ZEVO Vráto,
integrující prvek cirkulární ekonomiky
Jihočeského kraje
Konference Waste to Energy, 29. 3. 2022

STRATEGIE PRO ZELENÉ MĚSTO
KONCEPCE TEPLÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s.
•
•
•

TČB je společnost 100% vlastněná statutárním městem České Budějovice
Tradice více než 112 let
Konzervativní přístup k investicím, podpora prvků sdílené ekonomiky a
komunitní energetiky
• Zajišťuje výrobu elektrické a tepelné energie (KVET) a její celoroční dodávky do
cca 30.000 domácností a 215 firem
• Strategie pro zelené město jednomyslně schválená Zastupitelstvem a Radou
města České Budějovice v červnu 2020:
 klade důraz na využívání regionálních obnovitelných zdrojů energie a stabilizaci
cen tepla a poplatku za využití odpadů, ekologii, dekarbonizaci a zavádění
principů cirkulární ekonomiky do praxe
 popisuje roli a potenciál CZT v ČB a jeho význam v konceptu Smart City a
Smart Region
 směřuje k vybudování soběstačné energetické komunity s dlouhodobě
udržitelným provozem rozšiřující svůj význam i do dalších oblastí života
 realizace klíčových projektů: napáječ z ETE, kotel na biomasu, ZEVO Vráto
•
•

Průběžně jsou doplňovány další podklady, zpřesňována relevantní data a
ověřovány předpoklady
Sledujeme vývoj legislativy
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ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU
POTENCIÁL JIHOČESKÉHO KRAJE a LEGISLATIVA
• Za energeticky využitelný odpad lze považovat
– Směsný komunální odpad (SKO)
– Objemný odpad (OO)
– Ostatní energeticky využitelné odpady (OEVO) – odpady z prům. a služeb

•

S ohledem na recyklační cíle EU lze odhadovat, že i po roce 2030
bude k dispozici dostatek odpadu pro energetické využití a jeho
kapacity jsou v ČR nedostatečné

•

Jihočeský kraj představil studii proveditelnosti na možnosti
energetického využívání komunálních odpadů (KÚ JčK, leden 2020) a
navazující svozovou studii – ZEVO Vráto je doporučovaným řešením

•

Zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládky dle nového
zákona o odpadech + zákaz skládkování výhřevného odpadu v roce
2030 – obce a podniky musí řešit! X dlouhá příprava projektu
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Stav odpadového hospodářství
Role ZEVO v cirkulární ekonomice
• za posledních 30 let neklesá objem skládkování a roste produkce
odpadu na hlavu
• dlouhodobě nízký poplatek za uložení na skládky, odsuny zákazu
skládkování, pokusy o „změkčování“ souvis. legislativy
• chybí kapacity pro recyklaci a energetické využití
• maximalizace energetického potenciálu odpadů v KVET
• důraz na využití tuhých zbytků po spalování (VEP) – finální
recyklace
• výrazný nárůst výhřevnosti SKO od roku 2018
• neumíme recyklovat většinu plastů
• v SKO by měly skončit pouze zbytkové, nerecyklovatelné odpady
(x viz problém s plasty)
• dotřiďovat SKO v MBÚ/výrobě TAP nemá smysl
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ZEVO
PŘÍKLADY

ZEVO VRÁTO
v kontextu Jihočeského kraje
•

Příležitost k vybudování regionální kapacity pro energetické využití
odpadu a realizaci integrujícího prvku budoucího systému
hospodaření s odpady

•

Na základě porovnání variant kapacity ZEVO Vráto byla jako
nejvhodnější stanovena varianta s roční kapacitou 160 kt odpadu
(převážně SKO) => vykazuje nejnižší náklady na odběr odpadu,
zajišťuje principy cirkulární ekonomiky a udržitelnosti (množství
biomasy, odpadů a jaderného tepla)

•

Tato varianta při srovnatelných ekonomických ukazatelích umožňuje
splnění environmentálních cílů EU a ČR, stabilizuje náklady na
likvidaci odpadů (převážně SKO) v Jihočeském kraji po dobu
životnosti ZEVO a optimalizuje související logistické náklady

 synergie pro ostatní města a obce jižních Čech
 jedno ZEVO = jedny starosti
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ZEVO VRÁTO
• Současná výtopna TČB Vráto ukončí provoz po r. 2024
• Hlavní důraz projektu ZEVO je kladen na transparentnost
procesů, environmentální udržitelnost, ekonomickou stabilitu a
společenskou odpovědnost
• Vhodná poloha lokality s dopravním napojením vč. železnice;
dostupnost CZT s celoročními odběry horké vody a páry (vč.
průmyslových podniků), potenciál dalšího rozvoje CZT a
chlazení budov
• Využití stávajícího 160m komínu

• Zvolena mnohonásobně ověřená
moderní technologie spalování a
čištění spalin => předvídatelný
proces veřejnoprávních řízení
• ZEVO Vráto, a. s. (proběhlo
odštěpení majetku TČB; EIA) –
možnost vstupu partnerů
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ZEVO VRÁTO z pohledu komunitní
energetiky a životního prostředí
• energetické srdce zeleného města = přínos pro region,
sdílení energet. a logistické
infrastruktury, stabilizace
cen energií a nákladů
na odpady

• další krok k navýšení objemu lokálních, obnovitelných zdrojů
energie
• snižování emisí tradičních
polutantů (BREF/BAT)
i skleníkových plynů…
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VÝTOPNA
ZEVO
VRÁTO
VRÁTO
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TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA
místopředseda představenstva
Teplárna České Budějovice, a. s.
místopředseda správní rady
ZEVO Vráto, a. s.
mobil: 606 607 977
kollarczyk@teplarna-cb.cz
www.zevovrato.cz

