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Materiálově dále nevyužitelný 
odpad
Materiálově dále nevyužitelný 
odpad

Výmět z třídicích linekVýmět z třídicích linek Průmyslový odpad



Kde jsou limity třídění?



Kde jsou limity třídění?

30-50 %

50-70 %



Kde jsou limity třídění?



Kde jsou limity pro průmysl?



Distribuovaná energetika jako 
souboj veřejného mínění a 
racionality

Veřejné vnímání
Veřejný zájem



Jaké jsou možnosti pro 
naplnění cílů EU?



Relativita 
„zelené“ 
energetiky



Relativita „zelené“ energetiky



Relativita „zelené“ energetiky

x Kč = y kWh = z 
tCO2

Těžba Zpracov
ání Doprava Výstavb

a Provoz Likvidac
e



Jak si tedy 
stojí 
odpady?



Umístění jako náhrada něčeho 
horšího

Těžba Zpracov
ání Doprava Výstavb

a Provoz
Likvidac

e

Uhlí

Výměty a průmyslový odpad
Úspora na životním prostředí

x Kč = y kWh = z tCO2

Emise, které by 
vznikly 

skládkováním



Materiálově dále 
nevyužitelný odpad
energie pro distribuovanou energetiku

Katalóg odpadov 2020

1. Jaký je náš problém s odpady?
2. Co je ve skutečnosti zelené?
3. Jak na odpady pohlížíte nyní?



MULTIPLIKÁTOR SITUACE

 Výkyvy v klimatických 
podmínkách
 

 Problematika nakládání s 
odpady
 

 Nedostatek vody
 

 Veřejné mínění

Jak tedy zajistit 
ekonomickou stabilitu?



Tržní příležitosti
Modernizační fond EU – 

restrukturalizace energetiky

Změna zákona o odpadech 

Změna legislativy v 
nakládání s kaly z ČOV

 Tvorba systémových řešení

Společné téma = 
nízkouhlíková strategie



 Finanční alokace pro investory 150 mld. Kč,

 výroba a využití energie z obnovitelných 
zdrojů,
 

energetická účinnost,
 

 zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Modernizační fond EU 2020-2030



Změna palivové základny (Modernizace soustav zásobování tepelnou 
energií (HEAT)),

obnovitelné zdroje energie,
 

energetické využití odpadu (kromě slámy a dalších zbytků z 
rostlinné výroby a za předpokladu dodržení principu hierarchie 
nakládání s odpady),
 

 zemní plyn,
 

odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací).

Energetické využitie 
nezhodnotiteľného odpadu



Energetické využitie 

nezhodnotiteľného odpadu 
Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v 

průmyslu v EU ETS
 

modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení na výrobu 
energie (s vyloučením zdrojů na emisně intenzivní palivo) pro 
vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 

akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo 
komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti,
 

 vodíkové aplikace.



 zákaz skládkování odděleně 
sebraného odpadu
 

přísnější nakládání s NO

Recept máme připraven!

Změna zákona o odpadech



 Povinnost hygienizace
 

 Potenciál pro získávání fosforu
 

Výzva SFŽP na likvidaci kalů
 

Zrealizován výzkum v rámci ZÉTA
 

V realizaci výzkum v rámci Théta

Změna legislativy v nakládání s kaly z ČOV



Hodnocení projektů bude založeno 
na snížení uhlíkové stopy tzv. LCA 
„Life cycle assessment“
 

Uhlíková stopa ZEVO je 30-50% 
v porovnání se spalováním zemního 
plynu!

Tlak na cirkulární odpadové 
hospodářství

Zvyšování účinnosti a hledání úspor

Dekarbonizace EU



Jak problém řešíme?

Analyzujeme současný stav (životnost, ekonomika…)Analyzujeme současný stav (životnost, ekonomika…)

Prověříme a vyhodnotíme dostupnost palivPrověříme a vyhodnotíme dostupnost paliv

Vybereme vhodné technologické variantyVybereme vhodné technologické varianty

Provedeme průmět dopadu na cenu tepla pro 
jednotlivé varianty
Provedeme průmět dopadu na cenu tepla pro 
jednotlivé varianty

Vyhodnotíme potenciální rizika stromovou analýzouVyhodnotíme potenciální rizika stromovou analýzou



Stromová analýza rizik
Přechod na ZPPřechod na ZP

Varianty V2.1, 
V2.2

Varianty V2.1, 
V2.2

Strategie EU o 
zelené energii
Strategie EU o 
zelené energii

ZP jako fosilní 
palivo

ZP jako fosilní 
palivo

Pravděpodobnost: 
4

Pravděpodobnost: 
4

Zvýšení ceny 
emisních 

povolenek

Zvýšení ceny 
emisních 

povolenek

Pravděpodobnost: 3

Očekávaná změna: 
2 

Ekonomika: -3 

Pravděpodobnost: 3

Očekávaná změna: 
2 

Ekonomika: -3 

ZP jako zelené 
palivo

ZP jako zelené 
palivo

Pravděpodobnost: 
1

Pravděpodobnost: 
1

Snížení ceny 
emisních 

povolenek

Snížení ceny 
emisních 

povolenek

Pravděpodobnost: 1

Očekávaná změna: 
2 

Ekonomika: +3 

Pravděpodobnost: 1

Očekávaná změna: 
2 

Ekonomika: +3 

Dotace na nové 
kotelny

Dotace na nové 
kotelny

Pravděpodobnost: 3

Očekávaná změna: 
2 

Ekonomika: +1 

Pravděpodobnost: 3

Očekávaná změna: 
2 

Ekonomika: +1 

Zvýšení celkové 
spotřeby ZP v 

EU

Zvýšení celkové 
spotřeby ZP v 

EU

Pravděpodobnost: 
3

Pravděpodobnost: 
3

Zvýšení ceny 
paliva

Zvýšení ceny 
paliva

Pravděpodobnost: 3

Očekávaná změna: 3 

Ekonomika: -5 

Pravděpodobnost: 3

Očekávaná změna: 3 

Ekonomika: -5 

Globální zvýšení 
cen ropy a ZP

Globální zvýšení 
cen ropy a ZP

Pravděpodobnost: 
4

Pravděpodobnost: 
4

Zvýšení ceny 
paliva

Zvýšení ceny 
paliva

Pravděpodobnost: 4

Očekávaná změna: 2 

Ekonomika: -5 

Pravděpodobnost: 4

Očekávaná změna: 2 

Ekonomika: -5 



A PROČ VLASTNĚ?A PROČ VLASTNĚ?

Zdražování emisních povolenek

Zpřísňování emisních limitů

Klesající nabídka na trhu s palivy

Zdražování likvidace odpadů

Rostoucí ceny energií

Rostoucí náklady na vodu

Končící životnost zařízení

Problémové provozy



STRATEGICKÝ 
MULTIPLIKÁTOR

výkyvy v klimatických podmínkách

problematika nakládání s odpady

nedostatek vody

veřejné mínění

= zajištění ekonomické stability



SLUŽBY
Případové a strategické studie

Studie proveditelnosti

Konzultace v odpadovém 
hospodářství
Provozní zkoušky, dokumentace

Řízení projektů

Provozní předpis a řád

Algoritmy, softwarový inženýring

Bilance

Uvádění do provozu, školení

Servis a revize



PRODUKTY

EVECONT – plastové odpady

EVELINE – biomasa a komunální odpad

EVEMED – nemocniční a nebezpečné odpady

EVELABEL – systém chytré údržby

Čištění spalin – DeNOx, DeSOx, Dediox, TZL, VOC, těžké 
kovy…



Ing. Jaroslav 
Oral

VÝZKUM A VÝVOJ

Prof. Petr Stehlík, CSc. dr.h.c.



VÝZKUM A VÝVOJ

EVESLUDGE – Získávání fosforu z kalů z čistíren odpadních 
vod
EVESTER – sterilizace nemocničních odpadů odpadním 
teplem spalin

EVELABEL – systém správy dokumentace a servisu

Energetické využití lanolinu z česání vlny

Výroba hnojiv z kalů



ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
ODPADŮ



MIKROZEVO - EVECONT

 Výstavba zařízení 2019-
2020

 Zpracování odpadů v místě 
jejich vzniku

 Zpracování separovaného a 
slisovaného plastového 
odpadu

 Vysoce automatizovaný 
provoz zařízení

 Environmentálně šetrný 
zdroj energie

 Přizpůsobení modulární 
jednotky na míru 
požadavkům



SPALOVNA PRŮMYSLOVÝCH KALŮ 
SLOVNAFT

 Dodávka na klíč pro 
rafinerii Slovnaft, 2006 a 
2019

 Nový hořákový systém, 
utilizace tepla

 Systém čištění spalin
 Hospodářství popelovin



SPALOVNA 
NEMOCNIČNÍHO ODPADU 
FN HK

 Dodávka na klíč - modernizace 
spalovny pro Fakultní nemocnici 
Hradec Králové, 2016

 Zpracovatelská kapacita 350 
kg/h

 Plně automatizovaný provoz

 Ekonomicky udržitelná likvidace 
odpadu

 Moderní suchý systém čištění 
spalin



EXPERTNÍ TÝM SPRÁVCE 
STAVBY PŘI 
REKONSTRUKCI SAKO 
BRNO

 Výstavba zařízení 2008-
2011

 Expertiza na energetiku

 Expertiza na technologii
 Expertiza na systém 

řízení



SPALOVNA PRŮMYSLOVÝCH 
KALŮ PASKOV

 Rekonstrukce a 
modernizace tehdejší 
největší spalovny 
průmyslových odpadů v ČR

 Etážová pec na spalování 
kalů

 Spalování papírenských 
kalů



HOŘÁKOVÉ SYSTÉMY



KOMBINOVANÝ HOŘÁK NA SPALOVÁNÍ 
SLOPOVÝCH OLEJŮ SLOVNAFT

 Realizace 2014
 Systém rozmělňování 

nečistot a aglomerátů
 Spalování se zemním 

plynem
 Provedení s nízkou 

produkcí NOx



TOPNÝ SYSTÉM KALICÍ A POPOUŠTĚCÍ 
PECE PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 
TLAKOVÝCH LAHVÍ, MILMET

Realizace 2010-2011
Garance stabilní teploty 
v lince

Systém řízení teploty a 
výkonu

Speciálně navržené 
ovládání řady hořáků



TOPNÝ SYSTÉM KALICÍ A POPOUŠTĚCÍ 
PECE PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 
TLAKOVÝCH LAHVÍ, VÍTKOVICE 
CYLINDERS

 Realizace 2007
 Garance stabilní teploty 

v lince
 Systém řízení teploty a 

výkonu
 Speciálně navržené 

ovládání řady hořáků



SYSTÉMY VÝMĚNY 
TEPLA



REBOILERY BENZINU – MOL 
GROUP, SLOVNAFT

 Realizace 2017
 Garance přenosu tepla 

ve výměníku
 Tepelný výpočet na míru 

(pára/benzin)



SPECIÁLNÍ TERMOOLEJOVÝ 
SYSTÉM V RÁMCI 
SPALOVNY PRŮMYSLOVÝCH 
KALŮ SLOVNAFT

 Realizace 2006 a 2019
 Efektivní systém přenosu 

tepla ze spalin
 Vysoké pracovní teploty 

kolem 200 °C

 Garance přeneseného 
výkonu



ZVÝŠENÍ VÝKONU OHŘEVU ZEMNÍHO 
PLYNU SPP BOHEMIA, NYNÍ MND

 Realizace 2006

 Ohřev zemního plynu 
před expanzí

 Plynový kotel na 
ethylenglykol

 Garance přenosu výkonu 
plyn -> ethylenglykol



SYSTÉMY ČIŠTĚNÍ 
SPALIN



ABSORBÉR SPOVO – 
SUEZ

 Realizace 2008
 Spalovna nebezpečných 

odpadů 15kt/rok

 Rekonstrukce kyselé 
pračky spalin

 Odsíření mokrou metodou 



DESOX A DENOX TŘEBOVICE - 
VEOLIA

 Realizace 2010
 Dodávka na klíč pro kotle 

K13 a K14 (Parní výkon 
2x 220 t/h)

 Odsíření suchou metodou 

 DeNOX -SNCR



DEDUST SUNDSVALL– SKW 
METALLURGY SWEDEN

 Realizace 2012
 Dodávka na klíč kompletní 

technologie odprášení z 
výroby karbidu vápníku

 Návrh a dodávka hlavních 
komponent

 Montáž a uvedení do 
provozu



DESOX KOLÍN – 
VEOLIA

 Realizace 2011
 Dodávka na klíč pro 

kotle K5 a K8 (Tepelný 
výkon 34 a 78 MWt)

 Odsíření suchou 
metodou 



DENOX A DESOX 
STONAVA – VEOLIA 

 Realizace 2015

 Dodávka na klíč pro kotle 
K1 a K3 (Parní výkon 2 x 
50 t/h)

 Odsíření suchou metodou 

 DeNOx - SNCR



DEDIOX – KATYLYTICKO FILTRAČNÍ 
SYSTÉM REMEDIA D/F – AVE KRALUPY

 Realizace 2016

 Spalovna nebezpečných 
odpadů

 Dodávka a montáž 
katalyticko filtračního 
systému GORE REMEDIA D/F

 Odstranění dioxinů a furanů 
+ záchyt TZL



Mohu zvolit variantu s přijatelným rizikemMohu zvolit variantu s přijatelným rizikem

Mám cenové srovnání různých technologiíMám cenové srovnání různých technologií

Jsem schopen plánovatJsem schopen plánovat

Mohu regulovat rizikaMohu regulovat rizika

Umím se zodpovědně rozhodnout!Umím se zodpovědně rozhodnout!

K čemu to celé je?K čemu to celé je?
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