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Dokumentace EIA k modernizaci teplárny 

Mařatice byla předána krajskému úřadu 

 

Společnost CTZ s.r.o., jejímiž vlastníky jsou společnost MVV 

Energie CZ (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %), dnes 

předala odboru životního prostředí krajského úřadu Zlínského kraje 

kompletní dokumentaci o vlivu záměru modernizace teplárny 

v Uherském Hradišti na životní prostředí (dokumentace EIA).  

V rámci modernizace přejde teplárna v městské části Mařatice od 

spalování uhlí k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního 

odpadu. Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s kapacitou 

15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti 

polovinu tepla a teplé vody.  

Podle jednatele společnosti CTZ, Ing. Kamila Ondry, zpracovaná 

dokumentace potvrzuje výsledky předběžných studií, že vliv ZEVO 

na životní prostředí v Uherském Hradišti bude zanedbatelný. Na 

nulu naopak klesne znečištění okolí teplárny prachem ze skládky 

uhlí a významně klesnou emise kysličníku siřičitého a oxidů dusíku. 

Ukončením spalování uhlí zároveň dojde k významnému poklesu 

emisí skleníkových plynů.  

U emisí toxických látek ze ZEVO „Rozptylová studie“ (součást 

dokumentace EIA) udává, že u žádné z látek nebudou 

překračovány přísné emisní a imisní limity a vzhledem k již 

existujícím koncentracím těchto látek v ovzduší Uherského Hradiště 

bude u řady z nich příspěvek ze ZEVO prakticky neměřitelný. Týká 

se to například aktuálně velmi sledovaných látek benzo[a]pyrenu 

nebo prachových částic PM2,5 a PM10.  

Studie „Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví“, která je také 

součástí dokumentace EIA, na základě údajů z „Rozptylové studie“ 

uvádí, že z pohledu imisí škodlivých látek neexistují pro veřejné 

zdraví žádná významná rizika. V případě hlukové zátěže nedojde 

oproti současné situaci ke změně, a proto nedojde ani k žádné 

změně stávajících zdravotních účinků. 

Kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu 

roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního 

inženýrství, v listopadu ji schválilo zastupitelstvo Uherského 

Hradiště a v prosinci valná hromada společnosti CTZ s.r.o. 
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Růst ceny zemního plynu a omezení jeho dodávek v důsledku ruské 

invaze na Ukrajinu podle Kamila Ondry potvrdily výhodnost 

zvoleného řešení. „Výstavbou zařízení na energetické využití 

odpadu snížíme budoucí závislost na zemním plynu na polovinu, 

získáme lokální zdroj paliva a vyřešíme likvidaci komunálního 

odpadu v Uherském Hradišti a jeho okolí po zákazu skládkování 

v roce 2030,“ říká Kamil Ondra a dodává: „I nadále platí, že tato 

kombinace technologií zajistí jak výhodné ceny tepla pro naše 

zákazníky, tak nejnižší náklady na likvidaci komunálního odpadu pro 

občany Uherského Hradiště.“ 

Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést 

do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí 

v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.  

 

Společnost CTZ s.r.o. je dodavatelem tepelné energie pro vytápění a ohřev 

teplé vody pro necelých 6 tisíc domácností, průmyslové subjekty i 

odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště, a to již od 

roku 1966. Od roku 2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. 

CTZ s.r.o. je také od roku 2009 výrobcem elektrické energie, kterou vyrábí 

pomocí parní protitlaké turbíny. Od roku 2019 je společnost lokálním 

dodavatelem elektrické energie do bytových domů v rezidenci Q.City a od 

roku 2022 do bytových domů v rezidenci TŘI DOMY. 

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s 

působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je 

MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je 

dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se 

sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou 

výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba 

elektrické energie a energetické využití odpadu. 
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