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SEZNAM ZKRATEK 

SKO – Směsný komunální odpad 

ANF - anaerobní fermentace 

BAT – Best Available Technologies (nejlepší dostupné technologie) 

BREF/ BAT Reference Document (referenční dokument BAT) 

BRKO – Biologicky rozložitelný komunální odpad 

CZT – Centrální zásobování teplem 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

DeNOx/DeDIOx – Zařízení na společné odstraňování NOx a PCDD/F ze spalin 

DZE – Druhotný zdroj energie 

ERÚ – Energetický regulační úřad 

ESP – Electro-static Precipitator (elektrostatický odlučovač) 

EVO – Energetické využití odpadu 

FGT – Flue Gas Treatment (nakládání se spalinami) 

HRSG – Heat Recovery Steam Generátor (kotel na odpadní teplo) 

HÚ – Hnědé uhlí 

IHW – Industrial and Hazardous Waste (nebezpečný a průmyslový odpad) 

IRR – Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento) 

ISNKO – Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady  

KO – Komunální odpad 

KT – Kondenzační turbína 

KVET – Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

LF – Lehká frakce 

LHV – Lower Heating Value (výhřevnost) 

MBÚ – Mechanicko-biologická úprava 

OH – Odpadové hospodářství 

OO – Objemný odpad 

OZE – Obnovitelný zdroj energie 

PE – Primární energie 

PES, pes – Primary Energy Savings (úspory primární energie) 

PF – Podsítná frakce 

POH – Plán odpadového hospodářství 

PT – Protitlaká turbína 

RDF – Refuse Derived Fuel 

SCR – Selektivní katalytická redukce 

SKO – Směsný komunální odpad 

SLE - sluneční elektrárny 

SMO – Svaz měst a obcí 

SNCR – Selektivní nekatalytická redukce 
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SRF – Solid Recovered Fuel / Specified Recovered Fuel 

SZT – systém zásobování teplem 

TAP – Tuhé alternativní palivo 

TF – Těžká frakce 

TKO – Tuhý komunální odpad 

TS – Teplárenské sdružení 

TUV – Teplá užitková voda 

TZL – Tuhé znečišťující látky 

UPE – Úspora primární energie 
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1. ÚVOD 

Rámcová směrnice o odpadech 2006/12/ES představuje zásadní předpis, který upravuje požadavky 
na nakládání s odpady v EU. Tato směrnice přináší řadu novinek. Především, poprvé na evropské 
úrovni v závazném právním předpisu, jasně definuje hierarchii nakládání s odpady, kdy na prvním 
místě je prevence vzniku odpadů, poté jeho opětovné používání a dále recyklace následovaná 
energetickým využitím. Teprve odpady, které není možné již nijak využít, by měly být odstraňovány – 
spalováním či skládkováním. Tato pravidla jsou promítnuta do legislativy jednotlivých států EU a tedy i 
ČR.  

Komunální odpady (KO), tj. odpady reprezentované odpady z domácností a jim podobné živnostenské 
odpady, představují konkrétní skupinu odpadů, se kterou by mělo být  nakládáno v souladu s výše 
uvedenou hierarchií. Předcházení vzniku KO je problematické, protože jejich produkce silně koreluje s 
životní úrovní obyvatelstva. Silně limitováno je vzhledem k jejich povaze rovněž opětovné použití a 
recyklace. Proto je dnes většina KO v ČR pouze odstraňována uložením do země (skládkováním). 
Spalitelné komunální odpady reprezentované zejména směsným komunálním odpadem přitom 
představují nezanedbatelný a dosud nedostatečně využitý zdroj energie. 

Přestože existují efektivní, dlouhodobě ověřené technologie pro energetické využívání směsných 
komunálních odpadů (SKO), v ČR jsou provozována pouze tři zařízení EVO se zpracovatelskou 
kapacitou 620 kt/r. V roce 2009 bylo v těchto provozech energeticky využito pouze 9 % z celkové 
produkce SKO. Nejmladší z nich, TERMIZO, a.s. Liberec byla uvedena do provozu v roce 1999, tj. již 
před více než deseti lety. Nezájem investorů o realizaci dalších projektů v minulém období lze přičíst 
ekonomické nezajímavosti projektů a celkovému negativnímu postoji MŽP k výstavbě a tedy i podpoře 
zařízení EVO. Plán odpadového hospodářství (POH) z roku 2003 přikazoval nepodporovat výstavbu 
nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Toto ustanovení vzhledem k závaznosti 
POH tak  na mnoho let znemožnilo výstavbu nových zařízení EVO. Ke změně postoje MŽP došlo v 
roce 2009 v souvislosti s aktualizací POH, kdy MŽP oznámilo možnost čerpat dotační prostředky na 
výstavbu EVO v rámci XV. Výzvy Operačního programu životního prostředí. Do uzavření této výzvy v 
červnu tohoto roku se přihlásili celkem tři projekty EVO v prioritní ose 4 , které usilují o alokované 
prostředky ve výši 6 mld. Kč společně s projekty MBÚ (prioritní osa 4) a projekty na úpravu stávajících 
energetických zařízení pro spoluspalování odpadů (prioritní osa 2). Ani výrazný vzrůst kapacity 
zařízení EVO po roce 2016 však nebude dostatečný pro splnění závazků ČR vyplývajícího ze 
směrnice 1999/31/ES na odklonění  od skládkování 75 % biologicky rozložitelné složky komunálních 
odpadů oproti sládkovanému množství z roku 1995 do 1.1.2010. Proto jsou hledány další způsoby 
podpory zařízení EVO tak, aby byl potenciálním investorům zaslán jasný signál o budoucí udržitelnosti 
projektů EVO na komerční bázi.  

Ze strany MŽP se jedná o záměr prezentovaný v Rozšířených tezích odpadového hospodářství z roku 
2010 spočívající v postupném zvyšování poplatku za odstranění odpadů do roku 2016.  

Záměr MPO podpořit výstavbu zařízení EVO je zakotven v připravovaném  zákoně o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysoceúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (dále jen zákon o podporovaných 
zdrojích). Zákon je v současné době ve schvalovacím procesu a představuje zásadní změnu v 
náhledu na komunální odpad jako na zdroj obnovitelné energie. V  současné době je komunální 
odpad považován jako celek za druhotný energetický zdroj (DZE). Nově bude biologicky rozložitelná 
část komunálních odpadů (BRKO) považována za biomasu s možností čerpat podporu výroby 
elektřiny ve formě zeleného bonusu.  

V souvislosti s výše uvedeným záměrem a specifičností problematiky energetického využívání odpadů 
je cílem studie vypracovat podkladový materiál pro implementaci funkčního mechanismu podpory 
výroby energie z odpadů v legislativě ČR a tím přispět k přípravě nového zákona o podporovaných 
zdrojích energie a návazné legislativy. Konkrétně jsou řešeny následující body:  
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•  vyhodnocení potenciálu odpadu k energetickému využití v regionech 

•  lokalizace vhodných míst pro nová zařízení EVO z hlediska množství dostupných odpadu a 
možné dodávky tepla 

• Identifikace budoucích investičních záměrů a kvantifikace celkových nákladů potřebných na 
výstavbu těchto zařízení 

• Kvantifikace optimální veřejné podpory (investičně a provozně) a vyčíslení dopadu na 
konečného spotřebitele 

• Minimální účinnosti pro poskytnutí podpory, atd. 

Prioritou je přitom účinné využití energetického obsahu spalovaných odpadů, ke kterému dochází při 
společné dodávce tepla a elektřiny. Podmínkou tedy je uplatnění vyrobeného tepla v existujících 
systémech zásobování teplem, čímž se problematika zařízení EVO prolíná s oborem teplárenství.  
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2. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ ČR SE ZAMĚŘENÍM NA SPALITELNÉ ODPADY 

Předkládaná studie svým zaměřením propojuje problematiku odpadového hospodářství a energetiky 
resp. teplárenství v oblasti energetického využití komunálních odpadů. Studie tak přímo navazuje, 
využívá a rozšiřuje poznatky získané při řešení dlouhodobých výzkumných projektů i dílčích studií v 
daných oblastech. 

Cílem této kapitoly je vyhodnotit potenciál komunálních odpadů vhodných k energetickému využití (tj. 
k výrobě energie ve formě tepla anebo elektřiny) souhrnně za celou ČR s rozčleněním do regionů 
odpovídajících jednotlivým krajům. Ve studii proto nebudou v detailu řešeny historické souvislosti a 
vývoj odpadového hospodářství (OH). Této problematice se komplexně věnuje např. strategický 
dokument vypracovaný Svazem měst a obcí ČR (dále jako Strategie SMO [1]), který zpracovatelé 
respektují, jsou s ním ve shodě a navazují na podstatné výstupy prezentované v této rozsáhlé studii. 
Ze stejného důvodu bude jen okrajově řešeno hodnocení současné situace nakládání s odpadem. 
Hlavní pozornost je zaměřena na výhled v roce 2020. 

Česká republika si v rámci desetiletého Plánu odpadového hospodářství na rok 2003 až 2013 
stanovila celou řadu více či méně ambiciózních cílů. Mezi stěžejní se řadí: 

• snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, 

• maximální využívání s upřednostněním recyklace na 55% vznikajících odpadů do roku 2012 a 
zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 
2000, 

• snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s 
rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování, 

• snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky 
tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hm, v roce 2013 50% hm a výhledově 
v roce 2020 nejvíce 35% hm z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

Hodnocení účinnosti POH ČR je pravidelně prováděno MŽP a výsledky publikovány ve formě 
hodnotící zprávy. Z pohledu správné metodiky a vytvoření modelů nezbytného pro řešení studie jako 
celku je nezbytné: 

• vytvořit model produkce komunálních odpadů, 

• definovat referenční úroveň z roku 1995, 

• určit očekávaný hmotností tok BRKO. 

Zpracovatelem podkladů pro tuto kapitolu bylo FITE, a.s. 

2.1 Komunální odpad 

2.1.1 Produkce komunálních odpad ů - historická data 

Pro přehlednost nejprve uvádíme definice pojmů vztahující se k dané problematice. 

Komunální odpad (KO, skupina 20)  

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který 
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Zákon o odpadech § 4 písm. b). Z 
hlediska evidence odpadů je komunální odpad chápán v rozšířené podobě jako „Odpady z 
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domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek 
odděleného sběru“. Odpad skupiny 20 Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, …, ve znění pozdějších předpisů. 

Celá skupina 20 Komunální odpad se dále člení na následující podskupiny: 

• 20 01 Složky z odděleného sběru, 

• 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu), 

• 20 03 Ostatní komunální odpady, 

o zejména 20 03 01 Směsný komunální odpad (SKO), 

o zejména 20 03 07 Objemný odpad (OO). 

Směsný komunální odpad (SKO, skupina 20 03 01) 

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných 
složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ odpadem. Směsný odpad je v 
Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 01 jako „směsný komunální odpad“. 

Objemný odpad (OO, skupina 20 03 07) 

Objemný komunální odpad (OO) je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který 
vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (80-1100 
dm3). Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové 
obaly apod. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Následující tabulka rekapituluje produkci jednotlivých složek KO stejně jako celé skupiny 20 v letech 
2004 až 2010 (tab. 1).  

Tab. 1 Produkce komunálních odpadů v ČR v letech 2004-2010 

 Katalogové 
číslo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Komunální odpad 
celkem 20 4 655 000 4 436 000 3 979 000 4 392 298 4 601 727 4 794 665  4 684 552 

Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206 

Odpady ze zahrad 
a parků 20 02 526 725 474 441 264 470 322 915 280 482 373 456 364 879 

Ostatní komunální 
odpady 

20 03 3 686 918 3 462 204 3 255 002 3 508 355 3 732 371 3 893 894 3 720 340 

Směsný komunální 
odpad (SKO) 20 03 01 2 854 000 2 741 000 2 758 000 2 812 356 2 954 102 3 236 264 3 090 806 

Objemný odpad 20 03 07 284 000 316 000 326 000 383 718 434 609 506 482 486 444 

Ostatní složky 20 03 XX 548 918 405 204 171 002 312 281 343 660 151 148 143 090 

Zdroj:  databáze ISOH (http://isoh.cenia.cz/groupisoh/) 

Grafickou reprezentaci trendu vybraných složek KO, které jsou podstatné pro účely studie, rovněž 
shrnuje obr. 1. 
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Obr. 1 Produkce KO a energeticky využitelných složek KO 

Od roku 2006 je zřejmý dlouhodobý trend vzrůstající produkce KO, který je přerušen v roce 2010 
mírným poklesem zejména v důsledku poklesu produkce SKO a částečně také poklesem resp. 
stagnací množství odděleně sebraných složek KO. Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) 
v ČR v roce 2010 činila 293 kg/ob., resp. 445 kg/ob. pro KO jako celek (tab. 2)., což je v porovnání se 
státy EU jedna z nejnižších hodnot. U vyspělých zemí západní Evropy se produkce pohybuje mezi 
600 kg až 700 kg/os. 

Tab. 2 Měrná produkce KO v ČR na obyv. a rok 

 Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Komunální odpad 
celkem 20 455 433 387 423 440 456 445 

Oddělený sběr 20 01 43 49 45 54 56 50 49 

Odpady ze zahrad a 
parků 20 02 52 46 26 31 27 36 35 

Ostatní komunální 
odpady 

20 03 361 338 316 338 357 371 353 

Směsný komunální 
odpad (SKO) 20 03 01 279 267 268 271 282 308 293 

Objemný odpad 20 03 07 28 31 32 37 42 48 46 

Ostatní složky 20 03 XX 54 40 17 30 33 14 14 

 

Oficiální statistika Eurostat uvádí pro ČR v roce 2009 hodnotu produkce komunálních odpadů 
316 kg/os a rok. Nesoulad mezi touto hodnotou a hodnotami prezentovanými v tab. 2 je dán 
metodikou způsobu vykazování, kterou používá ČSÚ pro potřeby EU. Metodika je založena na 
hodnocení produkce odpadů v domácnostech a odpadům jim podobným. Na rozdílný výklad pojmů a 
definic v této oblasti poukazuje článek [2]. Rozdílnost datové základny a metodiku způsobu vyčíslení 
produkce KO pro účely Eurostatu detailně vysvětluje Strategie SMO. ČSÚ pro vyhodnocení ukazatele 
Eurostat - produkce komunálních odpadů - pracuje se stejnou metodikou  jako SMO, tzn., že do KO 
započítává celou skupinu 20 a část skupiny 15 (1501).  
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Obr. 2 Měrná produkce KO ve vybraných zemích EU do roku 2009 dle Eurostat  

 

Rozlišení původcovství komunálních odpadů na komunální odpady původem ze systému obcí (tj. 
studie SMO) a komunální odpad původem od ostatních subjektů může mít do budoucna velký význam 
z hlediska schopnosti ovlivnění toku těchto odpadů do zařízení na energetické využití odpadů. V rámci 
směsných komunálních odpadů i objemných odpadů tvoří podíl odpadů ze systému obcí téměř 76% 
tedy majoritu. 

V době zpracování studie již obce společně s kraji řeší otázku budování integrovaných systémů 
nakládání s komunálními odpady (ISNKO). V rámci připravovaného POH budou kraje definovat 
zařízení pro nakládání s odpady, která budou v rámci ISNKO. Předpokládá se, že kraj a obce se 
smluvně zavážou ke spolupráci na budování a provozu ISNKO. Kraj po dohodě s obcemi definuje 
ISNKO včetně základních procesů a klíčových zařízení v závazné části krajského POH. Pouze do 
takto definovaných zařízení bude následně směřována veřejná finanční podpora.  

Obce, jako členové ISNKO a původci odpadů, by měly nakládat se svými odpady  podle dohodnutých 
principů v ISNKO a přednostně využívat zařízení v ISNKO. Prostřednictvím ISNKO lze zajistit 
dlouhodobé a stabilní podmínky dodávky odpadů k energetickému využití. Obce zapojené do 
krajského ISNKO budou moci čerpat podporu z ISNKO na pokrytí investičních a případně provozních 
nákladů spojených s využitím odpadů v rámci ISNKO. Zdrojem financí bude nový skládkovací 
poplatek, který by měl zajistit ekonomickou motivaci k odklonu odpadů od skládkování a pomoci 
financovat rozvoj a provoz ISNKO, jehož součástí by měla být také koncovka v podobě energetického 
využití KO. Podle návrhu nového zákona o odpadech by měl být výnos nového skládkovacího 
poplatku rozdělen mezi kraje a SFŽP (80:20). Výnos z poplatku určený pro kraje bude účelově vázán 
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na rozvoj ISNKO a to především na pokrytí investic do zařízení na využití odpadů, včetně investiční 
podpory doprovodných procesů (sběr, přeprava, úprava apod.). Část výnosů lze použít na pokrytí 
provozních nákladů (např. přeprava odpadů, energetické využití, tříděný sběr apod.) 

Z výše uvedeného vyplývá, že komunální odpad původem ze systému obce, se kterým se bude 
nakládat v rámci ISNKO, bude garantovat stabilnější zdroj odpadu, na rozdíl od komunálních odpadů 
od ostatních původců.  

V následujícím textu a studii jako celku budou jako výchozí hodnoty pro následné úvahy a analýzy o 
produkci komunálních odpadů brány údaje z tab. 2, tzn. bez rozlišení původce.  

 

2.1.2 Predikce budoucího vývoje se zam ěřením na roky 2013 až 2020 

Protože tato studie je zaměřena zejména na problematiku využití dostupného energetického 
potenciálu, neklade si za cíl vytvářet složité matematické modely pro odhad vývoje produkce 
komunálních odpadů. Této problematice je věnována celá řada detailních prací, např. [2] která jasně 
formuluje následující důležitý závěr: 

• měrná produkce komunálních odpadů (kg/os. a rok) je  v dlouhodobém horizontu závislá na 
vývoji HDP. Tento závěr se týká všech zemí a to i zemí s rozvinutým odpadovým 
hospodářstvím. 

Z tohoto vyplývá rovněž podstatný závěr, že v budoucnu nelze počítat se stagnací či dokonce 
poklesem produkce KO jako celé skupiny za předpokladu dlouhodobého růstu ekonomiky ČR.  Aktivní 
opatření a zejména vzdělávací kampaň zásadním způsobem trend produkce neovlivní. Může pouze 
ovlivnit chování obyvatelstva ve smyslu podpory materiálového využití odpadů jejich ochotou třídit a 
tím vytvořit podmínky pro uplatnění odděleně sebraných složek jako druhotných surovin. Systém 
tříděného sběru je dostatečně funkční pro splnění legislativních cílů recyklace a využití tříděných 
složek. Odděleně sebrané složky jsou převážně materiálově využívány - papír z 94-96%, plasty 75-
79%, sklo 91-97%, kovy 72-86%, ostatní složky 78-81%. str. 73. Minimálně je materiálově využíván 
SKO (1%) a OO (5%). Pokud bude existovat oddělený sběr bude materiálové využití SKO vždy nízké. 
Rozhodující bude vzrůstající životní úroveň obyvatelstva. 

Společností FITE a.s. byl vytvořen model vývoje produkce KO jako celku a jednotlivých složek s 
následujícími atributy: 

• předpokládá demografický budoucí vývoj s meziročním indexem 0,25. Jedná se o střední 
variantu modelů ČSÚ, která předpokládá v roce 2020 počet obyvatel na úrovni 10 800 000 [3].  

• předpokládá nárůst produkce stěžejních složek (SKO, OO, KO) ve stejném trendu jako v 
předchozích letech, což při téměř stagnujícím počtu obyvatel povede k nárůstu měrné roční 
produkce SKO. 

• model rovněž zahrnuje mírný nárůst v množství odděleně sebraných odpadů (20 01), tak, aby 
do roku 2020 byl splněn cíl přípravy 50 % recyklovatelných odpadů k materiálovému využití. 
Dle údajů EKO-KOM, a.s. [4] v roce 2009 činil výskyt materiálově využitelných složek 
domovních odpadů pouze 91 kg/obyv. a rok. EKO-KOM, a.s. odhaduje, že v roce 2020 může 
tento obsah vzrůst až na 113 kg/obyv. a rok, což odpovídá potřebě materiálově využít 
nejméně cca 600 kt domovního odpadu.  Přitom v roce 2009 to bylo cca 400 kt (38 kg/ob. 
resp. 42%). Z uvedených čísel je patrné, že separovaný sběr zásadním způsobem neovlivní 
celkovou bilanci rozdělení toku komunálních odpadů. 
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Výsledné množství produkce odpadů dle modelu zpracovaného FITE a.s. sumarizuje tab. 3 a obr. 3. 
Vzhledem k cílům a zaměření studie je rozhodující produkce složek SKO a OO (viz dále), které 
reprezentují majoritní množství odpadů vhodných pro energetické využití. 

Tab. 3 Predikce vývoje  KO (sk.20) [t] 

 Katalogové číslo 2009 2010 2013 2020 

Komunální odpad celkem 20 4 794 665 4 684 55 5 169 157 6 033 074 

Oddělený sběr 20 01 527 316 515 206 568 503 663 516 

Odpady ze zahrad a parků 20 02 373 456 364 879 454 738 578 260 

Ostatní komunální odpady 20 03 3 893 894 3 720 340 4 145 916 4 791 298 

Směsný komunální odpad 
(SKO) 

20 03 01 3 236 264 3 090 806 3 451 259 3 986 496 

Objemný odpad 20 03 07 506 482 486 444 540 124 623 889 

Ostatní složky 20 03 XX 151 148 143 090 154 533 180 913 
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Obr. 3 Predikce vývoje KO, SKO a OO v ČR (2010-2020) [t] 

Prezentovaný výhled budoucí produkce odpadů byl konzultován rovněž s dalšími subjekty působícími 
v oblasti odpadového hospodářství (EKO-KOM, a.s.) a je v souladu se závěry studie SMO. Jak již bylo 
zmíněno výše, metodika použitá ve studii SMO se liší od metodiky navržené autory modelu v této 
studii (FITE a.s.), protože: 

• do odpadu z obcí započítává produkci ve skupině 20 a částečně také skupinu 15 01 

•  zásadně rozlišuje mezi KO ze systému obce a KO od subjektů nezapojených do 
systému obce (v roce 2009 podíl činil cca 76%.). 

Takto detailní analýza prováděná SMO je výhodná vzhledem k zaměření SMO na odpadové 
hospodářství obcí a jejich rozpočty. Je rovněž uvedeno, že složení této části KO je predikovatelné a 
do jisté míry očekávatelné, zatímco část KO od subjektů nezapojených (živnosti) je nepředvídatelná a 
velmi špatně popsatelná. Pro účely této studie zaměřené na posouzení termického zpracování 
odpadů jako nezbytného článku efektivně fungujícího systému nakládání s odpady je použita 
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metodika vycházející z celkové produkce skupiny 20 v ČR, resp. jednotlivých krajích bez rozlišení 
jejich původců (odpad z obcí resp. živnostenský) relevantní. 

V posledních 15 letech byl pozorován nárůst produkce KO o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně, Vrbová, 
EKO-KOM, a.s. [5]). Lze předpokládat, že trend nárůstu bude pokračovat i v následujících letech. Do 
roku 2020 lze očekávat zvýšení produkce KO o cca 23 % ve srovnání s rokem 2009. 

Uvedená metodika prognózy byla aplikována rovněž na úrovni jednotlivých krajů. Výsledky zobrazuje 
tab. 4. 

Tab. 4 Prognóza produkce spalitelných složek KO v jednotlivých krajích  

[t/rok] 
2009 2013 2020 

SKO 00 SKO 00 SKO 00 
Praha 474 277 87 327 505 785 93 128 584 224 107 571 
Jihočeský 168 971 21 306 180 196 22 721 208 142 26 245 
Jihomoravský 375 145 63 161 397 934 67 357 459 647 77 803 
Karlovarský 90 682 16 544 96 706 17 643 111 704 20 379 
Královéhradecký 147 472 14 008 157 269 14 939 181 659 17 255 
Liberecký 153 770 20 973 163 985 22 366 189 417 25 835 
Moravskoslezský 350 493 60 078 373 777 64 069 431 744 74 005 
Olomoucký 183 463 27 227 195 651 29 036 225 993 33 539 
Pardubický 135 966 18 668 144 999 19 908 167 486 22 996 
Plzeňský 134 199 37 874 143 114 40 390 165 309 46 654 
Středočeský 480 175 40 235 512 074 42 908 591 489 49 562 
Ústecký 263 819 46 772 281 345 49 879 324 977 57 615 
Vysočina 134 969 17 073 143 935 18 207 166 257 21 031 
Zlínský 144 865 35 232 154 489 37 573 178 448 43 399 

Celkem ČR 3 236 264 506 482 3 451 259 540 124 3 986 496 623 889 

 Zdroj: FITE,a.s. 

 

2.1.3 Toky BRKO  a množství odpadu ur čeného k odklon ění od skládek 

V zájmu porovnání prognózovaného množství KO s cíli snížit maximální množství BRKO ukládaných 
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 
50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO 
vzniklého v roce 1995, byl proveden výpočet množství KO, které je nutné ve výše uvedených letech 
odklonit od skládkování. 

Metodika výpočtu vychází z předpokladu, že separovaně sbírané KO, stejně jako kompostovatelný 
odpad není dle legislativy možno ukládat na skládky. Z tohoto důvodu je počítáno pouze s BRKO 
obsaženým v jednotlivých složkách SKO. Na základě výše uvedeného cíle na snižování skládkování 
BRKO není podstatné množství produkce SKO v jednotlivých sledovaných létech (2013, 2020), ale 
pouze procentuální podíl  BRKO (a tomu odpovídající množství SKO) z vyprodukovaného BRKO 
v roce 1995, které je možno na skládku uložit. 
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Při výpočtu byly využity informace o složení SKO, které sumarizuje tab. 5. 

Tab. 5 Složení komunálního odpadu z domácností, údaje 2007 

Složky domovního KO Zastoupení [% hm.] 

Papír 13 

Plast 12 

Sklo 4 

Nápojový karton 2 

Kov 2 

Bioodpad 25 

Textil 7 

Ostatní 35 
Zdroj: EKO-KOM, a.s., Strategie rozvoje nakládání  

s odpady v obcích a městech ČR, 2008 

Zastoupení jednotlivých frakcí v domovním odpadu je ovlivněno různými faktory (velikost sídla, 
skladba obyvatel, způsob vytápění). Pro energetické využívání odpadů však detailní skladba 
směsného komunálního odpadu není směrodatná. 

Dle informací od společnosti EKO-KOM a.s. se obsah biologicky rozložitelné složky v SKO pohybuje 
na úrovní 48%. 
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Tab. 6 zobrazuje očekávanou produkci BRKO v cílových letech skupin KO, které mohou potenciálně 
přispět ke splnění, resp. nesplnění závazku ČR na omezení skládkování BRKO. Jak již bylo zmíněno 
výše, vzhledem k účelu studie zaměřené na analýzu potenciálu spalitelných odpadů a jejich následné 
termické zpracování nebyla provedena detailní analýza toků všech složek. Do bilance jsou zahrnuty 
pouze ty složky, které mohou bilanci ovlivnit z pohledu toků směřujících k odstranění na skládky. 
Získané toky jsou po zohlednění závazků ČR porovnány s referenční produkcí v roce 1995, která 
činila 1 527 559 t (v referenčním roce 1995 se vyprodukovalo 148 kg BRKO/obyvatele [6]). 
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Tab. 6 Výpočet toku BRKO [t] 

 
Katalogové 
číslo 

1995 2009 2010 2013 2020 

Oddělený sběr 
20 01   V bilanci BRKO neuvažováno 

Odpady ze zahrad a parků 
20 02 

  V bilanci BRKO neuvažováno 

Směsný komunální odpad (SKO) 20 
03 01   1 522 468 1 472 508 1 623 610 1 875 406 

Objemný odpad 
20 03 07 

  V bilanci BRKO neuvažováno 

Ostatní složky 
20 03 XX   V bilanci BRKO neuvažováno 

Komunální odpad celkem 20  1 527 559 1 522 468 1 472 508 1 623 610 1 875 406 

Lze uložit %   75 50 35 

Lze uložit t   1 145 669 763 779 534 646 

Nutno odklonit t   326 839 859 831 1 340 760 

Obsah BRKO v SKO %   48 48 48 

Nutno odklonit od skládkování SKO t   694 752 1 827 716 2 850 013 

 

Ze známého množství 100% BRKO složky, kterou bude nutné odklonit, lze získat údaj o původním 
množství SKO, které je nutné odklonit od skládkování. V roce 2020 bude nutné odklonit od 
skládkování 2 850 kt SKO. 

Splnění závazku v roce 2013 není vzhledem k současnému tempu změny strategií OH reálné. V roce 
2009 byla většina KO, který se podílí na bilanci BRKO, skládkována (viz tab. 7), 88 % SKO a 91 % 
OO. Energeticky bylo využíváno pouze 337 kt/rok a to ve třech zařízení EVO se součtovou 
zpracovatelskou kapacitou 620 kt/rok. Celkové malé zpracované množství odpadů bylo ovlivněno 
rekonstrukcí zařízení SAKO Brno.  

Tab. 7 Způsob nakládání se spalitelnými složkami KO v roce 2009 

 
 

Směsný komunální odpad (SKO) 
20 03 01 

Objemný odpad (OO) 
20 03 07 

Produkce kt 3 236 506 

Skládkování % 88 91 

Materiálové využití % 1 5 

Energetické využití % 9 1 

Ostatní % 2 3 

Skládkování kt 2847 460 

Materiálové využití kt 32 25 

Energetické využití kt 291 46 

Ostatní kt 65 15 

 Zdroj: Strategie SMO a dopočet 

2.2 Produkce kal ů z ČOV a nakládání s nimi 

Na současný stav nakládání s kaly z ČOV má zásadní vliv stav legislativy, která ovlivňuje také 
technickou a ekonomickou stránku nakládání s daným odpadem. 

Vývoj legislativy o možnostech nakládání s kaly z ČOV byl sledován jednak odděleně pro samotné 
čistírenské kaly a možnosti jejich využívání přímo v zemědělství a souběžně též jako složkou BRO a 
to i v souvislosti s nařízením Rady a EP č.1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkajících 
se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.  
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Podle současného vývoje v přípravě předpisů v EU i v ČR tak vyvstává jednoznačná potřeba 
komplexního přístupu a společného řešení pro nakládání s tímto druhem odpadu.   

2.2.1 Produkce kal ů z ČOV 

Celková produkce všech druhů kalů z různých typů ČOV nemá vypovídající schopnost, neboť část 
kalů z ČOV nemá charakter BRO odpadů.   

Do této skupiny patří například kaly z čiření vody kat. č. 19 09 02, které jsou anorganického původu.  

Rozhodující produkci kalů z ČOV biologicky rozložitelného charakteru představují kaly katalogových 
čísel 19 08 05 - kaly z komunálních čistíren odpadních vod, a kaly katalogového čísla 19 08 12 - kaly 
z biologického čistění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 (tab. 8). 

Tab. 8  Produkce kalů v ČR [t] 

Katalogové 
číslo 

2006 2007 2008 2009 

19 08 05 220 683 231 661 544 101 168 866 

19 08 12 39 748 38 478 37 527 65 197 

 

2.2.2 Energetický obsah 

Čistírenský kal, ať už surový nebo stabilizovaný (nejčastěji je využíván anaerobní proces), obsahuje 
značné množství organických složek (tab. 9), které přispívají k jeho výhřevnosti. Z hlediska 
výhřevnosti sušiny kalu můžeme tento přirovnat k hnědému uhlí. Problémem kalů z komunálních ČOV 
je ovšem nízký obsah sušiny. Finální operací kalového hospodářství na ČOV je nejčastěji odvodnění 
kalu. S ohledem na použitou technologii se dosahuje běžně 20 až 40 % sušiny v odvodněném kalu. 
Výhřevnost takového materiálu je pak díky vysokému obsahu vody samozřejmě poměrně nízká, jak je 
vidět na obr. 4. 

Tab. 9  Orientační složení kalů z komunálních ČOV 

Parametr Surový kal Vyhnilý kal 

Hořlavina [% suš.] 50 - 80 50 - 60 

Výhřevnost sušiny [MJ/kg] 14 - 17 9 - 12 

C [% org. složky] 51,5 – 60,3 39,7 - 62,7 

H [% org. složky] 6,5 - 8 6,1 - 7,3 

O [% org. složky] 24,9 – 35,8 19,5 – 48,6 

N [% org. složky] 4,6 - 8,4 3,9 - 8 

S [% org. složky] 0 - 2 1,2 – 2,3 
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Obr. 4 Závislost výhřevnosti kalu na obsahu sušiny 

Z hlediska termického zpracování kalů je dále nutné si uvědomit, že obsahují rovněž chlór (obvykle do 
2 % suš.), fluor (do 0,05 % suš.) a také těžké kovy, kdy problematická může být např. rtuť (0,1 – 28,9 
mg/kg suš.). 

V současné době jsou v ČR dvě komunální ČOV, kde je kal termicky zpracováván. Na ČOV Brno-
Modřice byla instalována kontaktní sušárna odvodněného kalu, která produkuje kal o sušině až 92 %. 
Tento kal splňuje parametry požadované pro spalování v cementárně, kde je také využíván. K sušení 
kalu je používán zemní plyn. Poměrně nedávno byla uvedena do zkušebního provozu spalovna 
vyhnilého kalu na ČOV Jihlava. Zde je spalován přímo kal odvodněný, bez předchozího sušení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kal stabilizovaný, který ztratil část svého energetického obsahu při 
vyhnívání, je nutné proces energeticky dotovat spalováním zemního plynu. 

2.2.3 Nakládání s kaly z ČOV 

Použití kal ů na zemědělskou p ůdu 

Tato možnost je dána vyhláškou MŽP č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě. 

Možnost využívání kalů z ČOV na zemědělskou půdu je přesto zanedbatelné vzhledem k některým 
technicko-administrativním a společenským komplikacím, které jsou s tímto způsobem nakládání 
spojeny. 

Jedná se především o složitou administrativu uvedenou ve vyhlášce č. 382/2001 Sb. spojenou 
s daným způsobem využívání kalů u potencionálních zpracovatelů – zemědělců. 

Většímu rozšíření brání také předsudky zemědělců, kteří mají obavy z negativní reklamy a obavami o 
kontaminaci výsledných zemědělských produktů. 

Z tohoto důvodu je faktická úroveň takto definovaného nakládání velmi malá.  

Kompostování 

Kaly z komunálních ČOV jsou vhodným doplňkem receptur pro zakládky pro výrobu především 
průmyslových kompostů, které jsou následně využívány v zahradnictví a pěstební činnosti.  

Celkové množství využívání kalů z ČOV v kompostárnách je omezeno odbytovými problémy 
stávajících kompostáren a také poměrně přísnými normami na výstupní produkty - průmyslové 
komposty. 



 

27 

Část takto vyrobených kompostů je využita jako technologický materiál pro překryv stávajících skládek 
odpadů. 

Skládkování 

Skládkování je jednou z možných alternativ, kterou je možno využít pro kaly z ČOV v případě, že 
nejsou k dispozici metody využití daného odpadu. 

V rámci nakládání s kaly z ČOV se jedná o alternativu velmi marginální.  

Bioplynové stanice 

Kaly z komunálních ČOV jsou vzhledem k technologii na stávajících komunálních ČOV již anaerobně 
stabilizovány a nejsou vhodné pro další zpracování ve stávajících technologiích bioplynových stanic, 
které jsou v provozu nebo jsou plánovány. 

Anaerobní stabilizace kalů, která je součástí procesu čistění komunálních  odpadních vod  funguje 
v podstatě na principu bioplynové stanice včetně jímání vzniklého bioplynu s jeho následným 
spalováním a využívání v plynových motorech pro výrobu elektrické energie popř. tepla. 

Výroba rekultiva čních substrát ů 

Tato forma využívání kalů patří v současnosti k převažující metodě využívání kalů z komunálních 
ČOV. 

Pro biologickou rekultivaci představují kaly z ČOV a z nich vyrobené substráty optimální alternativu 
vzhledem k ekonomice výroby a obsahu živin ve vyrobených substrátech. 

 V oblasti výroby rekultivačních substrátů pro potřeby rekultivací je dominantním výrobcem firma 
OBSED a.s., která má propracovaný systém certifikace daných materiálů a systému podnikových 
norem a receptur, které jsou chráněny u úřadu pro průmyslová vlastnictví ČR. 

Výhody takto definovaného způsobu využívání kalů z ČOV jsou tyto: 

• Tím, že kaly z ČOV nejsou využívány na zemědělských půdách, je zabráněno potencionální 
kontaminaci možných perzistentních organických polutantů, které dnes nejsou legislativně 
stanovovány a mohou se dostat následně do potravního řetězce. 

• Jedná se o ekonomicky velmi přijatelné řešení pro producenty kalů z ČOV s pozitivním 
dopadem na cenu stočného. 

• Rekultivace velkoplošně postižených území mají k dispozici velmi vhodný materiál a je tím 
uspíšeno navracení daných území do funkční krajiny. 

2.2.4 Produkce pr ůmyslových a nebezpe čných odpad ů a nakládání s nimi 

Energeticky využitelný potenciál paliv na bázi odpadů zahrnuje všechny možné směsi tuhých, 
kapalných a plynných paliv a to jak standardních, tak odpadních rezultujících v komunální sféře, 
v dřevozpracujícím průmyslu, z  technologických procesů např. v chemickém průmyslu nebo v jiných 
sférách národního hospodářství.  

Pokud se týče plynných odpadů-odpadních plynů, které rezultují v průmyslu, je jejich využití 
s ohledem na jejich obvyklou relativně vysokou výhřevnost zajišťováno v dnešní době hlavně pro 
energetické účely jak pro vlastní potřebu jejich producentů, tak i pro výrobu tepla pro externí 
odběratele např. koksárenský plyn, vysokopecní plyn nebo odplyny z rafinerií ropy. V případě 
odpadních plynů je tedy jejich energetický potenciál v současnosti téměř zcela využit. 
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U kapalných odpadů jako např. odpadní olej, odpadní nátěrové hmoty atd. je jejich využití s ohledem 
na to, že se jedná většinou o nebezpečné odpady, omezeno na jejich spalování ve spalovnách, což 
jejich potenciál pro teplárenství obecně značně omezuje.  

Pro paliva vyrobená z komunálních a průmyslových či jiných odpadů se v Evropě používá termín 
frekventovaný hlavně v Německu Ersatzbrennstoff (EBS) popřípadě Sekundarbrennstoff, český 
překlad náhradní palivo či sekundární palivo, anglicky substitute fuel. V české terminologii se vžil 
pojem tuhé alternativní palivo (TAP). Česká legislativa (vyhláška č. 357/2002 Sb.) definovala pojem 
alternativní palivo jako směs spalitelných materiálů přírodního nebo umělého původu bez 
nebezpečných vlastností uvedených pod kódy H1, H4 až H14 v příloze č. 2 zvláštního právního 
předpisu (185/2001 Sb.). Na základě vyhlášky č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv 
pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší byl zrušen pojem „alternativní palivo“ uvedený 
v původní vyhlášce č. 357/2002 Sb. Dle nově platné vyhlášky je tak možné materiály spalované ve 
stacionárních zdrojích rozlišit pouze na palivo a odpad. 

Pro náhradní paliva vyrobená hlavně na bázi komunálních odpadů se používá anglicky výraz Refuse-
derived fuel (RDF) nebo solid recovered fuel/ specified recovered fuel (SRF). Jedná se o palivo 
vyrobené na zařízení mechanicko - biologické úpravy (MBÚ, viz dále) obsahující spalitelné 
komponenty komunálních odpadů včetně plastů a biodegradibilních odpadů.  

Náhradní palivo nebo sekundární palivo je palivo získané z odpadu. Přitom se může jednat o palivo 
získané s minimálními nároky na úpravu odpadů stejně jako palivo získané sofistikovanějším 
zpracováním odpadů. Odpady používané k výrobě náhradního paliva mohou pocházet z domácností, 
z průmyslu nebo se jedná o živnostenské odpady. Hloubka zpracování odpadů je závislá na 
požadavcích energetického zdroje, kde bude náhradní palivo používáno. Obecně je možno říct, že 
jednotlivé kroky vedoucí k výrobě náhradního paliva zahrnují třídění, hrubé drcení, třídění na sítech, 
magnetické třídění železných kovů, dodatečné kroky zpracování jsou např. senzorické třídění a 
sušení. 

Pod pojmem náhradní palivo zahrnujeme stejně tak sekundární palivo jako výhřevné frakce z odpadů. 
Sekundární palivo je vyrobené ze směsi odpadů, upravované výše zmíněnými postupy na konečný 
energeticky využitelný produkt. 

Výhřevná frakce je ze směsi odpadů vyčleněný podíl, který má vysokou výhřevnost a jeho oddělení od 
zbytku směsi odpadů vyžaduje malý stupeň zpracování. Tato frakce se může bez další úpravy 
aplikovat jako palivo.  

Pod pojem TAP se bude v této studii rozumět obecněji palivo vyrobené z komunálních a průmyslových 
či jiných odpadů. Spalitelná nadsítná frakce jako hlavní produkt procesu zpracování komunálních 
odpadů metodou MBÚ bude dále označován jako lehká frakce - LF.  

 

2.2.5 Potenciál sm ěsných paliv v ČR, významné parametry pro energetické použití 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že z hlediska potenciálních možností využití odpadů pro teplárenství se 
nabízí významná kapacita pouze v oblasti tuhých odpadů různé provenience, protože v případě 
výhřevných kapalných odpadů, jako upotřebené oleje, odpadní rozpouštědla, odpady z lakařského 
průmyslu apod. se jedná o odpady nebezpečné. 

Vývoj ročního zpracovatelského výkonu spaloven průmyslových a nemocničních a odpadů v ČR 
v letech1988 až 2009 demonstruje obr. 5, ze kterého patrné, že v posledním období se množství takto 
zpracovaných  odpadů pohybovalo v rozmezí cca 60 až 80 kt/r. V roce 2008 bylo provozováno 19 
spaloven průmyslových odpadů s celkovou kapacitou 67,4 kt/r a 8 spaloven nemocničního odpadu, 
které zneškodnily 5,9 kt/r těchto odpadů (tab. 10)  
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Obr. 5 Roční spalované množství průmyslových a nemocničních odpadů v ČR v letech 1988 až 2009 
[7] 

Tab. 10 Přehled provozujících spaloven nemocničního a průmyslového odpadu v ČR a jejich 
zpracovatelský výkon v roce 2008 [7] 

 

Srovnání vývoje deklarované průměrné výhřevnosti komunálních, resp. průmyslových a nemocničních 
odpadů spalovaných v ČR v letech 1989 až 2009 je provedeno na obr. 6, ze kterého vyplývá, že 
průměrná výhřevnost průmyslových odpadů v letech 2005 až 2009 činila 17,06 MJ/kg. Kalorický 
potenciál obsažený v množství ročně spalovaných průmyslových odpadů, které průměrně činí asi 70 
kt/r, představuje přibližně 1190 TJ/r. 
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Obr. 6 Srovnání vývoje deklarované průměrné výhřevnosti průmyslových a nemocničních odpadů 
spalovaných v ČR v letech 1989 až 2009 [7] 

Následující souhrnná tabulka udává množství průmyslových odpadů s výhřevností významnou pro 
energetické účely a stávající způsob jejich využití (tab. 11).  

Tab. 11 Způsoby a možnosti využití 
 průmyslových odpadů s energetickým potenciálem v roce 2009 

Způsob využití Množství (t)

Materiálová recyklace 1 038 944

Spalovny a cementárny 225 137

Využívá se energeticky v místě vzniku nebo externě 105 711

Využívá se převážně k výrobě bioplynu, potažmo k výrobě el. energie 353 942

Využitelné v budoucnu pro teplárenství 395 135

Celkový součet 2 118 869  
Zdroj: ISOH 

Pro ilustraci jsou v následujících tabulkách uvedeny spalovny průmyslových odpadů včetně jejich 
kapacit a spáleného množství odpadů v roce 2009 a zařízení spoluspalující odpad včetně množství 
odpadu spáleného v roce 2009 (tab. 12). 
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Tab. 12 Spalovny průmyslového odpadu v ČR 

Provozovatel Adresa provozovny
Provoz 

od roku

Kapacita 

t/rok

Spáleno 

t/r 2009

Zentiva, k.s.

 U kabelovny 130,              

102 37 Praha 10-Dolní 

Měcholupy

1995 1 000 516

SITA CZ a.s.
V Úvalu 84,                       150 

06 Praha 5-Motol
2005 2 360 2 291

AVE Kralupy s.r.o. 
 O. Wichterleho 810,              

278 01 Kralupy nad Vltavou
1976 10 000 3 972

Purum s.r.o.
Ovčárecká 314,                       

280 02 Kolín
1993 1 400 351

RUMPOLD s.r.o.
Heydukova 1111,                       

386 16 Strakonice
1990 1 500 1 450

T.O.P. EKO, spol. s r.o.; 

SPALOVNA odpadu PLZEŇ 

s.r.o.

Skladová 562/14,               

326 05 Plzeň
1993 2 400 1 825

SITA CZ a.s.
  Na Rovném 865,                 

400 04 Trmice 
1993 16 000 13 450

Spolek pro chemickou a           

hutní výrobu, akciová         

společnost

Revoluční 1930/86,           

400 32  Ústí nad Labem
2002 5 000 1 978

SPL Jablonec nad Nisou,      

 s.r.o.

Belgická 4613/ 1A,                      

466 05 Jablonec nad Nisou
2000 2200 1 267

NELI servis, s.r.o.
Kristiánova,                       460 

01 Liberec 1
1995 400 392

OMNICON s.r.o. 561 66 Těchonín 2007 356 4

SPORTEN, a.s.

 U Pohledce 1347,                

592 31 Nové Město na 

Moravě

1997 864 182

RUMPOLD s.r.o.
 Humpolecká 5,                           

587 22 Jihlava
2005 1 500 1 490

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s.

 areál ČOV Jihlava - 

Hruškové Dvory,                                                      

586 29 Jihlava

2007 2520 1361

E K O T E R M E X, a.s.
Pustiměřské Prusy 268,                      

683 21 Pustiměř 
2004 3 240 3 338

Nemocnice Znojmo,         

 příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11,                                

669 02 Znojmo
1994 780 745

MEGAWASTE - EKOTERM, 

s.r.o.

 U spalovny 6/4225,          

796 01 Prostějov
1993 4 000 3 735

SITA CZ a.s.
 I. P. Pavlova 185/6,                  

775 20 Olomouc
1994 750 878

DEZA, a.s.
 Masarykova 753,              

757 28 Valašské Mezříčí
2000 10 000 6 428

SITA CZ a.s.
Třída 3.května 1180,         

763 02 Zlín - Malenovice
1993 4 700 4 474

ArcelorMittal Frýdek-

Místek a.s.

 Křižíkova 1377,                 738 

01 Frýdek-Místek
1996 1 600 933

SITA CZ a.s.

 Slovenská 2071/102

709 00 Ostrava - Mariánské 

Hory

2000 18 400 16 823

 
Zdroj: http://povodne.info/uoco/emise/spalovny/index.html 
 
Pozn.: Vzhledem ke specifickým provozním režimům ve spalovnách průmyslových 

odpadů je využití energie v těchto zařízeních velmi nízké (viz provedená analýza v kap. 5). 
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3. DŮSLEDKY POSTUPNÉHO OMEZENÍ SKLÁDKOVÁNÍ 
BIODEGRADABILNÍCH MATERIÁL Ů – CESTY A SPECIFIKACE 
TRVALE UDRŽITELNÉHO SMĚRU  

Způsoby nakládání se vzniklým odpadem jsou v různých zemích výrazně odlišné, což je ovlivněno 
především legislativou příslušných států a stavem této legislativy s ohledem na dosažení cílů a 
požadavků směrnice o omezování skládkování odpadů, tj. směrnice 1999/31/EC o skládkování 
odpadu. 

Obr. 7 uvádí podíl jednotlivých způsobů nakládání s komunálními odpady v evropských zemích. Země 
jsou v tabulce seřazeny podle prvního sloupce tak, aby jejich pořadí respektovalo hierarchii nakládání 
s odpady (tzn., že prioritní je materiálové využití, následuje energetické využití a skládkování jako 
metoda pro trvalé odstranění). 
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Obr. 7 Způsob nakládání s KO v zemích EU v roce 2009, Zdroj: Eurostat 

Směrnice 1999/31/EC stanovuje pro ČR cíl redukci množství biodegradabilního materiálu určeného 
k trvalému uložení nakládky v následujících kvantitativních ukazatelích a časových milnících: 

• na 75 % úrovně roku 1995 do roku 2010, 

• na 50 % úrovně roku 1995 do roku 2013, a v poslední fázi pak 

• na 35 % úrovně roku 1995 do roku 2020. 

Splnění závazků ČR vůči EU nebude možné bez podstatné změny OH ve smyslu nakládání 
s hlavními skupinami odpadů, které se podílení na bilanci BRKO. Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1, 
jedná se zejména o SKO (20 30 01) a částečně OO (20 03 07). Sekundárním efektem uplatnění 
mechanismů a opatření vedoucích ke splnění cílů bude rovněž posun ČR směrem vlevo, tj. směrem 
ke skupině států západní Evropy s vyspělým systémem OH (obr. 7).  

Reálný posun ČR v grafu bude ovlivněn vzájemnou interakcí následujících faktorů: 

• produkcí KO, 

• materiálovým využitím – nastavení podmínek pro třídění, ochota obyvatel třídit a existence 
následného uplatnění separovaných složek jako druhotných surovin v tržním prostředí, 
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• vybudováním potřebné infrastruktury pro energetické využití materiálově nevyužitelných 
odpadů. 

Jednotlivé faktory jsou detailněji rozvedeny v následujícím textu. 

3.1 Produkce KO a reálný nár ůst potenciálu materiálového využití 

Výhledem produkce KO se zabývala kap. 2.1 a byly zmíněny následující podstatné skutečnosti:  

• Produkce KO je přímo spojena s životní úrovní obyvatelstva.  

• Existuje velmi silná korelace mezi HDP a produkci KO [2].  

• Dlouhodobou stagnaci či snad snížení produkce KO lze očekávat pouze za situace 
dlouhodobé stagnace vývoje ekonomiky.  

• Při reálných úvahách o podobě integrovaných systémů nakládání s KO (ISNKO) je nutné 
počítat s výhledovým nárůstem produkce KO do roku 2020 o 20-25% ve srovnání s rokem 
2009. 

Materiálové využití KO je nutné analyzovat ve dvou rovinách: 

• Existence infrastruktury (hmotné a nehmotné) pro zajištění odděleného sběru materiálově 
využitelných složek od původců (občané) k místu zpracování 

• Technologie zajištující zpracování odděleně sebraných složek v kvalitě a ceně akceptovatelné 
odběrateli takto vytvořené druhotné suroviny. 

Ve funkčním systému OH musí existovat soulad mezi oběma výše uvedenými rovinami. Dle zjištění 
EKO-KOM, a.s. je reálná situace taková, že fyzicky je materiálově využitelná necelá 1/3 celkového 
množství KO. Za využitelné lze považovat pouze to, co přijme trh resp. budoucí zpracovatelé, kteří 
získané druhotné suroviny použijí jako náhradu vstupních surovin. Z toho pramení jejich požadavky na 
kvalitu suroviny a přijatelnou cenu. Tzn. že 2/3 nelze materiálově využít a z 1/3, kterou by využít bylo 
možné, se 100% nyní nedaří využít v důsledku disproporce mezi zpracovatelskými náklady na 
druhotnou surovinu a cenou primárních zdrojů. Z pohledu hmotné infrastruktury (nádoby, organizace 
sběru ad) je systém materiálového využití v ČR funkční. Strategie SMO konstatuje: Odděleně sebrané 
složky jsou převážně materiálově využívány - papír z 94-96%, plasty 75-79%, sklo 91-97%, kovy 72-
86%, ostatní složky 78-81%. Minimálně je materiálově využíván SKO (1%) a OO (5%). Přitom obsah 
materiálově využitelné složky v OO se pohybuje kolem 20%.  

3.2 Energetické využívání odpad ů 

Je evidentní, že spoléhat pouze na pokles produkce KO a jejich výraznější oddělený sběr s 
následným uplatněním na trhu druhotných surovin je cestou nekonstruktivní. V odpadovém 
hospodářství ČR musí dojít k výrazné změně. Podíl skládkování se musí výrazně snížit a většina 
odpadů, dnes směřujícího na skládky, bude muset být po vytřídění složek určených k opětovnému 
materiálovému využití, jako jsou papír, plasty a sklo, zpracováno termicky. Konkrétně se jedná o 
následující množství (viz tab. 13).  

Metodika výpočtu SKO, který musí být odkloněn, byla prezentována v kap. 2.1.3. SKO tvoří hlavní 
zdroj BRKO složky. Vedle SKO je nezanedbatelná rovněž produkce OO a jeho příspěvek k tokům 
BRO. Vytvořený model předpokládá, že OO nebude skládkován a po vyseparování maximálního 
množství využitelné složky bude termicky zpracován. Součet obou hodnot pak určuje tok odpadů 
vhodných k termickému zpracování 
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Tab. 13 Množství KO určených k termickému zpracování 

  2009 2010 2013 2020 

SKO produkce t 3 236 264 3 130 066 3 451 259 3 986 493 

Nutno odklonit od skládkování SKO t x 694 752 1 827 716 2 850 013 
OO produkce 
20 03 07 

t 506 482 489 862 540 129 623 894 

z toho OO materiálové využití t  34 290 58 334 124 779 

Z toho OO k termickému zpracování t   481 795 499 115 

Množství KO k  termickému 
zpracování 

t   2 309 511 3 349 128 

 Zdroj: FITE, a.s. 

 

 

Obr. 8 Množství KO k termickému zpracování jako kombinace závazků ČR vůči EU a očekávaného 
vývoje produkce KO 

V roce 2020 bude nutné zpracovat 3 350 kt/r komunál ních odpad ů skupiny 20 03 01 (SKO) a 20 
03 07 (OO) jinou metodou než je dnes pro tento druh  odpad ů nejrozší řenější metoda 
skládkování. Uvedené množství reflektuje nutnost sp lnit závazky ČR vůči EU a sou časně 
zohled ňuje prognózovaný dlouhodobý nár ůst produkce KO. 

Množství 3 350 kt/rok je v dalších částech studie bráno jako výchozí potenciál spalitel ných 
komunálních odpad ů pro energetické využití v roce 2020. 

Z tohoto množství pouze 19 % (cca 650 kt/r) je nutné chápat jako důsledek očekávaného nárůstu 
produkce KO do roku 2020 ve srovnání s rokem 2009. Většina uvedeného množství (81%), což 
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představuje více než 2 700 kt odpadů k odklonění, je důsledkem plnění závazků ČR vůči EU. Jedná 
se tedy o hodnotu nezatíženou přesností predikčního modelu. I za předpokladu velmi nepříznivého 
vývoje ekonomiky a stagnující produkce komunálních odpadů (existuje silná korelace mezi růstem 
HDP a produkcí KO) bude muset být do roku 2020 od skládkování odkloněno 2 700 kt komunálních 
odpadů skupiny 20 03 01 (SKO) a 20 03 07 (OO). 

Splnění závazků ČR vůči EU bude vyžadovat změnu ekonomického prostředí dotýkajícího se provozu 
zařízení EVO tak, aby bylo výhodnější komunální odpady plošně energeticky využívat než sládkovat. 
V takovém prostředí lze očekávat postupný útlum skládkování i pro zbývající množství KO, tedy nad 
rámec závazků. Uvedený výchozí potenciál pro zpracování studie 3350 kt/rok pak nepředstavuje 
maximalistickou variantu, spíše realistickou. Maximální dostupný potenciál komunálních odpadů pro 
energetické využití dosahuje cca 4500 kt/rok. 

Z pohledu technicko-ekonomického řešení a dosažení požadovaného stavu po roce 2020 připadají do 
úvahy následující dva koncepční směry, které jsou hojně diskutovány:   

• procesy mechanicko – biologické úpravy (MBÚ) s následným energetickým využitím lehké 
frakce, 

• zpracování v zařízeních pro termické zpracování s využitím energie (EVO). 

Tyto metody budou detailně popsány a analyzovány ve zbývající části studie. Nejprve bude pozornost 
věnována procesu MBÚ (kap. 4) a následně procesu EVO. 
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3.2.1 MBÚ  jako nesystémové řešení pro plošnou aplikaci v podmínkách ČR 

Předesíláme stěžejní závěry k této problematice, které jsou v detailu diskutovány dále: 

• Nutnost vyvarovat se chyb a plně využít zkušenosti ze zahraničí – praktické zkušenosti 
s metodou MBÚ nejsou pozitivní. Jedná se o cestu problematickou, krátkodobou a tedy 
nesystémovou. 

• MBÚ problém neřeší, ale odkládá. Neexistuje odpovídající infrastruktura pro energetické 
využití vzniklých produktů (zejména lehká frakce). Pokud by měla být LF energeticky 
využívána v k tomuto účelu speciálně stavěných zařízeních, představuje proces MBÚ 
zbytečný a investičně nákladný mezičlánek. Zařízení schopné zpracovat LF palivo z KO 
bezpečným a ekologicky šetrným způsobem bude v takovém případě téměř totožné 
s moderním zařízení EVO pro přímé spalování SKO. Účinnost výroby energie bude jen mírně 
vyšší. I v případě, že pro produkt MBÚ – lehkou frakci (LF) existuje vhodný energetický zdroj, 
ve kterém lze LF palivo přidávat v určitém malém poměru (maximáln ě do 10 %)  k základnímu 
palivu (uhlí), nelze garantovat zpracování při současné minimalizaci negativních vlivů na 
zdraví a ŽP.  

• ČR nesmí sloužit jako odbytiště drahé technologie, která se v zahraničí neosvědčila nebo je 
morálně a technicky zastaralá. 

Metoda MBÚ má dle zpracovatelů studie opodstatnění pouze pro přípravu paliv na bázi odpadů pro 
cementářské procesy, kde tuhé produkty po spalování slouží současně jako druhotná surovina. 
Metoda MBÚ aplikovaná plošně jako nástroj pro splnění POH společně s návaznou infrastrukturou 
představuje nevhodný a drahý způsob řešení. Výrazně výhodnější, dlouhodobě ověřené a 
proveditelné řešené představuje přímé termické zpracování s využitím energie (EVO). 

Tento závěr potvrzuje rovněž celá řada rozsáhlých studií věnovaných problematice hodnocení 
životního cyklu (LCA) v oblasti odpadového hospodářství. Např. reference [8] jasně ukazuje, že z 
posouzení všech potenciálních dopadů vyplývá, že nejméně negativní dopady má přímé spalování v 
moderní spalovně. Rovněž je nutné zdůraznit závěr, že zařízení EVO není metodou, která vytlačuje či 
znemožňuje materiálové využití jako preferovaný způsob v pyramidě nakládání s odpady. V zemích 
s vyspělým OH spalovny doplňují materiálové využití odpadů (viz levá strana obr. 7). 

3.2.2 EVO  -  Zdroj bezpe čné a obnovitelné energie 

V současnosti jsou podmínky provozu spaloven odpadu v ČR stanoveny nařízením vlády č. 354/2002 
a č. 206/2006, které stanovují emisní limity a další podmínky pro spalování odpadů (viz Příloha č. 2). 
Česká legislativa je tak v souladu s nařízením evropského parlamentu 2000/76/EC o spalování 
odpadu. Přehled požadavků pro spalování odpadů je uveden v tab. 14 a emisní limity v Příloze č. 2. 
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Tab. 14 Předepsané provozní parametry pro spalovny odpadů (č. 354/2002 Sb.) 

 

Spalovny odpadů (zařízení EVO) dnes představují vzhledem k přísným emisním limitům a 
požadavkům na ostatní vedlejší produkty velmi šetrný způsob zpracování KO. Nezanedbatelná je 
rovněž sekundární funkce zařízení EVO - tj. výroba energie, která přispívá k úspoře primárních 
energetických zdrojů. V tomto kontextu je nutné zmínit rovněž výhody napojení zařízení EVO do 
existující infrastruktury stávajících teplárenských sítí, což otvírá možnost vysoce účinné kogenerační 
výroby tepla a elektřiny. Jedná se o další pozitivní efekt při úpravě a využití primárních zdrojů (viz 
dále). 

Kritérium Energy Efficiency R1 

Pro hodnocení efektivity využití energie na spalovnách odpadů směrnice 2008/98/ES definuje 
kritérium Energy efficiency, tzv. hodnota R1 . Vztah pro jeho výpočet je patrný z tab. 15. Zařízení, 
které má být označeno jako zařízení pro energetické využívání, musí dosáhnout minimální hodnoty 
tohoto kritéria 0,65. V opačném případě je kategorizováno jako zařízení pro pouhé odstraňování 
odpadů se všemi z toho plynoucími důsledky. 

Tab. 15 Definice kritéria Energy efficiency 

Zdroj Název kritéria Symbolický zápis 
Waste-to-Energy 

systém 

Směrnice 2008/98/ES 
 o odpadech, Příloha II. 

Energy 

efficiency ( )fw

impfprod
e EE

IEQ

+⋅
+−

=
97,0

)(
η  

 
 
 
 

* Pro zařízení uvedená do provozu po 31.12.2008 

V současné době nebyla legislativně zakotvena jednoznačná metodika pro výpočet kritéria Energy 
efficiency. Směrnice se odkazuje na postup výpočtu uvedený v BREF/BAT. Různý výklad pojmů a 
postupů pro vyčíslení veličin vstupujících do výpočtu bez znalosti detailní situace a energetických toků 
uvnitř zařízení může vést k různým výsledkům. V současné době je v legislativním procesu EU 
připravována metodika použití vztahu pro vyčíslení R1. Způsob výpočtu provedený autory studie je v 
souladu s tímto dokumentem [9]. 

Zvýšená orientace zařízení na výrobu elektřiny vede k postupnému poklesu kritéria Energy efficiency 
R1. Jak bude ukázáno později, podmínka pro kategorizaci zařízení jako WTE je ve většině případů 
bezpečně splněna. Pouze v čistě kondenzačním režimu při dnes běžných parametrech páry 4 MPa a 
vysokém tlaku odběru, který se v tomto případě výlučně používá pro technologické ohřevy uvnitř 
technologie (předehřev spalovacího vzduchu, ohřev napájecí vody atd.) se systém blíží limitní hodnotě 

*65,0

6,0

>

>

e

e

η
η
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0,65. Při realizaci zařízení orientovaného pouze na výrobu elektřiny je pro zajištění dostatečné rezervy 
nutná přijetí dalších opatření zvyšujících účinnost cyklu a tedy i hodnotu kritéria Energy efficiency. 
Kritérium Energy efficiency je tedy nastaveno tak, že u dobře navržených a provozovaných zařízení 
nijak nadměrnou výrobu elektřiny doprovázenou celkovou nízkou účinností využití energie paliva 
neomezuje. 

Zásadním omezením kritéria Energy efficiency je použitelnost pouze pro srovnání obdobných 
zařízení, tj. v tomto případě spaloven komunálních odpadů. Jejich přínos však nelze porovnat s 
ostatními energetickými zdroji (např. biomasovým nebo s kogenerací ze zemního plynu). Z tohoto 
důvodu byl autory studie navržen univerzální postup založený na vyčíslení měrných úspor primární 
energie primary energy savings (pes). Takový přístup k hodnocení zařízení EVO je nutný, protože 
spotřebitel elektřiny nebo tepla nerozlišuje, z kterého paliva mu energie byla dodána.  

Kritérium Primary energy savings 

Reálnou představu o celkovém přínosu různých provozních režimů zařízení EVO dává univerzální 
přístup založený na vyčíslení měrných úspor primární energie (primary energy savings - pes, viz 
tab. 16 v tzv. globálním měřítku, tj. postup, kdy je posuzovaná technologie vnímána v kontextu 
účinnosti ostatních energetických zdrojů. 

Tab. 16 Definice kritéria Primary energy savings 

Zdroj Název kritéria Symbolický zápis 
Waste-to-Energy 

systém 

Ústav procesního a 
ekologického inženýrství 
VUT v Brně (Pavlas et. al 

[10])  

Primary energy 

savings 
impfW

impf

IEE

IEQ
pes

++
+−

=
)(exp

 
*6,0

0

>

>

pes

pes
 

* hodnota 0,6 pro vysoce účinný proces energetického využití odpadů 

Metodika výpočtu kritéria byla detailně prezentována rovněž v [11]. Čitatel vztahu pro výpočet pes 
vyjadřuje absolutní úsporu primární energie za sledované období, ke které dojde v důsledku provozu 
zařízení EVO. Tu lze definovat jako rozdíl primární energie, která by byla spotřebována v konvenčních 
(referenčních) zdrojích při výrobě stejného množství energie, jaké dodá spalovna (PERef), a primární 
energie spotřebované vlastním procesem spalování (PEEVO), viz obr. 9. Jedná se tedy o obdobný 
přístup, jaký se používá u hodnocení kogenerační výroby dle směrnice 2004/8/ES. Jmenovatel 
reprezentuje celkový energetický vstup do procesu (Ew+Ef+Iimp). Zjednodušeně tedy kritérium pes říká, 
kolikrát více technologie uspoří energie než energie spotřebuje. Pokud je pes kladné, zařízení přispívá 
k úspoře primární energie. Pokud je pes záporné, zařízení energii spotřebovává na úkor jiných zdrojů.  
Symbolický zápis kritéria a podmínky pro hodnocení jako EVO jsou pro toto kritérium vyjádřeny na 
obr. 9. 
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Obr. 9 Grafické znázornění významu kritéria Primary energy savings, Pozn.: WTE = EVO 

Kritérium nebylo definováno samoúčelně. Ve srovnání s kritériem Energy efficiency přináší řadu 
výhod: 

• vztah je odvozen na základě objektivního přístupu (výpočet spotřeby primární energie, postup 
analogicky jako při hodnocení kogeneračních systémů dle směrnice 2004/8/ES), 

• srozumitelnost pro širší odbornou veřejnost (kvantifikace množství uspořené primární energie 
za určité období), 

• univerzálnost (možnost srovnání s jinými technologiemi dodávky energie – např. výroba 
energie z biomasy), 

• aplikační potenciál - stanovení energetických koncepcí regionů, podpora veřejného mínění na 
základě objektivních kritérií. 

Bilančními výpočty bylo potvrzeno, že trend kritéria pes je obdobný jako u R1 - klesá s kondenzační 
výrobou elektřiny.  

Z pohledu efektivity využití energie vázané v odpad u je nejvýhodn ější kombinovaná výroba 
tepla a elektrické energie s maximální dodávkou tep la - takové provozy by m ěly být prioritn ě 
podporovány. 

Výhodou použití kritéria pes je, že aplikace pes se neomezuje pouze na spalovny komunálních 
odpadů, ale lze jej použít pro libovolný proces, což umožní různé procesy společně porovnávat. 
Vyčíslení dosažitelných hodnot měrných úspor primární energie pro různé technologie uvádí tab. 17.. 
Z údaje je evidentní, že systémy EVO přispívají výrazně k úspoře primárních zdrojů. 
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Tab. 17 Porovnání přínosů různých energetických zdrojů k úspoře primárních energetických zdrojů 

 Palivo 
Měrná úspora 

primární energie  
(pes) 

Spalovna komunálních odpad ů s využitím energie 

Tuhý komunální 
odpad 

0,4 - 1,1 

zařízení s orientací na výrobu elektřiny (EVO-E) 0,4 – 0,6 

zařízení s orientací na kogenerační výrobu (teplárna EVO-T) 0,8 - 1,1 

Spalovna pr ůmyslových a nebezpe čných odpad ů 
Nebezpečný a 

průmyslový 
odpad 

-0,2 až 0,2 

Kogenera ční jednotka na bázi spalovacího  
motoru na zemní plyn 

Zemní plyn 0,55 – 0,65 

Energetické využití biomasy 
Dendromasa, 

fytomasa 
0,7 – 1,2 

Teplovodní kotelna na biomasu (výkon 1 MW) 
Dendromasa, 

fytomasa 
0,85 

Biomasová elektrárna ORC bez dodávky tepla 
(kotel 8 MW, turbina 2,3 MW) 

Dendromasa, 
fytomasa 

0,75 

Biomasová teplárna ORC – kogenerace z biomasy 
 (kotel 8 MW, turbina 1,2 MW, dodávka tepla 5,8 MW) 

Dendromasa, 
fytomasa 

1,15 

Spoluspalování biomasy ve velkých teplárenských zdrojích 
Dendromasa, 

fytomasa 
0,9 – 1,05 

Pozn.: pes určuje kolikrát více zařízení uspoří primární energie ve srovnání s tím, co spotřebuje  

Energie vyrobená v za řízeních EVO z komunálních odpad ů přispívá k úspo ře primární energie 
ve srovnatelné mí ře jako energie vyrobená nap ř. z biomasy . Přitom množství vypouštěných emisí 
a znečišťujících látek je výrazně nižší. 
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4. PROCESY MECHANICKO- BIOLOGICKÉ ÚPRAVY ( MBÚ) 

4.1 Popis 

Mechanicko-biologická úprava SKO je technologie, k jejímuž hlavnímu rozvoji došlo v Německé 
spolkové republice v průběhu 90. let za účelem rychlého a zdánlivě levného způsobu odklonění BRKO 
od skládkování. Vznik technologie MBÚ však je nutné hledat v dřívější době. Již v 70. letech vznikala 
řada závodů ve Spojených státech amerických a Velké Británii zpracovávajících SKO a zejména jeho 
lehkou nadsítnou frakci na alternativní palivo. Důraz byl v té době kladen především na zpracování a 
využití lehké frakce (LF), která tvoří jeden z výstupů procesu MBÚ, a to kvůli ropné krizi v 70. letech, 
která zapříčinila prudký nárůst cen ropy a hledání alternativních zdrojů energie.  

Účelem technologie MBÚ je rozdělit vstupní tok SKO na následující frakce: 

• podsítná frakce - PF, ve které je obsažena většina BRKO, 

• těžká frakce - TF, která je představována např. kusy cihel, kameny, hlínou atd., 

• lehká frakce - LF obsahující zejména papír, plasty, dřevo a textil, která představuje nejvíce 
výhřevnou složku SKO. 

Na základě vyhodnocení vícero dat týkajících se hmotnostního zastoupení materiálových složek v 
SKO, bylo pro účely studie stanoveno složení SKO z hlediska zastoupení jednotlivých frakcí 
následovně, viz Obr. 10. 

21%

38%

35%

6%

TF

LF

PF

kovy

 

Obr. 10 Složení KO z pohledu frakcí 

MBÚ zařízení produkuje v zásadě 4 typy produktů. Z hlediska objemu je rozhodující produkce 
nadsítné energeticky využitelné frakce (LF) a podsítné frakce s vysokým obsahem biologicky 
rozložitelné složky (PF).  

S použitím definice z vyhlášky č. 482/2005 Sb. lze MBÚ definovat jako úpravu SKO a průmyslového 
odpadu svou charakteristikou a složením podobného komunálnímu odpadu, spočívající v kombinaci 
fyzikálních postupů, kterými jsou například drcení a třídění, a biologických postupů, jejímž výsledkem 
je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně 
další úprava oddělených složek odpadu. 
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Technologie MBÚ tak není jednolitou technologií, ale kombinací různých technologií spadajících do 
dvou větších skupin a to mechanických a biologických. Označení MBÚ by tak mělo být spíše chápáno 
jako souhrnné označení technologií kombinujících mechanické a biologické procesy úpravy SKO. Tab. 
18 ukazuje výčet jednotkových operací, které se mohou v jednotlivých stupních procesu MBÚ 
vyskytovat. 

Tab. 18 MBÚ a jednotkové operace 

mechanické procesy 

drcení 
přesívání 

gravitační a větrné třídění 
magnetická separace 

separace vířivými proudy 

biologické procesy 
aerobní fermentace (kompostování) 

biologické sušení 
anaerobní fermentace 

fyzikální procesy sušení 

 

Řazení jednotlivých dílčích operací pak ovlivňuje schopnost technologie produkovat jednotlivé frakce a 
definuje zaměření jednotky na produkci konkrétních výstupů technologie nebo dosažení určitých cílů 
mimo jiné např.: 

• produkce bioplynu, 

• stabilizace BRKO, 

• produkce kompostu, 

• produkce LF jako alternativního paliva, 

• produkování druhotných surovin k materiálovému využití. 

V neposlední řadě je uspořádání jednotky závislé také na kvalitě a množství vstupujícího odpadu. 

Rozlišují se různá uspořádání: 

• mechanicko-biologická úprava - MBÚ, 

• biologicko-mechanická úprava - BMÚ, 

• mechanicko-fyzikální úprava MFÚ. 

První uvedená konfigurace, v které předchází mechanický stupeň biologickému je označována jako 
„klasická“ metoda MBÚ. Vstupní odpady (SKO) jsou nejprve mechanicky předupraveny, především 
pak roztříděny do jednotlivých frakcí, které jsou následovně separátně upravovány. Podsítná frakce, tj. 
převážně biologicky rozložitelná, je stabilizována v biologickém stupni buď aerobně, nebo anaerobně 
– aerobně. V obecném slova smyslu lze konstatovat, že technologie klasické mechanicko – biologické 
úpravy má za hlavní cíl stabilizaci biologické složky. 

Naproti tomu konfigurace (viz obr. 11), kde biologický stupeň (biologické sušení) předchází 
mechanickému stupni (BMÚ) je orientována v první řadě na výrobu paliva z odpadů. Je uváděno, že 
procesy biologického sušení vycházejí celkově jako levnější v porovnání s fyzikálním sušením a 
klasickou mechanicko – biologickou úpravou. Taktéž investiční náklady na proces biologického sušení 
vycházejí nižší v porovnání s fyzikálním sušením a klasickou mechanicko – biologickou úpravou.  
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TŘÍDÉNÍ
HMOTNOSTNÍCH TOKŮ

MECHANICKOU
ÚPRAVOU

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA

Nízkovýhřevná
frakce 55 %

Tuhý komunální odpad
100 %

Nízkovýhřevná
frakce 

k uložení
35 %

Vysocevýhřevná
frakce (RDF) 35-40 %

Fe-šrot <4 %
Neželezný šrot <1 %
Sklo <4 %

Ztráty procesu 20 %

TŘÍDÉNÍ
HMOTNOSTNÍCH TOKŮ

MECHANICKOU
ÚPRAVOU

SUŠENÍ A STABILIZACE

Stabilizovaný
materiál 70 %

Tuhý komunální odpad
100 %

Vysocevýhřevná
frakce (RDF) 50 %

Fe-šrot 4 %
Neželezný šrot 1 %
Sklo 4 %

Ztráty procesu 30 %

Zbytek k uložení 4 %

 

Obr. 11 Dvě koncepčně odlišné varianty procesu mechanicko-biologické úpravy 

4.2 Zkušenost s procesem MBÚ v podmínkách ČR a zahrani čí 

Problematice MBÚ byla v minulosti věnována široká diskuze a tohoto procesu se dotýkalo několik 
výzkumných projektů. Jedním z komplexně zpracovaných je projekt VaV-SL-7-183-05 „Ověření 
použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících 
podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“, který se detailně a v praktické rovině zabýval 
uplatnitelností procesu MBÚ v podmínkách ČR. Za stěžejní závěry projektu lze zmínit, citováno: 

• Metoda MBÚ, v kterékoli variantě uspořádání a provedení, není metoda zajišťující konečné 
využívání nebo odstranění odpadů.  

• Metoda MBÚ může smysluplně fungovat pouze v komplexu dalších navazujících technologií, 
které jsou schopny využívat, popř. odstraňovat, výstupní produkty vzniklé metodou MBÚ.  

• Metoda MBÚ neslouží dle zahraničních zkušeností primárně pro materiálové využívání složek 
směsných KO.  

• Produkty podsítné frakce po biologickém zpracování mají v zahraničí pouze velmi omezené 
praktické využití. V zemích s podobným složením KO a porovnatelnými přírodními poměry 
(Německo, Rakousko) jsou po úpravě a stabilizaci ukládány na skládku.  

• Metoda MBÚ může být úspěšně aplikována v podmínkách  ČR jen pokud se najde 
ekonomicky a legislativně schůdné energetické využití nadsítné kalorické frakce.   

V lednu 2010 vstoupila v platnost vyhláška MŽP č.61/2010 Sb., která zmírňuje podmínky (nezjišťuje 
se ukazatel DOC - rozpuštěný organický uhlík) pro ukládání podsítné biologicky stabilizované frakce 
na skládky skupiny S - ostatní odpad (S-OO3), Tím je legislativně  umožněna praktická použitelnost 
MBÚ v odpadové praxi ČR. 

4.3 Uplatn ění lehké frakce v energetice 

Z hlediska potenciálu energetické využitelnosti odpadů nebo jejich směsí v teplárenství je základním 
předpokladem dostatečná výhřevnost. Odpad na rozdíl od standardních paliv má celou řadu 
vlastností, které neodpovídají možnostem použití v běžných teplárenských zařízeních a to jak 
z hlediska jejich fyzikálních vlastností (konzistence, velikosti částic atd.), tak i z hlediska chemického 
složení (obsah chlóru, těžkých kovů atd.). V předcházejících kapitolách byly zmíněny možnosti úprav 
směsných odpadů vedoucích k rozdělených na jednotlivé frakce, ke změně velikosti jednotlivých 
částic, ke zvýšení výhřevnosti vyseparováním nízkovýhřevných podílů nebo sušením atd. Separací 
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určitých frakcí (např. chlorovaných plastů) je možné ovlivnit do jisté míry i chemické složení. 
Kombinací různých operací lze palivo upravit tak, aby jej bylo možné použít ve specifických typech 
teplárenských zařízení, např. fluidním kotli. Každá taková operace však znamená dodatečné investiční 
a provozní náklady a je tedy nezbytné zhodnotit ekonomickou bilanci vždy konkrétního uspořádání.   

Jak již bylo zmíněno, situace z hlediska chemického složení paliva vyrobeného na bázi odpadů je 
ovšem složitější. Mechanických úpravami lze ovlivnit obsah pouze určitých typů polutantů. U 
některých typů však nedochází k zásadní změně jejich obsahu, kontaminanty tak zůstávají v odpadu a 
přecházejí po spálení do spalin, což zásadním způsobem limituje použití na klasických teplárenských 
zařízeních vlivem požadavků na ochranu ovzduší. 

S ohledem na platnou směrnici 2000/76/EHS, která definuje podmínky pro spalování nebo 
spoluspalování odpadů či jejich směsí, je základním problémem současných teplárenských zařízení 
uzel čištění spalin, který je zpravidla koncipován na odstraňování polutantů ze spalin pocházejících 
z primárního paliva (zpravidla hnědé uhlí) a není tak vybaven na odstraňování typů kontaminantů 
obsažených v odpadech  a nebo na jejich odstraňování s požadovanou účinností. V současné době 
probíhá spalování nebezpečných a ostatních odpadů ve spalovnách, jejichž technologie je 
koncipována podle požadavků uvedené směrnice.  

Již v současné době je produkováno relativně velké množství různých druhů alternativních paliv 
pocházejících z výhřevných převážně průmyslových odpadů (tzn. nikoli směsných) zpracovávaných 
v zařízeních čistě mechanické úpravy. Tato jsou  využívána jak pro účelovou výrobu tepelné energie, 
tak pro technologické účely průmyslových podniků. Největší množství paliv připravených z odpadů se 
využívá v ČR pro technologické účely cementáren. Jedná se zejména o pneumatiky, nerecyklovatelné 
plasty, upotřebené oleje a směsná náhradní paliva. Konstrukce cementářských pecí a technologické 
parametry výroby slínku (dlouhá zdržná doba spalin na vysoké teplotě) totiž umožňují dopravu a 
vhodné dávkování odpadů do pece, zabezpečují destrukci nebezpečných látek obsažených 
v odpadech a minimalizují produkci polutantů ve spalinách, což podmínky běžných teplárenských 
zařízení neumožňují (viz dále). Dále se popel a škvára pocházející z odpadu svým složením podobají 
surovinám pro výrobu slínku, kterého se stávají součástí a nahrazují tak přímo část surovin.  I přes 
tyto příznivé technologické podmínky však cementářské provozy nejsou schopny zpracovat všechny 
typu odpadů, viz následující kapitola. 

Již na tomto místě je nutné říci, že udržení stálé kvality (parametrů) náhradního paliva vyrobeného 
ze SKO je vzhledem k nehomogenitě vstupu (např. kolísání složení v průběhu roku) velmi 
problematické. Zásadním způsobem se tak bude lišit kvalita TAP vyrobeného převážně z 
jednodruhového průmyslového odpadu popř. jeho směsí a kvalita LF vyrobené v procesu MBÚ z SKO. 
Také je nutné zopakovat, že technologie MBÚ není finálním stupněm zpracování odpadů. Výstupy 
z MBÚ musí být dále zpracovány. V případě lehké frakce je nutné zajistit její smysluplné energetické 
využití. V úvahu připadají následující varianty uplatnění LF z MBÚ: 

• V cementárnách jako náhrada primárních paliv a současně surovin. 

• Ve spalovnách SKO. 

• V zařízeních speciálně stavěných za účelem energetického využití LF. 

• V existujících teplárenských a elektrárenských provozech jejich spoluspalováním. 

 

4.4 Uplatn ění lehké frakce z MBÚ v cementárnách 

Cementárny jsou zařízení s výraznou měrnou spotřebou energie na výrobu jednotky produktu – 
slínku. Historicky se v cementárnách pro potřeby udržení optimálních provozních podmínek (teplota 
v plameni přes 2000 °C) využívají fosilní paliva (zemní plyn, t ěžký topný olej, černé uhlí) s relativně 
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vysokou výhřevností. Cementárny mají rovněž dlouhodobé zkušenosti se spalováním různých 
náhradních paliv na bázi odpadů. 

Řešitelé mají k dispozici studii zabývající se identifikací možností spoluspalování paliv z procesu MBÚ 
z roku 2009 [12]. Řešitelský kolektiv má rovněž dlouhodobé realizační zkušenosti s uplatněním 
náhradních paliv v cementárnách, vápenkách a jiných provozech v ČR. Následující text shrnuje 
podstatné závěry této studie a získané praktické zkušenosti.  

Pecní systémy s cementářskými a vápenářskými rotačními pecemi a souvisejícími technologickými 
celky (výměníky tepla, předkalcinátory, chladiče produktu, elektrostatické odlučovače - ESP) jsou z 
pohledu konstrukce i teplotních podmínek vhodná zařízení pro spalování odpadů a alternativních paliv 
(náhradních paliv) vyrobených z odpadů. Technologie je bezodpadová - zbytkové produkty po 
spalování (nespalitelné složky - tuhé zbytky) jsou materiálově využity - jsou zabudovány do struktury 
výsledného produktu - čímž dochází rovněž k úspoře surovin. Rovněž plynné produkty spalování 
alternativních paliv jsou bezpečně zpracovány díky intenzivnímu styku spalin s protiproudně a 
souproudně se pohybující vstupní surovinou. Tím dochází k reakci kyselých složek jako produktů 
spalování SO2, Cl-, F-. Tuhé podíly přítomné v ochozích plynných proudech vytváří kondenzační jádra 
záchytu těžkých kovů v elektrostatických odlučovačích. 

Zárukou dokonalého termického rozkladu spoluspalovaných odpadů jsou rovněž vysoké teploty 
spalování a doby zdržení v oblasti těchto teplot (v plameni až 2100°C, 2 až 5 s v oblast i teplot nad 
1200°C). S výraznou rezervou jsou pln ěny podmínky pro spalování odpadů ve spalovnách daných 
evropskou a harmonizovanou českou legislativou. 

Cementárny dnes běžně spalují různé druhy odpadů – např. pneumatiky (25 MJ/kg, obsah 5 -7 % 
popelovin, Cl 0,1-0,3 % hm.) tím nahrazují cca 7 % energetického příkonu v základním palivu. Využití 
pneumatik dosahuje v současnosti přibližně 70 kt/rok. Dále je spalována celá škála druhotných paliv 
na bázi odpadů z průmyslové výroby. Orientace na tento typ paliv je zřejmá z důvodu zajištění určité 
minimální výhřevnosti a rovněž požadavku na stabilní složení a dlouhodobou dostupnost. Využití 
odpadů v cementárnách shrnuje tab. 19. 

Tab. 19 Přehled spotřeb alternativních paliv a odpadů v cementárnách, převzato z [12] 

 

Součet množství spalovaných paliv v roce 2007 činil 160 kt. Kapacitní možnosti pro spoluspalování 
všech náhradních paliv jsou odhadovány na 185 až 275 kt/rok. 
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Požadavek na vysokou měrnou hustotu energie ve spoluspalovaných palivech a jejich dlouhodobě 
stabilní základní charakteristiky rozhodné pro bezproblémové vedení vlastního termického procesu 
s minimálním negativním vlivem na kvalitu výsledného produktu jsouzřejmým důvodem, proč se 
doposud v cementárnách výraznějším způsobem neprosadily paliva z MBÚ SKO. Nevýhoda 
komunálního odpadu spočívá v jeho proměnlivosti v průběhu roku a lokalitě, co do složení i 
výhřevnosti. To vzbuzuje opodstatněnou nedůvěru v takové palivo ze strany provozovatelů 
cementáren. 

4.4.1 Požadavky na kvalitu MBÚ frakce pro použití v cementárnách 

Omezení a požadavky: 

• Výhřevnost minimální požadovaná 17 MJ/kg. Při klesající výhřevnosti výrazně klesá 
ekonomika náhrady. Této výhřevnosti zpravidla dosahují až paliva tzv. „vyšší kvality“ vyráběná 
z SKO v zařízeních MBÚ, která vyžadují dodatečné zpracovatelské nároky (peletizace atp.) 
mimo vlastní základní sítovou separaci. 

• Požadovaná granulometrie do 25 mm (nesmí kolísat). 

• Obsah chloru ve spalovaných odpadech musí být nižší než 1%  - nepříznivý vliv na kvalitu 
výsledného produkt slinku (technologické omezení je  významnější než vliv na emise - 
neprojeví se). 

• Z pohledu zachování provozní spolehlivosti a kvality produktu je požadován určitý maximální 
obsah síry a alkálií, mědi zinku. Přestože proces výpalu slinku představuje dokonalé odsíření, 
vysoký obsah síry vede ke vznikům nálepů (alkalické sírany) - technologický problém. V 
emisích je dominantní síra pocházející ze suroviny. Síra obsažená v případném náhradním 
palivu přispívá k nárůstu emisí pouze minimálně. 

• Z pohledu ochrany životního prostředí jsou potom významné obsahy Hg (2 mg/kg), Tl 
(10 mg/kg) a Cd a As. V komunálním odpadu je koncentrace těhto kovů obvykle výrazně nižší. 
Z technologického hlediska nepředstavují zásadní problém mimo rtuti, kvůli které je však 
zapotřebí provést by-pass předehřívačů části spalin z rotační pece (část spalin z rotační pece 
je vedena mimo předehřívače surovin), čímž se zamezí hromadění rtuti v procesu vlivem 
poklesu teploty spalin v surovinových předehřívačích, kondenzaci par rtuti a jejímu zpětnému 
zanášení do spalovacího prostoru. 

Shrnutí uvádí následující tabulka (tab. 20): 
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Tab. 20 Požadavky na paliva pro cementářský průmysl, převzato z [12] 

 

4.4.2 Reálný potenciál uplatn ění MBÚ frakce v cementá řství 

Studie uvádí, že lze předpokládat podíl spalované LF z MBÚ do 30% celkového množství 
spoluspalovaných náhradních paliv. Jestliže jsou kapacitní možnosti pro spoluspalování všech 
náhradních paliv odhadovány na 185 až 275 kt/rok, jedná se o množství 55 až 80 kt/rok . Podmínkou 
ekonomicky p řijatelné náhrady je spln ění požadavku na výh řevnost 17 GJ/t.  

K řádově stejným hodnotám se lze dostat také přes výpočet vycházející z předpokladu, že reálná 
možnost náhrady frakcí z MBÚ může činit max. 15% tepelného příkonu přivedeného do cementářské 
technologie. Průměrná spotřeba tepla na výpal slinku přitom činní cca. 3500 MJ/t [12]. Při produkci 
slínku v ČR 3000 kt/r (tab. 21) a výhřevnosti 17 GJ/t se jedná o uplatnění pro přibližně 93 kt LF 
pocházející z MBU.  

Tab. 21 Produkce slinku v ČR za rok 2009 [12] 

Rok 2009 

Produkce slinku [kt/r] 3000 

Energetická náročnost [MJ/t] 3500 

Náhrada tepelného příkonu pomocí LF z MBU [%] max. 15 

Spotřeba LF z MBÚ při výhřevnosti 17 GJ/t [kt] 93 

 

Závěry analýzy frakcí z MBÚ ukazují, že pokud má být splněna tato podmínka a proces MBÚ bude 
orientován na cementářský průmysl, bude potřebná zpracovatelská kapacita MBÚ pro tyto účely 
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přibližně 230 kt SKO ročně. Případná nižší výhřevnost LF z MBÚ by musela být kompenzována 
přídavkem jiné výhřevnější frakce z průmyslového odpadu, čímž by adekvátně tomu kleslo množství 
SKO zpracovaného v MBÚ zařízeních,  jejichž výstup by byl určen k energetickému využití 
v cementárnách. 

Tab. 22 uvádí v přehledu množství odpadu spáleného jako náhradní palivo v jednotlivých zařízeních 
na výrobu cementu.  

Tab. 22 Přehled množství spáleného odpadu v cementárnách 

Provozovatel Provozovna
Množství spáleného odpadu                           

(t/rok 2009)

Českomoravský cement, a.s., 

nástupnická společnost

Českomoravský cement, a.s., nástupnická 

společnost - Závod Králův Dvůr - Radotín, 

provozovna Radotín

0

Lafarge Cement, a.s. Lafarge Cement, a.s. 42 802

Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu - Závod 

Prachovice
52 234

Českomoravský cement, a.s., 

nástupnická společnost

Českomoravský cement, a.s., nástupnická 

společnost - Cementárna Mokrá
39 570

Cement Hranice, akciová 

společnost
Cement Hranice, akciová společnost 30 014

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav,  http://povodne.info/uoco/emise/spalovny/index.html 

4.5 Uplatn ění vysokovýh řevné frakce ve spalovnách SKO 

Stávající spalovny směsných komunálních odpadů v Praze, Liberci a Brně jsou dimenzovány na 
spalování odpadu s kalorickou hodnotou 7-13 MJ/kg. Kalorická hodnota produktů MBÚ v technologiích 
určených pro energetické využití dosahuje výhřevnosti okolo 15 MJ/kg.  

 

Obr. 12 Příklad výkonového diagramu spalovny komunálních odpadů 
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Z tohoto důvodu není možno výrazně uplatnit tento produkt v současných spalovnách. Je možné LF z 
MBÚ přidávat v určitém hmotnostní poměru do zpracovávaného směsného KO. Existuje přímá 
závislost mezi výhřevností spalované směsi (SKO a LF) a dávkováním směsi do kotle resp. roční 
zpracovatelskou kapacitou. Ta je vyjádřena tzv. diagramem roštu (obr. 12). Spalování výhřevnější 
palivové směsi musí být kompenzováno nižším celkovým dávkovaným množstvím směsi do kotle. 
Zpracovatelská kapacita zařízení by pak se vzrůstajícím podílem přidávané LF klesala. Vyjdeme-li 
z faktu, že pro zařízení EVO tvoří dominantní příjem právě příjem za množství zpracovaného SKO je 
evidentní, že ekonomicky zajímavé pro spalovnu by přidávání LF bylo pouze v případě, že poplatek za 
zpracování LF by byl v adekvátní míře vyšší než poplatek za zpracování SKO tak, aby kompenzoval 
výpadek příjmů v důsledku nižší zpracovatelské kapacity, dalším aspektem je vynucená investice do 
vodou chlazených roštů. Z pohledu zařízení EVO SKO tak  proces MBÚ tvoří zbytečný mezičlánek, 
představující pouze dodatečné finanční a energetické investice do zpracování odpadu. 

4.6 Uplatn ění v k tomuto ú čelu speciáln ě stavěných za řízeních - monospalovnách 

V současném pojetí OH jsou využívány dvě různé technologie využití LF: 

• spálení ve fluidních nebo roštových kotlích, kde je vznikající pára dále technologicky 
využívána (obr. 13), 

• zplyňovací procesy, kde vytvořený syntetický plyn je využit ve spalovací turbíně. 

První z uvedených konceptů je v současnosti nejpoužívanější metoda, protože technické požadavky 
na zařízení jsou nižší než u konceptu využívajícího zplyňovacího procesu a protože se jedná o 
vyzrálejší technologii. Další nespornou výhodou je možnost výroby menších jednotek a jejich 
uplatnění v rámci mikroregionů. 

 

Obr. 13 Fluidní spalovací zařízení 

Zplyňování je v mnohem vyšší míře aplikováno u biomasy. Pro TAP a LF se jedná spíše o ojedinělé či 
pilotní projekty. Přehled existujících projektů byl prezentován v [13]. Negativní zkušenosti 
s alternativními procesy energetického využívání odpadů byly zmíněny rovněž v příspěvku [14]. Obor 
zplyňování odpadů se rozvíjí a do budoucna může znamenat slibnou a perspektivní cestu nakládání s 
LF z SKO. Vzhledem k současné úrovni poznání dle názoru autorů studie jako jediné dlouhodobě 
provozně ověřené řešení vychází z koncepce spalovací části v roštovém uspořádání nebo s fluidním 
ložem. Prvně zmíněný koncept se běžně používá u klasických provozů EVO spalujících SKO tak, jak 
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je známe i z ČR. Vzhledem k vyšší výhřevnosti LF paliva ve srovnání s neupraveným SKO je potřeba 
vodou chlazených roštů.  

Klasickému provozně ověřenému uspořádání s roštovým ohništěm bude věnována převážná část 
práce. V této kapitole budou zmíněny určité odlišné i shodné aspekty. 

Spalování LF místo SKO v roštových či fluidních zařízeních se vyznačuje výhodou danou vyšší 
homogenitou paliva – stabilnější provoz, konstantnější složení všech výstupních produktů, snadnější a 
rychlejší odstavování a uvádění do provozu. Spalování ve fluidních kotlích poskytuje výhodu ve vyšší 
účinnosti kotle ve srovnání s roštovým způsobem. 

Z pohledu dosažitelných parametrů páry je limitující koroze vyvolaná přítomnosti prvků typických pro 
SKO. Míra koroze ve spalovacích komorách pro komunální odpad je výrazně vyšší než pro konvenční 
kotle na uhlí. Je to dáno nízkou heterogenitou paliva - odpadu - a jeho proměnlivým obsahem 
sloučenin chlóru [15]. Chloridy jsou agresivní ve vysokoteplotních částech kotlů (přehříváky) 
při teplotách nad 700°C a na trubkových st ěnách při  teplotách vyšších než 400°C [15]. V tab. 23 jsou  
uvedeny výsledky z experimentů dvou nezávislých měření na obsah chlóru v SKO.  

Tab. 23 Obsah chlóru ve složkách SKO na základě analýzy provedené dvěma geograficky odlišně 
situovanými institucemi   [15] 

Instituce TU Drážďany Kjoto University 

Výpočtová metoda 
Obsah Cl ve složce 

[g/kg] 

Obsah Cl  
v surovém materiálu 

[g/kg] 

Obsah Cl ve 
složce 
[g/kg] 

Hořlaviny+nehořlaviny (g/kg) 

SKO  -
frakční 
složení 

Plast 2,61 1,74 2,32 2,05+0,27 

Kuchyň 0,40 1,34 0,32 0,05+0,27 

Papír 0,19 0,63 0,53 0,35+0,18 

Textil 0,17 0,19 0,16 0,13+0,03 

Dřevo 0,002 0,02 0,09 0,05+0,04 

Ostatní bez údajů 2,76 0,27 0,07+0,20 

 

Z výsledků vyplývá, že dominantním zdrojem chloru jsou zejména složky SKO na bázi plastů a 
vzhledem k vysokému zastoupení v SKO rovněž papír. Právě tyto složky mají vysokou výhřevnost a 
jsou tedy žádoucí z pohledu energetického využívání a zastoupení v lehké frakci vystupující z MBU.  
Koroze je pak limitující rovněž u zařízení spalující LF. Dosavadní znalosti z oblasti sloučenin chlóru a 
jevů způsobujících korozi jsou zatím na relativně nízké úrovni. Současný výzkum se zaměřuje na 
problematiku chování chlóru z organických a anorganických solí kvůli rozdílnému tepelnému chování 
a korozivnímu potenciálu a vytvoření on-line standardizovaných metod pro stanovení chlóru v SKO a 
LF. Současná úroveň poznání tedy nedovoluje podstatné zvýšení parametrů páry u konceptu klasické 
spalovny SKO ani u zařízení pro spalování LF. Účinnost u konceptu využití LF tak bude jen mírně 
vyšší než u klasických spaloven SKO [8]. 

Koncept MBÚ s následným energetickým využitím  LF v  k tomu ú čelu ur čených za řízeních  
vede k velmi malému nár ůstu energetické ú činnosti za cenu výrazn ě vyšších investi čních a 
provozních náklad ů ve srovnání s konceptem p římého energetického využití klasickou 
spalovnou SKO s roštovým ohništ ěm. 
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4.7 Uplatn ění vysokovýh řevné lehké frakce v elektrárnách a teplárnách jejic h 
spoluspalováním se základním fosilním palivem 

Existující elektrárny a teplárny jsou dalšími potencionálními zdroji pro využívání produktů MBÚ. 
Tab. 24 uvádí přehled zařízení schopných spoluspalovat LF z MBÚ včetně kapacitních limitů. Zdrojem 
informací je vyjádření provozovatelů získané prostřednictví Teplárenského sdružení ČR. Podrobnosti 
jsou uvedeny v Příloze 3. 

Tab. 24 Přehled současných zařízení schopných spoluspalovat LF z MBU 

ŠKO-ENERGO   

zpracovatelné množství LF 80 kt/rok 

odpovídající kapacita MBU 200 kt SKO/rok 

ČEZ Tisová   

zpracovatelné množství LF 100 kt/rok 

odpovídající kapacita MBU 250 kt SKO/rok 

ČEZ Hodonín   

zpracovatelné množství LF 50 kt/rok 

odpovídající kapacita MBU 125 kt SKO/rok 

ČEZ Poříčí   

zpracovatelné množství LF 60 kt/rok 

odpovídající kapacita MBU 150 kt SKO/rok 

SUES Vřesová   

zpracovatelné množství LF 150 kt/rok 

odpovídající kapacita MBU 375 kt SKO/rok 

Alpiq Kladno   

zpracovatelné množství LF 100 kt/rok 

odpovídající kapacita MBU 250  kt SKO/rok 

 

Dle získaných informací činí součtová kapacita zpracování upravených odpadů v existujících 
teplárenských (elektrárenských) zdrojích 540 kt výsledného produktu LF. Při výtěžnosti výroby LF v 
procesu MBÚ na úrovni 40% se jedná o 1350 kt spalitelných KO na vstupu do technologií MBÚ. 

Potenciální energetické využití je ale spojeno s následujícími komplikacemi v oblasti legislativy a je 
či více či méně radikálními zásahy do současné technologie: 

• nutnost dále zpracovat nevyužitelné výstupy z MBÚ (cca 60% celkového hmotnostního vstupu 
do technologie MBÚ)  

• nutností dodatečných investic do čištění kouřových plynů pokud má být dosaženo bezpečného 
využití LF za podmínek, které se přibližují spalování SKO v zařízeních EVO.  

Ekonomická výhodnost spalování produktů z procesů MBÚ je přímo svázána s cenou základního 
paliva – uhlí. Vzhledem k nízkým investičním nákladům na úpravu dopravních cest a skládek se při 
současných cenách hnědého uhlí (HÚ) cena LF z MBÚ pomalu stává pozitivní, tj.  provozovatelé 
energetických celků jsou za ni čím dál častěji ochotni platit. V nedávné minulosti bylo naopak za 
zpracování LF z MBÚ provozovateli energetických celků požadován poplatek pohybující se v řádu 
stovek Kč/t. Cena HÚ se pohybuje v rozmezí 32 až 38 Kč/GJ v případě systémových elektráren a v 
rozmezí 50 až 75 Kč/GJ pro teplárny[16]. Ekonomická výhodnost spalování MBÚ frakce poroste 
s očekávanou zvyšující se cenou HÚ a vzrůstající potřebou nákupu emisních povolenek. Nezahrnutí 
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paliv z odpadů do systému obchodování s emisními povolenkami tak bude atraktivitu využití LF z MBU 
dále zvyšovat. 

Při spoluspalování odpadů v zařízeních na spalování paliv je z hlediska emisí klíčovým právním 
předpisem nařízení vlády č. 354/2002 Sb. v platném znění. Při spoluspalování platí emisní limity 
uvedené v příloze č. 2 tohoto nařízení. Pokud však při spoluspalování vzniká více než 40 % tepla 
spalováním odpadu, platí emisní limity uvedené v příloze č. 5 tohoto nařízení, tj. limity platné také pro 
spalovny odpadů. Reálný podíl spoluspalování, o kterém se uvažuje, je do 10%. Přehled emisních 
limitů je uveden v Příloze 2 této zprávy. Z přehledu je zřejmé, že znečišťující látky lze z pohledu 
emisních limitů při spoluspalování rozdělit do tří skupin: 

1) látky, pro které platí tzv. "směšovací pravidlo", které zpřísňuje emisní limit platný pro základní  
palivo (hnědé uhlí) v závislosti na podílu spoluspalované LF - jedná se o TZL, SO2, NOx  

2) látky, pro které emisní limit není stanoven - TOC, HCl, HF  

3) látky, pro které platí emisní limit jako u zařízení EVO - Hg, těžké kovy.  

Z pohledu provozovatelů představuje skupina látek a jejich emisní limity  zahrnuté v bodě 3) při  
energetickém využívání LF v režimu spoluspalování hlavní problém. Splnění takto přísných emisních 
limitů je v podstatě neřešitelné. Z pohledu šetrného a bezpečného energetického využívání LF s 
minimálními dopady na životní prostředí je trvání na emisních limitech srovnatelných s limity u zařízení 
EVO správné. Využití LF mimo režim spoluspalování odpadů by vedlo k výraznému nárůstu emisní 
zátěže ve srovnání se spalováním SKO v k tomuto účelu koncipovaných zařízeních EVO. Toto je 
dokumentováno bilančními výpočty ročních hmotnostní toků emisí vybraných látek z výše uvedených 
skupin, které by byly emitovány při energetickém využití 100 kt/r LF z SKO resp. SKO pro tři varianty 
energetického využití (obr. 14 a obr. 15). První varianta znázorňuje spalování odpadu v zařízeních 
EVO, druhá varianta spoluspalování odpadu s tuhým palivem a třetí varianta znázorňuje spalování 
odpadu, pokud by se na odpad nahlíželo jako na tuhé palivo, které se spaluje v jednotkách 
s jmenovitým tepelným příkonem od 100 do 300 MW (mimo režim odpadů). Hmotové toky vychází 
z nařízení vlády č. 354/2002 Sb. v platném znění a ze směrnice 2010/75/EU. 

Přibližné emisní toky vybraných látek ze spalování 10 0 kt/rok 
odpadu (vyjád řené na základ ě emisních limit ů)
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Obr. 14 Přibližné emisní toky vybraných látek ze spalování 100 kt/rok odpadu 
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Přibližné emisní toky vybraných látek ze spalování 10 0 kt/ rok 
odpadu (vyjád řené na základ ě emisních limit ů)
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Obr. 15 Přibližné emisní toky vybraných látek ze spalování 100 kt/rok odpadu 

Z grafů na obr. 14 a obr. 15 je patrné, že při dodržení platných emisních limitů je nejméně emisí 
vypouštěno do ovzduší ze spalování odpadu v zařízeních EVO, naopak nejvíce emisí by se 
vypouštělo pokud by se na odpad nahlíželo jako na palivo. 

Spoluspalování výstupů MBÚ v existujících energetických zařízeních je akceptovatelné pouze v 
případě, že budou vybavena patřičným systémem čištění spalin. Nelze zaručit, že zbytkové složky 
nebezpečných odpadů obsažené v SKO nepřejdou do LF se všemi negativními důsledky na vzniklé 
emise při spoluspalování. Existují moderní metody a postupy, které jsou realizovatelné na uvedených 
technologiích a jsou schopny za rozumných podmínek (investiční náklady, zvýšení provozní náklady) 
snížit emise problematických látek na úroveň blížící se požadavkům na kvalitu vypouštěných plynů ze 
zařízení EVO. Ve většině případů budou muset předmětná zařízení rozšíření systému čištění spalin 
stejně řešit jako důsledek zpřísněných emisních limitů po roce 2016 daných směrnicí o průmyslových 
emisích 2010/75/EU..  

Problematice výzkumu moderních metod čištění spalin jsou věnovány rovněž činnosti v rámci 
výzkumného centra NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství při Fakultě strojního 
inženýrství VUT v Brně, realizovaného jako prestižní projekt z fondů EU. 
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5. ÚČINNOST A DOSAŽITELNÉ VÝROBNÍ PARAMETRY U ZA ŘÍZENÍ 
SPALUJÍCÍCH PRŮMYSLOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY 

Nebezpečným odpadem (Industrial and Hazardous Waste – IHW) se v legislativě rozumí „odpad 
uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný 
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k tomuto zákonu“ 
(zákon č. 185/2001). Dle evropské legislativy je za nebezpečný považován odpad, který je uveden 
jako nebezpečný v katalogu odpadů, nebo má alespoň jednu z definovaných nebezpečných 
vlastností, např. toxicita, hořlavost, karcinogennost (směrnice 94/31/EC). 

5.1 Obecný popis technologie 

Základní technologické řešení spaloven průmyslových a nebezpečných odpadů je zobrazeno na obr. 
16 a sestává jednak z termického bloku zahrnujícího dvoustupňové spalování za legislativně 
stanovených podmínek a využití tepelného obsahu vzniklých spalin, a z bloku čištění vzniklých spalin 
k dosažení požadované kvality exhalací vystupujících do atmosféry. 

Konkrétní technologické řešení spalovny může mít řadu modifikací dle požadavků provozovatele. 
Různá bývají např. provedení předehřevu proudů spalovacího vzduchu a napájecí vody, typ turbíny, 
nebo provozní teploty v různých částech spalinového vedení. Zařízení bývají navržena pro spalování 
pevného i kapalného odpadu. 

 

Obr. 16 Základní technologické řešení spaloven průmyslových a nebezpečných odpadů 

5.1.1 Termický blok 

Přestože legislativa toto nevyžaduje, bývá termický systém rozdělen na dva stupně, které se liší 
konstrukčním řešením a podmínkami, za kterých dochází k tepelnému rozkladu spalovaných odpadů. 
V prvním spalovacím stupni dochází ke spalování hořlavých podílů odpadu a k uvolnění prakticky 
veškerého tepla obsaženého v hořlavině odpadu. Obvykle se využívá rotační pec se souproudým 
vedením spalovacího vzduchu a vznikajících spalin se zpracovávaným odpadem. Spalování je vedeno 
v oxidačním režimu, tedy s přebytkem spalovacího vzduchu. V některých případech jsou používány 
fluidní spalovací komory, v případě malých zpracovatelských výkonů (cca do 1 kt/rok ) přicházejí 
v úvahu rovněž roštové spalovací komory [17].  

Jak bude dále ukázáno, vedení procesu spalování odpadů v oxidačním režimu v prvním spalovacím 
stupni je prakticky vždy spojeno s nezanedbatelnou spot řebou p řídavného paliva pro dosažení 
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předepsaných teplot v doho řívací komo ře. Spalovny IHW se zásadn ě odlišují od spaloven 
komunálních odpad ů, kde spot řeba přídavného paliva je eliminována a spojena pouze 
s nestandardními provozními stavy  (odstavování, najíždění). 

Důležitým momentem při návrhu zařízení spalovny odpadů je rozhodnutí o preferovaném teplotním 
režimu, ve kterém bude probíhat spalování odpadů v prvním spalovacím stupni. Jak bude 
dokumentováno dále, toto rozhodnutí má výrazný vliv na množství vznikajících spalin, čímž jsou 
ovlivněny požadavky na zařízení bloku čištění i na další provozní soubory. V zásadě spalování 
odpadů v rotační peci může probíhat v režimu tvorby sypných popelovin (pod teplotou tavení 
popelovin) nebo v tzv. tavném režimu (nad teplotou tavení popelovin). Z energetického hlediska je pro 
zpracování odpadů s vyšší výhřevností (přibližně nad 10 až 11 MJ/kg, což je převážná část 
průmyslových odpadů, viz obr. 6 vhodnější tavný režim [18], toto řešení však vyvolává vyšší nároky na 
konstrukční řešení rotační pece a stabilitu teplotního režimu spalování, při jehož výkyvech hrozí vznik 
nálepů na vnitřní stěně vyzdívky rotační pece.  

Proces termického rozkladu a oxidace spalitelných látek je dokončen v dohořívací komoře, kde 
činností hořáku, resp. několika hořáků, spalujících přídavné palivo je zajištěno zvýšení teploty spalin 
na předepsané hodnoty (1150°C nebo 850°C dle obsahu chló ru). Při této teplotě musí být zajištěno 
setrvání vzniklých spalin po dobu minimálně 2 sekundy. Předehřevem spalovacího vzduchu pro 
hořáky druhého stupně spalování spalující přídavná paliva lze v této části snížit spotřebu přídavného 
paliva. 

5.1.2 Blok využití tepla spalin  

Energetický obsah spalin je obvykle z největší části (pozn. jiným způsobem využití může být např. 
rekuperační předehřev spalovacího vzduchu) využíván k produkci tepelné a elektrické energie 
prostřednictvím výroby syté nebo přehřáté páry v kotli na odpadní teplo. Za tímto účelem bývá v kotli 
na odpadní teplo generována pára, pro jejíž využití existuje řada možností:   

• spotřeba páry přímo v technologii (technologické ohřevy spalovny),  

• export páry do sítě centrálního zásobování teplem,  

• export páry a její využití mimo vlastní technologii,  

• generování elektrické energie ve vlastní technologii,  

• export páry a generování elektrické energie mimo vlastní technologii.  

Vzhledem k faktu, že existující spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů v podmínkách ČR 
jsou ve velké míře provozovány v rámci průmyslových podniků, existují podmínky pro značnou 
propojenost mezi energetikou spalovny a závodní energetikou. Konkrétní podmínky v příslušné 
lokalitě provozu spalovny pak ovlivňují volbu parametrů vyráběné páry. Pokud má být systém využití 
tepla a generování energie nezávislý na jiných subjektech, je zajímavá výroba elektřiny přímo v rámci 
technologie spalovny.  

5.1.3 Systém čišt ění spalin 

Ochlazené spaliny jsou v dalších aparátech technologické linky mechanicky a chemicky čištěny, aby 
byly zachyceny úlety jemných tuhých částic a produkty rozkladu (zejména HCl, oxidy síry, emise 
sloučenin těžkých kovů atd.) na úroveň vyžadovanou emisními limity pro spaliny z termického 
zpracování odpadů. Energetické nároky některých technologií výrazně snižují produkční 
charakteristiky celé spalovny. Vliv na export elektřiny má i navýšení spotřeby spalinového ventilátoru 
vyvolané tlakovou ztrátou v aparátech pro čištění spalin. 
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5.2 Potenciál výroby elekt řiny a tepla p ři spalování nebezpe čných odpad ů 

Za použití softwarových produktů vytvořených na pracovištích autorů tohoto dokumentu byla 
provedena detailní analýza podmínek dvoustupňového spalování odpadů, zejména z hlediska tvorby 
spalin a spotřeby přídavného paliva. Následně byla provedena rozvaha o velikosti získatelné tepelné 
resp. elektrické energie při následném využití tepla produkovaných spalin. Jako modelový případ bylo 
uvažováno spalování odpadu o výhřevnosti 15 MJ/kg ve spalovně se zpracovatelským výkonem 5 kt/r, 
čemuž pro uvažovaný roční fond pracovní doby 7000 h/r odpovídá hodinový výkon zpracování odpadu 
720 kg/h a termický výkon rotační pece 3 MW. Uvedená zpracovatelské kapacita se řadí u IHW 
spíše k velkým. Ve srovnání s b ěžnými kapacitami spaloven KO (100 kt/rok a více) se  jedná o 
kapacitu zanedbatelnou.  

Při tomto jednotném termickém výkonu byly posouzeny režimy pro dvě úrovně výstupní teploty spalin 
z dohořívací komory, a to 870°C a 1150°C (teploty voleny m írně nad legislativou požadované 
hodnoty), které odpovídají režimům spalování odpadů s obsahem chloru pod 1 % hm, respektive nad 
1 % hm Cl. Teplota spalin vystupujících z rotační pece se měnila od 600°C po 50°C až po teplotu 
blízkou výstupní teplotě z dohořívací komory. V následujícím textu budou shrnuty hlavní výsledky 
analýzy. Detaily a podrobnější rozbor lze najít v [19]. 

5.2.1 Okrajové podmínky výpo čtu  

Simulační výpočty byly provedeny na základě hmotnostních a energetických bilancí hlavních 
technologických uzlů pro model typické technologie. Bylo předpokládáno: 

• Nebezpečný a průmyslový odpad je velmi nehomogenní materiál, složení paliva a hořlaviny se 
při spalování odpadů výrazně mění. Energetická bilance spalování nezávisí na chemickém 
složení hořlaviny, ale pouze na výhřevnosti paliva. Pro výpočet bylo použito složení, které 
odpovídá zvolené výhřevnosti paliva 15 MJ/kg . 

• použití nepředehřátého spalovacího vzduchu do rotační pece. 

• minimální provoz stabilizačního hořáku na zemní plyn v rotační peci. Spotřeba zemního plynu 
v druhém stupni – dohořívací komoře -  byla pro zvolené podmínky spalování dopočítána 
pomocí matematického modelu, byla vypočtena spotřeba zemního plynu pro hořáky druhého 
stupně a stanoveno množství a složení vzniklých spalin. 

• v kotli je vyráběna pára o parametrech 400 °C a 4 MPa. Teplota spali n na výstupu z kotle byla 
v hodnocených alternativách uvažována jednotně na úrovni 250 °C. Využití páry bylo 
analyzováno ve dvou režimech, režimu kondenzace  veškeré páry v kondenzační turbíně a 
režimu kogenerace  s 50 % odběrem páry (700 kPa) za protitlakou turbínou. 

• Hodnota příkonu spalinového ventilátoru se pohybuje mezi 15 až 50 kW dle průtoku vzniklých 
spalin. Příkon čerpadla napájecí vody závisí na spotřebě napájecí vody v kotli, jeho hodnota 
se pohybuje mezi 5 až 16 kW. Průměrná hodinová spotřeba elektrické energie pro termickou 
část spalovny námi uvažované velikosti (5 kt/r) je přibližně 40 kW, což odpovídá cca 60 kWh/t 
zpracovaného odpadu [20].  

5.2.2 Výsledky analýzy 

Výsledky v této části jsou prezentovány po přepočtu na jednu tunu odpadu zvolené výhřevnosti 
15 MJ/kg.  

Obr. 17 a obr. 18 ukazují měrnou produkci elektrické a tepelné energie. Zvyšování produkce 
s poklesem teploty v rotační peci (RP) souvisí se zvyšující se spotřebou přídavného paliva pro 
dosažení požadované teploty v dohořívací komoře (DK). Vysokou spotřebu přídavného paliva 
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potvrzuje zvýšení průtoku spalin v dohořívací části. Toto má dopad na velikost aparátů a spotřebu 
energie pro dopravu spalin, resp. spalovacího vzduchu. 

Tyto výsledky ukazují, že spalovna IHW v některých režimech vyrábí nezanedbatelné množství 
energie. Prezentovaná čísla jsou na první pohled zajímavá, pokud je srovnáme s měrnou produkcí 
elektřiny u spaloven KO, kde se měrná výroba elektřiny pohybuje v rozmezí cca 415 až 644 kWh/t. 
Takto vysoká měrná výroba elektřiny je dosažena z velké části díky dodávkám přídavného paliva. 
Vzhledem k podmínkám v termické části je pro spalování IHW vždy potřeba podpůrné palivo (na rozdíl 
od spaloven komunálních odpadů, kde je měrná spotřeba přídavného paliva minimální). 

 

Obr. 17 Měrná produkce elektřiny v závislosti na teplotě v rotační peci 

 

Obr. 18 Měrná produkce tepla v závislosti na teplotě v rotační peci 

Obr. 19 ukazuje příspěvky jednotlivých energetických vstupů procesu na teple vyměněném v kotli. Je 
zřejmé, že teplo vnesené do procesu zemním plynem má značný podíl na produkci energie. V případě 
většího teplotního rozdílu mezi požadovanými teplotami za rotační pecí a dohořívací komorou 
dokonce převyšuje teplo vnesené odpadem. Tato situace nastává např. při spalování v sypném 
režimu (pod teplotou tavení popelovin 850-900°C) a následném ohřevu spalin nad legislativou 
stanovených 1100°C. Tyto provozní podmínky lze pova žovat za obvyklé.  

Z pohledu bilance energetických vstup ů lze spalovny IHW ozna čit za systémy, ve kterých 
dochází ke spoluspalování odpadu a výrazného množst ví hodnotného fosilního paliva, které by 
mohlo být s vyšší ú činností využito v jiném procesu.  
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Měrnou výrobu elektřiny pouze z odpadu po odečtení energie zemního plynu jako přídavného paliva 
ukazuje obr. 20. 

 

Obr. 19 Podíl jednotlivých energetických proudů na teple předaném v kotli (po odečtu ztrát 
v aparátech, teplota za dohořívací komorou 1150°C) 

 

Obr. 20 Měrná produkce elektřiny pouze ze spalování odpadu (bez produkce z přídavného paliva) 

Na základě výstupních hodnot modelu byla vyhodnocena kritéria Energy efficiency  (R1 formula, obr. 
21) a primary energy savings  (obr. 22).  

Kritéria potvrzují, že spalovny IHW dosahují uspokojivých hodnot jen v provozních režimech bez 
nutnosti spalování přídavného paliva (tzv. tavný režim). Tyto režimy však vzhledem ke specifickým 
problémům a současné úrovni techniky nelze považovat za obvyklé a provozně spolehlivé. Pouze při 
kogeneraci bez dohřevu spalin zemním plynem (nízká teplota v DK, dle legislativy teoreticky možné 
pouze pro spalování odpadů s nízkým obsahem Cl) se lze přiblížit limitní hodnotě 0,65 pro 
kategorizaci zařízení jako „energy recovery“ dle R1 formula (obr. 21). Také úspora primárních paliv je 
velmi nízká a nedosahuje úrovně jiných energetických zdrojů [10].  



 

59 

 

Obr. 21 Hodnoty kritéria Energy Efficiency pro různá nastavení modelu spalovny IHW 

 

Obr. 22 Hodnoty kritéria primary energy savings pro různá nastavení modelu spalovny IHW 

5.3 Shrnutí 

Technologie spaloven nebezpečného a průmyslového odpadu byla posouzena jako zdroj energie na 
základě tepelných a hmotnostních bilancí.  

Hodnotám kritérií pro energetické využívání odpadů se zařízení blíží pouze ve vybraných provozních 
režimech (provozně problematický tavný režim, nízké teploty spalování akceptovatelné pro úzké 
spektrum odpadů). Za běžných podmínek je výroba energie z odpadu nízká. Tento závěr je v souladu 
s primárním účelem spaloven IHW, kterým je likvidace problematických materiálů. Kvůli 
konstrukčnímu řešení nejsou spalovny nebezpečných a průmyslových odpadů výrazným zdrojem 
energie. Výroba elektřiny v těchto zařízeních může do určité míry snižovat náklady na zpracování 
tohoto problematického materiálu a minimalizovat externí spotřebu energie. Z důvodu výrazné 
spotřeby zemního plynu jako přídavného paliva však nelze zařízení posuzovat jako jednotky pro 
energetické využití odpadu ve smyslu R1 dle nařízení evropského parlamentu 2008/98/EC. Jejich 
přínos z pohledu úspory primárních paliv je negativní (více primární energie spotřebují než vyrobí). 
Pouze v některých provozních režimech je mírně pozitivní. 
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6. USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGIE EVO SKO A DOSAŽITELNÉ 
PARAMETRY Z POHLEDU BREF/BAT  

Dokument  Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, (dále jen 
BREF/BAT) [21] uvádí následující doporučení a požadavky týkající se aparátového uspořádání a 
volby technologických parametrů pro zařízení EVO, které se označují jako nejlepší dostupné techniky 
BAT. Ze všech uvedených doporučení byly vybrány body, které se dotýkají účelu studie a mají 
zásadní dopad na energetickou bilanci procesu a jeho ekonomiku. Jedná se o aspekty, které zahrnují 
koncepční řešení zařízení EVO jako celku, tak i informace detailnější povahy vztahující se k dílčím 
technologickým uzlům. Z pohledu subsystému bude pozornost věnována: 

• vlastnímu termickému systému, 

• systému využití vyrobeného tepla (páry), 

• systému čištění spalin. 

Jsou zmíněny důležité body, které se vyskytují v dokumentu BREF/BAT a které byly respektovány v 
dalších částech studie. Údaje z BREF/BAT jsou doplněny rovněž výsledky výzkumu a vývoje z jiných 
zdrojů a vlastními výsledky řešitelského týmu. 

6.1 Termický systém 

Pro zajištění efektivního a bezpečného tepelného rozkladu spalovaného odpadu v termické části 
spalovny (roštová část s navazující sekundární komorou) je nezbytné mimo jiné věnovat pozornost: 

• optimalizaci přívodu spalovacího vzduchu a jeho předehřevu 

• snižování energetických ztrát. 

6.1.1 Optimalizace p řívodu spalovacího vzduchu 

Spalovací vzduch se dodává do termické části spalovny v několika místech. Obecně se člení na 
primární a sekundární. Dále se může přivádět rovněž terciární spalovací vzduch a recykl spalin.  

Průtok primárního (podroštového vzduchu) je dán u spalování SKO stechiometrickými podmínkami 
spalování na roštu, je tedy ovlivněn charakteristikami odpadu a podmínkami spalování. Vedlejší funkcí 
primárního vzduchu je rovněž chlazení roštu. Chladicí efekt je dostatečný pro spalování odpadu s 
nízkou výhřevností. Použití vodou chlazených roštů, se doporučuje pro případy, kde se spalují TKO s 
vyšším kalorickým obsahem (LHV > 12 až 15 GJ/t). Vodou chlazené systémy jsou z pohledu 
konstrukčního řešení složitější i investičně náročnější, proto se pro spalovny komunálního odpadu 
běžně nevyužívají. 

Množství primárního (tedy předehřívaného) vzduchu se obvykle pohybuje na úrovni 60 % z celkové 
spotřeby. Zbývající část spalovacího vzduchu se přidává jako sekundární (nadroštový) do dohořívací 
části spalovací komory. Způsob zaústění sekundárního vzduchu ovlivňuje procesy hoření plynné fáze, 
teplotu ve spalovací komoře, a zajišťuje dokonalé promíchání proudu spalin. Tím je ovlivněna i tvorba 
některých emisí. Cílem je dosažení nízkých a stabilních emisí ze spalovacího procesu. 

Celkové množství spalovacího vzduchu je voleno tak, aby koncentrace kyslíku ve spalinách za kotlem 
byla vyšší než 6 %. Přebytek vzduchu vyjádřený prostřednictvím koncentrace kyslíku ve spalinách za 
kotlem je důležitým provozním parametrem, který ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu a účinnost 
zařízení. Nízký přebytek vzduchu vede k nižším komínovým ztrátám.  V rozmezí 6 až 10 % O2 ve 
spalinách vede jeho redukce o 1 % ke snížení komínových ztrát o 1 – 2 %. Nízký obsah O2 ale vede i 
ke zvýšení emisí CO a může zvýšit i riziko koroze součástí na spalinové cestě. Historicky bylo 
legislativou upravující podmínky provozu spaloven odpadů vyžadováno, aby koncentrace kyslíku za 
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posledním přívodem vzduchu byla minimálně 6 % obj. V současnosti platná legislativa tuto podmínku 
již neobsahuje. Provozně se tato hodnota pohybuje mezi 8 až 10 % a je snaha ji snižovat. 

Množství kyslíku ve spalinách se snižuje řadou opatření. Jedná se např. o zvýšení turbulence v 
prostoru spalovací komory (optimalizace tvaru spalovací komory pomocí moderních výpočtových 
metod, optimalizace zaústění sekundárního vzduchu pomocí trysek), řízení procesu pomocí 
pokročilých algoritmů a využití monitorovacích systémů (infračervené kamery). Dalším z opatření je 
využití recirkulace spalin. Tato technologie nahrazuje cca 10 až 20 % sekundárního spalovacího 
vzduchu recyklem spalin zchlazených v kotli. Recirkulováno může být až 50 procent sekundáru. To 
vede k celkovému poklesu spotřeby vzduchu o 10 až 15% a s tím spojenému poklesu tvorby spalin, 
snížení komínových ztrát a zvýšení účinnosti zařízení. 

6.1.2 Předehřev spalovacího vzduchu 

Primární spalovací vzduch by měl být při spalování nízkokalorických odpadů předehříván s využitím 
odpadního tepla získaného v procesu.  Otázku co je nízkokalorický odpad dokument BREF/BAT přímo 
nezmiňuje.  Dále se ale uvádí, že mezi vysoce výhřevné odpady se řadí odpady s výhřevností 
přesahující 15 MJ/kg, tedy např. plasty, zbytky z automobilového průmyslu, dřevní odpad, odpadní 
oleje. Z toho vyplývá, že pro běžný SKO s výhřevností 10 až 11 GJ/t je předehřev nutný. 

Předehřev primárního vzduchu usnadňuje spalovací proces vysoušením odpadu. To je obzvláště 
důležité v případě spalování SKO s nízkou výhřevností nebo s vyšším obsahem vlhkosti. V případě 
nižších výhřevností paliva zajišťuje dostatečné podmínky pro dohoření uvolněných plynných fází. 
Předehřev sekundárního vzduchu může zlepšit účinnost procesu a usnadňuje spalovací pochody.  

Spalovací vzduch je při roštovém spalování SKO obvykle předehříván odběrem nízkotlaké páry. 
Předehřev spalinami není vhodný kvůli korozním problémům a dalším možným komplikacím. 

6.1.3 Účinnost kotle a ztráty na spalinové cest ě 

Účinnost spalovenského kotle ovlivňují obecně tepelné ztráty za provozu, které vypovídají o tom, jaké 
množství tepla uvolněného spalováním odpadu se nevyužije při výrobě páry. Účinnost spalovenského 
kotle se určuje nepřímo metodou (viz ČSN 070305), kdy se kvantifikuje ztráta nedopalem, citelným 
teplem tuhých zbytků a spalin a sdílením tepla do okolí. 

Ztráta mechanickým nedopalem je dána neúplným vyhořením uhlíku v odpadu. Spalovací proces 
vyžaduje takový způsob řízení, aby pohybující se vrstva TKO zůstala na roštu dostatečně dlouhou 
dobu a došlo tak k co nejlepšímu vyhoření. Povolené množství nespáleného uhlíku je legislativně 
upraveno (vyhláška č. 354/2002 Sb). Je vyžadováno, aby bylo dosaženo takové úrovně vyhoření, že 
škvára a popel po spálení TKO obsahuje méně než 3 % celkově obsaženého organického uhlíku nebo 
ztráta žíháním je menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu. Pokud je to k dosažení tohoto 
požadavku nutné, použijí se vhodné techniky předúpravy odpadu. Obvykle jsou celkové hodnoty 
organického uhlíku mezi 1 až 2 % hm.  

Ztráta chemickým nedopalem vychází z množství oxidu uhelnatého jako produktu nedokonalého 
spalování. Spalovací proces musí být veden tak, aby již koncentrace CO v surových spalinách tj. za 
kotlem byly velmi nízké a fakticky s rezervou splňovaly emisní limit, který je stanoven na 50 mg/mN

3. 
Toho je dosaženo tzv. primárními prostředky snižování emisí (zabraňují vzniku emisí, např. 
optimalizace přívodu vzduchu, zajištění turbulence, optimalizace tvaru sekundární komory atd.). Při 
uvažování koncentrace CO odpovídající limitu pro spalovny 50 mg/mN

3 (40 ppm obj.) lze ukázat, že 
ztráta chemickým nedopalem bude řádově 0,02 % a bude tedy zanedbatelná (výpočet proveden dle 
ČSN 070305). 

Ztráta citelným teplem tuhých zbytků vychází přímo z teploty tuhých odpadních produktů 
odcházejících z konce roštu. Pro spalovny SKO jsou tuhé zbytky především škvára vycházející ze 
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spalovací komory na konci roštu. Velikost ztráty je závislá kromě teploty také na množství tuhých 
zbytků. Velikost tepelných ztrát tuhými zbytky obvykle nepřesahuje 0,5 % tepla uvolněného 
spalováním. 

Ztráta sdílením tepla do okolí radiací a konvekcí je daná přenosem tepla z povrchu spalovacího kotle 
a doprovodných teplosměnných zařízení do okolí. Tuto ztrátu ovlivňuje tepelná izolace, její druh a 
tloušťka, a také geometrické uspořádání jednotlivých zařízení. Její velikost se pohybuje okolo 1 až 
2 %.  

Ztráty citelným teplem spalin (komínová ztráta) vychází z využití tepla spalin, to se v různých kotlích 
rozeznává dle výstupní teploty spalin za poslední teplosměnnou plochou kotle. Komínová ztráta je v 
provozu dána potřebami systému čištění spalin, kdy teplota musí pro určité zařízení dosahovat 
minimálních hodnot, a zároveň je třeba respektovat princip klesajícího teplotního profilu spalin 
(nevyplatí se opětovný ohřev spalin). Nejčastěji se tato hodnota pohybuje mezi 200 až 250 °C, lze  se 
ovšem setkat i s hodnotami mezi 150 až 380 °C. Pro polosuchou vypírku je typická teplota spalin za 
kotlem 190 až 200 °C, pro suchý proces 140 až 300 ° C podle charakteru sorbentu. Mokré systémy 
nejsou z pohledu minimální teploty nijak limitovány. Pro spalovny SKO představují komínové ztráty 
obvykle 13 -16 % vstupní energie paliva. 

Celková účinnost kotle je tedy nejvíce ovlivněna ztrátou citelným teplem spalin. Ostatní složky ztrát 
budou uvažovány souhrnně o velikosti 3 až 4 %. BAT vyžaduje účinnost kotle pro SKO minimálně 
80%. Jedná se o průměrnou hodnotu u existujících zařízení. Přehled účinností kotlů 50 evropských 
spaloven v roce 2001 ukazuje tab. 25.  

Tab. 25 Hodnoty dosahovaných účinností spalovenských kotlů  [21]. 

 Minimum Průměr Maximum 

Účinnost kotle [%] 75,4 81,2 84,2 

 

Změnu účinnosti v závislosti na obsahu kyslíku a teplotě spalin na výstupu z kotle je předvedena na 
obr. 23. Na základě závislosti lze konstatovat, že maximální teplota spalin za kotlem při koncentraci O2 
ve spalinách 8 % musí být cca 230 °C. Pokud musí bý t kvůli technologickým nárokům systému čištění 
spalin tato teplota vyšší, je nutné snížit obsah O2 prostřednictvím optimalizace přívodu spalovacího 
vzduchu. Nárůst teploty o 20 až 30 °C vede k poklesu ú činnosti kotle o 1,5 až 2 %.  
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Obr. 23 Teoretická účinnost kotle v závislosti na výstupní teplotě spalin a obsahu O2 

Při poklesu teploty pod 180 °C BAT upozor ňuje na nebezpečí nízkoteplotní koroze, kdy problémem 
může být i kombinace teploty spalin a teploty napájecí vody kvůli nebezpečí kondenzace kyseliny 
sírové na trubkách ekonomizéru. U klasických energetických zařízení se považuje za bezpečné, 
pokud teplota napájecí vody je vyšší než 130 °C. Ob sah síry ve fosilních palivech sice bývá vyšší než 
u SKO (0,5 až 10 % hm oproti 0,2 až 0,6 % hm pro odpad). Stejná doporučení se historicky vzhledem 
k chybějícím teoretickým poznatkům o mechanismech kondenzace respektují u spaloven odpadů. Má-
li být v ekonomizéru zajištěn dostatečný teplotní spád alespoň 30 °C, bude se minimální teplota spalin 
na výstupu z kotle blížit opět zmiňované hodnotě cca 180 °C.  

Nedávné výzkumné projekty dospěly k poněkud překvapivému závěru, že nízkoteplotní korozi 
nezpůsobují sulfidy, ale chloridy kovů. Toto je způsobeno zcela specifický složením jak odpadů, tak 
rovněž spalin. Kritická teplota napájecí vody byla zjištěna výrazně pod 100°C. Tento záv ěr může do 
budoucna výrazně ovlivnit účinnost kotle (výměníku). 

6.2 Systém využití vyrobeného tepla (páry) 

Pára produkovaná v kotli na odpadní teplo má několik možností využití, které lze vzájemně 
kombinovat:   

• spotřeba páry přímo v technologii (technologické ohřevy spalovny),  

• export páry do sítě centrálního zásobování teplem,  

• generování elektrické energie ve vlastní technologii,  

• export páry a generování elektrické energie mimo vlastní technologii. 

6.2.1 Volba typu turbíny 

Pro kogenerační výrobu energie lze využít např. parní kondenzační odběrovou turbínu nebo parní 
protitlakou turbínu. Kogenerace je výhodná z termodynamického i provozního hlediska. Protitlaková 
turbína je používána v případě možnosti konstantního exportu dostatečného množství tepla 
odběratelům. Hodnota protitlaku pak závisí na požadavcích odběratele a je vyšší než atmosférický 
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tlak. Odběrové turbíny se užívá pro systémy s měnícím se odběrem tepla, část páry za prvním 
stupněm je exportována, zbylá část kondenzuje v druhém stupni. 

Pro výrobu elektřiny bez současné produkce tepla je nejvýhodnější použít parních kondenzačních 
turbín. V případech, kde je výroba elektřiny prioritou a převažuje nad dodávkou tepla, je nutné provést 
snížení tlaku výrazně pod atmosférické hodnoty v kondenzátoru. Chladicí systém může být proveden 
několika způsoby (obr. 24), je nutné respektovat lokální omezení. Tam, kde výroba elektřiny není 
prioritou, může být tlak za turbínou vyšší než atmosférický. Za běžný a nejrozšířenější způsob se dnes 
považují vzduchové chladiče. Nejvyšší účinnosti výroby elektřiny se dosáhne při aplikaci vodního 
chlazení. Výpočty ukazují, že pokud se sníží tlak v kondenzátoru ze 10 na 4 kPa, zvýší se účinnost 
výroby elektřiny z 24,1 na 25,8 %. Nutností je blízkost vodního toku s dostatečným průtokem. 
V místech, kde toto není možné, je nutné zvážit chlazení pomocí uzavřeného okruhu s chladicí věží 
[21]. 
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Obr. 24 Používaná řešení a dosažitelné hodnoty pro snížení tlaku páry za turbínou v kondenzátoru 

6.2.2 Celková optimalizace využití tepla  

Efektivita využití tepla v zařízeních EVO je ovlivněna celou řadou faktorů. Jedním z nejvýznamnějších 
je způsob využití vyrobené energie (výroba tepla, výroba elektřiny resp. kogenerace). Tab. 26 
zobrazuje rozsahy výrobních ukazatelů technologií považovaných za BAT. 

Tab. 26 Skutečné hodnoty produkce energie na sledovaných evropských zařízeních 

 

Reimann [22] publikoval výsledky hodnocení efektivity využití energie u 97 evropských spaloven 
tuhého komunálního odpadu (TKO). Autor této studie rozdělil zařízení dle výše popsaných způsobů 
využití energie do tří skupin (tab. 27): 

• Skupina 1: Zařízení produkující převážně elektřinu, tj. zařízení, u kterých výroba tepla 
nepřesáhne 5 % celkové produkce energie (25 zařízení). 

Parametr 
Hodnoty v MWh na tunu zpracovaného SKO Počet sledovaných 

zařízení Rozsah Průměr 

Elektřina 
Produkce 0,415 – 0,644 0,546 

8 
Export 0,279 – 0,458 0,396 

Teplo 
Produkce 1,376 – 2,511 1,922 

15 
Export 0,952 – 2,339 1,786 

Spotřeba energie 
v zařízení 

Celkem 0,155 – 1,116 0,575 

50 Elektřina 0,062 – 0,257 0,142 

Teplo 0,021 – 0,935 0,433 
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• Skupina 2:  Zařízení produkující převážně teplo, tj. zařízení, u kterých výroba elektřiny 
nepřesáhne 5 % celkové produkce energie (28 zařízení). 

• Skupina 3:   Zařízení s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (44 zařízení). 

Tab. 27 Průměrné hodnoty produkce energie spaloven SKO v EU 

Pozn.: Z fyzikálního pohledu je zavádějící uvádět sumu tepelné a elektrické energie z důvodu jejich rozdílné exergie (tj. kvality), 
v tomto případě je součet použit jako ilustrativní pro relativní srovnání. 

Grafickou reprezentaci výše uvedených hodnot zobrazuje obr. 25. 

Účinnost využití paliva 20% 64 % 43%
Měrná výroba elektřiny 605 kWh/t 62 kWh/t 447 kWh/t

Skupina 1
Orientace na výrobu elektřiny

(25 zařízení)

Skupina 2
Orientace na export tepla

(28 zařízení)

Skupina 3
Kombinovaná výroba tepla

a elektrické energie
(44 zařízení)

 

Obr. 25 Efektivita využití energie u spaloven v EU 

Za BAT je považován systém s kogenera ční výrobou elekt řiny (tj. se sou časnou dodávkou 
tepla a elekt řiny) . Dodávka tepla je preferována, což vyplývá z primárního požadavku minimálního 
exportu energie 1,9 MWh/t. Takový export není bez dodávky tepla dosažitelný – průměrný export 
elektřiny 0,4 MWh/t, maximální 0,458 MWh/t při výhradní výrobě elektřiny.  

V lokalitách, kde z důvodu omezené dodávky není možné tuto hodnotu splnit je nutné dosáhnout 
minimální výrobu elektřiny 0,4 až 0,65 MWh/t. a přitom dodávat prakticky možné teplo nebo zajistit 
minimálně takovou výroby, která pokryje vlastní spotřebu elektřiny provozu (včetně všech pomocných 
souborů jako předtřídění odpadů a čištění odpadních proudů). 

Parametr 

Skupina 1 
Převážně 
elektřina 

Skupina 2 
Převážně teplo 

Skupina 3 
Kogenerační 

systémy 

[MWh/t] 

Energie dodaná odpadem, Ew 2,724 2,735 2,825 

Celkové množství vyrobeného tepla, Qprod,th 0,143 1,955 1,032 

z toho exportované,  Qexp,th  0,073 1,818 0,901 

z toho spotřebované v zařízení, Icirc,th 0,070 0,137 0,131 

Celkové množství vyrobené elektřiny, Qprod,el 0,605 0,062 0,447 

z toho exportované, Qexp,el  0,492 0,019 0,326 

z toho spotřebované v zařízení, Icirc,el 0,113 0,043 0,121 

Celková produkce energie, Qprod  0,748 2,017 1,479 

Celkový export energie, Qexp 0,565 1,837 1,227 

Celková cirkulace energie, Icirc 0,183 0,180 0,252 
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Jedním z pravidel BAT je dále zajištění dlouhodobých kontraktů na dodávku tepla – spalovna pokrývá 
základní spotřebu tepla v síti. Podmínkou uplatnění tepla ze spalování odpadu je možnost napojení na 
sítě centrálního zásobování teplem (CZT, komunální nebo průmyslové). Dále záleží i na parametrech 
sítě, např. malé sítě CZT umožňují využití kogeneračního režimu pouze po dobu 1300 − 1500 h/rok, 
oproti tomu je např. v Dánsku běžné využívat zařízení v kogeneraci 50 až 100 % provozních hodin. V 
této souvislosti je zdůrazněno, že pokud z místních důvodů nelze doporučení dodávky tepla vyhovět, 
je řešením systém pouze s výrobou elektřiny.  

Dokument BREF/BAT přímo nedefinuje vyžadované parametry páry pro kogenerační systém resp. 
výhradní výrobu elektřiny. Je ale konstatováno, že bez speciálních opatření pro předcházení 
provozním problémům z důvodů koroze se parametry páry pohybují v rozmezí 40 až 45 bar a 380 až 
400 °C. Tyto parametry lze tedy považovat za b ěžné a jsou doporučovány tam, kde se vyžaduje 
stabilita dodávky tepla, a tam kde je vyšší účinnost využití paliva dosažena právě aplikací 
kogeneračních principů. Dále se konstatuje, že zvýšené parametry páry jsou aplikovatelné u všech 
zařízení s výhradní výrobou elektrické energie. Pokud se vyrábí elektrická energie, měla by se zvážit 
optimalizace parametrů parního okruhu ve vazbě na konstrukci kotle, s cílem zvýšit elektrickou 
účinnost. Jedná se o zvýšení parametrů páry a s tím nezbytné použití odpovídajících materiálů, které 
předchází vzniku koroze. Systém využití uvolněného tepla by měl být navržen tak, aby výroba 
elektřiny dosáhla hodnot 0,3 až 0,7 MWhel/tunu spáleného odpadu (obr. 26). Uvedené hodnoty jsou 
potvrzeny bilančními výpočty pro typickou technologii. Dolní hranice, tj. 300 kWhel/t je dosažitelná při 
aplikaci protitlakové turbíny, tj. v kogeneračním systému s maximální dodávkou tepla do horkovodního 
systému při dnes standardních parametrech páry 400 °C a 4 MPa . Horní hranice 700 kWhel/t odpovídá 
aplikaci kondenzační turbíny u jednotek s vyšší zpracovatelskou kapacitou. Pro zařízení s kapacitou 
100 kt odpadu za rok je dosažitelná při aplikaci opatření pro zvýšení účinnosti (vyšší parametry páry, 
vyšší účinnosti turbíny, kvalitnější kondenzační systém, atd.).   

 

Obr. 26 Dosahované hodnoty výroby elektřiny na tunu odpadu 

6.2.3 Účinnosti produkce elekt řiny a tepla 

Přestože BREF/BAT přímo nevyjmenovává požadavky na účinnost, lze toto provést na základě 
srovnání existujících zařízení, které je v referenčním dokumentu uvedeno. Pokud se bude jednat o 
nadprůměrný systém pro výrobu elektrické energie, měla by být měrná produkce elektřiny nad 0,546 
MWhel/t (tab. 26). Produkce elektřiny v existujících zařízeních se pohybovala od 0,4 do 0,65 MWhel a 
produkce tepla od 1,4 do 2,5 MWhth (3,5 až 9 GJ/t) na tunu SKO. Hodnoty vychází z údajů z roku 
2001 a závisí na kapacitě zařízení, parametrech a stupni využití produkované páry a především na 
výhřevnosti odpadu. 
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V případě, že bude výhodné prodávat elektrickou energii (výhodné ceny), lze zvýšit čistou účinnost 
výroby elektřiny až na hodnoty 20 až 30 % (obr. 27) což vede k exportu 0,6 až 0,9 MWhel/t odpadu (při 
průměrné výhřevnosti odpadu 2,9 MWh/t). Dosažení hodnot blížících se 30 % je možné pouze u 
konceptů s výrazným předtříděním odpadu, v podstatě se jedná o TAP nebo LF a spalování ve 
fluidních kotlích s parametry páry až na 60 bar, 520 °C. Dosažení uvedených hodnot je spojeno i s 
analýzou dílčích subsystémů.  

 

Obr. 27 Dosahované účinnosti výroby tepla a elektřiny 

6.3 Systém čišt ění spalin 

Systém čištění spalin (Flue gas treatment - FGT) musí být navržen tak, aby v kombinaci s primárními 
prostředky snižování emisí, které jsou aplikovány v termické části, zajistil alespoň provozní emise 
uvedené v příloze č. 2 této studie. Na stejném místě lze najít jejich porovnání s aktuálně platnými 
emisními limity v EU a současně ČR. V praxi jsou však povolené hodnoty nižší (zejména NOx, TZL, 
HCl). 

Z pohledu technologického řešení a aparátového uspořádání dokument BREF/BAT konstatuje a 
doporučuje: 

• nejnižších emisí TZL je dosaženo aplikací látkových filtrů a mokrého čištění spalin, 

• pro udržení nízkých emisí HCl, HF a SO bez výrazných fluktuací a špiček v surových 
spalinách je rozhodující kvalita zpracovaného odpadu a manipulace s odpadem před jeho 
vlastním spálením (řízené dávkování). Nižší emise jsou dosaženy při použiti mokrého 
způsobu čištění spalin. To zároveň příznivě ovlivňuje i emise TZL. 

• Za další výhody mokrého systému čištění spalin se považuje 

o nízké emise, 

o nízká produkce tuhých zbytků, 

o nízká spotřeba regentů, 

o schopnost zajistit vyčištění spalin i při širokém rozsahu vstupních koncentrací a jejich 
rychlých změnách. 

• Mezi zjevné nevýhody se řadí: 

o spotřeba vody a nutnost následného zpracování odpadních vod, 
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o spotřeba energie související s vyšší tlakovou ztrátou, 

o komínová vlečka, 

o komplexnější proces. 

• Polosuchou metodu charakterizuje BREF/BAT jako metodu, která vůči ostatním metodám 
neposkytuje žádnou zásadní výhodu ani nevýhodu. Provozní zkušenosti však ukazují 
neschopnost účinně reagovat na kolísavé koncentrace (emisní špičky) v surových spalinách.      

• Suché metody obecně (vápenná i s dávkováním sody) jsou charakterizované: 

• výhodami: 

o nízká spotřeba vody a produkce odpadních vod 

o jednoduchostí procesu. 

• Suchá s dávkováním sody nemá zásadní nevýhodu.     

• Suchá vápenná metoda se přitom vyznačuje následujícími nevýhodami 
o nižší efektivita a vyšší emise,  

o srovnatelná účinnost jako ostatních lze dosáhnout při zvýšeném dávkování reagentů, což 
se projeví nárůstem produkce tuhých odpadů a vyššími provozními náklady na sorbent.    

Další vybrané zásady: 

• k omezení spotřeby elektřiny by na spalinové trase měl být instalován pouze jeden látkový filtr 

• BREF/BAT zmiňuje nutnost efektivního řízení dávkování reagentů u suchých a polosuchých 
metod pro zajištění vysoké účinnosti při koncentračních špičkách - snaha přiblížit se 
přirozeným vyrovnávacím schopnostem mokré metody a jejich recirkulaci pro předcházení 
nárůstu produkce tuhých odpadních proudů a nákladů na sorbent. 

• z pohledu emisí NOx se za BAT považuje metoda snižování emisí NOx pomocí selektivní 
katalytické redukce (SCR), pokud je vyžadováno splnění nízkých emisních limitů NOx (pod 
100 mg/m³).  

Pozn.: Metoda SCR představuje velmi účinnou metodu odstranění oxidů dusíků, která využívá 
principu katalytického rozkladu NOx při provozních teplotách cca od 200 do 400°C. V 
současnosti je pro redukci NOx nejrozšířenější metodou metoda selektivní nekatalytické 
redukce (SNCR), které dosahuje nižších účinností a je založena na termickém rozkladu NOx v 
definovaném teplotním pásmu za přítomnosti redukčního činidla na bázi čpavku 

• pro eliminaci emisí PCDD/F se doporučuje využít jednu z následujících metod: 

o záchyt na aktivním uhlí nebo jiném reagentu s následným odloučením na látkovém filtru 
o adsorpce na pevném loži 
o vícevrstvé SCR 
o katalytický rozklad na látkových filtrech. 

• U mokrých metod je kladen důraz na zařazení fyzikálně-chemických procesů pro předčištění 
odpadních vod. 

BREF/BAT dokument zdůrazňuje nutnost zohlednit při výběru FGT celou řadu faktorů (povaha 
spalovaného odpadu, zpracovatelskou kapacitu zařízení, energetické faktory, dostupnost zdrojů a 
infrastruktury, cenové relace). Na systém FGT musí být pohlíženo jako na celek, v rámci kterého se 
jednotlivé aparáty a použité metody vzájemně ovlivňují a doplňují: 
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• látkový filtr, který je ve spalinové trase zařazen za dávkováním reagentů, vytváří reakční 
vrstvu a pracuje jako významný stupeň předčištění dalších znečišťujících látek, 

• zajištění emisí NOx pod 100 mg/mN
3 obvykle vyžaduje aplikaci SCR, která by měla být 

situována až v oblasti čistých spalin. To vyžaduje dodatečný ohřev spalin spojený s poklesem 
energetické účinnosti, 

• snahou by mělo být jednotlivé aparáty v technologii umísťovat tak, aby se předešlo 
opětovnému ohřevu spalin. 

6.4 Minimalizace vlastní spot řeby energie 

Pro požadovanou úroveň provedení jsou přednostně vybírány technologie s nižší celkovou 
energetickou spotřebou. Průměrná spotřeba elektřiny v zařízení EVO se pohybuje kolem 0,075 MWh/t 
spáleného SKO (výhřevnost 9,2 GJ/t, produkce pouze elektřiny, dodržení emisních limitů pomocí 
polosuché vypírky a selektivní nekatalytické redukce, bez snížení viditelnosti komínových spalin, bez 
dodatečných ohřevů spalin, bez předúpravy paliva). V podobných zařízeních jsou hlavní spotřebiče 
energie: 

• Ventilátor pro překonání tlakové ztráty na spalinové cestě a přívod spalovacího vzduchu: 20 - 
30 %. 

 Pozn.: na tlakové ztrátě se podílí hlavní aparáty čištění spalin i pomocné aparáty pro ohřev 
 spalin pro některé technologie čištění spalin (např. selektivní katalytická redukce), ohřev 
 spalin pro snížení viditelnosti komínových spalin 

• Napájecí a vodní čerpadla: 20 %.                     

• Vzduchový kondenzátor: 10 %. 

• Další zařízení (Zařízení pro manipulaci s odpadem (např. jeřáby, šnekové podavače atd., 
zařízení pro úpravu odpadu (např. drtiče, separátory atd.)): 20 %. 

Následující technologie a opatření mohou redukovat průměrnou spotřebu elektrické energie 
v procesu: 

• Vyhnout se nadbytečnému používání zařízení. 

• Využití integrovaného přístupu energetické optimalizace celého zařízení namísto oddělené 
optimalizace jednotlivých procesních jednotek. 

• Umístění zařízení s vysokými pracovními teplotami na spalinové cestě před zařízení s nižšími 
pracovními teplotami (dodržení principu klesajícího teplotního profilu spalin). Upřednostňovat 
zařízení bez dodatečných ohřevů spalin. 

• Použití frekvenčních měničů u zařízení s proměnlivým výkonem, která často pracují efektivně i 
při snížené spotřebě (např. ventilátory a čerpadla). To může podstatně snížit jejich průměrnou 
spotřebu, změny tlakové ztráty jsou pak realizovány úpravou výkonu zařízení, a nikoliv 
pomocí ventilů a klapek. 
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7. PŘÍKLAD MODERNÍ BAT TECHNOLOGIE (100 kt/rok A VÝŠE) 

Pro další úvahy prezentované v této studii bylo uvažováno s modelovou reprezentativní technologií, 
která je plně v souladu s požadavky BREF/BAT [21], je efektivní a investičně i provozně levná. 
Uvažovaná technologie je srovnatelná s existujícími jednotkami, zejména ve střední Evropě a v řadě 
konkrétních opatření nedostatky existujících zařízení odstraňuje v rámci aplikovaných inovativních 
prvků na základě zkušeností a provozně ověřených výsledků výzkumu a vývoje (mj. NPV II 2B08048 - 
Odpady jako suroviny a zdroje energie, MSM0021630502 - Ekologicky a energeticky řízené soustavy 
zpracování odpadů a biomasy) 

7.1 Popis modelové technologie      

Důraz v této popisné části je kladen na faktory, které přímo souvisí se zaměřením studie. 
Zjednodušené schéma technologie ukazuje obr. 28. Modelová jednotka EVO je tvořena provozními 
celky popsanými v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 28 Zjednodušené technologické schéma technologie využívající technologii 4D filtrace 

7.1.1 Předúprava paliva 

• Předúprava – jednoduchá dot řiďovací linka , která bude schopna vyseparovat: 
o Rozměrné kovové předměty 
o Rozměrné PVC předměty (kusy linolea, PVC trubky) 
o Pozitivní vliv na eliminaci emisních peaků. Není nutný výrazně předimenzovaný 

systém čištění.     

• Robustní drti č pro desintegraci velkoobjemového odpadu přiváženého ze sběrných 
dvorů.  

• Řízená homogenizace odpadu (provozní p ředpis, automatický systém) 
Záleží na přístupu a zkušenosti jeřábníků. V ideálním případě automatické, pravidelné, 
přehazování s předem danou trajektorií vyžadující speciální monitoring bunkru. Z 
provozních zkušeností dále vyplývá, že je užitečné do kotle dávkovat odpad starší – ne 
čerstvě přivezený. Takový odpad lépe vyhořívá, spalování na roštu je rovnoměrnější. 
Pozitivní vliv na emise. Zkušenosti ukazují, že už během cca 2 týdnů probíhají 
biodegradabilní (fermentační) procesy – „biologické sušení“. 
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7.1.2 Vlastní spalovací proces 

• Topeniště – vratisuvný rošt s možností přívodů primárního předehřátého vzduchu a 
recyklu do několika řízených zón, chlazení pouze vzduchem. Snaha dosáhnout minimální 
nedopal (C) – nutný kyslík, teplota, doba zdržení -  proti tomu jde tvorba NOx. Válcové 
rošty, které byly brány za standard dříve, měly řadu nevýhod (vysoký nedopal a celkově 
špatné prohořívání, velké CO a NOx). Vodou chlazené rošty se používají až pro odpady s 
vyšší výhřevností. 

• Předehřev primárního vzduchu v parním výměníku – ohřev parou z technologického 
odběru.  

• Zaústění sekundárního vzduchu – zajištění dostatečného promíchání spalin – trysky 
hnané nízkotlakou parou v jízku. Běžné zaústění bez nadzvukových trysek nestačí. 
Nedojde k průniku přidávaného proudu do hlavního proudu horkých spalin.  

• Recykl spalin bude realizován s přívodem pod rošt i nad rošt. Množství recyklu max. 30%, 
průměrně 15%. Uvedená opatření povedou k obsahu kyslíku za kotlem cca 6 %. Očekává 
se rovněž výrazné zvýšení účinnosti SNCR z běžných 40 až 60 % až na 80% Při návrhu 
budou uvažovány konzervativnější hodnoty 8 % O2 v suchých spalinách při využití recyklu 
a cca 8% ve vlhkých při výpočtu bez recyklu. Obecné výhody recyklu: menší množství 
komínových spalin (a komínových ztrát), méně O2 ve spalinách, možnost regulace 
procesu, stabilnější spalování, homogenizace spalin (lepší promísení). 

7.1.3 Využití tepla 

Bude uvažováno se standardními parametry páry 4 MPa a 400°C, které lze považovat za dnes 
standardní. Řešení turbíny - odběr páry je nutno přizpůsobit požadavkům CZT (pro ohřev horkovodů 
až na 130°C se bude nutný odb ěr pohybovat kolem 0,3 MPa, další technologický odběr 1 MPa - 
předehřev vzduchu, pára do trysek, vývěva). Technické řešení turbin, jejich vnitřní termodynamické 
účinnosti pro různé kapacity spaloven a varianty využití vyrobené páry byly pro účely zpracování 
bilancí v rámci předkládané studie konzultovány se Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. 

7.1.4 Čišt ění spalin 

Navržený systém čištění spalin bude řešen kombinací suché a mokré metody.  

Aparátové uspořádání: Kotel – dávkování sorbentu – kontaktor – keramický filtr 4D – výměník – 
ventilátor – jednostupňová mokrá vypírka (Pozn.: realizace spalovna průmyslových odpadů Sporten 
Nové Město na Moravě).  

Spaliny budou nejprve čištěny suchou metodou (hydrogenuhličitan sodný), následuje keramický 4D 
filtr a mokré, jednostupňové dočištění. Teplotní profil bude vhodný pro případnou dodatečnou instalaci 
katalytického DeNOx/DeDIOx (provozní teplota 230 až 280°C) bez op ětovného dohřevu, v oblasti 
čistých spalin zbavených katalytických jedů – prodloužení životnosti.  

V důsledku intenzifikace procesů ve spalovací části se předpokládá dostatečná účinnost SNCR 60%. 
Bude dosažena koncentrace pod limitem NOx (180 mg/mN3). V kombinaci s efektem 4D filtrace 
(implementovaný katalyzátor DeNOx/DeDIOx) bude koncentrace NOx na úrovni technologií BAT. 
Jednostupňové mokré dočištění - jednoduchý systém tvořený quenchem a náplňovou skrápěnou 
kolonou. Následuje účinný demister. V závislosti na požadavku odstranění komínové vlěčky může být 
umístěn ohřev spalin pomocí páry před vstupem do komína. Komín je nerezový s odvodem 
kondenzátu do ČOV. 
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Technologie suchého čištění spalin je dostatečně účinná pro dosažení legislativou požadovaných 
emisních limitů při spalování SKO. Mokré dočištění není uvažováno jako primární technologie pro 
odstranění kyselých polutantů a má pouze „pufrovací“ funkci k odstranění emisních peaků kyselých 
složek spalin a dále slouží k zajištění dosažení emisních limitů těžkých kovů. Tato kombinace se 
vyznačuje  menší spotřebou aditiv a zejména podstatně nižší produkcí odpadních vod oproti plně 
mokré variantě čištění spalin. Vyprodukované množství zasolené odpadní vody z mokré vypírky bude 
odpařeno v proudu spalin a sůl zachycena na filtrech.  

7.2 Bilance - celková 

Pro výše popsanou technologii, kterou lze považovat za příklad moderního a efektivního systému 
EVO byla provedena série bilančních výpočtů s cílem vyhodnotit hlavní výrobní ukazatele. 

Byly uvažovány: 

• roční zpracovatelská kapacita: 100 kt, 200 kt a 300 kt/r, 

• spalovaný materiál: odpad SKO, výhřevnost 10 GJ/t, 

• fond pracovní doby 8000 h/r, 

• parametry vyráběné páry 4MPa, 400°C, 

• variantní uspořádání systému využití vyrobené páry: 
o protitlaková turbína (protitlak 0,4 MPa) doplněná havarijním vzduchovým chladičem, 
o kondenzační odběrová turbína (tlak odběru 0,4 MPa, tlak za turbinou 10 kPa), vzduchový 

chladič, 
o kondenzační turbina bez dodávky tepla, tlak za turbinou 10 kPa), 

• ve všech variantách byl uvažován technologický odběr 1,1 MPa (ohřev spalovacího vzduchu, 
technologické ohřevy atd.), 

• u variant s dodávkou tepla se předpokládá využití tepla v horkovodní sítí 70/140°C,  

• tlaková ztráta spalinové trasy cca 7 kPa, 

• vlastní spotřeba elektřiny 0,09 MWh/t zpracovaného odpadu, 

• import elektrické energie v rozsahu cca 6% vlastní spotřeby (provozní stavy, kdy spotřebu 
elektřiny nelze pokrýt vlastní výrobou), 

• spotřeba zemního plynu 0,028 MWh/t, 

• spotřeba vody  1,1 m3/t. 

Obr. 29 ukazuje závislost mezi tepelným a elektrickým výkonem. Varianty s protitlakovou turbínou jsou 
v obr. reprezentovány jako body v pravé části grafu označené "PT". Analogicky uspořádání s 
kondenzační turbínou bez možnosti dodávky tepla jsou situovány na vertikální ose jako body s 
označením "KT". Čáry mezi těmito "krajními polohami" představují provozní režimy kondenzační 
odběrové turbíny (KOT), která je schopná přizpůsobovat výrobu tepla a elektřiny dle aktuálních 
požadavků v síti. Při uvážení fondu pracovní doby 8000 h/rok získáváme graf závislosti očekávané 
roční výroby elektřiny a tepla obr. 30. 
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Pozn.: PK = kondenzační turbina, PT = protitlaková turbín 

Obr. 29 Závislost mezi elektrickým a tepelným výkonem  
pro zařízení EVO různých zpracovatelských kapacit  
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Pozn.: PK = kondenzační turbina, PT = protitlaková turbín 

Obr. 30 Dodávka tepla a výroba elektřiny ze zařízení EVO různých kapacit  
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Další ze série grafů obr. 31 zobrazuje závislost měrné výroby elektřiny vztaženou na tunu 
zpracovaného odpadu na měrné dodávce tepla (výroba - vlastní spotřeba). Z grafu lze vyčíst pouze 
nepatrný rozdíl mezi jednotlivými kapacitami. Ten je dán vzrůstající vnitřní termodynamickou účinností 
turbiny s vyšší hltnosti. Na posledním grafu je zobrazena závislost celkového exportu energie (teplo + 
elektřina) na dodávce tepla (obr. 32). Obr. 31 a obr. 32 deklarují, že technologie splňuje požadavky 
BREF/BAT z pohledu efektivity využití vyrobeného tepla (viz kap. 6.2.3). 
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Pozn.: PK = kondenzační turbina, PT = protitlaková turbín 

Obr. 31 Měrná výroba elektřiny v závislosti na dodávce tepla u zařízení EVO různých kapacit 
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Pozn.: PK = kondenzační turbina, PT = protitlaková turbín  

Obr. 32.: Měrná dodávka energie v závislosti na dodávce tepla u zařízení EVO různých kapacit 

7.3 Vyčíslení kritéria R1 – Energy efficiency 

Hodnota kritéria R1 byla vyčíslena u každé varianty. Při vyčíslení bilančních dat pro technologie 100 
kt/r, 200 kt/r a 300 kt/r byla zohledněna změna efektivity zařízení při vzrůstající kapacitě (zejména 
mírný nárůst vnitřní termodynamické účinnosti u turbin). Nelinearita vůči kapacitě se však v hodnotách 
kritérií téměř neprojeví a je proto možné pro všechny kapacity zařízení (tj. 100 kt/r, 200 kt/r a 300 kt/r) 
výsledky zobrazit pomocí jednoho grafu (obr. 33). 
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Pozn.: PK = kondenzační turbina, PT = protitlaková turbín  

Obr. 33 R1 v závislosti na dodávce tepla u zařízení EVO různých kapacit 

Ze získaných výsledků je evidentní, že limitní hodnota 0,65 je splněna u všech posuzovaných variant 
a režimů.  Pokud bude zařízení alespoň částečně dodávat teplo do sítě, bude kritérium s dostatečnou 
rezervou splněno. U varianty s KT, tj. u varianty bez dodávky tepla je rezerva pouze minimální. Při 
reálném provozu s menší efektivitou může hrozit nebezpečí nesplnění kritéria. V takovém případě je 
doporučeno při samostatné výrobě elektřiny zvýšit účinnost pomocí dalších opatření (chladicí věž s 
uzavřeným okruhem, zvýšené parametry páry atd.). 
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8. MECHANISMUS PODPORY VÝROBY ELEKTŘINY V ZAŘÍZENÍCH 
PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ (EVO) 

Zařízení EVO jsou energetické zdroje, jejichž primární úkol není výroba elektrické nebo tepelné 
energie, ale snížení objemu a hygienizace paliva-odpadu. Energetickým využitím odpadů lze značně 
minimalizovat množství odpadu hmotnostně až na jeho jednu čtvrtinu a objemově na 10 – 15% 
původního objemu. Provozní zkušenosti ukazují, že obsah inertu v SKO má klesající tendenci, čímž 
vzrůstá pozitivní efekt redukce množství odpadů. Typická technologie spalovny je schematicky 
zobrazena na obr. 34 a lze ji rozdělit na tři základní bloky:                                                                           

• termický blok, 

• systém využití tepla, 

• blok čištění spalin. 

 

Obr. 34 Schéma typické technologie spalovny 

Jak již bylo zmíněno dříve, spalovny komunálního odpadu spadají pod velmi přísné emisní limity, 
proto jsou navrhovány na základě BAT (viz kap. 6) a jsou vybaveny moderním čištěním spalin. 
Představují zdroj čisté a bezpečné energie vyrábějící teplo a elektřinu. Cenou za nízké emise je na 
druhé straně větší vlastní spotřeba energie ať už ve formě tepla nebo elektřiny. Tím se zařízení EVO 
výrazně odlišují od klasických energetických zařízení, což je nutné zohlednit rovněž v legislativních 
předpisech. Jak bylo ukázáno v kap. 3.2.2, efektivní využití energie z odpadu v zařízeních EVO tak 
přispívá k úspoře primárních energetických zdrojů (fosilní paliva). Na odpad může být právem 
nahlíženo jako na druhotný, nebo alespoň z části obnovitelný zdroj.  

V důsledku očekávaného vzrůstajícího tlaku na výstavbu nových zařízení pro spalování odpadů jsou 
patrné snahy MPO přizpůsobit legislativu, která se týká podpory výroby elektrické energie, tomuto 
trendu a učinit tak spalovny konkurence schopné a ekonomicky zajímavé. V návaznosti na tento vývoj 
je ve schvalovacím legislativním procesu nový zákon o podpo ře využívání energie z obnovitelných 
zdroj ů energie a druhotných energetických zdroj ů a z vysokoú činné kombinované výroby 
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elekt řiny a tepla a o zm ěně některých zákon ů (dále jen zákon o podporovaných zdrojích nebo 
připravovaný zákon).  

Cílem této kapitoly je posouzení vlivu nastavení principů podpory obsažených v tomto zákoně na výši 
podpory u zařízení EVO. Pro účely studie byly bilanční výpočty prezentované v kap. 7.2 rozšířeny o 
modely výpočtu množství elektřiny, která je předmětem podpory, a výpočet dalších parametrů s tím 
spojených.  

8.1 Principy podpory dle sou časné legislativy 

V následující kapitole je uveden přehledný popis současné české legislativy týkající se podporované 
části výroby elektřiny v zařízeních na energetické využití komunálního odpadu (EVO), viz obr. 35.   

 

Obr. 35 Současná legislativa určující množství podporované energie ze zařízení EVO 

Dle stávajících právních předpisů má zařízení EVO nárok na příspěvek k ceně elektřiny: 

• z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen KVET, viz kap. 8.1.1), 

• z elektřiny pocházející z druhotných zdrojů (viz kap. 8.1.3).  

• příplatek za decentrální výrobu. 

Podmínka vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla je splněna pokud při je při 
kombinované výrobě oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla dosaženo měsíční nebo roční 10% 
úspory primární energie UPE větší než 10% (viz kap. 8.1.2). Struktura položek umožňující provozní 
podporu zařízení na energetické využití odpadů relevantních vzhledem k cílům studie je zobrazena na 
obr. 36. 

 

Obr. 36 Struktura podpory dle současné legislativy 

8.1.1 Elekt řina vyrobená z vysoceú činné kombinované výroby 
  elekt řiny a tepla ( KVET) 

Model výpočtu elektřiny z vysoceúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ( KVET) vychází 
z postupu, který je popsán ve vyhlášce 344/2009 Sb. Za elektřinu vyrobenou z KVET lze vykázat 
pouze část elektřiny, která je přímo spjata s dodávkou užitečného tepla.  Pro účely výpočtu elektřiny z 
KVET se zařízení rozdělí na dvě fiktivní části - kogenerační a nekogenerační část. Postup rozdělení je 
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definován v Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění 
a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES. 

Vzhledem k faktu, že u zařízení EVO se v důsledku zachování primárního účelu zařízení, tj. spalování 
odpadu, a zajištění flexibility provozu převážně využívá kondenzační odběrové turbiny, je právě na 
příkladu kondenzační odběrové turbíny ukázáno fiktivní rozdělení na kogenerační a nekogenerační 
část (obr. 37). Pro toto rozdělení a následně rovněž pro výpo čet výroby elekt řiny z KVET jakož 
podporované části je d ůležitá definice užite čného tepla . Tomuto aspektu se detailněji věnuje 
kapitola 8.3.  
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Obr. 37 Fiktivní rozdělení na kogenerační a nekogenerační část 

Výpočet elektřiny z KVET (ET) je dle legislativy rozdílný podle použité technologie, kde pro spalovny 
odpadů připadají v úvahu dvě možnosti a to: 

• protitlaká turbína, 

• kondenzační odběrová turbína. 

Výpočet ET u obou variant vychází ze stejného vzorce: 

yxQE p
T
už

T ⋅⋅= , 

kde: 

 [MWh]  množství užitečné tepelné energie dodávané z kombinované výroby k dalšímu využití. 

Definice užite čného tepla je uvedena v p říloze č. 4 k vyhlášce 344/2009 Sb .: 

"Užitečným teplem se rozumí teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a 
elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teplu a chlazení; 
užitečným teplem není teplo spotřebované pro vlastní spotřebu výroby tepla, nebo 
elektřiny, nebo tepla a elektřiny; užitečným teplem není ani teplo spotřebované pro 
výrobu elektřiny u sériově řazených turbosoustrojí navazujících na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny". 
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  součinitel vlivu zatížení, 

  směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízeních kombinované výroby 

k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek. Jedná se o výrobu elektřiny, které je 
bezprostředně spojena s výrobou užitečného tepla. Tento parametr se pro zmíněné 
varianty určuje odlišně z tabulek uvedených ve vyhlášce 344/2009 Sb..  

Výše příspěvku pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla je stanovena cenovým 
rozhodnutím ERÚ (Cenové rozhodnutí 7/2011) a liší se podle instalovaného výkonu.  Výrobce 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem za jednotlivé 
výrobny od 1 MWe do 5 MWe včetně (nad 5 MWe) účtuje územně příslušnému provozovateli 
regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud k přenosové soustavě 
připojen, příspěvek k ceně elektřiny 390 Kč/MWh (45Kč/MWh) za každou vykázanou MWh vyrobené 
elektřiny.   

Instalovaný výkon zařízení EVO s kapacitou 100 kt/rok a výše odpovídající současné úrovni s 
kondenzační odběrovou turbínou bude instalovaný výkon přesahovat hranici 5 MWe.  Výkon nižší než 
5 MW lze očekávat pouze u zařízení s protitlakovou turbinou s kapacitou 100 kt/rok a nižší, resp. 
zařízeních EVO dodávajících převážně teplo a kryjících pouze vlastní spotřebu el. energie. Z pohledu 
platné legislativy podpory KVET sou časná výše p říspěvku 45 K č/MWh tém ěř neovlivní 
ekonomickou bilanci plánovaných za řízení. 

8.1.2 Výpočet úspory primární energie ( UPE) 

Jak již bylo zmíněno pro přiznání podpory pro elektřinu pocházející z KVET je zapotřebí splnit 
podmínku úspory primární energie minimálně 10%. K určení úspory primární energie (UPE)  byl 
vytvořen výpočet vycházející z přílohy č. 4 k vyhlášce č. 344/2009 Sb. Vzhledem k faktu, že výpočet 
UPE se neprovádí pro celou výrobnu, ale pouze pro kogenerační část, viz.  obr. 37), bylo výpočty 
ověřeno, že zařízení EVO s b ěžnými parametry páry (4 MPa, 400°C) tuto podmínku s plní .  

8.1.3 Určení množství elekt řiny z druhotného zdroje 

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 344/2009 Sb. je veškerá elektřina vyrobená výhradně z druhotných 
zdrojů elektřinou s nárokem na příspěvek dle zákona. Při spalování odpadu je tedy podporována 
celková výroba elektrické energie, tedy celý svorkový výkon bez ohledu na podíl vlastní spotřeby a 
exportované části elektřiny. 

Výše příspěvku k ceně elektřiny je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ a účtuje se za každou 
vykázanou MWh vyrobené elektřiny. Pro elektřinu vyrobenou využíváním druhotných energetických 
zdrojů platí tyto pevné ceny a určené podmínky: 

Výrobce elektřiny při využívání druhotných energetických zdrojů s výjimkou spalování degazačního 
plynu účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli 
přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 45 Kč/MWh. 

Stejn ě jako p říspěvek za elekt řinu z KVET ani výše p říspěvku DZE nem ůže zásadním zp ůsobem 
ovlivnit ekonomickou bilanci projekt ů EVO. Zanedbatelný p řínos má rovn ěž příspěvek za 
decentrální výrobu.    

8.2 Principy podpory dle p řipravovaného zákona o podporovaných zdrojích 

V této kapitole je uveden přehledný popis principů podpory výroby elektřiny v zařízeních EVO, který 
vychází z připravovaného zákona o podporovaných zdrojích.  
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Dle připravovaného zákona o podpo ře využívání energie z obnovitelných zdroj ů energie a 
druhotných energetických zdroj ů a z vysoceú činné kombinované výroby elekt řiny a tepla a o 
změně některých zákon ů může být předmětem podpory u zařízení EVO: elektřina vyrobená 
z vysoceúčinné kogenerace (KVET), z obnovitelných zdrojů (OZE) a z druhotných zdrojů (DZE). 
Struktura podpory vztahující se k zařízením na energetické využití odpadů dle navrhovaného zákona 
je na obr. 38. 
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Obr. 38 Struktura podpory dle navrhovaného zákona 

8.2.1 Elekt řina z KVET  

Zákonem je kombinovaná výroba elektřiny a tepla definována jako přeměna primární energie na 
energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním 
zařízení. Užitečným teplem je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící 
pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely 
s výjimkou odb ěru pro vlastní spot řebu zdroje  a tepelné energie využité k další přeměně na 
elektrickou nebo mechanickou energii. 

Elektřinou z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je rozuměna elektřina vyrobená ve 
společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo 
osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, nebo v zařízení, 
kde se při její výrobě dosahuje poměrné úspory vstupního primárního paliva potřebného na výrobu 
této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě. 

Podpora elektřiny z vysokoúčinné KVET může být pro jednotlivé výrobny elektřiny stanovena odlišně, 
a to s ohledem na umístění a velikost instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité 
primární palivo a provozní režim výroby elektřiny (§6 odst. 1).  

Způsob a výpočet podporovaného množství elektřiny z KVET se nemění. Mechanismus podpory 
zakotvený v zákoně o podporovaných zdrojích je totožný se současným stavem 
popsaným v kap. 8.1.1 

8.2.2 Elekt řina z OZE  

Obnovitelnými zdroji jsou dle znění připravovaného zákona přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie 
větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, 
energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a 
energie bioplynu. 

Dále je definována biomasa jako biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického 
původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, 
zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část 
průmyslového a komunálního odpadu. 
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Pro zařízení EVO tedy platí, že biologicky rozložitelná (BRO) část KO je biomasa a BRO část spadá 
pod  definici obnovitelných zdrojů a provozovatel zařízení EVO má nárok na podporu za výrobu 
elektřiny z OZE.  

Pak pro elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo z druhotných zdrojů platí definice, uvedena v § 2 tohoto 
zákona, kdy jako elektřinu z OZE nebo z DZE rozumíme část elektřiny naměřené na svorkách 
generátoru sníženou o vlastní spotřebu elektřiny a při společném spalování poměrnou část elektřiny 
pocházející z OZE nebo DZE. 

Samotná podpora elektřiny z OZE se mimo jiné vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách 
elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou 
prováděcím právním předpisem (viz dále).  

Množství podporované elektřiny z OZE je také ovlivněno již definicí této elektřiny, která je uvedena 
výše a ze které vyplývá, že není podporována část elektřiny na vlastní spotřebu  

Pro stanovení podílu elektřiny vyrobené z OZE resp. DZE není rozhodující hmotnostní podíl BRO části 
v KO, ale podíl energetického obsahu. Podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na 
energetickém obsahu komunálního odpadu stanoví prováděcí právní předpis. 

8.2.3 Elekt řina z DZE  

Druhotnými energetickými zdroji rozumí zákon takové využitelné energetické zdroje, jejichž 
energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při 
uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém 
využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné 
hospodářské činnosti. 

Elektřina z DZE je dle zákona definována analogicky jako elektřina z OZE a je uvedena v předchozí 
kapitole. 

Podpora elektřiny z DZE se dle zákona vztahuje na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě 
elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny využívajících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost 
užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.  

Při energetickém využívání komunálního odpadu se pak podpora vztahuje pouze na biologicky 
nerozložitelnou část a navíc musí být splněna podmínka kogenerace. Tato podmínka je na rozdíl od 
kogenerační elektřiny z OZE jasně definovaná (§ 5 odst. 4). 

8.2.4 Stanovení podílu energie vnesené biologicky r ozložitelnou části komunálních 
odpad ů 

Rozlišení mezi elektřinou z OZE a elektřinou z DZE je závislé na správném stanovení obsahu energie 
vnesené do procesu EVO BRO části KO. K tomuto účelu lze využít následující metody: 

• Radiouhlíková metoda (14C) 

• Bilanční metoda. 

Radiouhlíková metoda ( 14C) určování obsahu biologicky rozložitelné frakce KO 

Metoda je založena na rozdílném podílů isotopů 14C a 12C ve fosilní a biogenní části paliva (odpadu) a 
poločasu rozpadu isotopu 14C (5730 let). Zatímco fosilní paliva vzhledem k jejich stáří isotop 14C 
neobsahují, podíl 14C u biogenních paliv se liší, reflektuje stáří jednotlivých komponent a koncentraci 
14C v atmosféře (do roku 1952 konstantní, po 1952 proměnná). Podíl biogenní části je pak úměrný 
podílu 14C. Jako problematické se však jeví určení referenční úrovně pro směsná paliva vzhledem k 
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výraznému nárůstu koncentrace 14C v atmosféře v důsledku atomových testů v 50. letech minulého 
století [23]. 

Bilan ční metoda ur čování obsahu biologicky rozložitelné frakce KO 

Metoda byla vyvinuta na TU Vídeň [24]. Je založena na řešení soustavy bilančních rovnic (hmotnostní 
bilance popele, hmotnostní bilance uhlíku,  energetická bilance, bilance kyslíku a tvorba oxidu 
uhličitého). Pro řešení je nutná znalost dat z literatury a data z kontinuálního měření běžně dostupná 
při provozu spalovny. Metoda vyžaduje znalost složení hořlaviny spalovaného paliva - nahrazuje se 
odhadem. 

Bilanční metoda není na zařízeních EVO provozovaných v ČR aplikována. V roce 2011 bylo v 
zařízeních SAKO Brno a ZEVO Malešice provedeno měření obsahu biogenního resp. fosilního CO2 
ve spalinách pomocí radiouhlíkové metody. Výsledky ukazují na vysoký (až nereálný) podíl 
biogenního C ve spalinách (cca 70%). Výsledky měření však nelze přímo použít pro hodnocení podílu 
vstupní energie vnesené biologicky rozložitelnou částí KO.  Pro tyto účely je nutný přepočet. Úvodní 
analýzy vycházející z výše popsané bilanční metody a výsledků projektů VaV MŽP v oblasti stanovení 
charakteristik komunálních odpadů [25] naznačují, že podíl energie vnesené biologicky rozložitelnou 
částí komunálních odpadů při zohlednění objemných a živnostenských odpadů, které se v zařízeních 
EVO vedle SKO rovněž spalují, se bude pohybovat kolem 50%, což koresponduje s informacemi 
poskytnutými sdružením CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) o podílu v 
zemích EU s vyšším podílem termicky zpracovaných odpadů. 

Zákon o podporovaných zdrojích předpokládá, že podíl energie vnesené BRO částí bude stanoven 
jako fixní hodnota prováděcím právním předpisem. Pro pot řeby vypracování této studie a 
vyhodnocení efektu podpory výroby elekt řiny z OZE resp. DZE z komunálních odpad ů bude 
dále uvažováno s podílem energie vnesené biogenní částí 50%.  

8.2.5 Minimální ú činnost užití energie  

Podmínkou přiznání podpory je rovněž splnění určité minimální účinnosti užití energie, která bude 
stanovena v prováděcím předpisu. Definice pojmu minimální účinnosti ani metodika jejího výpočtu 
není dosud známa (zveřejněna). Pokud se zaměříme na stávající právní stav, pak pro kogenerační 
zařízení a výrobny elektřiny je minimální účinnost užití energie vyjádřena účinností výroby elektřiny 
(vyhláška 349/2010 Sb., Příloha 6). Z pohledu prezentace výsledků širší odborné veřejnosti je pak 
zapotřebí rozlišovat mezi účinností výroby elektřiny (vyhláška 349/2010 Sb.) a termickou účinností 
(obecně akceptovaný postup hodnocení účinnosti). 

Účinnost výroby elektřiny se stanoví jako poměr vyrobené elektřiny (naměřené na svorkách 
generátoru) Esv [MWh] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qpal,el [GJ] za stejnou dobu. 

Termická účinnost se stanoví jako poměr vyrobené elektřiny (naměřené na svorkách generátoru) Esv 
[MWh] k celkové energii paliva Qpal [GJ] za stejnou dobu: 

Odlišnost při výpočtu účinnosti výroby elektřiny je, že v poměru se svorkovým výkonem je pouze část 
energie v palivu připadající právě na výrobu elektřiny. Od celkové energie v palivu je odečtena 
poměrná část připadající na výrobu tepla. Z tohoto plyne, že průběh funkce účinnosti výroby elektřiny 
v závislosti na výrobě tepla (kogenerační výrobě)  je rostoucí a naopak je tomu u termické účinnosti.  
Rozdíl mezi jednotlivými účinnostmi je tedy tím větší, čím větší je množství vyrobeného tepla. V 
kondenzačním režimu mají pak tyto účinnosti stejnou hodnotu a v režimu maximálního odběru je 
rozdíl největší, viz obr. obr. 39.  
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  Obr. 39 Typický průběh účinnost výroby elektřiny a termická účinnost na množství 
dodaného tepla pro modelový případ zařízení EVO 
 s různým způsobem vyvedení tepelného výkonu 

8.2.6 Dílčí shrnutí 

V následujícím textu jsou shrnuty hlavní principy podpory dle návrhu zákona. Zákon předpokládá 
následující podporované položky a podmínky jejich uplatnění: 

• podpora elektřiny z KVET: 
o podpora elektřiny související s dodávkou tepla, 
o nutnost splnění podmínky vysoceúčinné kogenerace (UPE>10%), 
o vychází se ze svorkového výkonu, 

• podpora elektřiny z OZE: 
o část odpovídající energetickému obsahu BRO složky v KO (cca 50 %), 
o pouze elektřina z kogenerace, podmínka UPE>10% nemusí být splněna, 
o uplatněna svorková výroba snížená o vlastní technologickou spotřebu, 

• podpora elektřiny z DZE: 
o část odpovídající energetickému obsahu fosilní složky v KO (cca 50 %), 
o pouze elektřina z kogenerace, podmínka UPE>10% nemusí být splněna, 
o uplatněna svorková výroba snížená o vlastní technologickou spotřebu. 

Grafické vyjádření výše uvedených bodů reprezentuje obr. 40.  

Termická 
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Obr. 40 Princip podpory elektřiny z EVO dle připravovaného zákona o podporovaných zdrojích  

8.3 Model podpory - popis a analýza 

Cílem provedených výpočtů prezentovaných v této kapitole bylo prověřit nové nastavení podpory 
výroby elektřiny z odpadu a ověřit zda vlivem nastavení mechanismu podpory nedochází k 
diskriminaci určitých zařízení resp. jejich provozních režimů zahrnutých do perspektivních scénářů na 
základě některého z technických parametrů zakotvených v legislativě.  

K tomuto byl vytvořen komplexní model zahrnující: 

• typické technologické uspořádání zařízení EVO, 

• vyčíslení potenciálu výroby energie, 

• vyčíslení množství podporované elektřiny v zařízeních EVO v jednotlivých složkách KVET, 
OZE a DZE. 

V další části textu se teplárnou EVO rozumí zařízení na energetické využití odpadu vybavené 
kondenzační odběrovou turbínou. Pára z odběru se využívá k dodávce tepla ve formě horké vody. 
Spalovna je schopna provozovat turbínu v různých režimech s různým průtokem v odběru nebo s 
minimálním využitím odběru pouze pro krytí technologických potřeb (tzn. bez exportu tepla). Pak 
rozlišujeme následující hraniční provozní režimy: 

• Plný odběrový režim je režim, při kterém poptávka po teple převyšuje tepelný výkon spalovny. 
Průtok odběrem je maximální. Dodávka tepla je maximální. Tento režim je obvykle dosažen v 
zimních měsících.  

• Plný kondenzační režim je naopak režim, při kterém je dodávka tepla nulová. Tento režim se 
předpokládá v případech, kdy nelze uplatnit vyrobené teplo.   

Příklad modelového diagramu poptávky po teple s vyznačením dodávky tepla ze zařízení EVO 
(červená čára) zobrazuje obr. 41. Zvýrazněné režimy na obr. 41 jsou pro účely další analýzy 
přeneseny do obr. 42, kde je v horním grafu znázorněna závislost měrné výroby elektřiny [kWh/t] na 
klesající poptávce po teple (vzrůstajícím procentu páry vedené do kondenzační části turbíny).  
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Měsíc
Plný odběrový režim

(EVO-T 90%)

Částečný kondenzační 
režim (EVO-T 45%)

 

Obr. 41 Diagram sítě CZT – zařízení EVO s výraznou dodávkou tepla - teplárna 

Dále byly tyto dva základní provozní režimy odběrové turbíny analyzovány z pohledu uplatnitelného 
množství podporované elektřiny. Na základě výsledků simulací provedených v tomto modelu byly poté 
dopočítány základní parametry pro určení množství podporované části výroby elektrické energie. Pro 
výpočet podpory byly použity tři různé varianty zohledňující různé mechanismy podpory s přímou 
vazbou na legislativu: 

• Varianta P0 – mechanismus podpory podle současného stavu legislativy. 

• Varianta P1 – mechanismus podpory podle připravovaného zákona - podpora vázána na 
kogenerační výrobu (tj. výrobu v kogeneračním zařízení). 

• Varianta P2 – mechanismus podpory vycházející z úpravy P1 - podpora elektřiny vázána na 
vysoce účinnou kogenerační výrobu (KVET). 

Varianta P0 popisuje množství podporované výroby elektřiny tak, jak může být uplatněno dnes, tj. za 
stávající legislativy (viz kapitoly 8.1 a 8.3.1). P1 analyzuje vliv návrhu zákona na změnu množství 
podporované výroby (viz kapitoly 8.2 a 8.3.2). Varianta P2 je modifikací P1 s cílem demonstrovat 
nepříznivý efekt,kterého by bylo dosaženo pokud bude podpora svázána se splněním podmínky 
vysoceúčinné kogenerace. Mechanismus podpory dle varianty P2 není implementován v 
připravovaném zákoně o podporovaných zdrojích. 
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a) Plný odběrový režim (EVO-T 90%) b) Částečný kondenzační režim (EVO-T 45%) 

Obr. 42 Princip podpory dle nového návrhu zákona - varianta P1 

Z pohledu provozu a podpory zařízení EVO nový zákon nově zavádí podporu elektřiny vyrobené 
z BRO části KO, která se považuje za obnovitelnou energii, dále označeno jako OZE. Stejně jako 
doposud je možné získat příspěvek k ceně elektřiny za KVET a DZE. 

Připravovaný zákon definuje pouze principy podpory. Samotný postup výpočtu množství podporované 
energie v jednotlivých kategoriích (KVET, DZE, OZE) zákon neobsahuje - metodika bude zahrnuta v 
návazné legislativě - prováděcích předpisech. Pro účely analýzy a vyčíslení množství elektřiny k 
podpoře ve variantě P1 a variantě P2 byl navržen postup výpočtu podporovaného množství elektřiny, 
který je založen na následujících principech a krocích: 

1. Svorkový výkon se rozdělí v poměru BRKO složky ve vstupním palivu (podíl BRKO složky 
v KO cca 50%). Tím se získá svorkový výkon odpovídající biologicky rozložitelné části KO (v 
obr. 42 sloupec 2, část označená OZE) a svorkový výkon odpovídající biologicky 
nerozložitelné části KO (v obr. 42 sloupec 2, část označená DZE). 

2. Množství elektřiny z KVET  je vyčísleno v souladu s existujícím právním předpisem - vyhláška 
344/2009 Sb. 

3. Tím se svorkový výkon rovněž rozdělí na část vyrobenou v rámci vysoceúčinné kogenerace 
(KVET, v obr. 42 sloupec 1) a množství mimo vysoceúčinnou kogeneraci (v případě zařízení s 
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kogeneračním zařízením - nejčastěji kondenzační odběrová turbina - se pak jedná o 
kogenerační výrobu) 

4. Od svorkového výkonu se odečte vlastní spotřeba elektřiny. Tím se získá exportované 
množství elektřiny, která se následně rozdělí v poměrech dělení sloupce 2 (cca 50%). Tím se 
získá část exportované elektřiny vyrobené z biologicky rozložitelné části KO (sloupec 3, 
označeno OZE) a část exportované elektřiny vyrobená z biologicky nerozložitelné části KO 
(sloupec 3, označeno DZE). Analogicky lze rozdělit vlastní spotřebu na část OZE a DZE. 

Pozn.: u běžných energetických zařízení činí vlastní spotřeba elektřiny kolem 5% max. 10%. 
U zařízení EVO se spotřeba v důsledku komplexních systémů čištění spalin pohybuje řádově 
kolem 100 kWh/t odpadu, což vzhledem k nízké měrné produkci elektřiny ve srovnání s 
klasickými zdroji vede k výrazné procentuální hodnotě (až 30 % svorkového výkonu ). Tento 
Specifický aspekt ovliv ňující výrobu a vlastní spot řebu elekt řiny v za řízeních EVO vede 
k nižším podporovaným množstvím elekt řiny z OZE a DZE i v p řípadě, že se vyrobené 
teplo pln ě využívá (viz obr. 42 a). 

5. Exportovaná elektřina resp. její složky DZE o OZE se následně rozdělí v poměru sloupce 1, 
tedy v poměru kogenerační a vysoceúčinné kogenerační výroby 

Pozn.: 

• přepočet se provádí pouze pro variantu P2 

• pro variantu P1 se podporované množství rovná exportu; podmínkou je výroba v 
kogeneračním zařízení a splnění podmínky minimální účinnosti užití. Při výrobě mimo 
kogenerační zařízení nebo při nesplnění  podmínky minimální účinnosti užití bude 
podporované množství rovno nule. 

Výpočet jednotlivých podílů, který byl použit pro účely analýzy je tvořen systémem poměrného 
násobení jednotlivých částí. Tím jsou respektovány základní přírodní principy a nedochází 
k preferování (usměrňování výpočtem) některé ze složek (OZE a DZE, KVET a kogenerace) za 
účelem zvýšení podporované části (např. že by pro krytí vlastní spotřeby byla použita pouze 
kogenerační elektřina z fosilní části KO). Podle těchto pravidel byla vytvořena tabulka podílů 
jednotlivých „druhů“ elektřiny (viz tab. 28) a poté vypočítáno množství podporované energie (viz 
kapitoly 8.3.1 až 8.3.3) pro dva modelové provozní režimy (obr. 42).  

Tab. 28 Podíly elektrické energie pro modelový případ zařízení EVO 150 kt/rok s kondenzační 
odběrovou turbinou- přepočteno na tunu odpadu [kWh/t] 

Plný odběrový režim 

(EVO-T 90%) 
Výroba Export  

Částečný kondenzační 

režim (EVO-T 45%) 
Výroba Export 

Výroba 398 285  Výroba 507 394 

DZE  199 142  DZE  254 197 

OZE  199 142  OZE  254 197 

Vysoceúčinná KVET 217 153  Vysoceúčinná KVET  114 87 

KVET DZE  108 77  KVET DZE  57 43 

KVET OZE  108 77  KVET OZE  57 43 

Kogenerace 181 132  Kogenerace 393 307 

NEKVET DZE  90 66  NEKVET DZE  196 154 

NEKVET OZE  90 66  NEKVET OZE  196 154 
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Elektřina z KVET v modelu byla pro všechny varianty počítána shodně, protože definice je jak 
v současné (viz kapitola 8.1.1), tak v připravované legislativě (viz kapitola 8.2.1) totožná. Definice 
vychází z definice užitečného tepla uvedené ve směrnici evropského parlamentu a rady 2004/8/ES, 
kde je definováno v čl. 3 písm. b) a c): 

b) „užitečné teplo“ znamená teplo vyrobené v procesu společné výroby elektřiny a tepla k 
uspokojení hospodářsky odůvodnitelné poptávky po teplu nebo chlazení, 

c) „hospodářsky odůvodnitelná poptávka“ znamená poptávku, která nepřesahuje potřeby tepla 
nebo chlazení a která by jinak byla uspokojena za tržních podmínek jinými procesy výroby 
energie než společná výroba elektřiny a tepla. 

V Rozhodnutí komise z 19. 11. 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy 
II 2004/8/ES je tato definice upřesněna: 

5.6 V souladu s definicemi uvedenými v čl. 3 písm. b) a c) směrnice 2004/8/ES lze za užitečné 
teplo považovat následující teplo: teplo používané pro technologický oh řev a vytápění 
prostor a/nebo teplo dodávané pro následné potřeby chlazení; teplo dodávané do sítí 
dálkového vytápění/chlazení; spaliny z procesu kombinované výroby tepla a elektřiny 
používané pro přímé vytápění nebo potřeby sušení.  

5.7 Příklady jiného tepla než užitečného jsou následující: teplo odváděné do prostředí bez 
užitečného využití (2); tepelné ztráty z komínů nebo odtahů spalin; teplo odváděné do 
zařízení, jako jsou kondenzátory nebo topné radiátory; teplo používané vnitřně pro 
odvzdušňování, ohřev kondenzátu, ohřev přídavné vody a přívodní vody kotle, které se 
využívají k provozu kotlů v mezích hranic kogenera ční jednotky , např. u kotlů s rekuperací 
tepla. Obsah tepla kondenzátu vráceného do kogeneračního zařízení (např. po využití pro 
přímé vytápění nebo v průmyslovém procesu) není považován za užitečné teplo a lze jej 
odečíst od tepelného toku spojeného s výrobou páry v souladu s postupy členských států. 

V české legislativě, konkrétně v příloze č.4 k vyhlášce 344/2009 Sb. je pak definice: 

Užitečným teplem je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny 
k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teplu a chlazení; užitečným teplem není 
teplo spotřebované pro vlastní spotřebu výroby tepla, nebo elektřiny, nebo tepla a elektřiny; 
užitečným teplem není ani teplo spotřebované pro výrobu elektřiny u sériově řazených 
turbosoustrojí navazujících na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. 

Pro přiznání podpory elektřiny z kombinované výroby je zapotřebí splnit podmínku, že úspora 
primárního energie (UPE) musí být větší než 10 % (počítáno dle kapitoly 8.1.2). Tato podmínka je 
shodně jak ve stávající, tak v navrhované legislativě. Zařízení EVO tuto podmínku splní. 

8.3.1 Varianta P0 - sou časný stav 

Varianta P0 vychází ze stávající legislativy popsané v kapitole 8.1 a týkající se podporované části 
výroby elektrické energie. V současných právních předpisech je podporována elektřina 
z kombinované výroby, viz obr. 43 a) i b) první sloupec (určeno dle kap. 8.1.1), a elektřina vyrobená 
z druhotných zdrojů, viz obr. 43 a) i b) třetí sloupec (určeno dle kap. 8.1.3). V sou časnosti platí pro 
spalovny odpad ů, že veškerý spalovaný odpad je brán jako druhotný energetický zdroj (DZE). 
V rámci podpory elekt řiny pocházející z druhotných zdroj ů lze uplatnit celkový svorkový výkon 
na turbín ě. 
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a) Plný odběrový režim (EVO-T 90%) b) Částečný kondenzační režim (EVO-T 45%)  

Obr. 43 Graf výroby a podpory elektřiny dle P0 [kWh/t] 
  

8.3.2 Varianta P1 - mechanismus podpory dle p řipravovaného zákona o 
podporovaných zdrojích  

Varianta P1 vychází z navrhovaného zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o 
změně některých zákonů. 

Podpora elektřiny z vysoceúčinné kombinované výroby (KVET) je analogická jako v současné 
legislativě. Zařízení EVO je vzhledem ke své primární funkci rozděleno na tři subsystémy - vlastní 
termický proces, systém využití tepla (kogenerační systém) a systém čištění spalin (obr. 34). 
Subsystémy mimo kogenerační systém (termická část a systém čištění spalin) jsou spotřebiteli tepla 
pro technologické účely vyrobeného v rámci kogeneračního systému (předehřev vzduchu, hnací pára 
pro SNCR, opětovné ohřevy pro dosažení provozních teplot aparátů čištění spalin). Tyto spot řeby 
tepla by m ěly být zahrnuty do tepla užite čného.  

Na rozdíl od varianty P0, tedy současné legislativy, je v návrhu nového zákona již odpad striktně 
rozdělen na biologicky nerozložitelnou část odpadu (DZE) a biologicky rozložitelná část odpadu (OZE) 
a elektřina korespondující s těmito podíly bude podporována samostatně jako elektřina z DZE a 
elektřina z OZE. Důležitou součástí návrhu nového zákona je, že podporována bude pouze část 
vyrobená v kogeneraci, což platí jak pro elektřinu z DZE, tak z OZE, viz kapitola 8.2. Není vyžadována 
podmínka splnění vysoceúčinné kogenerace. Avšak pro zařízení na energetické využívání odpadů 
v případě biologicky rozložitelné části odpadu (OZE) je v zápisu určitá nejednoznačnost, kdy dle § 4 
odst. (4) písm. b) z biomasy se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě 
elektřiny a tepla je u biomasy obecně nutná podmínka kombinované výroby elektřiny a tepla, na rozdíl 
od odst. (4) písm. d) energetickým využíváním komunálního odpadu se podpora vztahuje pouze na 
elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného 
komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém 
obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis, kde je zmíněna pouze nutnost počítat 
s biologicky rozložitelnou částí nikoliv s kombinovanou výrobou ani zde není odkaz na předchozí 
odstavec, tak jak je uvedeno u biologicky nerozložitelné části (DZE) v § 5 odst. 4.  

Samotná podmínka přiznání podpory pouze části vyrobené v kogeneraci nevede ke znevýhodnění 
spaloven při vyšším využití kondenzačního režimu, kdy při malé poptávce po teple výrazně klesne 
množství elektřiny z KVET, viz obr. 44. Podporována nebude výroba elektřiny v zařízeních s 
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kondenzační odběrovou turbinou, tj. zcela bez dodávky tepla. Taková zařízení nesplní minimální 
požadovanou hodnotu účinnosti užití. Správné a citlivé nastavení minimální požadované účinnosti 
stanoví rovněž minimální nutnou dodávku tepla u zařízení s kondenzační odběrovou turbinou.  

Odečtení vlastní technologické spotřeby u OZE je v souladu s ustanovením vyhl. 475/2005 Sb, tedy v 
souladu s principy platnými pro jiné obnovitelné zdroje. U DZE se dnes dle postupu výpočtu 
uvedeném ve vyhl. 344/2009 Sb., Příloha č. 5 stejně jako u KVET vlastní technologická spotřeba 
neodečítá. Zejména u spaloven odpad ů je odečet vlastní technologické spot řeby aplikovaný v 
připravovaném zákon ě možné považovat za výrazné znevýhodn ění (penalizaci) za řízení s 
kvalitním systémem čišt ění spalin, které jsou zákonit ě spojeny s výrazn ě vyšší spot řebou 
elekt řiny. 
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a) Plný odběrový režim (EVO-T 90%) b) Částečný kondenzační režim (EVO-T 45%) 

Obr. 44 Graf výroby a podpory elektřiny dle P1 [kWh/t] 

8.3.3 Varianta P2 – podpora elekt řiny vázána na vysoce ú činnou kogenera ční výrobu 
(KVET) 

Varianta P2 z pohledu rozlišení mezi elektřinou z DZE a OZE plně vychází z P1. Podstatnou změnou 
v tomto modelovém příkladě je, že pro uplatnění podpory výroby elektřiny z OZE a DZE je aplikována 
podmínka vysoceúčinné kogenerace. Smyslem výpočtu je ukázat jaké důsledky by mělo striktní trvání 
na podmínce vysoceúčinné kogenerace na množství podporované elektřiny a tedy i reálné podpoře 
zřízení EVO z pohledu navýšení finančních toků. 

Podmínka přiznání podpory pouze na část elektřiny vyrobenou v rámci vysoceúčinné kogenerace by 
vedla k výrazně nižšímu množství podporované elektřiny. Pokles je znatelný i při plně odběrovém 
režimu zařízení EVO s kondenzační odběrovou turbinou. Do elektřiny z KVET se nezapočítává část 
vyrobené elektřina korespondující s výrobou na kondenzační části turbiny. Přitom přibližně 10% 
nominálního průtoku páry musí vždy procházet kondenzační částí. Při částečném využití 
kondenzačního režimu dochází k dalšímu znevýhodnění spaloven. Při malé poptávce po teple 
výrazně klesne podporované množství, viz obr. 45. Navíc bude podporována pouze část exportovaná, 
tedy bez vlastní spotřeby. Tyto opatření vedou ke snížení podporovaného množství energie až na 
úroveň pod 20% v případě provozních režimů s potlačenou dodávkou tepla, viz obr. 45. Těmto 
provozním režimům se u budoucích plánovaných zařízení nelze vzhledem k charakteru a velikosti sítě 
CZT vyhnout. 
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a) Plný odběrový režim (EVO-T 90%) b) Částečný kondenzační režim (EVO-T 45%) 

Obr. 45 Graf výroby a podpory elektřiny dle P2 [kWh /t] 
 

8.4 Zhodnocení mechanism ů podpory 

V této kapitole budou shrnuty poznatky týkající se mechanismů podpory v rámci navrhovaného 
zákona o podpo ře využívání energie z obnovitelných zdroj ů energie a druhotných 
energetických zdroj ů a z vysocoú činné kombinované výroby elekt řiny a tepla a o zm ěně 
některých zákon ů. 

• V okamžiku platnosti tohoto zákona dojde u stávajících zařízení EVO ve srovnání s existujícím 
stavem ke snížení celkového množství vykázané a podporované elektrické energie z odpadu. 
Dnes podporováno množství odpovídající svorkovému výkonu. V budoucnu bude 
podporováno množství odpovídající exportu (podmínkou je kogenerační výroba a splnění 
minimální účinnosti užití energie. 

• Pokles podporovaného množství ve srovnání se současným stavem bude tím razantnější, čím 
vyšší bude podíl vlastní spotřeby elektřiny z celkového množství vyrobené elektřiny. Tento 
aspekt penalizuje systémy s komplexním systémem čištění spalin (např. metoda selektivní 
katalytické redukce NOx s ohřevem na provozní teploty nutně spojená s vyšší tlakovou ztrátou 
spalinové trasy a tedy i vyšší spotřebou elektřiny). 

• K pozitivnímu ovlivnění ekonomické bilance stávajících zařízení EVO bude nutné pokles 
podporovaného množství kompenzovat výší zelených bonusů (nepříznivý psychologický 
efekt). Příplatek dnes činí 45 Kč/MWh. 

• Nekogenerační výroba nebude podporována 

• Podpora bude vázána na výrobu elektřiny v kogeneračním zařízení. Bude vyžadováno splnění 
určité minimální účinnosti užití energie (stanoví prováděcí předpis). Podmínka vysoceúčinné 
kogenerace nemusí být splněna. Tento princip je v souladu s cíli strategie podporovat zařízení 
EVO s dodávkou tepla a přitom umožnit nutnou benevolenci zohledňující reálný potenciál 
dodávky tepla ze zařízení EVO (klimatické podmínky ČR, existence a velikost sítě CZT, 
majetkové a právní aspekty). 

• Podpora spojenou s podmínkou vysoceúčinné kogenerace by vedla k razantnímu snížení 
podporovaného množství a vysokým zeleným bonusům (nepříznivý psychologický efekt).   
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9. EKONOMICKÝ MODEL KLÍ ČOVÉHO PRVKU ISNKO  
- ZAŘÍZENÍ EVO 

V této části studie bude technická analýza jednotlivých scénářů rozšířena o nezbytnou ekonomickou 
nadstavbu tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle projektu, tj. posouzení dopadů podpory výroby 
elektřiny v zařízeních EVO, doporučení pro nastavení výše podpory a vyhodnocení dopadů na cenu 
elektřiny pro koncové spotřebitele. 

9.1 Motivace a cíl 

Smyslem ekonomického modelu je ověřit atraktivitu výstavby zařízení EVO pro komerční subjekt, tedy 
investora, který od jakékoliv podnikatelské činnosti očekává přiměřenou ekonomickou návratnost.  
Stejný princip je třeba uplatnit i pro instituce, jejichž primárním zájmem není vytváření zisku:  
v takovém případě je třeba uvažovat o dostupnosti finančních zdrojů a jejich ceně (například při 
čerpání úvěrových zdrojů). 

Podpora výstavby zařízení EVO má motivovat investory mimo veřejnou správu k efektivní 
podnikatelské činnosti v této oblasti. Ekonomický model proto replikuje standardní úvahu o návratnosti 
vloženého kapitálu s tím, že využívá nástroje a kalkulace, které “překládají“ vstupní parametry 
technické povahy (např. zpracovatelská kapacita) a finanční povahy (např. velikost daná výší 
vstupních investičních nákladů, náklady vynaložené na zpracování objemové jednotky odpadů, 
jednotkové ceny za výstupy – především teplo a elektřiny, avšak rovněž za vytříděný železný šrot, 
personální náklady atd.). 

Z finančního hlediska je třeba projekty hodnotit na bázi peněžních toků.  Na rozdíl od často nesprávně 
interpretovaného hodnocení na základě dosahovaných zisků, správná kalkulace peněžních toků 
vyjadřuje relaci mezi relevantními ekonomickými vstupy: počáteční investicí, provozními náklady a 
výnosy, nezbytnými reinvesticemi, náklady na kapitál a úvěry apod.  Reflektuje i “načasování“ 
jednotlivých finančních položek, daňové dopady odpisů vynaložených investičních nákladů a 
uvažovanou životnost zařízení. 

Pro hodnocení projektu se nejčastěji používá tzv. volný pen ěžní tok . Jednoduše je to hotovost, která 
z projektu při investici odplyne a v průběhu projektu do něj zpátky “natéká“.  Na rozdíl od čistého 
peněžního toku nezohledňuje způsob financování (např. použití úvěru a jeho splácení).  V podstatě jej 
lze považovat za hodnocení projektu na bázi financování pouze z vlastních finančních zdrojů, všechny 
finanční přínosy pak plynou zpět vlastníkovi projektu.  Využití externích zdrojů, jsou-li dostupné, pak 
zpravidla činí vlastní investice z pohledu návratnosti pro vlastníka atraktivnějšími. 

V případě hodnocení projektů výstavby zařízení na energetické využití odpadů je volný peněžní tok 
v modelu upraven o motivační položky: příplatky KVET, OZE a DZE a nezbytné investiční dotace, 
kterých může investor a provozovatel zařízení využít.  Přestože investiční dotace v účetním pojetí 
reprezentují způsob financování projektu, z pohledu investora jde o položky, které bezprostředně 
snižují výši investovaných peněz (snižují tedy odliv hotovosti).  Předkládaný model tak umožňuje 
stanovit, v jaké výši by dotace musela být poskytnuta vzhledem k celkovým investičním nákladům 
projektu, aby komerční subjekt měl zájem projekt realizovat (vybudovat zařízení a následně je po 
celou dobu životnosti provozovat). 

Výsledným parametrem pro finanční hodnocení projektů je tzv. vnit řní výnosové procento  (Internal 
Rate of Return, IRR), které představuje „průměrný roční výnos“ kalkulovaný na bázi peněžních toků za 
celou životnost projektu. 

Stanovení přijatelné hranice vnitřního výnosového procenta (pro účely tohoto materiálu v nominální 
výši 11%) vychází z obvyklého rozsahu požadované návratnosti vlastních prostředků vložených do 
realizace projektu při předpokládané úrovni rizika projektu. Vnitřní výnosové procento lze 
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zjednodušeně interpretovat jako takovou návratnost projektu, při které se čistá současná hodnota 
(součet kapitálových výdajů na investice a diskontovaných budoucích peněžních toků) rovná nule.  
Vnitřní výnosové procento kalkulované na bázi kalkulace konkrétního očekávaného vývoje 
hospodaření a peněžního toku považujeme za kriterium, které z ekonomického hlediska vede 
investora k rozhodnutí, zda projekt realizovat. 

V tomto směru vnitřní výnosové procento koresponduje s výpočtem požadované návratnosti v často 
užívaném modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM, capital asset pricing model, zkratka CAPM).  
Tento model stanoví přiměřenou očekávanou návratnost projektu (či investice do konkrétního aktiva) 
na základě následujícího matematického vztahu: 

r = rf + β * (rm − rf),  

kde 

r je očekávaná návratnost projektu v ročním procentuálním vyjádření (často označovaná jako 
výnosová míra), 

rf  je bezriziková výnosová míra, často chápaná jako výnos do splatnosti dlouhodobých vládních 
dluhopisů, 

β je faktor, který indikuje systematické riziko daného aktiva vzhledem k riziku celého trhu či dokonale 
diverzifikovaného portfolia aktiv, 

rm představuje očekávanou výnosovou míru akciového trhu (investice do vlastního kapitálu 
společností). 

Tuto kalkulaci investoři často doplňují o další přirážky za dodatečná rizika (vedle přirážky za riziko 
země, která se odhaduje na bázi aktuálního ratingu konkrétní země ve vazbě na výnos dlouhodobých 
vládních dluhopisů a srovnání s tzv. bezrizikovými zeměmi s nejvyšším investičním ratingem, se často 
uvádí přirážka za riziko vyplývající z velikosti společnosti či projektu – menší společnosti obvykle 
vykazují vyšší riziko).  

V České republice lze odhadovat očekávanou roční míru návratnosti v rozsahu 10 – 15%:  parametr rf 
lze dlouhodobě uvažovat v rozpětí 4 – 6% (v současnosti se u nejdelších vládních dluhopisů uvádí 
výnos do doby splatnosti zhruba 4.6%), riziková prémie (rm − rf), která je celosvětově předmětem řady 
akademických pojednání, se nejčastěji uvádí ve výši 4.5 – 5.0%. 

Nominální výnosnost (hranice požadovaného vnitřního výnosového procenta) ve výši 11% se tedy pro 
investora v České republice jeví jako přijatelná.  Při dlouhodobě uvažované tříprocentní inflaci tato 
hranice v reálném vyjádření představuje výnos zhruba 8%. 

Participace nekomer čního subjektu v projektu m ůže vést k nižšímu požadovanému IRR a tedy i 
nižší cen ě za zpracování odpadu. 

Pro účely prvotního hodnocení je uvažována technická životnost zařízení s horizontem 24 let.  Tento 
horizont předpokládá řádnou údržbu zařízení a reinvestice (výběrově, podle životnosti jednotlivých 
stavebních a strojních částí). Hladina volného peněžního toku dle uvažovaného modelu v jednotlivých 
letech kolísá vzhledem k nutným reinvesticím a nákladům na údržbu. Systém podpory je nutné 
nastavit tak, aby v druhé polovině technické životnosti zařízení nebyl peněžní tok pouze záporný (tj. 
výdaje na provoz, údržbu a reinvestice nepřevýšily výnosy z činnosti). Tato skutečnost by 
naznačovala, že ekonomická životnost projektu (není-li definována a požadována legislativně) bude 
kratší: komerční subjekt by zařízení provozoval do doby, kdy dosahuje nárůstu kalkulované 
návratnosti nebo návratnosti nad požadovanou úrovní – ta může být definována např. diskontní mírou 
uplatněnou pro stanovení čisté současné hodnoty projektu.  V okamžiku, kdy celková míra návratnosti 
kalkulovaná jako IRR klesne pod úroveň požadované návratnosti, komerční subjekt není motivován 
k dalšímu provozování zařízení a raději projekt ukončí. 
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9.2 Popis modelu a vstupní parametry ekonomické pov ahy 

Vytvořený ekonomický model zahrnuje všechny podstatné výnosové a nákladové položky. Při jeho 
sestavení řešitelský tým vycházel z dlouhodobých praktických zkušeností z realizační činnosti v oblasti 
ochrany životního prostředí. Problematika byla rovněž konzultována s provozovateli existujících 
zařízení EVO. V textu nebude uveden detailní popis modelu. Omezíme se na komentáře k vybraným, 
vzhledem k účelu studie stěžejním položkám. Model zahrnuje následující výnosové položky: 

• Za zpracování odpadu  

• Za prodej tepla 

• Za silovou elektřinu 

• Příplatky k ceně elektřiny 

• Železný šrot. 

Na straně nákladů jsou zohledněny následující nákladové položky s následujícím členěním: 

• Spotřeba materiálu a energie 

o Nakupovaná elektřina 

o Nakupovaný zemní plyn 

o Nakupované chemikálie 

o Nákup vody 

o Nakupovaný materiál, náhradní díly 

• Služby 

o  Opravy a údržba 

o Náklady na likvidaci tuhých reziduí 

o Náklady na likvidaci odpadních vod 

o Externí měření 

• Mzdové náklady. 

Nákladové položky jsou ovlivněny kapacitou zařízení a zvolenou technologií. Pro účely ekonomické 
analýzy se vycházelo z technologického uspořádání dle kap. 7. Jedná se o koncept moderní spalovny 
s celou řadou inovativních prvků, které vedou k efektivnímu využití energie a optimálním do budoucna 
udržitelným provozním nákladům. Technologie je založena na kombinaci předčištění pomocí suché 
metody a mokrého dočištění. Toto řešení spojuje výhody obou metod popsané v kapitole 6.3 
(jednoduchost a nižší provozní náklady, provozní flexibilita). Technologie je navržena bez produkce 
odpadních vod.  

9.2.1 Investi ční náklady 

Při vytvoření modelu použitého pro výpočet investičních nákladů v závislosti na zpracovatelské 
kapacitě byly zohledněny následující aspekty: 

• měrné investiční náklady klesají s kapacitou exponenciálně a pro přepočet mezi různými 
kapacitami lze využít následující vztah: 
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• Exponent 0,8 zohledňuje specifické aspekty technologií EVO zohledňující nutnou výstavbu ve 
více linkách při vyšších zpracovatelských kapacitách [8]. 

• Know-how zpracovatelů studie s realizací investičních celků v oblasti termického zpracování 
odpadů (Konsorcium W2E, viz kap. 7.1). 

• Skutečné náklady na realizaci projektů EVO v ČR a zahraničí. 

Známé ceny investičních celků byly přepočítány na úroveň cen v roce 2019. Při přepočtu byly využity 
cenové indexy ČSÚ (Index cen stavebních prací a stavebních objektů, Index cen průmyslových 
výrobců) resp. odhad jejich budoucího vývoje. Referenční investiční náklady pro zařízení se 
zpracovatelskou kapacitou 100 kt/a a rokem uvedení do provozu 2020 jsou uvažovány 2,9 mld. K č. 

9.2.2 Nakupovaná elektrická energie 

Zařízení EVO pokrývá svoji spotřebu elektřiny výrobou na parní turbíně. Elektřina je nakupována 
pouze při nestandardních provozních stavech, kdy turbogenerátor není v provozu nebo jeho výkon 
nestačí pokrýt vlastní spotřebu. Jedná se o cca 6% vlastní spotřeby. 

9.2.3 Nakupovaný zemní plyn 

Za běžného provozu není zemní plyn nebo jiné palivo pro stabilizaci potřeba. Stabilizace se využívá 
pouze při najíždění nebo odstavování technologie. Vzhledem k technologickému řešení systému 
čištění spalin není uvažováno ani s dodatečným ohřevem spalin. Energie vnesená zemní plynem je na 
úrovni 0,028 MWh/t odpadu. 

9.2.4 Nakupované chemikálie 

Spotřeba chemikálií nezbytných pro zajištění provozu byla určena bilančně vzhledem k navrženému 
provoznímu režimu. Vzhledem ke kombinaci suché a mokré metody se jedná o sorbent na bázi sody a 
NaOH.   

9.2.5 Nákup vody 

Analogicky jako spotřeba chemikálií je i spotřeba technologické vody ovlivněna systémem čištění 
spalin, optimálního využití suché a mokré metody, způsobu likvidace odpadních vod. Uvažováno se 
spotřebou technologické vody 1,1 m3/t odpadu. 

9.2.6 Opravy a údržba, nakupovaný materiál 

Náklady na údržbu jsou po investičních nákladech často druhou největší skupinou nákladů. Na 
základě praktických zkušeností (používaných např. pro vytváření znalostní báze expertních systémů 
společností EVECO Brno) byla sestavena tab. 29, která udává roční náklady na údržbu v procentech 
z celkové investiční ceny v závislosti na celkovém stáří jednotky EVO. Náklady na údržbu jsou 
v tabulce dále rozděleny zvlášť na náklady na údržbu stavební části a údržbu strojní části. 
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Tab. 29 Roční procentuální výše nákladů na údržbu jednotky EVO 

rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
stavební část [%] 0,05 0,03 0,10 0,10 0,30 3,00 
strojní část [%] 0,20 0,20 1,50 0,80 0,80 6,00 
rok 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
stavební část [%] 0,30 0,35 0,35 5,00 0,20 0,35 
strojní část [%] 0,90 1,00 4,00 0,90 1,00 10,00 
rok 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
stavební část [%] 0,40 0,40 4,00 0,40 0,40 1,00 
strojní část [%] 1,00 1,20 4,00 1,50 2,00 15,00 
rok 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
stavební část [%] 0,50 6,00 0,50 0,50 0,60 0,60 
strojní část [%] 3,00 3,50 8,00 4,00 5,00 6,00 

 

Obdobným způsobem byly vyčísleny rovněž náklady na nutné reinvestice. Celkové náklady na údržbu 
a reinvestice za celou dobu životnosti zařízení pak odpovídají cca 85 % investiční ceny jednotky. Při 
projekčních pracích se obvykle uvažuje s hodnotou 100 %. 

9.2.7 Náklady na likvidaci tuhých reziduí 

Model uvažuje s průměrnými náklady na likvidaci tuhých reziduí. Část vzniklých reziduí se podaří 
uplatnit jako vedlejší energetický produkt. Jako nebezpečný odpad budou likvidovány zejména 
odprašky ze suché metody, jejichž produkce je zohledněna na základě stechiometrických výpočtů pro 
požadovanou účinnost suché metody. 

9.2.8 Náklady na likvidaci odpadních vod 

Odpadní vody budou vypouštěny v zanedbatelném množství vzhledem k minimální produkci a jejich 
likvidaci nástřikem do proudu spalin přímo v technologii.  

9.2.9 Cena za zpracování odpadu 

Aby zařízení EVO bylo konkurenceschopné, musí nabídnout cenu za zpracování odpadu 
konkurenceschopnou vůči alternativním nákladů na odstranění SKO (dnes zejména skládkování). 
Cena za skládkování SKO se dle SMO pohybovala v r. 2009 kolem 1210 Kč/t. Cena nabídnutá 
zařízením EVO může být mírně vyšší vzhledem k lokalizaci zařízení EVO blíže místu produkce, 
komfortnějšímu příjezdu po zpevněných komunikacích a s tím souvisejícími nižšími náklady na svoz 
odpadu.  

Ve vytvořeném modelu je pro rok 2011 uvažováno s cenou za zpracování SKO v zařízení EVO 1300 
Kč/t. Cena za zpracování stejně jako ostatní nákladové a výnosové položky jsou v ekonomickém 
modelu meziročně zvyšovány o inflaci. 

V souladu s Rozšířenými tezemi rozvoje odpadového hospodářství v ČR z června 2010 jsou v modelu 
uvažovány ekonomické nástroje, které mají znevýhodnit odstraňování odpadů před jinými formami 
jejich využití. Jedná se zejména o poplatek za odstran ění, který by se měl do roku 2018 postupně 
zvedat. Dále uvažujeme se dvěma scénáři: 

1) nárůst o 100 kč/t ročně do roku 2016, tj. + 500 Kč/t do roku 2018 

2) nárůst o 200 kč/t rok ročně do roku 2016. tj. + 1000 Kč/t do roku 2018. 
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9.2.10 Cena tepla 

Podstatnou příjmovou položkou, která souvisí s provozem zařízení EVO s kogenerační výrobou tepla 
je cena tepla, kterou může zařízení EVO účtovat svým odběratelům. Reálné stanovení akceptovatelné 
ceny tepla ze strany teplárenských společností, které jsou v podstatě jediným hlavním odběratelem 
tepla ze zařízení EVO vyšších zpracovatelských kapacit, vyžaduje detailnější analýzu a vytvoření 
vhodného modelu vývoje cen teplené energie. Tato problematika byla konzultována s firmou Taures, 
s.r.o. 

Historický vývoj cen tepelné energie v ČR zobrazuje obr. 46. 

 

Obr. 46 Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele 2001 – 1. 1. 2010, Zdroj: ERÚ 

V roce 2008 byly ceny tepelné energie ovlivněny i zvýšením DPH z 5 na 9 % a zavedením ekologické 
daně. Další nárůst DPH u tepelné energie z 9 na 10 % byl od 1. 1. 2010. Za 9 let vzrostla pro konečné 
spotřebitele průměrná cena tepelné energie vyrobené z uhlí o 157,62 Kč/GJ (z 297,03 na 454,65 
Kč/GJ), tj. o cca 53 %, v témže období se zvýšila cena tepelné energie vyrobené z ostatních paliv o 
215,74 Kč/GJ (z 342,41 na 558,15 Kč/GJ), tj. o cca 63 %. 

Vytvořený cenový model vychází z dat ERÚ (tab. 30). Z tabulky je patrný výrazný rozdíl mezi 
současnou cenou tepla z uhlí a zemního plynu. Lokality s dominantním využitím hnědého uhlí 
zobrazuje obr. 47. 
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Zdroj: Teplárenské sdružení ČR 

Obr. 47  Lokality s dominantní dodávkou tepla z hnědého uhlí 

Tab. 30 Průměrné ceny tepelné energie v roce 2009 s rozlišením paliv  

 
 Zdroj: ERÚ 
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Do budoucna se dá očekávat postupné srovnávání cenové hladiny tepelné energie z uhlí a z ostatních 
paliv z důvodu snižování zásob hnědého uhlí a z toho plynoucí navyšování ceny uhlí. 

V principu je možné očekávat dva hlavní scénáře vývoje ceny tepla pro koncové spotřebitele: 

I) Scénářem referenčním je pro některé lokality s cenou tepla převyšující cca 550 Kč/GJ 
postupné setrvávání na cenové hladině s mírným nárůstem do 1 % reflektujícím ceny zemního 
plynu, resp. 2 – 3% nárůst v cenových lokalitách do 550 Kč/GJ až do dosažení úrovně 550 
Kč/GJ, poté pozvolnější růst. Scénář je definován akceptací odběratelů tepla mírně navyšující 
se ceny. 

II) Kritickým scénářem je navyšování ceny tepelné energie nad hranici uvedenou 
v referenčním scénáři, zejména v cenových lokalitách s cenou tepla nad 550 Kč/GJ. To 
povede k masivnímu odpojování odběratelů od centrálního zásobování teplem (CZT), 
vedoucího k dalšímu navyšování ceny a ke spirálovému efektu vedoucímu k postupnému 
rozpadu systému CZT v dané lokalitě. 

Scénář I) je graficky vyjádřen v obr. 48. Modrá křivka zobrazuje očekávaný vývoj cen tepla při 
individuální výrobě ze ZP. Křivka v roce 2009 začíná na hodnotě 550 Kč/GJ, což je v souladu s 
hodnotou prezentovanou v tab. 30. Tato křivka představuje alternativní řešení při rozpadu sítí CZT. 

Stěžejní je tedy vývoj ceny tepla z CZT využívající jako palivo uhlí (červená čárkovaná křivka v 
 obr. 48). Cena tepla koncovým zákazníkům z uhelných zdrojů se bude zvedat z cca 430 Kč dle 
tabulky ERU. Určitý vývoj uvádí VŠE [16]. Ten ale vede k prudkému zdražení tepla, jehož cena pro 
koncové zákazníky se po roce 2015 dostává nad akceptovatelnou cenu a blíží se k cenovým úrovním 
vedoucím k rozpadu sítě CZT. Ta se pohybuje cca 10% nad cenou z individuálních zdrojů na ZP 
(akceptovatelné navýšení vzhledem ke komfortu se dle sdělení TS v západoevropských zemích 
pohybuje mezi 10-15%). Aby k rozpadu sítě CZT po roce 2015 nedošlo, musí teplárny zajistit cenu 
tepla pod tzv. závěrnou cenou CZT. Jako doplňková informace je dále v grafu uveden odhad 
výrobních a palivových nákladů u zdrojů spalujících hnědé uhlí. Stoupající palivové náklady jsou 
příčinou prudkého nárůstu ceny uhlí.  

Stanovení akceptovatelné ceny tepla z EVO vychází z předpokladu, že je snahou předejít rozpadu 
systémů CZT. Pouze tak může být realizováno využití tepla ze zařízení EVO a dosaženo účinného 
využití energie obsažené v palivu. Zařízení EVO pak plní roli relativně levného zdroje tepla, který 
umožní vrátit po roce 2020 ceny tepla na pro zákazníky akceptovatelnou cenu.  

Z analýzy provedené ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR vyplývá, že při úspěšné realizaci 
projektů EVO v lokalitě může vést teplo dodané z EVO k náhradě tepla z uhlí řádově kolem 30%. Z 
toho vychází doporučená cena tepla z EVO v roce 2020 kolem 150 Kč/GJ (v cenách roku 2011).  

Výrazně vyšší ceny jsou realizovatelné pouze v případě, že: 

• spalovna v dané lokalitě zajistí většinu dodávky tepla v CZT, 

• jedná se o projekt v lokalitě, kde je pouze zemní plyn a nejsou dostupná jiná paliva. V 
takovém případě se cena tepla z EVO může blížit až hodnotě 400-500 Kč/GJ.  

Bude se jednat o ojedinělé projekty. Proto pro další výpočty bude uvažováno s cenou 150 Kč/GJ. 
Přesto výstavba zařízení EVO v takové lokalitě představuje velkou příležitost pro vytvoření projektu, 
který zajistí: 

• ekonomickou udržitelnost projektu  

• přijatelné resp. nižší ceny tepla pro koncové zákazní ky 
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• přijatelné náklady systému odpadového hospodářství (nízká cena na brán ě = nízký poplatek 
od ob čanů. 

Doporučení pro ceny tepla nezahrnuje očekávané zvýšení DPH z dosavadní snížené na základní 
sazbu, protože přeřazení není prozatím schválené a je předmětem diskusí. Pokud by došlo 
k přeřazení kategorie dálkového tepla ze snížené sazby do základní, bude možné procentuální 
navýšení koncové ceny tepla promítnout do minimální i do maximální uvažované ceny. 
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Obr. 48 Vývoj ceny na patě zdroje při náhradě tepla vyráběného v uhelných zdrojích 

9.2.11 Cena elekt řiny a její výhled 

Řešiteli projektu bylo zadáno zpracování studie, jejímž účelem bylo stanovit očekávanou cenu 
elektřiny na dvacet let od roku 2012, kterou by mohl obdržet výrobce vyrábějící elektřinu spalováním 
komunálního odpadu a tuto elektřinu by dodával do sítě. Byly simulovány různé diagramy dodávky 
elektřiny, které respektovaly provoz s dodávkou tepla i čistě výrobu elektřiny. Zpracovatelem studie 
stanovující očekávanou cenu elektrické energie byla společnost Taures, s.r.o. 

Cenu prodávané elektřiny lze rozdělit na dvě základní složky – tzv. burzovní cenu elektřiny a srážky, o 
které se cena snižuje. Použitá metodika předpokládá, že v případě, kdy výrobce prodává elektřinu 
obchodníkovi a požaduje od obchodníka převzetí odpovědnosti za odchylku, obchodník v nabízené 
ceně za výkup elektřiny od výrobce zahrnuje zejména následující položky (tyto položky snižují 
výslednou cenu nabízenou obchodníkem výrobci): 

• ocenění rizika odchylek 

• marže obchodníka 

• ocenění ostatních rizik obchodníka 

• náklady související s obchodováním na různých obchodních platformách 
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• ostatní náklady obchodníka související s realizací obchodu. 

Tím byla získána výsledná průměrná cena prodávané elektřiny, kterou by bylo možné získat ve 
výchozím roce (2011). Následně byla tato cena eskalována hodnotami očekávaných změn cen 
elektřiny pro období následujících 20 let. Výstupem provedených analýz a výpočtů byly dvě sady 
eskalačních koeficientů reprezentující dva scénáře očekávaného vývoje cen elektřiny v letech 2012 až 
2031 (obr. 49). 

• Konzervativní scénář předpokládá, že vývoj cen elektřiny v jednotlivých letech bude podobný 
cenám na burze EEX s tím, že po roce 2017 bude vývoj cen elektřiny stejný jako v roce 2017. 

• Druhý scénář předpokládá, že v nejbližší době dojde ke skokovému zvýšení cen elektřiny 
vlivem uzavření některých jaderných elektráren v Německu. Toto skokové navýšení lze 
očekávat v roce 2012 (ve scénáři se očekává zvýšení ceny o 7%), poté lze očekávat několik 
let mírný nárůst cen elektřiny (cca 2% do roku 2015), následně pak nárůst cen elektřiny o cca 
3% ročně (do roku 2025), resp. o cca 3,5% ročně (po roce 2025). 

 

Odhad cen elekt řiny pro roky 2011 - 2031
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Obr. 49 Očekávaný vývoj ceny silové elektřiny ze zařízení EVO 

Pozn: Byly simulovány různé diagramy výroby elektřiny zohledňující reálné provozní stavy 
Zdroj: Taures, s.r.o. 

9.2.12 Příplatky k cen ě elekt řiny 

Problematice mechanismů podpory výroby elektřiny v zařízeních EVO byla detailně věnována kap. 8. 
Bylo konstatováno, že současná výše příspěvku 45 Kč/MWh pro elektřinu z KVET a DZE nemůže 
zásadním způsobem ovlivnit ekonomickou bilanci projektů EVO. Poměrně značné naděje z pohledu 
budoucího nárůstu podpory zařízení EVO jsou vkládány do nového zákona o podporovaných zdrojích. 
Zákon je ve schvalovacím procesu, jsou podávány pozm ěňovací návrhy a jeho finální podoba 
zatím není jasná. Proto budeme pracovat se scéná ři uvedenými v kap. 8, které mají zásadní vliv 
na množství elekt řiny vykázané k podpo ře: 
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• Varianta P0 – mechanismus podpory podle současného stavu legislativy. 

• Varianta P1 – mechanismus podpory podle připravovaného zákona 

Mechanismus podpory ovlivňuje množství podporované elektřiny. Jedná se pouze o jeden parametr, 
který rozhoduje o celkové výši podpory (navýšení toku hotovosti). Vedle množství je důležitá rovněž 
výše vlastního příspěvku, zeleného bonusu, kterým se vykázané množství násobí. Vzhledem k tomu, 
že nově bude rozlišováno mezi elektřinou vykázanou jako DZE a OZE, je logické, že zelený bonus pro 
EVO bude srovnáván s bonusem pro jiné obnovitelné zdroje a to zejména biomasu. Vývoj zelených 
bonusů v posledních letech pro zdroje spalující biomasu znázorňuje obr. 50. 
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Obr. 50 Vývoj zelených bonusů pro zdroje spalující biomasu (Zdroj: Cenová rozhodnutí ERÚ) 

Pozn.: O - čisté spalování biomasy, S - spoluspalování biomasy 
1,2,3 - kategorie biomasy 

9.2.13 Ostatní makroekonomická data 

Ekonomický model pracuje s výhledem základních makroekonomických indikátorů.  Některé z nich 
jsou přímo zakomponovány do výpočtů (např. očekávaný vývoj inflace, růst nominálních mezd), jiné 
slouží pro ověření konsistence s očekávaným vývojem spotřeby v relevantních odvětvích (např. 
očekávaný meziroční růst HDP ve vazbě na vývoj spotřeby elektrické energie nebo dopad do dodávek 
tepla – ať už pro účely vytápění či klimatizace / chlazení). 

Výhled makroekonomických indikátorů bývá časově omezen a nekoresponduje s dlouhodobým 
výhledem provozování zařízení na energetické využívání odpadů.  K dispozici jsou relativně spolehlivé 
údaje s výhledem na příští dva roky.  V tomto horizontu jsou k dispozici projekce hlavních indikátorů 
České národní banky pro roky 2011 a 2012 (z pohledu modelu zejména očekávaný reálný růst HDP, 
průměrný růst spotřebitelských cen, růst cen průmyslových výrobců, růst cen stavebních prací a růst 
úrovně nominálních mezd).  Alternativním zdrojem je Makroekonomická predikce Ministerstva financí 
ČR z dubna 2011. Tato predikce neudává veškeré výše uvedené parametry, avšak očekávaný růst 
HDP predikuje až do roku 2014 (se stoupající tendencí). 
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Doposud ekonomický model využívá primárně data ČNB z května 2011 (tab. 31): 

Tab. 31 Vybrané makroekonomické ukazatele a jejich vývoj 

VYBRANÉ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE 2008 2009 2010 2011 2012

Česká republika

Reálný růst HDP ČNB 2.3% -4.0% 2.2% 1.5% 2.8%

Mzdy a inflace (%)

Spotřebitelské ceny (průměrný růst) ČNB 6.4% 1.1% 1.5% 1.9% 2.2%

Růst cen průmyslových výrobců ČNB 4.5% -3.1% 1.2% 5.9% 3.2%

Růst cen stavebních prací ČNB 4.5% 1.2% -0.2% 0.0% 0.0%

Průměrný růst nominálních mezd ČNB 7.8% 4.0% 2.0% 2.6% 4.1%

Průměrný reálný růst mezd ČNB 0.7% 1.9%
 

Za horizontem roku 2012 model uvažuje roční inflaci v úrovni 3% a reálný růst HDP rovněž ve výši 
3%. Průměrný meziroční růst nominálních mezd je uvažován v úrovni 6% (3% nad uvažovanou 
inflací). 

9.3  Výnosnost projekt ů EVO 

S vytvořeným modelem byla provedena analýza s cílem vyhodnotit podmínky, za kterých budou 
projekty EVO pro komerční investory zajímavé. 

9.3.1 Okrajové podmínky výpo čtu a řešené varianty  

Teplárnou EVO  (EVO-T 90%) - zařízení EVO vybavené kondenzační odběrovou turbinou. Pára z 
odběru se využívá k dodávce tepla ve formě horké vody. Dodávka tepla je co možná nejvyšší s 
ohledem na velikost sítě CZT, do které je tepelný výkon spalovny vyveden. Využití tepelného výkonu 
spalovny je vysoké - v modelovém případě uvažujeme 90%, což znamená, že zařízení dodává teplo 
celoročně pouze se sníženou dodávkou v létě. (příklad modelového diagramu pro kapacitu 150 kt viz 
obr. 51. 

. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

 

Pozn.: Ukázka pro kapacitu 150 kt, spotřeba tepla v CZT 1 500 TJ/rok, 
 dodávka tepla z EVO 750 TJ/rok, tj. EVO pokrývá cca 1/2 spotřeby v síti.  
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Obr. 51 Zařízení EVO s výraznou dodávkou tepla do sítě CZT - Teplárna EVO 

Teplárnou EVO s omezenou dodávkou tepla (EVO-T 45%) - zařízení EVO vybavené kondenzační 
odběrovou turbinou. Pára z odběru se využívá k dodávce tepla ve formě horké vody. Dodávka tepla je 
v průběhu roku výrazně potlačena. Zařízení EVO pokrývá svojí dodávkou spotřebu v síti CZT po dobu 
odstávky hlavního zdroje CZT, viz obr. 52. Využití tepelného výkonu spalovny je nižší - v modelovém 
případě uvažujeme cca 45%. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

 

Pozn.: Ukázka pro kapacitu 150 kt, spotřeba tepla v CZT 1 500 TJ/rok, 
 dodávka tepla z EVO 375 TJ/rok, tj. 1/4 spotřeby v síti 

Obr. 52 Zařízení EVO s minimální dodávkou tepla do sítě CZT  

Tyto dva modelové režimy nebyly zvoleny náhodně. Respektují hodnotu kritéria indikátoru č. 3. 
"Využití energie" uvedeného v XV. výzvě OPŽP, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.  
Aby mohly být projekty financovány, musí indikátor dosáhnout hodnoty minimálně 4 GJ/t, resp. byly 
bodově zvýhodněny, pokud využití energie bylo vyšší než 6 GJ/t. Ve zpřístupněné dokumentaci XV. 
výzvy zcela chybí jasný výklad toho, co se pod pojmem "Využití energie" rozumí. Z pohledu autorů 
studie lze k výkladu pojmu "energetické využití" přistupovat tak, že jde o prostý součet čisté produkce 
elektřiny a čisté produkce tepla. 

Elektrárnou EVO (EVO-E) - zařízení EVO vybavené kondenzační turbinou bez možnosti dodávky 
tepla, viz obr. 53.  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

 

Obr. 53 Elektrárna EVO 
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Okrajové podmínky výpočtu: 

• výpočet je proveden s uvažováním nominálních cen (jsou indexovány veškeré nákladové i 
výnosové položky), 

• uvedení do plného provozu v roce 2020, rok vynaložení většiny investičních nákladů rok 2019, 

• doba životnosti 24 let, 

• cílová hodnota výnosnosti projektu je nastavená na IRR = 11 %. 

Startovací ceny: 

• u variant dále označených jako "referenční" jsou uvažovány následující reálné ceny roku 
2011, které jsou označovány jako startovací (tab. 32). Dále jsou pomocí eskalačních 
koeficientů zvýšeny. 

Tab. 32 Startovací ceny pro referenční variant 

  V roce 
2011 

V roce 2020 při 
zahrnutí inflace 

Pozn. 

Cena za zpracování 
odpadů 

Kč/t 1300 1680 
meziroční nárůst 3% 

bez nárůstu poplatku za 
odstranění 

Cena tepla Kč/GJ 100 175 
nárůst do roku 2017 dle modelu  

kap. 9.2.10 dále 5% 

Cena silové elektřiny  1140 1777 
nárůst do roku 2026 dle modelu 

 kap. 9.2.11 dále 6,6 % 
Mzdy    meziroční nárůst 6 % 
Ostatní nákladové a 
výnosové položky 

   meziroční nárůst 3 % 

 

9.3.2 Výnosnost projekt ů při sou časných cenových úrovních 

V první fázi analýzy byla vyhodnocena výnosnost modelových projektů různých kapacit při 
startovacích cenách indexovaných do roku 2020 bez uvažování investiční podpory. Provozní podpora 
je nastavena v souladu s dnes platnou legislativou a cenovým rozhodnutím ERÚ (podpora 45 Kč/MWh 
pro elektřinu vyrobenou z KVET a 45 Kč/MWh pro elektřinu vyrobenou z DZE). Výsledky výpočtů 
zobrazují obr. 54, obr. 55 a obr. 56. 
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Obr. 54 IRR pro jednotlivé modelové koncepty - varianta bez podpory 
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Pozn.: Výnosy uvedené jako průměrné za dobu životnosti  
(zohledněn nárůst reálných cen dle tab. 32 plus inflace) 

Obr. 55 Struktura výnosů pro jednotlivé koncepty - varianta bez podpory 
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Obr. 56 Struktura výnosů pro jednotlivé koncepty - varianta bez podpory  

Při aktuálních cenových hladinách (zpracování odpadu,  teplo, elekt řina) i zahrnutí jejich 
budoucího nár ůstu nebudou projekty EVO bez investi ční nebo provozní dotace pro komer ční 
subjekty zajímavé. 

9.3.3 Možnosti zvýšení výnosnosti projekt ů EVO 

V dalším kroku byl měněn vždy jeden  ze stěžejní parametrů, které ovlivňuji potřebnou výši toku 
hotovosti k dosažení žádaného IRR projektu (investiční podpora, cena za zpracování odpadu, cena 
tepla, příplatek k ceně elektřiny) a byl sledován nárůst výnosů za celou dobu životnosti tak, aby bylo 
dosaženo požadované IRR.  

Výsledky výpočtu, tzn. rozdíl mezi výnosy dané alternativy a výnosy pro referenční variantu (tj. 
modelový projekt bez podpory při současných podmínkách, viz kap. 9.3.2) shrnuje následující série 
grafů (obr. 57 až obr. 59). Jednotlivé sloupce reprezentují kumulativní podporu za dobu životnosti 
vydělenou celkovým množstvím zpracovaného odpadu za dobu životnosti, kterou modelový projekt 
vyžaduje pro dosažení IRR=11%. Jedná se tedy o nárůst výnosů vztažených na t zpracovaného 
odpadu nad rámec výnosů pro referenční stav uvedený v  obr. 55 výše.  
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Obr. 57 Výše podpory vázaná na konkrétní výnosovou položku (EVO-T 90%, IRR=11%) 
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Obr. 58 Výše podpory vázaná na konkrétní výnosovou položku (EVO-T 45%, IRR=11%) 
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Obr. 59 Výše podpory vázaná na konkrétní výnosovou položku (EVO-E,  IRR=11%) 

V samostatné tabulce tab. 33 je dále uvedena výše nutné investiční podpory pro dosažení IRR=11 % 
(zachována současná výše skládkovacího poplatku, bez podpory výroby elektřiny z OZE a DZE). Tato 
investiční podpora pro jednotlivé modelové kapacity a způsoby využití tepla zajistí navýšení výnosů v 
souladu s  obr. 57 až obr. 59. 

Tab. 33 Nutná výše investiční podpory [%], IRR = 11% 

 100 kt 150 kt 300 kt 
EVO-T 90 % 63 54 39 
EVO-T 45% 70 62 47 
EVO-E 77 69 56 

 

Výpočty potvrdily: 

• Z pohledu celkových vynaložených prostředků je nejvýhodnější (nejlevnější) investiční 
podpora. Nevýhodou je, že se jedná o jednorázový výdaj v době výstavby spalovny a že tato 
podpora není vázána na skutečné provozní parametry dosahované v EVO po uvedení do 
provozu. 

• Bez další provozní podpory by musela být investiční podpora u očekávaných kapacit 100 až 
150 kt mezi 50% a 70% celkových investičních nákladů. Takto vysoká investi ční podpora 
sou časně výrazn ě zvýhod ňuje projekty s vysokou zpracovatelskou kapacitou (v liv 
klesajících m ěrných investi čních náklad ů). Taková situace m ůže být optimální a 
výhodná v p řípadě, že se bude jednat o za řízení s napojením na CZT a vysokou 
dodávkou tepla . Vysoká investiční podpora však zvýhodňuje také projekty s velkou 
zpracovatelskou kapacitou bez dodávky tepla, tj. s celkovou nízkou ú činností  (viz  tab. 33, 
řádek EVO-E).  

• Dle analýz [25] se reálně dosažitelná míra podpory pohybuje do 30%.  

• Bude nutné zajistit rovněž provozní podporu vedoucí k navýšení výnosů. Možnosti jsou 
následující: 
o vyšší, ale přitom konkurenceschopná cena za zpracování odpadu, 
o vyšší cena, za kterou EVO prodá teplo, 
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o příplatek k ceně elektřiny. 

• Provozní podpora po celou dobu životnosti zařízení je cca 3-4 krát dražší než investiční. Je 
však rozložena v čase. 

• Potřebná výše provozní podpory se liší podle nosné výnosové položky, se kterou je svázána 
(teplo, elektřina, odpad). Toto souvisí s efektem vložení finančních prostředků v čase a jejich 
eskalačními koeficienty (na IRR mají nejvyšší efekt prostředky vložené v prvních letech 
projektu). 

• Čím je menší využiti tepla, tím větší jsou rozdíly mezi dotacemi vzhledem ke kapacitě.  
Výpadek příjmů za teplo se musí nahradit z jiných výnosů. Čím vyšší je kapacita, tím vyšší je 
výpadek příjmů. Pokles výnosů v důsledku chybějícího exportu tepla nestačí kompenzovat ani 
klesající měrné investiční náklady. 

9.3.4 Návrh vhodné kombinace podpory 

V předchozí kapitole bylo ukázáno, že potřebného IRR je možné dosáhnout různými mechanismy 
podpory, které lze různě kombinovat, s cílem nalézt optimální systém podpory  upřednostňující 
technologie s vysokým stupněm využití energie a přijatelnými dopady pro občany. Jedná se o 
následující mechanismy: 

• investiční podpora 

• nárůst ceny za zpracování odpadu (důsledek aplikace skládkovacího poplatku) 

• vyšší cena prodávaného tepla 

• příplatek k ceně elektřiny. 

Záměrem je přitom respektování následujících priorit: 

1. zajistit splnění POH - zajistit potřebnou kapacitu k odklonění KO od skládkování, nutná 
ekonomická výhodnost termického zpracování p řed skládkováním   

2. efektivně využít energii v odpadu s preferencí kogenerace (společné výroby tepla a elektřiny) - 
přednostně podpořit výstavbu zařízení EVO s vazbou na teplárenství (přijatelné resp. nižší 
ceny tepla pro koncové zákazníky ) 

za následujících podmínek: 

• s přijatelnými dopady pro konečného zákazníka - minimalizovat náklady systému odpadového 
hospodářství (nízká cena na brán ě) 

• s akceptovatelnou (obhájitelnou) výši bonusů k ceně elektřiny srovnatelnou s bonusy u 
obdobných biomasových paliv (malý dopad podpory na cenu elekt řiny ). 

Vzhledem k zatím nejasné situaci a dalšímu očekávanému vývoji legislativy v oblasti odpadového 
hospodářství i podpory výroby elektřiny je úloha nalezení optimálního mechanismu zatížena velkým 
počtem neznámých parametrů, jejichž budoucí vývoj lze více či méně odhadovat. Proto byly vytvořeny 
následující scénáře, které byly krok po kroku analyzovány s cílem najít přijatelný systém podpory. 

1) Investi ční podpora 30%, nár ůst poplatku za skládkování do 2018 o 100 K č/t ro čně  

Výsledky výpočtu - dosažené IRR zobrazuje tab. 34. 
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Tab. 34 IRR při 30 % investiční podpoře a nárůstu skládkovacího poplatku 100 Kč/t ročně do 2018 

 100 kt/rok 150 kt/rok 300 kt/rok 

EVO-T 90% 6,6 8,9 12,2 
EVO-T 45% 4,8 7,2 10,6 
EVO - E 2,6 5,2 8,9 

 

2) Investi ční podpora 30% , nár ůst poplatku za skládkování do 2018 o 200 K č/t ro čně. 

Pro porovnání jsou dále uvedeny výsledky při rychlejším nárůstu poplatků za skládkování (tab. 35).  

Tab. 35 IRR při 30 % investiční podpoře a nárůstu skládkovacího poplatku 200 Kč/t ročně do 2018 

 100 kt/rok 150 kt/rok 300 kt/rok 

EVO-T 90% 9,3 11,5 14,9 
EVO-T 45% 7,8 10,0 13,4 
EVO - E 6,1 8,4 11,9 

 

Dílčí závěr k bod ům 1) a 2):   

Investiční podpora ve výši cca 30% v kombinaci se zvyšující se cenou za zpracování vede k výrazné 
preferenci projektů s vysokou zpracovatelskou kapacitou. Nebezpečí kombinace tohoto typu podpor 
(investiční plus skládkovací poplatek) vidíme v tom, že ekonomicky velmi zajímavé jsou rovněž 
projekty vysokých zpracovatelských kapacit zaměřené na výhradní výrobu elektřiny tj. bez dodávky 
tepla a vazby na teplárenství. Takový systém podpory nezohled ňuje skute čné přínosy 
konkrétního za řízení k ochran ě životního prost ředí daný stupn ěm využití energie v odpadu .  

Vzhledem k předchozím výpočtům byly provedeny následující modifikace vstupních parametrů: 

• investiční podpora: 25 % pro nižší zpracovatelské kapacity, 0% pro zařízení vyšších 
zpracovatelských kapacit (jako zlomovou hodnotu vzhledem k připravovaným projektům a 
výsledkům dalších částí práce vidíme v rozmezí kapacit 180 až 200 kt/r. Zlomovou kapacitu 
nelze určit s využitím obecných modelů prezentovaných v této studii, ale měla by být určena 
na základě detailního posouzení v okamžiku zafixování resp. vyjasnění některých ze vstupů, 

• nárůst ceny za zpracování je doporučen kalkulovat o 100 Kč/t ročně mezi roky 2012 a 2018, tj. 
celkem o 500 Kč/t. 

3) Investi ční podpora 25% do cca 180 kt/rok, 0% nad 180 kt/rok , nárůst poplatku za skládkování 
do 2018 o 100 K č/t ro čně. 

Výsledky simulace pro modelové projekty zobrazuje následující obr. 60. a tab. 36. 
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Obr. 60 Efekt investiční podpory 25% v kombinaci s nárůstem poplatku za skládkování do 2018 o 100 
Kč/t ročně na výnosnost modelových projektů 

 

Tab. 36 IRR při 25% investiční podpoře ( 0% velkých projektů) a nárůstu skládkovacího poplatku 
100 Kč/t ročně do 2018 

 100 kt/rok 150 kt/rok 300 kt/rok 

EVO-T 90% 5,8 8,1 7,8 
EVO-T 45% 4,0 6,4 6,5 
EVO - E 1,9 4,5 5,1 

 

Pro srovnání uvádíme analogicky výsledky při nárůstu skládkovacího poplatku o 200 Kč/rok, tj. 1000 
Kč/t do roku 2018 (tab. 37). 

Tab. 37 IRR při 25 % investiční podpoře ( 0% velkých projektů) a nárůstu skládkovacího poplatku 
200 Kč/t ročně do 2018 

 100 kt/rok 150 kt/rok 300 kt/rok 

EVO-T 90% 8,5 10,5 9,9 
EVO-T 45% 7,0 9,1 8,7 
EVO - E 5,3 7,6 7,5 

 

Při kombinaci vyššího nárůstu poplatků za zpracování (+200 Kč/t ročně) a investiční podpory 25% 
výnosnost projektů s dodávkou tepla blíží požadovaným IRR. Provozní podpora by v tuto chvíli nebyla 
potřeba, resp. další provozní podpora by vedla k vysokým IRR. 

Pro dosažení pot řebného IRR p ři reálné výši nár ůstu skládkovacího poplatku do 2018 o 100 
Kč/t ro čně je nutný vícepilí řový systém podpory, který se skládá z kombinace zvý šeného 
poplatku za odstran ění, investi ční podpory a podpory výroby elekt řiny.  

Dále byla testována celá řada kombinací výše poplatků (ročních bonusů) za OZE a DZE a kombinací 
mechanismů podpory (P0 až P2, viz kap. 8.3). Výsledkem bylo doporučení konkrétního ročního 
bonusu OZE a DZE a komentář k tomu, jak funguje. 
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4) Investi ční podpora 25% do cca 180 kt/rok, 0% nad 180 kt/rok , nárůst poplatku za skládkování 
do 2018 o 100 K č/t ro čně, podpora elekt řiny z KVET, DZE, OZE  

Vzhledem k neurčitosti při stanovení podílu energie vázané na biologicky rozložitelnou část KO (viz 
kap. 8.2.4) je dále příplatek k ceně elektřiny pro kategorii OZE i DZE v případě EVO uvažován shodný 
(dále značeno jako OZE=DZE). 

Provedené simulace potvrdily, že podpora kogenera ční dodávky tepla je levn ější variantou a 
navržený systém podpory musí provozovatele EVO moti vovat ke kogenera ční dodávce tepla . 

Výhody tohoto principu lze demonstrovat na modelovém příkladě zařízení EVO s roční 
zpracovatelskou kapacitou 150 kt/r, kdy byla posouzena ekonomická bilance za dobu životnosti pro 
dvě rozdílně provozovaná zařízení (zařízení EVO-T 90% - maximální dodávka tepla a EVO-T 45% - 
omezená dodávka tepla). Pro obě varianty byl stanoven jednotný požadavek dosažení stejného IRR a 
byly vyčísleny náklady na provozní podporu ve formě příplatku k ceně elektřiny, které je nutné ze 
strany poskytovatele podpory vynaložit pro zajištění takového IRR. Rozdíl provozní podpory je 
zobrazen v tab. 38. 

Tab. 38 Vyčíslení nutné provozní podpory pro modelový příklad zařízení EVO s roční 
zpracovatelskou kapacitou 150 kt/r 

  
Plný odběrový 

režim (EVO-T 90%) 
Částečný kondenzační 

režim (EVO-T 45%) 

IRR [%] 11,5 11,5 

Výnosy    

Teplo [mld.] 2,9 6,3 

 Silová elektřina [mld.] 5,6 3,6 

Provozní podpora    

KVET [mld.] 0,35 0,7 

Bonus OZE a DZE [mld.] 4,0 2,6 

Provozní podpora  
celkem [mld.] 4,35 3,3 

 

Modelovou situaci lze zobecnit následujícím způsobem (graficky zobrazeno v obr. 61): 

• Lze najít takovou kombinaci výše příplatku KVET, OZE=DZE, která v případě jednoho 
zařízení vybaveného kondenzační odběrovou turbinou a aktuální cenové relaci produktů 
(cena silové elektřiny, cena tepla) nepreferuje ani dodávku tepla ani výrobu elektřiny.   Při 
dnešní výši příplatku za KVET=45 Kč/MWh a dalších okrajových podmínkách výpočtu se 
jedná o hodnotu cca 1600 Kč/MWh (uvažována jednotná výše bonusu pro OZE i DZE). Tuto 
hodnotu lze považovat za určitý strop příplatku.  

• Požadavek minimální účinnosti užití energie v takovém případě zajistí, že nebudou 
podporovány systémy bez dodávky tepla nebo systémy s velmi nízkou dodávkou tepla. 

• Vyšší hodnota ročního bonusu OZE=DZE než uvedený strop vyžaduje současné navýšení 
příplatku KVET jinak bude výhodnější provozovat zařízení s minimální dodávkou tepla na 
úrovni splnění požadavku minimální účinnosti. V takovém p řípadě nebude potenciál KO 
využívá efektivn ě. 

• Nižší zelený bonus  OZE=DZE pak preferuje dodávku tepla. Současně ale klesá IRR. 
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• Preference dodávky tepla stoupá rovněž s rostoucím příplatkem KVET. 
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Obr. 61 Princip podpory kogenerační výroby elektřiny – příklad technologie 150 kt/r 

V následujícím kroku bylo nutné navrhnout jednotnou výši bonusu OZE=DZE a příplatku KVET tak, 
aby vznikl systém podpory který: 

• požadavkem minimální účinnosti vyžaduje efektivní využití energie 

• motivuje ke kogenerační výrobě 

• zajišťuje stabilní ekonomiku při nedostatku odběru tepla (letní období). 

Z analýzy očekávaných IRR u modelových projektů na úrovni 11% (obr. 62) vyplynulo doporučení na 
stanovení zeleného bonusu OZE a DZE ve výši 1100 až 1300 Kč/MWh při sou časném navýšení  
příplatku KVET na hodnotu 150 K č/MWh. 

 

Obr. 62 Závislost IRR na zeleném bonusu pro modelové projekty 
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Dílčí závěr ke kapitole 9:  

• Provozní podpora přes elektřinu představuje doplňkový mechanismus podpory zařízení EVO. 

• Zajištění ekonomické udržitelnosti projektů EVO bude možné pouze za předpokladu, že dojde 
ke zvýšení poplatku za skládkování a současně bude projektům přiznána určitá investiční 
podpora. Při zvýšení skladovacího poplatku o 100 kč/t ročně do roku 2018, tj. + 500 Kč/t do 
roku 2018 se bude dle modelových výpočtů nutná investiční podpora pohybovat kolem 25%.  

• Systém podpory navržený v připravovaném zákoně o podporovaných zdrojích umožňuje 
uplatnit bonus za elektřinu vyrobenou z OZE a DZE. Lze vykázat pouze část celkově 
vyrobené elektřiny odpovídající exportovanému množství. Podíl mezi DZE a OZE složkou je 
cca poloviční a je dán podílem energie BRO složky v KO, která činí cca 50%. V tomto 
systému je jedno, jestli podpora bude realizována ve form ě podpory DZE nebo OZE. 
Podmínkou je výroba v kogenera čním zařízení a podmínka spln ění minimální ú činnosti 
užití, které zajistí, že výroba elekt řiny bez dodávky tepla nebude podporována . 
Současně bude podporována vysoceúčinná kogenerace. 

• Správně nastavené příplatky k ceně elektřiny vycházející z mechanismu podpory v 
připravovaném zákoně o podporovaných zdrojích umožní vznik prostředí, které: 

o  povede k efektivnímu využití energie (požadavek minimální účinnosti) 

o motivuje ke kogenerační výrobě 

o zajišťuje stabilní ekonomiku při nedostatku odběru tepla (letní období). 

• Navržena byla shodná výše bonusu pro elektřinu DZE i OZE v rozmezí cca 1100 až 1300 
Kč/MWh při sou časném navýšení  příplatku KVET na hodnotu 150 K č/MWh.  

• Výsledné ceny za zpracování 1 tuny SKO na bráně spaloven modelových projektů různých 
kapacit v roce 2020 v nominálních cenách zobrazuje tab. 39. Cena se může pohybovat mezi 
2000 až 2500 Kč/t. Nižší zpracovatelský poplatek bude dosažen pokud se podaří zařízení 
EVO vhodným způsobem integrovat v rámci existujícího systému CZT (zajistit využití tepla) 
nebo při preferenci zařízení vyšších zpracovatelských kapacit. Jedná se o silný argument pro 
zástupce samospráv, proč podporovat výstavbu zařízení EVO s dodávkou tepla. Současně je 
nutné zmínit i doprovodný pozitivní efekt spočívající v udržení přijatelných cen tepla v dané 
lokalitě.  

• Podstatné snížení zpracovatelského poplatku je možné pokud budou investičně podporovány 
rovněž projekty s vyšší zpracovatelskou kapacitou, u kterých se pozitivně projeví efekt 
klesajících měrných investičních nákladů (tab. 39., hodnoty uvedené v závorkách pro kapacity 
vyšší než 200 kt/rok).  
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Tab. 39 Očekávaná cena za zpracování v zařízení EVO v roce 2020  
při doporučeném nastavení systému podpory [Kč/t] 

Investiční podpora 25% do cca 180 kt/rok, 0% nad 180 kt/rok, nárůst poplatku za skládkování do 
2018 o 100 Kč/t ročně (tj. celkem + 500 Kč/t), podpora elektřiny z KVET, DZE, OZE dle 
připravovaného zákona o podporovaných zdrojích 

kapacita 

Bonus OZE [Kč/MWh] 1200 
Bonus DZE [Kč/MWh] 1200 

Příplatek KVET [Kč/MWh] 150 

EVO-T 90% EVO-T 45% 

100 kt/rok 2550 2600 

150 kt/rok 2150 2250 

200 kt/rok 2600  (1900) 2700 (2000) 

300 kt/rok 2250  (1650) 2350 (1700) 

400 kt/rok 2050  (1450) 2100 (1500) 

Pozn:  

• Hodnoty uvedené v závorkách platí pro investiční podporu 25% rovněž pro projekty s 
 kapacitou nad 180 kt/rok 

• Výpočty nezahrnují odhad nákladů na svoz odpadu,který se nepříznivě projeví u 
zařízení s vyšší zpracovatelskou kapacitou 
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10. EKONOMICKÝ MODEL ALTERNATIVNÍCH PROCES Ů K 
ZAŘÍZENÍM EVO 

10.1 Ekonomický model MBÚ 

Podobně jako byl pro potřeby studie vytvořen ekonomický model zařízení EVO, který je podrobně 
popsán v rámci kap. 9, byl pro potřeby orientačního hodnocení technologie MBÚ vytvořen obdobný 
model přizpůsobený v potřebných parametrech. Tento model plně vychází z předpokladů modelu 
EVO, má shodnou koncepci a používá shodné modely týkající se vývoje cen jednotlivých komodit a 
makroekonomických ukazatelů. To případně umožňuje dobré relativní ekonomické srovnání 
technologií EVO a MBÚ. Podobně jako pro zařízení EVO byla vypracována hmotová a energetická 
bilance spolu s odborným odhadem investičních nákladů, pro které byly i částečně získány reálné 
nabídky klíčových zařízení. tento odhad byl posléze konfrontován se známými hodnotami investičních 
nákladů zařízení MBÚ v zahraničí. Zařízení MBÚ zatím v ČR nebylo postaveno. Tab. 40 uvádí přehled 
projektů připravovaných jednotek MBU, jak ho lze získat z informačního systému EIA.  

Tab. 40 Přehled připravovaných projektů MBU 

název projektu kapacita[kt SKO/rok] okres realizace 

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s 
Bioplynovou stanicí 

75 Kolín 

MBU - Ekologické centrum Mníšek pod Brdy 40 Praha - západ 

Vybudování regionálního systému mechanické a 
biologické úpravy odpadů Benátky nad Jizerou 

42 Mladá Boleslav 

Centrum průmyslového zpracování komunálních 
odpadů Mladá Boleslav 

45 Mladá Boleslav 

Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním 
Integrovaného centra pro nakládání s odpady 

60 Rakovník 

Regionální centrum zpracování odpadů KV kraje 60 Sokolov 

 

Až na projekt Regionálního centra zpracování odpadů KV kraje, který uvažuje pouze s aerobní 
stabilizací biologicky rozložitelných složek SKO, jsou všechny projekty uvažovány s koncovkou 
obsahují stupeň anaerobní fermentace a tedy produkcí bioplynu a kogenerační výrobou elektrické 
a tepelné energie. 

10.1.1 Okrajové podmínky výpo čtu 

Následující přehled uvádí několik zásadních předpokladů k tomu, aby mohla být alespoň orientačně 
stanovena ekonomická bilance projektů MBÚ: 

• Produkce LF z SKO byla stanovena na 0,4 t na 1t SKO vstupující do jednotky. Tato hodnota 
dobře koresponduje s údaji v literatuře a odpovídá uvažované průměrné hodnotě produkcí LF 
uvedených projektů, jak je lze zjistit z dokumentace  

• Produkce elektrické energie byla stanovena na 200 kWh na 1 t SKO vstupující do jednotky pro 
případ, že je jednotka vybavena stupněm anaerobní fermentace. Tato hodnota byla zvolena 
spíše optimisticky s ohledem na již dříve zmiňované negativní výsledky projektu VaV. Tato 
produkce s rezervou pokryje provozní spotřebu zařízení v předpokládané výši okolo 80 kWh/t 
vstupujícího SKO. 

• Přebytek elektrické energie je prodáván do sítě jako silová elektřina. Předpokládá se, že na 
veškerou generovanou elektrickou energii získá provozovatel již v současnosti uplatnitelný 
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zelený bonus ve výši 2,5 Kč/kWh za generovaní el. energie v bioplynových stanicích kategorie 
AF2. Dle mechanismů podpory diskutovaných v kap. 8.1 se jedná o mechanismus P0 
(současný stav) s výší bonusu daným cenovým rozhodnutím ERÚ. Je nutné poznamenat, že 
tento bonus znevýhodňuje ve srovnání zařízení EVO, které, ač generují elektrickou energii ze 
stejné „hmoty“ nárok na tento bonus nemají. 

• Cena prodávané LF byla stanovena s návazností na předpokládaný vývoj ceny tepla 
z hnědého uhlí. Jako počáteční hodnota pro rok 2011 byla zvolena cena 50 Kč/GJ. Při 
uvažované výhřevnosti LF v úrovni 15 MJ/kg to odpovídá ceně 1245 Kč/ t LF v roce 2020. 
Tato prodejní cena byla snížena na 70%, čímž byl zahrnut předpoklad nutnosti nižší ceny 
oproti hnědému uhlí. Takto relativně vysoká prodejní cena také předpokládá, že LF bude 
peletizována, což znamená  zvýšené investiční a provozní náklady, které byly v modely 
zohledněny. 

• Předpokládá se, že stabilizovaná podsítná frakce bude ukládána na skládku za poplatek ve 
výši 1 300 Kč/t v cenách roku 2020. 

• Poplatek za zpracování odpadu jednotkou MBÚ bude shodný s poplatkem za zpracování 
zařízením EVO. 

• Jako referenční byla zvolena technologie MBÚ o roční zpracovatelské kapacitě 60 kt SKO 
s anaerobní fermentací podsítné frakce s následnou aerobní stabilizací a peletizací LF, pro 
kterou byly celkové investiční náklady stanoveny na 500 mil Kč v cenách roku 2011. Pro 
stanovení investičních nákladů jednotek jiných kapacit byl použit stejný mocninný model jako 
u jednotek EVO. 

Ekonomický model zahrnuje všechny podstatné výnosové a nákladové položky. Při jeho sestavení 
řešitelský tým vycházel z dlouhodobých praktických zkušeností z realizační činnosti v oblasti ochrany 
životního prostředí. Model ekonomiky MBU zahrnuje následující výnosové položky : 

• Za zpracování odpadu 

• Za prodej LF 

• Za silovou elektřinu 

• Příplatky k ceně elektřiny (zelený bonus) 

• Železný šrot. 

Na straně nákladů jsou zohledněny následující nákladové položky v následujícím členěním: 

• Spotřeba materiálu a energie 

o Nakupovaná elektřina (pokud není pokryta vlastní produkcí) 

o Nakupované chemikálie 

o Nákup vody 

o Nakupovaný materiál, náhradní díly 

• Služby 

o  Opravy a údržba 

o Náklady na likvidaci tuhých reziduí 

o Náklady na likvidaci odpadních vod (perkolát) 

• Mzdové náklady. 
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10.1.2 Stručné hodnocení výsledk ů vyplývajících z modelu: 

Ekonomické výsledky modelu se ukázaly jako velmi citlivé na všechny  rozhodující parametry, mezi 
které při předpokladu fixace poplatku za zpracování odpadu vůči zařízením EVO patří: 

• měrné množství generované elektrické energie na 1 t vstupujícího SKO (při uvážení zeleného 
bonusu ve výši 2,5 Kč/kWh z bioplynu generované elektřiny). Z pohledu provedené analýzy a 
závěrů kap 8 může připravovaný zákon a podmínka kogenerace pro uplatnění příspěvku k 
ceně elektřiny výrazně ovlivnit ekonomiku procesu MBU. Stěžejní otázkou bude, v jaké míře 
se povede využít teplo vyrobené v kogeneračním zdroji. 

• prodejní cena LF, 

• kapacita zařízení (tj. měrné investiční náklady). 

Projekty MBU neobsahující technologii anaerobní fer mentace  s generováním a prodejem 
elektrické energie jsou prakticky ekonomicky neudržitelné a to i přes své relativně nízké investiční 
náklady. Zařízení této koncepce jsou energeticky nehospodárná, veškerý energetický obsah podsítné 
frakce je bez užitku mařen. Předpokladem jejich možné ekonomické zajímavosti pro investory 
(dosažení IRR= 11%) je investiční podpora ve výši 40 % a nulové náklady spojené s nakládáním se 
stabilizovanou frakcí. Uplatnitelnost vystupující SF jako plnohodnotného kompostu, respektive jako 
uplatnitelného produktu je nereálná. 

Při zahrnutí technologie ANF podsítné frakce  je předpokladem dosažení IRR=11% při 40% 
investiční podpoře roční zpracovatelská kapacita zařízení 75 kt a větší. Alternativou ke zvýšení 
kapacity je dosažení měrné produkce elektrické energie 230 kWh na t vstupujícího SKO. 

V sou časné dob ě jsou projekty MBU oproti projekt ům EVO zvýhodn ěny zeleným bonusem za 
generování elektrické energie z biomasy respektive bioplynu, který se m ůže stát prakticky 
jediným rozhodujícím faktorem pro realizaci za řízení MBU. Pokud by tento bonus neexistoval 
nebo bylo sníženo množství podporované elektřiny (důsledky aplikace dříve diskutovaného 
mechanismu podpory P1 dle připravovaného zákona o podporovaných zdrojích), byla by ekonomická 
výhodnost projektů MBU závislá zejména na prodejní ceně LF, což je činí velmi zranitelnými a 
potvrzuje se opět fakt, že technologie MBU není oproti zařízení EVO konečným článkem řetězce 
nakládání s odpady a vždy by měla být realizována jen v případě, že je zcela určitě dáno využití LF. 
Případné nevyužití či dokonce skládkování LF by mělo za následek ekonomickou neudržitelnost 
projektu. 

10.2 Jednotky EVO malých zpracovatelských kapacit pod 50kt/rok 

Obecně nejsou jednotky malých ročních zpracovatelských kapacit (tzn. zhruba pod 50 kt/r), odbornou 
veřejností považovány za ekonomicky udržitelné. Za minimální akceptovatelnou kapacitu se uvádí 100 
kt/r. To je dáno vyššími měrnými investičními a částečně i provozními náklady. Podrobněji jsou 
jednotky malých kapacit rozebrány v [26]. 

Investiční cena bývá často neoprávněně modelována pomocí lineární funkce pro celý rozsah ročních 
zpracovatelských kapacit. Investiční cena jednotky je v tom případě závislá na dvou koeficientech 
lineární funkce, které lze interpretovat jako: 

• koeficient fixních investičních nákladů a 

• koeficient měrných nákladů. 

Přičemž koeficient měrných nákladů se násobí veličinou odpovídající zamýšlené velikosti jednotky. 
Může to být mimo roční zpracovatelské kapacity např. i tepelný výkon kotle. Podstatnou nevýhodou 
tohoto modelu je relativně vysoké nadhodnocení investičních cen jednotek s roční kapacitou pod 
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100 kt, kdy největší nepřesnost způsobuje koeficient fixních investičních nákladů. Model používající 
pro vyjádření výše investiční ceny mocninou funkci, jak byl použit pro případ této studie (viz kapitola 
9.2.1) tuto nevýhodu částečně kompenzuje.  

Z průběhu známých investičních cen jednotek EVO je zřejmá  jedna významná změna v trendu růstu 
cen okolo roční zpracovatelské kapacity 100 kt. Tato změna může mít následující příčiny: 

• Požadavky kladené na měření a řízení, případně automatizaci jsou prakticky stejné, jak pro 
jednotky menších zpracovatelských kapacit, tak na jednotky větších kapacit. Soubor měření a 
řízení tak má prakticky stejnou investiční cenu pro menší i větší jednotky. Příkladem může být 
investice do automatického emisního monitoringu požadovaného legislativou, jehož provedení 
i cena nejsou závislé na kapacitě jednotky a projeví se tak relativně nepříznivěji u jednotek 
s menší kapacitou. 

• Zařízení středních kapacit od 40 do 100 kt má velmi podobné nároky na personální obsazení. 
S tím souvisejí náklady na administrativní budovu a její vybavení. Opět se tedy relativně 
nepříznivěji projeví u jednotek s menší kapacitou. 

• Zařízení s roční zpracovatelskou kapacitou nad 100 kt je možné koncipovat ve více 
spalovacích linkách. To znamená možnost aplikovat do jisté míry „sériovou výrobu“, která se 
odrazí v nižší konečné investiční ceně.  

• Určité strojní celky musejí být dimenzovány stejně bez ohledu na kapacitu zařízení. Např. 
vyzdívka spalovací komory musí mít při stejné spalovací teplotě v komoře a při požadavku na 
shodnou povrchovou teplotu pláště spalovací komory pro jednotky všech kapacit stejnou 
tloušťku. To v důsledku znamená relativně vyšší investiční cenu spalovací komory pro 
jednotky s nižší kapacitou.  

Existuje však předpoklad, že k významné změně trendu růstu investičních nákladů dochází ještě 
jednou a to u jednotek malých výkonů s roční zpracovatelskou kapacitou do 30 kt. Příčinou může být 
následující: 

• Roční zpracovatelská kapacita 10 kt představuje tepelný výkon kotle okolo 3 MW v závislosti 
na výhřevnosti paliva. Kotle tohoto výkonu jsou na trhu běžně nabízeny jako sériové produkty 
s výrazně nižší cenou, než kotle pocházející z kusové výroby. Nejde sice přímo o kotle určené 
ke spalování SKO, ale o kotle spalující biomasu. V zásadě má však SKO velmi podobné 
palivové parametry jako biomasa. V případě, že by SKO prošel zpracováním v jednotce MBÚ, 
jeho granulometrie, výhřevnost a obsah vlhkosti by se blížil např.dřevní štěpce. Po doplnění 
jednotky o nezbytnou technologii čištění spalin by tak  tyto kotle po určitých úpravách např. 
roštu mohly být plně použitelné. 

• Malé jednotky s malým průtokem spalin a tedy i menšími hmotnostními průtoky znečišťujících 
složek umožňují přijmutí technických řešení u větších jednotek nerealizovatelných. Např. sila 
sorbentů u nich mohou být představována přímo přepravními nádobami (přepravní pytle, tzv. 
„Big - Bag“). Podobně nemusejí být budovány kapacitně velké systémy skladování reziduí 
(popílek, škvára), které mohou být přímo skladovány v přepravních kontejnerech.  

Jak již bylo zmíněno, mocninný model relativně přesně aproximuje investiční náklady jednotek EVO 
středních, velkých a velmi velkých kapacit. Pro jednotky malých kapacit, kdy je obvykle jako referenční 
volena hodnota investičních nákladů středně velké jednotky se zpracovatelskou kapacitou 100 kt 
SKO/rok však, dle domněnky zpracovatelů studie vrací relativně vysoké hodnoty. Na základě svých 
zkušeností zpracovatelé studie předpokládají, že investiční náklady jednotek EVO by měly dosahovat 
pro roční zpracovatelské kapacity mezi 10 až 25 kt SKO/na přibližně poloviční výše, než ukazuje 
mocninný model založený na referenční jednotce o kapacitě 100 kt/rok . Tím dojde k podstatnému 
snížení měrných investičních nákladů. Tyto však jsou stále relativně vysoké a jak je zhodnoceno 



 

122 

později v rámci jednoduché ekonomické bilance, je k dosažení ekonomické udržitelnosti projektu 
nezbytné splnění několika předpokladů. 

10.2.1 Technologické složení jednotek EVO malých kapacit 

Uvažované technologické složení jednotek EVO malých ročních zpracovatelských kapacit se zásadně 
neliší od technologie EVO, jak je popisována v rámci kapitoly 7. Je uvažováno se všemi metodami 
čištění spalin, jako u jednotek středních a velkých kapacit. Přehled aplikovaných metod je uveden 
v Tab. 41 Přehled uvažovaných technologií čištění spalin pro jednotky malých kapacit.  Přednostně je 
uvažována podobně jako u velkých jednotek EVO za hlavní metodu odstranění tzv. kyselých polutantů 
suchá metoda čištění spalin a to kvůli svým nízkým investičním nákladům. Mokrá vypírka může díky 
tomu být uvažována pouze jako jednoduchá jednostupňová protiproudně skrápěná výplňová kolona, 
jejímž primárním úkolem je odstranění těžkých kovů a poskytnutí pufrační kapacity v případě 
koncentračních špiček kyselých polutantů.  

Tab. 41 Přehled uvažovaných technologií čištění spalin pro jednotky malých kapacit 

polutant metoda  
pomocné 
médium 

TZL povrchová filtrace  

TOC 
recirkulace spalin 
termická likvidace 

 

CO 
recirkulace spalin, 
řízený přívod spalovacího vzduchu 

 

HCl, HF, SO2 primárně suchá sorpce NaHCO3 

těžké kovy mokrá louhová vypírka 
NaOH, 
metalsorb 

PCDD/F Selective Catalytic Reduction  

NOx 
recirkulace spalin 
Selective Non-Catalytic Reduction 
Selective Catalytic Reduction 

močovina 

 

Pro malé jednotky je uvažováno s generováním páry o nižších parametrech než u jednotek středních 
a velkých kapacit a to z důvodu jednodušší konstrukce kotle a tedy nižších investičních nákladů. Jak 
je ukázáno později v závěrech stručné ekonomické bilance, jednotky malých kapacit by především 
měly být zaměřeny na generování tepelné energie, přičemž generování elektrické energie je v tomto 
případě „upozaděno“ především na pokrytí vlastní spotřeby. Uvažováno je s výrobou přehřáté páry o 
parametrech 2,0 MPa abs., 260 °C. Vlivem nižších pa rametrů páry je měrná produkce elektrické 
energie na 1 t SKO vstupující do jednotky nižší. 

10.2.2 Ekonomický model – zhodnocení 

Pro ekonomické zhodnocení jednotek EVO malých kapacit byl po přizpůsobení v potřebných 
parametrech (mj. měrné množství generované elektrické energie, personální obsazení) využit 
ekonomický model zařízení EVO středních a velkých kapacit (viz kap. 9), ze kterého plně vychází. Pro 
dobré vzájemné posouzení jsou použity také stejné modely vývoje cen jednotlivých komodit a 
makroekonomických ukazatelů. Hmotová a energetická bilance byla upravena především vzhledem 
k rozdílným parametrům vyráběné páry. 

Protože nebylo záměrem rozsáhlejší hodnocení jednotek malých kapacit, byly investiční náklady 
stanoveny odborným odhadem pouze pro jednotku o kapacitě 10 kt, která tak byla stanovena jako 
referenční a bylo u ní provedeno ekonomické posouzení. Tato kapacita byla zvolena s ohledem na 
předpokládané možné využití jednotek EVO s malou kapacitou v rámci mikroregionů s počtem 
obyvatel okolo 25 tis. obyvatel a tomu odpovídající roční produkci odpadů kolem 10 kt. Zároveň má 
kotel jednotky této kapacity tepelný výkon okolo 3,5 MW, který se jeví jako optimální pro použití nejen 
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ve  sféře menšího a středního průmyslu, ale také  pro účely vytápění obytné zástavby a veřejných 
budov.  

Ekonomický model zahrnuje všechny stejné výnosové a nákladové položky jako model jednotek EVO 
středních a velkých kapacit. Protože cílem bylo stanovení podmínek pro ekonomickou životnost 
jednotky, byly převzaty podmínky podpory pro jednotky EVO středních kapacit, tzn. investiční dotace 
ve výši 20 % a stejný mechanismu podpory výroby elektrické energie. 

Stručné hodnocení výsledků vyplývajících z modelu: 

Ne zcela očekávaně se nejvyšší nákladovou položkou ukázaly  být osobní náklady (tj. mzdové 
náklady). Z tohoto důvodu by primárním opatřením vedoucím k úsporám měla být co nejvyšší 
bezobslužnost jednotky a spojovaní pracovních funkcí jednotlivých osob obsluhy v rámci jednotky 
případně jiných subjektů (svozová firma atp.). Z ekonomické bilance vyplynuly následující body, které 
by pravděpodobně musely být splněny pro úspěšné ekonomické fungování jednotky EVO malé 
kapacity:  

• Jednotka musí maximalizovat prodej tepelné energie a to nejlépe i během letního období 
(např. ohřev TUV, generování chladu). 

• Projekt může být ekonomicky udržitelný i v případě, že  je jednotka schopna udat svůj plný 
tepelný výkon pouze pro sezónní vytápění.  

• Teplo musí být prodáváno za cenu srovnatelnou nebo nižší než je cena tepla ze zemního 
plynu. 

Výše uvedené body se na první pohled jeví jako velmi omezující a ohrožující ekonomiku projektu, 
avšak vzhledem k obvyklému očekávanému tepelnému výkonu jednotek EVO malých kapacit by 
nemusely být nereálné. Jednotka by například mohla sloužit pro vytápění výrobního areálu s několika 
většími montážními halami nebo u průmyslové jednotky vyžadující stálou dodávku tepla v podobě 
páry či horké vody. Vzhledem k malé kapacitě a tedy i zastavěné ploše má jednotka i předpoklad pro 
lepší vnímaní veřejností, čímž by mohla být snížena její případná kontroverze z umístění blíže 
k obytné zástavbě a tedy využití tepla pro účely výtápění obytných objektů.  V neposlední řadě je také 
nutné uvážit její možné využití pro hůře dostupné oblasti krajů, ze kterých by byly pravděpodobně 
zvýšené náklady na dopravu odpadu do větších jednotek EVO (např. východní Čechy, sever 
Olomouckého kraje). 

V případě celkového pohledu na ekonomiku svozu odpadu a jeho likvidaci (využití) a tedy uvážení i 
dopravních nákladů, může být ekonomická bilance jednotek EVO malých kapacit investorsky 
zajímavější a to zejména pokud by docházelo k výraznějšímu nárůstu nákladů na svoz a dopravu 
odpadu.   

V neposlední řadě může malá zpracovatelská kapacita naplnitelná jedním větším městem či úzce 
spolupracujícími obcemi (např. v rámci sdružení obcí, či mikroregionu) znamenat vyšší stabilitu 
projektu uzavřením řetězce producent (vlastník odpadu) - zpracovatel - koncový uživatel produktů 
(zejména tepelná energie).  
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11. TERMICKÉ ZPRACOVÁNÍ S VYUŽITÍM ENERGIE JAKO 
NEZBYTNÝ ČLÁNEK ODPADOVÉHO HOSPODÁ ŘSTVÍ 

11.1 Provozované jednotky EVO 

V rámci ČR jsou v současnosti provozovány tři spalovny komunálních odpadů. Jedná se o moderní 
systémy, které likvidují odpad bezpečným a k životnímu prostředí šetrným způsobem. Kromě toho 
energii obsaženou v odpadu přeměňují na teplo a elektřinu s využitím tzv. kogenerace. Kogenerace 
představuje velmi efektivní způsob využití energie. 

Praha  

Spalovna ZEVO Malešice Pražské služby, a.s. má kapacitu 310 kt/rok SKO. Aktuální zpracovatelská 
kapacita je 270 tis tun/rok. Do spalovny je svážen SKO výhradně z města Prahy. V současnosti se 
neuvažuje o navýšení kapacity. 

Zařízení se sestává ze čtyř kotlů. V trvalém provozu jsou vždy maximálně tři a k přejíždění dochází po 
2 měsících. Průměrný parní výkon jedné linky je 37 t/h při parametrech páry 1,2 MPa a 230 °C 
(navrhované 1,37 MPa a 235 °C). Část vyrobené páry je dodávána přímo odběratelům jako 
technologická pára. Zbytek se využívá k ohřevu horké vody a výrobě elektřiny. 

Zařízení je napojeno na síť CZT s roční dodávkou cca 850 000 GJ tepla. Od roku 2010, kdy byla 
zapojena kondenzační odběrová turbína, splňuje zařízení veškeré požadavky na energetické 
využívání odpadů a je navíc schopné využít svoji kapacitu celoročně (dříve kvůli  
nedostatečném odbytu tepla nemohla být zpracovatelská kapacita plně využita a zařízení nemohlo 
plnit svoji hlavní funkci). Parametry turbíny jsou: maximální výkon 18 MWe, hltnost 120 t/h, teplota 
páry 235 °C, maximální tlak na turbín ě 1,22 MPa, kondenzační tlak 15 kPa, neregulovaný odběr: 6,6 
bar, 55,4 t/h. 

Systém čištění spalin sestává ze selektivní nekatalytické redukce (snižování množství NOx nástřikem 
amoniakálního roztoku o množství cca 200 kg/h na linku), rozprašovací sušárny (likvidace odpadní 
vody), elektrostatických odlučovačů (ESP, odstranění TZL), reaktoru DeNOx/DeDIOx (odstraňování 
NOx a dioxinů a furanů) a mokré vypírky. Pro každou spalovací linku  je samostatný systém čištění 
spalin. 

Brno  

Spalovna SAKO Brno, a.s. prošla v roce 2010 zásadní rekonstrukcí, jejíž součástí bylo kromě 
výstavby nových kotelních jednotek také instalace parní kondenzační odběrové turbíny se vzduchovou 
kondenzací o výkonu 22 MWe. Kapacita spalovny je 224 kt/rok při výhřevnosti 11 MJ/kg a maximálně 
244 kt/rok při výhřevnosti 8-9 MJ/kg. Ve spalovně je zpracováván SKO z města Brna (přibližně 50%) a 
Jihomoravského kraje, uvažuje se o dovozu odpadů z Olomouckého kraje a kraje Vysočina.(dočasné 
řešení). V současnosti se neuvažuje o navýšení kapacity jednotky. 

Po rekonstrukci se zařízení sestává ze 2 kotlů s roštovým ohništěm o výkonu 14 todpadu/h a výrobou 
páry cca 40 tpáry/h při parametrech 4 MPa a 400 °C. Ú činnost kotlů dosahuje cca 85%. Kotle jsou 
vybaveny monoblokovými plynovými hořáky s automatickou regulací. Plynové hořáky jsou v provozu 
při najíždění a odstavování kotlů a automaticky se uvádějí do provozu v případech, kdy teplota ve 
spalovací komoře poklesne z jakýchkoliv důvodů pod 850 °C. 

Spalovna je napojena na síť CZT města Brna, jehož teplárenská soustava je vytápěna převážně 
zemním plynem. Navrhovaný provozní režim v dokumentaci EIA počítá s dodávkou tepla 580 000 
GJ/rok a elektrické energie 70 000 MWh/rok. Plán na rok 2011 je dodávka tepla 963 100 GJ/rok a 
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64 500 MWh/rok. Dodávka tepla je realizována ve formě páry z regulovaného odběru o tlaku 1,1 MPa 
a teplotě 220 °C. 

Systém čištění spalin je tvořen selektivní nekatalytickou redukcí NOx (SNCR), která probíhá 
v sekundární spalovací komoře, dále za touto komorou a kotlem je umístěno polosuché čištění spalin 
s dávkováním páleného vápna (CaO), bezvodného hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) a aktivního uhlí 
(AC). Tímto způsobem  se odstraňují SO2, HCl, HF, těžké kovy a PCDD/F. Za suchým čištěním pak 
následuje látkový filtr pro zachycení TZL a nasycených sorbentů, poté spaliny vystupují komínem do 
atmosféry.  

Liberec  

Spalovna TERMIZO, a.s. v Liberci má kapacitu 96 kt/rok SKO a odpad je svážen z měst Liberec, 
Jablonec nad Nisou a okolí. V současnosti se neuvažuje o navýšení kapacity jednotky.  

Zařízení sestává z jedné technologické linky s dávkováním odpadu, které je závislé na výhřevnosti a 
pohybuje se v rozmezí 6 - 18 todpadu/h. Odpad je spalován na roštovém ohništi, které s parním 
utilizačním kotlem tvoří jeden aparát. Primární spalovací vzduch je předehříván vlastní párou na 
teplotu 140 až 160°C a zavád ěn pod rošt spalovací komory. Sekundární vzduch není předehříván a je 
zaváděn do oblasti dohořívací zóny. Přibližně 20 až 30% spalin je za elektrostatickým odlučovačem 
odvedeno zpět do spalovací komory ve formě recyklu spalin.  

Parní kotel je napájen chemicky upravenou (demineralizovanou) vodou ze sousední teplárny. Voda je 
ve vlastním provozu dále předehřívána na teplotu cca 115°C, s touto teplotou napáje cí voda vstupuje 
do parního kotle. Výstupem je pára o jmenovitém průtoku 35t/h, teplotě 400°C a tlaku 4,1MPa 
(středotlaká pára). Tato pára je primárně využita k výrobě elektrické energie v protitlakové turbíně. 
Z prvního turbinového stupně odchází pára o teplotě 270°C a tlaku 1,1Mpa (nízkotlaká pára). Tato 
pára může být dále využita v systému centrálního zásobování teplem (teplárnou) a k technologickým 
účelům ve spalovně (předehřev spalovacího vzduchu, ohřev kondenzátu, ohřev spalin). V roce 2010 
byl uveden do provozu 2. turbínový stupeň. Toto opatření umožňuje zachovat maximální 
zpracovatelský výkon zařízení i při nižších nárocích odběratele otopné páry (zejména v letním 
období). Výkon prvního turbínového stupně je 2,5 MW a výkon druhého je pak závislý na množství 
páry dodávané do teplárny. V případě, že o teplo není ze strany teplárny zájem, může být nízkotlaká 
pára dále využita k výrobě další elektrické energie (čím větší dodávka do teplárny tím menší výkon 
turbíny) a pohybuje se v rozmezí 125 – 985 kW. Nízko-potenciální odchozí pára z TG2 (200 kPa, 
210°C) je využita k p ředehřevu vratného kondenzátu a odplynění. Může být rovněž dále využívána 
k vytápění budovy spalovny, případně mařena ve vzduchovém chladiči. 

Zařízení pracuje v kogeneračním režimu a je umístěno v těsné blízkosti teplárny, která zajišťuje odběr 
tepla a elektrické energie. Spalování SKO substituuje topný olej, který je základním médiem dané 
teplovodní soustavy. Roční dodávka tepelné energie je cca 720 000 GJ/rok. 

Systém čištění spalin lze charakterizovat jako čtyřstupňový s průtokem kouřových plynů přibližně 
60000 mN

3/h. V prvním stupni probíhá snižování emisí oxidů dusíku (NOx) metodou SNCR. Druhým 
stupněm čištění je snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) s obsahem toxických kovů 
v elektrostatickém odlučovači. Ve třetím stupni probíhá primární redukce emisí organických látek typu 
PCCD/F, užitím technologie REMEDIA D/FTM. Čtvrtým stupněm je redukce anorganických látek 
fyzikálně-chemickou absorpcí v bloku mokré vypírky spalin.  

11.2 Projekty za řízení EVO s žádostí o podporu v rámci XV. výzvy OPŽP 

Existující tři spalovny by mohly být v brzké době rozšířeny o další tři projekty, které zažádaly o 
investiční podporu v rámci XV. Výzvy OPŽP vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Příjem 
žádostí byl ukončen v 6/2011 a v současnosti probíhá hodnocení projektů. Pokud budou projekty 
podpořeny, musí být zařízení v provozu nejpozději v roce 2016. Níže uvedený popis jednotlivých 
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projektů vychází z veřejně publikovaných materiálů a prezentací, dokumentace EIA a informací 
poskytnutých přímo budoucími investory.  

Moravskoslezský kraj  

KIC Odpady, a.s., lokalita Barbora – Karviná 

Projekt na výstavbu KIC Odpady, a.s. je ve fázi schválené dokumentace EIA a těsně před schválením 
stavebního povolení. Spuštění spalovny je plánováno na rok 2015. Předpokladem je čerpání 40% 
dotace z OPŽP. Investorem je Sdružení KIC, které zahrnuje 6 nejvýznamnějších měst 
Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj. 

Záměr je dimenzován na 190 kt SKO s tím, že nová kapacita nahradí část výkonu teplárny Karviná 
(náhrada ekvivalentního množství černého uhlí.). Budou instalovány dva moderní kotle s roštovým 
ohništěm. Zadání předpokládá, že kotel bude vybavený 4 tahy (3 vertikální + 1 horizontální). Hodinový 
výkon linek se předpokládá 12 todpadu/h a produkovaná pára cca 38 t/h na jednu linku bude o 
parametrech: 4,2 MPa, 408 °C. Odpady budou spalován y při teplotě cca 950-1100°C na posuvném 
roštu. Kotel bude také vybaven hořáky s automatickou regulací. Hořáky budou využívány při najíždění 
a odstavování kotlů. Přívod primárního vzduchu do ohniště bude zajišťován vzduchem odsávaným z 
prostoru bunkru. Pro optimální nastavení procesu spalování bude také používán přídavný, tzv. 
sekundární vzduch, který bude nasáván z prostoru od stropu kotelny.  

V zadání se předpokládají dva možné režimy vyvedení tepla. První varianta je vyvedení tepla v horké 
vodě (teplotní spád 100/55 °C), kdy se pak p ředpokládá energetická bilance: 90 000 MWh/rok dodané 
elektrické energie a 576 000 GJ/rok dodaného tepla. Druhá varianta počítá s vyvedením tepla v páře a 
pak je energetická bilance: 20 000 MWh/rok dodané elektřiny a 1 152 000 GJ/rok tepla. Elektrická 
energie bude produkována parní kondenzační odběrovou turbínou o výkonu 15 MWe. 

Pro čištění spalin bude použita mokrá metoda. Hlavní komponenty systému čištění spalin budou:  

• Elektrický odlučovač - spaliny vystupující z kotle zde ztratí 99 % TZL.  

• Rukávcový tkaninový filtr slouží k destrukci zbytků organických látek typu PCDD/F.  

• Pračka spalin (scrubber) zajišťuje jako koncový stupeň technologického řetězce čištění spalin 
- dvoustupňovou mokrou vypírku. Vypírka probíhá již při nízkých teplotách v silně agresivním 
prostředí a vyžaduje náročnější materiálové provedení (v kombinaci s plasty).  

Plzeňský kraj 

ZEVO Chotíkov, Plze ňská teplárenská, a.s. 

Záměr na výstavbu energetické jednotky v Chotíkově nedaleko města Plzeň je v podobném stupni 
jako v Moravskoslezském kraji. Záměr nejprve prošel zjišťovacím řízením EIA a v současnosti probíhá 
„velká EIA“, tj. posouzení vlivu na životní prostředí. Investorem je Plzeňská teplárenská, a.s., která je 
ve vlastnictví města Plzně. Předpokladem je čerpání dotačních prostředků z operačního programu 
životní prostředí. Předpokládané spuštění zkušebního provozu je v roce 2015. 

Záměr je dimenzován na 95 kt/rok SKO. Jednotka na využívání odpadů nahradí ekvivalentní množství 
hnědého uhlí v centrálním zdroji Plzeňské teplárenské.. Komunální odpad bude termicky 
zneškodňován spalováním v jedné lince na přesuvném roštu. Výkon jedné linky bude cca 15 todpadu/h a 
produkovaná pára asi 38 t/h bude mít parametry: 4,1 MPa, 400 °C. Budou instalovány a využívány 
najížděcí a stabilizační hořáky na LTO. Primární vzduch je odsáván z prostoru bunkru na odpad. 
Vzduch je ventilátorem stlačen na přetlak cca 34 mbar a je ohříván při najíždění ve dvoustupňovém 
vodním/ parním předehřívači primárního vzduchu na teplotu cca 130°C. Sekundár ní vzduch je 
odsáván ventilátorem sekundárního vzduchu z prostoru kotelny. Ventilátorem je vzduch stlačen na 
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přetlak cca 57 mbar a je ohříván na teplotu cca 140°C v oh říváku vzduchu spaliny/vzduch (součást 
kotle). K optimalizaci spalování a minimalizaci emisí je předpokládána recirkulace spalin, která je 
prováděna v závislosti na spalovaných odpadech. 

Pro využití produkovaného tepla bude instalována kondenzační odběrová turbína s výkonem 
7,3 MWe. Předpokládaná dodávka elektrické energie to sítě je 26 600 MWh/rok. Spalovna bude dále 
napojena na CZT města Plzeň a do této sítě bude dodávat, při průměrném tepelném výkonu 13 MWt, 
cca 360 000 GJ/rok. 

Systém čištění spalin používá SNCR s nástřikem čpavkové vody do spalovacího prostoru, dále tak 
zvané polomokré-mokré metody se zařazením jednotky pro SCR oxidaci oxidů dusíku a dioxinů a 
furanů. Proces čištění spalin je založen v první fázi na odloučení hlavní části (cca 90 %) popílku, 
unášeného z kotle, na tkaninovém filtru, před který je zařazen rozprašovací/sušící reaktor. Dále je do 
trasy spalin zařazena mokrá vypírka pro zachycení kyselých složek a těžkých kovů. Nakonec spaliny 
vstupují do reaktoru DeNOx/DeDIOx, kde jsou odstraňovány NOx, dioxiny a furany.  

Ústecký kraj 

EVO Komo řany Most, United Energy, a.s. 

V Ústeckém kraji je soukromou firmou United Energy, a.s. rozpracován projekt výstavby spalovny 
v lokalitě Most – Komořany. Aktuálně je již vydáno kladné stanovisko EIA, je podána žádost o dotace 
z EU a rozjíždí se územní řízení a práce na zadávací dokumentaci. 

Spalovna je navržena na kapacitu 150 kt/rok při předpokládané výhřevnosti odpadu 9,5 MJ/kg. Bude 
instalován kotel s roštovým ohništěm o výkonu 18,75 todpadu/h a parním výkonu 55 tpáry/h při účinnosti 
cca 85%. Produkovaná pára bude o parametrech: 4,2 MPa, 408 °C. Odpad bude spalován p ři teplotě 
cca 950-1100°C na posuvném roštu. P řívod primárního vzduchu do ohniště bude zajišťován 
vzduchem odsávaným z prostoru bunkru. Pro optimální nastavení procesu spalování bude také 
používán přídavný, tzv. sekundární vzduch, který bude odsáván z prostoru od stropu objektu a bude 
přiveden do kotle ve vhodných místech. 

Předpokládá se kogenerační výroba elektřiny a tepla a to ve dvou možných režimech:  

• orientace na výrobu tepla, potom se přepokládá energetická bilance: 835 000 GJ/rok 
dodaného tepla do CZT a 46 000 MWe/rok dodané elektřiny, 

• orientace na výrobu elektrické energie, potom se přepokládá energetická bilance: 
260 000 GJ/rok tepla do CZT a 70 000 MWe/rok dodané elektřiny. 

Systém čištění spalin bude složen ze 4 hlavních částí. V první části probíhá snižování emisí oxidů 
dusíku (NOx) selektivní nekatalytickou redukcí (SNCR). Dále probíhá čištění spalin od tuhých 
znečišťujících látek (TZL) s obsahem toxických kovů v elektrostatickém odlučovači. Redukce emisí 
organických látek typu PCCD/F na katalytickém filtru. Nakonec jsou spaliny čištěny od anorganických 
látek fyzikálně-chemickou absorpcí v bloku mokré vypírky spalin.  

11.3 Další projekty s nižším stupn ěm rozpracovanosti 

Olomoucký kraj 

Ve stadiu schvalování záměru je projekt na výstavbu energetické jednotky spalující SKO 
v Olomouckém kraji. Projekt je dimenzován na cca 150kt/rok SKO a je lokalizován ve městě Přerov 
v místě stávající teplárny firmy Dalkia Česká republika a.s. 

Projekt předpokládá založení sdružení měst Olomouckého kraje společně s Olomouckým krajem za 
účelem výstavby daného zařízení a prodeje tepelné energie společnosti Dalkia. 



 

128 

Vzhledem k tomu, že společnost Dalkia musí modernizovat teplárnu Přerov do roku 2016 z důvodů 
zpřísnění emisních limitů je nutno o dané investici rozhodnout v roce 2011. 

Předpokladem záměru je nahrazení ekvivalentního množství černého uhlí, které je hlavní palivovou 
základnou teplárny v Přerově. 

Kraj Vyso čina 

V kraji Vysočina založily všechna větší města společně s krajem sdružení pro realizaci záměru na 
výstavbu ISNKO za účelem plnění POH kraje. Předpokladem záměru je nalezení vhodné lokality pro 
možnost energetického využívaní cca 100 kt SKO. Vzhledem k velikosti jednotlivých CZT v kraji je 
daný výběr značně omezený (Jihlava, Žďár nad Sázavou). 

V lokalitě Jihlava bude v případě odsouhlasení záměru substituován zemní plyn, v případě lokality 
Žďár nad Sázavou bude substituováno hnědé uhlí. Byla zpracována technicko-ekonomická analýza 
Vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady, která doporučila výstavbu zařízení EVO. Obce 
tuto variantu odsouhlasili. Pravděpodobné umístění bude v lokalitě Jihlava. Upřesnění kapacity bude 
provedeno v následujících stupních projektu. Uvažuje se o 100 až 150 kt/r.   

Středočeský kraj 

Středočeský kraj zadal v současnosti řešení ISNKO s cílem plnění POH kraje do roku 2020.  

Analýza ukázala, že řada subjektů odpadového hospodářství středočeského kraje plánuje výstavbu 
zařízení na mechanicko-biologickou úpravu s výstupem energeticky využitelných složek a jejich 
odbytem do cementáren, do zplyňovacího zařízení Vřesová popř. jako náhradní palivo do fluidních 
jednotek v Mladé Boleslavi nebo Kladně. Množství takto využívaných odpadů může dosáhnout až 
200 kt. 

Zároveň je v kraji vytipovaná lokalita pro přímé energetické využívání s potenciálem využití 300-400 kt 
SKO jako náhrada deficitního hnědého uhlí.  

Pardubický kraj 

V kraji byla dlouhodobě připravované lokalita pro energetické využívání v Opatovicích nad Labem 
popř. v Chvaleticích. Lokalita Chvaletice je nevhodná vzhledem k omezené možnosti odbytu tepla 
(kondenzační elektrárna). Další vytipovanou lokalitou je Zábřeh na Moravě s maximální kapacitou 
100kt. Lokalita elektrárny Opatovice nad Labem není v současnosti rozpracovávána vzhledem 
k pasivitě měst a kraje a odporu obyvatel, i když se jedná o ideální lokalitu, která v současnosti spaluje 
deficitní hnědé uhlí. 

Jiho český kraj 

Zařízení EVO s kapacitou cca 100 kt bylo dlouhodobě plánována v lokalitě Mydlovary. Investor (E.ON) 
v roce 2006 od záměru ustoupil před vydáním stavebního povolení. V současnosti je připravován 
projekt EVO 100 kt v lokalitě České Budějovice v dnešní výtopně Vráto provozované Teplárnou České 
Budějovice, a.s. 

11.4 Potřebná kapacita nových za řízení EVO  

Cílem tohoto dokumentu je provést analýzu vhodných lokalit z pohledu možného umístění zařízení 
EVO. Ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR byly shromážděny základní informace o existenci 
systému zásobování teplem (SZT) pro města ČR s populací nad 20 tis. obyvatel. Dále byla odhadnuta 
roční spotřeba tepla v každém SZT a její rozdělení v průběhu roku. Získané informace umožnily 
posoudit: 
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• možnou dodávku tepla z případného zařízení EVO různé kapacity integrované do těchto 
systémů v každé z lokalit, 

• celkový potenciál dodávky tepla na území ČR pro aktualizaci Státní energetické koncepce – 
příspěvek zařízení pro energetické využívání odpadů, 

• výhledovou výrobu podporované elektřiny ze zařízení EVO (KVET, DZE, OZE) jako nedílný 
vstup pro odhad budoucích nákladů na provozní podporu výroby elektřiny v EVO formou 
zelených bonusů. 

Jako vhodné lokality pro umístění zařízení EVO se logicky jeví místa s rozvinutým SZT, kde již 
existuje rozsáhlejší síť s dodávkou tepla z centrálního zdroje (CZT). Vzhledem k hodnocenému 
horizontu roku 2020 však byly zahrnuty lokality zajímavé i z pohledu rozšíření SZT, resp. vytváření 
zcela nových SZT, např. jako náhrada dnešních blokových kotelen. Pro každou lokalitu je vždy 
uveden potenciál pro dodávku tepla do SZT, který je korigován v případě, že se v lokalitě nacházejí 
další zdroje s upřednostněnou dodávkou tepla (potenciál uvažovaný pro výpočet).  K popisu 
jednotlivých lokalit a plánovaným záměrům na budoucí realizaci projektů (modernizace, nové zdroje 
energie, energetické využívání odpadů) se mohly vyjádřit prostřednictvím Teplárenského sdružení ČR 
hlavní subjekty v oboru teplárenství. Byly zapracovány připomínky následujících subjektů: Teplárna 
Tábor, a.s., Teplárna České Budějovice, a.s, České Budějovice, Teplárna Strakonice, a.s., Dalkia 
Česká republika, a.s. s. (Kolín, Ostrava - Třebovice, Olomouc, Přerov), United Energy, a.s. (Most), 
Elektrárny Opatovice, a.s. (Opatovice nad Labem), Pražská teplárenská, a.s, Plzeňská energetika, 
a.s., ŠKO Energo, s.r.o. (Mladá Boleslav), ČEZ a.s. (Sokolov, Trutnov, Hodonín, Brno, České 
Budějovice, Orlová, Ostrava-Vítkovice), MVV Energie CZ, a.s. (Jablonec nad Nisou, Česká Lípa). 
Výsledný dokument tvoří přílohu č.1 této zprávy.  

Získané dílčí informace o potenciálu dodávky tepla byly zpracovány do přehledné mapy 
 (obr. 63). 
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SZT se spotřebou tepla nad 1 mil. GJ/rok

SZT se spotřebou tepla pod 1 mil. GJ/rok

 

Obr. 63 Spotřeba tepla ve vybraných SZT 

Jak již bylo zmíněno výše v textu, zařízení EVO s kapacitou 100 kt/rok může dodat do sítě CZT 
řádově 500 až 600 TJ/rok. Tento údaj však nelze přímo porovnávat s roční spotřebou tepla v 
jednotlivých SZT vzhledem k proměnné spotřebě tepla v průběhu roku. Vztah mezi reálnou dodávkou 
tepla a potřebnou velikostí sítě SZT pro modelové zařízení s kapacitou 100 kt vybavené  odběrovou 
kondenzační turbínou názorně ilustruje obr. 64. 

 

Obr. 64 Využití potenciálu dodávky  tepla z EVO v závislosti na spotřebě tepla v SZT  
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Pro potřeby analýzy je v následující tabulce uveden předpokládaný vývoj produkce komunálních 
odpadů a množství, které bude muset být odkloněno od skládkování v jednotlivých krajích (tab. 42).  

Tab. 42 Produkce spalitelných KO a jejich množství k termickému 
 zpracování v jednotlivých krajích [t/rok]   

 

2009 2013 2020 

produkce 
SKO+OO 

Produkce 
SKO+OO 

K termickému 
zpracování 

Produkce 
SKO+OO 

K termickému 
zpracování 

Praha 561 604 598 913 365 720 691 795 503 642 

Jihočeský 190 277 202 918 119 838 234 387 169 834 

Jihomoravský 438 306 465 291 281 823 537 450 390 821 

Karlovarský 107 226 114 349 69 763 132 083 96 147 

Královehradecký 161 480 172 208 99 699 198 914 143 736 

Liberecký 174 743 186 352 110 746 215 252 156 106 

Moravskoslezský 410 571 437 846 265 516 505 749 367 831 

Olomoucký 210 690 224 687 134 482 259 532 188 408 

Pardubický 154 634 164 907 98 055 190 481 138 152 

Plzeňský 172 073 183 504 117 521 211 963 155 394 

Středočeský 520 410 554 982 318 890 641 051 462 747 

Ústecký 310 591 331 224 201 510 382 592 278 388 

Vysočina 152 042 162 143 95 781 187 288 135 712 

Zlínský 180 097 192 061 120 834 221 847 162 212 

Celkem ČR 3 742 744 3 991 385 2 034 458 4 610 384 3 349 128 

Zdroj: historická data: ISOH, predikce model FITE, a.s. 

Produkce SKO a OO v uvedených rocích byla řešena v kap. 2.1.2 (tab. 4). Model výpočtu toku BRKO 
a výpočet množství KO určených k termickému zpracování (viz. kap. 2.1.3) byl aplikován na jednotlivé 
kraje. Celkový závazek ČR byl tímto způsoben rozpočítán dle produkce SKO a OO v roce 2020 na 
jednotlivé kraje. Jednotná prognóza a aplikovaná metodika může vést k údajům, které se mohou lišit 
od údajů prezentovaných v POH a studiích nakládání s BRO v jednotlivých krajích. Smyslem tab. 42 
přitom není posuzovat plnění cílů POH v jednotlivých krajích, ale data využít jako podklad pro výběr 
vhodných lokalit pro budoucí umístění zařízení EVO, které bude zohledňovat nejen potenciál 
uplatnění tepla ale i dostupnost spalitelných odpadů v daném regionu. Region přitom nemusí být 
vymezen pouze územím kraje. Naopak se předpokládá určitá spolupráce krajů, častečný transport 
odpadů (nebo produktů MBÚ) mezi kraji. 

Při návrhu na umístění zařízení pro využití spalitelných odpadů bylo zohledněno: 

• současná příprava projektů EVO a MBÚ (vzhledem k cílovému roku 2020 není limitující pro 
realizaci projektu financování v rámci XV. výzvy OPŽP) 

• snaha o maximální využití tepla jako priority deklarované zadavatelem studie 

• obecně známe postoje jednotlivých krajů k těmto technologiím (zejména pak kraje 
Karlovarského, který se dlouhodobě hlásí k orientaci na MBÚ s následným spalováním 
produktu v existujících energetickcýh zdrojích na území kraje) 

• využití LF z MBÚ v cementárnách (materiálové a energetické využití bez dopadu na ŽP) 

• vyjádření zainteresovaných subjektů a to zejména v ohledu existence kapacit ke zpracování 
MBÚ a dalších připravovaných projektů, které ovlivní potenciální dodávky tepla z EVO 
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• spalování LF z MBÚ v elektrárenských a teplárenských zařízeních pouze za předpokladu 
realizace adekvátních opatření, které povedou k minimalizaci dopadů na životní prostředí 
(vypouštění emisí). Zpracovatelé studie upozorňují, že tato činnost bude spojena s vyšší 
produkcí emisí pocházejících ze spalování odpadů než v případě výstavby zařízení pro přímé 
využití odpadů (EVO), tzn. s vyššími emisními toky v případě spoluspalování. Pro zařízení 
EVO je přitom dnes požadováno splnění velmi přísných (často iracionálních )  emisních 
limitů, které vedou k nárůstu investičních nákladů a nižší energetické účinnosti.  

11.5 Doporu čené rozmíst ění kapacit pro zpracování SKO s vazbou na teplárenství a 
potenciál výroby energie- výhledový stav 2020 

Charakteristické aspekty uspořádání jsou následující: 

• Lokality byly vytipovány na základě primárního požadavku zadavatele studie maximalizovat 
využití tepla uvolněného spalováním komunálních odpadů v rámci teplárenských síti.  

• Studie má prezentovat možný maximální výhled využití KO k výrobě energie po roce 2020  

• Koncepce počítá se s dokončením tří  projektů zařízení EVO, které jsou v současné době ve 
značném stádiu rozpracovaní (ZEVO, Chotíkov, EVO Most Komořany, KIC Karviná). 

• Chybějící kapacita v západních krajích, kde již zařízení EVO existuje nebo je již dána 
zpracovatelská kapacita připravovaných projektů EVO (Most, Chotíkov) bude řešena 
zpracováním v procesech MBÚ a následným odvozem LF do vhodného zdroje (Plzeňský kraj 
do Vřesová, Tisová) nebo vybudováním překládacích stanic a transportem SKO přímo do 
zařízení EVO v sousedním kraji (Ústecký a Liberecký do EVO Mělník, viz dále). 

• Vzhledem k očekávaným negativním dopadům na životní prostředí při spoluspalování LF 
vyrobené z SKO v elektrárenských a teplárenských zdrojích, je možné tuto alternativu 
eliminovat výstavbou menších jednotek EVO (100 kt ) v lokalitě Sokolov a Hodonín, kde 
existují přijatelné podmínky pro uplatnění tepla. Zejména lokalita areálu  Elektrárny Hodonín je 
z pohledu infrastruktury k tomuto záměru velmi dobře  připravena. 

Rozhodnutí o podílu spoluspalovaných odpad ů na území kraje lze považovat za volbu mezi 
relativn ě levn ější a z pohledu tvorby emisí mén ě příznivou alternativou (MBÚ a následné 
spoluspalování) a variantou p římého využití SKO v EVO s produkcí čisté energie.  

• Na území hl. m. Prahy je pro potřeby studie uvažováno s novým zařízením v lokalitě Řeporyje, 
které by výhledově pokrývalo spotřebu tepla v levobřežní části Prahy. Vzhledem k neexistenci  
CZT v této části Prahy by si tato varianta vyžádala dodatečné investice do propojení dnes 
převážně ostrovních CZT. Zařízení by rovněž pokrývalo produkci jižní části středočeského 
kraje. 
Pozn.: Projekt vázaný na tuto lokalitu není dosud připravován. Přesto se jedná o zajímavou 
lokalizaci s níž bude dále uvažováno. 

• Karlovarský kraj – deklarovaná orientace kraje na MBÚ a využití MBÚ v zařízení Vřesová a 
Tisová. Provozovateli uváděná kapacita zpracování LF v těchto zařízení umožní nahradit 
rovněž chybějící kapacitu okolních krajů (cca 40 kt/rok LF, viz další bod) 

• Výstavba EVO s vyšší zpracovatelskou kapacitou v lokalitě Mělník – využití velkokapacitního 
napáječe pro CZT Prahy. Náhrada teplárenského zdroje Elektrárna Mělník I.  Tím bude 
zajištěna potřebná zpracovatelskou kapacita pro Středočeský kraj a zároveň i pro chybějící 
kapacitu kraje Libereckého a Ústeckého nad rámec kapacity EVO Komořany a TERMIZO 
Liberec. Přestože z pohledu dodávky tepla se jedná o lokalitu velmi zajímavou pro výstavbu 
velkokapacitního zařízení EVO, je nutné prověřit dostupnost KO, svozové vzdálenosti a 
interferenci s dalšími projekty (výstavba EVO v jiných lokalitách, výstavba paroplynové 
teplárny) 
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• Výstavba zařízení EVO v Českých Budějovicích - omezená dodávka tepla vzhledem k 
plánovanému vyvedení tepelného výkonu z Elektrárny Temelín. 

• Zařízení EVO vyšší zpracovatelské kapacity v Opatovicích nad Labem (Pardubický a 
Královéhradecký kraj vzhledem k uvažované jednotné síti CZT uvažován společně), který 
bude využívat rozsáhlou síť CZT obou krajských měst k velmi účinné kogenerační výrobě. 
Potenciál dodávky tepla je nutné prověřit z pohledu transportních omezeních a vytlačení 
existujících kogeneračních zdrojů. 

• Chybějící kapacita v Jihomoravském kraji i přes existující zařízení SAKO řešena 
spoluspalováním LF z MBÚ v Elektrárně Hodonín (EHO). Alternativou může být rovněž 
výstavba EVO v areálu EHO. Přestože možnost rozšíření SAKO o další linku nelze vyloučit, 
vyšší využití tepla (zejména v letních měsících) bude zřejmě problematické (již dnes SAKO v 
letních měsících pokrývá spotřebu tepla v CZT) a pro lokalitu Brno se navíc uvažuje o 
vyvedení tepelného výkonu z Elektrárny Dukovany,  

• Výstavba EVO v lokalitě Jihlava. Preference umístění v této lokalitě vychází vzhledem k 
problematickému využití tepla v kraji Vysočina z optimální polohy ve středu kraje a tedy 
minimalizace dopravních nákladů. Kapacita cca 100 kt/rok nezajistí potřeby kraje na odklonění 
SKO. Chybějící množství zejména ze severní části bude transportováno do EVO Opatovice.  

• Výstavba EVO v Přerově a Otrokovicích (alternativně Zlíně). Vybudování druhého zařízení 
EVO v Moravskoslezském kraji nebo budoucí navýšení kapacity KIC. Pokud bude naplněn 
očekávaný trend v produkci odpadu nebude zařízení KIC Karviná svou kapacitou dostatečné. 

 

Navržená koncepce předpokládá výstavbu celkem 11 nových projekt ů EVO. Po jejich dokončení 
bude  zpracovatelská kapacita zařízení EVO činit 2800 kt/r. Z toho dnes provozovaná zařízení EVO 
mají kapacitu cca 620 kt/rok. Investičních náklady jsou odhadovány na 49 mld. K č (nad rámec tří 
projektů, které podaly žádost v rámci XV. Výzvy OPŽP). 
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Legenda:

Existující EVO

Možné projekty EVO

Kapacity pro využití LF

 

Přehled lokalit vhodných pro výstavbu EVO a jejich doporučené kapacity: 

EVO Most - Komořany  150 kt  

ZEVO Chotíkov  97 kt  
Mělník 430 kt  
Praha – levobřežní část, např. Řeporyje  230 kt  
Opatovice  320 kt  
České Budějovice 170 kt  
Jihlava 150 kt  
Přerov 150 kt  
Otrokovice - Zlín  163 kt  
Karviná  190 kt  
Ostrava  180 kt  

Pozn: Uvedené rozmístění představuje výhledové koncepční řešení. Kapacity jednotlivých projektů 

musí být upřesněny na základě podrobných analýz lokálních podmínek, podrobných  studií 

dostupnosti odpadů a interference jednotlivých projektů.   

Obr. 65 Možné rozmístění zpracovatelských kapacit pro naplnění závazku ČR v roce 2020 
vycházející z předpokladu maximálního využití energie vázané v odpadech v sítích CZT 
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Obr. 66 Výhledová výroba tepla a export elektřiny z EVO po roce 2020 při vysokém podílu 
uplatnění tepla (analogie se scénářem EVO-T 90% v kap. 9) 
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Obr. 67 Výhledová výroba tepla a elektřiny z EVO v roce 2020 při nízkém podílu uplatnění tepla 
(analogie se scénářem EVO-T 45% v kap. 9) 

 

Očekávanou výrobu tepla a elektřiny v roce 2020 při zprovoznění výše uvažovaných projektů EVO s 
doporučenou kapacitou ukazují obr. 66 a obr. 67. Výpočet výrobních ukazatelů byl proveden ve dvou 
scénářích: 

1) První scénář (obr. 66) předpokládá, že se povede zařízení EVO integrovat do současných 
teplárenských systémů. Dodávka tepla z EVO v jednotlivých lokalitách pak vychází z analýz 
provedených v příloze 3. Výroba tepla může dosáhnout cca 14 PJ/r , výroba elektřiny cca 1000 
GWh/r , čistá výroba po odečtení vlastní technologické spotřeby cca 750 GWh/r . Výroba 
energie jako příspěvek zařízení EVO pro splnění cílů NAP-OZE (součet výroby elektřiny a 
tepla z biologicky rozložitelné části KO) v takovém případě dosáhne 2,4 TWh. Jako doplňková 
informace je uveden podíl elektřiny vyrobené v KVET. 
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2) Druhý scénář  zohledňuje předpoklad vyšší výroby elektřiny na úkor tepla. Vzhledem k faktu, 
že zařízení EVO bývají obvykle vybavena kondenzačními odběrovými turbinami, není možné 
scénář orientace na výrobu elektřiny zcela vyloučit. Impulsy resp. důvody k takové změně 
režimu resp. výstavbě zařízení bez dodávky tepla mohou být následující: 

• odpor veřejnosti proti výstavbě EVO v místech vhodných pro napojení na CZT 
(blízkost měst). V této souvislosti je nutné zd ůraznit pot řebu ur čité jednotné, 
profesionáln ě vedené kampan ě na státní úrovni s cílem vysv ětlit široké 
veřejnosti význam za řízení EVO ve vazb ě na teplárenství . 

• nemožnost uplatnit teplo (nízká spotřeba tepla v síti CZT vlivem úspor energie na 
straně odběratelů, rozpad sítě vlivem neakceptovatelné ceny, nedohoda s 
distributorem tepla) 

• ekonomicky zajímavější výroba elektřiny (nízká cena tepla, nárůst ceny silové 
elektřiny). 

Byl uvažován scénář, při kterém se výrazně sníží dodávka tepla ze zařízení EVO (posun od 
konceptu EVO-T 90% k EVO-T 45%). Výroba tepla pak v sumě může dosáhnout cca 8 PJ/r , 
výroba elektřiny cca 1300 GWh/r , čistá výroba po odečtení vlastní technologické spotřeby cca 
1000 GWh/r.  Výroba energie jako příspěvek zařízení EVO pro splnění cílů NAP v tomto 
scénáři dosáhne 1,8 TWh. 

Výsledky ukazují, že kogenerační výroba a podpora uplatnění tepla z EVO  je efektivnější cestou k 
naplnění cíle NAP. NAP předpokládá zdvojnásobit výrobu z obnovitelných a druhotných zdrojů mezi 
roky 2010 a 2020 na hodnotu cca 50 TWh. Na území ČR existuje dostupný energetický potenciál KO 
a současně spotřeba tepla v lokalitách s rozvinutou sítí CZT. Při plném využití tohoto potenciálu se 
může jednat o příspěvek EVO ve výši cca 5 % z cílových hodnot předpokládaných NAP.    

11.6 Náklady na podporu EVO po roce 2020 a dopad na kone čného zákazníka 

V kap. 11.5 byla navržena koncepce rozmístění zařízení EVO v lokalitách s rozvinutým systémem 
CZT s ohledem na potřeby splnění POH a současného požadavku maximálně využít teplo. V této 
kapitole budou využity získané bilanční údaje pro vyhodnocení budoucích nákladů na podporu 
zařízení EVO. Předpokládá se: 

• platnost zákona od roku 2012, 

• trvání podpory formou zelených bonusů po celou dobu životnosti zařízení EVO, bonus 
uvažován po celou dobu životnosti konstantní bez zvyšování o inflaci, 

• uplatnitelnost podpory pro stávající a všechny nové projekty EVO, 

• není zahrnuta podpora elektřiny vyrobené z KO, resp. lehké frakce z procesu MBÚ při 
spoluspalování v existujících zařízení 

• dodávka tepla u současných spaloven (ZEVO, Termizo, SAKO) dle sdělení provozovatelů, 

• dodávka tepla dle dokumentace EIA resp. upřesnění budoucích provozovatelů u nově 
plánovaných projektů (KIC, ZEVO Chotíkov, EVO Komořany Most), 

• maximální dodávka tepla dle potřeb sítě CZT u potenciálních budoucích zdrojů. 

Předpokládané investice do projektů v dalším období při realizaci další zpracovatelské kapacity 
1 744 kt/r (tj. kapacity nad rámec existujících zařízení EVO a projektů EVO, které podaly žádost v XV. 
výzvě OPŽP) jsou odhadovány na 49 mld. K č.  Z toho 26 mld. Kč připadá na projekty s kapacitou 
vyšší než 180 kt a 23 mld. Kč na projekty s kapacitou vyšší než 180 kt/r.  
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Při uvažování investiční podpory 25 % se bude nutná investiční podpora z veřejných zdrojů pohybovat 
v rozmezí 6,5 až 12 mld. K č (hodnota 6,5 mld. Kč se vztahuje k podpoře pouze projektů s kapacitou 
do cca 180 kt/r; hodnota 12 mld. Kč se vztahuje k podpoře všech kapacit s cílem plně využít přínos 
klesajících měrných investičních nákladů s rostoucí kapacitou pro snížení zpracovatelského poplatku 
a tedy i nákladů na odpadové hospodářství jako celek. 

Obr. 68 ukazuje průběh ročních nákladů na podporu EVO při splnění POH a maximální dodávce tepla. 
Výpočet vychází z výše prezentovaných výrobních údajů (obr. 66 a obr. 67) a doporučené výši bonusů 
pro elektřinu DZE i OZE v rozmezí cca 1100 až 1300 Kč/MWh (st řed 1200 Kč/MWh) při sou časném 
navýšení  příplatku KVET na hodnotu 150 K č/MWh. Po roce 2016 se očekávají roční náklady na 
podporu výroby elektřiny v EVO 320 mil. Kč (elektřina z OZE, DZE, KVET). Po roce 2020 pak 1,0 až 
1,3 mld. K č/rok . Výše nákladů je závislá na množství tepla, které se povede uplatnit v síti CZT. Obr. 
69 pak ukazuje kumulované náklady na podporu EVO, které by až do roku 2045 (ukončení provozu 
projektů uvedených do provozu v roce 2020) činily 39 mld. K č. 
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 (analogie se scénářem EVO-T 90% v kap. 9) 

b) nízký podíl uplatnění tepla (analogie se 
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Obr. 68 Roční náklady na podporu výroby elektřiny z EVO (elektřina z OZE, DZE a KVET) 
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Obr. 69 Kumulované náklady na podporu výroby elektřiny z EVO 

Vícenáklady na podporu EVO činí pouze zlomek plánovaných nákladů na podporu ostatních zdrojů 
OZE. Odhadnutá podpora EVO (1 až 1,3 mld. K č) činí cca 4% nákladů na podporu zdrojů ostatních 
obnovitelných zdrojů (zejména SLE, cca 30 mld. K č/rok dle NAP,  viz. obr. 70).), přičemž hrubá 
výroba z EVO bude cca 1,0 až 1,3 TWh, což odpovídá cca 30 % očekávané výroby z fotovoltaických 
systémů SLE (2 400 GWh). Provozní podpora EVO tak bude cca 10 x levn ější než podpora SLE . Z 
pohledu stability a rovnom ěrnosti dodávky se u EVO jedná o zdroje nesrovnateln ě lepší ! 

 

Obr. 70 Vývoj očekávaných vícenákladů na podporu jednotlivých kategorií OZE [25]  

11.7 Vliv na cenu elekt řiny pro koncové zákazníky 

Pro koncového spotřebitele z řad společností nebo domácností jsou přímé náklady na elektrickou 
energii resp. nepřímé náklady zohledňující cenu elektřiny v ceně služeb a výrobků poměrně velkou 
rozpočtovou položkou. Výroba elektřiny z různých druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE) je 
započítávána přímo do cen elektrické energie a je účtována koncovým zákazníkům. Případná další 
podpora pro zařízení EVO tak může být společností vnímána negativně. Je ji však třeba prezentovat 
v kontextu výše ostatních podpor, zejména FVE. 
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11.7.1 Kategorie odb ěratelů, cena elekt řiny a její složky 

Podpora se dotkne všech odběratelů elektrické energie. Dopad na konečnou cenu je ovšem jiný dle 
sazeb za odběr el. energie. Odběr elektrické energie je možný ve třech stupních:  

• MOP – maloodběr podnikatelský,  

• MOO – maloodběr obyvatelstva, 

• VO – velkoodběr (což je odběr výhradně z napěťových hladin vn a vvn).  

Rozdělení nákladů na cenu elektrické energie je pro všechny zákazníky stejné. Složená cena 
elektrické energie je tvořena následujícími složkami: 

• Neregulovaná složka: 

Platba za dodávku silové elektřiny: 
o Stálý měsíční plat. 
o Cena za dodávku el. ve VT. 
o Cena za dodávku el. v NT. 

• Regulovaná složka: 

Platba za distribuci: 
o Měsíční plat za rezervovaný příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe. 
o Cena za distribuované množství el. ve VT. 
o Cena za distribuované množství el. v NT. 

• Cena ostatních služeb: 
o Cena systémových služeb 
o Cena za podporu výkupu elektřiny OZE a KVET 
o Cena za činnost OTE, a.s. 

Tato struktura je shodná pro domácnosti, tak i podniky, pouze s rozdílným zastoupením jednotlivých 
složek, viz diagramy na obr. 73 a obr. 74. 

 

Obr. 71 Struktura ceny elektřiny pro domácnost, zdroj: ERÚ pro MOO při jističi 3x16A – 3x20A 
včetně (kalkulacka.eru.cz) 
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Obr. 72 Struktura ceny elektřiny pro podnikatele, zdroj: ERÚ pro MOP při jističi 3x40A včetně 
(kalkulacka.eru.cz) 

Na dalším grafu můžeme vidět, jak se vyvíjela cena jednotlivých složek elektřiny od roku 2008 do 
2011 (obr. 73 a obr. 74). Grafy jsou opět uvedeny pro kategorie odběratelů MOP a MOO. 
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Obr. 73 Vývoj cen jednotlivých složek elektřiny – domácnost, zdroj: ERÚ, pro MOO při jističi 3x16A 
– 3x20A včetně (kalkulator.eru.cz) 
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2011 bez daně 26% (28%)

 

Obr. 74 Vývoj cen jednotlivých složek elektřiny – podnikatel, Zdroj: ERÚ, pro MOP při jističi 3x40A 
včetně (kalkulator.eru.cz) 

11.7.2 Predikce vývoje spot řeby elekt řiny 

Základní rozdělení spotřeby elektrické energie vychází z konceptu rozdělení na MO (obsahuje MOP a 
MOO) a VO. Dle analýzy OTE, a.s. lze docílit následujících předpokladů [28]:  

Spot řeba výrobní sféry 

Spotřeba výrobního sektoru je určena výkonností ekonomiky a elektroenergetickou náročností (EEN). 
Je také hlavním spotřebitelem energie s podílem cca 60%. Pro predikce spotřeby výrobní sféry je 
možno vymezit několik předpokladů vývoje: 

• Podíl sektoru služeb na produkci HPH se bude v dlouhodobém časovém horizontu mírně 
zvyšovat, což bude působit na snižování EEN. 

• Je očekávána další technicko-ekonomicky, potažmo ekologicky , zdůvodněná obnova 
technologií za energeticky efektivnější. 

• Dlouhodobě není očekávána výraznější změna struktury tvorby HDP, a tedy i spotřeby 
elektřiny výrobní sféry. 

Spot řeba sféry domácností 

Spotřeba domácností bude narůstat na průměrnou úroveň EU27. Pravděpodobně bude klesat podíl el. 
energie na vytápění. Vzrůstající počet spotřebičů nebude plně kompenzován jejich úsporností, což 
zapříčiní mírný, ale trvalý vzrůst spotřeby energie (zdroj: OTE). 

Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby 
elektřiny: 
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• subsektor elektrického vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, 

• subsektor ohřevu TUV – pokles měrné spotřeby o 18 %, 

• subsektor ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba 
vzroste o 29 %. 

V souladu s uvedenými údaji je možno konstatovat několik charakteristik předkládaných predikcí 
tuzemské netto spotřeby (obr. 75): 

• referenční scénář předpokládá v roce 2040 hodnotu tuzemské spotřeby ve výši 77,8 TWh s 
pásmem ± 9,4 TWh, 

• scénáře předpokládají nárůst tuzemské netto spotřeby do roku 2040 o 19 % (nízký), 36 % 
(referenční) a 52 % (vysoký) vzhledem k hodnotě roku 2009. 

 

Obr. 75 Predikce tuzemské netto spotřeby elektřiny (scénář 9/2010) 

11.7.3 Nárůst ceny elekt řiny vlivem podpory EVO 

Výrazný rozvoj OZE, konkrétně fotovoltaických elektráren (dle značení ERÚ: SLE – skupina solární 
elektrárny), vyvolává značné vícenáklady – viz následující tabulka (tab. 43), které v konečném 
důsledku budou zvyšovat cenu elektřiny pro konečného zákazníka. Níže uvedená kalkulace se snaží 
zohlednit možné příčiny a důsledky. Největším problém při simulaci je zohlednění současného stavu, 
kdy hlavní příjemce podpory (SLE) je zdaněn 26% na výrobě a 28% na zelených bonusech. Toto 
zdanění je omezeno na tři roky. Soudní spory mohou toto zdanění zpětně zrušit, což se samozřejmě 
negativně může projevit při výsledné ceně podpory z OZE. Proto je počítáno pouze s platbou bez 
zdanění. Dle ERÚ je tato částka v roce 2011 578 Kč/MWh.  

Vodítkem pro odhad nákladů z EVO může být rovněž současná situace týkající se bioplynových 
stanic, kde uvažovaná předpokládaná hodnota výroby z bioplynu  3680 GWh může znamenat budoucí 
vícenáklady 15,1 mld. Kč. Vliv bioplynu na konečnou cenu elektřiny byl vyjádřen ERÚ ve výši 66 
Kč/MWh. Zvýšení příspěvku z OZE ze současné ceny o 66 Kč/MWh je hlavním argumentem pro tzv. 
stop stav finančních dotací pro výstavbu bioplynových stanic. Celková částka, se kterou se počítá na 
podporu SLE se odhaduje na cca 550 mld. Kč za 15 let, tedy ročně 30 mld. Kč a každý rok zvýšení 
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výkupní ceny o tzv. inflační doložku, maximálně 4%. Náklady v roce 2020 na EVO budou činit cca 1,4 
mld. Kč za rok, tedy 20 x mén ě.   

Tab. 43 Srovnání odhadu vývoje podpory EVO a fotovoltaických systémů a vyhodnocení dopadu na 
konečnou cenu pro spotřebitele 

podpora SLE podpora EVO

rok poznámky mld. Kč/rok mld. Kč/rok

2011 Podpora za rok (Kč) 29,7 578 582

2012 30,3 0,2 590 594

2013 30,9 0,2 601 605

2014 31,6 0,2 613 617

2015 32,2 0,2 626 630

2016 32,8 0,4 638 646

2017 33,5 0,4 651 659

2018 34,2 0,4 664 672

2019 34,8 0,4 677 685

2020 nástup EVO 35,5 1,4 691 719

2021 36,3 1,4 705 733

2022 37,0 1,5 719 747

2023 37,7 1,5 733 762

2024 38,5 1,5 748 776

2025 39,2 1,5 763 791

2026 celková suma za 15 let SLE 514 1,6 778 806

současná podpora 

SLE + EVO 

(Kč/MWh)

současná 

podpora SLE 

(Kč/MWh)

 

 

Vzhledem k tomu, že je do budoucna velmi obtížné predikovat vývoj jednotlivých složek ceny 
elektřiny, byl vyhodnocen vliv podpory EVO na konečnou cenu při současných cenách elektřiny a 
jejich složek. Podpora EVO v roce 2020 a letech následujících by při promítnutí do cen roku 2011 
znamenal navýšení ceny elekt řiny v řádu 0,25 a 0,33 % dle odběrového tarifu. Jedná se o navýšení 
zcela zanedbatelné. 
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12. SHRNUTÍ 

ČR musí v nejbližší době přijmout opatření vytvářející podmínky pro splnění závazků vůči EU v oblasti 
odpadového hospodářství v roce 2020, kterým je zejména povinnost snížit množství biodegradabilních 
komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% 
hm z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

Byla vytvořena prognóza vývoje produkce komunálních odpadů do roku 2020. Model vychází z faktu, 
že nárůst produkce KO je pevně svázán s životní úrovní obyvatel a existuje velmi silná korelace mezi 
produkcí odpadů a růstem HDP. Při reálných úvahách o podobě integrovaných systémů nakládaní s 
komunálními odpady je nutné počítat s výhledovým nárůstem produkce KO do roku 2020 o 20-25% ve 
srovnání s rokem 2009.  

Množství komunálních odpadů, které budou muset být v roce 2020 zpracovány jiným způsobem než 
skládkováním je ovlivněno zejména produkcí dvou složek celé skupiny 20 a to směsného 
komunálního odpadu (SKO, 20 03 01) a objemného odpadu (OO, 20 03 07), jejichž produkci lze 
snižovat odděleným sběrem materiálově využitelných složek. 

Odděleně sebrané složky jsou převážně materiálově využívány. Dosažení separovaného sběru v 
rozsahu cílů POH (50 % využitelných složek v KO) zásadním způsobem neovlivní celkovou bilanci 
rozdělení toku KO do jednotlivých skupin. 

Dle vytvořené prognózy bude muset být v roce 2020 odkloněno od skládkování celkem 3 349 kt/r  KO 
(směsný komunální odpad a spalitelná, materiálově nevyužitelná část objemných odpadů). Pro toto 
množství bude muset být vytvořena potřebná zpracovatelská kapacita vedoucí k finálnímu termickému 
zpracování. V úvahu připadají následující dva koncepční směry. 

• procesy mechanicko – biologické úpravy (MBÚ) s následným energetickým využitím lehké 
frakce, 

• přímé zpracování v zařízeních pro termické zpracování s využitím energie (EVO).  

Dle zahraničních zkušeností a provedených výpočtů je přímé energetické využití v EVO efektivnější a 
k životnímu prostředí šetrnější metodou ve rovnání s plošným využitím metody MBÚ a následným 
spoluspalováním lehké frakce ve stávajících elektrárnách a teplárnách. 

Cestu založenou na MBÚ lze akceptovat jako aktivitu okrajovou, aplikovatelnou pouze za předpokladu 
využití  lehké frakce: 

• jako náhradní palivo a surovina v cementárnách,  

• pro spoluspalování  v uzpůsobených technologiích v lokalitách, kde neexistuje dostatečný 
potenciál pro zařízení EVO. Využití lehké frakce z MBU musí probíhat v režimu 
spoluspalování odpadů. Existují realizovatelná řešení systémů čištění spalin, která zajistí 
dosažení úrovně emisí zněčišťujících látek na úrovni emisních limitů jinak platných pro 
zařízení EVO. Jedná se především o lokality, kde je již zařízení EVO provozováno a jeho 
kapacita nebude v budoucnosti postačující nebo je plánováno a bude podpořeno z prostředků 
XV. výzvy OPŽP.   

Byl navržen výhledový stav umístění nových zpracovatelských kapacit SKO resp. využití existujících 
zdrojů uzpůsobených pro spalování lehké frakce  v roce 2020, který umožní splnění závazků ČR vůči 
EU a současně přispěje k efektivnímu využití energie z odpadů s přímou vazbou na teplárenství. 
Řešení předpokládá do roku 2020 zprovoznění celkem 11 nových zařízení EVO se zpracovatelskou 
kapacitou v rozmezí jednotlivých projektů 100 až 430 kt/rok. Celková zpracovatelská kapacita zařízení 
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EVO tak bude v roce 2020 činit  2800 kt/r, z toho cca 620 kt/r  připadá na tři dnes provozovaná 
zařízení. 

Při nastavení ekonomických podmínek preferujících termické zpracování oproti skládkování může 
kapacita zařízení EVO dále narůstat. 

Pokud systém podpory bude motivovat ke kogenerační výrobě bude očekávaná dodávka tepla z 
těchto zařízení v rozmezí 8 až 14 PJ. Dodávka elektřiny z těchto zařízení je očekávána v rozmezí 800 
až 1000 GWh. 

Výstavba zařízení EVO z pohledu komerčního subjektu není v současnosti zajímavá. Do budoucna se 
očekává zavedení několika legislativních opatření, která mají tuto situaci zvrátit. Jedná se o zavedení 
poplatku za odstran ění a zeleného bonusu k ceně elektřiny vyrobené z komunálních odpadů (zákon 
o podporovaných zdrojích ve schvalovacím procesu).  

Na základě rozsáhle analýzy byl navržen následující vícepilířový systém podpory zařízení EVO, který 
umožní rozložení nákladů na podporu projektů EVO na delší časové období a současně bude 
motivovat k maximální efektivnost využití energie v odpadu v kogeneračním cyklu: 

• investiční podpora 25 % pro projekty se zpracovatelskou kapacitou do cca 180 kt/r. Investiční 
podpora rovněž pro projekty s vyšší zpracovatelskou kapacitou umožní plně využít efektu 
klesajících měrných investičních nákladů a povede ke snížení zpracovatelských poplatků a 
tedy i nižším nákladům systému odpadového hospodářství jako celku. 

• postupný nárůst poplatku za odstranění o 100 Kč/t ro čně do roku 2018  

• jednotná výše zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné i 
nerozložitelné části KO na úrovni 1100 až 1300 Kč/MWh při současném zvýšení příplatku za 
vysoceúčinnou kogeneraci na 150 až 200 Kč/MWh  

Předpokládané investice do projektů v dalším období při realizaci zpracovatelské kapacity 1 744 kt/rok 
(nad rámec existujících projektů a projektů, které podaly žádost v XV. výzvě OPŽP)  jsou odhadovány 
na 49 mld. K č.  Při uvažování investiční podpory 25 % se bude nutná investiční podpora z veřejných 
zdrojů pohybovat v rozmezí 6,5 až 12 mld. K č (hodnota 6,5 mld. Kč se vztahuje k podpoře pouze 
projektů s kapacitou do cca 180 kt/r; hodnota 12 mld. Kč se vztahuje k podpoře všech kapacit) 

Náklady na provozní podporu výroby elektřiny z EVO v roce 2020 budou činit cca 1 až 1,3 mld. Kč. za 
rok v závislosti na množství uplatněného tepla, tedy 20 x mén ě než se p ředpokládá u 
fotovoltaických systém ů. Podpora EVO se projeví v nár ůstu cen elekt řiny pro koncového 
spot řebitele pouze o 0,25 až 0,33%.  
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Příloha č. 1 - Průmyslové odpady s významnou výhřevností, použitelné pro energetické účely a jejich 
produkce v roce 2009, zdroj: ISOH 

Katalogové číslo Kategorie Název odpadu Množství (t)

 020106  O
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a 

zpracovávané mimo místo vzniku
353 942

 020107  O Odpady z lesnictví 28 823

 030104  N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 946

 030105  O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 75 941

 030201  N Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva 517

 030301  O Odpadní kůra a dřevo 2 772

 030308  O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 56 453

 040209  O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 30 660

 040210  O Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 616

 040214  N Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla 180

 060502  N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 406

 070103  N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 1 030

 070104  N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 1 651

 070107  N Halogenované destilační a reakční zbytky 352

 070108  N Jiné destilační a reakční zbytky 35 623

 070199  O Odpady jinak blíže neurčené 1 353

 070304  N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 1 437

 070503  N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 643

 070504  N Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 1 636

 070510  N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 346

 070608  N Ostatní destilační a reakční zbytky 102

 070699  O Odpady jinak blíže neurčené 2 818

 080111  N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 5 463

 080112  O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 202

 080113  N Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 3 574

 080114  O Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 409

 080115  N Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných 5 850

 080117  N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 1 531

 080409  N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 1 541

 080410  O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 1 497

 080411  N Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 177

 130110  N Nechlorované hydraulické minerální oleje 491

 130111  N Syntetické hydraulické oleje 22

 130113  N Jiné hydraulické oleje 547

 130204  N Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 18

 130205  N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 12 263

 130206  N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 318

 130207  N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 16

 130208  N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 11 002

 130307  N Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 336

 130310  N Jiné izolační a teplonosné oleje 169

 130401  N Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby 239

 130403  N Oleje ze dna jiných lodí 106

 130701  N Topný olej a motorová nafta 448

 130702  N Motorový benzín 17

 130703  N Jiná paliva (včetně směsí) 5 011

 150101  O Papírové a lepenkové obaly 477 313

 150102  O Plastové obaly 140 927

 150103  O Dřevěné obaly 23 472

 150105  O Kompozitní obaly 6 490

 150106  O Směsné obaly 148 722

 150109  O Textilní obaly 1 288

 150110  N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 19 440

 150202  N
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
21 533

 150203  O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 2 100

 160103  O Pneumatiky 34 077

 160119  O Plasty 8 575

 170201  O Dřevo 36 437

 190805  O Kaly z čištění komunálních odpadních vod 168 866

 190809  O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 20 090

 190810  O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 823

 190811  N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky 7 735

 191201  O Papír a lepenka 81 969

 191204  O Plasty a kaučuk 35 211

 191206  N Dřevo obsahující nebezpečné látky 127

 191208  O Textil 2 494

 191210  O Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) 66 332

 191211  N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky 8 184

 191212  O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 157 165

Celkem 2 118 869  

  

 

 



 

150 

Příloha č. 2 - Porovnání emisí vybraných zdroj ů znečištění

A (100%) * B (97 %) ** 50 - 100 100 - 300 > 300

TZL y mg/mN
3 10 30 10 1 - 0,5 1 - 20 30 25 20 platí směšovací pravidlo***

TOC mg/mN
3 10 20 10 1 - 10 1 - 20 limit není stanoven

HCl mg/mN
3 10 60 10 1 - 8 1 - 50 limit není stanoven

HF mg/mN
3 1 4 2 < 1 < 2 limit není stanoven

SO2 mg/mN
3 50 200 50 1 - 40 1 - 150 400 250 200 platí směšovací pravidlo***

NOx mg/mN
3    200/400 ++ 400 200

40 - 100  (SCR)          
120 -180  (SNCR)      

40 - 300  (SCR)                  
30 - 350 (SNCR)

300/450 * 200 200 platí směšovací pravidlo***

CO mg/mN
3          50 ***        100 +  150 ****  5 - 30 5 - 100 limit není stanoven

emise zjišťované jednorázovým 
měřením, průměrné hodnoty během 

odběru vzorků 

Hg mg/mN
3 0.001 – 0.02 0,001 – 0.03 0,05

Cd+Tl mg/mN
3 0,05

Sb+As+Pb+Cr+
Co+Cu+Mn+Ni+
V

mg/mN
3 0,5

PCDD/F ngTEQ/mN
3 0,1

Pozn.: Pozn: Pozn.:
*       pro 100 % všech půlhodinových průměrů za kalendářní rok * v případě spalování práškového hnědého uhlí
**       pro minimálně 97 % všech půlhodinových průměrů za kalendářní rok
***...  pro minimálně 97 % všech denních průměrů průměrů za kalendářní rok
****    pro minimálně 95 % všech desetiminutových průměrů během každého 24 hod. období
 +       pro 100 % všech půlhodinových průměrů během každého 24 hodinového období ***směšovací pravidlo má tvar:
 ++     pro spalovny se zpracovatelským výkonem nad 6 t/t, resp. pod 6 t/h

C - celková hodnota emisního limitu [mg/mN
3]

Codpad - hodnoty specifických emisních 
limitů stanovené pro spalovny 

odpadu [mg/mN
3]

Cproc
- hodnoty specifických emisních 
limitů stanovené pro jednotlivé 

technologie spalování paliv [mg/mN
3]

Vodpad - objem spalin vzniklých spalování odpadu [mN
3/h]

Vproc - objem spalin vzniklých spalováním paliva [mN
3/h]

Pokud při spoluspalování vzniká více 
než 40 % tepla spalováním odpadu, 

platí emisní limity uvedené                   
v příloze č. 5   354/2002 Sb.

Spoluspalování odpad ů v 
zařízeních na spalování paliv 
do 40 % tepelného p říkonu 

základního paliva                
(354/2002 Sb. příloha č. 2) 

Emisní limit

Vztaženo na suché spaliny při 0°C a 101,325 kPa, 
referenční obsah kyslíku 6 %

Spalovací za řízení spalující černé a hndé 
uhlí a další pevná paliva (2010/75/EU o 

průmyslových emisích (integrované prevenci a 
omezování zněčištění)

limit není stanoven

limit není stanoven

emise zjišťované jednorázovým měřením, průměrné 
hodnoty během odběru vzorků 

Emisní limit

Vztaženo na suché spaliny při 0°C a 101,325 
kPa, referenční obsah kyslíku 11 %

celkový jmenovitý tepelný příkon

Emisní limit Emisní limit

emise zjišťované jednorázovým měřením, 
průměrné hodnoty během odběru vzorků 

Dosahované emise p ři použití 
technologie BAT pro spalovny odpad ů 
(Reference document on BAT for Waste 

incineration)

limit není stanoven

limit není stanoven

denní průměr půlhodinové průměry

0,01 – 0.1

0,005 - 0.05

0.005 - 0.5

znečišťující látka
jednotka denní průměr

půlhodinové průměry

Maximální p řípustné koncentrace 
znečišťujících látek v emisích ze spaloven 

odpad ů  (354/2002 Sb. příloha č.5, resp. 
76/2000/EC)

Vztaženo na suché spaliny při 0°C a 101,325 kPa, 
referenční obsah kyslíku 11 %

0,05

0,05

0,5

0,1

emise zjišťované jednorázovým měřením, průměrné 
hodnoty během odběru vzorků 

( ) ( )
procodpad

procprocodpadodpad

VV

CVCV
C

+
×+×
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Příloha č.3 

Analýza lokalit z pohledu uplatn ění potenciálu tepla 
vyrobeného v za řízeních EVO - Detailní popis jednotlivých 
lokalit  
 

Zpracováno ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR, které zajistilo vyjádření svých následujících 
členů: 

Teplárna Tábor, a.s., Teplárna České Budějovice, a.s, České Budějovice, Teplárna Strakonice, a.s., 
Dalkia Česká republika, a.s. s. (Kolín, Ostrava - Třebovice, Olomouc, Přerov), United Energy, a.s. 
(Most), Elektrárny Opatovice, a.s. (Opatovice nad Labem), Pražská teplárenská, a.s, Plzeňská 
energetika, a.s., ŠKO Energo, s.r.o. (Mladá Boleslav), ČEZ a.s. (Sokolov, Trutnov, Hodonín, Brno, 
České Budějovice, Orlová, Ostrava-Vítkovice), MVV Energie CZ, a.s. (Jablonec nad Nisou, Česká 
Lípa 
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1. KARLOVARSKÝ KRAJ  

do roku 2020 nutno odklonit 97 kt/rok 

Lokalita Sokolov  

• potenciál pro dodávku tepla: 1100 TJ/rok 
• zdroje: elektrárna Tisová 
• potenciál uvažovaný pro výpočet: 1100 TJ/rok 
• využití tepla z EVO: 100 [kt/rok]/93%, 150[kt/rok]/84%, 200[kt/rok]/77% 

Popis  SZT: 
 
Roční dodávka tepla ve formě páry (0,8-1,1 MPa/240 °C) je kolem 1 100 TJ/rok (v  roce 2010 dodáno 
1 166 TJ). Byty spotřebují cca 56 % z celkového prodaného tepla. Na území nejsou kotelny napojené 
na CZT. 

Popis  zdroje -  Elektrárna Tisová (ETI): 
 
ETI tvoří dva bloky (ETI I a ETI II). ETI I se sběrnicovým uspořádáním tvoří dva fluidní kotle, každý o 
výkonu 350 t/h, (9,42 MPa, 505 °C) jedna kondenza ční, rovnotlaká, dvoutělesová turbína 55 MW s 
hltností páry 227 t/h, dvě turbíny 55 MW kondenzační, rovnotlaké, dvoutělesové s hltností páry 280 
t/h, s jedním regulovaným odběrem páry o parametrech: 1,2-1,7 MPa, 300 °C, max. o dběr 230 t/h a 
turbína 12 MW protitlaková, kombinovaná, jednotělesová s hltností páry 95 t/h a protitlakem 0,88 MPa. 

ETI II s blokovým uspořádáním tvoří granulační kotel 330 t/h (13,80 MPa, 540 °C) a kondenza ční, 
rovnotlaká, třítělesová turbína 110 MW s přihříváním páry s parametry 3,2 MPa, 530 °C. 

Každý turbogenerátor pracuje do jednoho vývodového transformátoru. Turbogenerátory ETI I jsou 
chlazeny vzduchem a turbogenerátor 100 MW bloku ETI II je chlazen vodíkem. 

Vyvedení dodávky tepla je prostřednictvím parní soustavy o jmenovitých parametrech 1,1 MPa, 240 
°C. Dodávka tepla odb ěratelům činí cca 1500 TJ/rok. V souladu s průběžnou aktualizací programu 
obnovy se předpokládá možnost dlouhodobého provozu hlavního výrobního zařízení elektrárny bez 
vynaložení vyšších investičních nákladů nebo nákladů na obnovu dožitých částí a celků do r. 2015 - 
2018. 

Možnost spoluspalování TAP vyrobených z komunálního odpadu 
 
V květnu 2011 proběhla na ETI spalovací zkouška spoluspalování hnědého uhlí a několika druhů TAP 
vyrobených z vytříděného živnostenského a komunálního odpadu s výhřevností kolem 20 MJ/kg. 
Výsledky spalovací zkoušky ukázaly velký potenciál využití těchto paliv ve fluidních kotlích. 
Perspektivně je možné spoluspalovat 80 až 100 tis. tun tohoto paliva ročně.  

Spolu s elektrárnami Poříčí a Hodonín se zde plánují úpravy a rekonstrukce stávajících fluidních kotlů 
na spoluspalování, samostatné linky do kotlů, nárůst spotřeby je plánován v řádech stovek tisíc tun 
ročně přibližně od roku 2012. 

Firma A.S.A. má skládku hned vedle areálu elektrárny Tisová a tak se nabízí jedinečné řešení, propojit 
oba areály a vytvořit ideální podmínky pro zpracování  komunálního odpadu  formou spoluspalování  
hnědého uhlí a TAP ve fluidních kotlích na elektrárně ETI. 

Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě, resp. v areálu ETI 
 
Nebyl uveden. 
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Zhodnocení 
 
V lokalitě se uvažuje se zpracováním frakce z procesu MBÚ v existujících zdrojích (zejména Vřesová, 
Tisová).   Byla založena Komunální odpadová společnost, a. s., která sdružuje obce zapojené do 
projektu. S výstavbou EVO se v kraji nepočítá.  EVO se zpracovatelskou kapacitou cca 100 kt/rok by 
zde uplatnilo cca 93 % svého potenciálu dodávky tepla, což je přijatelné. Lokalita leží přibližně 
uprostřed území kraje – dobré svozové podmínky. 
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2. PLZEŇSKÝ KRAJ  

Do roku 2020 nutno odklonit 156 kt/rok 

Lokalita Plze ň 

• potenciál pro dodávku tepla: 4 500 TJ/rok 
• zdroje: teplárna Plzeňská teplárenská, Plzeňská energetika 
• minimální potenciál uvažovaný pro výpočet: 4 500 TJ/rok  
• využití tepla z EVO: 100[kt/rok]/100%, 150 [kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/98%  

Popis  SZT: 
 
Výrobu tepla do městské soustavy CZT zajišťují společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a Plzeňská 
energetika a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem tepla na území města Plzně. Vyrábí 
a dodává teplo pro více než 40 000 bytů a velký počet objektů v terciální a průmyslové sféře. V 
současné době vyrábí tepelnou energii v centrální teplárně Plzeňská energetika a.s. je teplárna, která 
je situována do areálu holdingu Škoda a slouží primárně pro zajištění dodávek tepla do společností 
sídlících v areálu Škoda, dále do průmyslové zóny Borská pole a do bytové zástavby sídliště 
Skvrňany. Tyto zdroje jsou navzájem propojeny systémem páteřních primárních napáječů.  

 
Pozn.: Červenou barvou je označena horkovodní síť. 
 

 

Plzeňská 
teplárenská  

Plzeňská 
energetika  

Chotíkov 
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Popis zdroje: 

a) Plzeňská teplárenská: 

Dva uhelné granulační kotle (185 t/h, 13,6 MPa, 540 °C) a jeden fluidn í kotel (190, 13,6 MPa, 540 °C). 
Jedna protitlaková turbína o výkonu 70 MW, jedna kondenzační odběrová turbína o výkonu 67 MW. 
K výrobě tepla a elektřiny se v Plzeňské teplárenské a.s. využívá mimo jiné i nový “zelený“ energetický 
blok, který byl uveden do provozu v roce 2010. Blok se sestává z kotle K7 o jmenovitém parním 
výkonu 45 t/h (6,7 MPa, 485°C). Výkon turbogeneráto ru TG3 je 11,5 MW. Maximální tepelný výkon do 
sítě 15 MW. 
 
b) Plzeňská energetika: 

Tři uhelné kotle o parametrech 180 t/h, 9,6 MPa, 540 °C -  170 t/h, 9,6 MPa, 540 °C – 120 t/h, 7 MPa, 
480 °C. T ři turbogenerátory o výkonu 32,3 MW a 26 MW.  
 
Přestože potenciál pro využití tepla z EVO je v této lokalitě velký, ve stádiu přípravy je projekt  s 
kapacitou 95 kt/rok v lokalitě Chotíkov.  Kapacita plánovaného projektu nepokrývá očekávané 
množství odpadu, které je potřeba odklonit od skládkování v roce 2020.  

Lokalita Klatovy 

• potenciál pro dodávku tepla: 276 TJ/rok 
• zdroje: teplárna Klatovy 
• minimální uvažovaný potenciál: 276 TJ/rok 
• využití EVO (zprac. kapacita/%): 100[kt/rok]/53%, 150[kt/rok]/34%, 200[kt/rok]/25% 

Popis SZT: 

Neuveden 
 
Popis  zdroje: 

Neuveden 
 
Zhodnocení: 

V lokalitě Klatovy je poměrně malý odbyt tepla a potenciál EVO by nebyl ani z poloviny využit (100 
kt/rok). Navíc byl v teplárně Klatovy v roce 2009 uveden do provozu kotel na uhlí a biomasu, který má 
výkon cca 10 t/h páry, a pravděpodobně bude maximálně využíván, což vede ke snížení potenciálu 
pro dodávku tepla. Tato lokalita je zde uvedena pouze z důvodu ucelenosti dokumentu.  
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3. PRAHA  

Do roku 2020 nutno odklonit 507 kt/rok (dnes odkloněno 270kt/rok) 

Popis  SZT: 

Pravý břeh Vltavy je pokrytý Pražskou teplárenskou soustavou (PTS), do které kromě teplárny 
Malešice a Michle dodává teplo hlavně tepelný napáječ z prvního bloku Elektrárny Mělník. Na levém 
břehu Vltavy zajišťují dodávku tepla výtopny (Veleslavín, Holešovice a Juliska) a  blokové kotelny 
v oblasti Jihozápadního města a Barrandova. Systémy CZT zde mají charakter ostrovních soustav. 
Celková dodávka tepla do SZT na území hl.m. Prahy činila v roce 2009 14 905 TJ, z toho: 

•  v oblasti PTS  11 535 TJ 
• v ostatních lokalitách (zejména levobřežní část) 3370 TJ. 

Popis zdrojů: 

a) zdroje PTS 

Elektrárna M ělník I 

Zdroj Elektrárna Mělník I byl v rámci projektu zásobování hlavního města Prahy teplem v 90. letech 
přestavěn z původní klasické kondenzační elektrárny v blokovém uspořádání 6 kotlů o výkonu 230 t/h 
a 6 turbín o výkonu 56 MWe na teplárenský provoz. Výkon kotlů byl zvýšen až na 250 t/h, pára 
převedena do společné parní sběrny, spaliny plně odsířeny. Z původních turbin byly ponechány dvě 
kondenzační turbiny, zbývající čtyři turbosoustrojí byla rekonstruována na dvě protitlaková a dvě 
odběrová. Instalovaný tepelný výkon kotlů je 1070 MWt, dosažitelný tepelný výkon zdroje činí 700 
MWt. Instalovaný elektrický výkon je 352 MWe. 

Teplárna Malešice 

Teplárna Malešice je v současnosti tvořena teplárenskou částí TMA2 a výtopenským zdrojem TMA3. 
Ve zdroji TMA2 jsou provozovány dva černouhelné kotle o výkonu 2 x 180 t/h (2 x 121 MWt) a dvě 
protitlakové turbíny 2 x 55 MWe. Ve zdroji TMA3 jsou instalovány dva horkovodní plynové kotle 
2 x 116 MWt. 

Teplárna Michle 

Teplárna Michle zahrnuje jeden horkovodní kotel o výkonu 116 MWt s kombinovaným spalováním 
zemního plynu a topného oleje, dva parní plynové kotle o výkonu 35,5 MWt a 7,5 MWt a protitlakovou 
turbínu o výkonu 6 MWe. 

Výtopna Kr č 

Ve zdroji Krč je instalováno šest horkovodních plynových kotlů . Celkový instalovaný výkon zdroje je 
110 MWt. 

Výtopna T řeboradice 

Ve zdroji Třeboradice je umístěn jeden horkovodní plynový kotel o výkonu 116 MWt. 

b) ostatní zdroje PT 
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Teplárna Holešovice  

Zdroj Holešovice pokrývá potřebu v parovodní síti oblasti Holešovic. Je tvořen dvěma parními 
plynovými kotli 2 x 80 MWt a dva parní kotle 2 x 17 MWt. Celkový instalovaný tepelný výkon zdroje je 
194 MWt. Ve zdroji je provozována malá protitlaková turbína o výkonu 2,5 MWe. 

Teplárna Veleslavín 

Zdroj Veleslavín zajišťuje dodávky do horkovodní soustavy, která zahrnuje oblasti Veleslavína, 
Břevnova a Vokovic. V současné době jsou ve zdroji provozovány dva horkovodní plynové o výkonu  
2 x 58 MWt a dva horkovodní plynové kotle o výkonu 2 x 7 MWt. Ve zdroji jsou dále tři kogenerační 
plynové jednotky o elektrickém výkonu 0,6 MWe, celkem 1,8 MWe. Instalovaný tepelný výkon zdroje 
činí 132,9 MW. 

Výtopna Juliska 

Zdroj Juliska dodává teplo do ostrovní parovodní soustavy, která pokrývá lokalitu Dejvic. Ve zdroji 
Juliska jsou instalovány 3 parní plynové kotle ČKD Dukla KTK 25 o výkonu 17,2 MWt. Instalovaný 
tepelný výkon zdroje činí 51,6 MW. 

Výtopna D ědina 

Výtopna Dědina dodává do teplovodní soustavy Dědina – Ruzyně.  Ve zdroji Dědina jsou instalovány 
4 plynové kotle ČKD Dukla OW 300 o výkonu á 3,4 MW (z r. 1979) a jeden plynový kotel ČKD Dukla 
KDVE  250 (r. 1993) o výkonu 2,5 MW. Celkový instalovaný tepelný výkon je 16,1 MWt. 

Blokové kotelny Řepy, Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká Ohrada, Barrandov apod. 

Blokové kotelny zmíněných oblastí zásobují zpravidla panelové zástavbu. Dodávají teplo 
prostřednictvím teplovodních soustav ostrovních soustav. Jsou v nich instalovány 4 nebo 5 teplovodní 
plynové kotle o jednotkových výkonech 2 – 3 MW. Sumární tepelný výkon blokových kotelen v těchto 
lokalitách je 247 MWt. 

Dodávky tepla v průběhu roku do CZT v Praze:  
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Přestože na území hl. m. Prahy je v provozu zařízení ZEVO Malešice s kapacitou 300 kt/rok, její 
zpracovatelská kapacita nebude dle předpokládaného vývoje produkce KO na území hl.m. Prahy 
dostatečná pro krytí závazků v roce 2020. Vzhledem k vysokému potenciálu dodávky tepla, je proto 
vhodné uvažovat o dalších lokalitách pro budoucí umístění EVO na území hl. m. Prahy: 

Lokalita T řeboradice 

• potenciál pro dodávku tepla: 12 025 TJ/rok 
• zdroje: zdroje Pražské teplárenské (Malešice, Michle, Třeboradice), tepelný napáječ z EME I 

Mělník, ZEVO Malešice 
• Minimální uvažovaný potenciál: rozvinutá síť CZT je na pravém břehu Vltavy, podle dat PT 

(plán r. 2012) se plánuje celková dodávka 12 025  TJ, z toho 853 TJ připadá na ZEVO 
Malešice – stabilní dodávka v průběhu roku, 9 941 TJ na dodávku z tepelného napáječe 
Mělník-Praha – variabilní dodávka. Zůstává tak další teoretický potenciál 1230  TJ/rok  

• využití EVO při náhradě dodávky tepla z Teplárny Malešice, Michle (dodávka tepla ze ZEVO 
Malešice a EME I zůstane zachována): 100[kt/rok] /54%, 150 [kt/rok]/ 51%, 200[kt/rok] /48%, 
250[kt/rok] /45%. 

Zhodnocení 

Uvedený potenciál 1230 TJ/rok představuje úroveň dodávky tepla na r.2012. Uvedený potenciál pro 
EVO v pravobřežní části Prahy by bylo možné plně využít jen za stavu odstranění veškerých 
transportních omezení v Pražské teplárenské soustavě, tzn. nebylo by třeba využívat špičkové 
plynové zdroje. Při stávajících transportních omezeních v soustavě je možné reálně využít max. 65 % 
uvedeného potenciálu (tj. cca 792 TJ/rok) 

Vzhledem k potenciálu využití tepla a množství k odpadu, které je nutné  odklonit od skládkování, se 
jeví schůdná i varianta zařízení EVO o kapacitě cca 230 kt/rok s dodávkou tepla cca 580 TJ/rok. 

Malešice 

Třeboradice 

Juliska Holešovice 

Veleslavín 

Michle Řeporyje 
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V lokalitě Třeboradice je instalována čerpací a výměníková stanice tepelného napáječe z Elektrárny 
Mělník I. Výše uvedené využití tepelného výkonu spalovny respektuje předpokládanou dodávku tepla 
z EME I - tzn. uvažovaná dodávka tepla nahrazuje zdroje Pražské teplárenské (zejména Teplárna 
Malešice, výtopna Michle).  

Výrazně vyšší využití tepleného výkonu z EVO v této lokalitě může být dosaženo při snížení dodávky 
tepla z EME I. To by ale znamenalo potlačit výrobu elektřiny v tomto zdroji. Zde je potřeba zdůraznit 
interferenci s dalším možným projektem  EVO právě v lokalitě Mělník. Vedle dodávky tepla si tyto 
projekty konkurují rovněž svozovou vzdálenost z pohledu levobřežní části a jižní části středočeského 
kraje. 

Lokalita Řeporyje 

• objem dodávek do ostatních zásobování teplem mimo PTS (zejména levobřežní část Prahy) 
čítá: 3282 TJ/rok  (údaje TS, všechno teplo dodané v roce 2012 – dodávka do CZT na pravém 
břehu Vltavy).  

• zdroje: zdroje Pražské teplárenské (Veleslavín, Holešovice, Juliska a blokové kotelny 
Jihozápadního města, Barrandova apod.) 

• Technicko-ekonomicky je však možné propojit pouze soustavy Veleslavína, Dědiny, 
Jihozápadního města a Barrandova.  Agregovaná dodávka tepla do těchto oblastí představuje 
objem cca 1800 TJ/rok  

• využití EVO: 100[kt/rok] /100%, 150 [kt/rok]/ 95%, 200[kt/rok] /90%, 250[kt/rok] /83%, 
300[kt/rok] /79% 

Zhodnocení 

Lokalita Řeporyje se jeví jako výhodná pro pokrytí svozové oblasti a pokrytí potřeby tepla na levém 
břehu Vltavy. Při kapacitě EVO 230 kt/rok by dodávka tepla činila cca 1000 TJ/rok. Využití tepelného 
výkonu EVO by bylo vysoké (cca 86%) a zařízení EVO by pokrylo cca 59% spotřeby tepla v lokalitě. V 
lokalitě se však vyskytují jen nepropojené (ostrovní) teplovodní soustavy. Plynové soustavy 
Veleslavín, Dědina, Řepy, Stodůlky, Nové Butovice, Velká Ohrada  a Barrandov v levobřežní části 
Prahy by bylo potřeba propojit tepelnými napáječi, což představuje dodatečné investice. 
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4. JIHOMORAVSKÝ KRAJ  

Do roku 2020 potřeba odklonit 393 kt/rok (dnes odkloněno 224 až 245 kt/rok )   

Lokalita Hodonín 

• potenciál pro dodávku tepla: 650 TJ/rok  (dodávka v rámci sítě pro více měst, budoucí 
výhled dle provozovatele zdroje ) 

• zdroje: elektrárna Hodonín (EHO), ČEZ 
• minimální uvažovaný potenciál: 650 TJ/rok 
• využití: 100 [kt/rok]/82%, 150[kt/rok]/70%, 200[kt/rok]/59% 

Popis  SZT: 

Teplo ze zdroje EHO je dodáváno do SZT měst Hodonín a Holič (SK). Cca 20 % dodávek tepla ze 
zdroje EHO (150 TJ) je realizováno do sítě CZT města Hodonín. Vyvedení tepelného výkonu do 
města Hodonín je parním systémem 1,8 MPa/270 °C a hor kovodním systémem. Dodávka tepla do 
města Holíč (100 TJ/rok) je realizována horkovodem (150/70 °C) . Z pohledu celkových dodávek tepla 
do CZT (Hodonín + Holíč) je cca 60% realizována prostřednictvím parního systému a 40% 
prostřednictvím horkovodního systému.  EHO dodává také technologickou páru pro okolní podniky 
(např. Ploma, Delimax, Lázně…). 

Dodávky tepla v lokalitě prostřednictvím CZT se dlouhodobě snižují. V minulosti bylo ze zdroje EHO 
dodáno 1200 TJ/rok, dnes cca 800 TJ/rok. Budoucí výhled provozovatele očekává dodávky v rozsahu 
650 TJ/rok.  

Popis  zdroje: 

Jedná se o jednu z nejstarších českých elektráren, která v posledních desetiletích prošla rozsáhlou 
modernizací, která zahrnovala ekologizaci provozu a zejména uzpůsobení teplárenskému provozu. 
Dnešní technologie je tvořena dvěma fluidními kotli (každý o výkonu 170 t/h páry), jejichž výstavba 
proběhla v letech 1994 - 1997.  Instalovaný výkon činí 105 MWe a 250 MWt. Elektrárna EHO vyrábí v 
rámci skupiny ČEZ nejvíce elektřiny z biomasy. Její spálený podíl a tedy i množství neustále narůstá. 
Biomasová paliva zaujímají cca 1/2 podíl příkonu v palivu v EHO. V roce 2010 bylo v EHO spáleno 
253 tis. tun biomasy. Byly realizovány úpravy jednoho z fluidních kotlů, které umožňují jeho provoz 
výhradně na biomasu. Druhý kotel umožňuje spoluspalování biomasy v poměru do 30%. Výhledově 
může být i druhý blok čistě biomasový - omezením je nedostatek biomasy. 

  
Od roku 2010, po ukončení činnosti místního lignitového dolu v Hodoníně, je uhlí dováženo z 
mostecké uhelné pánve. Současný majitel lignitového dolu (UVR Mníšek pod Brdy) uvažuje obnovit 
těžbu od roku 2012.  

Možnost spoluspalování TAP vyrobených ze směsného komunálního odpadu 

V současné době je připravován v EHO projekt spoluspalování TAP vyrobeného z vytříděného 
komunálního odpadu (plast, guma, textil, …) a to zejména ve formě pelet přidávaných do základního 
paliva zpravidla o vyšší výhřevnosti než základní palivo. Vzhledem ke spalování ve fluidním kotli, který 
není tak citlivý na druh paliva (je multipalivový) je možno uvažovat se širokou škálou materiálů a 
výhřevností. Provedení spalovacích zkoušek a další detailní rozpracování projektu se uvažuje ještě 
v roce 2011. Výhledově se uvažuje se spoluspalováním až 50 tis. tun tohoto paliva ročně. Lokalita 
Hodonín je vhodná vzhledem k blízké poloze skládky Žabčice. 
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Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě 

Areál EHO se jeví jako velmi vhodný k výstavbě zařízení EVO vzhledem k existující infrastruktuře 
(budova – zhruba 2/3 technologické budovy a přiléhající vnější plochy jsou volné, vyvedení tepelného 
výkonu, vyvedení elektrického výkonu na napěťové úrovni 110 kV, existence vlečky,...). Jediné 
problematické z pohledu veřejného mínění může být vedení dopravy svozové techniky (nutný průjezd 
centrem) a manipulace s odpadem téměř v centru města. Problém s průjezdem městem by mohl 
částečně vyřešit obchvat města, který je však v důsledku vládních škrtů momentálně zastaven nebo 
použití ekologických svozových vozidel na CNG. Obchvatová komunikace se má napojovat na 
výpadovou komunikaci směrem na SR v blízkosti elektrárny a tím by umožnila odklon veškeré 
nákladní dopravy pro EHO mimo centrum města. Volbou vhodné technologie by šel částečně 
eliminovat i negativní dopad vyplývající z následné manipulace s odpadem.   

Lokalita Brno 

• potenciál pro dodávku tepla: 4 550 /rok 
• zdroje: zdroje tepláren Brno (Červený mlýn, Špitálka, Staré město, Brno sever), ZEVO SAKO 

Brno 
• minimální uvažovaný potenciál: SAKO dodává 1000 TJ/rok. Zbývá 3 550  TJ/rok. 
• využití: 100[kt/rok]/99%, 150[kt/rok]/92%, 200[kt/rok]/88%, 250[kt/rok]/85% 
• minimální uvažovaný potenciál: bez SAKO 1000 TJ a EDU 3000 TJ pouze 550 TJ: 
• 100[kt/rok]/78%, 150[kt/rok]/65% 

 

Popis  SZT: 

Soustavou CZT je pokryt střed a sever města. Okrajové části v západním území jsou napojeny na 
lokální kotelny, na jihu jsou to individuální zdroje.  Část parovodní soustavy by měla být předělána na 
horkovodní. Dodávka tepla v horké vodě 140/70°C, ro ční objem 3 000 TJ.  Předizolované potrubí 
uloženo do země.  

Popis  zdroje: 

Uvažuje se o tepelném napáječi z jaderné elektrárny Dukovany.  45 Km přivaděč EDU - Bosonohy, 
poté obchvat Brna východní větví a severozápadní větví a napojení na systém CZT.Horká voda 
přechází do systému CZT provozovaného Teplárnou Brno. Malá EIA odsouhlasena, splnění podmínek 
EIA není problém.Možná realizace do deseti let. Čeká se na schválení Energetické koncepce města 
Brno, zda s tímto projektem počítá. Projekt zajistí ekologické, stabilní a cenově přijatelné teplo, které 
nahradí zdroje na ZP.  Tím by byl citelně snížen potenciál pro ZEVO  
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5. STŘEDOČESKÝ KRAJ  

Do roku 2020 potřeba odklonit 466 kt/rok 

Lokalita Mladá Boleslav 

• potenciál pro dodávku tepla: 1 605 TJ/rok 
• zdroje: ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav 
• minimální uvažovaný potenciál: 1 605 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 150[kt/rok]/92%, 200[kt/rok]/86%, 300[kt/rok]/76% 

Popis SZT: 

Hodnotu spotřeby tepla se provozovatel snaží udržet rozšiřováním sítí. Zateplováním sídliště odběry 
klesají. 

Popis zdroje: 

Teplárna se nalézá uvnitř areálu výrobního závodu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Úkolem 
teplárny je primárně zásobování automobilky tepelnou a elektrickou energií. Jedná se o moderní 
teplárnu vybavenou fluidními kotly a pracující v kogeneračním cyklu. V současnosti kotle spalují směs 
černého a hnědého uhlí a v posledních letech také granulovanou biomasu - cca 28 tis. tun S1 + slupky 
obilovin a olejnin, výhledově 30 tis. tun. Uvažuje se o dřevní štěpce v letech 2012-2013 s potřebou 30 
tis. tun nebo granulovaného paliva vyrobeného ze surovin po mechanicko-biologické úpravě 
směsných komunálních odpadů. 

Možnost spoluspalování TAP vyrobených ze směsného komunálního odpadu 

Celkově lze technicky uvažovat o spoluspalování maximálně 80 tis. tun jiných granulovaných paliv 
s hnědým uhlím. 

Lokalita Kladno 

• potenciál pro dodávku tepla: 2 125 TJ/rok 
• zdroje: Alpiq Kladno 
• minimální uvažovaný potenciál: 2 125 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 150[kt/rok]/97%, 200[kt/rok]/92%, 300[kt/rok]/82% 

Popis SZT: 

neuveden 

Popis zdroje: 

Provozovatelem teplárny je společnost Alpig Generation cz s.r.o. Tato teplárna zásobuje teplem město 
Kladno a průmyslové podniky v okolí a pracuje v kogeneračním cyklu. V současnosti zde pracují 2 
moderní fluidní kotle a připravuje se instalace třetí jednotky (náhrada za starší jednotku). 

Možnost spoluspalování TAP vyrobených ze směsného komunálního odpadu 

 Tyto moderní fluidní jednotky jsou schopny zpracovávat až 100kT TAP vyrobených z KO. 
V současnosti je ve stadiu příprav vybudování teplovodního přivaděče na západní okraj Prahy, který 
by zefektivnil kogenerační výrobu dané jednotky. Elektrárna plánuje spoluspalování 65 000 tun 
biomasy v roce 2011 na novém kotli. 
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Lokalita P říbram 

• potenciál pro dodávku tepla: 450 TJ/rok 
• zdroje: Příbramská teplárenská 
• minimální uvažovaný potenciál: 450 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/72%, 150[kt/rok]/55%, 200[kt/rok]/41% 

Popis SZT: 

neuveden 

Popis zdroje: 

Jedná se o teplárenský zdroj vyrábějící teplo pro město Příbram a řadu firem. Zdroj pracuje 
v kogeneračním cyklu tj. se současnou výrobou tepla a elektrické energie. Technologie zdroje je 
uzpůsobena na spalování hnědého uhlí na práškových kotlích, což znamená, že na daném zařízení 
není možno spalovat alternativní paliva na bázi odpadů ani biomasu. V teplárně se ročně spálí cca 
120 kt hnědého uhlí o výhřevnosti 18MJ/kg. Zásadním problémem pro zapojení dané lokality do úvah 
o energetickém využívání odpadů je současný právní statut provozovatele.  V současnosti je uvedený 
zdroj v režimu konkursu a vedení společnosti řídí konkursní správce. Proto není možno v současnosti 
rozhodovat o možné změně palivové základny teplárny. 

 

Lokalita Kolín 

• potenciál pro dodávku tepla: 1 119 TJ/rok 
• zdroje: elektrárna Kolín (Dalkia) 
• minimální uvažovaný potenciál: 1 119 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/93%, 150[kt/rok]/84%, 200[kt/rok]/77% 

Popis SZT: 

Dodávka tepla ve formě páry je pro byty, služby a občanskou vybavenost. Dodávka tepla ve formě 
páry je i pro průmyslové odběratele v okolí 

Popis zdroje: 

Je provozována společností Dalkia Kolín a.s.. Teplárna pracuje v kogeneračním cyklu s ročním 
odbytem 1 044 000 GJ tepla. Palivovou základnu tvoří hnědé uhlí, biomasa a zemní plyn. Teplárna 
bude řešit modernizaci výrobních jednotek tak, aby splnila normy pro ochranu ovzduší v roce 2016. 
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.Lokalita Mělník 

• potenciál pro dodávku tepla: 9800 TJ/rok (Praha, Neratovice, Mělník) 
• zdroje: elektrárna Mělník I (Energotrans), Mělník II a III (ČEZ) 
• minimální uvažovaný potenciál: 9800 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/100%, 300[kt/rok]/100%, 400[kt/rok]/99%, 

500[kt/rok]/96% 

Popis  SZT: 

viz popis energetických zdrojů hl. m. Prahy 

Popis  zdroje -  Elektrárna Mělník: 

Elektrárna Mělník I byla vybudována v letech 1956-1960 jako kondenzační elektrárna pro potřeby 
elektrizační soustavy systému elektráren ČEZ. Od poloviny osmdesátých let je Elektrárna Mělník I 
spojována s projektem Zásobování hlavního města Prahy z Elektrárny Mělník (ZTMP).  Pro tento účel 
prošla elektrárna rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací včetně vybudování nových provozů pro 
zajištění dodávky tepla pro Prahu. Byl vybudován napáječ o délce cca 34 km. První teplo do soustavy 
ZTMP bylo dodáváno na konci roku 1995, v dalších letech byly postupně připojovány další celky na 
území Prahy. K 1. 1. 2003 bylo provedeno i připojení otopné soustavy města Neratovice. Instalovaný 
výkon elektrárny Mělník I. činí 352 MW.   

Elektrárna Mělník II a Mělník III je provozována společností ČEZ. Mělník II - dodávka tepla do Města 
Mělník a přilehlých obcí 

Možnost spoluspalování TAP vyrobených ze směsného komunálního odpadu 

Na stávajícím zařízení nelze odpad spalovat ani spoluspalovat (nelze technicky - práškové kotle, 
legislativně – stávající legislativa spoluspalování odpadu neumožňuje). Spoluspalování TAP by 
znamenalo značné dopady do technického zařízení a tím související investiční výdaje 
(např.samostatné cesty a skládky oddělené od uhlí). Není znám vliv spoluspalování TAP na produkci 
vedlejších energetických produktů (VEP). 

Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě, resp. v areálu 

Potenciál lokality Mělník pro výstavbu EVO existuje, lokalita je vhodná pro výstavbu EVO vzhledem 
k tomu, že je napojena na SCZT, která umožní vyrábět energie s vyšší účinností v kogeneračním 
cyklu. Ve studii uvažovaná kapacita. Autory studie uvažovaná kapacita EVO v této lokalitě odpovídá 
1,3 násobku kapacity ZEVO Malešice. Je reálné postavit tak velké zařízení. Odpovídající kapacita 
možných nových EVO se pohybuje mezi 100 až 200 kt zlikvidovaného KO ročně z důvodu investičních 
nákladů a dostupnosti KO. 
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6. ÚSTECKÝ KRAJ 

 do roku 2020 potřeba odklonit 280 kt/rok 

Lokalita Most (Komořany) 

• potenciál pro dodávku tepla: 2 275 TJ/rok (pro Most a Litvínov) 
• zdroje: teplárna United Energy  
• minimální uvažovaný potenciál: 260 TJ/rok při maximální výrobě elektrické energie, při 

maximální dodávce tepla je potenciál 833 TJ/rok 
• využití tepla z EVO:  kapacita EVO 150 kt/rok, odpad 9,5 GJ/t, teplo 833 TJ/rok = 58% využití 

potenciálu maximální možné dodávky tepla ze zařízení EVO. 

Popis SZT: 

Systém zásobování teplem se skládá ze dvou horkovodů, které vedou z teplárny Komořany pro města 
Most a Litvínov. 

 

 

Popis zdroje: 

Tepelná energie pro výrobu tepla a elektřiny je vyráběna spalováním hnědého uhlí a zemního plynu. 
Spalování probíhá v 10 fluidních kotlích K1-K10. Kotel K1 s příkonem 108 MWt, kotle K2-K5 každý s 
příkonem 115 MWt. Kotle K6-K8 s příkonem 126 MWt a kotle K9-K10 s příkonem 127 MWt. Celkový 
tepelný příkon teplárny je 1202 MWt. Jako najížděcí a stabilizační palivo je používán zemní plyn. 
Fluidní metoda spalování hnědého uhlí používá pro snížení emisí skleníkových plynů metodu 
spoluspalování vápence, zejména jeho složky CaCO3 a MgCO3. 

Vyrobené teplo je ve formě přehřáté páry, o parametrech 7,4 MPa, 484 °C, ze všech k otlů dodáváno 
do společné parní sběrny, ze které je dále distribuováno ke spotřebičům. Cca 78% paliva je využito 
pro výrobu elektrické energie. Zbývajících 22% je použito k výrobě tepla. Vyrobené teplo je přes 
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tepelné výměníky předáváno do horkovodů měst Most a Litvínov. Část tepla je ještě před vstupem do 
tepelného výměníku (základní ohřívák) využito k výrobě elektrické energie na protitlakých 
turbogenerátorech (tzv. KVET). Část tepla může být do horkovodů předávána bez výroby elektrické 
energie, přes tzv. špičkové ohříváky. 

Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě, resp. v areálu 

V lokalitě je připravován projekt EVO Komořany Most s kapacitou 150 kt.  

 

Lokalita Ústí nad Labem  

• potenciál pro dodávku tepla: 3 051 TJ/rok 
• zdroje: teplárny Energy Ústí nad Labem, a.s., Teplárna Trmice, a.s. 
• minimální uvažovaný potenciál: 3 051 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 150[kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/99%, 250[kt/rok]/94% 

Popis SZT Teplárny Trmice: 

Teplo je z Teplárny Trmice vyvedeno ve formě středotlaké páry s parametry 270 °C a 1,7 MPa do 
lokalit Ústí nad Labem a Trmice. Celkem je provozováno 122 km primární parní sítě. V roce 2011 jsou 
očekávány dodávky tepla o objemu 2 300 TJ. 

Popis zdroje Teplárna Trmice: 

Teplo ve formě páry je vyráběno v šesti kotelních jednotkách a v paroplynovém cyklu. Jedná se o čtyři 
granulační kotle (2x 145 t/h; 2x 115 t/h) spalující hnědé uhlí a se stabilizačním palivem TTO a o dva 
roštové kotle (2x 50 t/h) spalující hnědé uhlí a biomasu. Paroplynový cyklus je kogenerační zdroj 
vyrábějící 70 MW elektrické energie a 123 t/h páry.  

Součástí zdroje je plynový kotel jako posilovací zdroj o výkonu 25 t/h páry.  

V souladu s koncepcí provozu zdroje je předpokládáno trvalé odstavení dvou granulačních kotlů (2x 
115 t/h) po 1. 1. 2016 a náhrada jejich výkonu provozováním paroplynového cyklu. 

ENERGY Ústí nad Labem: 

množství vyrobeného tepla za rok 2010 činí 1 318 TJ/rok, prodáno bylo 751 TJ/rok. 
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7. LIBERECKÝ KRAJ  

Do roku 2020 potřeba odklonit 157 kt/rok (dnes odkloněno 96 kt/rok). 

Lokalita Jablonec 

• potenciál pro dodávku tepla: 460 TJ/rok 
• zdroje: Jablonecká teplárenská 
• minimální uvažovaný potenciál: 460 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/73%, 150[kt/rok]/57%, 200[kt/rok]/42% 

Popis SZT:   

Skládá se ze dvou samostatných parních středotlakých výtopen Brandl a Rýnovice a rozvodů tepla 
(primární – parní 200°C, 1 MPa, VS, sekundární rozv ody – čtyřtrubka a dvoutrubka. Zásobuje se cca 
10,5 tis. bytů a 30 primárních nebytových odběratelů. 

Popis zdroje: 

 Oba zdroje jsou parní středotlaké, spalující TTO nebo ZP. Brandl: K1 … 50t/hod, K2 … 50 t/hod, 
Rýnovice: K2,3,4 … 21 t  a K5 … 50t/hod 

Lokalita Česká Lípa 

• potenciál pro dodávku tepla: 440 TJ/rok 
• zdroje: Českolipská teplárenská 
• minimální uvažovaný potenciál: 440 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/72%, 150[kt/rok]/54%, 200[kt/rok]/40% 

Popis SZT:   

Centrální soustava zásobování teplem v České Lípě zásobuje teplem cca 11 000 domácností a 64 
odběratelů terciární sféry. Výroba tepla je zajišťována dvěma moderními plynovými výtopnami. 
Celková délka soustavy resp. trubních rozvodů činí cca 40 km. Tepelná energie je k odběratelům 
distribuována z části přes centrální výměníkové stanice, kterých společnost provozuje 19 a dále přes 
moderní domovní předávací stanice, kterých společnost provozuje 245. 

Popis zdroje: 

Jedná se o dva výtopenské zdroje LOOS a Holý vrch, ve kterých je osazeno celkem 7 kotlů o 
celkovém výkonu 80 MW. (21 MW Holý vrch a 59 MW LOOS). Všechny kotle jsou osazeny hořáky 
umožňující spalování zemního plynu. Pro případ výpadku dodávek zemního plynu jsou na jednom 
zdroji (LOOS) dva z kotlů osazeny hořáky umožňující spalování TTO, pro které je zde vybudováno 
malé olejové hospodářství. V letošním roce byla zdrojová část v obou lokalitách posílena o 
kogenerační výrobu tepla a el. energie na 5ti plynových motorech o celkovém výkonu 9 MW. (5MW 
LOOS a 4MW Holý vrch).   
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8. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ A PARDUBICKÝ KRAJ 

 Do roku 2020 potřeba odklonit 145 + 139 kt/rok 

Tyto kraje jsou na rozdíl od ostatních uvažovány společně a to z toho důvodu, že vyvedení tepelného 
výkonu z elektrárny Opatovice zasahují na území obou krajů.  

 

Lokalita Opatovice nad Labem 

• potenciál pro dodávku tepla: 4 600 TJ/rok 
• zdroje: Elektrárny Opatovice 
• minimální uvažovaný potenciál: 4 600 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/100%, 300[kt/rok]/99%, 400[kt/rok]/92%, 500[kt/rok]/88% 

Popis SZT: 

Roční dodávka tepla do SZT ve formě horké vody o parametrech 165/60ºC je 4600 TJ. Na SZT je 
napojeno 60 tis. domácností a několik stovek nebytových objektů. Na území nejsou žádné další 
významné centrální kotelny, které by bylo možné do SZT připojit. 

Popis zdroje: 

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej 
elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Základním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla je šest 
kotlů spalujících hnědé uhlí každý o výkonu 250 tun páry za hodinu a šest turbogenerátorů o výkonu 
60MWe.  
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Lokalita Trutnov (Poříčí) 

• potenciál pro dodávku tepla: 927 TJ/rok 
• zdroje: elektrárna Poříčí 
• minimální uvažovaný potenciál: 927 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/90%, 150[kt/rok]/80%, 200[kt/rok]/72% 

Popis SZT: 

Páteřní napáječe Elektrárny Poříčí vytápějí nejen samotné město Trutnov ale i značnou část jeho 
okolí. Teplo z parovodu Krkonoše, zásobuje města a obce od Horního a Dolního Maršova, Janských 
Lázní přes Svobodu nad Úpou, Kalnou Vodu Mladé Buky, Horní Staré město až po centrální oblasti 
města Trutnova, které jsou ale zásobovány především horkovodní soustavou (horkovod Trutnov). 
Parovod Radvanice přivádí teplo přes Lhotu u Trutnova a Bezděkov do stejnojmenné původně 
hornické lokality. Jižním směrem vede z Elektrárny Poříčí horkovod do města Úpice, který na své 
trase dodává ekologické teplo také do obcí Bohuslavic, Adamova a Suchovršic. 
 
Centralizovaná dodávka tepla ze zdroje  EPO2 je zajišťována soustavou páteřních napáječů, kde 
teplonosným médiem je buď pára, nebo horká voda.  Pro zásobování odběratelů teplem v horké vodě 
slouží teplofikační soustavy horkovodů Trutnov a Úpice, oba s teplotním spádem 130/70 °C.   Pro 
zásobování odběratelů teplem z parní soustavy slouží páteřní napáječe Krkonoše (1,1 MPa, v zimním 
období 1,3 MPa) a dále parovody Radvanice, Poříčí a Porfix (dříve Prefa). Parovody Radvanice a 
Poříčí jsou nejvýznamnějšími odbočkami  parovodu Krkonoše. V obou případech dochází ihned za 
odbočkou k redukci tlaku páry na distribuční hodnoty cca 0,7 MPa.  
 
V případě parovodu Porfix jde o čistě technologickou dodávku páry na smluvně specifikované tlakové 
úrovni 1,6 MPa. Ve srovnání s ostatními teplofikačními odběry jsou dodávky pro Porfix nevýznamné 

Popis zdroje: 

Původně zde bylo instalováno šest granulačních kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. 
Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém 
výkonu  250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998, a 
v současné době spalují hnědé uhlí a biomasu. Dva původní kotle (K3, K4), spalující pouze černé uhlí, 
slouží jako teplárenská havarijní rezerva. 
 
V současné době se připravují technická opatření za účelem zvýšení podílu spoluspalované biomasy 
(BM) na uhelném fluidním kotli FK7  nad stávajících 25 %. Pro manipulaci s větším množstvím BM 
bude instalován nový dopravník zaústěný do nových zásobníků na biomasu. Úpravou projde také 
spalovací komora. Na základě výše uvedených úprav bude možno počítat se zpracováním cílového 
množství 150 až 300 kt/rok.  

Možnost spoluspalování TAP vyrobených z komunálního odpadu 

Fluidní kotle se vyznačují značnou možností diverzifikace palivové základny a s ohledem na budoucí 
vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů se nemusí v konečné podobě jednat pouze o biomasu. Stávající 
palivo (hnědé uhlí) může být vytěsňováno také dalšími produkty, např. tuhými alternativními palivy 
(TAP), v souladu s předpokládaným vývojem evropské i naší legislativy. Na EPO již proběhla 
spalovací zkouška spoluspalování hnědého uhlí a TAP a výsledky ukazují, že tato cesta je možná i 
bez větších investic. Potenciálně se uvažuje se spoluspalováním cca. 25 – 30 tis. t/rok  tohoto paliva 
na jednom fluidním kotli. 
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9. KRAJ VYSOČINA  

Do roku 2020 potřeba odklonit 137 kt/rok 

Žďár nad Sázavou 

• potenciál pro dodávku tepla: 656 TJ/rok 
• zdroje: ŽĎAS energetika 
• minimální uvažovaný potenciál: 656 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/82%, 150[kt/rok]/70%, 200[kt/rok]/59% 
-  

Popis SZT: 

Převážná část dodávek tepla je realizována ve Žďáře nad Sázavou. Dvoutrubkové horkovodní 
rozvody v tomto městě mají celkovou délku 25 500 m. Maximální výkon soustavy se v současné době 
pohybuje na úrovni 30 MW. Předání tepla je zajišťováno na 285 předávacích místech, kde jsou 
instalovány tlakově oddělené objektové předávací stanice (OPS). Jsou zde dvě soustavy CZT 
propojené ve vratných větvích: ŽĎAS – zásobuje firmy v areálu ŽĎAS – a SATT – horkovodní 
soustava pro město. Potenciál pro dodávku tepla je vhodný i pro 150 kt/rok. Tato kapacita by 
pokrývala nezbytné množství odpadu k odklonění. 

Popis zdroje: 

ŽĎAS energetika plánuje od roku 2012-13 rekonstruovaný kotel na spoluspalování štěpky a hnědého 
uhlí v množství cca 30 tis. tun ročně. 

Lokalita Jihlava 

• potenciál pro dodávku tepla: 370 TJ/rok 
• zdroje: Kotelny Jihlava 
• minimální uvažovaný potenciál: 370 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/67%, 150[kt/rok]/46%, 200[kt/rok]/34% 

Popis SZT: 

Není vybudován CZT 
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Popis zdroje: 

Blokové plynové kotelny 
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10. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Do roku 2020 potřeba odklonit 370  kt/rok (190 kt/rok KIC Karviná) 

Lokalita Orlová 

• potenciál pro dodávku tepla: 550 TJ/rok 
• zdroje: elektrárna Dětmarovice, ČEZ 
• minimální uvažovaný potenciál: 550 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/78%, 150[kt/rok]/65%, 200[kt/rok]/50%, 250[kt/rok]/40% 

Popis SZT: 

Teplo je z Elektrárny Dětmarovice vyvedeno ve formě horké vody s parametry 130 °C/70 °C a 2,5 
MPa do lokalit Orlová a Bohumín. Celkem je provozováno 30,2 km horkovodní primární sítě a 110 m 
sítě teplovodní s parametry 90 °C/70 °C. V roce 2011 js ou očekávány dodávky tepla o objemu 515 TJ. 

Popis zdroje: 

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 - 1976 a svým výkonem 4 x 800 MW je 
největší tepelnou elektrárnou na Moravě. Elektrárna ročně vyrobí okolo 2, 5 TWh elektrické energie a 
více než 550 TJ tepla, které se dodává především do Orlové a od roku 2010 rovněž do Bohumína. 

EDE je tvořena 4 kotli v blokovém uspořádání.  Každý kotel je navržen jako průtlačný, dvoutahový, 
s granulační spalovací komorou, přímým foukáním uhelného prášku a jedním předehřátím páry, o 
výkonu 650 t/h páry a je určen pro provoz v bloku s parní kondenzační turbinou 200 MW. 

Vyvedení dodávky tepla je prostřednictvím horkovodní soustavy o jmenovitých parametrech 120 °C 
nebo 140 °C a 2,5 MPa.  V souladu s koncepcí provoz u uhelných elektráren je předpokládán provoz 
stávajícího zdroje do r. 2018 s jeho následnou modifikací a optimalizací s ohledem na dodávku tepla 
v lokalitě. 

Možnost spoluspalování TAP vyrobených ze směsného komunálního odpadu 

neuvedeno 

Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě, resp. v areálu 

neuvedeno 

Lokalita Ostrava-Vítkovice 

• potenciál pro dodávku tepla: 1 300 TJ/rok 
• zdroje: teplárna Vítkovice, ČEZ 
• minimální uvažovaný potenciál: 1 300 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/96%, 150[kt/rok]/88%, 200[kt/rok]/80%, 250[kt/rok]/75% 

Popis SZT:  

Roční dodávka tepla probíhá ve dvou formách - ve formě horké vody probíhá horkovodem (140 °C/70 
°C, 1,5 MPa) a formou páry parovodem (320 °C, 1,5 M Pa). V roce 2011 jsou očekávány dodávky tepla 
o objemu 1292 TJ. 
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Popis zdroje: 

Teplo ve formě páry je vyráběno na třech kotelních jednotkách. Jedná se o granulační kotle s palivem 
černé energetické uhlí a se stabilizací hoření zemním nebo koksárenským plynem. Převážně se 
spaluje černé energetické uhlí z OKD (doly ČSM, Lazy, Darkov) a částečně i z Polska. Jednotlivé kotle 
dokáží vyrobit 215 t/h páry, 125 t/h páry a 125 t/h páry. 

Vyvedení dodávky tepla je prostřednictvím horkovodní soustavy o jmenovitých parametrech 140 °C a 
1,5 MPa a parní soustavy o parametrech 320 °C a 2,5  MPa. V souladu s koncepcí provozu uhelných 
elektráren je předpokládán provoz stávajícího zdroje prioritně v teplárenském režimu do r. 2018 resp. 
2020 (dle udělené výjimky na plnění emisních limitů) a následná modifikace zdroje nebo jeho náhrada 
novým zdrojem optimalizovaným na dodávku tepla v lokalitě. 

Výrobu tepla zajišťují 3 kotelní jednotky v areálu teplárny s tepelným výkonem 342 MW. Jejich palivem 
je černé energetické uhlí. Hoření kotlů je stabilizováno zemním a koksárenským plynem, to platí u 
kotle s místním označením 11, stabilizace pouze koksárenským plynem je na kotli číslo 10 a pouze 
zemním plynem na kotli číslo 9. Ročně vyprodukují 4 000 TJ páry, ze které se společně vyrábí 
elektřina i teplo, takzvaným kogeneračním způsobem. 45 % vyrobené páry slouží pro dodávky tepla a 
55 % pokryje produkci elektrické energie. Té se vyrobí 210 000 MWh za rok na dvou protitlakých a 
dvou teplárenských turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 79 MW. 
Parametry páry na výstupu z teplárny jsou 1,5 MPa a 320 °C. Ro ční dodávky pro vytápění a 
technologie činí 400 TJ. Horkovodní systém má parametry 150/70 °C s roční dodávkou 1 300 TJ, z 
toho připadá 400 TJ pro Dalkii ČR, a. s. Parametry teplovodního systému jsou 90/70 °C s ro čním 
objemem 80 TJ. Dodávky teplé vody činí 10 TJ ročně. 

Možnost spoluspalování TAP vyrobených ze směsného komunálního odpadu 

neuvedeno 

Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě, resp. v areálu (aktualizované vyjádření 
ČEZ z 12/2011): 

Vzhledem k tomu, že po roce 2020 bude zřejmě lokalita zajišťovat teplo zcela jiným zdrojem než 
popisovaným, jsou úvahy o výstavbě EVO v této lokalitě bezpředmětné. 

Lokalita Ostrava-Třebovice 

• potenciál pro dodávku tepla: 3502 TJ/rok (dodávka do sítě CZT ze zdroje ETB) 
• zdroje: Elektrárna Třebovice 
• minimální uvažovaný potenciál: 3502 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 150[kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/100%, 250[kt/rok]/97% 

Popis SZT: 

Dodávka tepla ve formě páry a horké vody je pro byty, služby a občanskou vybavenost. Dodávka tepla 
ve formě páry je i pro průmyslové odběratele v okolí. Soustavu CZT tvoří několik horkovodních a 
parních lokalit navzájem mezi sebou propojených prostřednictvím zdrojů. Do této propojené soustavy 
Ostrava dodává teplo kromě ETB ještě další zdroje Dalkia ČR a to Teplárna Přívoz a Mobilní kotelna 
Jižní město a dále zdroj Energatika Arcelor Mittal. 

Popis zdroje: 

Je provozována společností Dalkia Česká republika, a. s.. Elektrárna pracuje převážně 
v kogeneračním cyklu. Palivovou základnu tvoří černé uhlí. Elektrárna bude řešit modernizaci 
výrobních jednotek tak, aby splnila normy pro ochranu ovzduší v roce 2016. 
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11. OLOMOUCKÝ KRAJ 

Do roku 2020 potřeba odklonit 190 kt/rok 

Lokalita Olomouc 

• potenciál pro dodávku tepla: 2 460 TJ/rok 
• zdroje: teplárna Olomouc 
• minimální uvažovaný potenciál: 2 460 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 150[kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/94%, 250[kt/rok]/90% 

Popis SZT: 

Dodávka tepla ve formě páry a horké vody je pro byty, služby a občanskou vybavenost. Dodávka tepla 
ve formě páry je i pro průmyslové odběratele v okolí. 

Popis zdroje: 

Je provozována společností Dalkia Česká republika, a. s.. Teplárna pracuje převážně v kogeneračním 
cyklu. Palivovou základnu tvoří hnědé uhlí, biomasa. Teplárna bude řešit modernizaci výrobních 
jednotek tak, aby splnila normy pro ochranu ovzduší v roce 2016 

 

Lokalita Přerov 

• potenciál pro dodávku tepla: 680 TJ/rok 
• zdroje: teplárna Přerov 
• minimální uvažovaný potenciál: 680 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/77%, 150[kt/rok]/66%, 200[kt/rok]/52%, 250[kt/rok]/41% 

Popis SZT: 

Dodávka tepla ve formě páry je pro byty, služby a občanskou vybavenost. Dodávka tepla ve formě 
páry je i pro průmyslové odběratele v okolí. 

Popis zdroje: 

Je provozována společností Dalkia Česká republika, a. s.. Teplárna pracuje převážně v kogeneračním 
cyklu. Palivovou základnu tvoří černé uhlí, biomasa. Teplárna bude řešit modernizaci výrobních 
jednotek tak, aby splnila normy pro ochranu ovzduší v roce 2016. 

Zhodnocení: 

Vzhledem k tomu, že vzdálenost obou lokalit je cca 20 km, nemělo by vybudování EVO v obou 
lokalitách z pohledu pokrytí území kraje význam. Z pohledu uplatnění tepla by byla výhodnější 
varianta 200 kt/rok v lokalitě Olomouc. Projekt EVO je připravován pro lokalitu Přerov. 
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12. ZLÍNSKÝ KRAJ 

Do roku 2020 potřeba odklonit 163 kt/rok 

Lokalita Zlín-Otrokovice 

• potenciál pro dodávku tepla: 3 812 TJ/rok 
• zdroje: Alpiq Zlín, teplárna Otrokovice 
• minimální uvažovaný potenciál: 3 812 TJ/rok 
• využití: 100[kt/rok]/100%, 150[kt/rok]/100%, 200[kt/rok]/99%, 250[kt/rok]/99%, 300[kt/rok]/94% 

Popis SZT: 

Teplo pro byty, služby a občanskou vybavenost dodáváno ve formě horké vody. Dodávka tepla ve 
formě páry je realizována pro výrobní závody – Barum Continental, TOMA, Fatra Napajedla. 

 

 

Popis zdroje  

Alpiq Zlín: 

Hlavními výrobními jednotkami tepla jsou dva fluidní kotle. Fluidní kotel K31 o parním výkonu 150t/h 
páry (9,6 MPa, 540 °C) o výkonu 120 MWt byl uveden do provozu v roce 1996, druhý fluidní kotel K32 
o výkonu 100 MW byl uveden do provozu v roce 2002. Jedná se o moderní spalovací zařízení s 
účinností výroby 92 %. Dalšími výrobními jednotkami tepla jsou 4 středotlaké kotle na plynné palivo a 
také 4 teplovodní kotle umístěné ve výtopně Kocanda. K výrobě elektrické energie jsou používány 

Teplárna 
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převážně turbogenerátory TG31 (se dvěma odběry 4 a13 bar), o výkonu 25 MWe, a TG32 (s odběry 4, 
13, 24 bar), o výkonu 30 MWe. Oba turbogenerátory jsou součástí tzv. výrobních bloků K31/TG31 a 
K32/TG32. V případě potřeby je možno pro výrobu elektřiny využít také menší turbogenerátory TG1, o 
výkonu 5,25 MWe, a TG6, o výkonu 6 MWe. 

Zhodnocení: 

V rámci zlínského kraje je to jediná lokalita s vyšším potenciálem pro dodávku tepla. Lokalita je téměř 
uprostřed území kraje, takže i z pohledu svozu jde o vhodné místo. 
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13. JIHOČESKÝ KRAJ 

Do roku 2020 potřeba odklonit 171  kt/rok 

Lokalita České Budějovice 

• potenciál pro dodávku tepla: 3 200 TJ/rok 
• zdroje: teplárna ČB 
• minimální uvažovaný potenciál: kolem roku 2014 by měl fungovat TN JETE s dodávkou 1000 

až 1300 TJ/rok. Předpokládá se jeho přednostní využití (mimo léto). 
• využití: 100[kt/rok]/95%, 150[kt/rok]/91%, 200[kt/rok]/85%, 250[kt/rok]/79% s využitím pro 

bytové a průmyslové účely 

Popis SZT: 

Teplo je přiváděno k zákazníkům pomocí parních rozvodů o délce 112,9 km, horkovodní sítí v délce 
15,6 km a prostřednictvím teplovodních sítí v délce 44,3 km. Tepelná síť zásobuje tepelnou energií 
140 výměníkových stanic a 1 767 odběrných míst. Teplo je dodáváno 1 133 odběratelům a do 27 673 
bytů. 

Popis zdroje: 

Akciová společnost disponuje dvěma hlavními tepelnými zdroji, které tvoři základní závod v 
Novohradské ulici a výtopna Vráto na Okružní ulici. 

Základní závod představují dva uhelné kotle (2 x 117 MW) a dva plynové kotle (2 x 89 MW), elektrická 
energie je vyráběna dvěma protitlakými turbínami o výkonu 25 a 29,2 MW a jednou kondenzační 
turbínou s výkonem generátoru 12 MW. 

Výtopna Vráto provozuje jeden uhelný kotel o výkonu 51,6 MW bez výroby elektrické energie. 

Teplárna ČB zvažuje investici do „energobloku“ ve výtopně Nové Vráto. Instalovaný tepelný výkon 
35t/h, instalovaný el. výkon 9,6 MWel, roční potřeba dřevní štěpky 70 tis. tun. Projekt není dosud 
realizován, předpoklad dokončení v roce 2013. Předpoklad dodávky z tohoto zdroje činí 300 TJ/rok-
minimálně.  

Komentář k možnosti výstavby spalovny SKO v dané lokalitě, resp. v areálu 

TČB má připraven záměr na zařízení „EVO“ – České Budějovice – Areál Výtopny Vráto. Instalovaný 
výkon 3,5 MWe, množství TKO cca 100 000t/rok. Předpoklad dodávky 750 TJ/rok. Strategie provozu 
zdroje není dosud vyjasněna a dodávka tepla se může měnit. 

Vyvedení výkonu z ETE 

Dodávka tepla v horké vodě 140/70 °C, ro ční objem 1 000 TJ s budoucím možným navýšením 1 300 
TJ, 25 Km horkovod, předizolované potrubí uloženo do země, horká voda přechází do systému CZT , 
který provozuje TČB. Malá EIA byla odsouhlasena, splnění podmínek EIA nebude problém. Realizací 
projektu, který nahradí spálení až 150 tis. tun hnědého uhlí, dojde ke snížení imisí v ČB o 50 %. 
Realizace v letech 2013-2014(cca 800 TJ) dosažení plánovaných odběrů 2018. Nutný přechod 
parních sítí v ČB  na horkovodní systém. Dodávky nezávisí na dostavbě 3,4 bloku ETE. 

V letním období přes TN JETE lze krýt pouze 15% potřebné dodávky tepla. Bude vykryto dodávkou 
tepla z kotlů na provozovně Novohradská: K11, provozovně Vráto: K21, K22–biomasa s výhledem 
náhrady za kotel K23 (EVO). 
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Lokalita Tábor 

• potenciál pro dodávku tepla: 645 TJ/rok 
• zdroje: teplárna Tábor 
• minimální uvažovaný potenciál: 645 TJ/rok. 
• využití: 100[kt/rok]/81%, 150[kt/rok]/70%, 200[kt/rok]/59% 

Popis SZT: 

Teplárna Tábor zásobuje teplem lokalitu města jak v páře, tak v horké vodě. V roce 2010 byla 
dokončena výstavba a uvedení do plného provozu nového fluidního hnědouhelného kotle jako 
hlavního výrobního zdroje o výkonu 80 t/h páry a za stávající protitlakou turbínu byla doplněna turbína 
kondenzační s odběrem v HV a vzduchovým chlazením pro rozšíření dodávek elektřiny.  V ročním 
objemu je dodávka pro byty a nebyty rozdělena přibližně na polovinu s výrazným snížením letního 
odběru tepla.  Záložním zdrojem jsou kotle na kapalná paliva TTO a hnědouhelný generátorový dehet, 
případně záložní kotelna na zemní plyn.  

Popis zdroje: 

Základní kotelna: 

- kotle na kapalná paliva (HGD,TTO) 
K1.4 parní výkon   25 t/hod, tepelný výkon 17,186 MW 
K1.5 parní výkon 100 t/hod, tepelný výkon 78,681 MW 
K1.6 parní výkon   25 t/hod, tepelný výkon 17,186 MW 

- kotel na hnědé uhlí 
K1.7 parní výkon   80 t/hod, tepelný výkon 63,586 MW 

- protitlaková turbína     8,75 MW 
kondenzační turbína 10,55 MW 

Záložní kotelna: 

- kotle plynové 
K2.5 parní výkon  16 t/hod, tepelný výkon 11,021 MW 
K2.6 parní výkon  10 t/hod, tepelný výkon   6,888 MW 
K2.7 parní výkon  10 t/hod, tepelný výkon   6,888 MW 

Vzhledem k novým technologiím uplatněným při výstavbě fluidního kotle plní teplárna emisní limity i po 
roce 2015 a neuvažuje o rozšíření o další zdroj. Další investice jsou směřovány do zlepšení stavu sítí 
s omezením parních rozvodů a přechodem na HV resp. TV u koncových větví.  

V současné době obhospodařuje tyto rozvody tepelné energie: 

- 25,730 km parní 
-   4,910 km horkovodní 
- 25,180 km teplovodní 
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Lokalita Strakonice 

• potenciál pro dodávku tepla: 860 TJ/rok 
• zdroje: Teplárna Strakonice, a.s. 
• minimální uvažovaný potenciál: 860 TJ/rok. 
• využití: 100[kt/rok]/88%, 150[kt/rok]/78%, 200[kt/rok]/70% 

Popis  SZT: 

Roční dodávka tepla ve formě páry (0,6 MPa) / horké vody do systému CZT je 860 TJ. V současné 
době společnost provozuje rozsáhlou síť rozvodů tepla na území města. Délka parovodních rozvodů 
je 34,142 km, teplovodních rozvodů 28,708 km. Teplo je dodáváno do 840 odběrných míst. Na 
centrální zásobování teplem je připojeno 6920 bytů. Společnost provozuje 40 výměníkových stanic a 
184 domovních předávacích stanic (včetně pronajatých). Na území nejsou další zdroje tepla, které by 
byly napojeny na CZT.  

 

Popis  zdroje -  Teplárna Strakonice, a.s. (TST) 

OZNAČENÍ  TYP  PARNÍ VÝKON  PALIVO   ROK UVEDENÍ DO 
PROVOZU  
K1   Parní  36 t/h   Hnědé uhlí + biomasa  1954  … rekonstrukce od 2012 
K2   Parní  36 t/h   Hnědé uhlí + biomasa  1954  … probíhá rekonstrukce 
K3   Parní  75 t/h   Hnědé uhlí   1965  



 31 
 

K4   Parní  80 t/h   Topný olej   1986  
K5   Parní  80 t/h   Topný olej   1986  

Kotle K1, K2 jsou totožné roštové kotle s přídavným práškovým topením spalující směs hnědého uhlí 
a biomasy, K3 je granulační kotel spalující hnědé uhlí a K4, K5 jsou kotle spalující nízkosirný mazut. 
Kotle K1 a K2 jsou vybaveny denitrifikací selektivní nekatalytickou redukcí, kotel K3 primárními 
opatřeními ke snížení emisí NOx. Za každým uhelným kotlem je instalován elektrofiltr (elektrostatický 

odlučovač na zachycování tuhých znečišťujících látek). Všechny tři uhelné kotle jsou vybaveny 
společným odsiřovacím zařízením na principu polosuché metody. 

V roce 2011 byla zahájena rekonstrukce kotle K2 (rekonstruovaný kotel bude roštový s využitím prvků 
fluidní techniky, výkon i ostatní parametry zůstanou zachovány), v roce 2012 bude zahájena i 
rekonstrukce kotle K1 – v roce 2013 by oba kotle měly být v provozu. V delším časovém horizontu 
(2018?) je plánována i rekonstrukce kotle K3. 

Elektrická energie je jednak dodávána do rozvodného zařízení společnosti E.ON, jednak 
spotřebovávána při provozu technologie teplárny. Výroba je zajišťována na dvou turbosoustrojích.  

TG 1 protitlaký turbogenerátor o el. výkonu 8,8 MW  

TG 2 kondenzační odběrový turbogenerátor o el. výkonu 21,2 MW 

 

 

 


