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VODÁRENSTVÍ ENERGETIKA 
VEDLEJŠÍ 

PRODUKTY 

 

Jedna Veolia 

 



Voda  
v České republice  

HLAVNÍ ČINNOSTI: 
• Poskytování služeb v oblastech výroby a 

distribuce pitné vody a odvádění a čištění 

odpadních vod 

• Zajištění dodávek pitné vody pro města, obce, 

průmyslové i individuální zákazníky 

KLÍČOVÉ ÚDAJE: 

3,7 mil. zásobovaných obyvatel 

510 223 smluvních zákazníků 

5 079 zaměstnanců  

1 150 partnerů z řad měst a obcí 

27 průmyslových partnerů 

16,3 mld. Kč roční konsolidovaný obrat 

237 mil. m3 vyrobené pitné vody 

314 mil. m3 vyčištěné odpadní vody 

163 provozovaných úpraven vody 

417 provozovaných ČOV 

 



Energie 
v České republice  

HLAVNÍ ČINNOSTI: 

• Dodávky tepla, elektrické energie a chladu 

• Dodávky průmyslových utilit 

• Poskytování energetických služeb 

KLÍČOVÉ ÚDAJE: 

712 000 zásobovaných obyvatel 

7 326 smluvních odběratelů 

265 888 domácností zásobovaných teplem 

10,8 mld. Kč obrat  
2 247 zaměstnanců 

3 109 GWh prodané elektřiny 

12 586 TJ prodaného tepla  

212 984 GJ prodaného chladu 

1 042 mil. Nm3 prodaného stlačeného 

vzduchu 

 



HLAVNÍ ČINNOSTI: 

• Odběr a nakládání s vedlejšími produkty 
vodárenství 

• Odběr a prodej  vedlejších energetických produktů 
(VEP) 

• Provozování  zadního palivového cyklu tepláren 

Vedlejší 
produkty 
v České republice  

 

KLÍČOVÉ ÚDAJE: 

150 mil. Kč  obrat 

10  obsluhovaných vodáren 

220 000 t čistírenských kalů  
13 obsluhovaných tepláren 

370 000 t prodaných/využitých VEPů 

 



CZT pro město Vlašim 
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Obecné informace o městu Vlašim 
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    Veolia  v České republice  

Poloha  

 

60 km z centra Prahy 

45 minut autem 

5 km od dálnice D1 

 

Populace 

 

cca 12 000 obyvatel 

 

Rozloha města 

 

41,45 km2 

 

Představitelé města 

 

starosta: Mgr. Luděk Jeništa 

působící ve své funkci od roku 2002 

opětovně zvolený v letech 2006, 2010, 2014 

od roku 2012 senátorem 



Důvody plánované rekonstrukce CZT 
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Morální a technická 

zastaralost  
( 25 let, pára, čtyřtrubka, centrální ohřev 

teplé vody na VS) 

Vysoké ztráty v čtyř 
trubkových rozvodech 

Předimenzovanost 

systému a jeho nižší 

efektivita 
(20 MW parní kotelna s maximální 

potřebou 10 MW) 

Obtížný způsob 

vyhodnocení dodávek 

tepla a teplé vody 
 (poměrově) 

 Rostoucí potřeba oprav a 

tím i nákladů 

Vysoké emise škodlivých 

látek  

Vysoké investiční náklady (očekávané ve výši 80 mil.Kč) 

Složitost financování rekonstrukce bez vlivu na cenu tepla 



Technické řešení Veolia 
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9,6 MW plynová kotelna 

1 MW biokotel 

Řídící centrum  

53 výměníkových 

stanic  

3,68 km rozvodů potrubí 

SMART 

LOW CARBON 

INOVACE 

53 výměníkových stanic 

EFEKTIVNĚJŠÍ 



Přínosy řešení Veolia 
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Snížení emisí CO2  

o 3 158 t/rok 

Zvýšení celkové 

účinnosti z 71,4% 
 na 81,6 %  

 

 

Použití obnovitelných 

zdrojů energie 

3 600 t/rok biomasy 

dřevní štěpka 

 

 

Zvýšení hodnoty 

majetku města 

Podpora místního 

lesního hospodářství 

Snížení nákladů na 

vytápění o 19% 

(2014/2012) 

Snížení spotřeby 

energie během 3 let o 

17% 

Zvýšení lokální 

zaměstnanosti 

Diverzifikace palivové 

základny 



Jeden cíl, hodně cest 
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Ekonomický růst vs. Energetický přechod 

Well being 
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Resourcing the world 


