

25 vstřikovací poměr pára/palivo 1,30 

Vstřikováni vody: 25 poměr voda/palivo 1,15 
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Mezi systémy „mokré" cesty lze zařadit v podstatě projekt i FT 4000НЛТ 

s pozoruhodným pracovním schématem i technickými parametry (Lit.2). Cyklus 

HAT (humid air turbine) dává tomuto jednohřídclovcmu zařízení výkon 

158MW při účinnosti 55,5 % (tj.o 3% vyšší než v paroplynovém cyklu). 

Systém používá mczichladič mezi kompresor)', chladič vzduchu za 

vysokotlakým kompresorem, saturátor pro vlhčení vzduchu, který je následně 

ohřívaný v rekuperátoru odcházejícími spalinanú a pak teprve vstupuje do 

spalovací komory. Emise NO, = 5 ppm jsou pozoruhodně nízké. 

Svým způsobem lze do těchto systémů zařadit i používání vstřiku vody do 

sáni leteckých turbinových motorů. Zde je ovšem hlavním cílem zvýšeni výkonu 

motoru při vzletu letadla při vysokých atmosférických teplotách. Zlepšení emisí 

je v tomto případě sekundární produkt a trvá jen krátkodobě. 

Nevýhodou „mokré "cesty snižování emisi se ukazuje být zvýšená složitost 

systému a tím i vyšší cena. Dochází také к nižší životnosti horkých části 

spalovací turbíny. Vzhledem к současnému technickému vývoji to bude metoda 

zřejmě dočasná. 

Novým trendem ve spalovacích komorách s nízkými emisemi u spalovacích 

turbín jsou t.zv. „suché" (dry low • NO») nizkoemisni systémy. Zde se dosahuje 

„nízké" teploty plamene pomoci předmišeni paliva se vzduchem (chudá směs). 

Problém je stabilizace plamene při teplotách pod 1800K. Podle toho jakými 

metodami řeší výrobci tuto otázku v celém výkonovém pracovním režimu 

motoru, můžeme sledovat i různé výsledné emisní hodnoty. Mezi používaná 

opatření většinou patři: dočasné použiti pilotního hořáku, který má stabilizující 

účinek na udrženi plamene při nízkém výkonovém zatíženi spalovací turbiny a 

vícenásobné hořáky • v podstatě proměnná geometrie. 

Řešení těchto systémů doplňuje přehled několika příkladů. V oblasti 50 až 

100MW používá firma Westingliouse nizko-emisni systémy (Lit .1) po 

výzkumech několika typů. Jedno z řešeni, splňující „single - digit" hodnoty 

emisi NO. udávané v ppm má primární předmišeni směsi pro primární zónu a 

sekundární předmišeni směsi pro sekundami zónu hoření. Firma ADD používá 

na svých spalovacích turbínách vlastni systém, kde je spalovací komora 
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vybavena „EV" boráky (bez pilotního hořáku) , (Lit.3). V oblasti výkonu 

10MW aplikovala firma MAN-G11H na turbínách THM 1304 - 10D (Lit.4 a 5) 

hybridní systém používaný firmou Siincns na větších spalovacích turbínách. 

Výraz hybridní je použít ve smyslu aplikace pilotního hořáku s difusnim 

malováním a spalováním chudé předmišené směsi v druhé fázi vyšších výkonů 

spalovací turbíny. U nove spalovací komory bylo takto dosaženo hodnot pod 10 

ppin NO» v oblasti 35 až 100% výkonu spalovací turbiny. Snižující se emisní 

limity v Japonsku vedly fíruiu Kawasaki к vývoji nizkociuisních systémů již od 

roku 1980 (Lit.6). Tzv. „suchá" íiizkocmisrú spalovací komora je použita na 

spalovací turbiuč М1Л-13 o výkonu 1,5MW. Komora je řešena s 

vicciiásobnýnů hořáky a používá i konvenční pilotní hořák. Bylo dosaženo 14 

ppm NOx. 

Vyvinout uízkocinisni systém jednoduché konstrukce pro malé spalovací 

turbíny (200kW až 2MW) bylo cílem projektu OI'KA (viz dale Lit. 10). 

Vývoj spalovací komory označené ALEC probíhal ve spolupráci s 

holandskou plynárenskou společnosti N.V. Ncdcrlandsc Gasimic od roku 1990 

(Lit7,8,9). Oiiginálni princip spalovací komory má US patent No. 5070700 a 

jeho držitelem je K.J. Mowill. Část experimentálního vývoje atmosférické 

spalovací komory a zejména zkoušky na tlakové komoře na zemni plyn 

probíhaly na zkušebnách Společnosti TURBO MOTOR v Praze. Zde také v 

roce 1993 proběhly zkoušky nískoctuisní spalovací komory ALEC - 3 . Cílem 

experimentu bylo zjistit závislost tvorby oxidů dusíku na tlaku. Úspěšný průběh 

zkoušek prokázal emisní hodnoty NO*, které Činí na pracovním režimu pod 

20g/GJ. Bylo prokázáno, že pro daný typ spalovacího systému s chudou směsi 

je vliv tlaků ve spalovací komoře nepodstatný. Maximální dosažená emise NO« 

= 7 ppm a CO = 69 ppm . Hlavními znaky této spalovací komory jsou : chudá 

předmišená směs palivo - vzduch, dvě separátní spalovací zóny, směšováni 

paliva a vzduchu ve Vcnluriho mixérech, prstencový tvar spalovací komory a 

konvekčni chlazeni. Vývoj systému ALEC samozřejmě dále pokračuje. 
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Frojck O PRA 

Projekt OPRA je mezinárodním projektem jehož cílem je vyvinout, vyrábět 

a prodávat spalovací turbíny s výkonem na hřídeli od 500 do 800 kW, -\ysokou 

tepelnou účinností ж extréně nízkými emisemi škodlivin (Lit. 10). 

Projekt je založen na partnerství holandské firmy OPRA B.V. a české 

Společnosti VZLÚ- TURBO MOTOR sr.o. 

OPRA Optimal Radial Turbine В. V. byla založena v Holandsku, v oboru turbin 

mezinárodni známým R.J.Mowillcm, který získal zkušenosti 30 letou aktivní 

činnosti ve funkci vicepresidenta norské firmy KONCESBERG a ředitele její 

TURBINE DIVISION. 

Společnost „ VZLÚ - TURBO MOTOR s r.o." byla založena v roce 1993 

jako právní nástupce Diviše pohonných jednotek Výzkumného a zkušebnilio 

leteckého ústavu (VZLÚ) v Praze - Letňanech. TURBO MOTOR se stal 

dědicem sedmdesátileté tradice ve vývoji leteckých motoru, a více než 

čtyřicetiletého vývoje, zkoušek a výroby leteckých turbmových motorů. 

Spalovací turbiny OPRA jsou navrženy a vyvíjeny pro použili v dopravě a 

průmyslu, v systémech kombinované výroby elektřiny a tepla (KVĚT). Mohou 

vsak být taktéž využity jako pohonné jednotky pro nejrůznější stroje a zařízení. 

Projekt spalovací turbiny OPRA je založen na moderních patentově 

chráněných tcclinologií, které vedou к vysoké ekonomii provozu, dosahované 

obvykle u velkých spalovacích turbín. V porovnání účinnosti OP 500S s 

turbinami, které jsou v současnosti pro výkon okolo 0,5 M\V na trhu, iná OPRA 

S00S vyšší účinnost o 7 až 9%. 

Mezi hlavni výhody spalovacích turbin OPRA patří spalovací systém s 

ultranizkými emisemi (ALEC - Annular Low Emission Coinbustor ), nová 

základní koncepce (jcdnohřídclový turbínový motor přeplňovaný 

turbodmychadlem) a technologicky a termodynamicky špičkové odstředivé 

kompresory a dostředivé turbíny. 
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Neobvyklá základní koncepce spalovací turbíny OPRA byla oceněna, na 

výslavč ASME (American Society of Mechanical Engineers) Turbo EXPO 

cenou za nejleší ideu v obora turbínových motorů v roce 1992. V současné 

dobí se připravuje stavba pilotní jednotky KVĚT jako finalizace tohoto 

projektu. 

Technické parametry OPRA 500S: 

Při podmínkách na vstupu : p . = 101,325 kPa,T„= 288 К 

výkon na hřídeli 

tepelná účinnost (na hřídeli 

za převodovkou) 

tlak na výstupu z motoru 

teplota na výstupu z motoru 

výkon elektrický 

výkon tepelný při výstupní 

tcplotč vody z bojlcru 80 С 

spotřeba zemního plynu 

hmotnostní průtok spalin 

na výstupu z motoru 

487 kW 

28,7 % 

101,9 kPa 

477 C, 750 К 

465 kW 

1073 kW 

171,1 mVh 

2,4 kg/s 

Závin 

Doporučený emisní NO« limit EU je 150g/GJ . „Mokré" spalovací systémy 

tubínových motoru dosahují hodnot 80g/GJ, i jak bylo v příspěvku uvedeno, 

nižších . „ Suché" nizkoemisni systémy pracuji pod 20g/GJ NO« již komerčně 

používané. Nastala tedy doba pohlížet na emisní limity dané normou TA LUFT 

86, často u nás aplikované, jako již zcela nepostačující pro ochranu životního 

prostředí. 
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Alternativní zdroic paliv pro spalovací motory 

Ing. František Růžička, Ing. Jan Hosnedl 

ALFA - ČAS spol. s r. o. 

Alternativní zdroje paliv pro spalovací motory by mely v současná dobč prioritně 
zabezpečovat ekologická hlediska v provozu motorových pohonů. Pohledem к našim 
nejbližším sousedům zjistíme, že existuje vybudovaná siť čerpacích stanic s klasickými 
pohonnými hmotami, v jejichž sousedství jsou stojany na alternativní pohonná media. To, 
že stále roste jejich množství, je důkazem nejen oblíbenosti provozu motorových vozidel 
na tyto netradiční paliva, ale i skutečný nefalšovaný zájem vlád tčchto států o provoz 
motorových vozidel s výrazně ekonomickým a především ekologickým aspektem. 
VytváFejí podmínky pro rozšiřováni užití tčchto pohonných hmot do masového mčřitka, 
které jedinč může přinést očekávané efekty. 

Jako vhodná media pro tyto účely lze použit zemní plyn nebo propan-butan (LPG). 
Obč varianty jsou již i u nás rozpracovány a zařízení pro dopravní prostředky i plnicí 
stanice jsou homologovány. 

Co se týká bezpečnosti těchto zařízení (podotýkám homologovaných) jsou 
bezpečnější než zařízení na klasická paliva. Nádrže a jejich upevnéní musí splňovat 
daleko přísnější pravidla než pro klasické pohone hmoty. Sama jejich výstroj zabezpečí i 
v havarijních situacích bezpečnost samotné nádrže. Zároveň jsou tato alternativní media 
ekologičtější než běžné PHM. Zemní plyn je lehčí než vzduch a unikne do atmosféry a 
LPG je za normálních podmínek plyn a též se rozptýlí. Rozlité klasické PHM kontaminují 
půdu, spodní vody atp. Stejné tak i zápalné teploty ve vzduchu jsou u těchto látek 
příznivější • zápalná teplota benzinu je 450'C, propanu 510'C, butanu 475'C a zemního 
plynu G35'C. 

Zemní plyn se čerpá do vozidel obdobným způsobem jako klasické pohonné 
hmoty. Vysušený zemní plyn se stlačuje na tlakovou úroveň cca 25 MPa a tímto tlakem 
se plni zásobník vozidla. Doba plnění je okolo 5 minut pro osobní auto. V soukromých 
podmínkách existují i malé vysokotlaké kompresory, které umožní naplnit nádrž auta 
plynem dodávaným do domácnosti. 

Současně instalovaná plnicí zařízení v ČR jsou dovozová i když se pracuje i na 
českých komponentech plnicího zařízení. 

Pohon se zkapalněnými plyny - Liquidíicld Petroleum Gas (dále jen LPG) -je 
nejvíce rozvinut v Holandsku a Itálii, i když ani ostatní země nezůstávají pozadu a 
nasazeni této pohonné hmoty je poplatné stavu legislativy té které země. 
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LPG je možné bez problémů skladovat ve velkém množství a přepravovat bez 
mimořádných nároků v cisternách v podstatč kamkoliv. Komponenty celého řctčzcc od 
plnicích stanic až po instalaci zařízení do automobilu z tohoto důvodu nejsou finančně 
příliš náročné a je vysoká návratnost v obou těchto směrech. Proto jsme těžiště naSí 
práce v prvé etapě ekologizace dopravy soustředili na toto medium. 

Běžný benzínový motor lze bez podstatných technických zásahů provozovat na 
LPG pouhým doplněním specifického zařízení. Při tom není do'.£ena možnost provozu na 
benzin. Rovněž motorová vozidla s naftovým motorem lze přestavět na pohon s palivem 
LPG. Proměření emisních parametrů dává záruky ekologického provozu. 

Stav plynofikace v dopravč v České republice je dosud v důsledku nedořešená 
legislativy velmi obtížně zmapovatclriý. 

Pokud pomineme jednotlivce, kteří získali nchomologovaná zařízení pro pohon 
osobních automobilů dovozem ze zahraničí a dále potom dle svých možností provedli 
instalaci do vlastních vozů, kde zásobníkem plynu jsou dokonce i nádoby к dopravč a 
distribuci topného propan-butanu, pak je zde již značný počet vozidel vybavených 
homologovaným zařízením pro provoz na LPG zahraniční i tuzemské výroby. V naší 
republice se pohybuje v současné době již asi 80000 (některé údaje hovoří až o 200000) 
automobilů s možností provozu na LPG. 

Značný význam má využití LPG v mčstské hromadné dopravč. Provoz MHD na 
LPG je velmi efektivní. Úplně odstraní kouřivost naftových motort, což přispěje к 
ozdravění ovzduší v městských aglomeracích. 

Co se týká plnicích stanic, existují v současné dobč plnicí stanice buď v areálech 
plníren PB nebo v DP, které se přeorientovaly na pohon s tímto mediem. Plnicí stanice 
pro veřejnost, které by splfiovaly všechny předpoklady, zatím neexistují. 

Celá problematika je velmi zatížena současnými legislativními úpravami, 
praktickou neexistencí příslušných norem umožňujících tuto činnost a v souvislosti s tím 
i začarovaným kruhem, kdy zájemci o přestavbu automobilů nemají jistotu, že v okruhu 
svých cest načerpají a naopak případní provozovatelé čerpacích stanic nejsou 
přesvědčeni o odbčmí kapacitě a návratnosti vynaložených nákladů. 

Urychlené legislativní řešeni bude mít několik velmi kladných aspektů: 

a) zvýšení ekologie dopravy 
b) odstranění přečerpávání topných plynů v amatérských podmínkách 
c) možnost postihu řidičů, kteří jezdí s nehomologovaným zařízením 
d) snížení kriminality krádeží lahví na LPG 
e) zvýšení spolehlivosti provozu na LPG (speciální kvalita LPG pro dopravní účely) 
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Při tom body b a c velmi silné ovlivní bezpečnost dopravy vyvolanou nebezpečím 
nedodržováni základních bezpečnostních předpisů. 

Je připravena stavebnicová řada kontejnerového uspořádání malých plnicích 
stanic LPG pro potřeby motoristů. Investiční náklad tohoto zařízení nepřevySuje 
1,7mil. Kč. při tom lze provést úpravy, aby bylo možno jednoduchým způsobem a s 
minimálním investičním nákladem zvýšit kapacitu a propustnost plnicího zařízení. 

Cena LPG pro dopravní využití 

položka 
Celková cena 
Specifická hmotnost 
Objem 1 tuny 
Nákupní cena 1 litru 

Jednotka 
Kč/tunu 
kg/m' 
m» 
Kč/l 

Velikost 
13 690 
552,6 

1 809.63 
7,57 

Provoz automobilu 

Položka 
Spotřeba benzinu 
Cena benzinu 
Cena na 100 km 

Jednotka 
1/100 km 
Kč/l 
Kč/100 km 

Konst. 

Spotřeba LPG 
(zvýšená) 
Cena LPG 
Cena na 100 km 
Úspora na 100 km 
Náklady přestavby 
Návratnost po km 

1/100 km 

Kč/I 
Kč/100 km 
Kč 
Kč 
1000km 

1.25 

Hodnota 
6 6,5 7| 7,5 8 8,5| 9 

19,4 
116,4 

7.5 

126,1 

8.13 

135,8 

8,75 

145,5 

9,38 

155,2 

10 

164,9 

10,63 

174,6 

11,25 

9.9 
74,25 
42.15 

80,44 
45,66 

86,63 
49,17 

92.81 
52,69 

99 
56,2 

105,19 
59,71 

111,38 
63,22 

15500 
36.77J 33,95| 31,52| 29,42 27,58 25,9б| 24,52 

Rentabilita provozu čerpací stanice v areálu autoservisu. 

V současno době je v republice cca 100 000 aut na provoz LPG 
rozloha republiky 79365 km' 
ekonomická vzdálenost plnicí stanice 40 km 
zajišťovaná plocha 1256 km' (tj.J ,58 %) 

Velmi reálnu lze při řádnS vedeném marketingu uvažovat s počátečním zájmem 
okolo 20% vybavených automobilů, tj. cca 300 automobilů, bez uvažování 
mimojedoueích. Minimální provoz tčehto automobilů je 1000 km/měsíc. při průměrné 
spotřebu 9,381/100 km je měsíční spotřeba jednoho auta 941. 

Díle lze předpokládat, že nové zabudovávaná zařízení zajistí u 70 % aut budoucí 
plnění při zvolené spotřebé. Kapacitní možnosti servisu umožní přestavbu cca 10 
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automobilů mčsíčnS s možností rozšíření do 30 aut za m£síc. Při poptávce po tfichto 
zanzeních a současné takto vedcndm servisu (možnost plnSni) není číslo nereálné. 
(Rozhodující roli bude hrát cenová hladina. Bylo uvažováno s cenou přestavby 15500Kč.) 

závislost zisku na dobS provozu 

Velikost nádrže automobilu 
Zavážený objem 
Prům&má zapravoná jedna náplň 
Jeden automobil čerpá měsíčné 
Při 300 autech to je 
Jeden stojan má cyklus (max. 2 min. pln&ni) 
Při 12 hod provozní dobS (6-18 hod) 
Při 22 prac. dnech 
Zásobní nádrž má objem 
Objem LPG 
Minimální objem LPG 
Využitelný objem 
Vyčerpání po naplnční os. aut (31,33 l/auto) 
Zisk z jedné nádrže (2,33 Kč/l) 
Návratnost po vyčerpání 

551 
46,751 
31,331 
3x 
900 náplní mesícnfi 
5 minut 
140autdenn6 
3080 náplní 
4,8 m' 
4,08 ms 

0,24 mJ 

3,84 m' 
123 aut 
8947 Kč 
188 nádrží (bez mezd a servisu) 

ROK 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Přestavba aut za měsíc 

Měsíční spotřeba 1 auta 
Počet aut po přestavbě к pln. * 
Auta zavážená současná 

Zisk na 11 LPG 
Měsíční zisk z 1 auta 
Měsíční zisk colkom 

Jednotka 
1 
ks/rok 

Kč 
Kč 

Hodnota 
94 

2.33 
241 

10 

74 

374 
448 
522 
596 
670 

72 300 
90134 
107 968 
125 802 
143 C36 
161 470 

20 

158 
300 
458 
616 
774 
932 

1090 

72 300 
110378 
148456 
186 534 
224 612 
262 C90 

30 

232 

532 
764 
996 

1228 
1460 

72300 
128 212 
184124 
240 036 
295 948 
351860 
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* Počty aut po přestavbo v sobč zahrnuji korekci na plnční po trase, výkyvy v 
poptávce na přestavbu zařízení alp. 

Tabulka slouží pro hrubou orientaci a jedná se pouze o zisk z prodeje, od kterého 
je nutno odečíst všechny náklady. 

Odhad provozních nákladů: 

Provoz 12 hodin dennč - 260 dní za rok 
2 zamčstnanci - mzdové náklady 
El. energie (3 kW = 9360 kWh, sazba 2,15 Kč/kWh) 
Údržba (cca 5 % IN) 
Plochy (15 m2 po 500 Kč/rok) 
Režijní náklady (2 % z ceny ročního objemu LPG) 

Celkové roční náklady 

250000 Kč/rok 
20124 Kč/rok 
85000 Kč/rok 
7500 Kč/rok 

34000 Kč/rok 

396624 Kč/rok 

Zařízení bude zaplaceno nejdéle za cca 3 roky. 

Životnost- tlak. nádoby 15 let 
stojanu 10 let 
čerpadla 12 let 

Z uvedeného vyplývá, že malé plnicí stanice mají spolehlivé návratnost do tři let 
při depresivní kalkulaci. První plnicí stanice mají velmi rychlou zaručenou návratnost z 
důvodu stažení zájemců o plnění ze širšího okolí. Je nutno si uvědomit, že tyto stanice 
jsou zaváženy speciálně čištěným propan butanem pro dopravní účely a odpadá čištčni 
systému po ujeti cca 5000 km. Rychlost čerpání je podstatné rychlejší než přečerpávání 
v domácích podmínkách, kde se do nádrže přečerpají veškeré nečistoty z lahví. 

Zařízení je možno koncipovat na rychlé rozšíření v oblasti nádrží, čerpadel i 
stojanu, nutno však předem uvažovat s místem rcalisacc. 
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Plynoiikaco meBta Lovosice 

Ing. Joseí TalavaSek 
Bánské projekty Teplice, а.в. 

Jedná se o prezentaci rozptylové studie emisi škodlivin ze 

zdroj0 (plynové kotelny, podniky, byty) po konverzi palivové 

základny - užiti zemního plynu v Lovonících. 

Podkladem pro zpracování studie byly údaje 

o projektovaných plynových kotelnách a o stávajících zdrojích 

ve meets. 

Podle vstupních podkladu ве Jednalo o co1kom 36 zdrojů 
(z toho 4 plošné zdroje, které představovaly obytnou zástavbu), 
kde byly deiinovány vstupní údaje tak, jak je vyžaduje vstup 
programu. 

Podkladem pro výpoCet byly dále Ctyfi odvozené státní 
mapy Českého úřadu geodetického a kartografického v mtfMtku 
X : 5 000 (LltoméMce 4-5, 4-6 a 5-5, 5-6). Do kopie těchto map 
byly zakresleny zdroje a také olť vyšetřovaných bodu. 

X dispozici dále byla větrná rOzico ČHHÚ pro lokalitu 
Lovosice. 

Stanovení očekávaného dosahu emisí Škodlivin vo vztahu 
X nejvyšším přípustným koncentracím bylo provedeno podle 
hygienických předpisu, a to směrnice С 58 (BV. 51/1981, 
o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných 
koncentracích nejzávaznějších Škodlivin v ovzduší a o hodnoceni 
stupně Jeho znečištěni) a dále podle zákona С 309/1991 Sb., 
o ochraně ovzduBl pfed znečisťujícími látkami ve znění 
pozdějších předpisu. 

Pro posouzeni byl použit program, který umozfiuje ve smyslu 
metodiky výpočet přízemních koncentraci očekávaných v síti 
bodQ pro skuteCné výškové poměry za razných meteorologických 
podmínek, pro které Jsou známy Četnosti vetrO, л to pro rOzné 
emery a rychlosti. 
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Jedná ее o program "EXIZO", který je používán v Báttekých 

projektech Teplice, а. в. Uvedeny program pro výpoCet hodnot 
očekávaných koncentraci při Sířeni exhalaci ve volném ovzduBl 
ze zdroj© bodových (tepelných i tzv. studených), liniových 
i ploBných vychází ze schváleno metodiky, která byla vydána 
v roce 1979 ČHMÚ a v témSe roce vydá jako účelová publikace 
Minieteratva lesního a vodního hoBpodarotvl pod názvem "Výpočet 
zneCiBténí ovzduBl pro Btanovenl a kontrolu technických 
parametrQ zdrojO". 

Program respektuje záeady uvedené metodiky výpočtu 
zneciBtSnl ovzduBl a prohlubuje ji zejména v oblasti hodnocení 
Boucaeného pooobení více Bkodlivin. Toto je konstatováno 
i v souhlasném stanovisku Hlavního hygienika ČR, které bylo 
vydáno v roce 1984 pod zn. НЕМ-Э25.4-27.12.83 a program byl 
doporučen pro zpracováni podkládá z oblasti hygieny ovzduBl pro 
orgány hygienické služby Jako jeden z podkládá pro jejich 
rozhodování. Program byl upravován a dále novelizován ve smyslu 
nových předpieft, zejména zákona o ovzduBl Й.309/1991 Sb. az do 
tvaru, který je upraven pro použiti na PC. 

Síť vyBetřovaných (referenčních) hodft byla realizována 
jako Čtvercová ее vzdáleností 250 x 2b0 m v obdélníku 3.5 
x 2.5 km, který zahrnuje město a okolí. V rámci přípravy dat 
byly zvoleny následující údaje: 
- kartézský systém X, Y (ова +X míří к východu a osa +У 
к severu, poCátek nového syetému má souřadnice: 0,0), 

- topografické rozloSenl v.b., kde souřadnice Z vyšetřovaných 
bodft 1 az 165 byly urCeny podle map v m6řítku 1 : 5 000 
(nadmořská výBka povrchu zem6 v m). 

Výsledky výpoCtO jsou obecné* matematicko-statistickým 
vyhodnocením velkého poCtu údajft. Z techto údajo je Jen málo 
téch, které odpovídají skutečnosti (poloha a výBka zdroje). 
Vlastni emise. Její složeni a rozděleni, Cetnoeti vetro apod. 
Jsou modelové údaje, které se shoduji ее skuteCnými údaji pouze 
statisticky. Náhlé zmBny smeYu a sily vetru a vliv zvlnBní 

terénu a míвtni vlivy (ozelenaní) neumí metoda stanovit. 
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2 tohoto kritického pohledu Jo tfeba přistupovat 
к výsledkem Jako к orientaci o rozptylových mocnostech emioe 
zdrojo. Výsledky vSak mají svaj význam zojmdna pfi posuzování 
vlivu změn emisních paramotra zdroj0, jakou je například 
právti konverze palivové základny. Zdo výaledky výpoCtu 
vyhodnotí Jejich efekt а jsou spolu o dalBlmi podklady 
(ekonomicko, ekologické zhodnocení apod.) nutno pro rozhodovací 
proces, jako jo např. poskytnuti prostředkA z londu ( SFŽP). 

Ve venkovním (volném) ovzduBÍ jsou pMpustné koncentrace 
exhalací předepsány hygienickými předpisy MZd ČJl svazek 
51/1981, směrnice С 58, o zásadních hygienických požadavcích, 
o nejvyBBÍch přípustných koncentracích nejzávaZnéJBÍch 
Škodlivin v ovzduBÍ a o hodnocení stupnS Jeho zneclBteni. 

Hygienické předpisy uvádí koncentrace prOmOrné K* (denní), 
krátkodobé Kmax (maximální, v Časovém intervalu 30 minut) 
a rofiní Kr následovně": 

Škodlivina K«(pg.m->) Кт«.к (цд.т->) Кг(р9.т->) 

SQz 150 500 60 
NOz 100 100 
CO 1000 6000 
polet, prach 150 500 40 
Podle přílohy "Opatření" z 1.10.1991 k zákonu е.Э09/1991 Sb. 

•e zohlodttujl následující imisní limity, kde: 
- IHa ... prAmeYná denní koncentrace, 
- IHfc ... promérná polhodinová koncentrace, 
- IHr ... prQmérná roční koncentrace. 

Údaje z "Opatření" so oproti uvedeným hygienickým 
Předpisem liBl, Jsou zde uvedeny vyBBl hodnoty: 

Bkodlivlna 1Н*(ид.т-э) IHk(ug.m->) 1НГ(ug.m-э) 

SO* 150 500 60 
NOz 100 200 80 
CO 5000 10000 
polet, prach 150 500 60 
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Dále jo zde stanoven poSadavek, 2e koncentrace I На а I Ни. 
neeml být v prObShu roku překročeny ve vice nez 5X přlpadQ. 

Ve vlaetnlin výpofitu byly stanoveny přízemni koncentrace 
oxidu siriCitého (SOj), oxida duelku (NOz), oxidu uhelnatého 
(CO) a prachu oCekávané v Biti reíerenCnlch bodв pro razné 

meteorologické podmínky, втёгу а rychlosti vStrQ, jak JBOU 
Btanoveny v uvedené metodice. 

Z hlediska Btanovenl míry impaktu bylo nutno především 
zohlednit dobu překroCenl pramérných koncentraci denních IH<t 
a krátkodobých lilu, které neeml být v prObdhu roku překroCeny 
ve vlče nez 5X PřlpadQ. Ve vfiech reíerenCnich bodech byla 
vypočítaná hodnota рГекгойоп! £ 5 X ve Bmyslu zákona o ovzduší, 

a to Jak pro otav před plynoiikaci, tak po konverzi palivové 
základny. 

Pro výstupní hodnoty je z hlediska posouzeni stavu 
znečištění ovzduBl podle uvedených hygienických předpisu 
zavoděn pro hodnoceni BtupnS znoc°iet6ní ze souboru hodnot 
denních koncentraci IZO (index zneCiBtční ovzduol). Při hodnota 
IZO menol nebo rovné 120 jde o ovzduol cioté, při hodnoto od 
121 do 200 Jde o ovzduší zneCistené, při hodnotě1 Indexu vétBl 
nez 200 jde o ovzduBl BilnS znoCiBtířné. 

Hodnota IZO £ 120 byla dosazena pouze sporadicky a totéž 

platilo i o intervalu 120 az 200 u stavu přod plynoXikacl. 
U otavu po plynoiikaci bylo prokázáno výrazné zlopBenl 

imisních hodnot a z hlediska IZO byla ve vetsinO vyšetřovaných 
bodO dosazena hodnota IZO á 120. 

Dále byla zohledněna příloha uvedených hygienických 
předpieO a přípustné krátkodobé koncentrace (dovolená 
krátkodobá koncentrace Škodlivin ve směsi - DKKS) jednotlivých 
složek ve втёв! škodlivin. 

Z hlediska překročení maximálních hodnot jednotlivých 
škodlivin a Btanovenl největšího podílu na překroCenl imisních 
limitu denních a pfilhodinových byly stanoveny rozhodující 
Škodliviny pro stav před plynoiikaci a po konverzi paliva. 
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Rozhodující Škodlivinou pro otav před plynofikaci byl oxid 
siřiCitý po plynolikacl oxidy dusíku, která Joou vyjádřeny Jako 
oxid duslčitý. 

Pro rozhodující Škodlivinu (SO*) je možno oCekávat značná 
překroCení limitu IRi a IH*. Z hlediska výpočtem stanovených 
maximálních koncentraci Jednotlivých Škodlivin (max KK Jedn. 
NOX>> jak byly zjiBtSny v Jednotlivých bodech site relerenCnlch 
bodu pro všechny třídy vetrO (TV: 1- 1.7, 2- 5.0 a 3- 11.0 
m.a-*) a třídy stability (TS: 1- velmi stabilní, ?.- Btabilnl, 
3- izotermní, 4- normální a 5- konvektivnl) pro stav před 
plynolikacl. 

Po plynolikacl byly podle výpoStu stanoveny pouze mletnO 
mírne překročené koncentrace pro dominantní Škodlivinu NOi . 

Ve výstupní sestavě a na situaci m6sta Lovosice v ir.eTítku 
1 : 5000 byly uvedeny hodnoty: 
- hodnota doby překroCenl v X, 
- hodnota IZO, 
- roCni aritmetický prOmBr koncentrace pro SOj, 
- roCnl aritmetický prumér koncentraco pro NOs, 
- rocnl aritmetický ргОтвг koncentrace pro CO, 
- rocnl aritmetický ргйтвг pro prach. 

Uvedená hodnoty roCnlch koncentraci byly stanoveny podle 
výpočtu pro stav před plynolikacl- i po konverzi paliva pod 
přípustnými hodnotami a tím, 2o po provedeni plynofikace doBlo 
ke znaCnému Bnlzenl hodnot jednotlivých Škodlivin. 

Z výsledku oCekavaných koncentraci Škodlivin vyplývá, 2o 
byl dodržen 0 X limit ve smyslu zákona С 309/1991 Sb. ve mésto* 
1 okolí 1 před plynolikacl města. Hygienická předpisy, a to 
směrnici С 58, kde jo stanoveno Jako kritérium IZO á 120, Je 
moZno dodržet pouze při konverzi palivová základny - uzitl 
zemního plynu v Lovosicích. 

Pro Opinost Je nutno doloSit, Se rozptylová studie zejména 
nezahrnovala významný ploBný zdroj (chemická výroba Lovochemio) 
a liniový zdroj, který představuje autodoprava. 
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PROPAN-DUTAM J71KO MOTOROVÉ PALIVO 
Inrj. Vladimír H e u Z 1 1. CSc. 
VUSTE APIS. Praha 

Stále Častí?Ji se připomíná vliv mobilních zdrojů na kvalitu 
ovzduSí. a to zejména v průmyslových oblastech, kde v poslední 
době neustále vzrůstá podíl Škodlivin z dynamicky se rozvíjejí
cí autonobllovd dopravy. 

Emise z dopravy se mohou stát vážným probldrnem zejména 
v oblastech s výrazným imisním pozadím z jiných, hlavně energe
tických, zdrojů, a to jak z dQvodu jejich množství, tak i z dfl-
vodu jejich schopnosti vstupovat do celého cyklu chemických 
a fotochemických reakcí přímo ve znečištěné atmosféře. DalSin 
nepříjemným faktorem je. jak jižS bylo uvedeno, skutečnost, ze 
jsou emitovány uvnitř husté zástavby přímo v bezprostřední 
blízkosti obyvatel. Ve světě se běžně udává. 2e podíl emisí 
z dopravy na celkových emisích Činí více jak 50 X. 

Podíl jednotlivých obořil lidské činnosti na zneSlStSnf 
ovzduSí v Evropě v r. 1903 

škodí lvina 

SO2 
NOx 
Cxlly 
CO 

IX] 

lokální 
otopy 

11 
9 

zemědělství 
a prflmysl 

53 
13 

energetika 

31 
14 

62 
0 

doprava 
kapalná 
paliva 
5 

40 

Plynná 
paliva 

-
16 

38 
92 

Obdobné údaje lze získat 1 např. z USA. Je tedy zřejmé. 2c 
celkovým emisím <i jednotlivým složkám s výjInkou SO2) z dopra
vy se přisuzuje rozhodující význam a to i v porovnání s energe
tikou a prOmyslem. V naSÍ republice se emise z dopravy pravdě
podobné doposud značně podceňují. 
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Přihlédneme-li k uvedeným statistikám, vyplývá jednoznačná 
nezbytnost zajistit podstatné sníženi emisí ze spalovacích mo
toru. Proto také jednotlivé zeni? v posledním období zaváděly 
nové. velice přísné, emisní limity pro nové vyráběné automobi
ly. Jejich dodržení je většinou nožné pouze při aplikaci troj-
cestného katalyzátoru s elektronicky řízeným vstřikováním pali
va. Ten se však jen obtížné dá namontovat na starší vozidla 
a v našich podmínkách bude trvat ještě relativně dlouhou dobu. 
než dožijí veškerá vozidla vyrobená před rokem 1993. kdy vstou
pily v platnost emisní limity pro nově vyráběná auta i u nás. 
Jednou z možností jak omezit emise v dopravě je přebudování 
stávajících automobilu na pohon propan-butaném (LPG). 

Na základě literárních údaje i informativních měření prove
dených v Ústavu pro využití motorových vozidel v Praze byla na 
popud Českého plynárenského a naftového svazu zpracována srov
návací studie, která ukázala, že při použití LPG jako motorové
ho paliva se podstatným způsobem sníží emise všedi škodlivin ve 
výfukových plynech v porovnání s benzinem. Dylo zjištěno, že 
emise oxidu uhelnatého poklesnou v průměru na 60 X. emise oxidn 
dusíku na 39 X a emise směsi oxidu dusíku a uhlovodíku na 42 
X (obr. 1>. Přitom je zcela z emisí eliminováno olovo. Tato 
okolnost ná v našich podmínkách rozhodující význam, neboС řada 
starších automobilu musí jezdit na olovnatý benzin. je však 
u nich možná přestavba na LPG. 

Všeobecně se uvádí, že dosažení emisních limitu (podle tes
tu EHK 03-Ю je téměř nemožné bez použití řízeného katalyzáto
ru. Tento názor lze však potvrdit pouze u vozfl s motory nad 
2000 ccm. Bude pravděpodobně správný i u vozfl kategorie 1400 
- 2000. 1 když u této třídy vozidel by bylo možné již vystaělt 
při pohonu na LPG s neřízeným oxidačním katalyzátorem. U třídy 
automobilu do 1400 ccm se ukazuje, že při použití LPG je možné 
seřízením motoru dosáhnout výborných emisních faktorií splňují
cích emisní limit EIIK 83-D. Tento závěr potvrzuje i měření pro
vedené na voze ŠKODA Forman 135 Ústavem pro využití, motorových 
vozidel a to 1 přes to. že se jedná jen o Informativní zkoušku 
a jediné měření s tímto výsledkem. 
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Pro podstatnější rozšíření počtu vozidel poháněných LPG Je 
rozhodující zejména cena u nás prodávaného LPG, která v součas
né době činí 15 Kč/kg. V této ceně je Již zahrnuta spotřební 
deii. která ve výši 2.30 ICC V porovnání s cenou benzinu je tato 
cena tedy velice příznivá a mohla by za jistých předpokladu být 
i konkurenceschopná všem druhOra benzinu. To však jediní; za 
předpokladu, Se náklady vložené do přestavby automobilu na po
hon LPG se provozovateli vozidla rychle vrátí. Stinulacc cenou 
paliva vSak zřejmé nestačí. Zatímco např. u vozu Favorit je 
třeba počítat s náklady na benzín na úrovni 1.40 K*/ujetý kn. 
činí tato položka u pohonu LPG 1,- Kč/km. Do tohoto propočtu je 
již zahrnuta ta skutečnost, že při pohonu na LPG se udává 
vzrQst spotřeby o 13 - 25 * v přepočtu na energetický obsah pa
liva. Po zahrnutí pořizovacích nákladu na přestavbu automobilu 
(cca 15.000,- Kč) se ukáže, že pohon LPG je rentabilní až po 
ujetí cca 30 tis. kn <obr. 2). Vzhlcdcn к tomu. že průměrný 
roční proběh soukromých vozidel v ČR se počítá zhruba 0 až 12 
tis. kn je zřejmé, že za současných cenových relací nebude mezi 
obyvatelstvem příliš vysoký zájem o pohon na LPG. Doba návrat
nosti vložených prostředк0 se tak odsouvá na dobu více jak tří 
let a to do výpočtu není zahrnuta úroková níra vložených prost
ředku. 

Jiná situace je v podnikové sféře. Zde lze předpokládat 
podstatně vySSf roční využití vozidel а vzhlcdcn к tomu. že 
podnikatelské subjekty nohou částku na přestavbu zahrnout do 
odpisu, je pro ně pohon na LPG celkově výhodnější než pro souk
romý sektor. Z toho důvodu, ale i z důvodu nutnosti dodržení 
platných emisních linltfl u služebních vozQ. lze očekávat, že 
LPG najde uplatnění především v podnikové sféře. 

Pro další rozSířcní počtu vozidel s pohoněn na LPG by bylo 
žádoucí úpravou spotřební daně na palivo a úpravou DPH na jed
notlivé komponenty palivového systénu stimulovat širší zájem 
o tento ekologicky šetrný způsob pohonu vozidel. Ukažme si jak. 
Předpokládejme. Ze by byla snížena DPH na prodej komponent pa
livového systénu na LPG z 23 na 5 * z důvodu, že se jedná o za
řízení, které přispívá к ochraně životního prostředí. Nechť je 
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současně v našem příkladu odbourána spotřební daií na prodej LPG 
jako motorového paliva. Předpokládejme dále. 2e průměrný proběh 
autonobllu bude cca 25 tis. km za rok Сdrobný podnikatel). Dru
hý propočet je proveden se zvážením 1 určitého cenového vývoje. 
Byl učiněn předpoklad, ze cena benzinu se bude postupné" zvyšo
vat tenpen 10 X za rok. U LPG předpokládejme toto zvýšení tem
pera pomalejším - asi 7 % rok. Vložené" prostředky byly zatíženy 
ilrokovou sazbou 15 *T. Nový propočet ukazuje. Se se návratnost 
zrychlila CprnseCfk silných křivek) a Ze přestavba automobilu 
z benzinu na LPG je v tomto příkladu rentabilní Již po ujetí 
24 tis. km (tedy již v prvním roce provozu). 

V této souvislosti je třeba zdůraznit úlohu státu, který 
naze svojí daňovou politikou a legislativními nástroji, podobně 
jako v zemích EHS. program rozvoje použití LPG jako motorového 
paliva podpořit. Tento krok by bezesporu přispěl к řeSení tíži
vé ekologické situace zvláště v regionech postižených emisemi 
z ostatních energetických a průmyslových zdrojů. 
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Průměrné sníženi emisi pri použiti LPG 
jako motorového paliva oproti benzinu 

Obr. 1 

NOx+CH 
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Obr. 2 
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Společná implementace pro redukci emisi C0a 
Ing. Václav Červenka, Expertní činnost v ochraně ovzduší 

Ústí n/L 
Jedním z témat světové konference o životním prostředí v Rio 
de Janeiro byly problémy globálního oteplování u souvisejících 
emisi skleníkových plynů (oxidu uhličitého a metanu) do atmos
féry. V článku 4 přijaté (13.6.1992) Konvence (Rámcová konven
ce OSN o změně klimatu) se jako cil uvádi "dosáhnout stabili-
sace skleníkových plynů v atmosféře na úroveň zabraňující ant-
ropogením vlivům na klima". V dalších částech 4.2.a, 4.2.b se 
uvádí, že "smluvní strany (státy) přijmou opatřeni к limitaci 
antropogenních emisi, s cílem individuálního či společného náv
ratu к hodnotám emisi v roce 1990; smluvní struny mohou spo
lečné realisovut opatřeni a politiku vedoucí к cílům Konvence, 
rovněž mohou asistovat jiným stranám při naplňováni téchto cí
lů. "V cílovém roku 2000 mají být tedy emise skleníkových ply
nů redukovány na úroveň roku 1990, přičemž bývalé zemé socia
lismu měly možnost výběru srovnávacího roku - ČR ratifikovala 
Konvenci 10.7.1993 a vybrala hodnoty roku 1988. 
Primární skleníkové plyny zahrnuji oxid uhličitý (CO ), metan 
(CHJ, oxidy dusíku (Na0), HCFC а ozon (O ) . Většinu emisí 
skleníkových plynů pochází ze spalováni fosilních paliv, při
čemž pro rozhodující C0a pocházej! nejvyšší absolutní i měrné 
emise ze spalování uhlí. Omezováni se týká převážné emisi oxi
du uhličitého vznikajících lidskou činnosti, kdy rozhodující 
měrou se podílení spalovací procesy (v ČR přispívají asi 
z 96%). 
Snižování emisi C03 se budou posuzovat globálně "celosvětově", kdy redukce ve Střední Evropě má stejnou platnost jako obdobný 
krok v Čině či USA. Pro redukci emisi C02 se- uvádí princip 
tzv. společné iraplementuce (joint implementation), kdy mohou 
vyvinuté země (uvužovuné jako Sever) uzavírat s ostatními stá
ty (rozvojové země uvažované jako Jih a postsocialistickč stá
ty) dohody týkající se projektu souvisejících s čili Konvence. 
Projekty mohou poskytnout v souběhu ekonomické i ekologické 
zisky pro "hostitelskou" zemi přičemž o "započteni" redukce 
COa se obě strany poděli formou "emisního obchodu". Mechanis
mus společné implementace vytváří stimul pro "vysílajíci" 
i " přijímající" stát, neboť tento princip je oboustrůne vý
hodný v oblasti technické asistence, transferu technologií, 
finanční а kapitálové podpory. 

110 



Projekty ve smyslu společná implementace lze popsat následují
cími klíčovými slovy: úspory energie, zvyšováni účinnosti na 
straně zdrojů i spotřebičů, redukce znečišťování . ovzduší 
u emisi skleníkových plynů. Úspory energie např. formou zlep
šeni isolací snižují spotřebu a automaticky redukuji emise 
C02; obdobnč působí i zvýšeni účinnosti kotlů a rozvodů. Příz
nivý vliv nejen na emise CO má změna paliva z hnědého uhlí na 
zemní plyn. Velký význam ma kogcncracc tzn. společná výroba 
elektřiny a tepla. 

PuUcsáti státy bylu Konvence rutifi kována 21.12.1993 a v plat
nost vstoupila po devadesáti dnech 21.3.1994. К 13.7.1994 po-
depsulo tento dokument 80 států. 
ČR jako zcinč patrici do kategorie "Jihu" může teoreticky být 
zapojena do procesu tzv. společné implementace, kdy je opět 
teoreticky předpokládán následující mechanismus: 
Společná implementace dle Konvence (či.4 odst.2a) povoluje 
dvěma či více státům plánovat a provádět projekty zaměřené na 
redukci skleníkových plynů společně a podílet se na redukčních 
emisnícli "kreditech". Kredity, tzn. povolené množství emisi 
C0 a by byly obchodovatelné u ten, kdo by realisoval úsporu by 
ji mohl prodat či. převést na subjekt, který s nim v rámci spo
lečné implementace spolupracoval. Tolik к filosofii společné 
implementace, jakákoli její pravidla a způsob administrace 
všuk zcela chybí. Otázkami se (stále) zabývá Mezinárodni pro-
jetlnúvuci výbor INC (International Negotiating Committee), 
který »á za úkol poskytnout doporučení Konferenci zúčastněných 
stran, která proběhne v Berlíně ve dnech 27.3.-7.4.1995 přísti 
rok v Berlině. V INC jsou zastoupeny prakticky všechny státy, 
které se zúčastnily vyjednáváni předcházejícího Rámcové kon
venci . 

V rámci programu Světové banky se utvořila kancelář Global 
Enviroinental Facility (GI2F) , jako zdroj financí pro projekty, 
které pozitivně ovlivňují životni prostředí. Zdroje, které GFĚ 
obhospodařuje jsou z části určeny právě na projekty společné 
implementace, tedy projekty, které snižuji emise skleníkových 
plynů. V ČR se programu společné implementace dotýká činnost 
Agentury pro čisté prostředí ССЛР (Center for Clean Air Poli
cy) , washingtonské orgunisacc provádějící lobying zaměřený na 
oblast energetiky. Tato oblast se bude přímo dotýkat americ
kých energetických společností v případě, kdy emise C0 2 začnou 
být v USA legislativně limitovány (jak se předpokládá). Dalším 
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důvodem je problematika tzv. energeticko duně (energy tux či 
DTU tux). Hluvnim důvodem pro zavádění této daně je redukce 
státního deficitu. Mezi následné u vedlejší produkty patři 
sníženi dovozu ropy, zvyšováni energetických účinnosti a pod
pora redukce skleníkových plynů. Dle Ministerstvu energetiky 
USA se v současné dobč к redukci CO dobrovolně přihlásilo ně
kolik desitek velkých cncrgctickýcn společnosti včetně ochoty 
investovut v rámci společná implementace do projektů v zeních 
s problhujici trunsformuci ekonomiky. 
Agentura pro čisté prostředí (CCAP) u jej i spolupracovnici 
v ČR vyhledávuli vhodné projekty, které sníží emise C0a. Konverze spalování z uhlí na plyn dosahuje největšího sníženi 
emisi C02. Vyhledávání možných projektů bylo zaměřeno na ob
last Severních Čech, s akcentem na иксе, týkající se pánevní 
oblasti (SHP), neboť konverze je doprovázenu i výrazným sníže
ním emisi popílku, plynných škodlivin a sekundární prašnosti. 
Problematika společné implementace včetně vyhledáváni projektu 
byla v období od záři 1993 mnohokrát presentována v tisku, 
rozhlase a pro regionální sdruženi obcí. Tato problematika by
la obsažena v závěrech loňské konference Hnergetika a ŽP. 
Při identifikaci projektu pro společnou implementaci byla pou
žita z technického hlediska následuji klíčová slova: změna pa
liva z hnědého uhlí na zemni plyn, úspory energie, zvyšováni 
účinnosti na straně zdrojů i spotřebičů, redukce znečišťování 
ovzduší (popílek, S0a) a emisi skleníkových plynů. Specielní 
důraz byl kladen na kogeneraci tedy nu společnou výrobu tepla 
a elektřiny. 
Identifikované zdroje byly předány GEF и ССЛР, kde jsou přip
raveny jako "portfolio" pro potenciální využití v rámci spo
lečné implementace (až budou jasná pravidlu a doba v hostitel
ské i hostující zemi "dozraje"). 
Na závěr několik poznámek к možné aplikuci společné implemen
tace v Severních Cechách či lépe řečeno v Severočeské hnědou
helné pánvi (SHP): 
- V kontextu tohoto územi může být tuto uktivita realisovuná 
přechodem z hnědého uhlí na plyn význumným příspěvkem ke sni
žováni emisi popílku, plynných látek и sekundární prušnosti ze 
středních и velkých zdrojů znečišťování ovzduší. 
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- Principy použité v této uktivitě jsou pro potenciálního čes
kého participuntu zcela nezvyklé a neobvyklé neboť je uvažován 
"obchod" s kredity škodliviny (polutantu) oxidu uhličitého 
CO , který však v ČR neni uvažován jako škodlivinu a není tedy 
evidován, invcnturisovún uni zpoplatňován. Je však nutno kons-
tutovut, že vlustni způsob "obchodu" či přesunu kreditů C02 neni uni nu západní či uraeriekó struně znám. Nupř. v USA se 
v součusné době zavádí systém "obchodováni" s emisemi S03. 
- změnu pulivu z hnědého uhlí nu plyn bylu u je v rámci SHP 
jedním z význumých prostředků ke zlepšování životního prostře
dí přičemž snižováni emisi C02 je vedlejším produktem. Po roce 1989 bylu tuto záměnu připravena u často již reulisovánu 
v mnoha kotelnách. Společnosti, kde byla změna již realisovúna 
jsou přístupny jednání o trunsferu kreditů - mechanismus pře
sunu však není znám - nelze jim nic nabídnout. 
- neexistuje jasně demonstrovutclný pilotní projekt; иксе Dě
čín Dynov není dosud pru připadne zájemce použitelná. 
- v počáteční fázi bylu kogenerace presentována (workshop 
"Ekonomické nástroje v ochruně ovzduší" Ústi n/L DT červen 
1993), juko součást společné implcmentuce či jedno z klíčových 
slov, dle součusné presentuue se neuvužujc. 
- proces vymistěni hnědého uhlí v SHP probíhá mnohem rychleji, 
než zdlouhavá admin.istrutivu společné implcmentuce; juko přik
lad lze uvést část Ústi n/L městský obvod Ncštčmice - jednu ze 
4 části stotisícového městu. Do konce roku 1994 budou Ncštčmi
ce zcelu bez hnědého uhlí tzn. prukticky do dvou let po zuhá-
jení иксе v roce 1992. 
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Plynárenství iako aspekt stabilizace ekologie prostředí 

Každá koncentrace průmyslová výroby a koncentrovaného lidského 
osidleni veda ve svém důsledku к negativním dopadům na ekologii 
prostředí. Zmírněni těchto dopadu ja systémová, technologická 
a v neposlední řadě finanční záležitost. 
Masové spalováni hnědého uhlí zastaralou technologií jak v prů
myslových závodech, tak v zimních měsících předavAim v lokálních 
topeništích je známým zdrojem znehodnocováni ovzduii • globálními 
dopady. Právě oblast severních Čech takovou oblasti nepochybně je. 
Vznik tohoto stavu a jeho náprava není žádným ojedinělým připaden, 
typickým pro severní Čechy, ale je to procos, kterým již v minu
losti proila řada rozvinutých zemi - v Evropě napf. stard spolkové 
země SRN, kde na přelomu padesátých a iedesátých let byl obdobný 
problém řešen a vyřešen v Porůri a dalších průmyslových oblastech 
Německa, čili je nožná aplikovat zkušenosti, které jsou aplikova
telné. 
Nositelem poikozenl ekologie prostředí v Severních Cáchách je 
v prvé řadě energetický průmysl. Energetická politika státu 
v dneinich podmínkách nastoluje a v budoucnosti nepochybné svými 
l o g i o l a t l v n i n i ft Slcen&niskýní I'.aoltwji u a a l v l l uvvé yudiniuky, 
které ve svém důsledku vedou к nápravě tohoto stavu. 
Plynárenství v tomto směru sehrává velmi důležitou roli, která 
v čase poroste. Zemni plyn je nepochybná tím mediem, které ve 
svém důsledku zdsadnd přispívá к nápravé poškozeného prostředi. 
Aby ovšem mohl takový proces kontinuálně probíhat, je třoba 
vytvořit klima, které přirozenou cestou umožni potřebnou 
a žádoucí plynofikaci v dlouhodobé perspektivě rozvíjet. 
Vedle státních podpůrných opatřeni rozšířené plynofikace je 
naléhavé 
- dořeiit vlastnické vztahy v příslušné distribuční plynárenské 
společnosti a tin posílit její kompotentnost a stabilitu 

- vyjasnit budouei cenovou politiku státu, «by bylo možné во 
zákazníky - budoucími odběrateli plynu zpracovat spolehlivou 
kalkulaci spotřeby plynu 

- ve prospěch zákazníka přispět к vytvořeni regulérních konku
renčních podmínek na trhu energii a současné spolu se zákazníky 
vytvářet pnrtmfnVy prn rarlonaliiaci spotřeby plynu. 
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Uzavřeni otázky vlastnických poměrů v distribuční společnosti 
je podstatné především e hlediska účasti zahraničního partnera, 
který do společnosti přinese klid a jistotu v dlouhodobé» vývoji 
společnosti. Nepochybné takové otázky jako je financováni dlouho
dobých projektů a tím výrazné urychleni plynofikace jako stimul 
rozvoje vlastní distribuční společnosti a její stability vystoupl 
výrazné do popřodi. 
Také znalost cenové politiky státu v plynárenství by mela dát 
alospoA pro nejblilll léta odpovad* na otázku, jak dalece je třeba 
kalkulovat se zvláštním přístupen к této otáčce. Teprve přlméřané 
objektivní přistup к cené energetického ekvivalentu na trhu vytvo
ří skutečný tlak na distribuční náklady a dále vytvoří podmínky 
pro konkurenční prostředí na trhu energii* Na takovém stavu véei 
ve svén důsledku pak profituje předevflln spotřebitel. 
К seriosnímu jednáni se zákazníky - současnými a budoucími nálo21 
znslost odbérováho diagramu a jeho krytí zdroji. Této nesmírné 
závalné otázce a jejímu serioznímu zodpovézenl se distribuční 
společnost nemůže vyhnout a bude v tomto sméru stát pod stále 
vfiteím tlakem. Tranzitní plynovod, jako jediný zdroj pro distri
buční společnosti tuto problematiku celoplošné řcsl. Nepochybné 
novým fenoménem v tomto sméru je to, že si Transitnl plynovod 
od r. 1994 uskladňuje plyn u firmy wintershall v zásobníku Rehden 
- tedy úplné jinde, neZ doposud byl plyn tradičné skladován (viz 
obr.). Je to nepochybné teprve první krok smérující ke kryti 
odbérováho diagramu především v zimních méslcích. 
Firma Wintershall, dnes po catexportu druhý nejvét&l partner 
českého plynárenství v mezinárodni přeprava, je připravena ne 
bázi vyvážených partnerských vztahu jak v diverzifikaci zdrojů, 
tak v integraci českého plynárenství do evropské plynárenské elté 
sehrát vyválenou úlohu. 

115 



MIDAL/STÍGAL, ZASOBHÍK REHDEN - UVEDENI DO PROVOZU 

v/interchail 
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Energet ic leu a odpadové hospodářství mest 

I n g . И i ros lav Г? i с t i ter 
Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n.L. 
Změny Životního prostředí vyvolánu antropoqenní Činností ve 

městech, obecně vuech sídlech a jejich okolí, jsou ovlivněny 
hlavně ekonomickými aktivitami v dané .lokalitě, charakterem 
trakce a hustotou dopravy, užitých systémech zásobování teplem 
pro otop objektů a přípravu teplé užitkové vody /TUV/. 
VSechny tyto hlavní zdroje poškozování životního prostředí sídel 
lze dostupnými technologiemi výrazni omez it-Některé možnosti 
řešení bych chtěl ukázat na vztahu mezi zásobováním teplem a 
primárními zdroji energie. 

V české republice dosud v řadě míst převládá vytápění uhlím 
spalovaným v lokálních topeništích či malých blokových nebo síd
lištních výtopnách. Prašnost přepravy, skladování a manipulace s 
uhlím a popelovinami vždy obtěžuje bližší i vzdálenější okolí 
zdroje tepla. Plynné emise ze spalovaného uhlí problematické 
kvality jsou volně vypouštěny do ovzduší. Čistění spalin : těchto 
topenišť od tuhých emisí je výjimkou. Mnohdy jsou v těchto 
topenifitích za nízkých teplot a malého, neřízeného přebytku 
vzduchu spalovány i různorodé hořlavé domovní odpady včetně např. 
plastů. Pak nelze vyloučit zvýšené emise celé palety chemických 
«sloučenin náležících nejednou mezi látky jedovaté nebo látky s 
prokázanou karcinogenitou - např. heterocyklické uhlovodíky 
včetně dio::inů a furanů, chlorované uhlovodíky,dehty ,pol ycykl ic
ké aromatické uhlovodíky, sloučeniny těžkých kovu aj• Navíc z 
z topenišť spalujících uhlí jsou vždy vySSí emise o::idů dusíku, 
o::idu uhelnatého, uhlovodíků a závisle na obsahu síry v palivu i 
o::idů síry. 

Za tohoto stavu se ve světě, především západní Evropě a USA, 
prosadila náhrada uhlí topnými oleji a hlavně zemním plynem u 
malých a středních zdrojů tepla. Tam, kde byly vhodné podmínky 
pro centrální výrobu tepla a jeho dálkový rozvod, se prosadila 
toto cesta Často investičně náročnější, ale provozně levnějfií. V 
řadě případů i u velkých výtopen a tepláren byla dána přednost 
užití kotlů na ušlechtilá paliva včetně zemního plynu před uhel
nými kotli s vícestupňovým čistěním spalin od popílků, oxidů síry 
a dusíku. Zde je třeba zdůraznit, že odklonem od uhlí se řešil 
nejen problém e- isí topenišť, ale všeobecně ozdravění prostředí 
ve městech a sídlech •šech typů. Odpadly nebo se výrazně omezily 
negativní vlivy celého cyklu užití uhlí v dané lokalitě - prach, 
hlučnost a nároky na přepravu paliva i Škváry, skládkové prostory 
pro palivo a Škváru. U nejmodernějších tepláren se uplatňují 
kotjenerační jednotky s plynovými turbinami na zemní plyn. Tím je 
řeSen nejen problém emisí a paSnosti, ale i vySSÍ energetické 
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účinnosti systému výroby Lopla a elektřiny. V řadů vCtSích měst 
západní Evropy tato transformace palivové základny proběhla v 
uplynulých 20 letech a byla výrazné stimulována legislativou 
příslušného státu limitováním koncentrací znečisťujících látek ve 
spalinách, množstvím emisí za rok, stanovením poplatku za emise 
včetně progresivních sazeb za jejich překročení.Časové souběžně 
se změnani v palivové z AI; ladné bylo řešeno i odpadové 
hospodářství sídel s uplatněním obecných zásad typu : 
a) minimalizace objemu odpadu 
b) třídění odpadu u zdroje a jejich separovaný sbfir s recyklací 
c) zpracování kompostovatelných odpadu 
d) spalitelné odpady vyu2ít pro výrobu tepla 
o) skládkovat za definovaných podmínek jen odpady předchozími 

postupy nevyužitelné 
Z výso uvedených zásad je patrné, že v komunálním hospodářství se 
odpady staly zdrojem tepla a to mnohde velmi významným. V 
některých městech víco než polovinu roku ::ajisťují spalovny 
komunálních a promyslových odpadu veškeré dodávky tepla a 
významné se podílejí na výrobe elektřiny, neboť jsou vždy 
technologicky spojeny s méstskými teplárnami.Efektivnost tohoto 
řefiení je nesporná.Zde je třeba upozornit jefitě na jednu 
skutečnost. Výhřevnost komunálních odpadů díky separovanému sbéru 
a užívání kombinovaných obalových materiálu, které jsou 
nerecyklovatelné, se mírné zvyfiuje ve většině zemí. 

Je samozřejmé, že пя spalovnách so vícestupňové čistí 
spaliny s kontinuálním monitorováním jejich chemického složení. 
Pro zajištění optimální technologie spalováni a rovnoměrného 
výkonu kotle spalovny mají spalovací komory a dohořívací komory 
stabilizační hořáky, nejčastěji na zemní plyn. Toto uspořádání je 
výhodné pro snadnou možnost automntizacP provozu, obzvlášť v 
případech, kdy plynové hořáky nemusí být trvale v provozu! 
Tyto základní systémy výroby a dodávek tepla ve vetfiích městech 
jsou doplňovány v některých případech Špičkovými zdroji -
plynovými výtopnami s vysokým stupněm automatizace provozu.Dle 
požadavku zákazníku mohou být výtopny najížděny a obsluhovány 
dálkově z centrálního teplárenského dispečinku a jejich provaz 
kontrolován periodicky pochůzkou bez potřeby trvalé obsluhy. 

Lokální význam pro zásobování elektřinou a teplem mají 
koqenoraCní jednotky napájené bioplynem ze skládek nebo 
čističek odpadních vod. Technické podmínky pro jejich instalaci 
jsou na řadě míst, ale ekonomické podmínky příliš1 příznivé 
nejsou.Důvodem jo relativné nízká cena energie ve srovnání « 
cenou technologického zařízení.jeho životností a nároky na údržbu 
i provoz. Vysílí efektivnosti je dosaženo užitím tuzemské 
technologie, která je cenově přístupnější. 

Ve stále větší míře na odlehlých lokalitách mimo dosah 
dálkových plynovodů je využíván propanbutan pro vytápění a ohřev 
TUV. Tím jsou řa&eny negativní vlivy lokálních zdrojů tepla 
hlavně v horských rekreačních oblastech a na venkově. 
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Z uvedeného výčtu .io patrné, 2c plynná paliva a hlavné zemni 
plyn hrají rozhodující roli v ekologizaci výroby tepla a 
elektřiny.Tento trend so výrazné prosazuje i v CR, což významné 
přispívá к omezení negativních vlivů výroby tepla a elektřiny na 
životní prostředí.Pravé nyní, v dobé, kdy se celá řada 
energetických zařízení převádí z uhlí na zemní plyn, je vhodné 
zvažovat i možnosti soubfižné zámény paliva s řeSoním odpadového 
hospodářství.Sdružením investic, koordinací s podniky, které řeSÍ 
obdobné problémy transformace palivové základny a termického 
zneškodňování odpadu, lze dosáhnout vyssí technické ůrovnft a 
efektivnosti zároveň. Postupná liberalizace cen energií v ČR a 
konkrétní příklady ze zahraničí tento závěr potvrzují. Zároveň 
dokumentují nezastupitelnou úlohu zemního plynu v ekologizaci 
výroby tepla ve méstech a bezpečném termickém zneškodňování 
komunálních i průmyslových odpadu. 
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Ověřovací provoz a možnosti zařízení IND1C AIRV1R0 v Ústí n/L 
Ing. Václav Červenka, Expertní činnost v ochranč ovzduší 
Na základě aktivit, které po roce 1989 akcentovaly životní 
prostředí,.získal koncem roku 1993 magistrát mésta Ústí n/L do 
svého vlastnictví zařízeni IND1C AIRVIRO od švédské firmy IN-
DIC. Toto vysoce sofistikované (a patřičné drahé) zařízení je 
v letošním roce v ověřovacím provoze . Zařízení provozuje spo
lečnost S-MAOS jejímiž zakladateli jsou města Ústí n/L, Děčín, 
Rilina Lovosice a počítačová firma T-Soft. Tato společnost má 
zařízení od magistrátu v symbolickém nájmu. 
Systém 1ND1C AIRVIRO umožňuje v podstatě práci ve třech klíčo
vých následujících oblastech s možnosti vzájemné kombinace: 
1-sbér meteorologických a imisních dat včetně presentace 
2-emisni database 
3-dispersni modely 
adl - v první oblasti lze do zařízeni dodat základní meteodatn 
za několikaleté časové období а systém analysou těchto dat 
"vygeneruje" mimo jiné průměrné hodnoty zimní i letní sezóny. 
Z analysy lze rovněž získávat extrémní hodnoty s vyjádřením 
četnosti. Systém rovněž pracuje s vlastní meteosondou. 
ad2 - u emisní database HDD je uvedeno, že muže pracovat s bo
dovými, plošnými a liniovými zdroji. U každého bodového zdroje 
emisní database může obsáhnout více než 250 sledovaných škod
livin, přičemž u každého zdroje (výduchu do atmosféry) existu
je možnost použití. individuálního scénáře, kdy produkované 
emise budou dle charakteru (průmysl, spalovací procesy, vytá
pěni ap.) rozděleny dle ročního, měsíčního, týdenního а denní
ho chodu. Emise je možno zadávat zprostředkované (např u spa
lovacích procesu ve formě řetězce -spotřeba a kvalita paliva, 
typ topeniště a odlučovače) či. přímo ve formě hmotnostního 
průtoku (t/rok či kg/hod). Rovněž existuje možnost vytváření 
database pracující v reálném čase tzn. kdy emise jednotlivých 
zdrojů znečišťování ovzduší budou skutečné "on line" hodnoty 
získané z kontinuálního měření. Pro komfort obsluhy je možno 
vytvořit a posléze i využívat systém tzv. vyhledávacích klíčů 
(search keys). 
ad3 - pro dispersni modely tzn. výpočet rozptylu škodlivin 
v ovzduší má systém к disposici pro menší území model typu 
Lagrange/Gauss a pro regionální měřítka tzv. mřížkový difusni 
model. Základem pro práci s modely je naplněná emisní databa
se, kdy z ní lze do výpočtu jednotlivých případů zařazovat li
bovolné kombinace. Meteorologické hodnoty lze zadávat případo
vé (manuálně) či s použitím "sezóních hodnot". Výstup zařízeni 
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jc grafický, kdy na mapovém podkladu sledovaného území jsou 
presentovány popsané isolinic koncentraci vyšetřovaných škod
livin v určité předem zvolené výšce nad terénem. 
Před zahájením ověřovacího provozu byly s majitelem zuřízeni 
dohodnuty a vzájemné odsouhlaseny následující podmínky: 
Hlavním výstupem budou výsledky modelováni pro území, které 
obsahuje vestavená mapa terénu včetně výškového profilu tzn. 
oblast ústecká o velikosti cca 20x20 km. Základní ověřeni se 
provede na spalovacích procesech ( 0,2 MV až 5 MV а nad 5 MV 
tepelného výkonu) bodových zdrojů oblasti, přičemž naplňováni 
database musí mít již verifikovaný základ v tuzemských emis
ních informačních systémech (REZZO 1+2). Proces získáváni 
emisních údajů jc v systému REZZO mnohem podrobnější než výpo
čet dle EDD a proto budou vkládány roční hodnoty hmotnostního 
toku zdroje, který bude uvažován jako celek. Referenční hladi
na bude vztažena ke skutečnosti roku 1991 či 1992. Každému 
z 58 zdrojů bude přiřazen jeden z pěti typů dostatečně popisu-
jich scénářů. Dylo rozhodnuto nepodlehnout marnivé možnosti ši
rokého zařazeni škodlivin, ale pojmout pouze tuhé látky (popí
lek) a oxid siřičitý. Polétavý prach jc zvolen z důvodu prio
ritního dopadu na lidské zdraví a pocit pohody a oxid siřičitý 
jc obecné chápán jako reprezentativní indikátor znečištěni ov
zduší. Obě tyto škodliviny (indikátory) jsou celostátním emis
ním systémem sledovány bez systémových výkyvů (změny emisních 
faktoru) vice než 10 let. 
V rámci práce se bylo nutno mimo jiné vyrovnávat i s problémem 
tzv. "dvoji řeči", tzn. s rozdílným přístupem, zvyklostmi 
i realitou dodavatele a uživatele v oblasti ochrany ovzduší. 
Několik přikladu výstupů systému jc uvedeno v příloze, kdy 
v záhlaví každého presentovaného obrázku jsou vždy hlavni 
identifikátory tzn. škodlivina, zařazené zdroje znečišťováni 
ovzduší, směr u rychlost větru či typ ročního obdob! a výška 
nad povrchem terénu pro kterou pluti údaje isolinii na mupě 
uváděné v ug/m3. V souvislosti s těmito příklady jc nutno 
uvést, že INDIC dosud "neumí" pracovat a komunikovat s běžnou 
mapou, tzn. výstupní isolinic jsou uvedeny na mapě, která jc 
ve skutečnosti pouze interní a "pracovní". Obdobný problém jc 
dosud i ve vstupní části tzn. lokulisacc zdrojů jc vzhledem 
к částečně "slepé mapě" nepřesná a ani souřadnicové zadáváni 
umístěni zdrojů není bezchybné ("vyskytla se" i kotelna v La
bi). Tato záležitost jc předmětem jednání s dodavatelem, neboť 
uživatelská komunikace (vstup i výstup) musí být jednoznačně 
dosažitelný pomoci běžných map. 
V rámci ověřovacího provozu, paralelního zpracováváni koncepce 
ochrany ovzduší okresu Ústi n/L, zohledněním zkušeností autora 
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z jeho "minulých životu" a po mnoha konsultucich vznikal názor 
na další možné využití zařízení INDIC AIRVIRO, neboť jeho ka
pacitu je značné převyšující součusné požadavky. 
Toto další využití je vhodné dělit dle "územního" pohledu tzn. 
užití pro současný záběr ústecká (vestavěná mapa cca 20x20km) 
а pro větší "rcgionúlnčjši" měřítko. 
Pro oblast ústecká lze v současné době téméř pro celý okres 
zařizeni využít jako jeden z informačních nástrojů pro území 
s důrazem na město. Zuřízcni INDIC AIRVIRO lze využívat jako 
podpůrného nástroje к rozhodovacím procesům státní správy 
i samosprávy (magistrátu, obvodů, obcí. Okresního úřadu ap.). 
Nejvýznamnějšími příklady tohoto využiti se jeví simulace smo
gových situaci a umisťováni nových zdrojů znečišťováni ovzdu
ší. V rámci využiti INDIC AIRVIRO lze renlisovut aplikaci tzv. 
offset principu. 
Pro regionální využití je vhodné zaznamenat následující: 
-regionem je míněnu poměrně homogenní část Severočeské hnědou
helné pánve (SUP) vymezená osově zhruba městy Kadaň a Ústi 
n/L. 
-rozhodující "emisní charakter" SUP u "imisní pozadí" SUP tvo
ři ecu 10 velkých zdrojů znečisťování ovzduší. Jedná se o vcl-
koelcktrárny ČEZ a.s., teplárny a závodní energetiku. Všechny 
tyto zdroje byly vždy zařazeny do smogových varovných a regu
lačních systémů. Všechny tyto zdroje by byly zařuzeny "regio
nální" emisní database. 
-současná legislativa vyžaduje u velkých zdrojů znečišťování 
ovzduší, aby provozovaly kontinuální měřeni emisi. Prakticky 
všechny tyto zdroje jsou již měřením vybuveny (bylo vyžudováno 
již v minulosti). Diky této vybavenosti jsou к disposici 
u těchto zdrojů nejdokonalejší emisní duta v reálném čase. 
-současná legislativa rovněž požaduje, uby zdroj informoval 
veřejnost o vlivu svoji činnosti na ovzduší jako složku život
ního prostředí . 
-INDIC AIRVIRO má mnohonásobně větší kupacitu než se využije 
pro oblast Ústi n/L. Reserva je v územní (mapové) i zdrojové 
(emisní) části. Dle konsultaci s dodavatelem je možné, aby za
řízeni pracovalo s emisními daty (hmotmostním průtokem) v re
álném čusc způsobem "on line". 
- z výše uvedeného plyne, žo zařízeni. INDIC AIRVIRO by mohlo 
sehrát významnou roli pro informováni veřejnosti regionu SUP 
o vlivu rozhodujících velkých zdrojů na znečištěni ovzduší 
v reálném čase. Výstupy by měly být široce dostupné u měly by 
být součásti "public relations". 
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Návrh uvedeného způsobu informováni veřejnosti včetně technic
kého zabezpečeni byl předběžné projednún s ČEZ a.s., vlastní
kem cca 75% uvedených rozhodujicích zdrojů, s ČIŽP která pro
vádí statni dozor tčchto zdrojů, společnosti ORGREZ a.s., za
jišťující u tčchto zdrojů měřeni včetně emisních inventur, do
davatelem zařízení a společností S-MAOS provozující 1ND1C A1R-
VIRO. 
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Ing. Jan Zeman, CSc., Praha 

Mělnický horkovnd a ekologie 

Ekonomická reforma nu přinést mino Jiné radikální struk
turální odlehčení a ekologizaci reprodukčního procesu. Sku
tečnosti ale je, že čs. beztak vysoku energetická náročnost 
se v r. 1991 proti r. 1989 zvýšila o dalších 21%. Energetická 
náročnost ČR rnstlu i v r. .1992 а stagnovala v r. 1993. Kromě 
celkových transformačních otřesu se negativnč projevilo pře
ceněni možnosti tržní regulace v energetice, infrastrukturním 
odvětví se silnými vazbami na ekologii a omezené přírodní 
zdroje. Ukážeme si to na příkladu dostavby mělnického horko
vodu (dál Mil) z uhelné kondenzační elektrárny Mel nik I (dál 
EMĚ I) do Prahy. uskutečňované Pražskou teplárenskou, us. 
(dál PT). Přestože umožňuje realizovat vysoko úspory energie 
a tím i exhalaci, jsou stávající podmínky pro rozvoj kombino
vané výroby elektřiny a tepla i budováni Mil nepříznivé. 

EHĚ I je rekonstruována na kombinovanou výrobu elektřiny 
a teplu. Kekonstrukcc bude v 1. 96-8 doplněna odsířením a de-
nitrífikuci spalin н cílem vyhovět platným emisním limitům. 

К využití odpadního tepla ПМЁ 1 к vytápění pravobřežní 
část Pruhy а snížení znečistčni ovzduší v Praze zučula v r. 
87 stavba MH z EMĚ do Prahy o kapacitě cca 1 182 HV tepla. 
I když emise popílku, S02 u NOx v Praze v 1. 1974-91 klesly 
o cca třetinu 1), zůstává ovzduší Prahy ncjznečisténéjsi v ČR 
kromč S02 u severočeského kraje. 

Přes nesporný ekologický přínos MU pro Prahu se stal po 
r. 1989 předmčtcm přehodnocování. Dyl zpochybňován i mnohými 
radikálními ochranáři. Ekonomická recese po 17.11.R9 zbrzdila 
výstavbu Mil až po úplné zastaveni z finančních důvodu v dubnu 
92. V dubnu 94 zahájila PT dostavbu Mil. 
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1) situace v energetice ČR 
Obtížné je určit vývoj cen jednotlivých druhů energie, 

rozsah úspor energie na vytápění. 

Teplofikuéní studie 2) odhaduje, že г množství energie, 
spotřebováno к vytápání pražských budov v r. 93, se v r. 
2 000 ušetři cca 8% а v r. 2 010 se ušetři cca 18%. Tento od
had muže být podhodnocený. Rekonstrukce obytných domů spojené 
se zateplováním umožňují úspory nu vytápěni od cca 20% u ob
jektů z 80. let až po 50% u objektu postavených před r. 45. 
К rculizaci zateplováni budov budou sice tlačit novů přísněj
ší normy а další podstatný růst ceny energie. Současnu ji bu
de zásudnč omezovat zut i a zcclu nedostatečná finanční podpora 
státu a obcí, podstatné tvrdší rozpočtové omezení vět&iny 
obyvatel a neutěšená finanční situace časti podnikatelů. 

К citelným úsporám energie přispívá, i zavedeni individu
ální regulace tepla spojené я placcnia za skutečnou spotřebu 
u centrálních dodávek tepla: n cca 20 - 33%. Vyhláška FH11 6. 
106/91 Sb. přikazujс individuální Dčřcni dodávek teplu u pla
ceni za skutečnou spotřebu u centrálních dodávek tepla jed
notlivým domům od r. 93, jednotlivým bytům od r. 95. Mela. by 
vést к omezeni přetápěni bytů nad 1S"C, jež je energeticky 
nejnáročnější: přetopeni o každý další stupeň zvyšuje spotře
bu energie na vytápění o cca 6%. 

Nepřctápční též zvyšuje pohodu bydlení, snižuje náchyl
nost obyvatel к nenocea, placení za skutečnou spotřebu učí 
obyvatelstvo šetřit s energii při spotřebě upod. 

Obtížné je určit nové potřeby vytápěni. Nejistý je roz-
suh nové výstuvby u, konkrétní volby systému vytápěni. zdu si 
PT udrží stávající odběratele tepla a zda získá nové. Rozho
dovat se bude více méně mezi centrálními dodávkami tepla 
a. vytápěním zemním plynem, u vytápění možná v kombinaci s vy
užitím slunečních kolektorů a tepelných čerpadel. Nestabilní 
podmínky zásadně ztěžuj i racionální rozhodováni o vytápěni 
v energetice. Situace zásadné ztěžuje odhad nových potřeb 
energie pro vytápěni a strukturu jejího zajištění. Ještě více 
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máji ztíženo rozhodováni občanů - uživatelů tepla. Nízko rea
gováni průmyslových podniků nu přijaté emisní limity je v r. 
98 postaví před naléhavou volbu mezi připojením na centrální 
dodavky teplu nebo zavedením vytápěni zemním plynem. 

Pražsku energetická politika túméř neexistuje. Odstraňo
váni lokálních topenišť na ulili Pražská, radnice podpořila jen 
dotacemi na záměnu lokálního topení uhlím za vytupení jinými 
druhy energie, uspokojujícími jen 10% zájemců. Dotuje se 
i přechod na vytápěni elektřinou, přestože jde o energeticky 
nejnáročnější druh topeni přesouvající ekologický problém 
к elektrárnu. Jde o opatřeni pochybené i ekonomicky a sociál
nu. Cena elektřiny maloodběratelům je totiž dotovaná ecu 
z 60%, zemního plynu jen z 13% (2). Náprava má přijít do r. 
96. Ti, kdo přejdou na ukuaulučky, budou mít po ekonomicky 
vynuceném odstraněni dotaci ceny elektřiny pro maloodběratele 
zásudni problém jejich provoz platit. 

Ceny paliv s výjimkou pohonných hmot jsou zatíženy pouze 
5% sazbou June z přidané hodnoty. 1'řechod na 23% sazbu této 
dané znamená zvýšeni cen energie o 1K%. Emise S02 a NOx jsou 
v ČR zpoplatněny cca mnohem ménó než činí náklady nu přísluš
ná ozdravná opatřeni. V ČR dosud chybí v ES zaváděná daň za 
emise kysličníku uhličitého C02. 

Cenu energie nesníží předpokládaný pokles škod ze zne
čištěni ovzduší vlivem poklesu exhulací. Plutné emisní limity 
nuti znečiAťovatclc ovzduší ke sníženi emisí, tj. к odsířeni 
u к denitrifikuci spalin nebo ke změně topného médiu. Tím si
ce zakládají podstatnou redukci ekonomických škod ze znečiš
těni ovzduší způsobovaných velkou u střední energetikou, ale 
jejich pokles budou realizovat vesměs poškozeni. Znečišťova
telům tato opatření podstatně zvýší ceny vyráběné energie. 

Ceny energie v 80. letech citelně vzrostly. Od 1.12.90 
rostou přímo dramatického: l,5x cenu elektřiny maloodběrate
lům, lOx vzrostla cena centrálně dodávaného tepla. Byly uve
deno, proč se energie bude dále podstatné zdražovat. 
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Podlioilnoccní cen energie je dnes zdůvodnitclné sociálními 
hledisky. Neodůvodnitelné je rozdílné podhodnoceni cen jed
notlivých druhů energie. Chybná relace cen jednotlivých druha 
energie dezinfnrmuji spotřebitele a stimuluji je к chybným 
rozhodnutím při volbě způsobu vytápěni. 

Téměř 100% závislost ČR na dovozu ropy а zemního plynu 
čini významnou neznámou kurs koruny české. Vzhledem к paritě 
kupní sily je Kč i nadále podhodnocenu cca 3x. 

Zatím vláda ČR odmítá akceptovat některé požadavky státní 
energetické politiky zemi ES. Odmítá účinné podpořit rozvoj 
kombinované výroby elektřiny a tepla, využíváni energie z ob
novitelných zdrojů, poskytnout výrazné dotace úsporám energi-
e, přeřadit ceny energie z 5% do 23% sazby dané z přidané 
hodnoty, zvýšit poplatky za znečisťovaní ovzduší S02 а NOx na 
úroveň provozních nákladu odsiřovacích a denitrifikačnich za
řízení, zavést daň za emise C02 ad. Trh při velkých deforma
cích cen jednotlivých druhu energie n nízkém respektováni in
frastrukturního а ekologického churakteru energetiky stimulu
je její rozvoj značné křivé a nuefektivné. 

Nestabilní ekonomické podmínky v ekonomice ČR 90. let 
a v její energetice zvlášť zásadně ztěžuji racionální rozho
dování o rozvoji energetiky. Nejvíc je postiženo rozhodováni 
o lokálním vytápěni. Hrozí značné ztráty v důsledku absence 
účinné proekologické státní i městské energetické politiky. 

21 Možnosti zásobováni Prahy teplem 
Zásobováni Prahy teplem lze přijatelně zajistit: 

a) dokončením Mil do Třeboradic a Malešic (propojeni Malešice 
- Michle již existuje) s následným propojením menších kotelen 
šiti Jih a Východ, a s rekonstrukci stávajících zdrojů Třebo-
radice, Malešice a Michle na špičkové teplárny spalující zem
ni plyn + výstavba špičkového zdroje na zemni plyn Jih. 49 
plynových kotelen vytápějících malé sítě Jižního města a 7 
plynových kotelen vytápějících některé čtvrté na východě Pra
hy by bylo v návaznosti na využití N11 zrušeno. Kotelny Jižní -
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hn Hcsta jsou fyzicky opotřebeny. 

Variuntn. Mil má dostatečné kapacitní, rezervy pro zuhezpc-
čení centrálního vytápání cele vnitřní I'rahy. Jeho kapacitu 
lze zdvojnásobit postavením tepelného čerpadla nu polovině 
cesty "EMĚ - Třebnrndice" a rekonstrukcí vybraných bloků ПМЙ 
II nu kombinovunou výrobu elektřiny u tepla, pokud bude o od
padní teplo ЕМЙ v Praze zájem. 

F.HĚ spalující domácí uhlí není. zrunitclná zahraničními 
ekonomickými soky. Částečné vyt£r.ncnl ropných a plynných pa

liv z palivoenergetické bilance I'rahy zvyšuje bezpečnost zá
sobování Prahy energií. Dodávky ropy jsou přitom riziknvčjsí 
než dodávky zemního plynu. Ropovod v ČR konči, plynovod pok
račuje do zeni ES. V případě nouze jím múze proudit zemní 
plyn ze zemí ES do ČR. 
b) rekonstrukce vybraných tepláren na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla při využiti fluidnich kotlA я aditivním od
siřováním spalin, 

c) rekonstrukce vybraných tepláren nu zemni plyn. 

Také tyto varianty předpokládají propojeni hlavních tep
lárenských sftí v Praze. Vuriunty u) - c) mohou, ale nemusí 
řešit otázku ndstrančnl lokálního vytápění uhlim v Praze, 
d) posilováni decentralizovaného vytápění plynovými kotelna
mi, zejména u rodinných domků též. v kombinaci s využitím slu
nečních kolektorů u tepelných čerpadel. 

Posilování decentralizovaného vytápění zemním plynem 
prosazuje Pražská plynárenská, ля. л francoustí poradci. Pro
jekt francouzských poradců Praha - čisté račsto má mnoho sla
bin. Nejpodivnější je, že zcela odmítá služeb HII. Místo Mil 
navrhuje vybudovat 2 nové velké kogeneračni jednotky spalují
cí hnědé uhlí ve fluidnich kotlích s uditivnfm odsiřováním 
spalin v Malešicích a Vysočanech. I když se vyrovnají platným 
emisním limitům a půjde o kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla, nebude efektivní ani ekonomicky, ani ekologicky, ani 
energeticky, neboť povede к nevyužiti odpadního teplu z ЕМП. 
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KU umožňuje pokrýt základní vytížení pražských teplárenských 
šiti Ься spalováni uhli v Pruzo, tj . podstutnč efektivněji. 
Nejvíce se ale mají prohnout peněženky občanu - odběratelů 
teplu z centrálních dodávek. Projekt Pruhu - čistě město 
předpokládá, cca 21,5 raid КС investic, tj. mnohem víc než pro
jekt dostavby HI I. Předpokládá též podstatně dražší provoz, 
resp. místo převážně odpadního tepla nabízí spalováni primár
ních paliv - uhli, dále rozsáhlou plynofikaci, mírné rozšíře
ní centrálního vytápění a vytápění elektřinou. Slibuje do r. 
2 010 ušetřit ecu 55% teplu nutného к vytápěni stavujících 
objektu. Své ekonomické kalkulace neudávají. Je ale zřejmé, 
2c při přebytku výroby elektřiny v ČR u nevyužití odpudniho 
tepla Ml musí jít o dílo zbytečné, jež zvyšuje spotřebu ener
gie u ekologickou zátěž 4) . 

31 Ekologické uspektv Mil na území Pruhy. 

čistotu ovzduší v Praze určuje výše emisi škodlivin do 
ovzduší u okolnosti jejich rozptylu, které můžeme zjednoduše
né uvést v závislosti na výseč komína. Zařízení na ochranu 
ovzduší se efektivněji instuluji u velkých, zpravidla vysoko 
emitujících zdrojů než u zdrojů středních. U malých kotelen 
připudá v úvahu jen změnu topného média, tj. připojení к cen
trálnímu zásobování teplem neb» přechod na zemní plyn. 

V druhém přípudč se problém nízkých emisí S02 a popílku 
transformuje na problém nízkých emisí NOx. Moderní hořáky 
umožňuji podstutnč snížit i emise NOx vznikající spalováním 
zemního plynu v domovních koLclnách. 

Částečným řešením zejména ve vilových čtvrtích může být 
instalace slunečních kolektorů a tepelných čerpadel při zá
ložním vytápěni. Ekonomické podmínky pro využití slunečních 
kolektorů a tepelných čerpadel zůstávají nepříznivé, zvláštč 
pokud jde o nízkou cenu energie pro domácnosti. Existují 
i četné administrativní bariéry jejich využíváni. 

Emisní limity stunovené opatřením FVŽP z 23.6.92 jsou 
pro velké a střední znečišťovatele ovzduší včetně PT přísné. 
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Představuji minimální hranici sníženi emitovaných exhalaci. 
Varianty a) - d) je zajišťují. 

Kli nabízí dodávky odpadního tepla vyrobeného mimo I'r:diu, 
tj. tepla, na jehož výrobu není třeba znečišťovat pražské ov
zduší u oteplovat klima v Praze i u Mělníka. 

Snížení emisi IT vlivem využití Ml bude značné. Již v r. 
1997 se v teplárnách Třcboradicc, Malešice a Michle projeví 
spolu s ekologizaci tepláren Vclcsluvín a Julisku poklesem 
celopražských tuhých emisi o 11%, emisi S02 o 32%, NOx 
o 6,2%, CO o 0,67% a Cxlly o 1.1% proti r. 91. lim i se C02 kles
nou o cca 1,1 miliónu t/r. Po plném využití Kil v rámci PT 
včetne malých síti Jih a Východ v r. 1999 PT emise dále sní
ží. Prakticky zmizí tuhé emise a emise S02, II' přestane 
v Praze produkovat popel, popílek a škváru. 

Ve výpočtu není uvažována náhrada lokálních topenišť uh
lím centrálními dodávkami tepla, neboť není jisté, jestli vů
bec, resp. v jakém rozsahu je PT získá, byť technicky tonu 
nebude bránit nic. I proto se pokles emisí v Praze vlivem N11 
nemusi zdát velký. Hlavními znečišťovateli ovzduší v Praze 
ale zůstávají lokální topeniště nu uhlí u uutu. 

Nižší bude vliv Mil na pokles imisi v Praze, neboť tep
lárny Třcboradicc, Mulcsice a Hi clil с mají vysoké komíny. Yčt-
si poklus imisi nenastane ani na sídlištích zásobovaných tep
lem ze síti Jih u Východ po jejich pí ipojeni na Ml I, neboť vy
tápěni zemním plynem produkuje nízké množství NOx. Pokles 
imisi PT bude citelný v regionech znečisťovaných dosud Pra
hou, zejména v okrese Praha Východ vlivem poklesu vysokých 
emisi v Praze. Dodávky cca 165 HV tepla odběratelům na truse 
N11 snfži imise i v okrese Mélník. 

Zanedbatelný bude pokles emisí v důsledku zprovoznění MI! 
v nejznečištčnější centrální Praze, kde ani centrální vytápě
ni ani vytápční zemním plynem není příliš rozšířeno. 

Mil pokryje základní zatíženi teplárenské šité v Praze, 
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tj. cca 60% ji dodávaného tepla. Podmínkou je propojení hlav-
nfch teplárenských soustav v Praze. Reulizuje se i z čisté 
ekonomicko energetických důvodů, neboť umožňuje omezit ekono
micky značné nákladné kapacitní rezervy. Zákludní zatíženi 
teplárenské sítu Prahy bude doplněno několika výtopnami pro 
pokrytí Špičkové potřeby teplu v Pruže v místech stavujících 
Tepláren Třeboradice, Malešice, Michle + nová "Jih". Má jít 
o klasické teplárenské zdroje na zemni plyn. Kombinovaná vý
roba elektřiny a tepla při špičkovém využiti není efektivní. 

Podle 2) variantu vytápění Prahy plynovými kombinovanými 
výrobnami elektřiny a tepla na území Prahy je ekonomicky mčné 
efektivní ve srovnáni s využitím odpadního tepla EMĚ I. Před
pokládá navic určité exhalace NOx a značné exhalace 002. Tyto 
emise bude zvyšovat i rostoucí automobilový provoz v Pruže. 

Také varianta vytápční Prahy plynovými kotly a fluidnimi 
kntly я aditivním odsiřováním spalin vede к určitým emisím 
popílku, S02a NOx, dále к množství 002, zachyceného popílku, 
popele a škváry, což je ekologicky nežádoucí. 

MU je veden převážné po povrchu, čímž podstatné narušuje 
terén. Při zahájení výstavby v r. 1987 nebylo technicko eko
nomicky únosné podzemní vedeni horkovodu. Dle PT trvale zabí
rá cca 25,6 ha pády, dočasné zabírá cca 94,4 ha pády, po do
končeni se předpokládá rekultivace cca 50 ha půdy. Uvedený 
zúbnr pudy lze povazovat za přiméřený. 

4) odvrácené ekonomické Škody ze znečiSténí ovzduší v Praze 
vlivem využití НИ 

Na základe množství zneSkodnéných emisí mažeme odhadnout 
výši ekologických efektu, které přinese dokončeni Mil. Veliči
ny ekologických efektu propočteme na základe údajů o ekolo
gických škodách, které jsou publikovány v materiálech luzern-
ské konference ministra životního prostředí evropských zemi 
z r. 93. Tyto materiály uvádéji jako reprezentativní výši 
škod ze spalování uhlí v transformovaných středoevropských 
ekonomikách výsledky výzkumu Svčtové banky a firmy Coopers 
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and Librand Delloittc v jižním Polsku рой. 90. let 3). Její 
hodnoty ukazuje tub. c. 2 : 
Tab. č. 2 - Ekonomické škody z emisi polutantu při spalování 
uhlí v jižním Polsku v amerických dolarech na 1 tunu 

Polutant SO | tuhé emise | 
—^-H 1-

N0 I 
|vysoké komíny 
|nízké komíny 

265 | 
650 | 

L 

60 
720 I 

1H0 
460 I 

V následující tab. с. 3 uvádíme celková množství emisi 

hlavních polutantu и tepláren PT v r. 93 a po plném využiti 
MH. Podle podkladu 2) pro variantu plného využiti HII v r. 99 

nabývá následuj icích hodnot : 

Tabulka c. 3 - rozdil r. 99 a r. 93 podle st. Fichtner 

п 1 
| Teplárna 

|Třeboratice 
|Malešice 
|Michle 
(Holešovice 
|Juliska 
|Veleslavín 
|Modřany 
|Krc 
|Site: 

|PT Celkem 
i 

1 
Výkon] 
MVt | 

320 
393 
157 
193 
55 

1 86 
81 

1 59 
757 

[2100 
1 

Druh 
komínů 

vysoký 
vysoký 
vysoký 
nízký 
nízký 
nízký 
nízký 
nízký 
nízký 

i 

Polutant (snížení v r.1999 proti r. 

i 

tuhč emise 
i 

tun 

105.3 
190.7 
894 

60.8 
1143.7 

12,3 

12406.8 
1. - J 

Kč 
tis. 

190 
343 
1609 

1313 
24704 

266 

28425 
1 

so2 
i 

tun 

1857 
9888.3 
1370 

1079,2 
1714.1 

206,9 

[16115.5 
' 

1 

1 
Ke 
tis. 

14763 
78612 
10892 

21044 
33425 

4035 

[ 162771 
1 ,_ 

N0x 
1 

tun | 

384,4| 
1707.4| 
425,5] 

-257.9 
39.9 
-21.2 
3.2 

74.2 

[2355.5 
i 

1 
1993)| 

[ | 

Ke | 
tis. | 

2076 | 
9220 | 
2298 | 

-3559 | 
551 | 
-293 | 
44 | 

1024 | 

11361 | 
i 
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I'odlc 2) a 3) jsme spočetli pokles odhadovaných ekono
mických škod ze sni žení znečištěni ovzduší v Praze způsobova
ných ГГ ecu 203 mil. Kč/r. Teplárny Holešovice, Juliska a Vc-
lcsluvin neovlivněno Ш1 se na této částce podill cca 77,5 
mil. Kč/r. Na Mil při pádu v rámci PT a Prahy cca 125,5 mil. 
Kó/r. Minimální odvráceno ekonomicko Škody vlivem využiti HII 
při jeho 30-50 lete životnosti budou v rozmezí 3,8 - 6,3 mld. 
Ke za dobu životnosti horkovodu. 

Celkové odvrácené ekonomické škody vlivem využiti odpad
ního tepla z EMU budou vyšší odstraněním větších znečišťova
telů při trase Mil, vlivem vytápění nových pražských odběrate
lů tepla, nevyužívajících dosud služeb PT a vlivem odstraněni 
ve výpočtu neuvažovaných škodlivin včetně emise 002. 

Rozbor efektivnosti dostavby Mil ukazuje, 2c ekonomicky 
i ekologicky vysoce efektivní dílo se nemusí při volné hře 
tržních sil vůbec prosudit z důvodu celkové nestability pod
mínek, z důvodu vysoké deforwovanosti cen jednotlivých druhů 
energie a vzhledem к problematičnosti přílišného spoléhaní se 
na neviditelnou ruku trhu v energetice, infrastrukturním 
a současné ekologicky silné problematickém odvétvl s vysokými 
nároky na omezené přírodní zdroje, jež nejsou navíc adekvátné 
ekonomicky oceněny. Z hlediska lokalizace zdrojů energie se 
nejefektivněji jeví teplárny, přestože znamenají z energetic
kého hledisku nižší využití energie v palivu. 

Protože rekonstrukce EMĚ I + dokončení Ml do Prahy má za
jištěn odbyt v rámci PT, jeví se výrazně efektivní a za stá
vajících podmínek i realizovatelná, byť dokončení HII na úvěr 
při dnešních úrokových mírách není nijak laciné. 

Velmi rizikové vyznívá možná rekonstrukce DMU II к vytá
pěni Prahy, předpokládající získáni nových odběratelů tepla. 
Kromě možného nadbytku elektřiny v ČR by byla rekonstrukce 
dražší, plynové kotelny na Jihozápadním Městě budou před 
ukončením fyzické životnosti až za cca 10 let, jsou dál od 
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Ml, rcsp. jejich pfipojeni by bylo dražší. Zejména se ale PT 
nemusí prosadit při náhradu lokálního vytápěni uhlím. Hodnos
ti úspor energie nutnú к vytápčnl odhadováno v 2) tuž uohou 
být citclnc podhodnoceno. Ncdostutcčná poptávka po dod&vanéH 
odpadním teple z EMĚ II je nejvážnějším rizikem její přestav
by na kombinovanou výrobu elektřiny a teplu. 

Možnost přikázat užíváni určitého energetického systému 
byla možná v centralisticko administrativním systému řízeni. 
Tržni ekonomika vylučuje jeji užiti. 

Literatura: 
1) Ročenka Životni prostředí Prahy 92, Praha, ČEÚ 93 

2) Fichtncr a kol. : Tcplofikačni studie Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj EDDR pro Pruhu, 1993 

3) Environmental Action Programme for Central and Eastern 
Europe, Document submitted to the Ministerial Conference, Lu-
zern, Switzerland, 28-30.4.1993 

4) Praha čisté mčsto - současná situace, Prahu 1994 
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tlužese VAm poradit elm nejlépe vytápat ekologicky a hospodárně? 

Fina APS - Praha. s.r. o je obchodní společnosti., JeJIS hlavni 
náplni jo dovoz plynových zařízeni. Poskytujeme odborné 
konzultace. zpracováváme projekty. provAdlmo montáže 1 servis. 

К tomu, abychom mohli uspokojit každého zákazníka, se snažíme 
poskytovat koaplotnl služby na vysoko úrovni a to samozřejmé1 požadujeme 
od naSI site.jak z řad пайleh obchodních zAstupců tak I od montážních flre 
cl servisních. 

Pro tyto naso partnory provádíne pravidelná Skolení i přímo u 
výrobců. 
HynI Vám v krátkém přehledu představImo naso hlavni zAstupce. 

Prvním zástupcem jo Italský závisný plynový kotel BERETTA. 
Ftraa Ing. A.Doretta vyvinula nový Inovovaný typ než . jak byl doposud 
znáa pod názvem XDRA ВЕПЕТТА. Nový název jo IDRA excluslvo. 
Tento agregát je mošno zakoupit v provedeni s odtahem spalin do komína 
nebo v provedeni TURBO, tzn. в odtahem spalin přes zed. 
К jednotlivým typům provedeni в odtahem do komína • základní popls> 
Typ XDRA EXCLUSIVE 20 S - výkon 7.9 - 23.3 kW 

zajlStuj* pouze vytápěni.Zapalovací horácek 
jo trval* zapálon. 

XDRA EXCLUSIVE • 20.24 • výkon 7.9 - 23,3 kW 
• Pln* elektronický kotol. 
Sloučeními některých armatur v jeden celek 
ш Inovaci elektroniky a záměny trubkového 
výměníku ohřevu TUV za deskový bylo dosaženo 
votsl spolehlivosti provozu a, sníženi 
hmotnost I. 
Zapalovací hořácok je trvalo v provozu. 

XDRA EXCLUSIVE 201, 241 /typ XDRA EXCLUSIVE 24 - výkon 7.9-27.9 KW 
Obdobný jako předešlý typ, pouze zapalováni 
hlavního hořáku je prováděno vysokonapětovým 
jiskřicom в lonlsacnl pojistkou plamene. 

IDRA BOILER zajiStuje vypátSnl 1 ohřev TUV. 
Zapalovací horácek je trvale v provozu. 
Pro případ v*tel okamžitá spotřeby TUV j« 
Instalován zásobník TUV o objemu 45 1. 

Zabezpečovací prvky 
diferenční tlakový ventil, který blokuje 
Přívod plynu při nedostatku vody, která je 
minimálně nutná pro provoz. 
bezpečnostní ventil na topnom okruhu 
bezpečnostní termostat, který kontroluje 
provoz kotlo, v případě přetopeni kotle 
ostaví z provozu. 
termoelektrická po'j-lstka. která kontroluje 
zapalovací hlavni hořák. V případě zhasnuti 
plamená přorual přívod plynu do zařízeni. 
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provedeni TURDO s nuceném odtahem před zed. 
1.Základní popis, pouSltl kotlů 

Kotlo IDRA EXCLUSIVE TURBO jsou plynová závBsné průtočné agregáty, 
vybavená automatikou, zabezpocovacla zařízením, vestavenou expansnl 
nádobou, obShovým Čerpadlem. Odtah spalin je zajl&tCn spal lnovým 
ventilátorem, vestaveným do uzavřeného spalovacího prostoru. 

Spaliny jsou odvádSny vnitřní citátí dvojitého potrubí zpravidla na 
vnéjsl llc fasády objektu, opsalovaci vzduch je pak přlvádfin vn&jSIm 
mezIkruhovým průřezem . 
Při pouSItl tohoto typu kotle tedy odpadá nutnost stavby nového, nebo 
vlozkovánl starého komína a nárok na vétránt prostoru, kde jo kotol 
Instalován. 
IDRA TURBO e.n. 20 S - 8.1-23.3 kV zajlStuje pouze vytápěni 
Zapalovací horácek jo trvale v provozu. 
IDRA TURBO e.e.l. 20-24 - ZajlStuje vytápBnl I ohřev TUV. Zapalováni 

hlavního hořáku je provádíno vysokonapftovým 
jiskřiCom s lonlsacnl pojistkou plamene. 

/typ Xdra TURBO exclusive ES a ESZ výkon 8,1-27,9 kW 
IDRA TURDO EXCLUSIVE - Zajlstuje vytápSnl 1 ohřev TUV. Jedná so o 
e.e.l. 20-24 plně elektronický kotel, sloučením nffkterých 

armatur v jeden celek, použitím deskového 
výménlku pro ohřev TUV a Inovaci elektroniky 
bylo dosafieno provozu a oniSenI váhy.. 
Zapalovací horácek je trvalo v provozu. 

XDRA TURDO EXCLUSIVE - Obdobný jako předešlý typ. pouze zapalováni 
e.e.l. 20,24 hlavního hořáku jo provedeno vysokonapCtovým 

jlskřlcem s lonlsacnl pojistkou plamene. 

IDRA TURBO BOILER o.o.l. 20 
• ZajlStujo vytápaní I ohřev TUV. Pro případ 
okamžitá vetsl spotřeby TUV je Instalován 
zásobník TUV v objemu 45 1. 

Rozhodni doporučujeme Instalaci prostorového termostatu. protoSe 
umožňuje snlzlt spotřebu tepla tlm. 2e registruje vliv veškerých 
sekundárních zdrojů tepla jako oslunénl, osvětleni, kuchyňských 
Přístrojů, žehliček atd. 
Tento prostorový termostat lso na přáni doplnit časovým spínačem, 
umožňujícím volit různé provozní režimy dlo přáni zákazníka, jak bohem 
dno tak po celý týden. 
Veškerá výso uvedená opatřeni eliminuji nadbytečná zapnuti kotlo a 
vedou к podstatné úsporo plynu. 
Plynové kotlo jsou schváleny pro provoz na : . SV, ZP a PB. 
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Da 16 l.a zástupcem jsou Italsko plynové průtoková ohřívače vody sn. 
SYLDElt. nají Ideální rozmary a perfektní design. Tyto agregáty jsou v 
provedeni 13 • tzn. n odtahem do komína. 
JednA ca průtokové ohřívače o trvalo hořícím zapalovacím plaménkem 
klasické konstrukce. Nno£slvI a teplotu odebírané teplé vody lze 
plynula nCnlt v rozsahu. 

SYLBER 125P 40°C 51 vody za min. 25K výkon 8.79kK 
65°C 2.5 1 vody га min. 50K 

SYLUER 250P 40°C 10 1 vody га min. 25 К jmen.tep. výkon 17.4 kW 
65°С 5 1 vody sa min. 50 К 

teplota vstupní vody jo uvazována 15°C. 
Ha základním řásu joou upovnCny následující hlavni prvky 

VýmCnlk tepla jo vyroben z poolovéného nédeného plechu. KonstrukcnS je 
upraven tak, aby byl zaJISlSn maximální přestup tepla do ohřívané vody. 
Hlavni hořák - jo vytvořen z G 1:9 - typ 125 PÍ. resp. 12 ks • 250P1-
Venturiho hořáku. Je vyroben z ocelového plechu, pokovaného vrstvou 
hliníku. Ilocná cásl držáku trysek je snadno odmonlovalclná pro případ 
výmény trysek. coz je nezbytná oporace v případe eventuelní přestavby 
na jiný. druh plynu. 

Zapalovací horácek • jo vyroben s nerezové oceli. Jeho tvar a 
geometrické unpořádánl vshlcdom к hlavnímu hořáku zaručuje optimální 
průběh zapáleni hlavního hořáku. 
Plynová armatura - jo vyrobena г materiálu zaručujících vysokou 
odolnost proti opotřebeni. Vestavená tormopojlulka zaručujo v případe 
poruchy úplné игаvřeni přívodu plynu , Jak к hlavnímu hořáku tak i к 
zapalovacímu horácku. 
Vodní armatura • zajlstuje pomalé zapáleni a rychlé zhasnuti hořáku a 
tlm I IcpSI ovládáni opotr-eblcc. Slabí 1iaálor tlaku zaručuje stálý 
průtok vody při mínícím so tlaku vody v systému. 

• Plezozapalovac - Je umlslén vo spodní ve spodní čas11 ohřlvaco. Při 
zapalováni co pooto&I oloC-nln prvkem doleva, tlačítkem termoelektrické 
pojistky so otevře přívod plynu do zapalovacího horácku a 
plezozapalovacom se plyn zapálí. 
Colý ohřívač má lehce snimatclný kryt z Jednoho kusu. 
Typ 250 UHYC a 325 UHYC jo průtokovým ohřívačem o proměnným výkonem. 
Plamen hlavního hořáku jo modulován v závislosti na množství vody lak, 
aby teplota vstupní vody byla vždy konstantní. 
Oba lylo typy Jsou vybaveny modulační armaturou, která zajlstuje na 
kolísajícím množství plynu v závislosti na kolísajícím množství vslupni 
vody. 
Dalo pak regulátorem tlaku plynu, který el Iminuje nebezpocl přehřáli 
přístroje a zajlstuje ekonomickou funkci přistrojo a 
a regulátorem tlaku vody. 
Vfiechny typy jsou určené pro spalováni SV. ZP a PO vyjma typu 325 UHYC 
- ZP - PD. 
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Třetin zástupcem jsou holandské plynové litinové kotle REME1IA: 
Výkonová řada CAS - 2XR Výkon od 3G.2-10G.4 kV 
Kolel je vyroben atmosférickým hořákoa a ušlechtilé oceli, sestavený v 
jeden celek а koablnovaným magnetickým plsynovy* ventilem, 
termoelektrickou pojistkou zapalováni, piesozapalovaCcm, zapalovací* 
hořAkem a termočlánkem. 
Dále obsahuje lermoclal kotle, havarijní termostat kotle působící pres 
teraopojIstku plnicí a vypuslecl kohout kotle plynové armatury obsazené 
v kotil - Honeywell, plynová tryska P0L1D0R0. plynový hořák FURXGAS. 
kotel je možné na přAnl zAkasnlka doplnit nadřazenou regulační 
automatikou /kaskáda a dalsl kombinace/. Kole jo schválen pro provoa 
na semni plyn. 
Plynový kotel je dodAvAn ve smontovaném stavu. 
VýkonovA řada GAS 3.L2T - Výkon 79 kW - 270 kW 
Kotol je vybaven atmosterlckým hořAkem, který jo regulovatelný v* dvou 
otupnlch. O.isahuje kompletní plynovou bezpečnostní a rogula.cn! armaturu 
zapalovací hořAk av termopojlátkou zapalováni a plezozapalovac. 
Dále obaah'ijo havarijní tormostat a provozní termostat kotle X. «IX. 
st. s Indikaci teploty, росНас hodin provozu, spínač hořáku, obehové a 
plnicí čerpadlo, provozní signálky. Kabeláz jo připrvena pro 
event.montáž regul. Jednotky REtlATZC pro regulaci v zAvlslostl na 
venkovní teplotS. Kotel jo možné na přáni zákazníka doplnit nadřaaenou 
regulafinI automatikou /kaskAda a dalsl kombinace/. Kotel jo schválen 
pro provoa na zemni plyn. Kolel jo dodáván v rozloženém stavu. 

Výkonové řady OD 13Л, МП. 15D 
Výkony- 60-250 kW. 285-703 kW. G51-19S5 kW 
Plynový kotel pro tlakové hořáky. 
Článková konstrukce dovolujo 
Instalovat kotel 1 na velmi obllSno přístupných mlslcch. Speciální 
litina je krytá ochrannou vrstvou, klorá zajlSluje vysokou odolnost 
proll korozi. Do rozvodné desky lze namontoval rogulacl kotlového 
okruhu REHATXC, jez zaručuje minimální teplotu vratné vody /dle 
požadavku výrobce/ a zároveň režim regulace kotle v zAvlslostl na 
venkovní teplote. Kolol jo aoSné na přáni zákazníka doplnil nadřeaonou 
regulační automatikou /kaskáda a dalsl kombinace/. Kotle jsou dodávány 
v rozloženém stavu na přepravních paletách. 
Plynové kotlo jsou vybaveny základní regulaci firmy TEN. Toto vybaveni 
lae doplnit nadřadlcl řídicí automatikou jak analogou lak i 
digitální - výrobce sýcarská firma TEM. To vSe na přán! zákazníka. 

Firma APS-Praha, s.r.o. je výhradním zástupcem téchlo plynových 
zařízeni pro CR a SR. 
Tímto výčtem nebyl zdaleka vyčerpán sortiment zbozl.: Dále firma APS 
Praha dodává el. přímotopné vytápaní TlIERMOFLOTT. el. boilery a 
průtokové ohřívače vody zn. AUSTRIA EMAIL.které mají zlvoslnosl cca 20 
let /patenl firmy AUSTRIA-EMAIL/,plynová podokenní lopldla zn.SYLBER. 
která jsou vhodná pro malé bytové jednotky a v neposlední řadě projekci 
a dodávku technologie spaloven pro třidony odpad, nemocniční odpad nebo 
jiného charakteru.Pro obor spaloven hledáme, partnery pro budoucí 
spolupráci. 
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MODERNIZACE VE VYTÁPĚNÍ Л ŽIVOTNÍ PROSTUEDÍ 

V pmlnlnfclt letech tu siálc více vflnujc pozornost otá/kám /teplení životního 
prostfedí.a s líni související z.tepScní lírovné vytápění. .Stále více piostícdkQ se vynakládá na 
výstavbu nových teplárenských /aíf/ení n nu rckonsimkce stávajících. I' teplárenských 
zařízení se zejména provádí ziucnn palivoví základny IJ. přechod ze spalování pevných paliv 
na plynní paliva. klciÁ iinin/tiují innnhcin IrpJ/ regulaci я z hlediska spalování Jsou 
ekologicky mnohem výhodnější. U teplárenských znlízcní se zejména projevuje vývoj 
v ohlásil koitstiukcc kotlů, regulace a automatizace. Vývoj pokročil natolik. í e k provozu 
kollft jsou Jlí. navihoVíny speciální fídící systémy lia počítacích Л hez počítačové techniky se 
\\t. neobejdou ani pracovníci za|i.Mu|(cí lidi í ba Z tohoto důvodu flž v podstatě prie I 
fclnsk-kého topice nahrazují dnes pracovnici, kteíí se starají o ddižbu elektronického zařízení. 
VétAlnu moderních kotelen již řídí počítač a obsluha vykonává pouze dozor event údržbu 
zařízení. 

Гго bližší seznámení se Vám pokusím přiblížit vývoj v oblasti teplovodních kotlů které dnes 
tvoř/ základ pro vytápění včtSfch celku |ako jsou sfdlLslé. školy, nemoenke . hotely aid. 
Na základe pomníku se zjistilo. Je zejména geometrie spalovacího prostoru a usměrnění 
plamene v topcnlsfl hraje podstatnou roli pil tvoření NO,, /oxidu dusíku/ 

ťroto jsou moderní kolle jit navihovdny lak. r.by geometrie (•tpoiiî ld vyhovovala 
optimálnímu spalování uvedení spalin bylo co možná nrjoptiinálncjtf. Z lohnio dAvodu 
JiíSpiíkové Пппу. zabývající se výiobou tcplovodiifch koltu, vyrábějí kotle ve tfflaliovéin 
provedení. I'll tomto uspořádání není u plainene Žádný protitah a spaliny proudí rovnomíme 
podle vsáli topných phxh a předají své teplo rychle do kotchií vody a ztraiy přenosem Jsou 
velmi nízké. 

fiale Je nutné' pli dnolním iiavihovánf kotlft zvážit poiřvhu výkonu. Vzhledem к №пш, že se 
/uiťiill pflrozrii)' cyklus teplot, nejsou Ji/ /.líny lak silné a uiiazivé. Dylo zjls'léiio.>7.e převá/ná 
vít.'lna zaíí/euí Je /cela /hyfecnfl pMImrii/ovaná я v podslaté aul ••ctiulže vyn/ft svého 
Instalovaného výkonu. V prunicmétu (opitém období postavuje výkon kollú zhruba na 30 • 70 
% a 'zaří/enf Je ledy předimenzované'. Prolo šc lisllí flrřm žámrMiJe rin' mocnost Široké 
regulace výkonu kotlů. Existují JIŽ Špičkové zahraniční firmy, které zaručují regulaci 
výkonu |1Л oil 20 * a samozřejmé. I při tůclito minimálních výkonech garantují velmi 
nízké komínové ztráty a vysokou ilclnnost. DalSÍ předností kotlů s možností SlrAké regulace 
je I to. i.t zabraňují energetickým ztrátám. 1'ro upíesnéní je nutno sdčlil. že před každým 
zapálením hořáku Je niiliio provélrat topenliíe v délce 0.5 až 3 minuly. Tím se ale výrazni 
ochladí Icplosménnč plochy a kotil je odebráno již. naakumtitované teplo. Proto je vrhni 
žádoucí, aby nedocházelo к častému spínání hořáku a kolel pracoval ve správném režimu. 
Tiávé proto je důležitost ntožiiasti Široké regulace kolle nutná. Navíc Je nutno laké zvájil. /e 
ticnf nutnost Instalace dstlMlm kotle se sníženým výkonem pro tzv. letní provoz. 

F.knnnmicky rozhoduje stále mbfdka paliv a jejich cena. Dále Je laké důležitá vzdálenost kotle 
od místa plititovano .«potichy. Je ovéreito /e velSÍ S|4>tícbitWé. kleli mají několik center 
spotfvby tepla, dávají ]\l pfednost decentralizovanému zásobování teplem. Ko/hodne se tímto 
/působeni sníží /.(tlily lopla v delších rozvodech. Z hlediska kontroly a event oprav se lépe 
zjiVují a ml«iiafluj( malé nc(cMt««U . Meré se mnohdy ti velkých ccnfrálnHi vy'lopen ani 
uc/jistí. Mimo to l/e dnes pninciuc Jednoduše sledoval A ovládal рил o/, vfc-e kotelen i 
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|cdiK>lw centra. Ti) je liikC did.>í vťhodn . klciuii рПиШ poii/llf modenu dijuiuilnf techniky. 
Zaffr.cnf ко slcdovínf я íf/.ciií provozu dcdAvají j i / take" lu/cm*ťf vymlvl. t;\k/.c l cenová1 

relace je p/i/iiivii. 

Je ov$cui шило vzít do li valí у všechny aspekty |iii> navrScní .4|iii(vn«! koncc|4-c kotelny. 

MOIICI I I Í knili: mnjl dne?; 5л11ч>/Гг|п)Л plné automatické iWítky. klení MjiMuJ( spolehliví* 
regulaci výkonu a Inků (o . t.c mnoJslví paliva я spalovacího vzduchu je v орНшлМпГш 
jmmcni. Také raliezprcriif pntv07.11 teplovodních kollA |c na vysoké úrovni. Kolle |snu 
11 znlirmilčilfcli vy/obrň jiSíciiy proll ncdo.Mnlkti vody. překročení mnx. teploty výstupní vody. 
pfckroccnf ina.x. a inln. (Inku viulv v kotli a dalších dúlc/.itych sledovaných hodnot. 

Posledním vývojem, kiny značili* zlepSuJc uniiierené cml<e spalin Je zejména vtilha horáku. 
klciy je konslnikCnč přizpůsoben к cirkulaci spalin, které 5c přivádí pro spalování paliva. 
Toto шроГАЧМмГiutuluiallz.ujc vznik emisních hodnot N(.1,. 

Zejména pil kombinaci moderního kollc If ílnlvm' konstiufccc я tímto moderním horákem bylo 
Jí/ dosa/cno vyuik.ijícm hodnoi N'<i, poitlivV/i 55 - 70 my/ni' w spalování zemního plynu. 
'>.*?• I W inu/nr'pli spalovaní ргорлп-Ьшяпи. Tylo emisní hodnoty JÍOII vzla/cny na 3'5« 
Oj v sticltyi.li spalinách v iioiiiiovauťui slavii. 

Je vSnk také dulc/llá stránka tepelného zstlí/ciií (opciilMO. |ak |l/. hyb» dlivc fecenn . ZatíZcni 
topcnlslí1 by nnMo byl 11 nialych kotlťi omezeno na hodnotu 1,3 ,M\\7 ni •' a na 1.0 MW /111' 
11 včISícIi zaíí/cnf. 

Ahy nafte rozhodování pí» ekonomické, vkolockké a spolehlivé zatížení nebylo lak 
Jednoduché, musíme si uvědomil. 2c I další aspekty ovlivňují naSc po/adavky. Zejména 
dwbfc navr/cii-1 ťlicmkka' úpravna vody. ktera" musí zajistit dostatečné inuu/slví upravené 
vody v |Niž.iil»vaiic kvalilč. I'o/adavck 11л kvalibjf i2o).irl kotíc, lakč není zcela zanedbatelný. 
Proto l»y fcicní vhodnosti tcpláii-tiského zaí/zciií mčlo pal/it Špičkovým odborníkům v tomto 
odvětví. 

ZAvcreni by bylo ino/110 eltnt"ii nnlc pfť Jlo/.vitá fnkln pro KAJHfcnf ekologického vytňpcní nul 
náslcdnviift. l'iolfi/c. jak vJklitii vinic .ozdravení ovzduší je iicidulc/ilcjsíin likoleni. klciV 
liall generaci Crká. není mo/no I1lvd.1l pouze lcvii.1 /afí/.cní. DúlcžiK! je sledovat technicky 
vj'vo| «Jemu Likč pfi7pri.<nliil |Hi/adavky im volhu sp.ilnvtcítechniky a kollů. 

Trolo Je milní pokrajovat ve V\'VÍI|I dnisídi 7pň.soln*i. klerfi hy /lepšily proces spalovaní a 
hlavni. I kdy/. 7.1 cenu vCL̂ fcIi iiilkladi). rcnli/ovnl (cplírenskit znfízcní. kler.1 budou technicky 
na íp»Vkovc vyíl. Xaliian/Ciif vťiolvl ;i /cJiiiOn.i provw/ovalclc leplAirnsk>4ah zatíženi se 
tímto Ji/ dloulioii dobu íídí a jsou píťSvčdCciil./e tylo investice se musí vyplatit. Vcfím. /c 
lake naí piúmy^l. ale zcjmťua u/ivaiclč kotlík, iiivcsloii. projeklanti si loto iivčiloimijí a 
nebudou j i / hledal pouze ncjIcvnOjSi /лГГ/.ení. 

/ $ . / & . . ' ! — 

fljcill 'm MlMNovAk 

iilKliodnC • tcťlmkkí slu/by 

KOJLU • I.OOS 5.r.i>. 
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Ing Jaroslav SKORPIL. CSC 

Kondenzační plynové kolle - optimální ekologické a energetické využili 
zemního plynu 

Kondenzační kotle jsou v odborné veřejnosti známy již řadu let. Přestože jejich používání к 
vytápění a ohTevu teplé užitkové vody přináší prokazatelné úspory energie, i podstatné snížení 
emisf Škodlivin, Jejich hromadné nasazení nastalo v Evropě před několika lety. Tenlo trend je 
vJoktrvalý. Unásmajikondenzačníkotle krom svých zastánců i řadu odpůrců. 

К hlavním argumentům píi prosazování kondenzační techniky patří: 
- maximální využitízemního plynu рП klasické technice spalování 
• značná redukce Škodlivin oproti klasiclcým.kotlům. zejména redukce kysličníků dusiku 
- vysoká bezpečnost zaffcenídíky uzavřené spalovací komoře a lesnému odvodu spalin 
-jednoduché a bezpečné napojení na otopný syslém 
-jednoduchá a bezpečná obsluha díky elektronickým a diagnostickým systémům. 
К argumentům odpůrců kondenzační techniky patří 2ejména: 
- vysoké Investiční náklady na kotel a odtah spalin 
• к dokonalému využití kondenzačního kolle Jo líeba nízkoteplotní otopná soustava 
- docílené úspory v palivu lze ztratit nevhodnou otopnou soustavou a pod. 

Na obr. je graficky znázorněno, jaký může býl zisk energie nasazením kondenzačního kofto. 

2,67% Kondcmallomvcrluit 
0,65% Abgasvcrlusl В 0, /S?ó Slichknr.svcrlust 

Ve Spolkové republice Německo Je s ohledem na nebezpečí tzv. 'skleníkového efoktu' vlivem 
zvýíení obsahu kysličníku uhličitého v atmosíérc v důsledku spalování fosilních poliv zavedena 
fada podpůrných opalřeníke snížení Ivorby Škodlivin, a nasazování kondonzačních kotlů je 
finančně zvýhodňováno. Podobná opatření je nutno zavést I и nás. a tím by odpadl argument 
ofinonční náročnosti kondenzačních kotlů. Argumentu o nízkoteplotní soustavě lze čelit tím.2e 
ve skutečnosti větíina otopných soustav pracuje převážné v nízkoteplotním provozu. 

Hovofime-li o současných kondenzačních kotlích, je nul no si uvědomit, že se jedná o kotel tzv. 
druhé genoraco. kdo prakticky celá spalovací komora a rovněž dodatkové plochy jsou 
zhotoveny z korozlvzdorného materiálu, ze speciální slitiny hliníku. VělSina výrobců 
kondenzačních kotlů používá horáky s úplným předmiSením paliva a vzduchu, což umožňuje 
docílit snížení pTebytku vzduchu na hodnotu okolo 12. a tím I přijatelné výíe rosného bodu 
spalin, což umožňuje částečné využití kondenzačního tepla spalin i v klasických otopných 
soustavách. 
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Na obf. Jo uvodona závislost rosného bodu spalin no přebytku vzduchu pro zemnf plyn H (Rusko), 
vlevo Jsou uvedeny hodnoty emisí SkodlMn a současno plamo om'snllimlry. 

CO,-CWt fík 
17.7 Щ ^ЧГ 9.4 Й.7 í.( 

I и 
WnoVX, 

Jedním z typických představitelů prynových kondenzačních kotlů Je Domoplus od f iimy Schaf or 
z Emtdettenu. BRO. Jedná se o závosný kotel, vyráběný o výkonech 20 a 30 kW. 
Kotel Je dodáván olte/nalivné se slojatým zásobníkem TUV nebo so závěsným zásobníkem TUV 
o obsahu 80 L 
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Nejen půtobtvý detion. kdy in6hob0ý kotol to zásobníkem a saJonnrzprocovunToplochovánr 
způsobují. 2e kolei harmonicky zapadá do InstalovanolK) prostoru, olo ptodovíEm ulllkovó 
vlastnosti kotlo Jsou zárukou spokojenocll zákazníka. 
Výměník teplaje zhotoven z korozlvzdornó xM liny hliníku, horák i úplným ptodmSenlnri paliva 
umoznujo nojon jednoduchá seřízení spalovacího piocMU.alo lim. Jo lze oddolono tofldit I 
ipalovoef vzduch, bo kotel nasadit do vlech povolených tyslemů oatohu ipailn. 
Plochý holák Je dělený, tepolno zatátonf Jednoho elementu Jo 10 kW.zomnl plyn Jo «polován 
bezpiomenným způsobom na povrchu horáku vytvoTonóho z kovových vláken. Tlrn lezl toploty 
plamene okolo 900-950 C. coz má га důslodok extremno nbkó hodnoty kysličníků dudku -17 
ppmal2ppmCO. 
Rozhodující pro kondenzaci vodní páry ze ipcfln ve výmonVu topla allm pro výslodnou roenf 
íTupeftvyuznfJehodnota/otnóno bodqipailn.ktofáJoodvUlá-vbaTJvo -na pTobylku vzduchu 
a obsahu CO2 vo spaftiách. PlalíobocnA • C(m vytJlorxah kysllcnfcu uhUeltého.lIm vyWteploia 
rosnoho bodu. PUznlvó kondenzofinf podmínky kotlo Domoplus znamonojUo lontokololjo 
vhodný I pro staro klasicko systómy vytápťjnr". najde tod/ vyuMf I pn rokonttiukcfch. Na datlím 
obr. Je znázornono.io I pn soustavo 90/70 С Je pokryto 90% rocnlspolroby tepla kondenzačním 
provozem kotle Oomoplm. 

6 e 
. 1 . . - . . 

10 M JO 

Pro kotol Domoplus Je nobtzon optimální koncept reouksee tepla podlo skutečné potroby, t]. 
kotlový, mklda časový modul vCetne pokojového roatfáloru teploty • vlz.obr. 

.y/dwammodj 
••••• - < ^ :•'••.-ÍÍ^: ^ О с ^ г { ' ; : i , - ^ : ••••<-:'V''i •••••'.• •'••:• 

SIŠIM» und KtgtlfM ' 
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Technicko údaje коНа Domoplus 

Typ 
l l l l l l l l l U l l i l . i r . l . l l l l 

Jmenovitý tepelný výkon 
Účinnost 40/30 °C 
Ztráta spalinami 
Teplota spalin 
Obsah CO2 
EmbeNOj 
Emise CO 
Množství kondenzátu 
PH 

DPS 20 
JI H l l I I I I I f I l l l l l l l l l 

kW 
% 
> 
°C 
% 

ppm 
ppm 
l/h 

NojvyBíprac.toplotanasf. С 
Nojv/SUpracpTottak 
Přlp.ttakprynu 
VýtkoAíko/htoubka 
Hmotnost 
Hlučnost 

bar 
mbar 
mm 
kfj 
dDA 

11-21.8 
1065 
0.7 
33 
9.5 
17 
12 
256 
3.7 
95 
4 
20 

900/600/460 
85 

<55 

DPS 30 
r^^nw^ve^vfft nr^^^rev 

17.5-35 
1075 

0.65 
33 
9.5 
18 
15 
4.1 
3.7 
95 
4 
20 

900/740/460 
100 
<55 

Pra kotio Domoplus Jsou dodávuny votkore komponenty pro odtah spalin. Jak pro systémy co 
závislým, tak I nczóvblým přívodem vzduchu, ale I pra altotnatrvu streSnf kotelny. 

Na daWstrano Je uvedeno porovnáni kondonzacntch kotlů na tíhu v SRN. 
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N o s i t e l 2 1 a 22 HEZIIIÁRODlll ТПОРЫЕ 
z i k v a l i t u • a l u í b y 

Ш Ж , р А ш Т а . Л Н И MADRID 1993 . 1994-
řltoA v J « l » 4 dalaalo.kopla, Иаапа (aoulh. 

•tolaoaM • ildflbínannjth. banilnamh а 
knrchnfcWll - «faiaaiia • iknli>k« komplalul 
lacjnatagta CaqiacJUi tlanlo 

Valení obchodní přátelé. 
Jméno naší firmy Jisté není některým z Vás neznámé. Vy ostatní dovolte, 
abychom se představil 1. 
Firma ETK spol. s r. o. vznikla v roce 1790 Jako sesterská firmě 
Tankschutzbetrieb Tůma Hunehen, 5Л7/, od které načerpala cenné 
zkušenost i získané vlče než desetiletou Činností v Německu. 
Haší hlavní naplní nyní Je dodávka prvotřídních technologií montáže a 
servisu zařízení na skladovaní a distribuci ropných produktu a jiných 
chemikálií a to v naprostém souladu s nejnáročnějšími ekologickými 
poSadavky. 
Program firmy představuje/ 
1) Výstavba a rekonstrukce benzínových čerpacích stanic včvtné 
kompletního servisu a technologických projektň. Od roku 1772 Je firma 
výhradním distributorem moderních elektronických výdejních stojanů a 
řídících systémů firmy TOKHE1H, USA. Hale nabízíme Široký sortiment 
malých čerpadel všeho druhu a pouliti stejné značky. 
2) Čištěni a revíze všech skladovacích nadři 1 včetně potrubních rozvodu 
v souladu s ČSH 7S34IS. ČSH if020í a to pracovníky s kvalifikací 1 
a 11 stupné dle smérnic ČSH z roku 1772 v oboru nedestruktivního zkou
šení netěsnosti a defektoskopie. 
Zároveň nabízíme likvidaci ropných produktů současné s přepravou 
nebezpečných odpadů podle novelizovaného zákona^ s veškerými povoleními 
к tomuto určenými. 
S) Vložkovánl podzemních a nadzemních nadři i na roFné a Jiné produkty. 
Upravenou plastovou vložkou Je dosaženo dvouplášťové nádrže s 
kontrolním meziprostorem a trvale hlídanou indikací netěsnosti v 
souladu в novelizovanou ČSH Á502Q1 a ČSH 74S41S a to'jak na naftu tak 
na benzin {benzin je patentován). Ha tuto technolog/i je zpracován 
odborný posudek а typové osvědčení z FT2Ů Ostrava-Raúyanice a VŮ ПС 
Zlín, které zaručuji kvalitu materiálů i provedených prací. 
4) Dodávka a montáž" signalizačního tlakového nebo podtlakového zařízení 
firmy ASF. SRH. na hlídání netésnosti dvoupl ášťových nádrží, podlah a 
potrubí, schválené FT2Ů Ostrava-liadvan ice. 
5) Hátéry speciálními barvami. 

I 
i) Demontáž а likvidace starých, nepoužívaných podzemních i nadzemních 
nádrží na ropné produkty. 

Jsme jednou z mála firem, která vlastní veškerá povoleni а zkoušky pro 
výše uvedenou činnost. V případě Vašeho zájmu o jakoukoli službu či 
zařízeni Vám rádi sdělíme další technické podrobnosti. 
Děkujeme a těšíme se na spoluprácí 

ET.K spol. л г. o. 
Josef Тита 

E T K • p o l . l r . o . 
ULVANČln. 4*401 IAILONECM/M. 

|0>: 394112. DI& IW03S4II2 
. . - ..I.WM/23301.33947 
1 4 7 Ы 0431/33391 
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I n g . F r a n t i š e k S E S V A S I K 
Minislcrslvo průmyslu a obchodu ČR 

Energetická politika České republiky a legislativa 

Od schváleni energetické politiky vládou České republiky v únoru roku 1992 
uběhlo již vice než 30 měsíců a došlo к podstatným změnám celé řady podmínek -
v červenci roku 1992 vláda schválila své programové prohlášeni, došlo к rozděleni 
bývalé ČSFR, к privatizaci značné části energetických společnosti, ke konečnému 
potvrzeni rozhodnuti dostavět jadernou elektrárnu Temelín, к deregulaci cen 
podstatné části energetických komodit а к zahájeni výstavby ropovodu Ingoldstadt. 
Ve vládo byla přijala nebo alespoň projednána řada dalších dokumentů, které 
podstatně ovlivňuji energetický sektor - Statni politika životního prostředí České 
republikýVásady státní surovinové politiky, Evropská dohoda zakládající přidruženi 
mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími, Evropská energetická 
charta, výsledky Uruguayského kola GATT, Úmluva o změně klimatu a další. Tyto 
již realizované kroky vyvolávají potřebu energetickou politiku aktualizovat. 

Aktualizovaná energetická politika, zpracovávaná Ministerstvem průmyslu a 
obchodu, je tvořena tak, aby transformace energetického hospodářství směřovala 
po stránce technické, legislativní i ekologické ke kompatibilitě s energetickými 
hospodářstvími zemi Evropské unie. Vycházeli jsme ze zkušeností tvorby a 
realizace energetických politik vyspělých států Evropy, především SRN, Francie, 
Dánska a Holandska, přičemž tyto zkušenosti jsme museli aplikovat na tuzemské 
podmínky značně vzdálená standardu. Na tvorbě aktualizované energetické politiky 
spolupracovala na komerční bázi celá řada firem, vysokých škol a výzkumných 
ústavů. Zvláště užitečná byla spolupráce s firmami zaměřenými na ekologii. 

Aby energetická politika byla kvalitním dokumentem, musí vyhovovat celé 
řadě do jisté míry protichůdných požadavků. Vedle zabezpečeni dostatečné 
spolehlivosti "dodávek energie musí soočasnff zabezpečit ekologická kriteria při 
maximální ekonomické efektivnosti, musí vyhovět mezinárodním úmluvám a 
normám, musí být provázána s energetickými politikami vyspělých států, musí být 
dostatečně konkrétní z hlediska dlouhodobého i krátkodobého, a bylo by možno 
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uvést ještě celou řadu podmínek nutných, no však postačujících к dostatečné 
kvalitativní úrovni energetické politiky. 

Celý dokument je připraven ve dvou částech - aktualizovaná energetická 
politika a komentář к aktualizované energetické politice. 

Vlastni aktualizovaná energetická politika je stručný, zhruba desetistránkový 
dokument, v němž jsou jasně specifikovány základní dlouhodobé i krátkodobé cíle 
energetické politiky včetně nástrojů, kterými bude vláda energetickou politiku 
prosazovat. Tento materál by měl mít dlouhodobou platnost. 

Komentář к aktualizované energetické politice je materiál podstatně 
rozsáhlejší, mající přes 130 stran textu, tabulek a grafů. Stručně charakterizuje 
dosavadní vývoj energetiky, dává přehled o výchozích podmínkách nabídky paliv a 
energie, komentuje a dává do souvislosti jednotlivé cíle energetické politiky, popisuje 
nástroje, které bude vláda к prosazení energetické politiky prosazovat a dává i 
poměrně podrobnou informaci o předpokládaném vývoji jednotlivých sektorů 
energetického hospodářství. 

Aktualizovaná energetická politika není plánovacím aktem a ponechává 
značně Široké pole působnosti pro tržní mechanismy. Nepreferuje předem žádná 
energetická média ani technologie. Stanovené cíle energetické politiky i nástroje к 
jejich realizaci však budou znamenat pro některá paliva či technologie velké 
problémy, pro jiná zase větši naději a perspektivu. 

Aktualizovaná energetická politika definuje základní nástroje energetické 
politiky, vymezuje oblast! energetického hospodářství, v nich se stál bude přímo 
angažovat, formuluje základní dlouhodobé čile energetického hospodářství a její 
krátkodobé cíle v energetickém sektoru. 

Základní dlouhodobé cíle aktualizované energetické nollllkv Isou tyto: 

• zajistit spolehlivé zásobováni ekonomiky energii za přijatelné ceny, 

- minimalizace nepříznivých vlivů výroby, distribuce a spotřeby energie 
na životní prostředí na úroveň obvyklou ve státech Evropské unie. 

• připravit energetické hospodářství České republiky ke vstupu do 
Evropské unie po stránce legislativní I technické. 
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Základní čile tedy nejsou definovány fyzikálními veličinami, jak to bylo v 
plánovaném hospodářství. V otevřené ekonomice Česká republiky, jakou se stává, 
a při její velikosti a výkonnosti, by byly taklo stanovené cíle pouze zbožným přáním. 

Spolehlivé zásobování energií za přijatelné ceny jako první základní 
dlouhodobý cil aktuaiizovarie'errergeilCKe" politiky bude v energetice zabezpečeno 
vytvořením tržního prostředí , cenovou a daňovou politikou a dostatečnou 
diverzifikaci zdrojů energie. 

Vytvořeni podmínek pro uplatňování soutěžních prvků ve zdrojové části 
energetického hospodářství považuje vláda za jeden z klíčových faktorů pro 
spolehlivý provoz energetiky. Proto bude trh energie natolik otevřen a liberalizován, 
aby nutil výrobce i distributory ke zvyšováni efektivnosti jak při těžbě a zpracováni 
paliv, tak i pii distribuci a přeměně energie. Další zvyšováni efektivnosti na straně 
výroby i spotřeby energie bude ze strany státu podporováno za přesně stanovených 
podmínek (programy snižováni spotřeb paliv, elektrické a tepelné energie, podpory 
využíváni obnovitelných zdrojů energie, atd.). Soubor souvisejících legislativních 
předpisů bude průběžně zdokonalován. 

Protože restrukturalizace energetické bilance jako celku nemůže na rozdil od 
ostatních segmentů národního hospodářství záviset pouze na volném působeni 
tržního prostředí, budou podobné, jako jo tomu v jiných vyspělých státech, 
využívány i v České republice vhodné doplňkové cenové i daňové nástroje, 
implementováno к dosaženi požadovaných řešeni a cílů. Vývoj cen paliv a 
elektrické c: tepelné energie bude ovlivňován tak, aby výsledné cenové relace 
odpovídaly přiměřenému zisku a ekonomicky oprávněným nákladům na dovoz, 
těžbu, výrobu a distribuci jednotlivých forem energio. Dudo uplatňována povinnost 
výkupu elektrické energie vyrobené při kombinované výrobe elektrické energie a 
tepla i z druhotných a obnovitelných zdrojů. Od roku 1995 bude výměrem 
ministerstva financi stanoveno, že ceny elektrické energio z kombinované výroby 
tepelné a elektrické energio z obnovitelných zdrojů a z druhotných zdrojů energie, 
dodávané držitelům autorizace pro rozvod, budou zařazeny do kategorie věcně 
usměrňovaných cen s tím, že tyto ceny nesměji poklesnout pod úroveň průměrné 
ceny výrobce elektrické energie s rozhodujícím podílem na trhu. 

Dostatečná spolehlivost provozu celého energetického hospodářství bude 
docílena minimalizaci specifických rizik jednotlivých zdrojů energie, diverzifikaci 
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struktury zdrojů energie a zajištěním přiměřené kombinace dovážených a domácích 
zdrojů energie. Uzavřeni dlouhodobých dohod o dodávkách zemního plynu spolu 
s diversifikaci jeho dovozu a diverzifikace dovozu ropy jsoii hlavni cesty к dosaženi 
cenové stability a vysoké spolehlivosti dodávek energetických zdrojů. 

Plněni druhého základního dlohodobého cíle - minimalizace nepříznivých 
vlivů výroby, distribuce a spotřeby energie na životni prostředí na úroveň 
obvyklou ve státech Evropské unie - bude především dosahováno 

absolulnim poklesem spotřeby prvotních energetických zdrojů, 

podporou výroby elektrické energie v kombinovaných zdrojích elektřiny 
a tepla, 

restrukturalizaci energetické bilance ve prospěch paliv, jejichž užiti má 
méně nepříznivé dopady na životni prostředí, 

nárůstem podílu jaderné cnorgeliky na výrobě elektrické energie, 

odsiřováním a denitrilikaci vybraných kondenzačních uhelných 
elektráren a tepláren, 

podporou metod integrovaného plánování zdrojů energie, 

podporou vyššího využíváni druhotných a obnovitelných zdrojů 
energie. 

Dosaženi ekologických cilů budo vycházet především z uplatněni 
legislativních nástrojů a ze státní politiky životního prostředí při respektováni 
mezinárodně přijatých závazků. Nadále bude akcentována součinnost při tvorbě 
energetické, surovinové a ekologické legislativy s cílem minimalizovat negativní vlivy 
energetického hospodářství na životni prostředí. 

V souladu se Státní politikou životního prostředí České republiky budou zo 
státního rozpočtu i v energetickém hospodářství financovány pouze ty ekologické 
akce, které jsou předmětem veřejného zájmu a u nichž neni znám původce 
znečištěni. Omezená přímá pomoc státu bude rovněž v případech, kdy bude nutné 
odstranit ekologické škody vzniklé v minulosti (vnitřní ekologický dluh). 
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К dosaženi emisních limitů a ke zlepšeni colkové situace v emisích škodlivin 
na území ČR bude orientována těžba a zušlechťováni uhlí, v elektroenergetice 
budou provedeny rekonstrukce výrobních zařízeni spojené se zaváděním nových 
technologii (fluidní kotlo, výstavba odsířeni na vybraných elektrárnách), výstavba 
paroplynových zařízeni, změna paliva a pod. V souvislosti s uvedením jaderná 
elektrárny Temelín do provozu a s předpokládaným zprovozněním dalších zdrojů 
elektrické energie bude vyvíjen tlak na odstavování dalších bloků uhelných 
elektráren bez ohroženi stability provozu elektrizační soustavy. 

V souladu se Statni politikou životního prostředí České republiky energetická 
politika předpokládá 

- stanovení limitů těžby uhlí jako podkladu pro formulaci surovinové politiky 
státu, 

- posíleni mechanismů ekologického dohledu nad těžbou do r. 1996, 

- zpracování a naplněni Programu rekultivací devastovaných území do r.2000, 

- stanovení a uplatněni uhlíkové (resp. energetické) daně do r.2000. 

- stanovení a zabezpečeni plošného dosaženi imisních limitů do r.2005. 

Třetím základním dlouhodobým cílem energetické politiky • připravil 
energetické hospodářství České republiky ke vstupu do Evropské unie po 
stránce legislativní I technické • sleduje vláda především výrazné omeze*hT 
možnosti vzniku krizových situací v energetickém hospodářství. Jednotícími 
dokumenty, které bude vláda ČR respektovat a které dostatečně vyjadřuji principy 
reforem ve vyspělých zemi Evropy, jsou Evropská energetická charta a Dohoda к 
evropské energetické chartě. Základní principy těchto jsou: 

zachováni suverenity každého státu v oblasti správy a využíváni 
energetických zdrojů a nakládáni s nimi, a ve svrchovaném rozhodováni o 
své energetické politice. Evropská energetická charta neupřednostrtuje 
jakýkoliv druh vlastnictví energetických zdrojů, předurčuje však tržní, 
liberalizované a konkurenční prostředí, ve kterém vlastnici těchto zdrojů 
podnikají, a to i když se jedná o podniky vlastněné státem, 
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obchod s palivy a s elektrickou energii vycházející zásadné ze závěrů 
Uruguayského kola GATT, 

tzv. "režim národního zacházeni", který v oblasti přípravy a získáváni investic 
i dalších finančních zdrojů, v přístupu к trhům, ke kapitálu а к podnikáni 
nediskriminuje ani nepreferuje nikoho z účastníků. Jeho zaváděni však můžo 
být postupné, s uplatněním časově omezených výjimek, 

snaha o minimalizaci škodlivých ekologických dopadů ekonomicky efektivním 
způsobem v celém energetickém cyklu, 

transparentnost a veřejná dostupnost všech zákonů, nařízení a regulačních 
omezení, 

prohloubeni závazků к poskytováni větších tranzitních možnosti pro paliva 
a elektrickou energii, 

zapojení České republiky do výměnného systému elektrická energie, který 
umožní minimalizovat investiční náklady na rezervní výkony v elektrizační 
soustavě. 

Připojováni České republiky к Evropské unii neproběhne ze dne na den, ale 
bude to postupný proces, jehož rychlost bude záviset na tom, jak rychle se budeme 
pravidlům v Evropské unii existujícím přizpůsobovat. Platí totiž zásada, že každý, 
kdo do Evropské unie vstupuje, musí akceptovat to, čeho již v integraci dosáhla. 

Se začleňováním České republiky do evropských struktur bude spojována i 
žádost České republiky o řádné čianstvi v Organizaci pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a o členství v Mezinárodni energetické agentuře (IEA). Zatímco v 
připadá členství České republiky v OECD neexistuji v české energetice a v 
souvisejíc! legislativě žádné závaží;.ijši překážky pro vstup, je nutné před vstupem 
České republiky do IEA vytvořit technické i legislativní předpoklady pro zajištěni 
strategických zásob ropy na úrovni n inimálně 90-ti denní spotřeby. 

Vedle základních dlouhocbbvdi cílů konkretizuje aktualizovaná energetická 
politika tyto krátkodobá cíle: 

1. Dokončeni privatizace a rr -.trukturallzace zdrojové části energetického 
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hospodářství 

Cilem jo snižování majetkového podílu státu v akciových společnostech a tlm 
i snižováni možnosti přímého zasahováni státu do jejich řízeni. Proces snižováni 
podílu státu budo zahájen až po splněni několika předpokladů, diky kterým dojde 
jednak к určité možnosti regulace procesů v odvětvi jiným způsobem než majoritním 
podílem státu v akciových společnostech, jednak dojde к uspořádání, kde bude 
možno uplatnit žádoucí soutěžní prvky a bude zřejmé, že provoz akciových 
společností v energetickém sektoru nebude v rozporu se zájmy státu. 

Základními předpoklady pro snižováni majetkového podílu státu jsou 
především dokončeni energetické legislativy, fungující regulační orgán a systém 
cen, respektující tržní principy a implementaci státní energetické politiky. 

2. Dopracování definitivního statutu Energetické agentury 

Na základě dosavadních zkušenosti z činnosti Energetické agentury, jejíž 
postavení, poslání, hlavni úkoly, způsob řízeni a vztahy к ostatním orgánům a 
inslitucim České republiky v současnosti vycházejí z prozatímního statutu, zpracovat 
do konce roku 1994 jeji definitivní statut. V roce 1995 nově vymezit oblast 
působnosti Státní energetické inspekce. 

3. Stanoveni regulačního rámce a zřízeni regulačního orgánu 

Dodavatele energie a paliv, jež jsou trvalými přirozenými nebo dočasnými 
institucionálními monopoly, bude stát ovlivňoval především prostřednictvím 
regulačních orgánů a majetkovou účasti. Pravidla a rozsah této regulace budou 
bčhem roku 1995 podrobně legislativně specilikovány. 

4. Omezeni produkce škodlivin stávajících velkých zdrojů znečištění 
v energetice 

Sníženi produkce škodlivin stávajících velkých zdrojů znečištěni v energetice 
bude dosahováno především omezováním jejich provozu, změnou struktury 
spotřeby paliv, změnou technologie spalováni (především přechodem na fluidní 
spalováni) a dodatečně instalovanými technologiemi pro záchyt látek znečišlujicich 
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ovzduší (odsíření a denilrilikace spalin). Příznivé bude rovněž působit zahrnováni 
externalit do cen energio. Vývojový trend emisi škodlivin musí i časové směřovat 
к naplněni jednoho z hlavních cilů energetické politiky, a to к minimalizaci 
nepříznivých vlivů výroby, distribuce a spotřeby energie na životni prostředí na 
úroveň obvyklou ve státech Evropské unie. Terminy vyplývají z mezinárodních 
úmluv a z již platné legislativy. 

5. Dokončeni základní legislativy a informačního systému v energetice 

Všechny kroky státu. budou i v přechodném období transformace 
energetického hospodářství legislativně upraveny formou zákona, nebo budou 
vycházet z této úpravy tak, aby směřovaly к předpokládanému cílovému stavu 
energetického hospodářství. Výkaznictví i celý informační systém v energetice 
bude do roku 199G systémově i metodicky transformován tak, že bude kompatibilní 
s informačním systémem používaným v OECD. 

К dosaženi dlouhodobých i krátkodobých cilů energetické politiky bude vláda 
. využívat к usměrnění chováni všech subjektů energetiky především tyto nástroje: 

1. energetickou legislativu, 

2. cenovou a daňovou politiku, 

3. regulaci činnosti přirozených monopolů, 

4. vývozně - dovozní politiku paliv a energie, 

5. přímou angažovanost státu ve vybraných aktivitách v energetice, 

6. regionální energetické politiky. 

Energetické legislativě dává aktualizovaná energetická politika mimořádný 
význam. Výslovně stanovuje, žo všechny kroky státu, zabezpečující přechodné 
období transformace energetického hospodářství, budou legislativně upraveny 
formou zákona nebo jiného legislativního aktu. V této souvislosti vláda předpokládá 
přijeli především těchto základních legislativních norem: 

- Zákon o podnikáni a výkonu statni správy v energetických odvětvích 
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(l.zv.Energctický zákon) (termín rok 1994), 

- Zákon o hospodaření s energii (termín rok 1995), 

- Atomový zákon (termín rok 1995),. 

- Horní zákon (termín rok 1995). 

V době tvorby tohoto referátu byt zákon o podnikání a výkonu státní správy 
v energetických dvétvich předložen parlamentu ke schváleni. Tímto zákonem budou 
vymezeny základní podmínky podnikání a výkon správy v elektroenergetice, 
plynárenství a teplárenství. Stanovuje základní podmínky pro vstup podnikatelských 
subjektů do energetických odvětvi, která byla až dosud zcela ovládána státním 
monopolem. Podle nového zákona si stál ponechá právo udělovat oprávněni к 
podnikáni jednotlivým subjektům v miřo obvyklé ve vyspělých zemích. Dále tento 
zákon zaručuje každému, kdo o to požádá, odebíral energii dle vlastního výběru 
(samozřejmě v souladu s územně-plánovací dokumentaci a po splněni technických 
podmínek). Rovněž definuje mimořádné situace v energetických soustavách a 
možnosti jejich řešeni. Vymezuje úlohu státní správy a soubor ekonomických i 
právních nástrojů, jimiž stát může prostřednictvím svých orgánů do energetického 
sektoru zasahovat. V zákoně je také stanovena povinnost držitelů autorizace 
minimalizovat při výkonu vymezených činnosti nogativni dopady na životni prostředí 
a na majetek jiných fyzických či právnických osob. 

Zákon o hospodařeni s energii bude stanovovat oodminky hospodařeni s 
energetickými zdroji v oblasti jejich finálního využiti. V současné době jsou 
sestavovány zásady tohoto zákona, který by měl 

vyjadřovat zájem stálu na zlepšováni efektivnosti výroby, zpracováni, 
přepravy, distribuce a spotřeby energie a na minimalizaci souvisejících 
negativních ekologických dopadu, 

preferovat snižováni spotřeby energie před získáváním nových zdrojů, 

stanovovat povinnost vlády vydávat energetickou politiku, 

stanovovat povinnost pro orgány statni správy realizovat programy 
podporující energeticky úsporná opatřeni, 

upřesňovat zásady daňové politiky státu ve vazbě na energetické úspory, 

specifikovat prováděni energetického auditu u vybraných spotřebičů energie, 



10 

specilikovat přistup К energii, statni filosofii při úsporách a zhodnocováni 
energie a při využíváni obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 

Zákon o hospodařeni s energii musi respektoval především aktualizovanou 
energetickou politiku a zásadu kompatibility naši energetické legislativy s 
legislativou zemí Evropské unie. Našim cilem je rovněž docílit výrazné 
proekologický charakter tohoto zákona. Zvláštní důraz klademe na rozpracováni 
zásad energetických koncepci regionů. 

Atomový zákon bude zahrnovat všechny oblasti mírového využiti 
radioaktivních surovin a vymezí podmínky pro provoz jaderných elektráren, 
skladováni vyhořelého paliva a likvidaci jaderných elektráren po ukončeni jejich 
provozu. 

Horní zákon, vycházející ze surovinové politiky státu, vymezí podmínky těžby 
nerostných surovin (a tedy i paliv) a zodpovědnost za škody vzniklé důlní činnosti. 

Cenovou a daňovou politiku specilikuje aktualizovaná energetická politika jako 
klíčový nástroj, nebol při přechodu к tržní ekonomice jsou deregulace cen a 
liberalizace zahraničního obchodu spolu s demonopolizaci a privatizaci základními 
podmínkami vzniku konkurenčního prostředí. V oblasti cen nositelů energie jsou již 
dnes postupné odstraňovány existující cenové delormace s cilem dosáhnout 
cenové relace, odpovídající ekonomicky oprávněným nákladům a přiměřenému 
zisku. Již dnes tlak rostoucích cen energie výrazně ovlivňuje chováni spotřebitele 
při volbě zboží s ohledem na jeho měrnou spotřebu. Také daňová zvýhodněni např. 
provozovatelům obnovitelných zdrojů energie jsou pro podnikatelskou sféru 
motivující. Je zřejmé, že se stupňujícím se tlakem postupné deregulace cen a 
vhodnou daňovou politikou bude energetickou hospodárnost spotřebičů považovat 
veřejnost za jeden z rozhodujicih parametrů užitné hodnoty. 

Vedle deregulace cen energie, která bude mil restriktivní účinek, bude se stát 
ve smyslu aktualizované energetické politiky, angažovat v těchto vybraných 
aktivitách: 

• v podpore efektivních energetických úsporných opatřeni a ve snižováni 
negativních důsledků spotřeby energie na životni prostředí, 

- v podpoře vyššího využíváni obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
včetně podpory výzkumu efektivního využili plynu sorbovaného na uhelné 



11 

sloje. 
- při vybraných útlumových programech těžby uhlí a uranových rud, 
- při tvorbě efektivního systému správy a dozoru nad jadernou radiační' 

bezpečnosti, 
- při vypisováni veřejných soutěži na přírůstky výkonů v elektrizační soustavě, 
• ve výzkumných a vědeckých aktivitách, směřujících к efektivnějšímu a 

ekologičtějšímu využili energetických surovin i elektrické a tepelné energie, 
• při vytváření legislativních podmínek pro tvorbu strategických reserv a řešení 

stavů nouze. 

Z vyjmenovaných aktivit státu je zřejmé, že mezi nimi dominuje opět ekologie 
a návazné energetické úspory. Orientace podnikatelů na energeticky progresivní 
výrobky je ledy pro ně jedinou perspektivní cestou, která bude stále vice 
podporována i ekologickou legislativou. Právo energeticky úsporné řešení výrobků 
či technologie bývá a stále vico bude optimálním řešením, jak splnit parametry 
stávající a hlavně připravované ekologické legislativy. Již dnes výrobky či 
technologie s nízkou energetickou účinnosti jsou zejména na zahraničních trzích 
velmi těžko prodejné. 

Podmínky a rozsah statni účasti budou specifikovány ve smlouvách mezi 
státem a příjemci podpory a budou vycházet z možnosti státního rozpočtu. Při 
uplatňováni podpory bude uplatňováno výběrové řízeni. O významných investicích 
v energetice bude stát i nadále spolurozhodovat. 

Energetické úspory budou vo smyslu aktualizované energetické politiky 
podporovány zejména: 

- zvýhodněnými úvěrovými podmínkami dlouhodobých úvěrů jako cílenými 
podporami úspor energie, poskytovanými v rámci vyhlášených programů, 

• energetickými audity v průmyslu i v bytové sféře, včetně podrobného 
vyhodnoceni ekonomické efektivnosti využití potenciálu úspor, 

• klasifikaci, resp. štitkovánim zařízeni a výrobků z hlediska spotřeby energie, 

• rozšiřováním a zkvalitňováním všech forem poradenství i informačními 
kampaněmi к vytváření všeobecného povědomí o souvislosti mezi spotřebou 
a racionálním využíváním energie na straně jedné a stavem životního 
prostředí na straně druhé. 
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Aktualizovaná energetická politika považuje úspory energio a snižováni 
energetické náročnosti ekonomiky za trvalý úkol, majici bezprostřední vliv na stav 
životního prostředí i konkurenceschopnost veškeré produkce a služeb. Pro realizaci 
cílů energetické politiky nelze zvolit jinou cestu, než je zefektivněni energetických 
přeměn, snižováni energetických ztrát, širší využíváni obnovitelných energetických 
zdrojů a změnu struktury prvotních energetických zdrojů. Důležitým předpokladem 
úspěchu při úsporném a racionálním využili energie je především uvědomělé 
jednání občanů. Je nezbytné vytvářel takové klima, aby jednotlivec vědomě mohl 
energii využívat efektivně a kde to bude možné, aby na základě vlastního 
rozhodnuti omezil její spotřebu. 

Již v současné době jsou realizovány kroky ze strany státu, podporující 
realizaci energetických opatřeni a vyšší stupeň využíváni obnovitelných zdrojů. V 
legislativě jde zejména o: 

- získání daňové úlevy (daň z příjmů) při pořízeni malého energetického 
zdroje. Osvobozeni od daně z příjmů z provozu malých vodních elektráren 
do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízeni, 
zařízeni na výrobu bioplynu, zařízeni na výrobu schválených biologicky 
degradovatelných látek, zařízeni na využití geotermálni energie, 

• zvýhodněná 5 % sazba daně z přidané hodnoty na některé zboží zajištující 
úspory energii, 

- možnost úlevy na dani z nemovitosti (u staveb) po změně systému vytápěni 
z pevných paliv na vytápění plynem a elektřinou nebo na systém využívající 
obnovitelné energie solární, větrné, biomasy apod, a při snížení tepelné 
náročnosti budovy. 

Dále je to řada programů jednotlivých ministerstev, podporující úsporná 
energetická opatřeni. Například Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 
prostřednictvím Energetické agentury ČR od roku 1991 každoročně vyhlašuje 
"Zásady stální účasti při snižováni spotřeby paliv a energie v budovách a bytech v 
ČR'. Státní podpora je určena к zavádění progresivní a ekonomicky efektivní měřici 
a regulační techniky v oblasti spotřeby tepla a teplé užitkové vody, ke zlepšováni 
tepelné izolačních vlastností budov, к zabezpečeni celostátní sítě energetických 
poradenských středisek a ke stimulaci vyššího využíváni obnovitelných a 
netradičních zdrojů energie. Na realizaci tohoto programu byla již od začátku jeho 
trváni vynaložena zo státního rozpočtu zhruba miliarda Kč. 
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Ty činnosti v energetice, které mají charakter přirozených monopolu (přenos 
a distribuce energie), bude stál ekonomicky ovlivňovat legislativou a regulačními 
orgány. Cílem bude vytvořeni náhrady soutěžního prostředí pro tyto monopoly s 
cilem zajistil veřejné zájmy i ochranu spotřebitelů. Uvedené regulační podmínky na 
trhu energie jakož i práva a povinnosti regulačního orgánu v energetice budou 
podrobně speciíikovány v zákoně a v navazujících předpisech. Od roku 1995 bude 
technickou regulaci provádět ministerstvo průmyslu a obchodu a ve smyslu platných 
právních norem cenovou regulaci ministerstvo financi. Komplexní vytvořeni 
regulačních a stimulačních nástrojů к efektivnímu využiti energie aktualizovaná 
energetická politika předpokládá do konce r.1996. 

Dovozni a vývozní politika státu bude realizována v souladu s Evropskou 
dohodou o přidruženi к Evropské unii, s Dohodou к Evropské energetické chartě a 
s dalšími přijatými mezinárodními závazky. Dovoz paliv a elektrické energie bude 
stát omezovat pouze v případě reálného nebezpečí nekalé soutěže ze strany 
zahraničních dodavatelů, nebo pokud by tento dovoz znamenal vznik neúměrné 
závislosti dovozu na jednom dodavateli nebo teritoriu. Vývoz paliv a elektrické 
energie nebude stál vzhledem к omezeným surovinovým zdrojům podporovat a tyto 
vývozy budou podléhal licenčnímu řízeni. 

Rozhodující pro posuzováni úspěšnosti energetické politiky státu bude 
schopnost energetického hospodářství pokrýt požadavky trhu v období i po 
ukončeni transformace ekonomiky a obnoveni hospodářského růstu s 
respektováním existujících domácích i zahraničních podminek zejména v oblasti 
snižováni negativních důsledků užiti energio na životni prostředí. 

Postup realizace dlouhodobých cílů energetické politiky bude podpořen 
pravidelnou aktualizaci konkrétních nástrojů energetické politiky a zhodnocením 
jednotlivých zásadních změn v energetickém hospodářství (dokončeni 
restrukturalizace a privatizace, deregulace cen, legislativy a systému regulace) 
včetně specifikace potřebných zásahu státu . a postupné implementace 
mezinárodních závazků České republiky v léto oblasti. 

Hodnoceni účinnosti nástrojů a aktualizace postupných citů energetické 
politiky so předpokládá v pravidelných dvou až tříletých cyklech v závislosti na 
celkovém vývoji ekonomiky. 
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KONFERENCE "ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IV.' 
DNE 26.10.1994 ÚSTÍ NAD LABEM 

Pracovní sdružení pro centralizované zásobování teplem vzniklo v březnu 1991 

formou konsorcia podnikatelů v teplárenství. Konsorcium tvořilo 18 zakládajících 

členů. Pro zajištěni činnosti bylo vytvořeno Výkonné pracoviště, jehož funkci 

zajišťovali 3 pracovníci. V roce 1992 v souvislosti s novelou Občanského zákona 

a Obchodního zákona bylo к 1. červnu Sdruženi zaregistrováno jako právnická 

osoba. 

Od 1. záři roku 1993 přesídlilo Výkonné pracoviště do Pardubic, přičemž byl doplněn 

počet jeho pracovníků na 7. К dnešnímu dni má Sdruženi celkem 103 členů, z toho 

49 členů jsou výrobci tepla a 51 členů jsou výrobci technologie, projekční organizace, 

vysoké školy a výzkumné ústavy. Tři členové jsou zahraniční. 

Členem Sdruženi mohou být právnické osoby, jejichž činnost souvisí: 

- s výrobou, rozvodem a dodávkami tepla 

- s výrobou a montáži technologických zařízeni pro CZT 

- s projekci zařízení pro CZT 

- s činností výzkumných ústavů a škol ve vztahu к CZT. 

Vnitřní život Sdružení se řídi jeho stanovami a dalšími dokumenty. Orgány 

Sdružení jsou členská schůze, Rada a Revizní skupina. 

Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze. 

V období mezi schůzemi řídí chod Sdružení devítičlenná Rada, jejímiž členy jsou 

zástupci výrobců tepla, městských tepelných hospodářství, výrobců technologie a 

projekčních organizací, zástupce vysokých škol a výzkumných ústavů a ředitel 

Výkonného pracoviště, které pak vykonává veškeré činnosti související s chodem a 

životem Sdružení a plní úkoly Rady. 
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Správnost výsledků hospodaření Sdružení za uplynulý hospodářský rok hodnotí 3 

členná Revizní komise. 

Financování činnosti Sdružení je formou členských příspěvků na kalendářní rok. 

Další příjmy tvoří výnosy z podnikatelské a obchodní činnosti (školení, semináře, 

poradenská činnost,...). 

Sdruženi háji zájmy svých členů a zastupuje je v různých organizacích, například 

je členem mezinárodního sdružení podnikatelů v teplárenství UNICHAL se sídlem v 

Paříži, dále je členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářské 

komory - komory společenstev, Rady živnostenských společenstev a českého svazu 

zaměstnavatelů v energetice. 

Dále se Sdruženi snaii pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí. Je 

partnerem pro jednání s orgány státní správy - Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo hospodářství a 

další. Jedná s poslanci z energetické komise hospodářského výboru Parlamentu a s 

organizacemi napomáhajícími hospodářskému rozvoji, jako jsou např. Energetická 

agentura ČR, Asociace energetických manažerů, česká inspekce životního 

prostředí, české ekologické manažerské centrum, Státní energetická inspekce, a 

další. 

Sdružení má své programové prohlášení, z něhož vychází rámcový roční plán 
činnosti se zaměřením na tyto hlavní oblasti: 

- oblast technického rozvoje 

- oblast provozu, údržby, měření a regulace 

- oblast ekologie 

- oblast ekonomiky CZT a obchodně právních vztahů 

• oblast legislativy obecné (zákony, vyhlášky); 

- oblast styku s členy 

- oblast styku s veřejností 

- oblast zahraniční spolupráce 
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- oblast technicko - ekonomických informací 

• oblast spolupráce s orgány státní správy. 

Dále к těmto bodům náleží i všeobecně vzdělávací činnost vnější i vnitřní (exkurze, 
semináře, konference). 

Pro práci v jednotlivých oblastech jsou vytvořeny odborné pracovní skupiny, kde se 
řeší problémy především z obecného pohledu, pro konkrétní podmínky každého 
člena si závěry tvoří příslušný pracovník skupiny. 

V současné době jsou v činnosti lyto odborné pracovní skupiny: 

- pracovní skupina pro měření a regulaci 
- pracovní skupina pro ceny a ekonomiku 
• pracovní skupina pro statistiku, informatiku a tvorbu databáze 
- pracovní skupina pro ekologii 
- pracovní skupina pro marketing 

Samostatnou pracovní skupinou je 15-ti členná Vědeckotechniká rada, jejímž 
posláním je posoudit výstupní materiály a další výstupy ze Sdruženi z celkového 
pohledu zásadního posláni zásobováni teplem. 

Pro členy Sdružení a další zájemce jsou organizovány semináře, kurzy a pracovní 
setkáni к problematice cenové politiky, měření tepla, vyhodnocováni měřeni tepla, 
ekologii, kogeneraci, regionální energetické politice, apod. 
Rovněž jsme připraveni na poradenskou činnost v rozsahu potřeb podnikatelů v 
teplárenství. 

Pro potřeby členů a ostatní odbornou veřejnost vydává Sdružení čtvrtletně Bulletin 
3T (TEPLO - TECHNIKA - TEPLÁRENSTVÍ) a měsíčně Zpravodaj PS CZT. 

Sdruženi prosazuje technicky vyšší zhodnocení primérnich paliv při zásobováni 
odběratele teplem z centrálních zdrojů při splnění všech přísných ekologických limitů. 
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Snaží se být živou zpětnou vazbou mezi podnikatelskými subjekty i podnikatelským 
prostředím a mezi státními a územními orgány. 

Proces vytváření optimálních podmínek pro rozvoj teplárenství však se daří 
ovlivňovat jen velmi pomalu, a to i přes prokazatelné ekonomické a ekologické 
přínosy této hospodářské činnosti v celé řado vyspělých západoevropských 
států. Tam je v daleko větším rozsahu patrná snaha státu o efektivnost při realizaci 
své energetické politiky, respektující ekologickou i surovinovou politiku, propojenou 
výrazně s daňovým systémem, přičemž je plně respektována funkčnost regionální 
politiky resp. existence přirozeného monopolu zásobováni teplem. 

Naše filosofie rozšiřování a uplatňování způsobu zásobováni teplem z centrálních 
zdrojů není namířena proti používáni žádných primárních paliv či elektřině. Je jen 
pro to, aby všude, kdo je systém CZT technicky, ekonomicky a ekologicky vhodný, 
byl tento usilovně rozvíjen, a ostatní paliva či elektřina byly použity v méně 
urbanizovaných a odlehlejších lokalitách. 

Racionální rozhodováni je však podmíněno správnými relacemi cen paliv a energií, 
jejichž působeni na chováni ekonomických subjektů je neustále deformováno 
dotacemi, daňovými a jinými podmínkami. Naše úsilí o nápravu, resp. o závaznou 
informaci, kdy dojde к vytvořeni rovných podmínek, nenašlo zatím patřičnou odezvu. 

Výrazným aspektem práce Sdruženi je presentace a přiblížení úspěšných příkladů z 
ciziny i upozorněni na chyby při rozvíjení teplárenství. V souvislosti s připravovaným 
širokým uplatněním zemního plynu u nás proto s vážnými obavami sledujeme 
nevhodnou publicitu věnovanou náhradě pevných paliv plynem a elektřinou, kterou 
provádějí veřejné sdělovací prostředky v souvislosti s uvolněnými 6,1 mld. Kč na 
tento přechod. Nejsme proti použití plynu či elektřiny, snažíme se ale o výraznou 
diferenciaci ve prospěch zhodnocováni primárních paliv, a to v celé společnosti. 

Signály, které dostáváme jsou však opačné. Tam, kde je již CZT realizováno, se 
místo zahušťováni stávající tepelné sítě rozšiřuje využili plynu či elektrické energie 
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na vytápěni, namísto toho, aby se toto řešení směřovalo do odlehlých lokalit, kde 
není možno CZT realizovat. 

Této situaci rovněž napomáhá řada nekoordinovaných rozhodnutí, jako je např.: 

- nezahrnuti CZT do §9 písm.r zákona o dani z nemovitostí, umožňující majiteli 

pětiletou úlevu na dani při změně paliva, 

- naprostý nesoulad ceny paliv a energií mezi sebou i vzhledem к cenám 

světovým, 

- neúplně definovaná použitelnost uvolněných 6,1 miliardy Kč z FNM, 

- nestálá pravidla pro tvorbu věcně usměrňované ceny tepla, 

- existence vysokých diskontních sazeb úvěrů, které neumožňují výraznější 

prosazeni CZT z důvodů dlouhé návratnosti vynaložených prostředků, ačkoliv 

při kombinovaně výrobě lze získat levně elektrickou energii i teplo z ekologicky 

vhodných zdrojů při maximálním zhodnoceni jakéhokoliv primárního paliva. 

Ekologickč zhodnoceni primárních paliv při maximální účinnosti musí být 

prosazováno v zájmu nás všech, a to by měla být výzva všem, vždyť přirodu a 

zdraví máme pouze jedno. Proto také jako podstatný nedostatek považujeme 

• nedostatečnou osvětu těchto problémů našim občanům. 

Ing. Miroslav Krejčů 

21.10.94 


