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United Energy, a.s. provozuje elektrárnu 

s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla o celkovém 

instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. 

United Energy, a.s. má ve zdroji v Komořanech 

provozovány parní kotle s fluidním spalováním (uhlí + 

biomasa) a turbogenerátory (protitlaké + 

kondenzační).

Kdo jsme?

United Energy, a.s. zásobuje prostřednictvím sesterské 

společnosti Severočeská teplárenská, a.s. teplem 35 

tisíc domácností v Mostě a Litvínově a další 

podnikatelské subjekty v regionu a to tepelnými 

rozvody o délce více než 200 km.

Majoritním vlastníkem United Energy, a.s. je společnost 

Energetický a průmyslový holding, a.s. prostřednictvím 

jeho dceřiných společností EP Infrastructure, a.s. a EP 

Energy, a.s.

35 000 domácností

239 MWe
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Jaký máme cíl?
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Projekt EVO – Komořany vznikl před rokem 2010 
s cílem zrealizovat a dále provozovat stavbu moderního 

zařízení pro energetické využití odpadů o kapacitě 
150 000 t komunálního odpadu za rok.

Cílem je mimo jiné nahradit spalování fosilních paliv
(ročně cca 120 tis. tun HU) pomocí jiných zdrojů energie, 

rozšířit tak palivový mix. teplárny a to za předpokladu 

udržení konkurenceschopnosti ceny vyráběného a 

dodávaného tepla a elektrické energie – tzv. 

dekarbonizace. Mezi zdroje energie počítáme biomasu 

(realizace 2021) komunální odpad (2026), zemní plyn 

(2026)
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Dalším  důležitým cílem je naplnit platné plány 

odpadového hospodářství a minimalizovat skládkování.
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Cílem je nahradit ročně 
cca 120 tis. tun HU

Dalším neméně důležitým cílem je využít 

možnosti spolufinancování ze zdrojů 

Modernizačního Fondu.
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Přednosti projektu
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průmyslová zóna mimo dosah 

lidských obydlí

Umístění

blízkost hlavních tahů –

stávající komunikace (3 směry 

/ nákl. auta / vlak)

Logistika

produkce KO v dojezdovém 

okolí (70 km), velká statutární 

města (Most, Chomutov, 

Teplice, Ústí nad Labem…), 

případná možnost 

spoluspalování čistírenských 
kalů

Odpady

přímé napojení na United 

Energy a sítě Severočeské 

teplárenské, a.s. – stávající 
infrastruktura – uvažované 

dodávky tepla z EVO cca 400 -
600 tis. GJ/rok

Distribuce tep. a el. energie 

v souladu s BREF, bude splňovat 

limity dle BAT – AEL s rezervou

Technologie ZEVO 

vysokoúčinná kogenerační 

výroba tepla a elektřiny splňující 

požadavky parametru R1 pro 

ZEVO a požadavky BAT

Účinnost výroby

spalování komunálního odpadu 

je považováno za CO2 neutrální 

(šetří i skládkové plyny)          

cca 180 tis. t CO2eq/rok         
(vč. odhadnuté ekvivalentní 

produkce emisí ze skládky)

Redukce emisí CO2
energie z nevyužitelného 

odpadu, škvára – náhrada 

kameniva do podkladních vrstev 

– nová vyhláška, možnost získat 

železné i neželezné kovy, od 

roku 2030 zákaz skládkování 

využitelných odpadů

Stává se součástí 
cirkulární ekonomiky 

možnost doplnit zařízením pro 

třídění odpadu 

Další technologie 

Motto: „Tak kde, když ne tady a kdy, když ne teď ?!“ aneb 
„seděli jsme na uhlí, sedíme na odpadech“
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Základní specifikace projektu
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 Kotel s přirozenou cirkulací

 Turbogenerátor s kondenzací, chlazením 

a s vyvedením tepla přes regulovaný odběr páry 

 Vícestupňové čištění spalin a komín

 Úpravu a čištění technologických odpadních vod

 Tlakovzdušnou stanici

 Hospodářství popelovin (hospodářství škváry vč. 

separace kovů, úpravy a hospodářství úletového 

popílku a produktů čištění spalin)

 Systém vlastní spotřeby elektro + vyvedení 

elektrického výkonu

 Systém kontroly a řízení, komunikační systémy

EVO Komořany zahrnuje dle pravomocných 
povolení tyto hlavní technologie (150 tis. t/rok):

Čtyřtahový s přesuvným vzduchem chlazeným 

roštem o výkonu spalování 18,75 t/h SKO

Jmenovitá teplota / tlak přehřáté páry na výstupu z 

kotle  až 430 °C / 5,0 MPa (dle řešení zhotovitele)

Parní výkon až 62,7 t/h, Zapalovací a stabilizační  

plynové hořáky, DeNOx – SNCR

Kotel

Výkon na svorkách v čistě kondenzačním provozu 

cca 13 MWel

Vodou chlazený kondenzátor (připojení na stávající 

chladící věž vč. nové čerpací stanice)

Ohřívák topné vody s trvalým dosažitelným 

výkonem do centrálního zásobování teplem při 

plně kogeneračním provozu 32 MWt

Turbogenerátor a vyvedení tepla
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 11/2022 plánované zahájení výběrového řízení  
na zhotovitele stavby

 12/2023 podpis SoD se zhotovitelem

 12/23 – 12/25 výstavba

 06/2026 uvedení do provozu

Harmonogram
projektu EVO - Komořany
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2026 - 2028

Zkušební provoz
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United Energy, a.s.

Pohled na areál

EVO Komořany



Děkuji za pozornost

United Energy, a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany

www.evokomorany.cz


