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 1. Název dokumentu ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

 2. Název zařízení Teplárna Plhov 

3. Adresa zařízení Plhovská 544, Náchod, 547 01 

4. Příslušný úřad Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

5. Obchodní firma nebo název, 
anebo titul, jméno, popř. jména, a 
příjmení provozovatele zařízení  

innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. 

6. Obchodní firma nebo název, 
anebo titul, jméno, popř. jména, a 
příjmení oprávněného zástupce 
provozovatele zařízení 

Ing. Miloslav Cafourek 

7. Podpis provozovatele zařízení 
nebo oprávněného zástupce 
provozovatele zařízení 

 

8. Datum 22. 7. 2019 

1. Obsah žádosti 

2. Identifikace provozovatele zařízení a vlastníka zařízení 

2.1. Provozovatel zařízení (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) 

1. Obchodní firma nebo název/ 
Titul, jméno, popř. jména, a 
příjmení 

innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. 

2. Právní forma Společnost s ručením omezeným 

3. Adresa sídla nebo místa 
podnikání 

Plhovská 544, Náchod, 547 01 

4. Adresa pro doručování 
písemností (pokud se liší od adresy 
sídla nebo místa podnikání) 

 

5. IČO (bylo-li přiděleno) 07846738 

6. DIČ (bylo-li přiděleno) CZ07846738 

7. Kontaktní osoba:  

7a. Titul, jméno, popř. jména, a 
příjmení 

Ing. Miloslav Cafourek 

7b. Telefon (příp. fax) 495 563 020 

7c. E-mail miloslav.cafourek@innogy.com 

mailto:miloslav.cafourek@innogy.com


 
 

2 

3. Identifikace zařízení 

1. Název zařízení 

Teplárna Plhov 

2. Adresa zařízení 

Plhovská 544, Náchod, 547 01 

3. Umístění zařízení 

3a. Kraj Královéhradecký kraj 

3b. Obec Náchod 

3c. Katastrální území Náchod 

3d. Čísla pozemků stavební parcela č. 735/1 

  

4. Zeměpisné souřadnice zařízení (S-JTSK) 

X:  

Y:  

4. Základní informace k žádosti o vydání/ změnu integrovaného povolení 

1. Žádost o vydání integrovaného povolení ANO 

2. Žádost o změnu integrovaného povolení NE 

3. Nabytí právní moci měněného integrovaného 
povolení 

 

4. Identifikace měněného integrovaného povolení  

4a. Identifikace zařízení (PID) v informačním systému 
integrované prevence  

 

5. Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení 

I. Přenechání provozu zařízení jiné právnické osobě. 

Změna bude spočívat v přenechání provozu zařízení: Plynový kotel K9, Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 
jiné právnické osobě: 

název zařízení: Teplárna Plhov 

provozovatel zařízení: innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. 

adresa sídla nebo místa podnikání: Plhovská 544, Náchod, 547 01 

IČO: 07846738 

Zdůvodnění:  

Vynětí předmětných částí zařízení z integrovaného povolení. Důvodem je ukončení právního stavu provozovatele 
(innogy Energo, s.r.o.) k této části zařízení (K9, KGJ1 a KGJ2) a přechod tohoto právního stavu na novou právnickou 

osobu (innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.). 
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5. Stručné shrnutí údajů ze žádosti  

1. Identifikace provozovatele 

innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. 

2. Název zařízení 

Teplárna Plhov 

3. Popis a vymezení zařízení 

Teplárna Plhov je provozovnou společnosti innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.. Nachází se v severovýchodních 
Čechách v Královéhradeckém Kraji. Zařízení Teplárna Plhov bude zajišťovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
včetně distribuce tepla a teplé vody obyvatelům Náchoda v licencí vymezeném území v městské části Plhov včetně 
prodeje elektřiny do distribuční soustavy elektrické energie. 

Základní parametry: 

NAVRHOVANÉ (K9 a KGJ1, KGJ2) 

Plynový kotel K9:     Instalovaný tepelný příkon 11,318 MWt 

Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2:  Instalovaný tepelný příkon 2x 2,303 MWt 

Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2:  Instalovaný elektrický výkon 2x 0,999 MWe 

Celkový instalovaný tepelný příkon   15,924 MWt 

Instalovaný elektrický výkon    1,998 MWe 

Celkový počet kotlů    1 

Počet kogeneračních jednotek   2 

Vyrobená elektrická energie je předávána do distribuční soustavy. Kogenerační jednotka KGJ1 je připojena do 
distribuční soustavy 10 kV. Kogenerační jednotka KGJ2 je připojena do distribuční soustavy 35 kV. 

Povolení provozu zdrojů (K9 a KGJ1, KGJ2) – viz Rozhodnutí KUKHK–21587/ZP/2017-7 ze dne: 26. července 2017. 

4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 k zákonu  

Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. 

5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek 

6. Popis energií a paliv 

NAVRHOVANÉ (K9 a KGJ1, KGJ2) 

Vstupními surovinami pro Teplárnu Plhov je palivo: zemní plyn. Produktem je teplo dodávané do systému 
centrálního zásobování a elektrická energie dodávaná do distribuční sítě. 

7. Popis zdrojů emisí 

NAVRHOVANÉ (K9 a KGJ1, KGJ2) 

Kotel K9 parní plynový kotel s integrovaným přehřívákem a ekonomizérem, provozován na ZP. Tepelný příkon: 
11,318 MWt , parní výkon 16 t/h a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Parní kotelna K9 je 
umístěna do stavebně uzavřeného prostoru (vestavba). Spalinová cesta z kotle K9 je kouřovod Ø1000 mm. Ve 
spalinové cestě je vřazen tlumiče hluku (útlum dle požadavku hlukové studie). Kouřovod je zaústěn do stávajícího 
komínu C100. V komínu je napojen na novou komínovou vložku. 

Kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 : umístěné v kapotách (protihlukových krytech), spalující ZP. Teplený příkon: 
2,303 MWt (každá KGJ). Vlastní KGJ se skládají z rámu a zachycovací vany, na kterých jsou ustaveny generátor a 
motor a budou sestaveny do funkčního celku. Pro získání tepla ve spalinách, je do spalinové cesty každé KGJ vložen 
spalinový modul se spalinovými výměníky. Spalinové cesty z KGJ jsou Ø450 mm. Před napojením kouřovodu na 
modul výměníků je vřazen kompenzátor a katalyzátor. Ve spalinové cestě jsou vřazeny tlumiče hluku (na stojato, 
útlum dle hlukové studie). Kouřovody jsou zaústěny do stávajícího komínu C100. V komínu jsou napojeny na nové 
komínové vložky. 
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6. Popis zařízení  

 

NAVRHOVANÉ (K9 a KGJ1, KGJ2) 

 
Výrobní kapacita zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci: 

Název části zařízení Kapacita zařízení 
Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované 
prevenci do kategorie průmyslových činností 

Kotel K9 
Instalovaný 
tepelný příkon 
11,318 MW 

Spalování paliv v zařízeních o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, 
nenaplňuje kategorii 1.1. 

Kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 
Instalovaný 
tepelný příkon 2 x 
2,303 MW 

Spalování paliv v zařízeních o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, 
nenaplňuje kategorii 1.1. 

Výrobní program 
Zařízení slouží k výrobě tepla pro město Náchod (součástí výroby tepla je výroba elektrické energie). 
Technické a technologické jednotky tvořící zařízení 
Kotel K9 parní plynový kotel s integrovaným přehřívákem a ekonomizérem o parním výkonu 16 t/h a dosahuje 
tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Parní kotelna K9 je umístěna do stavebně uzavřeného prostoru 
(vestavba) v objektu bývalé kotelny K1, K2, K3. Kouřovod je zaústěn do stávajícího komínu C100. V komínu je 
napojen na novou komínovou vložku. 
Kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 umístěné v kapotách (protihlukových krytech), spalující ZP. Teplený příkon: 
2,303 MWt (každá KGJ). KGJ1 a KGJ 2 jsou umístěny v objektu bývalé kotelny K1, K2, K3.Vlastní KGJ se skládají z 
rámu a zachycovací vany, na kterých jsou ustaveny generátor a motor a budou sestaveny do funkčního celku. 
Pro získání tepla ve spalinách, je do spalinové cesty každé KGJ vložen spalinový modul se spalinovými výměníky. 
Kouřovody jsou zaústěny do stávajícího komínu C100. V komínu jsou napojeny na nové komínové vložky. 
Technologie výroby 
Výroba elektrické energie - kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 instalovány do stávajícího objektu Teplárny 
Náchod, kde byly dříve umístěny kotle K1, K2 a K3. Vyrobená elektrická energie je předávána do distribuční 
soustavy. Kogenerační jednotka KGJ1 je připojena do distribuční soustavy 10 kV. Kogenerační jednotka KGJ2 je 
připojena do distribuční soustavy 35 kV.  
Kogenerační jednotky jsou umístěny na stavební parcele číslo 735/1 v katastrálním území Náchod.  
Výroba tepla - zařízení pro výrobu a vyvedení tepla, dodávku tepla ve formě páry a teplé vody skládající se 
z potrubí, redukční stanice, čerpadel a výměníků. Součástí je transformace vyrobeného tepla, která zahrnuje 
úpravu parametrů tepla (redukční, chladící a výměníkové stanice) pro potřebu dodávky tepla odběratelům. 
Umístění na stavební parcele číslo 735/1 v katastrálním území Náchod.  

9. Emise a další vlivy zařízení na životní prostředí 

9.1. Ovzduší 

Provozní řády a další dokumenty: 
Provozní řády „Kotel K9 v teplárně Plhov“ a „Kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 v teplárně Plhov“ budou 
zpracovány a navrženy ke schválení v další změně IP před uvedením do trvalého provozu dle § 12 odst. 4 písm. 
k zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
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16. Návrh závazných podmínek provozu zařízení  

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský 

úřad stanovuje provozovateli zařízení závazné podmínky provozu zařízení, dále postupy 

a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen „závazné podmínky 

provozu“): 

1. Ochrana ovzduší  

1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení 

k provozu 

 

NAVRHOVANÉ (K9 a KGJ1, KGJ2) 

 

1.1.a. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení 

ke stavbě a provozu 

stacionárního vyjmenovaného spalovacího zdroje znečišťování ovzduší „Plynový  
kotel K9“, 

za podmínek 

a) emisní zdroj plní specifické emisní limity uvedené v tabulce: 

Emisní zdroj Znečišťující látka 
Emisní limit1) 

[mg.m-3] 

Plynový kotel K9 

oxidy dusíku 

(NOx) 

200 

1002) 

oxid uhelnatý 

(CO) 

100 

502) 

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, 

referenční obsah kyslíku 3%. 2)Emisní limit pro NOx a CO platný od 1. ledna 2020. 

b) jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení pro plynový kotel K9, 
je prováděno autorizovanou osobou oprávněnou k měření tohoto zdroje 1x za kalendářní 
rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření ve schváleném 
měřícím místě před vstupem do komína, 

c) první jednorázové měření emisí se provede na plynovém kotli K9 do 3 měsíců od jeho 
uvedení do zkušebního provozu v trvání nejdéle 6 měsíců a zároveň spolu s výsledky 
měření provozovatel na krajský úřad předloží pro plynový kotel K9 ke schválení provozní 
řád. 

1.1.b. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení 

ke stavbě a provozu 
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stacionárních vyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší „Plynové 
kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2“, 

za podmínek 

a) emisní zdroj plní specifické emisní limity uvedené v tabulce: 

Emisní zdroj Znečišťující látka 
Emisní limit1) 

[mg.m-3] 

Plynová kogenerační jednotka KGJ1 
Plynová kogenerační jednotka KGJ2 

oxidy dusíku 

(NOx) 
500 

oxid uhelnatý 

(CO) 
650 

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, 

referenční obsah kyslíku 5%. 

b) jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení zvlášť pro každou 
plynovou kogenerační jednotku KGJ1 a KGJ2, je prováděno autorizovanou osobou 
oprávněnou k měření těchto zdrojů 1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 
18 měsíců od data předchozího měření ve schváleném měřícím místě před vstupem 
do komína, 

c) první jednorázové měření emisí se provede na každé plynové kogenerační jednotce  
do 3 měsíců od jejího uvedení do zkušebního provozu v trvání nejdéle 6 měsíců. 
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20.  Závěr 
1. Závěrečné shrnutí žádosti 

 

Přenechání provozu zařízení jiné právnické osobě. Vynětí předmětných částí zařízení z integrovaného povolení: 
24537/ZP/06-Mt-P ze dne 22. března 2007 ve znění změn integrovaného povolení, vydaného pro společnost: innogy 
Energo, s.r.o., sídlo: Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 25115171. 

Připravovaná změna bude spočívat v přenechání provozu zařízení: Plynový kotel K9, Plynové kogenerační jednotky 
KGJ1 a KGJ2 jiné právnické osobě: 

název zařízení: Teplárna Plhov 

provozovatel zařízení: innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. 

adresa sídla nebo místa podnikání: Plhovská 544, Náchod, 547 01 

IČO: 07846738 

Zdůvodnění:  

Vynětí předmětných částí zařízení z integrovaného povolení. Důvodem je ukončení právního stavu provozovatele 
(innogy Energo, s.r.o.) k této části zařízení (K9, KGJ1 a KGJ2) a přechod tohoto právního stavu na novou právnickou 

osobu (innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.). 

 

21. Přílohy 

21.1. Grafické přílohy 

1. Číslo 
přílohy 

2. Název   3. Kapitola žádosti 

1 
Výpis z OR innogy Energetika Plhov - Náchod, 
s.r.o. 

4. Základní informace k žádosti o vydání/ 
změnu integrovaného povolení 

2 Katastrální situace 
4. Základní informace k žádosti o vydání/ 
změnu integrovaného povolení 

3 Celková situace 
4. Základní informace k žádosti o vydání/ 
změnu integrovaného povolení 

 


