Další kontroverze projektu
ZEVO Cheb
Navržené ZEVO Cheb s kapacitou 20 tisíc tun je
v praxi neodzkoušený projekt. Jeho instalace je
do značné míry experimentálním krokem. Pochybnosti vzbuzuje jak navržená technologie,
tak plánované využití zařízení a jeho ekonomický a ekologický přínos.
1) Území, na kterém má být umístěn záměr
ZEVO Cheb, je v bezprostřední blízkosti obytných domů a je zde riziko ohrožení obyvatel
znečištěním ovzduší a životního prostředí z provozu a při případné havárii jinde neodzkoušené
plánované stavby.
2) ZEVO Cheb je typ zařízení u kterého se
očekává, že pro svou malou kapacitu bude lépe
vnímáno veřejností. V České republice jsou nyní
v provozu čtyři ZEVO – v Praze, Brně, Liberci a
Chotíkově u Plzně s kapacitami 310 tisíc, 240
tisíc, 96 tisíc a 95 tisíc tun zpracovaných odpadů
za rok. Každé ZEVO, ať malé nebo velké, produkuje stejný koktejl nebezpečných látek a musí
mít nainstalováno stejný soubor technologií pro
čištění spalin. Jeho vysoká cena negativně ovlivňuje ekonomiku zejména u zařízení s malou
kapacitou, jakým je i navržené ZEVO Cheb.
Aby mini ZEVO v Chebu ekonomicky vycházelo, má využívat úspornou technologii čištění
spalin, takzvaný 4D filtr, který více operací,
včetně redukce toxických dioxinů, spojuje do
jedné keramické jednotky. Tento typ filtru již
v České republice jednou fatálně zklamal. Ve
spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem, s kapacitou 3 500 tun spálených odpadů za
rok, se jej nepodařilo sladit s technologií spalovny a do ovzduší odcházely veškeré spaliny bez
jakéhokoliv čištění nouzovým komínem. 4D filtr
se v České republice osvědčil zatím jen ve spalovně nebezpečných odpadů Sporten v Novém
Městě na Moravě. Ta však pracuje s 23krát menší kapacitou (864 tun za rok) než má mít ZEVO
Cheb (20 000 tun za rok) a spaluje jen vybraný
homogenní odpad.
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3) Nákladný projekt ZEVO za čtvrt miliardy
korun, který bude z poloviny financován z veřejných peněz, dodá teplo jen jedné, později
dvěma z dvaceti kotelen v Chebu. Žádoucí odbyt
tepla ze spalovny by mohl být v případě Chebu
problematický, neboť jen malá část města bude
napojena na horkovod spalovny. Po ruce není
ani průmyslový provoz s celoroční potřebou
horké páry. Potenciálním sezónním odběratelem
energie by mohla být asi 250 m vzdálená uhelná
kotelna depa Českých drah. Projektová dokumentace však s napojením kotelny nepočítá.
Stejně tak ZEVO Cheb nepočítá s využitím tepla
pro výrobu a prodej elektrické energie do sítě.
V létě, kdy je potřeba tepla malá, má být chystané ZEVO na více než dva měsíce buď z poloviny odstaveno, nebo má vyrobené teplo bezúčelně
mařit. Celá polovina odpadu, o který by se mělo
postarat, se tak v létě bude buď skládkovat, nebo
se spálí bez energetického využití, což by mělo
negativní dopad na ekonomiku a ekologii spalování. Otázka co s odpadem v létě není dořešena
a představuje potenciální zdroj komplikací.
Zejména po roce 2024, kdy vstoupí v platnost
zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Také před rokem 2024 jde
o vážný systémový nedostatek, neboť cena za
skládkování bude pro málo třídící obce
v nadcházejícím desetiletí kontinuálně růst. Pravidelný letní výpadek spalovny se její soukromé
ekonomiky pravděpodobně nedotkne, na rozdíl
od ekonomiky města Chebu, kterému k nákladům na spalování přibudou navíc i náklady na
skládkování. Ty se mohou nepříjemně promítnout do ekonomiky občanů ve výši poplatku za
odpad.
4) Pokud Cheb, který v současnosti třídí jen
33 % odpadů, splní v roce 2030 závazný cíl Evropské komise recyklovat 65 % odpadů, sníží
množství svého směsného komunálního odpadu
zhruba o polovinu proti dnešku. Současné vedení
města riskuje, že vybuduje nákladné ZEVO,
které po několika letech provozu bude muset
dovážet odpad ze širší spádové oblasti, kde ho
vzhledem k existenci konkurenčních zařízení

může být nedostatek. Jestliže návratnost investice do ZEVO Cheb je odhadována na 15 let, tedy
do doby, která se kryje s ambiciózním recyklačním cílem Evropské unie, pak by spalovna měla
začít vydělávat právě v době, kdy téměř nebude
mít co pálit a kdy vlivem třídění a recyklace
významně poklesne výhřevnost zbytkového odpadu.
5) Přesně 50% účast města na projektu ZEVO
Cheb dává radnici jen omezený prostor řídit
cenu spalovaného odpadu. Německému společníkovi naopak poskytuje záruku, že v případě
nerentability provozu bude spalovnu dotovat
město, pro které nebude tak snadné projekt
ukončit a najít za ZEVO náhradu. Na rozdíl od
situace, kdy by projekt ZEVO Cheb byl výhradně v soukromých rukou, s účastí města prakticky
nemůže být neúspěšný, protože i v případě nerentability jej zaplatí občané jako rukojmí poplatků za likvidaci odpadu a za teplo, jejichž
výši může soukromá teplárenská společnost
kdykoli zvednout. Ekonomická efektivita projektu tím může být značně zkreslena. Obyvatelé
Chebu také ponesou všechna rizika toxického
znečištění, zatímco polovina zisku ze spalovny
(vzhledem k 50% účasti společnosti Gelsenwasser) poputuje mimo region.
6) Město Cheb v současnosti produkuje necelých 8 tisíc tun směsného komunálního odpadu
za rok, zatímco kapacita ZEVO Cheb je 20 tisíc
tun zpracovaných odpadů za rok. Aby ZEVO
Cheb naplnilo svou kapacitu, která by byla
v současnosti 2,5krát větší než produkce spali-
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telného odpadu v Chebu, muselo by více než
polovinu odpadu dovážet ze sousedních obcí a
měst. V souladu s recyklačním cílem Evropské
unie by Cheb měl produkci směsného komunálního odpadu snížit do roku 2030 zhruba o celou
polovinu, tedy asi na 4 tisíce tun za rok. Do města, které bylo oceněno za nejlepší přípravu a
realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón titulem Historické
město roku 2014, by tak měl být v množství
4krát převyšujícím místní produkci svážen odpad z celého regionu, skladován na dohled historického centra a spalován v zařízení, které jako
celek nikde v provozu nebylo odzkoušeno.
7) Společnost Gelsenwasser, která v Chebu
prosazuje kontroverzní ZEVO, na svých internetových stránkách vystupuje jako ekologicky
kompetentní partner, který si zakládá na technických a ekologických standardech, ochraně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Na
internetu informuje o expanzi do České republiky v oblasti vodárenství a teplárenství. O svých
aktivitách kolem energetického využívání odpadů se však k dnešnímu datu nezmiňuje. Absence
informací o investičně významném projektu
ZEVO Cheb v České republice budí podezření,
že investor chebské ZEVO nepovažuje za koncept, který by zapadal do jeho environmentálně
odpovědného rámce. Je pravděpodobné, že prosazovat ZEVO ve městě, které málo třídí odpad,
by ve Spolkové republice Německo bylo nemyslitelné a že společnost Gelsenwasser si je této
skutečnosti dobře vědoma.
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Podle starosty Chebu nemá ZEVO nic společného
s odpadovým hospodářstvím města
Dubnové informační setkání k projektu ZEVO Cheb (zařízení k energetickému
využívání odpadů) vyvolalo rozpaky u mnoha účastníků. Důvodem bylo striktní
oddělení projektu ZEVO od odpadového hospodářství města. Starosta města Ing. Petr
Navrátil spolu s investorem1 opakovaně tvrdili, že na setkání chtějí diskutovat pouze
o „spalovně“. Odpadové hospodářství města podle nich s projektem ZEVO nesouvisí.
Přitom je zřejmé, že množství odpadů určených ke spálení bude záviset na nastaveném
systému celkového hospodaření s odpady.
„Je nesmysl vytrhnout ZEVO z kontextu odpadového hospodářství. Už jenom fakt, že město
podporuje ZEVO z ekonomických a ekologických důvodů2, nám říká: ZEVO je nedílná součást
systému nakládání s odpady zúčastněných obcí. Pokud by město, které bude hlavním zdrojem
odpadu pro ZEVO, provedlo hloubkovou analýzu svého odpadového hospodářství, určitě by
se ukázaly nové možnosti, jak lze na odpadech ušetřit. Pravděpodobně by vznikla situace, ve
které by projekt ZEVO už neměl tak ekonomicky výhodnou pozici jako má nyní a byl by
nahraditelný. Žádnou takovou analýzu však starosta ani jiný zastupitel3 nepředstavil,“
konstatovala RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., členka spolku OPONENT k dubnovému
informačnímu setkání. „Aby systém nakládání s odpady fungoval správně, potřebuje
důslednou motivaci občanů. Musíme si představit vývoj odpadu od začátku do konce, tj. od
prevence před jeho vznikem až po minimalizaci zbytkového odpadu. Motivovat občany tak, že
první poplatek novorozence je za komunální odpad, mi připadá tristní,“ uzavírá Licková.
Licková poukazuje především na sporný předpoklad projektu ZEVO – zbytkový odpad,
z něhož bude ZEVO vyrábět tepelnou energii, v množství 160-180 kg/os/rok. Z veřejně

Investor je společnostTEREA Cheb s.r.o.Město Cheb má v této společnosti 50% podíl. Investor organizoval
v Chebu 19. 4. 2016 informační setkání k projektu ZEVO Cheb. Jedná se o plnění povinnosti vyplývající
z procesu EIA. Investora zastupoval Ing. SteffenZagermann (ředitel), po odborné stránce Ing. Vladimír
Ucekaj, Ph.D. (EVECO Brno, s.r.o.), za podíl města Cheb Ing. Václav Jakubík.
2
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1503988-cheb-chce-vybudovat-spalovnu-cast-lidi-je-proti
3
Ze zastupitelů v roli posluchačů byli přítomni Ing. Petr Navrátil (starosta ČSSD), Ing. Pavel Hojda
(místostarosta KSČM) a MUDr. Karel Tyrpekl (opoziční zastupitel KDU-ČSL+Zelení+Nezávislí).
1
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dostupných dat je přitom zřejmé, že existují obce4, 5, které dosáhly výrazně nižšího objemu
nezávisle na své velikosti – např. obec Březí na Mikulovsku s cca 1.600 obyvateli uvádí 104,5
kg/os/rok nebo bavorský okres Aschaffenburg se 170.000 obyvateli se chlubí pouhými 60
kg/os/rok6. Plánované množství zdrojového materiálu pro energetické využití (zbytkového
odpadu) ovlivňuje celý projekt a jeho ekonomiku. Licková, která hodnotila ZEVO v procesu
EIA7 jako realizovatelný záměr, svůj názor z hlediska jeho ekologických dopadů nezměnila.
Nechápe však laický přístup města Cheb ke vztahu mezi ZEVO a odpadovým hospodářstvím.
Odkazuje na zákon o odpadech: „Je nutné dodržet hierarchii způsobu nakládání s odpady –
energetické využití odpadů je zákonem uvedeno na předposledním místě. Na prvním místě je
předcházení vzniku odpadů!“
Pro rozhodnutí města, zda projekt ZEVO podpořit, OPONENT doporučuje městu Cheb, jako
největšímu producentovi zbytkového odpadu pro plánované ZEVO, zpracovat hloubkovou
analýzu stávajícího systému hospodaření s odpady. Výsledkem analýzy by měl být návrh
opatření, která povedou k optimalizaci nastavení odpadového hospodářství. Důraz by se měl
klást na motivaci občanů pro předcházení vzniku odpadů, pro přípravu k opětovnému využití
a recyklaci. Nezbytné je rovněž vyslechnout rady obcí z jiných krajů, které dosáhly
v nakládání s odpady nezpochybnitelných pozitivních výsledků8.
Také obce, které zvažují zapojit se do projektu ZEVO, by měly nejprve analyzovat svůj
odpadový systém, než padne konečné rozhodnutí.

4

Zdroj: http://arnika.org/odpady-v-cislech; http://www.denik.cz/z_domova/cesko-v-recyklaci-komunalnihoodpadu-zaostava-za-eu-20140313.html
5
Porovnání výtěžnosti množství tříděného odpadu v jednotlivých krajích:
http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-krajich
6
http://arnika.org/mnozstvi-odpadu-z-domacnosti-lze-snizit-priklady-z-nemecka
7
EIA = EnvironmentalImpactAssessment (hodnocení vlivů záměru na životní prostředí)
8
Např.: Konference z března 2016 „ODPAD ZDROJEM 2016“ http://www.smscr.cz/cz/kratke-zpravy/10212016-01-14
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