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Trend je jasně dán! Odpad nebo pevné palivo – z hlediska emisí stejné jsou. 

Pavel Frolka ČEZ, Dny teplárenství, Hradec Králové 2015 



Má už vůbec snižování emisí environmentální smysl? 

Konkurentem je teplo ze zemního plynu a domácí kotelny – dnes reálně 
pod 550 Kč/GJ (včetně obsluhy, údržby, odpisů 15 let atp.) 



By Samuel Bailey (sam.bailus@gmail.com) - Own work, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8454588 

R. Baake (státní tajemník pro Energiewende): „ Díky propojení ovlivňuje 
Německo opatřeními u sebe vedlejší země.“ 

? 



ČR hrozí reálně rozpad CZT zejména v menších městech. 
 
Teplárenství se musí změnit, pokud chce přežít. 
 
Bude nutné se smířit se snižováním obratů a zisku, aneb teplo není pitná voda, 
protože domovní kotelnu v paneláku postavím. Se studnou je to horší. 
 
Dálkové vytápění s sebou nese zásadní fyzikální nevýhodu – ztráty v rozvodech 
(tepelné, tlakové). 
 
Umět prodat své výhody – možnost zálohování zdrojů, diverzifikace paliv, atp. 
 
Možnost environmentálně šetrného využití méně kvalitních paliv – odpady! 
 
Komunální odpady jsou dnes v rámci Evropské unie chápány jako lokální zdroj 
energie a druhotných surovin. Přímým energetickým využitím SKO se byznys 
teplárenství přímo prolíná s odpadovým hospodářstvím a získává zcela novou 
pozici v lidské společnosti. 

Koncept palivového mixu 



TAP a odpady jsou globální záležitost. 

Jádro technologie 

• primární drtič 
• síto (bubnové, vibrační) 

Rozšíření technologie dle zaměření 

• separátor těžké frakce 
• sekundární drtič 
• peletizér atd. 

Co je MBÚ a de facto separovaný sběr? 

 

DRTIČ SÍTO 

SEPARÁTOR 
(VĚTRNÝ, UV, 

atp.) 

velikost částic 
0-80mm 

„3D“ FRAKCE 

„2D“ FRAKCE 

15% hm. 

velikost částic 

80-300mm 

SKO 
100 % hm. 

 

PODSÍTNÁ FRAKCE 

35% hm. 

velikost částic 

>300mm 

RUČNÍ DOTŘÍDĚNÍ 

15% hm. 

(fólie, papír, atp.) 

SEPARÁTOR 
(VĚTRNÝ, UV, 

atp.) 

VÝMĚTY 
25 % hm. 

(pleny, hygiena, cihly, PVC? atp.) 

NADSÍTNÁ FRAKCE  

PET, PE 

10 % hm. 



Analogie k vývoji zásobování elektrickou energií ? 
 
 
Je nutné být  více sofistikovaný a „více sexy“ – regulace, „smart grids (?)“, 
možnost sledování dat zákazníky, lepší komunikace vůči zákazníkům atp. 
 
Změny v platbách? Kapacitní platba? Tarifní platba? 


