
Využití obnovitelných zdrojů v CZT -
ekologické vytápění města Třebíče



• Založení obchodní společnosti TTS energo s.r.o.:  20.10.1994

• TTS je v rámci ČR leader ve využívání biomasy pro energetické účely 
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TTS energo



Vícepalivový tepelný zdroj

• Kotel Vesko-B 3 MW (dřevní biomasa)
• Kotel Vesko-B 8 MW (termoolejový)
• Zařízení ORC 1 MWe (výroba elektřiny)
• Kotel Vesko-S 5 MW (sláma)
• Teplovodní akumulátor 1800 m3
• Spalinový kondenzátor za kotel 8 MW

Rok 2021
Výroba tepla celkem 174.227 GJ
Výroba tepla z biomasy 164.230 GJ (94 %)
Výroba tepla KVET 9.997 GJ

Teplárna Sever

Veškeré zdroje jsou vybaveny
nejmodernějšími zařízeními pro čištění spalin



Teplárna Jih
Vícepalivový tepelný zdroj
• Kotel Vesko-S 2x 5 MW (sláma)

• Kotel Vesko-B 2x 3 MW (štěpka)

• Spalinový kondenzátor 2x 0,7 MW 

• Teplovodní akumulátor 2500 m3

• Kotel na slámu 7,5 MW 

Rok 2021
Výroba tepla celkem       115.442 GJ
Výroba tepla z biomasy   105.514 GJ (91%)
Výroba tepla KVET             9.928 GJ



Teplárna Západ

Vícepalivový tepelný zdroj

• Kotel Vesko-B 2x 3 MW (štěpka)

• Spalinový kondenzátor 0,7 MW

• Teplovodní akumulátor 1800 m3

Rok 2021
Výroba tepla celkem         58.478 GJ
Výroba tepla z biomasy    41.023 GJ (83%)
Výroba tepla KVET             17.455 GJ



Teplárna Východ
• Kotel 4,5 MW (6,5 t/h, 9 bar)

- parní kotel na spalování palivového mixu
• Plynová kogenerace

Rok 2021
Výroba tepla celkem         90.708 GJ
Výroba KVET: 1.837 GJ
Výroba tepla z biomasy    88.871 GJ (98%)



JAKÉ TECHNOLOGIE VYUŽÍVÁME? 



Kotle na dřevní biomasu VESKO-B 

tepelný výkon

1 až 10 MW

- na spalování cenově dostupných paliv o nízké kvalitě (výhřevnosti Q=7 ÷13 MJ/kg) a
- spalitelná vlhkost paliva až 60 % !



Kotle na spalování slámy VESKO-S
Výkon kotle: 2,0 ÷ 5,0 MW
Provozní tlak: 0,3 ÷ 0,6 MPa
Provozní teplota: 90 až 110 ° C

Palivo: sláma ve formě hranatých balíků 
• rozměry š. 1,2 m x v. 0,7-1,2 m x d. 2,2-2,5m 
• hmotnost balíku 200 až 350 kg
• vlhkost 11 ÷ 17%
• výhřevnost Qir = 13,9 ÷ 15,1 MJ / kg



Termoolejové kotle VESKO-T
na spalování dřevní biomasy

- jako zdroj tepla pro primární okruh ORC
- pro průmyslové podniky se specializovanou technologickou výrobou

Tepelný výkon 1 až 10 MW, teplota oleje 250 - 300 ° C



Systémy odprášení spalin (snížení TZL)

• použití u kotlů na dřevní biomasu

• k separaci částic prachu dochází 
průchodem spalin přes soustavu 
vysokonapěťových a usazovacích elektrod 
a uzemněných sběrných desek

ELEKTROSTATICKÉ ODLUČOVAČE

Snížení emisí prachu na hodnotu pod 20 mg/Nm3

TKANINOVÉ FILTRY

• použití u kotlů na spalování slámy

• k separaci částic prachu dochází 
průchodem spalin přes tkaninové 
hadice nasazené na drátěných 
koších 





SZTE Třebíč 
Rok 2021 
Celkový instalovaný výkon kotlů: 44,5 MWt
Výroba tepla čistě z biomasy: 401.900 GJ (92%)
Spotřeba biomasy:    

- dřevní biomasa 27.726 tun
- sláma 8.878 tun

Celková délka teplovodní sítě: >52 km 
Vytápěno: 9600 bytů + MŠ, ZŠ, průmyslové podniky, nemocnice, 

aquapark, hotel



Rozvody tepla - Třebíč soustava SZTE

Teplárna Západ

Teplárna Sever

Teplárna Jih

Realizované rozvody v letech:

Délka trasy rozvodů 
rok 2020: 51 483 m
rok 2021: 52 908 m
rok 2022: 55 355 m 

Teplárna Východ



Objekty v blízkosti teplovodního vedení
zájmové objekty – teplárna Sever



Objekty v blízkosti teplovodního vedení
zájmové objekty – teplárna Jih





cena tepla v Třebíči patří dlouhodobě k nejlevnějším v ČR!

Výsledná cena za rok 2021 byla 468 Kč bez DPH za GJ.
Kalkulovaná cena pro rok 2022 je 598 Kč bez DPH za GJ.

Cena tepla



Důvody růstu cen tepelné energie

• zvyšující se cena nákupu biomasy, nárust o 48%

• nevypsaná provozní podpora na vyrobené teplo pro 
biomasové zdroje energie

• dražší materiály potřebné pro provoz a údržbu zdrojů

• navýšení cen dopravy, služeb a energií



Cenové srovnání energií
srovnání plateb za energie při spotřebě průměrné domácnosti 12,5MWh (=45GJ)



Využití biomasy - šance pro region

Udržitelný rozvoj v regionu, využití místních zdrojů (klest, těžební zbytky, sláma atd.)

Vytvoření nových pracovních míst při zpracování biomasy pro energetické účely  (TTS  / dodavatelé 
paliva / výroba kotlů)

Vícepalivovost - snížení rizikovosti dodávek energií a cenových výkyvů paliv, ekonomicky příznivá 
cena pro odběratele

Cesta k naplnění závazného cíle ČR v podílu výroby všech typů energií z obnovitelných zdrojů

Úspora CO2 - omezení skleníkových plynů (Kjótský protokol) 

Sláma + energetické plodiny - šance pro zemědělce



Děkuji za pozornost!

www.tts.cz


