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Hanácký trojúhelník 

• V  Hanáckém ZEVO - komunální odpady z oblasti 
do 100 000 tun odpadu ročně. 

• ZEVO Přerov -  jednolinkové provedení, minimální fond 
provozní doby 8 000 hodin ročně.  

• Základní podíl - odpady přímo zainteresovaných měst a obcí - 
vlastní zařízení pro směsný komunální odpad. 

• Odpady Přerovsko, Olomoucko, Prostějovsko budou 
soustřeďovány na překládacích stanicích a velko- objemovými 
kontejnery dopravovány do ZEVO po železnici nebo po silnici.  

 

2 



Technologie energetického využívání  

• Technologický řetězec bude sestaven výhradně z  dlouhodobě 
osvědčených agregátů v provozu energetického využívání 
odpadů.  

• Zařízení na energetické využívání komunálních odpadů bude 
vybaveno vyspělými systémy čištění spalin, DENOX, DEDIOX a 
kvalita spalin bude s rezervou splňovat jak požadavky české 
legislativy, tak směrnice Evropské unie.  
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Technologie energetického využívání 

• Důraz bude kladen na udržitelné nakládání se zbytkovými 
látkami – škvára, popílky (přeměna „N“ na „O“, recyklace) 

• Uplatnění na trhu se stavebními materiály. 

• Filtrační koláč z čištění odpadních vod a kouřových plynů bude 
po vyhodnocení vlastností ukládán na příslušnou skládku O 
odpadů (případně N). 
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Specifikace hlavních částí technologického řetězce  

• Váhovna (2x váhy, automatické zpracování dat, měření 
radioaktivity, kamerové systémy, vstupní hala). 

• Bunkr odpadu s drtičem objemového odpadu. 
• Jeřáby (2x na odpad, 1x na strusku, 1x na železo, 1x turbinová 

hala) 
• Ventilátor primárního vzduchu. 
• Ventilátor sekundárního vzduchu. 
• Roštové ohniště podle aktuálního stavu techniky.  
• „Čtyřtahový“ parní kotel s třemi vertikálními tahy, s jedním 

horizontálním tahem. 
• 2 x napájecí čerpadla s elektropohonem. 

• Kogenerace elektrické a tepelné energie s protitlakou parní 
turbínou. 
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• Chemická úprava napájecí vody 
• Systém DENOX k redukci oxidů dusíku. 
• Filtr tuhého úletu (elektrostatický odlučovač). 
• Systém DEDIOX - kombinovaný katalytický filtr - rukávcový filtr 

s katalytickou vložkou. 
• Separace úletového kotelního a popílku z EO za účelem jeho 

dalšího zpracování. 
• Vícestupňové čištění spalin, tzv. „mokrá vypírka“ (fyzikálně-

chemická absorpce). 
• Spalinový ventilátor  
• Komín (do 80 m). 
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Specifikace hlavních částí technologického řetězce 



• Extrakce („kyselá vypírka“) separovaných popílků. 
• Čištění pracích vod se separací sádry a koncentrátu těžkých 

kovů. 

• Kontinuální měření emisí. 

• Instalace ASŘTP. 

• Elektro- rozvody a rozvodny 400 V, rozvodna a rozvody 6,3 kV, 
transformátorovna 6,3 kV/400V a vývod elektrické energie na 
úrovni 22 kV. 

• Prostorová rezerva k případnému „dovybavení“ 
technologického řetězce o jednu kompletní spalovací linku. 

• Chlazený výstup strusky. 

• Zařízení pro úpravu a separaci strusky. (Magnetická separace 
železa a metoda vířivých proudů pro separaci neželezných 
kovů ze strusky, strojní příslušenství). 
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Energetickým využíváním odpadů lze dosáhnout: 

 

• Eliminování emisí skleníkových plynů. Energetické využívání 
odpadů je z hlediska životního prostředí z podstatné části 
(min. 50%) neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému, který 
vznikne oxidací organického uhlíku. 

• Úspory nenahraditelných zdrojů paliv. 

• Desetinásobného snížení objemu a až desetinásobného 
snížení hmotnosti odpadu. 

• Mineralizaci organického uhlíku. 

• Imobilizaci škodlivin ve zbytkových materiálech. 
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• Inertních vlastností zbytkových materiálů z procesu 
energetického využívání odpadů – zajištění trvalého 
bezpečného uložení do zemské kůry nebo zpracování na 
použitelné produkty. 

• Získávání čistých kovů – např. zinku (úpravou zbytkových 
materiálů z procesu čištění spalin na látkově využitelné 
frakce). 

• Prokazatelně, spolu se zemním plynem, nejčistějšího zdroje 
energie získávané termicko- oxidačním procesem. 
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Umístění 

• V areálu Teplárny Dalkia Přerov s vyvedením tepelné energie 
do soustavy centralizovaného zásobováním teplem 
Statutárního města Přerov, včetně vyvedení vyrobené 
elektrické energie do veřejné rozvodné sítě. 
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Návrh zapojení ZEVO Přerov 
Teplárna Dalkia 
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Model ZEVO 
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Vizualizace 
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Investiční náklady 

 ZEVO   EUR   CZK  

 Celková cena                 70 000 000             1 890 000 000    

 z toho projektová dokumentace                   4 200 000                113 400 000    

 Stavební soubory                 16 800 000                453 600 000    

 Technologie a montáž                 49 000 000             1 323 000 000    

                                  -      

 Příprava (EIA a DUR, SP)                   2 000 000                  54 000 000    

 Rezerva                   2 000 000                  54 000 000    

 Technická pomoc (TDI)                   2 000 000                  54 000 000    

                                  -      

 CELKEM                 76 000 000             2 052 000 000    
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Poznámky k investičním nákladům 

• Uvedené ceny představují ZEVO na vysokém 
stupni ochrany životního prostředí. 

• Snaha o významné snižování investičních 
nákladů může znamenat celkově nižší ochranu 
ŽP (riziko zpřísnění legislativy do budoucna)  
a znatelně vyšší vlastní provozní náklady  
po celou dobu provozu zařízení. 
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Parametry finančního plánu - CZK 

 Přijaté množství 
odpadů/rok   t/rok           96 000              96 000              96 000              96 000              96 000     
Cena za odpad na bráně 
ZEVO   CZK/t             1 080              1 350              1 350              1 485              1 620     

Cena za prodané teplo  
ze ZEVO do DALKIA    CZK/GJ                 149     

               
149     

               
176     

               
189     

               
216     

 Cena za prodanou el. 
energii  ZEVO- Dalkia  CZK/MWh             1 350                1 350                1 350                1 350                1 350     

 % dotace z přímých 
investičních nákladů  50% 40% 30% 20% 0% 
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Zdroje financování 

• Vlastní zdroje CZK 270 000 000,- 

• Dotace v % (50  - 40 – 30 – 20 – 0) z přímých 
investičních nákladů 

• Investiční úvěr - splatnost 15 let, 5% 

 
Způsob financování investice má zásadní vliv na ekonomiku 
projektu. Vhodná investiční dotace na výstavbu, aby bylo možné 
uchovat sociálně přijatelné ceny za odpady a za teplo. 
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Poznámky k cenám 
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Vhodný komunální charakter projektu, kdy 
prioritou je ekonomická udržitelnost a sociální 
únosnost cen. 

 

Sociálně přijatelnou cenu za odpady v ZEVO je 
nutné vyvážit odpovídající cenou za teplo.  

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, kurz €1 = CZK 27.  

  



Zákon o odpadech 

1. Úplný zákaz skládkování směsného 
komunálního odpadu od roku 2025. 

2. Revize současného systému poplatků – 
ekonomické znevýhodnění skládkování jako 
nejméně vhodného způsobu nakládání s 
odpadem. 

3. Kompenzační složka + základní složka + 
účelová složka (postupně bude navyšována). 

4. Platnost zákona od 1.1.2016. 
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E.I.C. GmbH - Ecological and Industrial Consulting 

Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. 

E-mail:     hyzik@eiconsult.eu 

 

 

ENVIFINANCE s.r.o.  

Ing. Jiřina Vyštejnová 

E-mail: vystejnova@envifinance.cz 
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