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1. Zemní plyn v dopravě 
 
Automobilový provoz je v současné době jedním z největších znečišťovatelů životního 
prostředí. Rostoucí počet motorových vozidel stále více zatěžuje životní prostředí, zejména ve 
městech. Výrazný podíl na tom mají výfukové zplodiny z automobilů. Ve velkých 
aglomeracích se doprava podílí na tvorbě škodlivin více než polovinou. Nové emisní předpisy 
nutí výrobce aut vyvíjet dokonalejší pohonné jednotky a rafinérie zlepšovat kvalitu 
motorových paliv. Jedním ze způsobů, jak lze snížit emisní zatížení, je záměna klasických 
pohonných hmot alternativními motorovými palivy. 
Zemní plyn (především stlačený CNG, v menší míře zkapalněný LNG) patří mezi nejvíce 
využívaná alternativní paliva. Mezi motoristy vzrůstá obliba plynového pohonu, který je 
z hlediska ekologie vhodnější než dosud nejrozšířenější pohon na benzín nebo naftu a je i 
ekonomicky výhodnější. Jde o řešení ekologické, ekonomicky výhodné, v praxi ověřené, 
technicky vyřešené, bezpečné a ihned použitelné. 
 
Plynná paliva použitelná jako pohonné hmoty: 
V minulosti byl používán svítiplyn, metan (důlní plyn, kalový plyn, zemní plyn), dřevoplyn a 
i další plyny (vysokopecní plyn, acetylén). 
V současné době jsou nejrozšířenější propan-butan (LPG), zemní plyn - stlačený (CNG), v 
menší míře zkapalněný zemní plyn (LNG) a bioplyn. 
V dlouhodobé perspektivě, po roce 2020 se uvažuje s vodíkem, jak stlačeným GH2, tak 
zkapalněným LH2, případně jako palivo pro palivové články. 
  
Používané zkratky:  
CNG (Compressed Natural Gas  = Stlačený zemní plyn 
LNG (Liquefied Natural Gas)  = Zkapalněný zemní plyn 
LPG (Liquefied Petroleum Gas)  = Propan-butan 
NGV (Natural Gas Vehicles)  = Vozidla s pohonem na zemní plyn 
 
Hlavní výhody zemního plynu jako pohonné hmoty: 
 
Ekologické výhody 
Ekologické výhody zemního plynu v dopravě jsou jednoznačné, vyplývají z jeho složení, 
především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Plynová vozidla produkují výrazně 
méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen škodlivin dnes sledovaných – 
oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale i karcinogenních látek – 
polyaromatických uhlovodíků, aldehydů a aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na 
skleníkový efekt je u plynových vozidel menší v porovnání s benzínem či naftou. Vzhledem 
k ekologickým vlastnostem zemního plynu je velmi aktuální využití plynového pohonu 
především v městských aglomeracích s vysokým stupněm dopravního zatížení, a to u 
autobusů městské hromadné dopravy, vozidel zajišťujících zásobování, svoz odpadu, vozidel 
taxislužby, policie, pošt, případně u dalších komunálních vozidel.  
Při tankování plynu nemůže dojít ke kontaminaci půdy jako u kapalných paliv.  
 
Ekonomická výhodnost    
Zemní plyn je dnes nejvýhodnější pohonnou hmotou. Současné ceny stlačeného zemního 
plynu se pohybují okolo 17 Kč/m3, v porovnání s benzínem jsou méně než poloviční.  
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Provozní výhody  
Lepší směšování plynu se vzduchem umožňuje rovnoměrnější plnění válců a tím menší 
zatěžování motoru. Vysoké oktanové číslo zemního plynu (130) umožňuje motoru pracovat i 
v oblasti výrazného ochuzení palivové směsi, zvyšuje se odolnost vůči klepání motoru.   
U dvoupalivových systémů se zvyšuje celkový dojezd vozidel.   
 
Vyšší bezpečnost  
Motoristé se nemusí obávat o svou bezpečnost, např. při havárii, neboť CNG je vzhledem ke 
způsobu uskladnění ve vozidle a jeho vlastnostem nejbezpečnějším palivem pro pohon 
automobilů. Zemní plyn se volně rozptyluje, je lehčí než vzduch, má vysokou zápalnou 
teplotu. Nutnost skladovat jej pod vysokým tlakem znamená, že je uskladněn v silnostěnných 
tlakových nádobách, které pevnostně vydrží několikanásobný tlak, nádrže odolávají nárazu 
při havárii. Pro případ přerušení plynového potrubí jsou nádrže jištěny bezpečnostními 
ventily, které uzavírají nádrže, takže zemní plyn nemůže unikat a vytvářet tak výbušné 
prostředí. V případě požáru vozidla tavná pojistka nádrží zajistí postupné vypouštění a 
vyhoření plynu, tak aby nedošlo k explozi nádrže. 
 
Jednoduchá distribuce plynu k uživateli 
Zemní plyn je přepravován již vybudovanými plynovody, jeho používáním se snižuje počet 
nákladních cisteren s kapalnými pohonnými hmotami na silnicích.  
 
Větší perspektiva   
Zásoby zemního plynu mají více než dvojnásobnou životnost oproti ropě, z které jsou 
vyráběny benzín, nafta, propan-butan. 
 

Rozdíly mezi zemním plynem a dalšími v dopravě užívanými  
plyny - propan butanem a bioplynem? 

 
Zemní plyn je přírodní plyn, z chemického hlediska se jedná o směs plynných uhlovodíků s 
proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho hlavní složkou (96 - 98 %) je metan CH4.  
V dopravě je hlavně využíván stlačený zemní plyn CNG, v menší míře zkapalněný zemní 
plyn LNG. 
 
Propan-butan je směs zkapalněných rafinérských plynů - uhlovodíků, obsahující převážně 
propan C3H8 a butan C4H10 a menší množství vyšších uhlovodíků. Surovinou pro získávání 
propan butanu je zejména ropa. 
Propan-butan se za normálních atmosférických podmínek vyskytuje v plynné formě. Poměrně 
snadno, ochlazením nebo stlačením, ho lze převést do kapalného stavu. Do vozidel je plněn a 
skladován v nádržích pouze v kapalné formě! Teprve ve zplyňovači se mění na plyn, který je 
poté ve směšovači mísen se vzduchem na palivovou směs. 
 
Bioplynem se v dopravě rozumí palivo vzniklé biologickými procesy z organických hmot, 
které je pro účely pohonu motorových vozidel zbaveno nežádoucích příměsí, zejména oxidu 
uhličitého a sirovodíku, tak aby odpovídalo požadavkům na zemní plyn. Především je 
využíván vyčištěný skládkový plyn. Nevýhodou používání bioplynu je jeho omezené 
množství a pouze lokální možnost použití. 
 
 
 



 

Zemní plyn v dopravě ve sv
Na zemní plyn ve světě dnes (10
zemích světa.  
Nejvíce CNG vozidel jezdí v Pakistánu, 
Počet CNG plnicích stanic je okolo 
Roční spotřebě zemního plynu v
Nejvíce autobusů na zemní plyn v sou
Myanmaru a Kolumbii. 
 
V Evropě jezdí na zemní plyn 1,8 milionu vozidel.
Počet CNG stanic je 4 tisíce. 

 
 
Zemní plyn v České republice
V České republice jezdilo na zemní plyn 
• 3.500 osobních a dodávkových vozidel
• 362 autobusů,  
• 41 nákladních a ostatních vozidel
 
Celkový počet veřejných CNG 
 
Prodej CNG v roce 2011 dosáhl 12,1 milionu m
letech se pohybuje okolo 20%.
 
 
 

ě ve světě, v Evropě 
(10-2012) jezdí více než 16 milionů vozidel v

Pakistánu, Iránu, Argentině, Brazílii, Indii, Itálii
et CNG plnicích stanic je okolo 21 tisíc. 

 zemního plynu v dopravě je okolo 40 miliard m3. 
 na zemní plyn v současnosti jezdí v Číně, na Ukrajině, v Jižní Korei

í plyn 1,8 milionu vozidel. 

 

eské republice 
eské republice jezdilo na zemní plyn v 3.Q 2012 4.000 CNG vozidel, z toho :

dodávkových vozidel,   

nákladních a ostatních vozidel. 

CNG plnicích stanic České republice je 41. 

roce 2011 dosáhl 12,1 milionu m3. Meziroční nárůst prodeje CNG v
letech se pohybuje okolo 20%. 
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Mapa CNG stanic v České republice 

Ukázky CNG stanic 
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CNG vozidla 
 
Typy a značky CNG vozidel  
 
Zemní plyn je využíván jak v osobních a dodávkových automobilech, tak v autobusech, 
lehkých a těžkých nákladních automobilech. Řada automobilek nabízí vozidla vyráběná přímo 
pro pohon zemním plynem. Kromě hlavního využití zemního plynu v silniční automobilové 
dopravě je ojediněle zemní plyn využíván i v dalších druzích dopravy: v lodní, v železniční, 
ojediněle pak i v dopravě letecké. Díky ekologické čistotě se zemní plyn uplatní v uzavřených 
prostorách – vysokozdvižné vozíky ve skladech, rolby na zimních stadionech – nebo tam, kde 
je čisté ovzduší prioritou – vozíky na golfových hřištích.  
 
Dříve používané dodatečné přestavby vozidel z benzínu na zemní plyn jsou již historií.  
 
Většina evropských i světových automobilek dnes již nabízí sériově vyráběná vozidla na 
zemní plyn (osobní, nákladní, autobusy): 
- Volkswagen (Passat, Touran, Caddy), 
- Mercedes (E, B třída, Sprinter, Econic, Citaro), 
- FIAT (Multipla, Panda, Grande Punto, Doblo, Ducato), 
- Opel (Zafira, Combo), 
- Citroen (C3), 
- Ford (C Max) 
- Iveco (Daily) 
- TEDOM  
- SOR Libchavy 
- MAN 
- Volvo 
 

FIAT Fiorino 1.4 8V Natural PowerFIAT Doblo 1.4T Jet Natural Power

FIAT Qubo 1.4 8V Natural Power FIAT Punto Evo 1.4 Natural Power

CNG osobní a dodávkové automobily
- FIAT

FIAT Panda 1.4 Natural Power
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VW Caddy 2.0 EcoFuel (CNG)

VW Passat 1.4 EcoFuel TSI (CNG)

VW Touran 1.4 EcoFuel TSI (CNG)

CNG osobní a dodávkové automobily
- VOLKSWAGEN

 
 
 

Mercedes-Benz B 180 NGT Mercedes-Benz E 200 NGT

CNG osobní a dodávkové automobily
- MERCEDES

 
 
 
 
 



8 
 

 
 

Opel Combo 1.6 CNG Ecotec

Opel Zafira 1.6 CNG Turbo Ecotec

CNG osobní a dodávkové automobily
- OPEL

 
 
 

Ford Transit 2.3l – Duratec (CNG)

Iveco Daily 35 S14 GV 3.0 HPI Natural Power

Mercedes-Benz Sprinter 316 NGT

FIAT Ducato 3.0 16V Natural Power

CNG lehké nákladní automobily
- FORD, Mercedes Benz, FIAT, IVECO
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CNG autobusy - Evropa

Řím

Turín

Bolzano

Barcelona

Brusel

Porto

Bratislava

 
 
 

CNG autobusy - Česká republika

- Havířov
- Prostějov
- Tábor
- Pardubice
- Karlovy Vary
- Frýdek Místek
- Liberec
- Jablonec
- Znojmo
- Semily
- Louny
- Roudnice
- Litoměřice
- Česká Lípa
- Jeseník
- Trutnov
- Teplice
- Plzeň
- Přerov
- Jablonec
- Kladno
- Jihlava
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CNG komunální vozidla - Praha

 
 
 
 

KOMWAG

AVE
A.S.A.

IPODEC

CNG komunální vozidla - Česká republika
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Na jakém principu jezdí vozidla na zemní plyn?
Plnění vozidel stlačeným zemním plynem (tlak 20 MPa
se provádí prostřednictvím plnicího ventilu. Palivovou nádrží CNG je plynová tlaková 
nádoba, většinou ocelová, ale stále více se prosazují i vyleh
moderních osobních automobil
prostor vozidla (na spodku vozidla), u autobus
autobusy). Při jízdě se CNG prost
vysokotlakého regulátoru, kde dochází k red
Krokový motorek na základě signál
směšovače v optimálním režimu výkonu, spot
dochází ke smísení paliva - zemního pl
Směšovač má stejnou funkci jako karburátor 
část plynové zástavby - řídící jednotka a emulátor (p
provozu vozidla na zemní plyn, p
přístrojové desky je umístěn ukazatel množství plynu, u dvoupalivových vozidel v
přepínače plyn-benzín. 
 
 

 

 
Na jakém principu jezdí vozidla na zemní plyn? 

eným zemním plynem (tlak 20 MPa resp. 200 bar) u CNG plnicích stanic 
ednictvím plnicího ventilu. Palivovou nádrží CNG je plynová tlaková 

tšinou ocelová, ale stále více se prosazují i vylehčené nádoby kompozitní. U 
moderních osobních automobilů jsou tlakové nádoby většinou umístěny mimo zavazadlový 
prostor vozidla (na spodku vozidla), u autobusů pak zpravidla na střeše (nízkopodlažní 

 se CNG prostřednictvím vysokotlakého plynového potrubí dostává do 
vysokotlakého regulátoru, kde dochází k redukci tlaku plynu na potřebný provozní tlak. 

ě signálů z řídící jednotky průběžně upravuje množství plynu do 
e v optimálním režimu výkonu, spotřeby paliva a množství emisí. Ve sm

zemního plynu se vzduchem a vytvoření zápalné plynné sm
 má stejnou funkci jako karburátor či vstřikování při použití benzínu. Elektronická 

řídící jednotka a emulátor (přerušovač vstřiku) slouží k správnému 
í plyn, přerušuje vstřikování benzínu a řídí dávkování plynu. U 
ěn ukazatel množství plynu, u dvoupalivových vozidel v
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resp. 200 bar) u CNG plnicích stanic 
ednictvím plnicího ventilu. Palivovou nádrží CNG je plynová tlaková 

ené nádoby kompozitní. U 
ěny mimo zavazadlový 

 pak zpravidla na střeše (nízkopodlažní 
ednictvím vysokotlakého plynového potrubí dostává do 

ukci tlaku plynu na potřebný provozní tlak. 
 upravuje množství plynu do 

eby paliva a množství emisí. Ve směšovači 
ení zápalné plynné směsi. 

i použití benzínu. Elektronická 
iku) slouží k správnému 
ídí dávkování plynu. U 

n ukazatel množství plynu, u dvoupalivových vozidel včetně 

 



 

Bezpečnost vozidel na zemní plyn
 
Někteří lidé mají obecně z plynu 
vysokým tlakem. Ve skutečnosti jsou vozidla na zemní plyn bezpe
používající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního 
plynu a ze způsobu uložení CNG
Zemní plyn je, oproti kapalným paliv
Zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná.
Silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráb
jsou bezpečnější, nárazu odoln
Tlakové nádoby procházejí ř
kapalných paliv. Hlavně se zkouší odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku. 
Ve vozidle jsou tlakové nádoby vybaveny bezpe
(automatické uzavírání při havárii vozu, postupné odpoušt
případném požáru vozidla) takže nedochází k
provozu, při havárii plynových vozidel, kdy byl 
garáže plynových autobusů, nedošlo k významn
Aby byla bezpečnost zajištěna dlouhodob
plynového zařízení. 
 

vozidel na zemní plyn 

 z plynu obavy, v dopravě je navíc používán zemní plyn pod velmi 
vysokým tlakem. Ve skutečnosti jsou vozidla na zemní plyn bezpeč
používající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního 

sobu uložení CNG. 
Zemní plyn je, oproti kapalným palivům, lehčí než vzduch. 
Zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná.  

nné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiál
jší, nárazu odolnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. 

Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží 
 se zkouší odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku. 

Ve vozidle jsou tlakové nádoby vybaveny bezpečnostními ventily s 
ři havárii vozu, postupné odpouštění plynu a jeho odho

ípadném požáru vozidla) takže nedochází k destrukci a roztržení nádrží. Ani v praktickém 
i havárii plynových vozidel, kdy byl automobil totálně zničen nebo po požáru 

ů, nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob.
ěna dlouhodobě, je předepsána řada periodických kontrol a revizí 
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 je navíc používán zemní plyn pod velmi 
nosti jsou vozidla na zemní plyn bezpečnější než vozidla 

používající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního 

né z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, 
nné nádrže na kapalné pohonné hmoty. 

jších oproti zkouškám nádrží 
 se zkouší odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku.  

mi ventily s řadou pojistek 
ní plynu a jeho odhořívání při 

destrukci a roztržení nádrží. Ani v praktickém 
 zničen nebo po požáru 

jšímu poškození plynových nádob.  
ada periodických kontrol a revizí 
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Jaký je dojezd CNG vozidla na jedno naplnění? 
Obecně dojezd vozidla záleží na velikosti, počtu tlakových nádob a na spotřebě plynu 
konkrétního automobilu, dále na charakteru provozu (městský, mimoměstský) a způsobu 
jízdy. V průměru se dojezd osobních automobilů pohybuje mezi 250 – 500 km. Sériově 
vyráběné automobily s větším objemem nádrží např. VW Passat, VW Touran 1,4 mají dojezd 
až 550 km. Průměrné dojezdy autobusů se pohybují mezi 450 km v městském provozu a více 
než 500 km v mimoměstském provozu. 
 
Kolik váží plynové tlakové nádoby a jaký prostor ve vozidle zaberou? 
Výrobci originálních plynových osobních automobilů zachovávají užitnou hodnotu vozu, tj. 
nezabírají nádržemi zavazadlový prostor a umísťují větší počet nádrží (zpravidla 3 až 4 
nádrže) menších rozměrů pod vozidlo nebo pod zadní sedadla či do jiných vhodných prostor 
ve vozidle. 
U ocelových nádob jejich váha v kg zhruba odpovídá objemu v litrech (70 litrová váží 
přibližně 70 kg). Vylehčené nádoby z lehkých hliníkových nebo kompozitních materiálů váží 
až 3 x méně.  
U autobusů bývají tlakové nádrže umístěny v zavazadlovém prostoru nebo na střeše (u 
nízkopodlažních autobusů), u nákladních automobilů u podvozku. 
 
 

    
 
 

 

   
Příklady umístění CNG tlakových nádob 

 
 



 

Podle způsobu plnění jsou používány:
 
a) CNG stanice pro rychlé pln
Výkon kompresoru nad 20 m3

Doba plnění je srovnatelná s čerpáním kapalných pohonných hmot (3
 
b) Plnicí zařízení (tzv. domácí plni
Výkon kompresoru do 20 m3/hod.
Plnění se provádí přímo pomocí malého kompresoru rovnou do nádrží ve vozidle, tj. bez 
tlakových zásobníků. Plnění trvá 5 až 8 hodin. T
menší firmy. 

 
Zemní plyn z plynovodní sítě
zemní plyn je skladován v tlakových zásobnících, vzájemn
přepouštění stlačeného zemního plynu z tlakových zásobník
stojanu do tlakové nádoby ve vozidle. Pln
pomocí rychloupínacího systému na pln
 

 

Plnění vozidel CNG 
 

používány:  

stanice pro rychlé plnění  
3/hod. 

ní je srovnatelná s čerpáním kapalných pohonných hmot (3-5 minut). 

ízení (tzv. domácí plničky)  
/hod. 

mocí malého kompresoru rovnou do nádrží ve vozidle, tj. bez 
ění trvá 5 až 8 hodin. Toto zařízení je vhodné pro rodinné domky a 

CNG stanice 

Zemní plyn z plynovodní sítě se pomocí kompresoru stlačuje na tlak 20
zemní plyn je skladován v tlakových zásobnících, vzájemně propojených. Vlastní pln

eného zemního plynu z tlakových zásobníků prostřednictvím 
stojanu do tlakové nádoby ve vozidle. Plnicí konektor hadice výdejního
pomocí rychloupínacího systému na plnicí ventil vozidla. 
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5 minut).  

mocí malého kompresoru rovnou do nádrží ve vozidle, tj. bez 
pro rodinné domky a 

uje na tlak 20-30 MPa. Stlačený 
 propojených. Vlastní plnění je  

řednictvím výdejního 
cí konektor hadice výdejního stojanu se připojí 
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CNG plnicí zařízení 
 
Plnění aut zemním plynem se provádí přímo pomocí kompresoru, přičemž může být 
tankováno několik vozidel současně. Plnění probíhá zpravidla několik hodin v době, kdy 
vozidlo není v provozu – v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy.  
V praxi se setkáváme s řadou názvů zařízení: domácí plnička, pomaluplnicí stanice …, 
oficiální mezinárodní název je VRA – Vehicle Refuelling Appliance. Často je také používán 
název FuelMaker, odvozený od kanadského výrobce s dominantním postavením na trhu.  
 
Hlavní výhody:  
- jednoduchá instalace (zařízení lze instalovat všude, kde je zaveden plyn a elektřina),   
- rychlá doba výstavby,  
- snadná obsluha,  
- minimum servisních požadavků,  
- plně automatizovaný provoz,  
- nízká hlučnost, 
- nezávislost  na infrastruktuře veřejných stanic zemního plynu na čerpacích stanicích 
klasických pohonných hmot. 
 
Hlavní nevýhodou byla doposud vysoká pořizovací cena zařízení.  
 
Zařízení jsou vhodná především pro osobní a lehké nákladní automobily, které parkují na 
stálém místě a nejezdí nepřetržitě. Jsou využívána i pro některá speciální vozidla – 
vysokozdvižné vozíky nebo rolby ledu na zimních stadionech. 
 
Jedna stanice umožňuje běžně plnit 1 až 2 vozidla, v případě optimálního harmonogramu 
plnění i 4 až 6. 
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CNG plnicí zařízení

 
 
 

CNG plnicí zařízení - PHILL

Čerpání je velice snadné a nepotřebuje žádnou obsluhu. Stačí jen připojit vozidlo k plnicí 
stanici, stisknout tlačítko „Start“ a Phill naplní nádrž automobilu. 
 

Výhody: 
 
Pohodlné  Phill natankuje přes noc nádrž auta střední třídy. 
 
Tiché   Phill je stejně tichý tak jako jiné moderní domácí spotřebiče 
 
Úsporné  Phill není náročný na spotřebu elektřiny. Vystačí s běžnou zásuvkou        

pro malé spotřebiče. 
 
Jednoduché Phill se snadno namontuje na vnitřní nebo vnější stěnu garáže nebo 

fasády objektu 
 
 

Technické údaje: 
 
Rozměry  (v x š x d) 851 mm x 356 mm x 330 mm, hmotnost 43 kg 
   hlučnost max. 40dBA 
 
Elektro   napájení. Jednofázové 230 V Ac, 50Hz, příkon při plnění 0,8 kW 
 
Plyn   Kapacita 1,5 m3/hod, vstupní tlak 1,7 -3,4 kPa, výstupní tlak 207 bar 
 
Výrobce: kanadská společnost FuelMaker  
 
Importér: Vítkovice Cylinders,a.s. – s dovozem skončil 
 
Cena: 120 tisíc Kč bez DPH  
 

 
 



 

 

 
CNG plnicí koncovky 
 
V praxi jsou používány 2 typy CNG koncovek:
- NGV 1 pro osobní a dodávkové automobily,
- NGV 2 pro autobusy a nákladní automobily (umož
 
 

praxi jsou používány 2 typy CNG koncovek: 
NGV 1 pro osobní a dodávkové automobily, 
NGV 2 pro autobusy a nákladní automobily (umožňuje vyšší průtok plynu)
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tok plynu)  

 



 

Porovnání CNG s ostatními pohonnými hmotami

Podpora zemního plynu ze strany státu

ostatními pohonnými hmotami 
 

 
Podpora zemního plynu ze strany státu 
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Legislativa CNG 
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2. Použití plynu pro výrobu elektřiny 
 
Na začátku 21. století se zemní plyn stále více začíná prosazovat pro výrobu elektrické 
energie, a to v paroplynových cyklech a v kogeneračních systémech. Důležité faktory 
podporující uplatnění zemního plynu při výrobě elektrické energie jsou tyto: výstavba 
moderních plynových zdrojů je na rozdíl od klasických kondenzačních mnohem kratší, 
plynové zdroje splňují náročná ekologická kritéria a reagují pružně na okamžitou špičkovou 
potřebu elektrické energie. Spalování zemního plynu v kogeneračních systémech na bázi 
spalovacích motorů a turbin, resp. v budoucnosti v palivových článcích, se řadí v moderní 
energetice k technologiím s nejšetrnějším využitím tohoto ušlechtilého paliva. 
 
 

2.1. Kogenerace a trigenerace 
 

 
 
Jednou z moderních, vysoce efektivních a ekologických technologií užití zemního plynu je 
kogenerace. Jak již název napovídá (ko = společně, současně; generovat = vyrábět, vyrobit), 
jde se o společnou (kombinovanou) výrobu tepla a elektřiny. V případě společné výroby tepla, 
elektřiny a chladu mluvíme o trigeneraci.  
Ve anglosaské oblasti je běžně používán termín CHP (Combined Heat and Power), 
v německy hovořících státech je zařízení známé pod pojmem KWK (Kraft-Wärme-
Kopplung) nebo BHKW (Blockheizkraftwerk). 
 
Technologie společné výroby elektřiny a tepla vychází z co nejúplnějšího využití tepelné 
energie uvolněné spalováním paliva v jednom technologickém řetězci, a to nejprve k výrobě 
elektřiny (část energie paliva přechází v energii mechanickou a ta se mění v generátoru 
v energii elektrickou) a bezprostředně nato k výrobě teplé vody nebo páry (tepelná energie 
získaná chlazením mechanických částí spalovacího motoru a podstatná část energie spalin je 
využita prostřednictvím výměníků tepla k výrobě teplé vody nebo páry). Zbytkové teplo 
spalin lze využít rovněž k výrobě chladu v absorpčních chladicích strojích pro klimatizaci 
budov i pro chladicí linky. Podle způsobu výroby elektrické energie lze kogenerační jednotky 
rozdělit do několika typů. Zásadní dělicí hledisko spočívá v tom, zda se elektrická energie 
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vyrábí klasickým způsobem, tj. pomocí plynového spalovacího motoru nebo plynové turbíny 
(tj. pomocí točivých elektrických synchronních či asynchronních strojů), anebo 
elektrochemickým způsobem (pomocí palivových článků).  
 
Největší výhodou kogeneračních jednotek je jejich vysoká celková energetická účinnost, která 
se pohybuje v rozmezí 80 až 90 %. Díky zemnímu plynu mají kogenerační jednotky 
vynikající ekologické parametry, k dalším výhodám patří také velmi krátká doba výstavby a 
výborné provozní parametry.  
Pro uplatnění kogenerace jsou vhodné objekty s celoročním odběrem tepla i elektřiny, 
například správní budovy, nemocnice, plovárny, školy, sportovní areály, ubytovací zařízení, 
obchodní domy, čistírny odpadních vod. Kogenerace nachází uplatnění i v řadě průmyslových 
odvětví. Široké spektrum rozličných podniků s vysokou spotřebou tepelné energie ve formě 
tepla nebo páry zahrnuje chemický, petrochemický a papírenský průmysl. Také potravinářský 
průmysl se vyznačuje velkou spotřebou tepla pro sušicí procesy. Mnohdy je naopak 
vyžadováno chlazení. V textilním průmyslu je třeba velké množství horké vody při barvení a 
praní textilií. Podniky v keramickém průmyslu spotřebovávají značné množství tepla v 
sušárnách, obdobně ve stavebnictví při výrobě cihel. Při výrobě dřevařských polotovarů je 
značná spotřeba tepla při výrobě překližek, laťovek a dřevotřísek i v sušárnách surového 
dřeva.  
 
Praxe:  
Kogenerační jednotka Zálesí v Praze 4 
Zemní plyn dovede téměř stoprocentně zajistit kompletní dodávku všech energií pro obytný 
dům. Bytový dům s přibližně 450 bytovými jednotkami a dalšími komerčními odběry v Zálesí 
je vybaven kogenerační jednotkou o elektrickém výkonu 150 kWe. Ta zajišťuje v průběhu 
roku přes 85 %  elektrické spotřeby domu, veškeré teplo pro přípravu teplé vody a třetinu 
tepla pro vytápění (zbytek tepla pro vytápění dodá střešní plynová kotelna). Zemní plyn 
pokryje celkovou spotřebu všech potřebných energií z 97 %. Kogenerační jednotka (dva 
agregáty) je koncipována tak, aby v zimním období, kdy její tepelný výkon není omezován 
spotřebou tepla, pokrývala v maximální míře spotřebu elektrické energie objektu. Naproti 
tomu v přechodném, zejména v letním období (kdy bude teplo v převážné míře využíváno 
pouze pro výrobu teplé vody), bude řídícím prvkem spotřeba tepla a chybějící elektrická 
energie bude dokupována ze sítě PRE, a .s. Pro obyvatele domu je příjemné, že kogenerační 
jednotka dodává i při zvyšujících se cenách zemního plynu levnější teplo, než mají lidé 
v okolních objektech, které jsou zásobovány teplem z levného tuzemského uhlí (teplo 
z Mělníka). 

Trigenerace znamená kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu. Technologicky se 
pak jedná o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladicí jednotkou. To je výhodné 
zejména z pohledu provozu kogenerační jednotky, protože umožňuje využít teplo i v létě, 
mimo topnou sezónu, a tím dosáhnout prodloužení ročního chodu jednotky. Právě snížené 
možnosti využití tepla z kogenerační jednotky v letních měsících vedou často k nasazení 
menších jednotek, než by bylo jinak vhodné. Pokud tedy dovedeme přeměnit teplo na chlad, 
nic nestojí v cestě tomu, aby kogenerační jednotka mohla naplno pracovat i přes léto. 
Vyrobený chlad může být využit všude tam, kde je zapotřebí klimatizace, může se jednat 
ovšem i o výrobu technologického chladu. Častým případem využití trigenerace je výroba 
tepla v zimních měsících a výroba chladu v létě. Vedle toho je však možná i současná výroba 
všech tří forem energie najednou.   
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Dominantním palivem pro pohon kogeneračních a trigeneračních jednotek je zemní plyn. V 
posledních letech však prudce roste počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, 
skládkový plyn, kalový plyn nebo jiná alternativní paliva, jako např. důlní plyn.   

Oproti některým jiným alternativním způsobům výroby elektřiny, které využívají obnovitelné 
zdroje energie, jako např. slunce či vítr,   patří k nesporné výhodě kogenerace možnost 
dodávat elektřinu v předem stanovenou dobu v přesně určeném množství. Kogenerace se tak 
řadí k řiditelným zdrojům energie. Pomocí dispečerského řízení více kogeneračních jednotek 
je možno vytvářet tzv. rozptýlené elektrány (někdy nazývané také jako virtuální elektrárny), 
tedy systémy složené z mnoha menších zdrojů elektřiny, umístěných ve více lokalitách, které 
se z vnějšího pohledu chovají jako jediný zdroj o větším elektrickém výkonu. Tyto elektrárny 
jsou pak schopny poskytovat i některé systémové služby, vyrovnávat nerovnoměrnosti v 
dodávkách elektřiny z fotovoltaických či větrných zdrojů apod. 

V české terminologii bývá pojem „kogenerace“ někdy ztotožňován s pojmem „teplárenství“. 
Principiálně se v obou případech vyrábí současně teplo i elektrická energie. Klasické 
teplárenství využívá Clausiův-Rankinův cyklus tzn. zařazení panní turbiny do tepelného 
okruhu. Pod pojmem kogenerace je ve světě míněna spíše aplikace cyklu Braytonova 
s použitím spalovacího motoru nebo turbiny, případně Rankin-Braytonova  v kombinaci 
s turbinou parní. 
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Porovnání účinnosti oddělené a kogenerační                     Kogenerační jednotka s plynovým  

výroby elektřiny a tepla                                                  spalovacím motorem 
 
 

Pod pojmem klasické kogenerační jednotky rozumíme zařízení, která na rozdíl od 
palivových článků nevyrábějí elektrickou energii chemickou cestou, nýbrž pomocí točivých 
elektrických strojů, sychronních a asynchronních generátorů. 
Generátor je poháněn spalovacím motorem, řidčeji plynovou nebo parní turbínou. 
 
 
 

    
Kogenerační jednotky – Aquapalace Čestlice, Pražská plynárenská 
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Aplikace motorů spadá spíše do oblasti menších elektrických výkonů (cca do 1 MWe
 až do 2 

MWe) a je výhodná pro tepelné systémy, kde je použita jako teplonosné médium teplá nebo 
horká voda. Při elektrických výkonech nad 2 MWe se osvědčují plynové spalovací turbiny, 
zvláště tam, kde je kladen požadavek na dodávku páry. 

U kogeneračních jednotek s využitím palivových článků není elektrická účinnost 
determinována účinností Carnotova cyklu. 
 
V současné době používané klasické kogenerační jednotky lze rozčlenit do čtyř základních 
typů : 
 
1. Kogenerační jednotky se zážehovými nebo vznětovými motory. Klasické 4-dobý 
spalovací motory pracují obvykle na plynné palivo. Pohánějí alternátor a produkované teplo 
(z výstupních plynů a z chladicího okruhu motoru) je obvykle k dispozici ve formě horké 
vody (do 100 oC). Existují rovněž aplikace s produkcí páry a horkého vzduchu. 
X 
Plynový 4-dobý spalovací motor, na jedné hřídeli spojen s elektrickým generátorem. Teplo 
výfukových plynů, chladicí vody motoru a oleje je možno využít k dalším účelům (vytápění, 
příprava teplé vody, předehřev plynu před expanzí v regulačních a předávacích stanicích, 
absorpční chlazení …) 
 
2.  Kogenerační jednotky s plynovou turbínou, v nichž je palivo spalováno ve spalovací 
komoře. Produkované horké plyny jsou vedeny do turbíny, kde se jejich energie konvertuje na 
mechanickou. Zbytková energie plynů vystupujících z turbíny je použita ke krytí tepelných 
vstupů technologických procesů.  
Mechanická energie může být využita k produkci elektrické energie pomocí připojeného 
alternátoru, anebo k přímému pohonu čerpadel, kompresorů, ventilátorů apod. 
Tepelná energie výstupních plynů může být využita přímo v "nízkoteplotních" tepelných a 
sušicích procesech, anebo k produkci nízkotlaké páry v parním bojleru. 
V obou případech zpracování výstupních plynů existuje možnost zvýšení jejich energetického 
obsahu zařazením dodatečného spalování, které využívá vysoký obsah kyslíku ve výstupních 
plynech z turbíny k okysličování dodatečně přiváděného paliva. 
X 
Plyn o tlaku 1 až 3,5 MPa je spalován se vzduchem ve spalovací komoře. Teplota spalin 
dosahuje 1.2000C i více.  Spaliny s vysokou rychlostí expandují v turbíně až na normální tlak 
a předají lopatkám turbíny energii. Na výstupu z turbíny mají spaliny ještě poměrně vysokou 
teplotu cca 400-6000C. 
 
3. Kogenerační jednotky s parní turbínou - využívají spalné teplo paliva k produkci 
vysokotlaké páry, která je přiváděna do parní turbíny. Nízkotlaká pára opouštějící turbínu je 
exploatována v technologických procesech. Používány jsou turbíny dvou typů: se zpětným 
tlakem a kondenzační. Tlak páry na výstupu prvního z uvedených typů je vyšší než 
atmosférický. Druhý typ turbíny produkuje páru o tlaku nižším než atmosférickém.  
Jednotka s parní turbínou produkuje méně elektrické (resp. mechanické) energie, avšak její 
celková účinnost (včetně produkovaného tepla) je vyšší. 
 
4. Kogenerační jednotky s kombinovaným (paroplynovým) cyklem. - Jde o kombinaci 
obou výše uvedených typů. Výstupní plyny z turbíny (po zvýšení energetického obsahu 
pomocí dodatečného spalování) produkují v bojleru vysokotlakou páru. Ta následně pohání 
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zařazenou parní turbínu. Ke krytí tepelných požadavků je využívána nízkotlaká pára 
vystupující z parní turbíny.  
 
 
Typ                                   Podíl výroby         Účinnost       Účinnost       Účinnost   El.výkon                      
   el.a tepla             elektr.         tepelná        celková  MW 
 
se spalovacím motorem 0,7-1,0 0,32-0,45 0,44-0,51      0,82-0,90 0,5-1,0 
 
s parními turbínami 0,24-0,34 0,12-0,23 0,60-0,67      0,72-0,80 3-100 
 
se spalovacími turbínami 0,5-0,8 0,23-0,36 0,36-0,48      0,68-0,75 4-100 
 
paroplynové 0,5-1,5 0,35-0,48     0,32-0,50      0,78-0,87 5-200 
 
Při klasické výrobě elektřiny ve velkých elektrárnách se využije necelých 30% energie 
obsažené v palivu, zbytek se bez užitku odvádí do vzduchu chladicími věžemi jako odpadní 
teplo. 
 
Kritéria volby typu kogeneračních jednotek : 
 
Spalovací motory jsou vhodné tam, kde jsou velké výkyvy odebíraného výkonu, anebo kde 
provoz není kontinuální, příp. kde je požadována horká voda (do 100 oC), event. nízkotlaká 
pára. 
 
Plynové turbíny budou upřednostňovány tam, kde jsou nároky na energii kontinuální, kde je 
k dispozici zemní plyn, kde je potřeba tepelné energie vyšší než potřeba elektřiny, kde existují 
požadavky na velké množství vysokotlaké páry a konečně - kde lze využít horké plyny (400 
až 500 oC). 
 
Parní turbíny lze doporučit všude tam, kde existuje možnost využití méně hodnotného 
paliva, anebo odpadů o tepelném obsahu a kde vyvstala potřeba náhrady dosavadního zdroje 
páry, event. možnost jeho využití. 
 
V porovnání s kondenzační výrobou elektrické energie má kogenerační výroba řadu výhod, 
ale i některé nevýhody. 
 
Výhody a nevýhody kogeneračních jednotek 
 
Výhody:  
-  vyšší stupeň využití primárního paliva 
-  podstatně nižší ekologická zátěž ovzduší 
-  výroba tepla (případně chladu) v místě spotřeby a z toho plynoucí: 
   - minimální ztráty energií při jejich distribuci 
  - zlevnění cen energií při výrobě pro vlastní spotřebu 
 
Nevýhody: 
- závislost výroby elektrické energie na výrobě tepla a z toho vyplývající: 
-  nemožnost podílet se na primární regulaci při řízení přenosové soustavy, 
-  omezené možnosti malých kogeneračních zdrojů i při sekundární regulaci, 
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-  ekonomická závislost na dováženém palivu 
 
  
Oblasti vhodné pro aplikace kogeneračních technologií: 
Pro uplatnění kogenerace jsou vhodné objekty s celoročním odběrem tepla i elektřiny tj.  
- správní budovy, banky 
- nemocnice,  
- plovárny, bazény (vytápění) 
– kluziště (chlazení) 
- školy,  
- sportovní areály,  
- letiště, 
- ubytovací zařízení,  
- obchodní domy,  
- kasárna, věznice  
- čistírny odpadních vod,  
- zahradnictví 
z průmyslových odvětví především chemie, farmacie, papírenství, potravinářství ... 
 
Chemický průmysl 
Chemický průmysl zahrnuje široké spektrum rozličných podniků s vysokou spotřebou tepelné 
energie ve formě páry pro ohřívací a varné procesy. Poměr mezi spotřebou elektřiny a tepla 
bývá cca 0,4. Tento výhodný poměr spotřeby elektrické energie a tepla spolu s nepřetržitým 
provozem během roku poskytuje ideální podmínky pro kogeneraci. V západní Evropě existují 
stovky aplikací v oblasti organické a anorganické chemie, farmacie, při zpracování kaučuku 
atd. Využívány jsou především plynové spalovací turbiny jak v jednoduchém cyklu, tak ve 
spojení s turbinou parní. 
 
Papírenský průmysl 
Papírenský průmysl s poměrem spotřeby elektrické a tepelné energie 0,4 s ročním využitím až 
8.300 hodin patří k nejúspěšnějším aplikacím kogenerace. Podle statistických údajů 75% 
papíren v EU využívá kogeneraci. Teplo je spotřebováno ve formě páry pro vysoušení 
papírenské hmoty v papírenských strojích a vyrobená elektrická energie je zužitkována 
k jejich pohonu. 
 
Petrochemický průmysl 
Petrochemický průmysl je spotřebitelem velkého množství tepla ve formě páry cca 2 Mpa při 
krakování a dělení ropných produktů. S výhodou jsou využívány hořlavé odpadní plyny pro 
plynové spalovací turbiny. 
 
Potravinářský průmysl 
Potravinářský průmysl je rozdělen do řady větších či menších provozů se spotřebou tepla ve 
formě nízkotlaké páry či horké vody nebo i vzduchu pro sušicí procesy. Mnohdy je 
vyžadován chladicí výkon. Ten může být získán z absorpční jednotky, která spolupracuje 
s jednotkou kogenerační. V potravinářském průmyslu se mohou dobře uplatnit plynové 
spalovací motory. 
 
Textilní průmysl 
V textilním průmyslu je vyžadováno velké množství horké vody při barvení a praní textilií. U 
menších a středních podniků, které mají nerovnoměrný odběrový diagram tepla a elektřiny, 
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jsou výhodné plynové spalovací motory. U větších textilních firem s nepřetržitým provozem 
jsou vhodnější plynové spalovací turbiny. 
 
Keramický průmysl 
Podniky v keramickém průmyslu spotřebovávají značné množství tepla v pasových a 
rozprachových sušárnách, zatímco elektrická energie je vyžadována pro mletí a homogenizaci 
keramických jílů a lisování finálních výrobků. Podle použité technologie jsou používány 
plynové motory i plynové turbiny. 
 
Cihlářský průmysl 
Způsob využití kogenerace  je obdobný jako  v průmyslu keramickém – tepelná energie je 
spotřebována k sušení a vypalování, elektrická k drcení, mletí a ve vytlačovacích lisech. 
Teplo je vyžadováno ve formě horkých plynů o teplotě 1000C - 2000C, z tohoto důvodu lze 
s úspěchem využít plynové spalovací motory. Instalace je jednoduchá, neboť jako sušicí 
médium jsou využívány přímo spaliny. 
 
Průmysl zpracování dřeva 
Při výrobě dřevařských polotovarů je značná spotřeba elektrické energie při dělení, hoblování 
a broušení dřeva. Teplo ve formě páry je vyžadováno při výrobě překližek, laťovek a 
dřevotřísek a dále v sušárnách surového dřeva. Výhodnější je použití plynových spalovacích 
turbin. 
 
Ekonomické aspekty kogeneračních jednotek: 
Efektivnost nasazení kogenerační jednotky je silně závislá na tom, zda elektrická energie bude 
spotřebována přímo v areálu. V případě prodeje do rozvodné sítě je provoz při dnešních 
výkupních cenách elektrické energie nerentabilní. 
V každém případě je potřeba vypracovat podrobnou technicko-ekonomickou studii. Tato 
studie musí na základě pečlivě zpracovaných hodinových, směnových, měsíčních 
a ročních odběrových diagramů tepla a elektrické energie hodnotit několik základních 
technologických variant. Z hlediska spolehlivosti zásobování elektrickou energií je nutno 
zvážit, zda požadovaný elektrický výkon bude dodáván jedním větším nebo více agregáty 
s výkony nižšími, ale lépe se přizpůsobujícími reálným podmínkám odběru elektrické energie. 
Dimenzování jednotky je dále závislé na tom, zda elektrická energie bude spotřebována pouze 
uživatelem, nebo bude dodávána i do veřejné rozvodné sítě. Pro každou z navržených variant 
musí být vypracována přesná bilance vstupujících a vystupujících hlavních energetických 
toků t.j. 
- spotřeba zemního plynu 
– spotřeba vody 
– výroba tepla 
– výroba elektrické energie 
 
V neposlední řadě je nutno provést důkladnou analýzu cen stávajícího paliva a stanovit 
cenový trend konkurenčních paliv i zemního plynu v budoucnosti. Obdobně totéž provést u 
elektrické energie. 
 
Kogenerace se stala v západní Evropě běžnou technologií (podíl elektrické energie vyrobené 
kogenerací je např. v Holandsku 30%, Dánsku 29%, Německu 11% ...), řada zemí podporuje 
její další rozvoj tarifní či daňovou politikou.  
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Současné instalace v České republice: 
 
Celkový počet : více než 300 jednotek 
 
Paroplynové jednotky : Vřesová, Teplárna Brno – Červený mlýn, Teplárna Trmice, 
Krkonošské papírny Hostinné, Královodvorské železárny, Teplárna Kyjov 
 
Plynové motory : obchodní dům Kotva, plavecké bazény, teplárny, skládky 
plynárenské společnosti – PP,a.s., ZČP,a.s. (trigenerace), JMP,a.s. Velké Němčice ( ve 
spojení s expanzní turbinou) 
 
Dodavatelé : 
Tedom Třebíč, Motorgas – automobilové motory Škoda, LIAZ, lodní motory ČKD Hořovice, 
ČKD Hradec Králové, Catepillar, Jenbacher, Deutz, Dagger, Dorman, Waukesha 
 
 
2.2. Mikrokogenerace a minikogenerace 
 
Významnou podskupinou kogenerace s plynovými motory je tzv. mikrokogenerace. Jde o 
zařízení s výkonem menším než 30 kWe, která jsou vhodná pro administrativní budovy, malé 
hotely, živnostenské dílny apod. V případech, kdy je požadován elektrický výkon menší než 
20 kWe, přestávají být zážehové motory (s vnitřním spalováním) ekonomicky výhodné. 
S klesajícím elektrickým výkonem vzrůstají totiž prudce jak měrné pořizovací náklady, tak 
náklady na údržbu zařízení. Zde se otevírá prostor pro Stirlingův motor s vnějším spalováním, 
jehož provoz a údržba jsou velmi jednoduché. Odborníci předpokládají, že v příštích deseti 
letech bude v Evropě instalováno 1500 MWe v mikrokogeneraci. Ta najde využití především 
v domácnostech s elektrickým výkonem 0,5 až 5 kWe, zatímco minikogenerace se uplatní 
v bytových domech a v komerční sféře s potřebou elektrického výkonu 5 až 200 kWe. Výhody 
mikrokogenerací a minikogenerací spočívají především ve vysoké účinnosti, redukci emisí 
CO2 a nižších nákladech pro konečného odběratele. 
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Definice mikro a mini kogenerací v jednotlivých zemích (výkon kWe) 

 
 CH NL S  F DK SP USA JP B 
 
Micro-CHP 0,5-5 0,5-1 0-1 1-5 0-5 0,25-1 - 0,5-5 1-5 
 
Mini-CHP 5-50 3-10 3-10 30-1000 5-60 10-30 45-200 5-50 5-100 

 
 
 

 
 

Výhody mikro a minikogenerací : 
- vysoká účinnost 
- redukce emisí CO2 
- nižší náklady pro konečného odběratele 
- zvýšení prodeje plynu v sektoru domácnosti 
- nové obchodní příležitosti pro plynárenské společnosti 
 
Mikrokogenerace : 
- užití v domácnostech 
- elektrický výkon 0,5 – 5 kWe 
 
Minikogenerace : 
- užití v bytových domech, v komerční sféře 
- elektrický výkon 5 – 200 kWe 

 

Nejčastější typy generátorů elektrického proudu v mikro a minikogeneracích : 
- Plynový motor 
- Stirlingův motor 
- Mikroturbína 
- Palivový článek PAFC, SOFC 
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2.3. Palivové články 
 
Technologie palivových článků není nová, princip palivového článku objevil anglický 
profesor sir William Grove již v roce 1839. Převratný pokrok ve vývoji palivových článků 
však vyvolal až americký vesmírný program NASA. 
Ve stávajících zařízeních na bázi parní nebo plynové či paroplynové kogenerace je nutno 
chemickou energii paliva nejprve přeměnit na energii tepelnou, která se dále mění v tepelném 
cyklu na energii mechanickou a následně na energii elektrickou. Palivové články pracují na 
zcela odlišném principu. Jde o zařízení přeměňující chemickou energii paliva přímo na 
energii elektrickou (zjednodušeně opak elektrolýzy) se současným uvolňováním energie 
tepelné. V důsledku toho je možno u palivových článků dosáhnout vyšší účinnosti výroby 
elektrické energie (v praxi asi 40 až 70 %). Další předností jsou velmi nízké emise škodlivin.  
Vzhledem k tomu, že palivové články neobsahují žádné pohyblivé součásti, je jejich provoz 
tichý a spolehlivý. V praxi se využívají různá paliva s vysokým obsahem vodíku (zemní 
plyn, metanol, vodík). Palivové články jsou využitelné ve velkém rozsahu výkonů, a to jak 
pro malé lokální užití, tak pro velké zdroje zajišťující dodávku elektrické energie nebo tepla a 
elektrické energie do distribučních sítí.  
Palivový článek je zdrojem stejnosměrného proudu. Pro praktické použití se palivové články 
řadí do baterií o stovkách až tisících článků, stejnosměrný proud je následně konvertován na 
proud střídavý. Konstrukční provedení, materiál a způsob provozu palivového článku jsou 
určeny především druhem elektrolytu a tomu odpovídající provozní teplotou, jejíž výše je pro 
využití palivového článku jako kogeneračního zdroje elektrické energie a tepla zcela 
zásadním určujícím hlediskem. 
Podle provozní teploty se palivové články dělí na nízkoteplotní (60 až 130 °C), středněteplotní 
(160 až 220 °C) a vysokoteplotní (600 až 1050 °C). Podle druhu elektrolytu na články s 
alkalickým elektrolytem AFC, polymerickým elektrolytem PEM, SPFC, PEMFC, kyselinou 
fosforečnou PAFC, taveninou alkalických uhličitanů MCFC a pevným elektrolytem  SOFC.   
 
Palivový článek  se skládá z porézních elektrod (anoda, katoda), elektrolytu a systému 
přívodu plynného paliva (obvykle vodík) a okysličovadla (kyslík, vzduch). Elektrody musí 
zajistit průchod plynu do elektrolytu ale současně musí zabránit průchodu elektrolytu do 
paliva a okysličovadla. Elektrolyt zajišťuje transport reaktantů a odvod produktů reakce.  
Princip funkce palivového článku vodík – kyslík je zjednodušeně – opak elektrolýzy 
 

 
Schéma palivového článku 
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Vodík je přiváděn na anodu palivového článku, kyslík (vzduch) na katodu. 
Vodík je na anodě konvertován na elektron a kladný vodíkový iont, který je elektrolytem 
dopravován ke katodě.  Elektrony jsou z anody vedeny na katodu jako využitelný elektrický 
proud, kde reagují s kyslíkem a kladnými vodíkovými ionty za vzniku vody. Voda částečně 
ředí elektrolyt a částečně je z palivového článku odváděna v kapalné i plynné formě společně 
s ostatními produkty reakce.  
 
Palivový článek je zdrojem stejnosměrného proudu, teoretická elektrická účinnost článku je 
cca 80%. Teoretických hodnot napětí a elektrické účinnosti však nemůže být dosaženo 
v důsledku nevratných ztrát, které jsou však konvertovány na využitelné teplo. Palivové 
články dosahují dle použitého elektrolytu a paliva za provozu reálné elektrické účinnosti 
v rozsahu cca 40 – 70%. 
Pro praktické použití s dodávkou elektrické energie o vyšším využitelném napětí se proto 
palivové články řadí do baterií o stovkách až tisících článků, stejnosměrný proud je následně 
konvertován střídačem na proud střídavý. 
Konstrukční provedení, materiál a způsob provozu palivového článku jsou určeny především 
druhem elektrolytu a tomu odpovídající provozní teplotou jejíž výše je pro využití palivového 
článku jako kogeneračního zdroje el. energie a tepla zcela zásadním určujícím hlediskem. 
 
Druhy palivových článků 
 
Podle provozní teploty se palivové články dělí na : 
nízkoteplotní   60 – 130°C 
středněteplotní 160 – 220°C 
vysokoteplotní 600 – 1050°C 
 
Podle druhu elektrolytu se palivové články dělí na články s : 
 
1.  Alkalickým elektrolytem AFC (Alkaline Fuel Cell)   
 - elektrolytem je KOH (30%) 
  - rozmezí pracovních teplot 60-900C (nízkoteplotní) 
  - maximální teoretická účinnost 83%, praktická 60% 
 
2. Polymerickým elektrolytem PEM (Polymer Electrolyte Membrane/Proton Exchange  
  Membrane Fuel Cell) – SPFC (Solid Polymer Membran Fuel Cell), PEMFC (Polymer  
  Electrolyte Membrane Fuel Cell)   
  - elektrolytem je katexová iontoměničová membrána 
  - rozmezí pracovních teplot 60-1300C (nízkoteplotní) 
  - maximální teoretická účinnost 83%, praktická 60% 
 
3.  Kyselinou fosforečnou  PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell)   
 - elektrolytem je 100% H3PO4 
 - rozmezí pracovních teplot 160-2200C (středněteplotní) 
  - maximální teoretická účinnost 80%, praktická 55% 
 
4.  Taveninou alkalických uhličitanů MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell)  
 - elektrolytem je keramika z LiAlO2 nasycená alkalickými uhličitany. 
 - rozmezí pracovních teplot 600-6500C (vysokoteplotní) 
  - maximální teoretická účinnost 78%, praktická 55-65% 
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5. Pevným elektrolytem  SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)  
 - elektrolytem je kysličník kovu, obvykle Y2O3 nebo ZrO2.  
 - rozmezí pracovních teplot 800-1.0500C (vysokoteplotní) 
  - maximální teoretická účinnost 73%, praktická 60-65% 
 

 
 
 

Palivové články v dopravě 
Kromě spalování vodíku v klasických spalovacích motorech, kde stlačený nebo zkapalněný 
vodík se spaluje obdobně jako běžné pohonné hmoty, lze vodík využívat v palivových 
článcích.  Pohonnou jednotkou ve vozidle je elektromotor a elektřina pro něj je, na rozdíl od 
elektromobilů poháněných akumulátory, vyráběna přímo ve vozidle v palivových článcích.  
Elektřina vzniká exotermní elektrochemickou reakcí vodíku s kyslíkem (ze vzduchu). 
Používán je buď vodík vyrobený jinde nebo vodík chemicky vyvinutý přímo v automobilu 
v tzv. reforméru (např. ze zemního plynu, metanolu, benzínu apod.)  Kromě elektřiny vzniká 
také voda nebo vodní pára. Nejedná se tedy o spalování paliva, nýbrž o chemickou reakci - 
opak elektrolýzy. Pro praktické použití s dodávkou elektrické energie o vyšším využitelném 
napětí se palivové články řadí do baterií o stovkách až tisících článků, stejnosměrný proud je 
následně konvertován střídačem na proud střídavý. 
V dopravě se uplatňují palivové články nízkoteplotní zejména membránové PEM pracující při 
teplotách  20-1000C s vysokým poměru výkonu k hmotnosti článku.  
Proti klasickým akumulátorům elektromotorů mají palivové články řadu výhod, především : 
-  vyšší jízdní dojezd 
-  ekologickou čistotu  
- vyřazené palivové články nezatěžují životní prostředí těžkými kovy jako klasické olověné   
  akumulátory 
-  nižší váhu v porovnání s bateriemi klasických elektromobilů  
 
Vývojem vozidel s palivovými články se zabývá celá řada světových automobilek.  
 
Přes značné prostředky věnované výzkumu palivových článků a přes jistotu, že první 
malosériová vozidla s palivovými články se objeví již v nejbližších letech, není bezprostřední 
jejich rozšíření jisté. Hlavní současnou překážkou zavedení palivových článků do praxe je 
zejména jejich vysoká cena. Systém palivových článků je několikanásobně dražší než 
benzínový motor. Kromě toho existují další nepříjemné provozní problémy – velký objem a 
vysoká hmotnost palivových článků, provoz v zimě, nutnost ohřevu na provozní teplotu … 
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3.  Použití plynu pro osvětlení a dekorativní účely 
 
Umělé osvětlení příbytků, ulic a veřejných prostranství patřilo odjakživa k nejzákladnějším 
potřebám člověka. Vývoj osvětlení šel od louče, svíčky a olejových lamp k elektrické 
žárovce. Do historie tohoto vývoje se významným způsobem zapsalo také osvětlení plynové.  
 
V Čechách a na Moravě začíná období plynových lamp v roce 1847, kdy byla zprovozněna 
první karbonizační plynárna v Karlíně. Plynové lampy patřily desítky let ke koloritu zejména 
historických částí měst. Období plynového osvětlení vrcholí v roce 1940, kdy v Praze byl 
největší počet plynových svítilen. V roce 1985 zhasly poslední svítiplynové lampy v Praze, 
kdy na Hradčanském náměstí a na Malé Straně byly poslední plynové kandelábry byly 
převedeny na elektřinu. Vypadalo to, že už nikdy nebude plyn pro veřejné osvětlení používán. 
Skutečnost je však zcela jiná. Pro své měkké světlo a romantiku se plynové lampy, nyní již na 
zemní plyn, do historických částí měst opět vracejí. Plyn v osvětlení rozhodně ještě neřekl 
poslední slovo! 
 
3.1. Plynové osvětlení v minulosti 
 
Svět 
Byli to asi Číňané, kteří již před třemi tisíci lety začali jako první využívat přírodní plyn 
vyvěrající ze země. Rozváděli ho bambusovými trubkami a svítili a topili jím ve svých 
příbytcích.  
Myšlenka osvětlování plynem se začala rozšiřovat v 17. a 18. století. Roku 1786 zkoušel 
Francouz Philippe Lebon zahřívat v křivuli dřevěné piliny a zjistil, že přitom uniká plyn, který 
hoří. Sestrojil pak svou slavnou „thermolampu“, zařízení na výrobu plynu karbonizací dřeva. 
Vyrobený plyn používal na osvětlování své pracovny. Lebon je uznáván jako původce výroby 
a využití svítiplynu. 
Za opravdového otce plynového osvětlování je považován Angličan William Murdoch, který 
v roce 1792 plynem vyráběným z uhlí osvětloval svůj dům a dílnu ve městě  Redruth 
v Cornwallu.  
 

   
                                                   Lebon                                                                                  Murdoch 
 
Plynové lampy začaly osvětlovat ulice a veřejná  prostranství začátkem 19.století.  O zavedení 
ústředního zásobování plynem se zasloužil Friedrich Albrecht Winsor. V roce 1807 
v Londýně rozžehl několik pouličních lamp v ulice Pall Mall. Jednalo se o první veřejné 
plynové osvětlení. Do té doby byl plyn vyráběn jen přímo v místě spotřeby.  
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Za kolébku plynárenství je označována Anglie a za počátek plynárenství datum 31.12.1813. 
Ten večer byl na Westminsterském mostě v Londýně poprvé svítiplyn použit k veřejnému 
osvětlení a byly rozžaty první plynové lampy. Od té doby se veřejné osvětlení plynem 
pravidelně používalo. Následovala německá města Hannover (1824) a Berlín (1825), Vídeň 
(1833) atd.  Ve Spojených státech bylo jako první zavedeno plynové osvětlení ulic ve 
Philadelphii a v Baltimoru v roce 1816. Prvním městem na světě, které využívalo pro 
osvětlení zemní plyn, se stal v roce 1823 New York.    
 
Čechy a Morava 
Zavedení plynu znamenalo revoluční převrat ve veřejném osvětlení měst. První plynárna 
v Praze a v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu dne 15.září 1847 v tehdejší 
předměstské obci Prahy, v Karlíně. Ve významnějších pražských ulicích Starého a Nového 
Města bylo ten den rozžehnuto prvních více než 200 plynových lamp a další desítky 
osvětlovacích lamp v některých obchodech a veřejných budovách.  
V roce 1867 byla dokončena obecní plynárna na Žižkově a rozsvíceno prvních několik stovek 
nových plynových lamp. Spolu s tím byla provedena velká rekonstrukce veškerého plynového 
osvětlení města, přičemž některé druhy stožárů byly technicky i výtvarně unikátní. V 
následujících letech nastal značný rozvoj plynového osvětlení. Kromě veřejného a 
soukromého osvětlování byl plyn užíván pro osvětlování obecních domů, úřadů a ústavů, pro 
vlastní spotřebu plynárny, kanceláří a strážnic jejích ve městě a skladu lustrů. K dispozici 
byly trojramenné, čtyřramenné a osmiramenné kandelábry, svícnové sloupy, lucerny na 
roubeních studní, lucerny nástěnné a visuté, lucerny na sloupcích dřevěných. Plynové světlo 
bylo  používáno i pro osvětlení pražských parků, ostrovů, zahrad a nábřeží. V Praze, na 
různých významných místech, bylo ve vrcholném období, v roce 1882, umístěno celkem 16 
stožárů osmiramenných a 11 stožárů čtyřramenných. Ze všech těchto kandelábrů zbyly dnes 
pouze dva osmiramenné, a to na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici a jeden 
čtyřramenný, na Dražického náměstí u Karlova mostu.  
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Souboj plynu s elektřinou 
Svítiplyn byl dlouhá léta bez konkurence. Budovaly se nové plynárny, spotřeba plynu 
neustále rostla. Tato příznivá pozice trvala asi šedesát let.  Velkou ránu svítiplynu zasadilo 
světlo elektrické, které Edisonovým vynálezem žárovky s uhlíkatým vláknem začalo na 
přelomu století dosahovat prvních úspěchů. Nastala kritická doba pro plynárenství a vzhledem 
k jednostrannému zaměření plynárenství na dodávky plynu pouze pro svícení se zdálo, že 
tomuto průmyslovému odvětví bude odzvoněno. V krizi přišel vynález Auerovy punčošky, 
která změnila princip plynové svítilny a plynové osvětlení se stalo opět konkurenceschopné s 
osvětlením elektrickým. Postupně se však i elektrické osvětlení zdokonalilo a nebylo již 
možno přehlížet výhody elektrické žárovky (pohotovost, bezpečnost, absence zplodin 
spalování). Elektrická energie začala ke konci 19. století a hlavně na začátku století 20. 
vytlačovat svítiplyn  nejdříve z interiérového a pak i z veřejného osvětlení. V osvětlení 
soukromém plyn nemohl konkurovat daleko pohotovějšímu světlu elektrickému. Od roku 
1910 začalo ubývat plynové osvětlení nejen v domácnostech, obchodech a výkladech, ale 
hlavně v hostincích, hotelích a kavárnách a následně pak i v ulicích. 
Převahu elektrického osvětlení nad plynovým nepomohla odvrátit ani řada technických 
opatření aplikovaných ve dvacátých letech, jako zintenzivňování osvětlení pomocí stlačeného 
plynu nebo dálkové rozžehování plynových lamp tlakovou vlnou, ani mohutná propagační 
kampaň ve prospěch plynu. Nepomohla ani nižší cena plynového osvětlení proti elektrickému. 
V Čechách a na Moravě se nejdéle plynové světlo udrželo ve starých částech Prahy, ještě 
v roce 1940 osvětlovalo pražské ulice a náměstí více než 9 tisíc plynových svítilen.. To byl 
největší počet plynových lamp v Praze v historii. Teprve pak začal jejich počet klesat 
výraznějším tempem a rostl počet svítilen elektrických. 
 
Konec svícení svítiplynem 
Nejdéle, až do poloviny osmdesátých let 20.století se plynové osvětlení udrželo v historických 
částech Prahy. Jako poslední byly převedeny ze svítiplynu na elektřinu osmiramenné 
kandelábry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici. Bylo to koncem dubna roku 1985. 
Plynové osvětlení ulic, které představovalo ve své době převrat ve veřejném osvětlení a 
ovlivnilo noční život měst, uvolnilo své pozice světlu elektrickému. Zdálo se, že éra 
plynového osvětlení skončila. 
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3.2. Technika svícení plynem 
 
Princip svícení plynem 
Hořením se mění chemická energie paliva, ať jsou to pryskyřice, tuky nebo oleje, v energii 
záření, které má charakter tepla a světla. Při spalování se slučuje určitá látka s kyslíkem. Aby 
vznikl plamen, musí být látka, která se má spálit, ve stavu plynném a musí se zahřát na 
určitou teplotu.  
Plameny všech fosilních paliv vydávají vedle tepelné energie  i světelné záření. Jeho intenzita 
je dána vedle velikosti plamene  především obsahem uhlovodíků v plameni. Při spalování 
plynných uhlovodíků probíhá velké množství dílčích  reakcí, při nichž v plameni vznikají 
malé částečky uhlíku s vysokou  povrchovou teplotou. Tyto částečky jsou nositelem 
světelného záření, jehož  intenzita je tím vyšší, čím vyšší je spalovaný uhlovodík. Naopak při  
spalování vodíku, oxidu uhelnatého a plynných paliv s nízkým obsahem uhlovodíků je 
intenzita záření plamene podstatně menší. 
Intenzita záření plynového plamene je dále výrazně ovlivňována  způsobem směšování plynu 
se vzduchem a místním a časovým průběhem  spalovacích reakcí. Vyšší svítivostí plamene se 
vyznačuje difúzní  spalování s postupným přívodem vzduchu do plamene oproti  kinetickému 

spalování, při němž se spaluje homogenní směs plynu  a vzduchu . 
Na uvedených principech svítivosti plamene plynných paliv jsou  založeny různé konstrukce 

plamenných plynových lamp, u nichž zdrojem světla je právě záření vyvolané postupným 
spalováním částeček  uhlíku, které při průchodu plamenem vyhořívají. Plamenné lampy 
vyžadují ke vzniku svítivého plamene vedle plynu  obsahujícího uhlovodíky, také přivedení 
podstechiometrického objemu  primárního spalovacího vzduchu tak, aby spalování mělo 
difúzní  charakter.  Účinnost přeměny tepelné energie obsažené v plynném palivu na  světelný 
výkon je u plamenných lamp velmi nízká. 
Zásadní zlom v intenzifikaci světelného výkonu plynových lamp  znamenaly hořáky se 

žárovými punčoškami, které se v různých  variantách používají dodnes v případech potřeby 
vysokého světelného  výkonu. 
Princip svícení plynovými lampami se žárovými punčoškami se od  plamenných plynových 
lamp zásadně liší, především ve způsobu  spalování plynných paliv. V hořácích 
punčoškových plynových lamp se  využívá kinetického principu spalování plynných paliv, t.j.  
spalování homogenní, směsi plynného paliva a vzduchu. Světelný výkon plynových lamp s 
punčoškovými hořáky je závislý především na  povrchové teplotě punčošky t.j. na teplotě 
plamene v místě styku  s jejím povrchem. Vysokou teplotou plamene dochází k rozžhavení  
punčošky a k intenzivnímu světelnému záření.  Teplota povrchu punčošky je ovlivněna jednak 
druhem spalovaného  plynu a spalovacím poměrem, který je vyšší než v případě plamenných  
hořáků ale především spalovací rychlostí daného plynu.  
 
Vývoj hořáků plynových lamp: 
 
První plynové hořáky 
První hořáky plynového osvětlení byly velmi jednoduché a mnoho světla nedávaly.. Svítilo se 
vlastním plynovým plamenem. Ústí hořáků bylo zprvu ukončeno malým kruhovým otvorem, 
který byl tvořen mosaznou čepičkou nebo mastkovou zátkou, 
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První hořáky plynových lamp (zleva „krysí ocas“, „kohoutí ostruha“, „kohoutí hřebínek“, „netopýří 

křídlo“, „rybí ocas“) 
 
Jasnější světlo poskytoval skulinový čili motýlový hořák, vynalezený Angličanem Stonem 
roku 1805. Konec přívodní trubky se ucpal zátkou z mastku, ve které se pilkou prořízla 
štěrbina. Takovýto hořák dával tenký vějířový plamen, takže vzduch měl k němu dobrý 
přístup. Do jisté míry hořák připomínal plochý knot olejové lampy. Osvětlení se skulinovým 
hořákem se používalo celá desetiletí. 
 

   
Lampa s motýlovým hořákem 

 
Původní Argandova lampa byla  konstruována pro spalování oleje a sestávala z prstence v 
němž byl  pohyblivě uložen knot, který zasahoval do nádobky s olejem.  Princip Argandovy 
lampy se později uplatnil i pro spalování plynu. Plyn vystupoval úzkým mezikružím, čímž 
plamen dostal tvar válcového pláště. Vzduch se k plameni dostával jako u dutého knotu 
zvenčí i zevnitř. Pro zvýšení stability a svítivosti plamene byly lampy obvykle opatřeny 
cylindrem 
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Schema Argandovy lampy 
 
Motýlové ani Argandovy hořáky mnoho světla nedávaly, vyznačovaly se malou svítivostí 
plamene. Ta byla způsobena nízkou teplotou hoření – asi 1.2000C. Mezitím byla již 
vynalezena žárovka, která stále více konkurovala plynovému světlu. Plynárny tak byly 
přinuceny k tomu, aby usilovaly o zdokonalení plynového světla. Odborníci hledali různé 
způsoby, jak zvýšit svítivost plynového plamene a proto byly vedeny další snahy o 
zintenzivnění plynového osvětlení. K nejvýznamnějším vylepšením patřily: 
a)  skupina hořáků s větší spotřebou plynu (hořáky skupinové), 
b)   předehřívání spalovacího vzduchu (lampy regenerativní), 
c)   zvětšení množství svítivých uhlovodíků v plynovém  plameni (albokarburace), 
d)   vložení pevných těles do plamene a jejich rozžhavení  (světlo žárové), 
e)   zvětšení tlaku plynu v přívodním potrubí (systém  Milénium), 
f)   přivádění stlačeného vzduchu do hořáku a jeho směšováním s plynem přicházejícím do   
   lampy pod běžným provozním přetlakem (systém Pharos), 
g)   přivádění připravené stlačené směsi plynu se  vzduchem do hořáku (systém Selas). 
 
Auerova žárová punčoška 
Rakouský chemik Carl Auer von Welsbach s využitím principu Bunsenova hořáku položil 
základ moderního plynového osvětlení. V roce 1885 zkonstruoval známou žárovou punčošku, 
kterou později zdokonalil dalším patentem. Empiricky zjistil, že složení roztoku 99,1% 
kysličníku thoričitého a 0,9% kysličníku ceričitého má největší svítivost. Takto zhotovená 
punčoška dává po rozžhavení plynovým plamenem klidné bílé světlo. Místo bavlny se později 
používala vlákna z čínské trávy ramie, popř. také vlákna z umělého hedvábí. Množství světla 
získaného z jednotky plynu žárovým světlem bylo pětkrát, později dokonce desetkrát  větší 
oproti světlu obyčejného hořáku.  
 



44 
 

Žárové punčošky byly zpočátku stojaté. Používaly se jak v interiérových lampách, tak 
v lampách pouličních. Stojaté punčošky měly válcovitý tvar a byly na horním konci staženy 
azbestovým provázkem. Zavěšovaly se poutkem na vidlici hořáku. 
Nevýhodou stojatých punčošek bylo, že svítily nahoru, což pro lustry a pouliční lampy nebylo 
vhodné. Proto se časem přešlo na svítidla s visutými punčoškami tzv. invertní, které naopak 
vrhaly převážnou část světla dolů. Visuté punčošky byly kulovitého tvaru a byly podstatně 
menší než punčošky stojaté. 
 

     
 
 

 
3.3. Rozžehování plynových pouličních lamp 
 
Ruční rozžehování 
První plynové lampy veřejného osvětlení byly plamenné – opatřeny byl jednoduchým 
motýlovým hořákem a zapalovaly se pomocí hořícího knotu na dlouhé tyči. Nejprve se ovšem 
musel otevřít ventil přívodu plynu do hořáku, což znamenalo vylézt k němu po žebříku. 
Pokrokem bylo umístění stálého zapalovacího hořáčku, který hořel stále, ve dne i v noci. 
Obsluze pak stačilo otevřít ventil hlavního hořáku (lampář háčkem na konci lampářské tyče 
zatáhl za drátěné oko) a plyn vzplanul. Tento způsob zapalování plynových lamp se vedle  
přímého elektrického zapalování zachoval do současnosti. Rozžíhání, zhasínání a běžnou 
údržbu zajišťovali v minulosti  profesionální lampáři, kteří pravidelně ráno a večer obcházeli  
lampy ve svěřeném úseku. Při poruše lampy (propálená punčoška,  znečištěná plynová tryska) 
prováděli lampáři okamžitou opravu  s použitím žebříků, které byly vždy pro skupinu lamp 
upevněny ke kandelábrům. 
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Lampáři v Berlíně okolo roku 1900 

 
Rozžehování pomocí časového rozžehovače 
V konkurenci s elektrickým osvětlením bylo nutno zapalování lamp zautomatizovat. Začaly 
se používat týdenní hodinové strojky, které v určitou nastavenou hodinu večer lampu 
rozsvítily a ráno zhasly. Hodinový strojek byl připevněn na každé svítilně. Postavením páček 
se nařídila přesně stanovená doba rozžíhání a zhášení pouličních svítilen. Uvnitř strojku byla 
klapka, kterou hodinový strojek v nastavenou hodinu přehodil tak, aby klapka odkryla otvor 
vedoucí k žárovému tělesu, načež zakryla otvor vedoucí k dennímu plamínku. Ráno tomu 
bylo naopak. Plyn se zapaloval od zapalovacího, trvale hořícího plamínku. Způsob 
rozsvěcování plynových lamp pomocí hodinového strojku sice představoval elegantní a 
moderní technické řešení, byl však velmi nákladný a proto se v praxi příliš neosvědčil.  
 
Dálkové rozžehování plynových lamp tlakovou vlnou 
Před první světovou válkou byl z důvodu zatemnění měst před leteckými nálety vyvinut 
systém rozsvěcení a zhášení současně z jednoho místa tzv.  tlakovou vlnou. Tu centrálně 
vysílala v určitou hodinu večer a ráno plynárna. Tlakovou vlnou bylo možno ovládat 
najednou všechny lampy na tento systém napojené. Každá plynová lampa byla vybavena 
zvláštním zařízením k ovládání plynového ventilu, které bylo citlivé na změnu tlaku v potrubí. 
Membránový rozžehovač při zvýšení vstupního tlaku plynu samočinně otevřel nebo uzavřel 
přívod plynu do hlavního hořáku lampy a unikající plyn se zapálil od stále hořícího 
plaménku.. Rozžíhání bylo nastaveno tak, aby rozžíhací tlak stoupl alespoň o 100 Pa než bylo 
v tom místě obvyklé. Svítidlo se naopak zhasínalo snížením tlaku 
Zkušenosti s dálkovými rozžehovači byly velmi dobré. Zavedení dálkového ovládání 
umožnilo zvětšit rozsah rajonů obsluhovaných lampáři na více než trojnásobek. Lampáři nyní 
také jen kontrolovali, zda se všechny lampy rozsvítily popř. zhasly. Pouze svítilny, které při 
tlakové vlně selhaly, museli lampáři obsloužit ručně, tedy tyčí zatáhnout za drátěné oko, 
případně je opravit. 
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3.4. Provedení současných plynových lamp se žárovými punčoškami 
 
Zásadní zlom v intenzifikaci světelného výkonu plynových lamp znamenaly hořáky se 

žárovými punčoškami. Tyto lampy jsou i v současné době nejrozšířenějším typem plynových 
lamp. Lampy se žárovými punčoškami se používají především pro veřejné osvětlení ulic a 
prostranství. V současné době je jako zdroj světelné energie převážně využíván zemní plyn. 
 
Různá konstrukční provedení hořáků plynových lamp se žárovými  punčoškami pro veřejné 
osvětlení mají základní uspořádání funkčních  částí shodné.  Nejčastější je provedení hořáku 
plynové  lampy s ručním a dálkovým ovládáním. 
 
 

   
 

 Hořák s ručním a dálkovým ovládáním - schéma 
 
Popis:  
1 - rozdělovač směsi 
2 - držák punčošky 
3 - žárová punčoška hlavního hořáku 
4 - trubka přívodu směsi 
5 - vzduchový regulační kroužek 
6 - směšovač hlavního hořáku s plynovou tryskou 
7 - elektromagnetický ventil 
8 - uzavírací kohout 
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9 - vahadlo 
10  - usměrňovač spalin 
11 - punčoška zapalovacího hořáku 
12 - směšovač zapalovacího hořáku s plynovou tryskou 
13 - trubka přívodu plynu zapalovacího hořáku 
 
Funkce hořáku plynové lampy  
Nízkotlaký zemní plyn je do hořáku plynové lampy obvykle přiveden  z uličního zemního 
modulu, ve kterém je instalován uzávěr plynu.  Před uzavíracím kohoutem hlavního hořáku  
je odbočen přívod plynu do zapalovacího hořáku. Uzavírací kohout je ovládán pomocí  
ovládací tyče s háčkem,prostřednictvím vahadla a táhel. Za  uzavíracím kohoutem je 
instalován elektromagnetický ventil,  který slouží k dálkovému ovládání plynové lampy.  
Zemní plyn je dále přiveden do plynové trysky směšovače a při  výtoku z trysky nasává 
ejekčním účinkem spalovací vzduch, jehož  množství se reguluje vzduchovým regulačním 
kroužkem. Plynovzdušná  směs je přivedena do rozdělovače směsi a otvory v držácích  
punčošek vstupuje do žárových punčošek, kde se  spaluje. Punčoška zapalovacího hořáku je 
umístěna pod žárovými punčoškami hlavního hořáku. Zapalovací hořák je po otevření 
uzávěru zemního plynu v zemním modulu plynové lampy v trvalém provozu. 
Dálkové ovládání je u tohoto typu plynových lamp řešeno tak, že  při večerním rozsvícení 
elektrických lamp veřejného osvětlení se současně otevře elektromagnetický ventil a žárové 
punčošky se  zapálí od zapalovacího hořáku. Ke zhasnutí lamp dojde ráno po vypnutí el. 
proudu časovým spínačem. 
Ruční rozžíhání a zhasínání lampy  se provádí otevřením a zavřením  uzavíracího kohoutu, 
prostřednictvím vahadla se závěsy.  
Ruční ovládání plynové lampy je možno provádět pouze při otevřeném  elektromagnetickém 
ventilu, t.j. pouze v případě, že je do elektromagnetického ventilu přiveden elektrický proud. 
Při provozu lampy s dálkovým  ovládáním musí být uzavírací kohout otevřený. 
 
 
Plynová historická lucerna HL 03 GAS 
Svítidlo HL 03 GAS je replikou původní „pražské“ plynové lampy, navržené v roce 1862 
architektem Lindsbauerem a sochařem Veselým.  
 
Technický popis: 
Celá sestava historické lucerny – sloupek, rameno a nástavec je zhotovena z šedé litiny. 
Lucerna je napájena zemním plynem a má jako zdroj světla klasické žárové plynové 
punčošky. V tělese lucerny je umístěna plynová technologie s ejekčními atmosférickými 
hořáky. V horní části je vlastní zdroj světelného záření – 6 žárových punčošek, ve kterých je 
spalován zemní plyn. Díky novým materiálům punčošky je dosahováno vysoké svítivosti. 
V lucerně je umístěn „věčný plamínek“ pro usnadnění zápalu. Z důvodu bezpečnosti je 
lucerna vybavena elektrickou pojistkou, která přeruší přívod plynu v případě zhasnutí 
plamene na punčoškách. Odrazná plocha je bíle smaltovaná a lucerna je kryta čirým sklem. 
Rozsvícení lucerny je možno provádět současně s veřejným elektrickým osvětlením nebo 
manuálně pomocí lampářské tyče. 
Lucerna může být umístěna na zeď s prostřednictvím ramena 600 nebo 900 mm, nebo je 
možné ji umístit na historický sloupek o výšce 3.150 nebo 1.400 mm. Sloupky jsou usazeny 
v kotevní stoličce. Sloupkem nebo ramenem je přivedeno plynové potrubí a případně 
elektrické ovládání. Ke každé lucerně je třeba zajistit přívod zemního plynu z nízkotlakého 
rozvodu a případně elektrický kabel ze zapínacího bodu pro rozsvěcování společně 
s elektrickým veřejným osvětlením.  
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Obsluhu plynových luceren musí zajišťovat osoby způsobilé a řádně zaškolené v práci 
s plynovými zařízeními. 
 
Technické a světelné parametry: 
Typ: HL 03 GAS 
Napájecí napětí: 230V / 50 Hz 
Světelný zdroj: 6 hořáků + 1 zapalovací 
Pracovní médium: zemní plyn 
Přetlak plynu: 4 kPa 
Spotřeba: 0,158 m3/hod 
Hmotnost: 37 kg  
Rozměry: 550 x 1.100 mm (s lyrou) 
Teplota chromatičnosti:  2.669 K  
Ssvětelný tok:  1.720 lm  
 
 

     
Plynová historická lucerna HL 03 GAS 

 
 
Plynová historická lampa HLP 98 GAS  
Svítidlo  HLP 98 GAS je replikou plynové lampy, používané v ulicích měst od roku 1904. 
Svítidlo je vhodné zejména pro osvětlení vedlejších ulic, chodníků a pěších zón v historické 
zástavbě, všude tam, kde design moderních osvětlovacích těles působí rušivě. Svítidlo je 
možné namontovat na běžný sadový paticový nebo bezpaticový stožárek, případně na 
speciální stylový výložník.   
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Plynová historická lucerna HLP 98 GAS 

 
3.5. Interiérové plynové osvětlení 
 
V počátcích svícení plynem bylo plynové světlo využíváno především k osvětlování kanceláří 
a prostor v továrnách, ale dochovaly se i zmínky o jeho použití při osvětlování domácností. 
Plynové lampy nevyžadovaly náročnou údržbu a jejich technické řešení umožňovalo umístění 
do různých míst – na stěnu, na strop, na stůl ap. Svítidla mohla mít také různé tvary, protože 
již tak nezáleželo na zvýšení výkonu plamene. Poprvé se tak již v první čtvrtině 19. století 
objevily skleněné kryty v podobě tulipánu, aster, slunečnic ap.  
Výhodou, někdy ale i nevýhodou bylo, že spolu se světlem plynové lampy vydávaly také 
teplo, s tím bylo třeba počítat zejména při zajišťování větrání ve společenských místnostech. 
Nespornou výhodou bylo, že náklady na osvětlování plynem byly nižší než u ostatních tehdy 
dostupných svítiv, a to asi o 30%. Ještě na začátku druhé poloviny 19. století byl svítiplyn v 
místech s rozvodem plynu tím nejlepším z možných řešení osvětlování. Olejové lampy a 
svíčky nepředstavovaly konkurenci, plyn byl ve srovnání s těmito světelnými zdroji stále 
levnější a bezpečnější. 
Ve své době bylo plynové osvětlování interiérů, především veřejných místností, velkým 
pokrokem. Továrny a dílny, hotely a hostince, nádraží či divadla využívala – za potlesku 
veřejnosti – moderního pokroku daného plynovým světlem. V soukromých obytných 
místnostech se takového rozšíření nikdy nedočkalo. Zpočátku naráželo na potřebu vlastní 
výrobny plynu a v době rozvoje veřejné plynové sítě se už muselo potýkat s těžkou 
konkurencí elektrického světla. Zejména při použití v domácnostech měla elektrická energie 
nesporné přednosti – větší svítivost, čistotu, snadné ovládání a především univerzální 
použitelnost. Z domácností tak, na rozdíl od ulic, plyn velmi rychle vytlačila.  
 
Původní interiérové plynové osvětlení, ojedinělé ve střední Evropě, se zachovalo na zámku 
Jánský Vrch v Javorníku.  
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3.6.  Plynové pochodně a ohně - použití plynu pro iluminaci a slavnostní  
  příležitosti 
 
Plynové pochodně a ohně (plamenné lampy) využívají svítivosti plynového plamene.  
 
První zmínky o využívání plynu pro tvorbu slavnostních ohňů se datují do dávné historie. Při 
kultovních obřadech starých Parsů (Peršanů) se užíval zemní plyn jako palivo pro posvátný 
očišťující oheň. Kolem roku 405 před Kristem to zaznamenal Ktesias, řecký lékař u dvora 
perského krále. V Římě byl stálým plamenem zemního plynu osvětlován chrám bohyně Vesty 
asi 50 let př. Kristem. Také Marco Polo popsal v roce 1273 ve svém proslulém cestopisu 
plamen zemního plynu v Baku, se kterým se setkal při putování Ázerbájdžánem. 
Na začátku 19. století byly oblíbenou atrakcí světelné iluminace provozované na náměstích 
velkých evropských měst při různých slavnostních příležitostech.  
 
V současné době se zemní plyn využívá i pro vytváření plamenných efektů užívaných při 
různých slavnostních příležitostech. Světelnými pochodněmi jsou doplňovány umělecké 
artefakty, na plyn hoří věčné ohně, řecké ohně v krematoriích, slavnostní ohně při vrcholných 
sportovních soutěžích (olympijské hry) a pod. 
 

   
                                                            Paříž                                                          Olympijský oheň v Torinu 
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V roce 1997, v rámci výročí 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, obnovila Pražská 
plynárenská, a. s., funkci původní plynové pochodně sousoší Ladislava Šalouna Práce a věda 
ve svém areálu v Michli. Sousoší z roku 1926, nazývané také Apoteóza plynárenství, stojí u 
vjezdu do areálu Pražské plynárenské, ve výšce 14 metrů nad úrovní nádvoří. Plynová 
pochodeň v ruce jedné z postav sousoší sestává z hlavního hořáku, vytvářejícího plamenný 
efekt, a z pomocného, tzv. pilotního hořáku, kterým se plamen hlavního hořáku zapaluje a 
kontroluje se jeho funkce. Plynová pochodeň je ovládána z panelu uloženého v podstavci 
sousoší. 
 

   
Sousoší Ladislava Šalouna „Práce a věda“ 

 
 
 
3.7. Plynové lampy ve světě - současnost 
 
Během času se názory na osvětlení opět změnily a pýchu na vyspělou techniku vystřídala 
částečná nostalgie. V Evropě a ve světě roste zájem o plynové osvětlení a zvyšuje se i obliba 
otevřených plynových ohňů a plamenů. Plynové osvětlení se uplatňuje zejména v historických 
částech měst, na hradech a zámcích. Převážně se jedná o repliky historického plynového 
osvětlení.  Bezkonkurenčně největší počet plynových lamp v  provozu je v západní části 
Berlína (část plynových lamp zde nebyla převedena na elektřinu), ale i další německá města 
plyn pro osvětlení využívají, např. Düsseldorf, Drážďany, Chemnitz, Lübeck, Wiesbaden, 
Lipsko. Poměrně vysoký počet plynových lamp je i ve Velké Británii, v Londýně (např. před 
Buckinghamským palácem, Westminster Abbey, Clarence House, v Templu, Mall, Green 
parku, Hyde parku, St.James parku), Yorku, Horshamu nebo Dublinu. Plynové lampy svítí 
také v historickém centru Záhřebu, plyn pro osvětlení je užíván i ve Francii (EuroDisney park, 
Strasbourg), Polsku (Krakov) nebo Chorvatsku (Záhřeb). V USA jsou plynové lampy 
s otevřeným plamenem používány hojně pro venkovní, zahradní osvětlení, najdeme je ale i 
v New Yorku, stovky plynových lamp jsou v Bostonu. Více než 300 plynových lamp svítí 
v Japonsku, na ulicích, v parcích. Zajímavostí je přidávání kovů do punčošek za účelem 
vytváření barevných světel – bílého, oranžového, zeleného nebo růžového. 
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Londýn, Strasbourg, New York 

 
3.8. Plynové lampy v České republice - současnost 
 
Praha 
Jak již bylo uvedeno, poslední svítiplynové lampy zhasly v Praze na Hradčanském náměstí a 
v Loretánské ulici v roce 1985. Dlouhá léta pak nebyl o plynové osvětlení zájem.  
Až v roce 1997 v rámci 150 let  plynárenství v Čechách a na Moravě Pražská plynárenská, a. 
s., provedla obnovu funkce původní plynové pochodně sousoší Ladislava Šalouna „Práce a 
věda“ ve svém areálu v Michli.  
Po 17 letech se plynové pouliční osvětlení vrátilo i do ulic Prahy. Večer 30.října 2002 na 
Starém Městě v Michalské ulici se rozsvítilo 9 nových plynových lamp.  
Následovaly další etapy obnovy plynového osvětlení Prahy. Na Karlův most se plynové 
lampy vrátily v listopadu 2010. Jako poslední byl na plyn opět převeden 8ramenný plynový 
kandelábr v Loretánské ulici. 
 

   
                                        Karlův most                                                       Loretánská ulice 
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Postup obnovy plynového osvětlení v Praze: 
2002: Michalská  
2004: Uhelný Trh, Melantrichova, Vejvodova, Michalská  
2005: Celetná,  část Staroměstského náměstí  
2006: Malé náměstí, Karlova, Jilská, 8ramenný Hradčanský kandelábr  
2007: Rytířská, Železná, Jilská 
2008: Karlova, Ovocný trh 
2009: Mostecká, Malostranské nám., Nerudova, Jánský vršek 
2010: Karlův most 
2012: 8 ramenný kandelábr Loretánská ul. 
 
V současnosti je v Praze více než 700 plynových lamp. 
 

   
 
Všechny nové plynové lucerny v centru Prahy jsou replikami historických pražských luceren 
se  šesti žárovými punčoškami. Předlohou nových plynových luceren byly dochované lucerny 
používané při rekonstrukcích plynového osvětlení v roce 1867. Nosné části replik luceren jsou 
vyráběny z šedé litiny, stejně jako původní plynové lucerny. Konstrukce plynových hořáků 
umožňuje jednak ruční rozžíhání i zhasínání lampy pomocí lampářské tyče, jak to znají 
pamětníci starých plynových lamp, ale i dálkové ovládání časovým impulsem z dispečinku 
provozovatele veřejného osvětlení ve shodných časech jako u elektrických lamp. Na základě 
požadavku provozovatele jsou nové plynové lampy vybaveny zařízením pro kontrolu funkce 
– termočlánkem snímajícím teplotu v místě punčošek hlavního hořáku.  
S ukončením éry plynového osvětlení zmizeli z ulic Prahy i lampáři. V návaznosti na instalaci 
nových plynových lamp je i dnes možné v předvánočním Praze opět spatřit lampáře s 
cylindrem a pelerínou a samozřejmě s nepostradatelnou lampářskou tyčí..  
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Plynové osvětlení, které navozuje v uličkách pražského Starého Města jedinečnou atmosféru a 
umocňuje význam a charakter okolních architektonicky skvostných staveb, by mělo být v 
blízké budoucnosti instalováno i v dalších významných historických částech města.  
 
Plynové lampy v dalších českých a moravských městech. 
Plynové lampy nejsou jen v Praze. Najdeme je například na zámku Jánský vrch v Javorníku, 
původním sídle vratislavských biskupů. Od září roku 2001 na nádvoří zámku svítí sedm 
plynových lamp, které se zde zachovaly v původní podobě od roku 1907. Sama technologie 
plynových lamp se skládá ze zapalovacího hořáčku, čtyř punčošek a uzavíracího ručního 
ventilu (umístěného v patě budovy popřípadě v zemi). Hlavní tělesa lamp jsou původní, 
změnila se pouze skleněná vložka, která je nyní vyrobena z čirého skla kvůli viditelnosti 
žárových punčošek a vyššímu světelnému výkonu. Navíc v interiérech zámku se zachovalo 
původní interiérové plynové osvětlení, ve střední Evropě ojedinělé.  
S dalšími příklady obnoveného plynového osvětlení se můžeme setkat hlavně u budov 
plynárenských společností – v Šumperku, Plzni, v Českých Budějovicích nebo v Horní Suché. 
Ve Východních Čechách byla po 100 letech objevena a zachráněna plynová lampa 
z původního městského osvětlení v Hostinném. Po opravě je umístěna a trvale svítí (ve dne 
v noci) na budově regionálního centra ve Dvoře Králové n. L. 
Pro plynové osvětlení přicházejí v úvahu historická centra měst např. Českého  Krumlova, 
Telče a pod., české a moravské hrady a zámky. 
 
Plynové světlo se významným způsobem zapsalo do historie veřejného i interiérového 
osvětlení.  Přes rostoucí počet plynových lamp v řadě měst Evropy i České republiky není 
reálné očekávat širší uplatnění plynu pro účely osvětlení. Doba jeho největší slávy – 
2.polovina 19.století a začátek 20. století  - se již nikdy nevrátí. Význam soudobého plynové 
osvětlení spočívá především v jeho estetické funkci, kdy vhodně doplňuje  atmosféru 
historických exteriérů. Plynové světlo má tedy dnes především funkci iluminační  tj. funkci 
slavnostního osvětlení a jeho použití je vhodné v případě, že v dané lokalitě splňuje i 
požadavky dostatečného  světelného výkonu. Bílé plynové světlo je příjemnější než světlo 
dnes používaných sodíkových výbojek, především proto, že je svým spektrem bližší světlu 
dennímu a oproti "chladné" elektřině v plynových lampách hoří plameny.  
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4.  Technologické způsoby užití plynu - komerční sféra, zemědělství,  
  průmysl 
 
4.1. Použití plynu v komerční (komunální) sféře a zemědělství 
 
Kromě vytápění a přípravy teplé vody se zemní plyn využívá v řadě odvětví v komerční sféře. 
Například ve veřejném stravování.  Využití plynu umožnilo významnou inovaci varných 
kotlů, které slouží k přípravě větších množství polévek, omáček, vaření brambor, masa ap. 
Ohřev zpracovávaných potravin je nepřímý, nízkotlakou párou, která je vyvíjena ve vyvíječi 
páry, otápěném plynem. V kuchyních je možné využívat i další spotřebiče – smažicí pánve a 
fritézy pro smažení masa, plynové grily, cukrářské pece pro pečení moučníků atd. Plyn se 
používá nejen pro přípravu pokrmů, ale také pro udržování teploty pokrmů již hotových. 
K tomu slouží různé výdejní stoly, kde jsou nádoby s pokrmy ve vodní lázni vytápěné 
plynem. Plyn lze využívat i pro nahřívání talířů. 
V uzenářstvích se plyn používá vedle ohřevu teplé vody k vaření masa a masných výrobků a 
uzení. Protože při spalování zemního plynu nevzniká žádný dým, který je pro uzení potřebný, 
horké spaliny před vstupem do udicí komory procházejí vrstvou dřevěných hoblin a třísek 
(nejlépe z ovocných stromů). 
Široké uplatnění nachází zemní plyn při výrobě pečiva. Pece jsou přímo vytápěny plynem. 
Spaliny odcházející z pece mají relativně vysokou teplotu. Proto bývá často na odtah spalin 
zapojen výměník tepla, kde se ohřívá teplá voda. 
   
Zemní plyn je zdrojem energie i pro další potravinářské obory. Nejznámější je výroba piva, 
karamelu, oplatek nebo sušenek, sušení například kakaových bobů nebo sladu, pražení kávy, 
karamelového sladu, sóji nebo oříšků ap.  
Pro dlouhodobé uchovávání potravin má velký význam nejen teplota, ale i složení atmosféry, 
ve které jsou skladovány. To platí zejména pro skladování ovoce a zeleniny. Ovoce i po 
uskladnění dále dýchá – spotřebovává vzdušný kyslík a produkuje oxid uhličitý. Význam 
řízených atmosfér je důležitý jak pro uchovávání ovoce, tak pro jeho dozrávání. Zemní plyn 
tak může být nejen zdrojem tepla nebo chladu pro udržování potřebné teploty, ale i zdrojem 
oxidu uhličitého a vlhkosti pro úpravu složení atmosféry. 
Hlavním argumentem pro použití plynu v prádelnách a čistírnách je provoz na požadovaný 
výkon okamžitě po zapnutí a přesná regulace pracích lázní podle druhu textilií. Zařízení může 
být vytápěno buď přímo, nebo nepřímo. Záleží pouze na velikosti provozu, při větší kapacitě 
je výhodnější vytápění nepřímé, plyn je pak používán pro výrobu páry.  Decentralizovaný 
způsob vytápění je používán u vyhřívání praček, při sušení prádla nebo při mandlování. 
Centralizovaná dodávka tepla je výhodnější pro větší prádelny. V čistírnách, vedle úpravy 
teploty pracích a čisticích lázní na potřebnou teplotu, se plyn využívá i při regeneraci čisticích 
prostředků destilací. 
 
Dodávka plynu pro zemědělství zpravidla není rovnoměrně rozložena na celý rok, ale 
špičkové odběry jsou zaznamenávány zejména v letním období. Vedle vytápění a přípravy 
teplé vody je plyn v zemědělství využíván zejména pro sušení plodin (např. obilí, chmele) a 
píce.  Další možností je „přihnojování“ oxidem uhličitým. Tento způsob je velmi rozšířený při 
pěstování zeleniny. Pro vytápění skleníků se často používá technologie přímého otopu 
teplými spalinami, přičemž se zároveň obohacuje vzduch skleníku kysličníkem uhličitým. 
Obohacování CO2  ve skleníkové atmosféře pomáhá rostlinám v růstu.  
Zemní plyn je využíván i v řadě dalších oborů. Kromě spotřebičů pro vytápění a přípravu 
teplé vody se používají speciální plynové hořáky a pícky, například pro tavení liteřiny, výrobu 
skleněných ozdob, figurek a tvarovaných skleněných trubic, opravy akumulátorů, pro tavení 
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slitin při výrobě zubních náhrad, výrobu a opravy výrobků z drahých kovů ap. Významným 
odběratelem plynu jsou také spalovny odpadků. 
 
Praxe: 
Pekařství v Kamenické ulici v Praze 7 
Velké pekárny mají obrovskou kapacitu, disponují speciálními linkami pro výrobu chleba a 
různých druhů pečiva. Malé pekárny mají spíše lokální význam, převažuje rukodělná výroba. 
Zaměřují se na pečivo, které velké pekárny buď neumějí, nebo to není pro ně výhodné dělat. 
Většina pekáren – jak velkých, tak malých – využívá plyn. Malé pekárny mají většinou jednu 
pec, ve které musí dělat celý sortiment (chléb, rohlíky, koláče...), přičemž každé pečivo se 
peče při jiné teplotě a různě dlouho. Přechod na vyšší nebo nižší teplotu je u plynu podstatně 
rychlejší než u elektřiny. V pekárně v Kamenické ulici se používá skříňová plynová rotační 
pec o výkonu 87 kW a lze ji použít pro pečení chleba, běžného i jemného pečiva. Pec pracuje 
na principu horkého vzduchu. Ten se fouká do pečného prostoru vertikálními tryskovými 
štěrbinami umístěnými na bočních stěnách pece. Jediným problémem u plynových pecí je 
seřídit štěrbiny tak, aby pečení probíhalo rovnoměrně a nedocházelo k připékání. To je ale věc 
zkušenosti. Zemní plyn je kromě pekařské pece používán také v plynové stoličce pro 
nahřívání náplní a pro etážové vytápění celého provozu. 
 
4.2. Použití plynu v průmyslu 
Plyn se začal ve větší míře využívat v průmyslu hlavně ke konci 19. století po prvních 
úspěšných pokusech s výstavbou plynových pecí. V roce 1856 postavila anglická firma Pettit 
& Smith první plynovou pec pro průmyslové účely s použitím Bunsenova hořáku. Plyn se 
začal velmi rychle uplatňovat jako topné médium ve sklářství, hutnictví, ocelářství, keramice 
a jiných průmyslových odvětvích. Především v průmyslu se projevily nesporné výhody plynu 
jako zdroje tepelné energie oproti ostatním palivům. Šlo především o relativně stálou kvalitu 
spalovaného plynu, snadnější obsluhu, dosažení vyšších teplot a podstatně lepší 
regulovatelnost výkonu a spalovacího poměru se vzduchem.  
 

Energetika, teplárenství 
Plyn, v současné době především zemní plyn, slouží dnes samozřejmě pro výrobu tepla a 
elektrické energie. V minulosti byly stavěny hlavně velké plynové výtopny a teplárny, které 
zásobovaly teplem a teplou vodou celé oblasti městských aglomerací, teplárny navíc zároveň 
vyráběly elektrickou energii. Celosvětovým trendem od konce 70. let minulého století je 
snaha o úsporu energie. Při postupném nárůstu cen zemního plynu bylo nutno se také 
soustředit na racionální využití v teplárensko-energetických zařízeních. Bylo zřejmé, že do 
budoucna bude daleko výhodnější využívat decentralizovaný způsob přípravy tepla a teplé 
vody. Ukazuje se totiž, že v převážné většině případů je výhodnější rozvádět zemní plyn než 
transportovat teplo. Moderní, vysoce efektivní a ekologickou technologií využití zemního 
plynu je společná (kombinovaná) výroba tepla a elektřiny tzv. kogenerace.  
 

Průmyslové plynové pece   
V průmyslových plynových pecích dochází k tepelnému přepracování materiálů organického i 
minerálního původu v různých průmyslových odvětvích a výrobách na konečné produkty. 
Plynová pec je plynový spotřebič s uzavřeným, tepelně izolovaným pracovním prostorem. Je 
určený k ohřevu, tavení, změnám fyzikálního nebo chemického charakteru vsázky za 
vysokých teplot teplem vzniklým spalováním plynného paliva. V souvislosti s používáním 
plynného paliva k otopu pecí došlo ke kvalitativnímu zlomu v konstrukci pecí. Podstatně 
kvalitnější palivo, možnost regulace výkonu a spalovacího poměru se promítlo do rozmachu 
použití plynových pecí v různých průmyslových oborech. Podle způsobu použití a 
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technologických potřeb výroby bylo vyvinuto několik desítek různých druhů pecí, které se od 
sebe často podstatným způsobem odlišují. Jejich podrobný výčet je však nad rámec této 
publikace, spokojme se konstatováním, že za hlavní typy jsou považovány pece komorové, 
průběžné, poklopové, kelímkové, vanové a popř. speciální podle požadavků zákazníků.   
Plynové průmyslové pece se dnes v širokém spektru využívají ve strojírenství a kovodělném 
průmyslu, v elektrotechnickém průmyslu, v průmyslu skla, keramiky a porcelánu, ve výrobě 
stavebních hmot a výrobků a výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, 
v potravinářském průmyslu, papírenském a typografickém průmyslu, v textilním průmyslu, 
chemickém průmyslu, ale i v zemědělství.  
 

Strojírenství a hutnictví 
Zemní plyn se uplatňuje nejen při ohřívání kovových součástí před jejich dalším tvarovým 
opracováním a při tavení barevných kovů, ale také při chemické povrchové úpravě hotových 
výrobků z oceli (nitridaci, cementaci). Spalováním přesně definované směsi vzduch-plyn je 
možné dosáhnout potřebného složení spalin, které pak mohou být použity jako ochranná 
atmosféra při dalším opracování výrobku. Plyn lze využít i při sušení slévárenských písků a 
forem, dále pro ohřev zařízení, například ohřev před svářením, ohřev licích pánví apod. 
 

Keramický a sklářský průmysl  
V keramickém průmyslu se plyn používá zejména pro vypalování výrobků užitkové a 
sanitární keramiky a porcelánu, elektroporcelánu a žáruvzdorných materiálů, umělecké 
keramiky ap. Ve sklářském průmyslu se zemní plyn uplatní i při ohřevu tavicích vanových a 
pánvových sklářských pecí a v chladicích pecích. 
 
Praxe: 
Sklárna Horní Chřibská  
První sklárny vznikaly na horách, v místech, kde byl dostatek bukového dřeva. To bylo v té 
době díky své vysoké výhřevnosti pro ohřev sklářských pecí nejvhodnější. Zlom ve sklářském 
odvětví přineslo zavedení generátorového plynu místo dřeva. Uhlí se jako palivo neosvědčilo, 
kdežto plyn dokázal vyhřát sklářské pece do odpovídajících teplot, a tím se stal provoz hutí 
efektivnější. Po generátorovém plynu sklárny přešly na svítiplyn a později na zemní plyn. Při 
výrobě skla je dnes zemní plyn nezastupitelný. 
Nejstarší v Evropě existující huť, Chřibská, byla založena již v roce 1414. Zdejší hutní 
sklářská výroba je zaměřena na ručně vyráběné skleněné výrobky ze sodnodraselného skla 
bez dekorací např. vázy, mísy, popelníky apod. Zemní plyn se ve zdejší sklárně používá od 
roku 1994, nejen pro topení a přípravu teplé vody, ale především pro technologické účely – 
pro ohřev hlavní sklářské tavicí pánvové pece, roztáčecích a chladicích pecí.  
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Průmysl stavebních hmot a stavebnictví  
Zemní plyn je používán jak pro výrobu stavebních hmot (pece pro výrobu cementů, pece pro 
výpal vápna), tak pro sušení a vypalování cihel, střešních krytin a ostatních výrobků z pálené 
hlíny. Další využití plynu je v obalovnách živičných směsí. 
 

Chemický průmysl 
V České republice se chemickým průmyslem rozumí tři navazující odvětvové obory – 
rafinérské zpracování ropy s navazující petrochemií, chemický a farmaceutický průmysl, 
gumárenský a plastikářský průmysl. V chemickém průmyslu kromě výroby technologické 
páry, výroby tepla a elektrické energie a vytápění se zemní plyn využívá jako zdroj tepla při 
ohřevu chemických technologií ve vlastním výrobním procesu. Jde zejména o ohřevy 
chemických lázní, sušáren, fluidních sušáren, vysokotlakých autoklávů, tavicích kotlů, 
sulfonátorů, odparek apod. 
 

Potravinářský průmysl 
U pivovarů, lihovarů a mlékáren jde hlavně o výrobu technologické páry. Někdy se plyn 
používá k přímému otopu vlastních technologií, jako jsou např. varny piva nebo sušárny sladu 
a mléka. Přímý ohřev spalinami se využívá hlavně v pekárnách při výrobě pečiva v pečicích 
pecích, které jsou buď komorové, nebo průběžné pásové. Rovněž při pečení cukrářských 
výrobků, sušenek a oplatek se v pecích či oplatkových automatech uplatňují spaliny jako 
přímé a pečicí medium. 
 

Praxe: 
Pivovar Prazdroj – Plzeň 
Varna je srdcem každého pivovaru. Nová varna v plzeňském pivovaru byla dokončena v roce 
2004 a je jednou z nejmodernějších v Evropě. Uplatňuje současné technologie, ale zároveň 
zachovává všechny podstatné prvky roky ověřeného varního procesu. 
Dno a stěny měděného rmutovacího kotle se nevyhřívají parním otopem, který je běžný 
v ostatních pivovarech, ale přímým vytápěním zemním plynem dvěma plynovými hořáky. 
Vznikají tak spaliny o teplotě až 1300 °C, které rozpalují dno rmutovacího kotle. Na styku se 
rmutem se tvoří některé sloučeniny charakteristické nejen pro chuť a vůni piva Pilsner 
Urquell, ale zejména pro jeho barvu. 
Dimenzování rmutovacího kotle, plynových hořáků, topných prostorů, měděného dna a stěn 
nádoby zajišťuje rovnoměrný přechod tepla, přesnou teplotu a dobu prodlevy – důležité 
faktory výroby prvotřídního plzeňského piva. V nové varně jsou čtyři rmutovací kotle, každý 
o průměru 4,5 metru a objemu 252 hektolitrů, maximální objem rmutu činí 150 hl. Rozsah 
výkonu hořáků zemního plynu se pohybuje v rozmezí 300 až 1750 kW, hodinová spotřeba 
zemního plynu pak mezi 32 až 187 m3/h. 
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Papírenský a typografický průmysl  
V typografických závodech a tiskárnách se plyn uplatňuje hlavně jako zdroj tepelné energie 
pro sušení tiskových materiálů na tiskařských strojích. V moderních provozech jsou 
instalovány dopalovací komory k likvidaci par rozpouštědel používaných při tištění.  
 

Textilní průmysl  
Prádelny a sušárny představují energeticky nejnáročnější zařízení v textilních provozech. 
Proto se zemní plyn může dobře uplatnit v textilních provozech při ohřevu vody při praní 
textilní suroviny a upředené příze nebo sušení po praní, barvení, potisku, apretaci a tepelné 
fixaci. Někdy se příze a tkaniny opalují volným plamenem, aby se docílilo dostatečné 
hladkosti před dalším zpracováním. 
 

Ostatní průmyslové využití  
Mezi další významné uživatele plynu můžeme zařadit výrobce barev a laků, kde především 
výroba barevných pigmentů je značně energeticky náročná. Výrobci osvětlovací techniky 
používají zemní plyn v žárovkových automatech, sintrovacích pecích při výrobě zářivek nebo 
v automatech pro zatavování výbojek. V neposlední řadě je potřeba zmínit odběratele plynu z 
oblasti spalování odpadů. Pro spalovny komunálního, nemocničního nebo nebezpečného 
odpadu se zemní plyn zdá být ideálním palivem. Tento nezávislý zdroj energie lze použít 
velmi pružně rovněž při poklesu výhřevnosti likvidovaného odpadu. Zemní plyn se také často 
používá jako palivo v dopalovacích komorách při likvidaci škodlivin, odcházejících z různých 
průmyslových technologií.  
 
Jak je z uvedeného zřejmé, zemní plyn zaujímá v komerční sféře a v průmyslu významné 
postavení mezi zdroji energie. Rozmanitost jeho použití je dána dobrými spalovacími 
vlastnostmi a jeho snadnou regulovatelností v porovnání s ostatními palivy. Široké spektrum 
rozmanitých výrob a technologií vyžaduje vývoj a výrobu odpovídajících hořáků, pecí a 
spalovacích zařízení, která musí vyhovovat konečným uživatelům. Univerzálnost použití 
plynu potvrzuje rozsah požadovaných teplot v technologických procesech, které se pohybují 
od desítek až po stovky nebo tisíce stupňů Celsia. 
 
V budoucnu bude spalování plynu sledováno hlavně s ohledem na snižování emisí oxidů 
dusíku, které vznikají při vysokých teplotách ve spalovacím prostoru. Rovněž se bude více 
využívat odpadní teplo. Využitím nových analyzátorů spalin bude možno přesně řídit 
spalovací proces s ohledem na úsporu plynu a ochranu životního prostředí. V neposlední řadě 
se v podstatně větší míře uplatní výpočetní technika a automatika pro řízení spalovacích 
procesů a průmyslových technologií. 
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5.  Plynové chlazení, klimatizace 
 
Plynové chlazení není žádnou novinkou. Již před řadou let existovaly v domácnostech 
plynové chladničky na absorpčním principu. Potřebná energie se dodávala pomocí plynového 
hořáku. Přes své některé výhody, zejména bezhlučný chod a nezávislost na elektrické energii, 
se příliš nerozšířily a byly vytlačeny chladničkami kompresorovými. Dnes patří toto řešení 
minulosti.  
Použití plynu pro chlazení a klimatizaci v komerční sféře a průmyslu se ve světě začalo znovu 
prudce rozvíjet v 80. letech minulého století zejména z důvodu růstu cen elektrické energie. 
Pro plynárenství se dnes nabízí možnost chlazení pomocí zemního plynu zejména v komerční 
sféře a v průmyslu. Výhoda této technologie spočívá nejen v nárůstu prodeje plynu, ale i ve 
vytížení plynárenské sítě v letních měsících. To je do budoucna zajímavé i proto, že celkově 
roste potřeba chladu zejména ve velkoprodejnách, kancelářích, nemocnicích, skladech 
potravin, sportovních střediscích, hotelích apod. 
Při úvahách o plynovém chlazení a klimatizaci je často poukazováno na klimatické podmínky 
České republiky, kde počet tropických dnů není významný. Faktem ale je, že teploty v našem 
regionu stoupají a otázka klimatizace obecně závisí na životní úrovni (klimatizace v 
kancelářích, obchodních domech apod.).  
V praxi se v současné době nejvíce používá kompresorové a absorpční chlazení.  
 
Kompresorové chlazení – elektrické (známé z domácích chladniček) využívá elektrickou 
energii pro pohon kompresoru, který odsává chladivo odpařené ve výparníku. Chladivo, které 
z prostoru kolem výparníku odebralo teplo (výparné), je stlačováno kompresorem do 
kondenzátoru. Zde chladivo kondenzuje, odevzdává teplo (kondenzační) do okolí a přes 
škrtící orgán je již v kapalné fázi nastříknuto zpět do výparníku. 
 
Absorpční chlazení je založeno na fyzikálních vlastnostech dvou látek, na schopnosti 
vzájemné absorpce. S kompresorovým chlazením má dvě společná zařízení – výparník a 
kondenzátor. Oběh chladiva nezabezpečuje ale kompresor. Chladivo odpařené ve výparníku 
je v absorbéru pohlcováno roztokem absorbentu. Absorbent s rozpuštěnými parami chladiva 
(„bohatý“ absorbent) je odčerpáván čerpadlem, stlačen na kondenzační tlak a v desorbéru 
(vypuzovači, varníku) se přívodem tepla vypudí páry chladiva z  roztoku absorbentu. 
Absorbent („chudý“ absorbent) se po seškrcení vrací do absorbéru a páry chladiva kondenzují 
v kondenzátoru. Zkondenzované kapalné chladivo se nastřikuje zpět do výparníku. 
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Z mnoha teoreticky možných kombinací látek (chladících médií, chladiv) pro absorpční 
chlazení se v praxi prosadily následující dvojice pára roztoků a rozpouštědel: 
- roztok bromid lithný/voda – kolem 0 °C , 
-   roztok čpavek/voda – pro nižší teploty až – 60 °C . 
 
U kompresorového chlazení rozhodující podíl na spotřebě energie činí elektrická energie pro 
pohon kompresoru. U absorpčního chlazení je podíl elektrické energie pouze několik % (na 
pohon čerpadla), rozhodující podíl spotřebované energie tvoří tepelná energie – vzniklá 
spalováním zemního plynu. 
 
Jaké jsou výhody a nevýhody plynového absorpčního chlazení? 
 
Výhody: 
- Ekologické výhody – až 5 x menší množství CO2 oproti kompresorovému chlazení, 
- Prakticky bezhlučný provoz, bez vibrací, 
- Vysoká životnost (minimum pohyblivých dílů), 
- Nízké náklady na obsluhu a údržbu, 
- Snadná regulace, 
- Ve srovnání s kompresorovými systémy je spotřeba elektrické energie na úrovni 10 - 
  15 % a pro jejich instalaci postačuje jednofázový elektrický rozvod. 
 
Hlavní nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. 
 
Které firmy plynová absorpční zařízení vyrábějí a s jakými výkony ? 
K nejznámnějším výrobcům patří Robur, York International, Trane, Carrier, Yazaki, 
Babcock, Sanyo, Thermax, Goldstar, MHI, Ebara, Kawasaki, Daikin, Toshiba. 
   
Běžné výkony absorpčních zařízení se pohybují od 10 až do 1.000 kW.  
 
Kde je použití absorpčního chlazení nejvhodnější? 
Absorpční chlazení je možno využít pro klimatizaci i pro průmyslové chlazení. Obecně je 
využíváno všude tam, kde je požadována regulace teploty t.j. především v těchto odvětvích a 
zařízeních: 
- chemický, farmaceutický, papírenský průmysl (nejen pro klimatizaci, ale i pro  
 technologické účely – chlazení strojů, sušení …), 
- potravinářství - skladování potravin, pivovary, mlékárny, 
- nemocnice, 
- sportovní zařízení, 
- administrativní budovy, výpočetní střediska, banky, kina, hotely, restaurace, obchody,  
  obchodní domy. 
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6.  Plynové infrazářiče  
 
Vytápění rozlehlých a vysokých prostor přináší často řadu problémů a může být i neúměrně 
finančně náročné. Často dochází ke zbytečnému vytápění „hluchých“ míst, k vysokým 
tepelným ztrátám a špatnému rozdělení teplot ve vytápěném prostoru. Jednou ze základních 
podmínek pro efektivní vytápění rozlehlých a vysokých prostor je proto volba správného 
systému s ohledem na konstrukci a způsob využívání prostor. Sálavé otopné systémy 
s plynovými infrazářiči pro vytápění velkoprostorových objektů průmyslové i občanské sféry 
jsou považovány za energeticky optimální a úsporné řešení. 
 
Princip infrazářičů 
Vytápění spočívá v jednoduchém systému tzv. předávání tepla sáláním. Zemní plyn  je 
spalován ve zdroji, který  vyzařuje infračervené paprsky (elektromagnetické vlnění). Ty 
odráží do požadovaného prostoru pomocí reflexních ploch. Paprsky se šíří přímočaře 
prostorem a teplo vzniká teprve při dopadu na těleso. Na člověka působí sálavé vytápění v 
halách převážně nepřímo, neboť se nejdříve ohřívá podlaha, spodní část obklopujících zdí, 
předměty v hale, a ty potom vyzařují na základě své zvýšené teploty dlouhovlnné záření. 
Vzduch, kterým prochází infrazáření nepohlcuje žádné záření, nedochází proto k výrazným 
ztrátám vlivem ohřevu okolního vzduchu.  
 
Rozdělení plynových infrazářičů  
Podle způsobu spalování plynu se infrazářiče dělí na dva druhy: 
• světlé  (spalováním plynu je ohřívána keramická deska, která sálá tepelnou energii), 
• tmavé  (plyn je spalován uvnitř ocelové trubice, která svým povrchem sálá teplo). 

 
Světlý infrazářič je otevřený spotřebič s povrchovou teplotou keramické desky cca 800-
900°C, poměrně jednoduché konstrukce, malé váhy. V důsledku nižších teplot v plameni a 
kratších dobách zdržení molekul plynu a spalovacího vzduchu v zóně plamene se tyto 
spotřebiče vyznačují velmi nízkými emisemi. Proto lze u nich spaliny odvádět z vytápěného 
prostoru nepřímo zároveň s větráním např. haly. Provoz světlých infrazářičů je tedy zapotřebí 
vázat na chod ventilátorů nebo otevření větracích otvorů. Světlé infrazářiče jsou použitelné 
v halách výšky 5-20 metrů. Jsou nabízeny v rozsahu výkonů 5 až 40 kW. 
 

    
 

Tmavý infrazářič je uzavřený spotřebič s povrchovou teplotou sálavé trubice 200 – 500 °C  
(trubice obvykle varu U). Plyn je spalován v hořácích, odkud jsou spaliny vyvedeny do trubic 
opatřených reflexními zákryty. Konstrukčně je tmavý infrazářič složitější a podstatně těžší. 
Protože spalování probíhá za přítomnosti plamene jako u klasického hořáku (vyšší teplota, 
delší doba zdržení), vzniká oproti světlým infrazářičům větší množství emisí a spaliny je 
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proto nutné odvádět spalinovým potrubím nebo komínky mimo vytápěný prostor. Nahřívací 
doba tmavých infrazářičů je delší než světlých. Oblast použití tmavých infrazářičů je v halách 
výšky 5-8 metrů pod střešní plášť. Ve vyšších halách se účinnost tmavých zářičů snižuje. 
Tmavé infrazářiče vyžadují vzhledem k vyšší váze nákladnější instalaci a mají větší nárok na 
místo na stropě haly. Jsou nabízeny v rozsahu výkonů 10 až 70 kW. 
 

   
 
Tam, kde můžeme použít pro vytápění oba typy infrazářičů, je vhodné uvážit i dobu jejich 
náběhu do plného výkonu, která je u tmavých 15 až 20 minut, u světlých 1 až 3 minuty a 
zvážit možnost užití jejich kombinace. 
 
Hlavní výhody, použití plynových infrazářičů 
Hlavní výhody plynových infrazářičů jsou velmi rychlá doba ohřevu (plynové infrazářiče 
najíždějí velmi rychle na jmenovitý výkon, při práci je lze rychle zapnout, mezi směnami 
vypnout), vytápění jen vybraného pracoviště ve velké hale, nízké koncentrace oxidů dusíku ve 
spalinách a možnost temperování i venkovních prostorů v chladných obdobích. 
K nevýhodám patří nutnost vybavení prostor  zvláštním systémem větrání, omezení systému 
na pouhou funkci vytápění a nemožnost jejich použití v hořlavém prostředí. 
 
Použití plynových infrazářičů 
Plynové infrazářiče jsou nejčastěji používány ve velkoprostorových objektech jakými jsou 
velké průmyslové haly, výstavní haly, sportovní haly (tenisové haly, tělocvičny, víceúčelové 
sály ..), dílny, sklady, hangáry, velkoobchody, tržnice, obchodní domy, automobilový průmysl 
(opravny, garáže, karosárny, výstavní prostory), skleníky, tiskárny, lakovny, prádelny, kostely 
a dále jsou rovněž užívány např. pro povrchové úpravy a vysoušení materiálů nebo pro 
rozmrazování vagónů . 
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Plynové infrazářiče nacházejí své uplatnění ale i v komerční sféře nebo v domácnostech. 
Infrazářiče na podstavci jsou vhodné na terasy pro chladné večery, do zahradních restaurací, 
na koupaliště a pod. Obvykle bývá využíván propan v lahvích, infrazářiče lze však napojit i na 
rozvod zemního plynu. 
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Z praxe: 
Brněnské veletrhy a výstavy 
Areál brněnského výstaviště a s ním i výstavní pavilony prošly historickým vývojem, který se 
dotkl i technologického vybavení pro zajištění vnitřního prostředí. Původní pavilony 
z počátků výstavby byly určeny spíše pro sezonní, letní provoz. Tyto stavby včetně pavilonů 
postavených do 70. let minulého století se vyznačovaly lehkou konstrukcí a jejich vytápění 
v zimním období bylo založeno na použití lokálních vzduchotechnických souprav. Po roce 
1990 došlo k rekonstrukci otopných systémů tak, aby byl jednak zajištěn celoroční provoz, 
jednak aby použité systémy vytápění byly dostatečně pružné a úsporné. V pavilonech začala 
být používána lokální plynová topidla, ať už teplovzdušné jednotky nebo sálavé plynové 
zářiče.  
Pavilon Z 42 metrů vysoký s objemem 322 tisíc m3, zastřešený jedinou plochou kopulí, je 
unikátní jak z hlediska architektonického, tak z hlediska vytápění. Pavilon byl v první 
polovině 90. let minulého století vybaven 48 lokálními teplovzdušnými plynovými 
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jednotkami s celkovým instalovaným výkonem 2702 kW. Jednotky jsou u vstupů a po obvodu 
haly. Odvod spalin je řešen kouřovody umístěnými na fasádě.  
Vytápění pavilonu L zajišťuje deset tmavých plynových sálavých zářičů s celkovým výkonem 
300 kW. K hlavním výhodám sálavého topení patří možnost vytápět pouze vybrané prostory a 
dosáhnout požadovaných teplot během velmi krátké doby. 
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7.  Plynová tepelná čerpadla 
 
Využívání tepelných čerpadel pro vytápění představuje jednu z možností využití 
obnovitelných zdrojů energie. Tepelná čerpadla jsou založena na přechodu tepelné energie 
z nižší teplotní hladiny na hladinu vyšší. Je to zdánlivě v rozporu se zákony termodynamiky, 
nejde však o samovolný přechod energie, ale o přechod podporovaný energetickým přívodem 
z jiného energetického systému. Zdrojem nízkopotenciálního tepla je zpravidla okolní 
prostředí – venkovní vzduch, povrchová i podzemní voda, půda, geotermální energie či 
odpadní teplo z technologických procesů, odpadních vod nebo jiné teplonosné odpadní látky. 
Tepelná čerpadla mohou pracovat na základě kompresorového nebo absorpčního oběhu 
případně jejich kombinace (hybridní tepelná čerpadla). V praxi se používají nejčastěji 
kompresorová čerpadla, méně pak absorpční čerpadla. Pohon tepelných čerpadel je převážně 
elektrický, ale může být využíván i zemní plyn. 

 

 
Princip tepelného čerpadla 

 

 
Klasická tepelná čerpadla užívají pro pohon kompresoru elektromotor, plynová pak plynový 
motor. V absorpčních tepelných čerpadlech je nejrozšířenějším médiem voda (chladicí 
prostředek) a bromid litný (roztok) nebo amoniak (chladicí prostředek) a voda (rozpouštědlo). 
Hlavní předností tepelných čerpadel s plynovým motorem proti elektricky poháněným 
tepelným čerpadlům je jejich lepší regulovatelnost. Elektricky poháněná čerpadla pracují při 
prakticky konstantních otáčkách a výkon lze měnit při konstantních teplotách média na vstupu 
do výparníku pouze změnou jejich počtu. Přímé spojení tepelného čerpadla a plynového 
motoru má jinými způsoby nedosažitelné přednosti – nižší investice o generátor a pohonný 
elektromotor, větší vyžití energie plynu o ztráty generátoru a elektromotoru, vyšší využitelný 
tepelný výkon o přečerpané teplo. 
Hlavními výhodami plynových tepelných čerpadel (GHP = Gas Heating Pump) je bezhlučný 
provoz, snižování spotřeby energie pro vytápění a snížení emisí, především CO2. Jednou 
z hlavních výhod plynových tepelných čerpadel jsou provozní náklady. Roční provozní 
úspory mohou být až 25 až 30 % ve srovnání s elektrickými tepelnými čerpadly. Pro 
plynárenské společnosti je výhodou sppotřeba plynu jak v zimě, tak v létě. 
Nevýhodou je zatím vysoká pořizovací cena. 
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Vzhledem k cenám paliv a energií mají plynová tepelná čerpadla místo především 
v objektech, kde jsou vysoké požadavky na kvalitu prostředí. Jedná se především o rozsáhlejší 
objekty u kterých je problém zvýšení elektrického příkonu (např. z ekonomických důvodů 
kdy přívodní kabel je velmi dlouhý a v objektu je již zavedena přípojka zemního plynu). 
Soustavy vnitřních jednotek může představovat soustavu jednotek s rozvodem chladiva nebo 
jednotek fan coil zapojených v dvoutrubkovém systému. 
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8. Expanzní turbíny 
 
V současné době, kdy zdroje zemního plynu jsou vzdáleny stovky i tisíce kilometrů od místa 
spotřeby, se dopravuje zemní plyn z technicko-ekonomických důvodů při tlacích nad 4,0 
MPa.  Naopak distribuční systémy plynovodů ve městech i pro velkoodběratele jsou v 
provozu s tlaky řádově nižšími. Na hranicích těchto tlakových soustav pak dochází 
v předávacích a regulačních stanicích k regulaci tlaku plynu škrcením jeho průtoku. Teplota 
plynu klesá podle Joule-Thompsonova jevu o cca 4 K/1 MPa. Pro zabránění kondenzace a 
zamrzání, je nutno plyn před snížením tlaku předehřívat. Nevýhodou tohoto procesu je 
energie ztracená tím, že se nevyužije schopnosti plynu konat práci. Energii stlačeného plynu 
lze použít k výrobě elektrické energie pomocí expanzních strojů – nejpoužívanější jsou 
expanzní turbíny, pro menší výkony lze využívat i pístové expanzní motory. Tím se získá zpět 
část energie, která byla věnována kompresi plynu v kompresních stanicích a poté v 
regulačních a předávacích stanic "mařena" bez užitku.. Společným znakem expanzních strojů 
je vysoká účinnost.  
 
Expanzní turbíny jsou rychloběžné stroje (10 000 až 25 000 ot/min) s výkony od stovek kW 
až do 10 MW. Vysokotlaký plyn před vstupem do expanzní turbíny protéká tělesem 
generátoru, ochlazuje je a expanduje v turbíně, která je volná a rozbíhá generátor otáčkami 
závislými na tlaku a průtoku plynu turbínou. Elektrická energie vyrobená generátorem s 
proměnnou frekvencí úměrnou výše uvedenému tlaku a průtoku plynu je nejprve usměrněna a 
posléze „rozsekána“ na frekvenci odpovídající pevné 50 Hz frekvenci sítě a tak do sítě 
dodávána. 
Velmi důležité je správné posouzení této technologie. Spočívá především v: 
-  správném posouzení tlakových poměrů; 
-  zhodnocení množství předávaného plynu v ročním a denním provozu; 
-  zajištění ohřevu plynu před expanzí (příp. úprava jeho teploty po expanzi); 
-  elektrické vazbě, spotřebě a uplatnění vyrobené elektřiny, možné lokality dodávky apod.; 
-  možnosti dálkového řízení a ovládání atd. 
 
Předpokladem účelného technického a ekonomického uplatnění těchto expanzních strojů je 
dostatečný tlakový spád. 
 
Praxe: 
Expanzní turbína ve Velkých Němčicích 
První expanzní turbína v České republice byla uvedena do provozu v roce 1994 v předávací 
(předregulační) stanici ve Velkých Němčicích na Moravě (RWE JMP, a.s.). Touto stanicí 
prochází velké množství zemního plynu z tranzitního plynovodu do vysokotlakého systému 
této společnosti. Pro snižování tlaku z tranzitního plynovodu (v praxi 4,5 až 5,5 MPa) byla 
instalována expanzní turbína firmy ABB využívající část energie expandovaného plynu s 
instalovaným výkonem 1,2 MWe. V alternátoru vyrobený střídavý proud s proměnnou 
frekvencí je vyveden do invertoru, ve kterém se usměrní, a poté je předáván do 22 kV 
rozvodné sítě E.ON Energie. Pro případ poruchy je stanice vybavena normálními plynovými 
kotli a v okruhu topné vody je zařazen kotel elektrický pro případy výpadku vnější elektrické 
22 kV sítě. Ve stanici jsou dále tři kogenerační jednotky s plynovým spalovacím motorem – 
každá s instalovaným výkonem 544 kWe. Celková roční výroba elektřiny netto je asi 7,1 
GWh.  
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9. Využití zemního plynu jako chemické suroviny 
 
Vedle svého hlavního využití jako energetického média získává zemní plyn stále lepší pozici i 
jako výchozí surovina pro výrobu organických látek. Ve srovnání s ostatními fosilními palivy 
má zemní plyn i pro toto použití řadu výhod – nejpříznivější poměr vodík/uhlík, díky 
jednoduchému složení menší počet technologických operací potřebných pro získání 
konečného produktu. V současné době patří mezi nejvýznamnější oblasti chemického využití 
zemního plynu výroba sazí, syntézních plynů, oxidu uhličitého, acetylénu, sirouhlíku, 
kyanovodíku, metanolu, formaldehydu, amoniaku a halogenuhlovodíků odvozených od 
metanu. 
Rozsáhlé světové zásoby zemního plynu a delší životnost zásob oproti ropě nabízejí možnost 
využívat zemní plyn i v petrochemickém průmyslu a při výrobě syntetické ropy ve větší míře 
než doposud. Výrazné rozšíření výroby motorových paliv ze zemního plynu je podmíněno 
zejména cenou ropy. 
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10.  Plynové krby 

Plynové krby jsou na první pohled k nerozeznání od krbů klasických. K iluzi dřevěného 
ohniště je použita speciální keramická hmota. Využití plynu jako paliva ovšem poskytuje, na 
rozdíl od krbů na tuhá paliva, jednu výhodu. Přesnou regulaci teploty. Pro maximální pohodlí 
je navíc dodáván i dálkový ovladač. 

 

Plynové krby jsou hodně využívané v severozápadní Evropě a doma jsou také v chladné 
Kanadě. V každém případě je to zařízení moderní, z mnoha důvodů výhodné. 

Největší výhody plynového krbu jsou hned tři: čistota a ekonomičnost provozu a možnost 
přesné regulace teploty. Výhodou proti krbům na dřevo a jiná pevná paliva je možnost přesné 
regulace teploty v místnosti. Tak jako u jakéhokoliv moderního topidla. 

Plynové krby zvládnou vytopit až 200 m3 i více prostoru. Jejich provoz je ekonomický, 
relativně levný. Výkon lze samozřejmě regulovat, přičemž plný výkon může být 9 kW, ale 
také až 13 kW. 

 



73 
 

Plynové krby zaručují více jak 85% energetickou účinnost a velmi nízké hodnoty emisí 
zbytkových částic pronikajících do ovzduší. Na rozdíl odtradičních krbů vyžadují krby 
plynové minimální údržbu a servis. 
Díky moderní inovaci technologie se modrý plynový plamen promění do jasně žluté tančící 
barvy. Plynové krby jsou vhodné nejen do soukromých, ale i veřejných interiérů, kterými jsou 
například bary, restaurace, hotely, lázně nebo wellnes zařízení. 
 
Princip: 
Krb se dá obložit do jakéhokoliv ostění nebo jej lze zabudovat přímo do stěny. Je potřeba 
vyvložkovaný komín (průměr asi 100 cm podle typu krbu), do kterého jsou odváděny spaliny 
z krbu. Některé krby dokonce nepotřebují komín žádný, protože je lze odvětrat přímo 
průduchem přes fasádu. Jiný krb lze zabudovat do staršího stávajícího krbu na dřevo.  
Krb má uvnitř ventilátor, který se uvede do činnosti v závislosti na tom, jaké teploty dosáhne 
jeho plášť - tak je zaručeno udržení zvolené teploty v interiéru. Vše je jištěno krbovou 
pojistkou, která brání případnému zpětnému chodu spalin z komína do místnosti - pokud by se 
to stalo, přívod plynu se zastaví. A je tu také jako u plynového sporáku věčný plamínek a 
piezzozapalovač. 
Dálkové ovládání krbu je pohodlné a krb si s ním "roztopíme" jediným stiskem tlačítka. A to 
bez zametání a luxování prachu, pilin a následného vymetání popela. A také - jako třeba u 
klimatizace - jedním secvaknutím dálkového ovladače si zvolíme teplotu, jaké chceme v 
místnosti docílit. Právě dálkovým ovládáním výrobci garantují maximální komfort. 
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11. Kombinace obnovitelných energetických zdrojů s plynovými spotřebiči  
  (hybridní systémy)  
 
Nutnost předcházet v budoucnosti možným ekologickým problémům nutí konstruktéry k 
řešení racionálního využívání zemního plynu společně s obnovitelnou energií, nejčastěji 
sluneční.  
 
Využití solární energie při vytápění plynem  
Kombinace plynového vytápění se slunečními kolektory je velmi účinná zejména v jarních a 
podzimních měsících, kdy zisk ze sluneční energie zcela nebo částečně postačuje na krytí 
tepelných ztrát objektů. Voda ohřátá na potřebnou teplotu v solárním kolektoru se vede do 
vyrovnávacího zásobníku, odkud je pak využívána pro vytápění. V případě, že intenzita 
slunečního svitu je nedostatečná, je možné vodu přihřívat v plynovém kotli. Tento systém lze 
využívat i pro přípravu teplé vody. Dnes tomuto způsobu využití brání především vysoké 
investiční náklady, a to jak na straně kondenzačních kotlů, tak i solárních zařízení. 
 
 
 

 
Schema kombinace plynového a solárního vytápění [36] 

(1 – plynový kotel, 2 – zásobník vody, 3 – sluneční kolektor) 
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Dům se solárními kolektory  

 
Energeticky úsporné domy budoucnosti  
Cesty úspor energie i snižování emisí CO2 vedou přes zmenšování tepelných ztrát budov 
v důsledku zavádění nových stavebních materiálů, kombinaci klasických paliv 
s obnovitelnými zdroji (např. solární energií) a instalaci moderních, vysoce efektivních 
systémů vytápění a přípravy teplé vody. Tyto tzv. nízkoenergetické domy, často nazývané 
jako „domy budoucnosti“ mají specifickou potřebu tepla pětkrát až desetkrát menší oproti 
dnešním budovám. 
Podívejme se do budoucnosti na úsporný dům s maximálním využitím zemního plynu. 
Základem je centrální systém vytápění. Systém nepřetržitě vyhodnocuje potřeby tepla a 
elektřiny. Elektřina a teplo jsou vyráběny v mikrokogenerační jednotce (palivovém článku). 
Nespotřebovaná elektřina je dodávána do veřejné elektrické sítě. Vyrobené teplo se přes 
zásobník tepla dostává jak do systému vytápění, tak systému horké vody. Do zásobníku tepla 
je napojen systém solárních kolektorů umístěných na střeše domu. Spotřeba tepla se dále 
významně sníží využíváním odpadního tepla v rekuperátorech. V garáži je instalováno 
zařízení pro plnění vozidel zemním plynem. V delším horizontu může systém zahrnovat 
kombinaci zemního plynu s obnovitelnými plyny – bioplynem z biomasy nebo fotovoltaicky 
vyrobeným vodíkem. 
 

 



76 
 

12. Další perspektivní možnosti využití zemního plynu  
 

Vytápění plynovými spalinami a jejich využití při pěstování rostlin ve sklenících 
 
Tento způsob je velmi rozšířený při pěstování zeleniny, kde se vytápějí velkoplošná zařízení 
speciálními plynovými spotřebiči, tzv. „CO2 vyvíječi“. Pro vytápění skleníků se často používá 
technologie přímého otopu teplými spalinami, při čemž se zároveň obohacuje vzduch 
skleníku kysličníkem uhličitým. 
 
Příznivý vliv kysličníku uhličitého na růst rostlin je znám již dávno. Při správném použití 
mohou přídavné dávky CO2 ve vzduchu skleníku vést k příznivému ovlivnění růstu rostlin, 
k urychlení doby zrání, lepší kvalitě a tím i  vyšším prodejním výtěžkům. Příčinou je vyšší 
výměna látková při fotosyntéze, při níž důležitým faktorem je zářivá energie slunečního 
světla. Pro vytápění skleníků se často používá technologie přímého otopu teplými spalinami, 
při čemž se zároveň obohacuje vzduch skleníku kysličníkem uhličitým. Tento způsob je velmi 
rozšířený při pěstování zeleniny, kde velkoplošná zařízení vytápějí speciální plynovéi 
spotřebiče, tzv. „CO2  vyvíječe“.  

 

     
          Plynový CO2 spotřebič na výrobu tepla                         Schéma vytápění skleníku kombinací                                        
                          (vyvíječ CO2)                                             kogenerační jednotky a vyvíječe CO2   
 
 

Používání této technologie vyžaduje nízkou počáteční investici (vháněcí trubice, větrák, 
kontrolní zařízení pro analýzu obsahu CO2 a kontrolu CO). Další náklady jsou spojeny 
s cenou energie za provoz větráku. Investice je návratná v řádu několika měsíců. 
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13. Novinky a trendy vývoje plynových spotřebičů  
  (snižování emisí, nové typy hořáků, bezpečnost, maximální komfort, elektronika …) 

 
13.1 Plyn pro přípravu pokrmů 
 
Pokud patříme ke skromnějším uživatelům, dokážeme si představit i moderní kuchyni bez 
lecjakých vymožeností, ale nějaké zařízení na vaření, popř. pečení, v ní chybět nemůže. 
Téměř 100 % domácností, ve kterých je zaveden plyn, je vybaveno plynovými spotřebiči pro 
tepelnou úpravu pokrmů. Dnešní trend je používat plyn pro vaření, protože je „rychlý“ a 
snadno „ovladatelný“, a elektřinu pro pečení, protože peče „rovnoměrně“. Výhody plynových 
spotřebičů v porovnání s elektrickými spočívají především v plynulém a regulovatelném 
výkonu hořáku a možnosti jeho vizuální kontroly.  
Na trhu plynových spotřebičů pro tepelnou úpravu pokrmů najdeme sporáky, vařiče a varné 
desky. Důraz se klade na moderní vzhled, jednoduché ovládání, komfort a maximální 
bezpečnost.  
Vedle sporáků s vařidlovými hořáky, plynovou troubou a případně i grilem se vyrábějí také 
sporáky kombinované, buď s plynovými hořáky a elektrickou troubou, nebo s varnou deskou 
osazenou jak plynovými hořáky, tak elektrickými plotýnkami. Módním trendem je samostatná 
varná deska a samostatná trouba, často umístěná do výšky pro pohodlnější manipulaci. 
Rozdělení spotřebičů umožňuje velmi variabilní uspořádání kuchyně. Vracíme se tak 
prakticky ke stavu z druhé poloviny 19. století, kdy se v době, než byl zkonstruován 
kompaktní sporák, běžně používaly samostatné vařiče a samostatné trouby. 
 

Varné desky 
Plynové varné desky se vyrábějí v nejrůznějším provedení – ve smaltu, nerezové oceli, 
tvrzeném skle nebo sklokeramice. Na trh začínají pronikat varné sklokeramické desky, pod 
kterými jsou umístěny plynové hořáky. Toto řešení umožňuje rovnoměrnější rozložení teploty 
pod dnem nádob, snadné posouvání nádob po desce a jednoduchou údržbu.  
Výrobci nabízejí nové typy a tvary hořáků – miskové, vějířové, mušlové apod. Oválný hořák 
na smažení je určený pro přípravu většího množství potravin na pekáči – například ke 
smažení řízků, bramboráků, k pečení ryb. S rostoucí oblibou asijské kuchyně se prosazují 
vysoce výkonné dvou až tříokruhové hořáky pro pánve Wok. „Trojitý“ plamen působí na 
nádobu ve třech soustředných kružnicích, což je optimální pro potřebné intenzivní a rychlé 
vaření a smažení. Protipólem je úsporný hořák, který dokáže delší dobu udržovat pokrm na 
teplotě vhodné pro jeho podávání. Nedávno byl představen varný panel s porézními kostkami, 
v jejichž mezerách hoří plyn vždy jen ve zkřížení pokrytém dnem nádoby.  
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Plynové trouby prodělávají vývoj a jsou opět perspektivní. Moderní plynové trouby se už 
vyrovnají troubám elektrickým, pečou rovnoměrně i ve více vrstvách. Výrobci ve snaze 
konkurovat elektrickým troubám vybavují plynové trouby malým ventilátorkem, umístěným 
v zadní části trouby, který obstarává cirkulaci vzduchu v troubě (konvekční ohřev). Dosahuje 
se tak vyrovnané teploty uvnitř trouby a tím i stejnoměrného pečení. 

 

 
Moderní plynové trouby se vyrovnají troubám elektrickým, pečou rovnoměrně i ve více vrstvách. 
 
Zapalování a regulace 
Nejjednodušší spotřebiče jsou zapalovány a regulovány ručně. U moderních spotřebičů je 
elektrické zapalování integrováno do ovládacího knoflíku plynu, proto stačí jen jedno 
zamáčknutí a pootočení a dojde jak k puštění plynu, tak i k jeho zapálení.  
Teplota v plynových troubách se udržuje na nastavené hodnotě v obvyklém rozmezí 160 až 
280 °C. Plynové trouby jsou stále častěji vybavovány termostatem pro regulaci nastavené 
teploty v pečicím prostoru nebo digitálním programátorem, který umožňuje programovat 
dobu pečení při zvoleném režimu. Užitečným doplňkem pro trouby je tzv. rozmrazovací 
program – proudění vzduchu studeného nebo s ohřevem nastavitelným v několika krocích až 
na maximálně 60 °C. Může se využít také pro kynutí těsta, zrání jogurtů, případně pro sušení 
ovoce a zeleniny. 
 

Bezpečnost 
Tam, kde vzniká velké množství tepla, je velmi důležitá bezpečnost. Moderní sporáky jsou 
vybaveny termoelektrickými pojistkami plamene ve vařidlové i troubové části. Při nechtěném 
zhasnutí plamene dojde k automatickému přerušení přívodu plynu k hořáku. Všechny plynové 
trouby mají povinně pojistku plamene na troubovém a grilovacím hořáku. Bez pojistky 
vařidlových hořáků se v některých státech plynové sporáky ani varné desky prodávat nesmějí. 
Výrobci připravují spotřebiče vybavené funkcí automatického znovuzapálení, plamen se po 
samovolném zhasnutí okamžitě opět zapálí a hoří s původně nastaveným výkonem.  
 

Výhled do 21. století  
Hlavní záměry a trendy ve vývoji a konstrukci plynových spotřebičů pro tepelnou úpravu 
pokrmů jsou nízkoemisní spalování (týká se zejména oxidů dusíku a oxidu uhelnatého), 
úspory energie, dlouhá životnost, komfort a možnosti spojení s dalšími funkcemi. Očekává se, 
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že vzroste zájem o vařidlové desky a kombinované sporáky s šířkou 75 až 90 cm, s pěti až 
šesti hořáky nového typu. Rozšíří se používání plynových sklokeramických desek. 
Z hlediska efektivnosti připadají v úvahu sporáky kombinované se zásobníkovým ohřívačem 
vody, které lépe využijí energii zemního plynu. Již dnes se začínají objevovat tzv. plynová 
centra. Jde o spotřebiče, pomocí kterých lze nejen připravovat pokrmy (vařit, péct, grilovat), 
ale i vyrábět teplou vodu nebo vytápět prostor, ve kterém je spotřebič umístěn. Takový 
spotřebič může najít uplatnění při modernizaci kuchyní, kde často není prostor pro klasické 
vytápění. Jak je zřejmé, plyn ještě zdaleka neřekl v přípravě pokrmů poslední slovo. 
 
 
13.2.  Příprava teplé vody 
 
Do standardního vybavení moderních domácností patří i teplá voda. Individuální způsob 
přípravy teplé vody je v každém případě efektivnější než dodávky teplé vody z centrálního 
zdroje, protože odběratel je více zainteresován na jejím hospodárném využívání. Pro ohřev 
vody plynem je vyráběna široká výkonová škála spotřebičů. Na trhu jsou spotřebiče pro ohřev 
malého množství vody pro umyvadlo nebo dřez, stejně jako spotřebiče pro ohřev vody pro 
sprchování, vanovou koupel i pro spotřebu teplé vody v celém obytném domě. Technické 
řešení se ustálilo na třech základních skupinách spotřebičů – průtokových ohřívačích, 
zásobníkových ohřívačích a kombinovaných plynových kotlích. 
 

Průtokové ohřívače 
Průtokové ohřívače jsou pro ohřev vody plynem nejrozšířenější. Představují nejhospodárnější 
způsob přípravy teplé vody – pracují pohotově s vysokou účinností a připravují pouze 
v daném okamžiku potřebné množství vody. Jejich charakteristickým prvkem je výměník 
tepla, ve kterém se protékající voda ohřívá spalinami. Po otevření vodovodního kohoutku se 
samočinně zapálí hlavní plynový hořák a voda protékající výměníkem se okamžitě začne 
ohřívat. Můžeme tedy kdykoliv a jakkoliv dlouho odebírat určité množství teplé vody. 
Přednosti průtokového způsobu spočívají v odběru vody po libovolně dlouhou dobu při 
požadované teplotě, kdy i tepelné ztráty jsou minimální, a absenci ztrát tepla ochlazováním 
akumulované vody. Moderní průtokové ohřívače vykazují i vysokou účinnost. Novinkou jsou 
průtokové ohřívače s vlastním elektrickým zdrojem, který je poháněný proudící vodou. 
Průtokové ohřívače vody se nejlépe uplatňují tam, kde není potřeba rozvádět teplou vodu na 
více míst v jednom okamžiku. Vhodné je použít například malý ohřívač v kuchyni nad dřez a 
v koupelně velký ohřívač pro vanu a sprchu. Průtokové ohřívače vody jsou na trhu jak 
v provedení k připojení na komín, tak v uzavřeném provedení s možností odvodu spalin na 
fasádu. Průtokové ohřívače s výkonem do 10 kW není nutné při splnění určitých podmínek 
připojovat na odtah spalin. Všechny průtokové ohřívače jsou nástěnné. 
 

Zásobníkové ohřívače 
Při tomto způsobu se voda ohřívá a zároveň uskladňuje v zásobníku. Zásobníkové ohřívače 
vody jsou v podstatě nádoby o určitém obsahu vody, která je ohřívána poměrně dlouhou dobu 
malým množstvím tepla. Jsou obdobou ohřívačů elektrických s tím, že v jejich spodní části je 
spalovací komora, ze které pak spaliny proudí středem zásobníku vzhůru a zajišťují ohřev 
vody. Hlavní výhodou plynových zásobníkových ohřívačů vody je možnost odběru vody 
z několika míst v jednom okamžiku a dobrá regulovatelnost teploty vody (může být až 85 °C 

).  Teplotní čidlo, které iniciuje zapálení hlavního hořáku, není až u výstupu teplé vody, a tak 
se voda začne dohřívat dříve, než se všechna spotřebuje. 
Určitou nevýhodou je velká hmotnost a rozměry zásobníkového ohřívače v porovnání 
s ohřívačem průtokovým. Zásobníkové ohřívače se vyrábějí v provedení s umístěním na stěnu 
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(menší objemy asi do 100 l) nebo na podlahu (objemy až 300 l). Nejčastěji jsou ohřívače 
v provedení pro připojení na komín, zákazník ale může zvolit i uzavřený ohřívač s vývodem 
spalin na venkovní stěnu. Zásobníkové ohřívače s výkonem pod 10 kW (na trhu jsou ohřívače 
s výkonem 5 až 7 kW) lze provozovat jako bezodtahové. Zde je nutné splnit podmínky pro 
instalaci. 
Volba mezi průtočným a zásobníkovým způsobem ohřevu vody by měla vycházet z místních 
podmínek. Je nutné brát v úvahu požadavky na množství vody, nárazovost odběru, stálost 
teploty vody, podmínky pro instalaci atd. Průtokové ohřívače jsou vhodné v případech, kdy je 
třeba zajistit dodávku menšího průtoku teplé vody kdykoli podle potřeby. Nejsou náročné na 
místo, protože se instalují na zeď. Naproti tomu se zásobníkové ohřívače hodí tam, kde je 
nutné nárazově dodávat velká množství vody s garantovanou teplotou i na několik odběrných 
míst. Z tohoto pohledu je průtokový způsob vhodnější spíše pro byty, zásobníkový potom pro 
rodinné domky, živnosti apod. Záleží ale na každém odběrateli, který způsob přípravy teplé 
vody si zvolí. 
 

Kombinované plynové kotle 
Jakmile dospěl vývoj plynových kotlů do stadia nástěnných kotlů, bylo zřejmé, že bude díky 
shodnému koncepčnímu řešení spotřebičů snaha spojit ohřev vody a vytápění do jednoho 
celku. Vznikly tak plynové kombinované kotle, kterými lze vedle topení zajišťovat i přípravu 
teplé vody, a to buď průtočným způsobem, nebo v nepřímo vyhřívaném zásobníku, který 
může být součástí plynového kotle nebo je samostatný. 
Podle uspořádání výměníků tepla rozlišujeme kotle s kombinovaným výměníkem a kotle 
s nepřímým ohřevem vody. Jak průtočný, tak zásobníkový kombinovaný kotel vodu ohřívá ve 
výměníku topnou vodou. Při průtočném způsobu bývá často doplněn možností tzv. 
komfortního ohřevu, kdy součástí výměníku je malý zásobník o objemu cca 1 až 2 litry. Při 
tomto způsobu se voda neustále dohřívá, oproti normálnímu provozu, kdy je voda studená a 
nejprve se musí ohřát. 
Ovládání provozu hořáku je pro obě funkce nezávislé. Hlavním znakem obou provedení je to, 
že zdroj tepla je vždy plně využíván jen pro jednu funkci. V čase odběru teplé vody nebo 
ohřívání vody v zásobníku je topení zastaveno a naopak. Je tak možno dosáhnout odběru vody 
pro vytápění a pro sanitární účely o různých teplotách a různém množství. 
Hlavními výhodami tohoto způsobu přípravy teplé vody jsou nižší investiční náklady (cena 
kombinovaného spotřebiče je nižší než dvou samostatných spotřebičů), minimální nároky na 
místo a prakticky neomezená možnost dodávky potřebného množství teplé vody. 
 
 
13.3.  Vytápění 
 
Zemní plyn zaujímá významné místo ve vytápění obytných domů a dalších objektů. Pro jeho 
širší použití hovoří i jeho další výhody – vysoká energetická účinnost plynových spotřebičů, 
možnost komplexního využití plynu přímo u odběratele s vysokou účinností využití primární 
energie, jednoduché ovládání plynových spotřebičů, jejich snadná regulace a automatizace a 
příznivý vliv na životní prostředí. 
Výroba tepelné energie pro vytápění, ohřev teplé vody a pro technologie v podobě topné vody 
nebo páry se uskutečňuje ve spotřebičích rozlišitelných podle řady kritérií. V komunální sféře 
a domácnostech se uplatňují především lokální topidla, etážové vytápění, domovní a blokové 
kotelny. Plynové spotřebiče pro lokální a etážové vytápění můžeme rozdělit na lokální 
topidla, plynová kachlová kamna, plynové krby a plynové kotle.  
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Lokální topidla 
Využívání lokálních topidel je velice oblíbeným způsobem vytápění. Řada odběratelů dává 
lokálním topidlům přednost před instalací plynového kotle a teplovodního vytápěcího 
systému. Své rozhodnutí většinou zdůvodňují těmito argumenty: 
–  každá místnost má svůj nezávislý zdroj tepla, 
–  v případě poruchy jednoho z topidel je výkon ostatních dostatečný k vytápění celého 
objektu, 
–  při instalaci odpadají starosti s montáží teplovodního systému, 
–  po delším časovém přerušení vytápění stačí krátká doba k dosažení požadované teploty. 
Ve srovnání s plynovými kotli mají ale lokální topidla i své nevýhody, především: 
–  nižší účinnost ve srovnání s plynovým kotlem a teplovodním systémem, 
–  horší regulaci teploty vzduchu ve vytápěné místnosti. 
Teplo vzniklé při spalování v lokálních topidlech je do místnosti předáváno zčásti konvencí, 
zčásti sáláním. Topidla jsou opatřena dvěma plášti. Vzduch z místnosti prochází prostorem 
mezi oběma plášti, kde se ohřívá, a v horní části topidla vystupuje do místnosti. Na trhu jsou 
plynová topidla v provedení B nebo C. Topidla v provedení B odebírají vzduch potřebný pro 
provoz z místnosti. Proto výkon topidla musí odpovídat velikosti místnosti a musí být zajištěn 
přívod dostatečného množství vzduchu. Nejpopulárnější mezi českými odběrateli jsou zcela 
jistě topidla v provedení C – populární „wawky“. Tato topidla jsou nezávislá na dodávce 
vzduchu z místnosti, jejich využití není omezeno ani velikostí místnosti, ani nutností přívodu 
dostatečného množství vzduchu. Topidla v provedení C se nejčastěji umisťují pod okna 
s přívodem vzduchu a odvodem spalin na fasádu domu. 
Plynová topidla jsou většinou nezávislá na elektrické energii. Mají vlastní zapalovací hořák, 
který se zapaluje ručně nebo piezoelektrickým zapalovačem. Topidla s automatickým 
provozem, u kterých je nutné připojení na elektrickou síť, mohou mít provozní výhody 
obdobné jako mají plynové kotle – zapalování plamene elektrickou jiskrou, hořák 
s modulovaným výkonem, prostorový termostat, teplotní programátor aj.   
 

Další typy plynových lokálních topidel  
Mezi lokální spotřebiče pro vytápění patří také plynová kachlová kamna. Jejich princip 
spočívá v ohřevu  vzduchu od topných vložek spalovací komory. Ta bývá litinová, obestavěná 
kachlovým obložením. Plynová kachlová kamna mohou sloužit pro teplovzdušné vytápění 
místností i jako ústřední zdroj tepla v menších rodinných domech. Většinou nejsou využívána 
jako hlavní zdroj tepelné energie, ale pouze v chladných dnech, kdy není potřeba provozovat 
centrální topnou soustavu.  
Podobné uplatnění mají i plynové krby. V nich bývají vestavěna keramická polena, která 
působí dojmem hořícího dřeva a zachovávají tak romantiku přirozeného ohniště. Plynové 
krby mohou být zapojeny do komína nebo na venkovní zeď.  
 

Plynové kotle 
Ve srovnání s lokálními topidly přináší využití plynových kotlů vyšší komfort – z jednoho 
zdroje lze zajistit vytápění nejen obytných, ale i užitkových prostorů bytu nebo domku. 
Obsluha a automatizace provozu jednoho kotle je jednodušší než několika topidel. 
Plynové kotle pro vytápění lze rozdělit podle řady kritérií. Podle umístění rozeznáváme 

stacionární a závěsné (nástěnné) kotle.  
Stacionární kotle volí většinou majitelé rodinných domků, kteří mají možnost je instalovat v 
samostatné kotelně. Řada výrobců nabízí kotle litinové s dlouhou životností. Stacionární kotle 
jsou použitelné jak pro samotížné systémy, tak i do topných systémů s nuceným oběhem 
topné vody.   
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Závěsné kotle jsou vhodné zejména pro etážové vytápění bytů. Tyto kotle jsou nenáročné na 
místo, instalují se na zeď. Ve srovnání se stacionárními kotli mají malý vodní objem a jsou 
provozně velmi pružné. Plynové závěsné kotle se vyrábějí většinou s měděným výměníkem 
tepla, obvyklý je atmosférický hořák. Standardně bývají závěsné kotle vybaveny expanzní 
nádobou, oběhovým čerpadlem, plynovou armaturou a předepsanými ovládacími a 
bezpečnostními prvky (regulátor teploty otopné vody, pojistný ventil, čidlo úniku spalin, 
bezpečnostní termostat aj.). Piezoelektrické zapalování a termoelektrická pojistka plamene 
bývají stále častěji nahrazovány modernějšími prvky: elektronickým vysokonapěťovým 
zapalováním a ionizační pojistkou.  
Základním prvkem regulace provozu plynových kotlů je pokojový termostat; regulace výkonu 
kotle je stupňová nebo modulovaná. Do většiny kotlů lze vestavět ekvitermní regulátor s 
programem, možná je i tzv. diagnostika provozních stavů, dálkové ovládání provozu kotle. 
Provozní přetlak vody v systému je do 0,3 MPa, provozní teplotu vody na výstupu lze nastavit 
v rozmezí 40 až 95 °C. Výkonový rozsah těchto kotlů je od 8 kW až do 30 kW u závěsných 
kotlů a do 50 kW u stacionárních kotlů. 
Podle tlaku a teploty připravovaného média rozlišujeme kotle teplovodní s maximální teplotou 
vystupující topné vody 110 °C, kotle horkovodní s teplotou vystupující topné vody nad 110 
°C (běžná maximální teplota je 150 °C), kotle nízkotlaké parní s přetlakem vystupující páry ≤ 
0,5 bar ≈ 111 °C, kotle středotlaké parní s přetlakem vystupující páry 0,5 ≤ p ≤ 16 bar a kotle 
vysokotlaké parní s přetlakem vystupující páry větší než 16 bar. 
Podle tlaku v ohništi a tahu ve spalinových cestách máme kotle s atmosférickými hořáky, 
které jsou zabudovány v kotlích a pracují s přirozeným tahem vyvozeným komínem. 
V ohništi se udržuje mírný podtlak. Tyto kotle se používají do výkonu asi 340 kW. Dále pak 
kotle s přetlakovými hořáky montovanými z vnější strany na začátek ohniště a udržujícími 
v nich přetlak nutný k překonání průběžných odporů ohništi, obratovými komorami a 
žárotvornými systémy a kotle s přetlakovými hořáky a umělým tahem vyvozovaným 
ventilátorem spalin. 
Podle druhu materiálu výměníku tepla jsou kotle ocelové, litinové, nerezové či měděné. 
Bezpečný provoz plynových kotlů zajišťuje automatika. Vysoké efektivity využití paliva při 
vytápění se dosahuje pomocí různých regulačních prvků, jako jsou programovatelné 
termostaty, časové spínače, ekvitermní regulátory apod.  
 
 
Plynové kondenzační kotle 
Klasické kotle spalující zemní plyn byly vždy provozovány tak, aby teplota spalin 
odcházejících z kotle byla vyšší než jejich rosný bod. Teprve vývojem nových systémů včetně 
vhodného odvodu spalin s nižšími teplotami je možné téměř dokonalé využití energie 
obsažené v palivu. Spálením jednoho krychlového metru zemního plynu vznikne asi 1,63 kg 
vodní páry, jejíž kondenzací lze získat téměř 4100 kJ tepla. Tato energie u kotlů klasické 
konstrukce odchází nevyužita. Kondenzační technika umožňuje úsporu energie využitím 
kondenzačního tepla vodní páry. Toho je dosahováno ochlazením spalin ve spotřebiči pod 
rosný bod spalin. V tomto případě stoupá účinnost vztažená na výhřevnost nad 100 %. 
Celková účinnost kondenzačního kotle závisí na teplotě vratné otopové vody. Při její teplotě 
30 °C  je obvykle teplota spalin odcházejících z kotle 45 °C. V tomto případě je ztráta 
citelného tepla 2 % a ztráta kondenzačního tepla max. 5 %. Celková účinnost kondenzačního 
kotle je pak 104 %. Obecně platí, že čím nižší je výstupní teplota otopové vody, tím vyšší je 
účinnost. 
Běžné kotle mají teplotu spalin odcházejících z kotle podle konstrukce hořáku a kotle mezi 
120 a 180 °C, nízkoteplotní kotle mezi 80 a 100 oC. U kondenzačních kotlů se dosahuje teplot 
spalin, které leží pod jejich rosným bodem (asi 55 °C). Ochlazením spalin například ze 180 na 
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50 °C se využívá citelné teplo (senzitivní) a kondenzační teplo vodní páry (latentní teplo). Již 
pouhé ochlazení ze 180 °C na teplotu rosného bodu umožňuje dodatečný zisk tepla okolo 6 
%. Celková spotřeba a tím i provozní náklady kondenzačního kotle mohou být ve srovnání 
s kotlem klasické konstrukce až o 20 % nižší. Při použití kondenzačních kotlů je nutno 
respektovat některé odlišnosti od konvenčních plynových teplovodních a horkovodních kotlů, 
týkající se spalin a kondenzátu. Aby bylo možné optimalizovat úspory energie a náklady, je 
potřebné při projekci zohlednit veškeré části otopné soustavy jako komplexu. Hlavní 
současnou nevýhodou kondenzačních kotlů jsou ve srovnání s klasickými kotli vyšší 
pořizovací náklady. 
 
Trendy vývoje plynových kotlů  
Plynové kotle prošly v posledních letech rychlým vývojem. Nízkoteplotní kotle patří 
standardně do nabídky všech výrobců a stále větší počet výrobců nabízí plynové kondenzační 
kotle nebo kotle s modulovaným provozem, řízené mikroprocesorem s automatickou 
diagnostikou provozních stavů. Stále více zákazníků požaduje závěsné kotle místo 
stacionárních. Zvyšují se i nároky na komfort přípravy teplé vody. Dříve převažující 
kombinované kotle dostávají velké konkurenty v kombinacích kotle s nepřímo vytápěným 
zásobníkem. Roste poptávka po kotlích menších výkonů (10 až 15 kW). Vzrůstají požadavky 
na úsporná řešení, na spojení plynu s obnovitelnými energetickými zdroji. Vzhledem k tomu, 
že v Evropě se používá zemní plyn z různých zdrojů, výrobci nabízejí kotle, u kterých nemají 
rozdíly ve složení plynu vliv na jeho provoz. Obecně se vývoj plynových kotlů zaměřuje 
zejména na co nejefektivnější využívání energetického obsahu zemního plynu s co 
nejmenšími dopady na životní prostředí.  
 
Zvyšování jmenovité účinnosti  
Plynové kotle vyráběné v 70. letech minulého století měly jmenovitou účinnost kolem 80 %. 
Díky vývoji nových izolačních materiálů a snížením teploty odcházejících spalin leží 
jmenovitá účinnost většiny dnešních kotlů (vztažená na výhřevnost paliva) v intervalu od 90 
do 94 %. Výjimkou jsou kondenzační kotle, jejichž účinnost může přesáhnout hranici 100 %, 
při výstupní teplotě otopové vody 40 °C se pohybuje kolem 107 %. Tato hodnota odpovídá 
účinnosti vztažené na spalné teplo kolem 96 %. 
 
Zvyšování stupně využití  
Vysoká jmenovitá účinnost sama o sobě není zárukou hospodárného provozu plynového 
spotřebiče. Vedle ztráty sáláním a komínové ztráty ovlivňují provoz spotřebiče ještě ztráty 
pohotovostního stavu, jejichž velikost je závislá na četnosti zhasínání a zapalování hořáku, a 
s tím spojené ztráty vzniklé ochlazováním a opětovným ohříváním spotřebiče na provozní 
teplotu. Tento problém se podařilo v nedávné době vyřešit. Prvním krokem byly tzv. 
dvoustupňové hořáky, jejichž automatika na základě vyhodnocení venkovní teploty 
automaticky přepínala kotle na poloviční nebo plný výkon. Hořáky s nuceným přívodem 

vzduchu pak umožnily vývoj plynových kotlů s modulovaným provozem. Tyto kotle dokáží 
v intervalu 30 až 100 % jmenovitého výkonu hořáku automaticky regulovat výkon podle 
potřeby tepla. Dnes pracují s modulovaným provozem i kotle osazené atmosférickými hořáky. 
Novým prvkem ve vývoji hořáků jsou hořáky s proměnnou velikostí plochy. Automatika kotle 
tak neovládá jen otáčky ventilátoru a tím i množství směsi plyn/vzduch, ale také velikost 
využívané plochy hořáku. 
Novým typem plynových kotlů jsou nízkoteplotní kotle, u nichž je výměník konstruován tak, 
že nedochází k jeho lokálnímu ochlazování a tím i k nebezpečí koroze. Druhým velkým 
rozdílem mezi kotli klasické konstrukce a nízkoteplotními je průběh teploty výstupní vody. 
Zatímco u klasického kotle je teplota výstupní vody určována nastavením termostatu a do 
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otopového systému se dostává až po ohřátí na tuto hodnotu, u kotlů nízkoteplotních odchází 
voda do systému okamžitě a díky její nižší teplotě dochází k většímu vychlazení spalin (až na 
hranici 90 až 100 °C) a tomu odpovídajícímu nárůstu účinnosti. 
 
Snižování emisí škodlivých látek 
Vývoj nových plynových spotřebičů se vedle zvyšování využití energetického obsahu 
zemního plynu zaměřuje také na snižování emisí látek vznikajících při jeho spalování. 
Základní sledované škodliviny jsou oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Problémem je, že neřízené 
omezování tvorby jedné látky znamená vytvoření podmínek pro tvorbu druhé látky. Například 
omezování teploty v reakční zóně plamene sice snižuje tvorbu oxidů dusíku, ale vytváří téměř 
optimální podmínky pro vznik oxidu uhelnatého. Přesto se při využití nových typů hořáků 
změněnou technologií spalování nebo uspořádáním spotřebičů výrazně snížily emise oxidů 
dusíku (až o 90 %), a to bez nárůstu emisí oxidu uhelnatého. Atmosférické plynové hořáky 
jsou dodávány v současné době jako nízkoemisní s úplným přisáváním spalovacího vzduchu. 
Vystupující směs hoří velmi krátkým plamenem, vytvoří se sálavý „koberec“ a díky krátkému 
plameni se zkracuje doba setrvání v oblasti s vysokými teplotami, a proto jsou extrémně nízké 
i emise NOx.  
 
Nové typy hořáků * Snaha o zvýšení využití energetického obsahu a snížení emisního 
zatížení vedla samozřejmě k úpravě dosavadních typů hořáků nebo k vývoji nových. 
Významným krokem je dořešení problematiky změny ve složení paliva. Na základě analýzy 
spalin se automaticky upravuje poměr plyn/vzduch. Lze předpokládat, že v nejbližších letech 
budou na trhu plynové kotle vybavené novými typy hořáků, jakými jsou např. pulzační a 
sálavé hořáky.  
 

Bezpečnost a spolehlivost nových kotlů 
Od dřívějšího zapalování hořáku zapalovacím hořáčkem a jištění plamene termočlánkem se 
přechází k elektronickému zapalování vysokonapěťovou jiskrou a k ionizačnímu hlídání 
plamene. Nebezpečí, že by vnikly spaliny zpět do místnosti, u moderních kotlů s odvodem 
spalin do komína již nehrozí. Tyto kotle mají na přerušovači tahu čidlo automatiky, která je 
v případě úniku spalin do místnosti automaticky odstaví z provozu. Moderní kotel si sám 
analyzuje svůj provoz a dokáže včas upozornit na nebezpečí vzniku závady. Její oprava pak 
trvá krátce – zpravidla stačí vyměnit jen vadný modul. Ve vývoji již existují kotle, k nimž se 
instalatér připojí přes počítač. Ještě než vyrazí k zákazníkovi, zjistí přes diagnostiku druh 
závady a připraví se na opravu.  
 
Regulace výkonu  
Snaha o dosažení maximální efektivnosti využití energetického obsahu paliva se neomezuje 
pouze na zlepšování kvality samotných spotřebičů, ale také do oblasti regulace jejich činnosti. 
Pokojový termostat, který byl standardem regulace v minulosti, dnes přebírá úlohu pouhého 
časového spínače. Plynový kotel je stále častěji vybavován ekvitermní regulací, která určuje 
výstupní teplotu otopové vody podle venkovní teploty (čímž se prakticky eliminují ztráty 
v pohotovostním stavu). Na otopových systémech se stále častěji setkáváme 
s termostatickými hlavicemi (nebo s programovatelnými termostatickými hlavicemi), řízením 
provozu kotle podle časového programu, a to buď pro celý byt nebo pro jednotlivé místnosti. 
Všechny tyto novinky mají za cíl jediné – zlepšit uživatelský komfort a snížit náklady na 
vytápění. 
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Teplovzdušné agregáty 
Základním principem teplovzdušného vytápění je ohřev vzduchu na požadovanou teplotu 
v ohřívači a jeho vedení pomocí ventilátoru do vytápěného prostoru. Ohřívaný vzduch může 
být čerstvý venkovní, z místnosti nebo v určitém poměru smíšený. U agregátů s většími 
výkony lze využít zpětné získávání tepla. Využitím teplovzdušných agregátů o různém 
výkonu a jejich uspořádáním lze zajistit vytápění podle požadavků libovolného prostoru. 
Podle způsobu vyhřívání výměníků tepla se rozlišují přímo vyhřívané agregáty s výměníkem 
přímo vyhřívaným spalinami, přičemž plynový hořák je součástí celého agregátu, a nepřímo 

vyhřívané agregáty s ohřevem vzduchu proudícího do vytápěného prostoru zajišťovaného ve 
výměníku dodaným z centrálního zdroje. Jako topné médium může sloužit teplá voda nebo 
nízkotlaká pára, případně lze využít i jiná média. 
Moderní teplovzdušné agregáty díky novému tvaru výměníků zajišťují, že nejteplejší vzduch 
vychází ve spodní části a nejstudenější v horní části. Díky tomu nestoupá teplý vzduch vlivem 
vztlakové síly ihned vzhůru.  
 
Kondenzační kotle 
Spálením jednoho kubického metru zemního plynu vznikne cca 1,63 kg vodní páry. 
Kondenzací tohoto množství vodní páry lze získat téměř 4 100 kJ tepla, což by stačilo k ohřátí  
10 l vody teplé 50C k varu. Tato energie ale u kotlů klasické konstrukce odchází nevyužita. 
Toto množství tepla představuje 9,1% hodnoty spalného tepla, které je možné získat jeho 
dokonalým spálením. Pro určení účinnosti se vychází z výhřevnosti plynu, která je definovaná 
jako množství tepla odpovídající spalnému teplu zmenšenému o kondenzační teplo vody 
vzniklé spálením. Z tohoto důvodu je možné, aby účinnost takového spotřebiče byla vyšší než 
100%. Celková účinnost kondenzačního kotle závisí na teplotě vratné otopové vody. Při její 
teplotě 300C je obvykle teplota spalin odcházejících z kotle 450C. V tomto případě je ztráta 
citelného tepla 2% a ztráta kondenzačního tepla je max. 5%. Celková účinnost kondenzačního 
kotle je pak 104%. 
Kondenzační kotle mají ve srovnání s kotli klasické konstrukce díky větší teplosměnné ploše 
větší účinnost, a to i v případech, kdy vzhledem k vyšší teplotě vratné vody není možno 
využít latentní teplo vodní páry. 
Pokud je ale teplota topné vody regulována v závislosti na venkovní teplotě, je teplota topné 
vody vracející se do kotle po většinu vytápěcího období nízká, a to i v případech otopového 
systému s projektovaným teplotním spádem topné vody 90/700C. To se projevuje poklesem 
ztrát citelného tepla a odpovídajícím nárůstem celkové účinnosti. 
Celková spotřeba a tím i provozní náklady kondenzačního kotle jsou ve srovnání s kotlem 
klasické konstrukce přibližně o 5 -15% nižší.  
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14.  Perspektivní plynové technologie budoucnosti 
 
Na vývoji nových technologií použití plynu bude záviset úspěch plynu v nových oblastech i 
v konkurenci s ostatními druhy energie. 
 
Očekáváme: 
• rozvoj ekologicky šetrných technologií, snižování emisí u plynových spotřebičů, 
• vyšší podíl obnovitelných energií například bioplynu,  
• kombinace plynových spotřebičů s obnovitelnými energiemi například solární, 
• rostoucí využití zemního plynu ve výrobě elektrické energie, 
• důraz na kvalitu, energetickou účinnost, spolehlivost, bezpečnost a životnost  
  plynových spotřebičů, 
• decentralizovanou výrobu elektrické energie v domácnostech, prosazení  
  mikrokogenerací a palivových článků, 
• využití plynu pro chlazení a klimatizaci, 
• prosazení zemního plynu jako pohonné hmoty v dopravě, 
• důraz na maximální komfort uživatele – větší uplatnění výpočetní techniky, 

elektroniky, automatiky – dálkové ovládání, diagnostiku provozu plynových 
spotřebičů. 


