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ÚVODNÍK

O NIKOTINU, BIOMASE A DECENTRALIZACI
Nikotinová náplast mi nejvíc pomůže pouze
když jí stočím do úhledné trubičky a vykouřím, myslím si, když mi sousedka, která nikdy
neměla cigaretu v puse, radí, jak se mé neřesti
zbavit nejsnáze. S rukou v kapse od tepláků
stojím na terase a bez emocí koukám přes
plot, jak její manžel ruší nedělní dopoledne
vrčením přístroje, jehož název se mi nikdy
nepodařilo vyslovit. A jako v předešlých letech,
tak i letos, bude následovat aplikace jednoho
z produktů našich šikovných chemických továren na hnojiva, aby byl trávník zelený a svěží.
Za čtyři měsíce budeme oba chodit po stejně
suchém a rezavém pažitu, ale jen soused
bude láteřit, že jarní práce byly k ničemu.

Ano, je jaro. Hromady bioodpadu nosí aktivní
a pracovití sousedé do nedalekého kontejneru
na bioodpad, který nám obec svědomitě
přistavuje každý rok v tomto období. A vždy,
když tu máme kontejner, vím, že se blíží
Dny teplárenství a energetiky.
Odklon od uhlí k alternativním palivům je
na stole. Naše energetické zdroje tento fakt
musí řešit a ve hře je i sousedův bioodpad.
Jenže to má miliony háčků a háků. Jedním
z nich je také fakt, o kterém se zatím moc
nemluví. Biomasa obecně je při spalování
celkem dost významným producentem CO2
a tak zrovinka v emisích uhlíku asi nebude
biomasa do budoucnosti tím správným
suplementem za uhlí.

TEPKY News, které právě držíte v ruce, se
zaměřují právě na využití odpadů jako jednu
z náhrad za fosilní palivo. Lehkou a možná i ne
zcela seriozní formou se v článcích tohoto čísla
zamýšlíme nad tím, kam ten svět energií spěje.
Velké zdroje kupují jako o závod povolenky
a financují tím decentralizaci teplárenství, tedy
konkurenci. Až si tu větev, kterou pod sebou
MUSÍ řezat, uříznou, nebude co rozdělovat.
Úsměvných, až legračních skutečností je
samozřejmě v tomto oboru více. Každý, kdo
čte tyto řádky to ví, nicméně není špatné si
o nich přečíst a potvrdit si, v jak těžké době
naše energetika, obzvlášť teplárenství, je.
A k tomu snad přispěje i toto vydání našich
TEPKY News. Přeji hezké čtení.

ČLÁNKY

CO2 ANEB KAŽDÁ DOBA MÁ SVÉ TÉMA
Jednou to byl panický strach z jaderné
války za války studené, pak zas
nebezpečí z komunistických špionů
na jedné a z reakcionářů a mandelinky
bramborové na druhé straně, dnes tu
máme obavy z CO2 na všech stranách.

rok
k lednu 2016
k lednu 2017
k lednu 2018

hodnota
atmosférického CO2
(globální průměr)
402,39 ppm
405,06 ppm
407,54 ppm

zdroj: gnosis9.net/koncentrace.php

Od začátku průmyslové revoluce v roce
1848 roste v ovzduší koncentrace CO2.
V posledních desetiletích se nárůst
zrychluje. Zvyšování koncentrace
CO2 v ovzduší je spojen s obavami
ze skleníkového efektu a globálního
oteplování. Proto se lidstvo v posledních
letech snaží co nejlépe monitorovat
produkci CO2 a něco s tím dělat.
Nebylo by ale moudré na tomto místě
nezmínit, že především CO2 je zodpovědný
za život na této planetě, jak jej známe.
Určuje podobu života a bez existence
skleníkového efektu by průměrná teplota
byla asi o 33 °C nižší. Nadneseně bychom
mohli říci, že by naše planeta byla rájem
zimních sportů a i libijští vlekaři by mohli
fungovat pouze v létě.
Dále je nutné připomenout, že oxid
uhličitý je součástí přirozených přírodních
a biochemických cyklů, a že na uhlíku,
resp. jeho organických sloučeninách,
je založen veškerý pozemský život.
CO2 – oxid uhličitý - je plyn, který nezjistíte
čichem, nijak nechutná a do vzduchu
se dostává především reakcí kyslíku
s uhlíkem při spalovacím procesu. Velkým
producentem je tedy průmysl, který
spalovací proces potřebuje k výrobě
čehokoli.

ppm – udává počet molekul oxidu uhličitého
na milion atomů a molekul suchého vzduchu.
Průmysl ale není jediným producentem CO2.
Pojďme si ukázat dva další významné hráče
na poli výroby CO2:
Sopky
Myslet si, že produkce CO2 je spojena jen
s činností člověka by bylo hloupé. Příroda to
umí také velmi dobře. Nebo vlastně daleko
lépe. Když upustí trochu „páry“ středně
velká sopka, může nadělat na Zemi dost
velkou paseku.
Samotná erupce znamená, že se do ovzduší
dostávají krom obrovského množství CO2 také
další skleníkové plyny. Ve zlomku vteřiny se do
vzduchu dostane víc skleníkových plynů než
bylo lidstvo schopné vyprodukovat za stovky let.
Emise sopečných skleníkových plynů mají
samozřejmě na skleníkový efekt stejný vliv,
jako ty vyprodukované člověkem. Paradoxně
se po razantnějším výbuchu sopky planeta
ochlazuje, protože se do atmosféry dostane
velké množství sopečného prachu a popílku.

V roce 2007 činily průměrné evropské
emise 159,1 g/km. Rok 2021 dává
automobilovému průmyslu závazek dostat
se na 95 g/km. Jak na tom byly některé
značky automobilů s průměrnými emisemi
CO2 za celou svou flotilu v roce 2017?
Měřila společnost JATO Dynamics.
značka

emise CO2 (g/km)

Mazda
Mercedes
Volvo
Audi
Opel
Hyundai
BMW
Ford
Kia
Volkswagen
Seat
Dacia
Škoda
Fiat
Suzuki
Renault
Citroen
Peugeot

131,2
129,1
124,3
124,3
123,4
122
121,8
120,8
120
119,6
118,1
116,9
115,9
115,6
114,9
106,6
105,5
104,5

zdroj: https://auto.idnes.cz/emise‑co2-oxid‑uhlicity
‑jato‑dpr-/automoto.aspx?c=A180410_104150_
automoto_fdv

VÍTE, ŽE…
…spálením gramu uhlí se uvolní energie
20 kJ. Pro srovnání, 20 kJ je teplo,
které ohřeje litr vody o 5 °C. Hustota uhlí
se pohybuje kolem 1000 kg/m3, proto
má 1 gram uhlí objem kolem 1 cm3.
Štěpením gramu uranu 235 se uvolní
energie 88 GJ. To je roční spotřeba
tepla rodinné vily. 1 gram uranu má
objem 50 mm3. Sloučením gramu vodíku
na helium se uvolní energie 426 GJ.
Gram vodíku přitom zaujímá 11 litrů (jako
plyn) nebo 14 ml (jako kapalina).

Co udělat, aby člověk produkoval méně CO2?
V prvé řadě je třeba schudnout. Nežít
si na vysoké noze, nekupovat víc než je
nutné. To se ale nikomu líbit nebude.
Člověk má rád, když mu o víkendu na
rodinném „shopping“ výletu přetéká zboží
z obrovského supermarketového vozíku.
Dále bychom měli využívat hromadné
dopravy, nikoli té osobní. Kdo by ale každé
ráno chtěl koukat na ty oteklé a ospalé
obličeje a čichat směs různých organických
i anorganických sloučenin, které se
veřejným dopravním prostředkem linou?!
Také bychom mohli zkusit lépe využívat
různých plastových a umělohmotných
výrobků. Ve všech odvětvích. Zatím se tedy
vůbec neví jak na to, ale dílčí výhra je už jen
v tom, že to víme.
Mohli bychom také přejít od uhlí k alternativním
palivům, ale s rozumem. Zatím to vypadá, jako
bychom od zítřka uhlí vůbec nepotřebovali a tím
jistojistě napácháme víc škody než užitku.
A v neposlední řadě by také bylo dobré,
kdybychom si nenechali při požárech shořet
kilometry vegetace, která se obnovuje
léta letoucí. Zvětšit objem fotosyntézy asi
v dnešní době nebude na škodu a pokud se
nám podaří ukládat CO2 do dřeva, nevidím
to s lidstvem tak špatně.

Doprava
Auto. Autem jezdíme stále, jezdíme sem
a tam, většinou má každý své vlastní, je často
předmětem společenského postavení, zábavy,
užitku a bůh ví čeho ještě. Auto je ale také
zásadním emitentem CO2. A to je nežádoucí.

Rozhovor

ROZHOVOR

TO, O ČEM VŠICHNI MLUVÍ, MY DĚLÁME
Pokud se něco rychle nezmění, teplárny
neunesou všechno dobro páchané
svědomitými aktivisty pro blaho naší
planety. Vysokoúčinnou výrobu energií
nebude možné hned odklonit od
fosilních paliv, protože našemu oboru
nezbývají volné peníze na potřebné
investice. Ty utrácíme za drahé emisní
povolenky (EUA).
A výnosy z prodeje národních povolenek
jsou přerozdělovány především směrem
k decentralizovaným zdrojům tepla, které
však jsou neefektivní, neekologické, drahé,
náročné na kontrolu státem či obcemi,
a ještě neplatí za vypouštění CO2 a dalších
emisí. I to zaznělo během rozhovoru
s předsedou představenstva teplárny
v Českých Budějovicích, Václavem Králem.
„Po rozpadu teplárenských sítí
a centrálních kogeneračních výrob, zatím
zařazených do systému EU ETS, namísto
jednoho vysokého komínu vyrostou
v hustě osídlených aglomeracích tisíce
nízkých komínků, které budou vypouštět
malé obláčky čehosi. Kvalitu ovzduší
našich měst to rozhodně nezlepší
a efektivita využívání primárních paliv se
zásadně zhorší. Celkově stoupne spotřeba
zdrojů, realizované investice odepíšeme
před skončením doby jejich životnosti
a jsem také zvědavý, jak následně Česká
republika splní závazné cíle pro snižování
emisí skleníkových plynů v sektorech,
které nejsou obsaženy v EU ETS (ESR),
z čeho budeme vyrábět elektřinu,
stabilizovat elektrickou síť, zajišťovat
bezpečnost dodávek, nebo jak budeme
zvyšovat podíl OZE. Taková budoucnost
by nebyla green, smart a shared“ říká
s úsměvem Ing. Král.

Jak se bude měnit budějovická teplárna
pod tíhou současného neuhelného trendu?
Již před dvěma lety jsme vytvořili strategii
pro zachování a rozvoj CZT zajišťujícího
efektivní a bezpečné dodávky čistého tepla.
Byla schválena naším vlastníkem, tedy
Statutárním městem České Budějovice. Tato
koncepce je postavena na několika hlavních
pilířích. Je potřeba diverzifikovat zdroje,
snižovat spotřebu fosilních paliv (tedy
i zemního plynu), rozšiřovat palivový mix
a využívat lokální paliva. Prvním z kroků je
zahájení odběru tepla z elektrárny Temelín
(ETE). Tímto počinem snížíme spotřebu uhlí
o třetinu, což se pozitivně projeví také na
snížení produkce odpadů, dopravní zátěže
města atd.
Jak se potom změny projeví na výrobě
energií na vašich zdrojích?
Dvě třetiny tepla budeme i nadále vyrábět,
a navíc musíme držet zálohu pro případ
výpadku dodávek z ETE. Jeden uhelný
kotel nám dosluhuje a v rámci přípravy jeho
retrofitu zvažujeme přínosy i rizika využívání
dostupné dřevní štěpky. Do roku 2021
výrazně snížíme jeho výrobní kapacitu,
což zvýší efektivitu provozu zejména při
letních minimech, navíc se nám otevře
bilanční prostor pro využití tepla ze zcela
nového zdroje na energetické využití
komunálních odpadů.
Jak tedy využít energetický potenciál
komunálních odpadů?
Je to ryze lokální zdroj energie, který
krátkozrace maříme na skládkách
i v 21. století. Vždyť je to zcela běžné ve všech
civilizovaných státech (nejenom) Evropy.
S obchodními partnery jsme proto připravili
záměr na vybudování výrobny tuhých

ČLÁNKY

I V AUSTRÁLII MUSÍ TOPIT
Pokud jde o energetické využívání
odpadu, měla Austrálie zpoždění. Nyní,
po čínském zákazu dovozu odpadu, má
40 MW zařízení na energetické využívání
odpadu (ZEVO) poblíž Perthu vyřízena
všechna povolení k výstavbě. Mohlo by
být první z mnoha.
V moderní době bylo pro Austrálii s její
obrovskou, většinou prázdnou pevninou,
skládkování po desetiletí snadnou volbou.
Avšak v posledních letech země drasticky
zlepšila své systémy nakládání s odpady
a nyní recykluje více jak polovinu svého
odpadu. Stále však zůstává velký problém téměř 50 % odpadů je stále skládkováno.
Nyní, díky rostoucím poplatkům za
skládkování a zákazu dovozu do Číny, se
pomalu rozbíhají a nabývají na síle zařízení
na energetické využití odpadu. Po dořešení
financování a zadání zakázek na výstavbu,
provoz a dodávky technologií má být
v říjnu letošního roku v Kwinaně, přibližně
40 km jižně od Perthu v západní Austrálii,
vybudováno nové zařízení pro tepelné
zpracování s kapacitou 400 000 tun.
Po uvedení do provozu se očekává,
že závod bude odklánět téměř čtvrtinu
zbytkového domácího, komerčního
a průmyslového odpadu z Perthu, který
by jinak skončil na skládce a dojde tak ke
snížení emisí uhlíku o 400 000 tun ročně.
Jeden projekt, mnoho partnerů
Projekt je společně vyvíjen australskou
finanční investiční skupinou Macquarie

Capital a firmou Phoenix Energy
pro obnovitelné zdroje energie,
se spoluinvesticí Nizozemského fondu
pro infrastrukturu (DIF), který získal
na projektu 60% podíl.
Veolia Australia & New Zealand byla vybrána
pro provoz a údržbu zařízení. Projekt
Kwinana se tak přidruží k již existujícímu
zařízení společnosti Veolia na výrobu
bioreaktorů Woodlawn umístěného v Novém
Jižním Walesu, které se v současné
době stará o přibližně 20 % organického
odpadu města Sydney zachycováním
metanu a vyráběním čisté energie až pro
30 000 domů.
Podle obchodní smlouvy v hodnotě
70 milionů EUR poskytne společnost
Keppel Seghers základní vybavení, design
a technické služby pro pece, kotle a čištění
spalin.
Technologie
Podle poradců projektu z firmy Ramboll,
je toto zařízení prvním v Austrálii, které bude
používat osvědčené roštové technologie
- řešení, které využívá tepelně zpracovaný
odpad k přeměně vody v páru za účelem
výroby elektřiny.
Tato technologie zahrnuje rošty a kotle
firmy Keppel Seghers, které jsou navrženy
tak, aby dosahovaly efektivní energetické
účinnosti a provozní spolehlivosti.
Po dokončení v roce 2021 bude ZEVO
účinně snižovat objem odpadu, který končí
na skládkách, a to o více než 90 %.

alternativních paliv (TAP) ze směsného
komunálního odpadu (SKO) a jejich
následné využívání ve speciálním
monobloku. Při hodnocení podobných
projektů se ale mimo relativně vysokých
nákladů na dotřiďování SKO běžně zapomíná
na fakt, že naše legislativa ochrany ovzduší
na tato paliva logicky pohlíží jako na odpad,
což prodražuje investiční i provozní náklady
na jejich spalování.
Navíc při spalování v provozovnách
s celkovým jmenovitým příkonem nad 20 MWt
opět musíme počítat s nákupem emisních
povolenek, což prodraží vyráběné energie.
Vzhledem k tomu, že České Budějovice
jsou přirozeným geografickým centrem
regionu, druhým konceptem je vybudování
ZEVO. Tady by se jednalo o léty prověřenou
klasickou, a přesto moderní technologii
spalování a čištění spalin.
Z hlediska odpadů žijeme v jakémsi
legislativním divnoobdobí. Již dlouho.
Pro investice věc absolutně nepříjemná.
Všechny ekonomické směry, které se učí
na vysokých školách, i prostý selský rozum
radí: Jděte od toho a počkejte si. Jak toto
divnoobdobí působí na vaši koncepci?
…a nejenom v oblasti odpadů. V energetice
jsou teď otevřené snad všechny klíčové právní
normy a regulace, do toho se připravuje
nové programové období pro kohezní fondy
či obchodování s EUA, Brusel tvoří směrnice
jak na běžícím pásu a naše úřady se předhání
v tom, který z nich je bdělejší a uvědomělejší.
Budoucí nastavení odpadového hospodářství
je dobrý příklad. Trendy jsou jasné. Pokud
zvolíme optimální kapacitu a vhodnou
lokalitu s možností co největšího využití tepla

a elektřiny, jako integrující prvek celého
systému může ZEVO normálně fungovat vedle
moderních třídicích linek, výroby produktů
z druhotných surovin, TAP z jednodruhových
odpadů, kompostování, výzkumu
alternativních způsobů spalování apod. Mimo
jiné stabilizujeme náklady na likvidaci odpadů
a ceny tepla i elektřiny na mnoho let dopředu.
Snížíme spotřebu uhlí, ve stavebnictví
nahradíme část primárních stavebních
materiálů a kapacita stávajících skládek bude
sloužit k ukládání nevyužitelných zbytků po
spalování. Profitovat z toho budou všichni
a takové řešení nemusí být ve finále ani
moc drahé. Je to správná cesta, po které
můžeme vcelku suverénně kráčet již dnes
a připravovat se na věci příští. Stačí se jenom
inspirovat dobrou praxí (nejenom v zahraničí)
a domluvit společný domácí postup! Byl by to
důkaz vyspělé společnosti, třebaže legislativa
zrovna říká něco jiného.

VÍTE, ŽE…
…některé patogenní bakterie i probiotika
fungují v našich tělech jako malé
elektrárny. Tyto takzvané elektrogenní
bakterie obvykle nacházíme v extrémním
prostředí, v němž je velice málo kyslíku –
například na dně jezera nebo hluboko
pod zemí v dolech. Najdeme je ale
v hojném počtu i v lidské trávicí soustavě.
Tyto bakterie dokážou v případě pobytu
v prostředí s nedostatkem kyslíku
„odhazovat“ nadbytečné elektrony
vytvářené jejich metabolismem. Elektrony
jsou vylučovány ven z buněk a na
povrchu následně mohou produkovat
elektrický proud (tzv. EET - extracelulární
elektronový transfer).

ZEVO bude zpracovávat přibližně
400 000 tun odpadu ročně s výhřevností
mezi 7 a 14 při využití 10 MJ / Kg odpadu.
Odpad prochází dvěma liniemi za použití
Keppel Seghersovy technologie vzduchem
chlazeného roštu, který je vhodný
k tepelnému zpracování komunálního
a průmyslového odpadu s nízkou až
střední výhřevností. Ze spodního popela
budou získávány železné i neželezné kovy,
popílek pak bude využíván ve stavebních
materiálech.
Budoucnost
V roce 2017 uvedla zpráva společnosti
PricewaterhouseCoopers nazvaná „Energie
z odpadu v Austrálii - projekty v rozvíjejícím
se odvětví,“ že je povzbudivé, že řada států
již uznává energetické využití v rámci své
hierarchie odpadů. Zájem ze strany trhu
je zřejmý, a tyto plány naznačují ochotu
veřejného sektoru využívat průkopnické
projekty, které pomohou posunout tento
průmysl kupředu.
ZEVO Kwinana by mohlo právě takovým
průkopníkem být. „Tento projekt vyžadoval
silnou spolupráci mezi týmy Ramboll
Energy and Environment & Health
v Evropě a Austrálii a jsme si jisti,
že připraví cestu pro budoucí australské
projekty na energetické využití odpadu,“
říká Nick Houldsworth, senior managing
konzultant ve společnosti Ramboll.
Generální ředitel DIF Austrálie
Marko Kremer se také těší na rozvoj
tohoto odvětví v Austrálii. „Evropské země
již dlouho využívají odpad k výrobě
energií. Je to přínosné, pokud jde
o oblast nakládání s odpady a přispívá
to k udržitelným a bezpečným dodávkám
energie,“ říká Kremer.

Englebert také podporuje názor, že
energie z odpadu má silný potenciál
a říká: „Myslíme si, že Austrálie má šanci.
Podpora ZEVO roste s růstem poplatků
za skládkování, a zatímco Austrálie
vynakládá velké úsilí směrem k recyklaci,
na skládkách stále končí velké množství
odpadu. Mluvíme o 10 milionech tun
ročně. V zemích s vyspělým odpadovým
hospodářstvím existuje ve velmi příznivé
symbióze vysoká míra recyklace
s energetickým využíváním zbytkového
nevyužitelného odpadu.“
„Dobře se to doplňuje, protože je
samozřejmě správné recyklovat co
nejvíce, ale není možné recyklovat
donekonečna. Například papír můžete
recyklovat pouze asi pětkrát, plasty
desetkrát nebo dvanáctkrát, takže musí
existovat řešení. Přeměna odpadu na
energii je dobrým řešením jak odstranit
toxické látky z oběhu,“ uzavírá.
Zdroj:
https://waste‑management‑world.com/
a/in‑depth‑australias‑first‑waste‑to‑energy‑plant

Rozhovor

ROZHOVOR

KDYŽ JE NĚKDO RTUŤOVITÝ,
JE TŘEBA BÝT VE STŘEHU
Nová legislativa v oblasti emisí
s platností od 08/2021 nařizuje
provozovatelům zařízení spalujících
fosilní paliva splňovat nové emisní
limity pro Hg. Pro všechny to znamená
další krok směrem k lepšímu životnímu
prostředí, pro teplárny nějaký ten peníz
navíc. O podrobnostech jsme si povídali
s Ing. Karlem Borovcem, vedoucím,
oddělení provozních měření VŠB –
Technické univerzity Ostrava
Tento požadavek přijímají naše teplárny
rozporuplně. Proč?
Podklady pro stanovení výše emisního limitu
byly významně podhodnoceny a to jednak
z důvodů velice proměnlivého obsahu Hg
v palivu, a jednak z důvodů vyšší nejistoty
prováděných měření. Navržené limitní
koncentrace Hg jsou totiž reálně 2-3×
vyšší než hodnoty přijatých emisních limitů
- výsledky z měření posledních let byly
prezentovány loni na Dnech teplárenství.
To nutí provozovatele spalovacích zařízení
řešit snížení koncové Hg ve spalinách, což
k jejich nelibosti bude pravděpodobně
spojeno s velkými investičními a provozními
náklady.
Zazněly hlasy, které říkají, že měřit tak
malé množství ani technologicky nelze.
Je to tak?
Problematika měření koncentrace
Hg v mikrogramech je technicky
vyřešena a doložena referencemi
výrobců kontinuálního měření emisí
např. z Německa, Finska a USA, kde

VÍTE, ŽE…
…pokud vážíte 100 kg, vynásobíte to
rychlostí světla, a pak ještě jednou
rychlostí světla, získáte množství
energie, které se nachází ve vašem
těle. To je asi tisíckrát víc, než se
uvolnilo při výbuchu největší jaderné
bomby světa. Naše tělo přesto
nevybuchne. Je to proto, že se
energie uvolňuje pomalu (množství
energie uvolněné za jednotku času).
Například dynamit o váze 200 g,
dokáže svou energii uvolnit během
miliontiny vteřiny, takže má o dost
větší výkon, i tak ale výbuchem
převede do energie jen nepatrný
zlomek celkové uchované energie.

taková měřicí zařízení provozují již
minimálně dvacet let. Techniky založené
na jednorázových odběrech (je to
v současnosti referenční metoda) jsou při
dodržení normativního postupu odběru
vzorků také, v rámci nejistoty měření,
přesné a to i v porovnání s KME Hg (budu
prezentovat na letošních DTE), které, jak
jsem již zmínil, mají techniky průběžné
kontroly kvality měření. U jednorázových
metod ale nelze provádět tak jednoznačné
kontroly v průběhu měření, jako to lze
u KME Hg.
Víte, jaká je situace u jiných zdrojů rtuti?
Produkci emisí Hg z jiných než spalovacích
zdrojů neumím přesně kvantifikovat, kromě
ZEVO (zařízení na energetické využití
odpadů), u kterých je koncentrace Hg ve
spalinách již monitorována, přičemž EL má
ve srovnání s teplárenskými provozy vyšší,
(stávající je 50 a budoucí od r. 2021 30ug/m3N).
Jak může decentralizace energetických
zdrojů zamíchat s produkcí emisí rtuti?
Pokud dojde k zmiňovaným investicím
do technologií DeHg, pak bude kontrola
účinnosti těchto technologií zajištěna
pravidelným jednorázovým nebo
kontinuálním měřením.

Aktuální informace
EU připravila dokumentaci „Best Available
Techniques (BAT) Reference Document
for the Large Combustion Plants“,
která stanovuje nově i emisní limity
pro koncentraci rtuti rozdělené
pro nová i stávající zařízení –
viz tabulka.
Poslední průběh schvalování
rozhodnutí o BAT:
•S
 tanovisko Fóra dle čl. 13
IED (Q4/2016) – proběhlo
20. 10. 2016
•Z
 apracování stanoviska
Fóra a předložení návrhu
rozhodnutí o závěrech o BAT
výboru Komise dle čl. 75
IED (Q1/2017)
•S
 tanovisko výboru Komise
(Q1-2/2017) – 28. 4. 2017
•P
 řijetí rozhodnutí
o závěrech o BAT Komisí
(Q2-4/2017) – 4 – 5. 6. 2017
•3
 1. 7. 2017 schváleny
Evropskou komisí a závěry
o BAT pro Velká spalovací
zařízení budou „neprodleně“
vydány ve věstníku EU
•1
 7. 8. 2017 zveřejněno
implementační rozhodnutí Evropské
komise o závěrech o BAT pro velká
spalovací zařízení věstníku

Decentralizace v tomto ohledu může změnit
emisní situaci lokálně. Zda to ale bude
přínosné, nelze bez objektivního posouzení
a podrobného vyhodnocení nově využívané
technologie výroby tepla odpovědně tvrdit.

Přílohou rozhodnutí jsou závěry o BAT,
které budou do 4 let ode dne zveřejnění
ve věstníku zohledněny v podmínkách
provozu velkých spalovacích zařízení
v ČR, a to v rámci přezkumu integrovaných
povolení dle § 18 odst. 3 zákona
č. 76/2002 Sb.

Karel Borovec,
vedoucí oddělení provozních měření
VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Spalovací
zařízení
o jmenovitém
tepelném příkonu
(MWt)

emise Hg ( g/Nm3)
hodnocené období
nový zdroj

monitoring

stávající
zdroj

uhlí: antracit a černé bituminové

Navržené limity byly stanoveny na základě
podkladů ze zemí EU (Česko, Německo,
Polsko), které vycházely z výsledků měření,
jež byly v té době k dispozici. V České
republice to byly výsledky z jednorázového
stanovení koncentrace, které se na
základě později zjištěných výsledků
s využitím jednorázové metody Ontario
Hydro a zejména KME ukázaly jako značně
podhodnocené.

< 300

1-3

1-9

průměr vzorků
získaných během
jednoho roku

4× ročně

> 300

1-2

1-4

roční průměr

kontinuální
měření

uhlí: sub‑bituminové a hnědé
< 300

1-5

2 - 10

průměr vzorků
získaných během
jednoho roku

4× ročně

> 300

1-4

1-7

roční průměr

kontinuální
měření

VÍTE, ŽE…
…při stavbě nejmenovaného hotelu
na nároží ulic Pobřežní a Prvního
pluku, v sousedství Negreliho
viaduktu, archeologové v minulosti
nalezli zbytky velkého kruhového
plynojemu. Srovnání s mapovými
podklady z 19. století ukázalo,
že se staveniště nachází v areálu
nejstarší pražské plynárny. Plynárna
zde pracovala v letech 1847 až
1881. Její součástí byly dva, později
dokonce tři velké plynojemy, které
jsou zachyceny také na několika
dobových vyobrazeních.

…ačkoli máme Faradaye
spojeného především s elektřinou
a magnetismem, stojí i za objevy
z oboru chemie. Kromě objevů
různých chemických sloučenin
v roce 1820 zjistil, že stlačený
amoniak (NH3) v kapalném stavu,
pokud je postupně vypouštěn,
dokáže odebírat z okolí teplo,
tj. prostředí ochlazovat. Stal se
tak objevitelem principu moderní
klimatizace.

www.ruml-group.cz

ZE SPOLEČNOSTI

PROGRAM DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2019
STŘEDA 24. 4. 2019

8:30–9:30 Registrace účastníků
9:20 Zahájení výstavy ve Velkém sále
MALÝ SÁL

KLIMATICKO‑ENERGETICKÝ RÁMEC DO ROKU 2030
Moderátor: Daniela Písařovicová

9:30 Zahájení konference předsedou TS ČR

14:50 Přechod z páry na vodu - co na to zákazník?

Robert Štefanec, NRG flex s.r.o.

15:15 Automatizace návrhu, tvorby výrobní

Richard Horký, TTS Energo s.r.o.

15:30 Projekt Tepelná Pohoda, Věrnostní program:

dokumentace a výrobního procesu KPS
(kompaktní předávací stanice)

Aktivity pro podporu dobrého jména firmy

Ondrej Chalupka, Systherm s.r.o.

Miloslava Kučerová, United Energy, a.s.

15:35 Analýza stavu komponent energetických zařízení

15:50 Internet věcí v chytré domácnosti. Dálkové odečty

a záměry MPO

Ivo Winkler, ENBRA, a.s.

René Neděla, Ministerstvo průmyslu a obchodu

teplovodů

15:10 Péče o zákazníky v TTS Třebíč

v konceptu Internetu věcí a jejich reálné využití
pro zákazníka

9:55 Budoucnost podporovaných zdrojů energie

Stav k datu 25. 3. 2019.
Změna programu vyhrazena.

14:55 Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci

Jiří Klíč, Teplárny Brno

Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR

9:35 Legislativní rámec energetiky do roku 2030

www.dnytepen.cz

pro predikci zbytkové životnosti
Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s.

15:50 Technické možnosti snižování emisí Hg, HCI a HF

16:10 Ztráty tepla u zákazníků

z velkých průmyslových zdrojů

Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.

Karel Borovec, VŠB, Lukáš Pilař, ČVÚT

Vladimír Vlk, Energetický regulační úřad

10:15 Klimatická politika EU a reforma EU ETS
Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí

10:35 Věcné usměrňování cen tepla
a aktivity ERÚ v teplárenství

Jan Pokorný, Energetický regulační úřad

10:55 Zimní balíček EU a trendy v energetice
Blahoslav Němeček, EY

11:15 Strategie teplárenství v nových podmínkách
Tomáš Drápela, předseda výkonné rady TS ČR

11:35 Panelová diskuse
12:00–12:30 Oběd
PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Moderátor: Jolana Bugáňová, Teplárenské sdružení ČR

12:30 Zahájení moderátorem
12:35 Etický kodex ERÚ pro teplárny, Nekalé praktiky
Jiří Simon, ERÚ

12:55 Požadavky na měření a vyúčtování tepla ve
směrnici o energetické účinnosti

LABSKÝ SÁL

PŘÍSÁLÍ

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ

TRH S ELEKTŘINOU A AKUMULACE V TEPLÁRENSTVÍ

Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB - TU Ostrava

12:35 Zahájení moderátorem
12:40 Emisní limity pro velká spalovací zařízení - vývoj

zástupce ČEPS

12:55 Odstranění přetlaku v palivových cestách

Roman Polák, ČEZ, a.s.

13:40 Integrované energetické centrum Červený mlýn

Tomáš Nágl, Zdeněk Urban, TRANSPORTA Technology s.r.o.

13:15 Nová bezpečnost - Podzemní uložení - Získejte

(paroplyn, elektrokotel, akumulace tepla)

představu o nejmodernějším řešení kulových
kohoutů včetně předizolování, s možností kontroly
těsnosti v místě uložení armatury a dalších
inovacích

Ladislav Ochrana, Teplárny Brno

14:00 Akumulace energie/Řídící systém
Martin Šilar, Siemens, s.r.o.

Roland Silberbauer, KLINGER Fluid Control

14:20–14:50 Coffee break
14:50 Možnosti prodeje elektřiny z menších tepláren

Martin Levanti, IoT.water, Jiří Kimša, VEOLIA ENERGIE ČR, a.s.

15:10 Flexibilita provozu tepláren

13:35 Využití IoT technologií v teplárenství

chybí

Stanislav Chvála, Tomáš Mužík, NANO Energies
Michal Macenauer, EGÚ Brno

TEREZIÁNSKÝ DVŮR

14:35 Parametry určující výkon kulových kohoutů

Aleš Pohl, Exponex s.r.o, Petr Mandelík, ANCANE, s.r.o.

v energetice – představuje kulový kohout pouze
nástroj k OTEVŘENO/ZAVŘENO nebo ovlivňuje
také jiné parametry?

Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - motivy a cíle

Roland Silberbauer, KLINGER Fluid Control

14:00 Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD

soustavách

fluidních kotlů

Jarmil Bukovský, SUMO s.r.o.
14:15–14:35 Coffee break

13:40 Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků

13:20 Poskytování podpůrných služeb v distribučních

Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí

13:55 Realizace systému chemické analýzy vody a páry

Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

12:45 Zahájení moderátorem
12:50	Reforma trhu s elektřinou a podpůrnými službami

legislativy

Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:20 Pohled SČMBD na dodavatelské firmy, co nám

Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

SPOLEČENSKÝ VEČER
19:00 Zahájení společenského večera

Představení projektů roku 2018 – vyhlášení oceněných
projektů

Petr Mertin, OSBD Česká Lípa

14:20–14:50 Coffee break

ČTVRTEK 25. 4. 2019
MALÝ SÁL

ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:00 Zahájení moderátorem
9:05 Legislativa v odpadech

Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:30 Konkrétní nástroje k možnému splnění

evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může
být výhodou pro všechny
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

10:05 Iniciativa - Konec doby skládkové

Soňa Jonášová, INCIEN, Centrum pro oběhové hospodářství
10:25–11:00 Coffee break

11:00 Pohled obce na odpadové hospodářství
Olga Dočkalová, starostka obce Sudice

11:25 Perspektivy energetického využití TAP z SKO
Jaroslav Podlešák, Krajský úřad Karlovarského kraje

11:45 Představení multipalivových kotlů v Karviné
a Přerově

Marcel Vrátný, Veolia

12:05–13:05 Oběd

VÍTE, CO
SE STANE, KDYŽ
VYBUCHNE JADERNÁ
ELEKTRÁRNA V JASLOVSKÝCH
BOHUNICÍCH?
ČEŠI A SLOVÁCI SI VYMĚNÍ HYMNU,
ČEŠI BUDOU ZPÍVAT
„NAD TATROU SA BLÝSKÁ“
A SLOVÁCI „KDE DOMOV
MŮJ“!

13:05 Kontejnerové řešení malého ZEVO pro okresní město

9:30 Novela zákona o hospodaření energií a revize
směrnice o energetické účinnosti

Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.

13:30 Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky

Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

9:55 Rekodifikace stavebního práva

Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská a.s., Tomáš Baloch,
Michal Šyc, Jiří Hykš

Zdena Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:50 Využití kalů a výroba TAP
Rostislav Čáp, Veolia

10:15–10:45 Coffee break
10:45 Novela zákona o obchodování s povolenkami

zdroje o tepelném výkonu 10,0 MW

11:10 Dopady zavedení uhlíkové daně

14:10 Výstavba nového horkovodního fytomasového

Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
Jan Harnych, Enviros, s.r.o.

Matěj Obšíl, UCHYTIL s.r.o.

14:30 Malý MBÚ - případová studie

11:35 Podpora KVET v Německu

14:40 Parogenerátor pro kogenerační ZEVO s kotlem

11:55–12:55 Oběd
12:55 Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT

Milan Šimoník, Cogen Czech

Pavel Novák, Ing. Pavel Novák s.r.o.

bez působení chloridové koroze

Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Vilímec, Fakulta strojní‑katedra energetiky, VŠB‑TU Ostrava
15:00–15:40 Coffee break

13:15 Potenciál využití odpadního tepla v ČR
Ondřej Vojáček, IREAS

13:35 Připojení produkčních skleníků

PŘÍSÁLÍ

Jiří Kelnar, ČEZ Teplárenská, a.s.

14:00–15:00 Coffee break

EKONOMIKA A LEGISLATIVA V TEPLÁRENSTVÍ
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

VALNÁ HROMADA TEPLÁRENSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
13:00 Prezence Valné hromady
14:00 Valná hromada
15:30 Předpokládaný závěr valné hromady

9:00 Zahájení moderátorem
9:05 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
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