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Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství 
 

 
Další součást palivové základny pro výrobu energií pro 

Plzeň 



Projekt plně zapadá do hierarchie nakládání s odpady  
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Základní schéma (2) toků odpadů v rámci POH Plzeňského kraje 
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MEGASPALOVNA 



Odpad - další alternativa palivové základny 

KOMUNÁLNÍ  

ODPAD 

 

95 000 t/rok 



Situace v Evropě 



ZEVO Chotíkov 

Množství odpadu 95 000 t/rok 

Průměrná výhřevnost SKO pro ZEVO 10 MJ/kg 

Výkon instalovaného turbogenerátoru 7,3 MWe 

Tlak páry 4,1 MPa 

Teplota páry 400 ºC 

Dodávka tepla do horkovodu Max 22,1 MWt 

Instalovaný výkon v PT a.s.: 
Tepelný výkon =  480 MWt 

Elektrický výkon = 132 MWe 

Instalovaný výkon ZEVO: 
Tepelný výkon =  34,36 MWt 

Elektrický výkon = 7,3 MWe 



Emisní limity 

Emise škodlivin  
Limity dle NV 

24 hodinové průměrné hodnoty 
Garantované koncentrace 

24 hodinové průměrné hodnoty 
  [mg/m3] [mg/m3]  
SO2  (oxid siřičitý) 50 25 
HCl  (plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako 
chlorovodík) 

10 5 

HF  (plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako 
chlorovodík) 

1 1 

NOx  (oxidy dusíku vyjádření jako oxid dusičitý 
NO2) 

200 70 

TZL  (tuhé látky - prach) 10 2,30 
Cd, Tl  (kadmium, titan) 0,05 0,02 
Hg  (rtuť) 0,05 0,015 
CO  (oxid uhelnatý) 50 25 
TOC  (organické látky – sumární uhlík) 10 10 
Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn  (těžké kovy) 0,5 0,25 
PCDD&PCDF- TEC ng/m³  (dioxiny) 0,1 0,05 

Monitorovací systém řeší kontinuální měření a vyhodnocování emisí, 
kontinuálně budou měřeny tyto emise a veličiny: 
TZL - tuhé látky (prach)  
TOC - organické látky (sumární uhlík)  
CO - oxid uhelnatý 
NOx - oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý NO2 
SO2 - oxid siřičitý 
HCl - plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 
HF - plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík 
O2 - referenční obsah kyslíku 
H2O - voda 
T - teplota v tubusu komínu 
p - tlak v tubusu komínu 
F - průtok spalin v tubusu komínu 



Projekt ZEVO Chotíkov 



Výběrové řízení 

Sdružení CNIM a VÍTKOVICE Power Engineering   3 132 164 780,- Kč bez DPH 
Sdružení ZEVO Chotíkov (SMP CZ, Vinci)    2 257 065 021,- Kč bez DPH 
ČKD PRAHA DIZ, a.s.      1 953 495 000,- Kč bez DPH 
  
27. 11. 2012 zasedla hodnotící komise (6 členů, z toho 3 zástupci města Plzeň a 3 
zaměstnanci PT a. s., a jako hosté 2 zástupci ze SFŽP), která na základě hodnotících 
kritérií provedla závěrečné hodnocení v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a zadavateli jednomyslně doporučila pro výběr nejvhodnější nabídky, 
nabídku společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. s cenou 1 953 495 000,- Kč bez DPH. 



Project ZEVO Chotíkov – „finální podoba“ 



Projekt ZEVO Chotíkov – 

projekt 3D 



Project ZEVO Chotíkov – dotace 



Project ZEVO Chotíkov – „dotace – jak to s ní 

vlastně je“ 

Už dávno to není o 

vlastním projektu!! 

I JASPERS se 

projekt líbí  

 

„Tak nějak nám v 

ČR trochu chybí 

něco jiného…….“ 

? 



Co čeká ostatní ……výběr lokality  

Studie MPO Vzhledem k požadované účinnosti 

výroby v ZEVO (viz směrnice EU) 

je potřeba zajistit kombinovanou 

výrobu tepla a elektrické energie.  

 

Toto samozřejmě platí i pro vlastní 

ekonomiku provozu.  

 

Z tohoto důvodu je potřeba takové 

zařízení budovat v lokalitě, kde je 

možné uplatnit výrobu tepla. 

Zejména tedy v existujících 

soustavách CZT ve velkých 

městech v ČR. Případně lze tuto 

výrobu uplatnit i pro např. velký 

průmyslový odběr. 



Průběh realizace ZEVO Chotíkov 

2009 – Na základě studie pražské firmy Chemoprag se PT přiklání 

ke klasické technologii roštové spalovny s využitím nejmodernějších 

prvků 

V souvislosti s přípravou stavby spalovny proběhl bezpočet 

tiskových konferencí, setkání s občany atd. Občané města 

Chotíkov podmiňují souhlas s výstavbou spalovny výsledkem 

referenda ve své obci 

Září 2009 – Proběhlo referendum, při kterém dali občané 

Chotíkova výstavbě spalovny zelenou 



Průběh realizace ZEVO Chotíkov 

2011 - PT a.s. podává žádost o plnohodnotný posudek vlivu   

budoucí spalovny na životní prostředí, tzv. „Velkou EIA“ 

2012 – Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele spalovny 

2013 – Město Plzeň dává konečný souhlas s investicí celkem skoro 

2,5 mld Kč,- 



Průběh realizace ZEVO Chotíkov 

23.1.2013 – Plzeňská teplárenská a.s., obdržela Rozhodnutí o stavebním 

povolení Závodu na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO 

Chotíkov), které bylo ke dni 18.1.2013 vydáno stavebním úřadem v Nýřanech. 

  

1.7.2013 – Stavební povolení, první část výrokové části, nabyla právní moci. 

  

23.7.2013 – Stavební povolení, druhá část výrokové části, nabyla právní moci. 

  

31.12.2015 – Předpokládané uvedení ZEVO Chotíkov do zkušebního provozu. 

  

31.12.2016 – Předpokládaný termín kolaudace ZEVO Chotíkov. 



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

V měsíci lednu byly zahájeny 

demolice stávajících zpevněných 

ploch na staveništi, jako příprava pro 

provádění hrubých terénních úprav 

pod hlavním stavebním objektem 

ZEVO.  

Předepnuté kotvy na převázkovém trámu opěrné stěny OZ1  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

Odstraňování zpevněných ploch na staveništi  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

V měsíci únoru byly zahájeny zemní 

práce v prostoru kolem a pod budoucím 

hlavním stavebním objektem (HSO) 

ZEVO. V prostoru staveniště docházelo 

k velkým výměnám kubatur podloží, 

které bylo tvořeno směsí zemin a 

komunálních odpadů, kontaminovaných 

a nekontaminovaných zemin.  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

Postup výměny podloží v prostoru staveniště  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

V měsíci březnu pokračovaly práce na výměně 

podloží v prostoru staveniště, dále pokračovaly práce 

na vrtané pilotové stěně OZ3. V prostoru vedle přilehlé 

komunikace vedoucí do pískovny byly zahájeny práce 

na opěrné stěně OZ2, která svojí polohou vymezuje 

prostor staveniště a budoucího areálu ZEVO z jeho 

jižní části. Po dokončení výměny podloží v prostoru 

staveniště, byly zahájeny vrtné práce na pilotovém 

založení hlavního stavebního objektu (HSO) ZEVO.  

Vrtné práce byly zahájeny v prostoru budoucího umístění 

kotelny a samotného kotle, následně byly prováděny 

piloty objektu škvárového hospodářství, administrativní 

budovy a turbínové haly, včetně pilot pro založení 

turbostolice. Dále byly zahájeny práce na 

železobetonovém základu pro komín ZEVO.  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

Postup prací na opěrné stěně OZ3  

Přípravné práce na provádění opěrné stěny OZ2  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

Provádění vrtaných pilot založení HSO  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

Provádění vrtaných pilot založení HSO  



Průběh realizace ZEVO Chotíkov – vlastní realizace Leden- Březen 

2014 

Armování 1. stupně základu pro komín ZEVO  



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Ing. Pavel Drápela 


