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Úvodní slovo
generálního ředitele
Společnost Ethanol Energy se v roce 2019
především zaměřila na optimalizaci technologie
po ukončení významných ekologických investic
v roce 2018. V březnu byl úspěšně zakončen
garanční test modernizované destilace lihu,
který prokázal schopnost technologie dosáhnou
projektovaných parametrů a dosáhnout úspory ve
spotřebě energií na úrovni 40 %. Dosažení tohoto
milníku se pozitivně projevilo v razantním snížení
produkovaných emisí a množství odpadních vod.
Pozitivní dopad na životní prostředí měla
optimalizace a především stabilizace procesu
výroby bioethanolu a zvyšování účinnosti
procesu výroby. Zavedením recyklace procesních
kondenzátů a zlepšení průběhu fermentačního
procesu bylo významným přínosem pro životní
prostředí a v neposlední řadě pro oblast BOZP.
Ing. Martin Kubů
Generální ředitel
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Stručná
charakteristika
společnosti
Areál závodu Ethanol Energy a.s. se nachází
v obci Vrdy u Čáslavi, ve Středočeském kraji,
12 km východně od Kutné Hory a je více jak
jeden a půl století významným regionálním
průmyslovým subjektem a zaměstnavatelem.

Kukuřičný olej vzniká jako sekundární produkt
při výrobě bioethanolu odstředěním výpalkového
sirupu a používá se při výrobě krmných směsí
nebo jako surovina při výrobě biopaliv.

Více jak 140 let byla hlavní činností závodu výroba
řepného cukru. Po vestavbě moderní lihovarské
technologie v roce 2010 je hlavním výrobním
programem výroba bioethanolu, který se používá
jako přísada do automobilového benzinu.

Přehled produkce

80 000

Základní vstupní surovinou je kukuřice pěstovaná
s šetrným přístupem k životnímu prostředí.
Ethanol Energy a.s. je jediným českým výrobcem
DDGS – kukuřičných lihovarských výpalků,
které jsou dodávány jako kvalitní a na proteiny
bohatá surovina pro výrobu krmných směsí pro
hospodářská zvířata.

70 000
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Množství
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V roce 2018 došlo v lihovaru k rozsáhlé
investici. Byla odstavena uhelná kotelna,
jejíž roštové kotle z roku 1935 Kolben
a Daněk byly nahrazeny nejmodernější
technologií spalující ekologický zemní plyn.
Do technologie byly vestavěny nové části navržené
rakouskou společností Vogelbusch, díky kterým
došlo k úspoře páry 12t/h oproti provozu před
přestavbou. Díky novým technologiím se snížila
také potřeba odběru čerstvé vody z řeky Doubravy
a potřebná kapacita chlazení na chladících věžích.
Na jaře roku 2019 byl celý proces výstavby završen
úspěšným garančním testem prokazujícím projektované technické parametry investice.
Realizované investice v roce 2019 byly především
zaměřeny na zvýšení efektivity a další úsporu tepla
při procesu výroby bioethanolu.
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Ochrana
ovzduší

Odstavením uhelných kotlů a jejich nahrazení
plynovými, došlo k radikálnímu snížení emisí
a to především SO2 a TZL.
U dalšího energetického zdroje, sušárny lihovar
ických výpalků (DDGS), byla provedena výměna
části hlavního deskového výměníku a tím byl
optimalizován provoz sušárny a zlepšena
výměna tepla.
Emise se dlouhodobě drží hluboko
pod stanovenými limity.

Množství vypouštěných látek
do ovzduší v tunách za rok
600
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Množství v t/rok
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Ethanol Energy pokračoval i v roce 2019
v nastaveném trendu snižování spotřeby vod
pro výrobu lihu.
Lihovar navázal na realizovaná opatření z minulých
let a dále zvyšoval zpětné využití odpadních vod
ve výrobním procesu. Tento trend bude pokračovat
v následujících letech realizací dílčích projektů
zaměřených na zamezení vzniku odpadních vod.
V roce 2019 byly realizovány akce zaměřené na
využití odpadních vod z kotelny a na vlastní snížení
energetické náročnosti výroby tepla a to zamezením a zpětným využití odpadního tepla.

Spotřeba vody
Množství vody v m3/ m3 vyrobeného lihu
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Nakládání
s odpady

Ethanol Energy věnuje třídění odpadů
velkou pozornost.
Vytříděné odpady jsou přebírány specializovanými
autorizovanými firmami. Nebezpečné odpady jsou
předávány firmám s příslušným oprávněním
k likvidaci takovýchto odpadů.
S odpady je nakládáno v souladu s platnými
předpisy.
Množství vyprodukovaných odpadů se Ethanol
Energy snaží neustále snižovat těmito kroky:
• Kontinuální zlepšování třídění, kdy se
z klasického odpadu stává vytříděná surovina
• Skladování odpadů v odpovídajících podmínkách
pro zabránění znehodnocování využitelných
odpadů (např. vytříděný karton v zastřešeném
kontejneru)

Vyprodukované odpady

• Separace elektroodpadu, velkoobjemového
odpadu a dalších odpadů
• Třídění plastových obalů, které se odváží
do třídící linky a jsou dále zpracovávány
• Využívání zálohovaných obalů, které jsou
vraceny dodavatelům

5 000
4 000

Množství v t/rok
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V Ethanol Energy se každoročně daří zvyšovat
efektivnost a ekologičnost výroby. Důležitým
ukazatelem je spotřeba energií na výrobu m3
bioethanolu.
Rozsáhlá investice do technologie přinesla radikální
snížení potřebné energie pro výrobu. Rok 2018 byl
zlomovým ve změně používání energií pro výrobu.
Energie z uhlí byla nahrazena energií ze zemního
plynu. Došlo k nahrazení klasických fosilních paliv
ekologičtější energií. To přineslo i výrazné snížení
emisí vypouštěných do ovzduší, snížení odpadů
a zátěže z dopravy uhlí a popílku z uhelné kotelny.
Rok 2019 byl zaměřen na optimalizaci provozu
technologie a současně byly provedeny investice
zaměřené do ekologizace energetiky. Veškerá tato
snaha přinesla další snížení energetické náročnosti
výroby lihu v Ethanol Energy.
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Bezpečnost
a ochrana
zdraví
při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ve společnosti Ethanol Energy a.s. je prů
běžně zajišťována důsledným dodržováním
systémových opatření a precizní organizací
práce. Pravidelně je také kontrolováno
dodržování bezpečnostních standardů
při vlastním výkonu práce.
V následné tabulce je přehled pracovních úrazů
zaměstnanců Ethanol Energy, vč. zaměstnanců
externích firem, které vznikly v areálu naší
společnosti.
Kalendářní rok
Počet pracovních úrazů

2016 2017 2018 2019
1

1

10

3

V roce 2019 provedl Ethanol Energy aktualizaci
přehledu kategorizace prací s faktory pracovního
prostředí. Tyto byly odsouhlaseny Krajskou
hygienickou stanicí Středočeského kraje.
V listopadu 2019 Ethanol Energy předal jednotce
Sboru dobrovolný hasičů ve Žlebech nový AED
defibrilátor a další zdravotnické vybavení.
Vybavení je umístěno ve výjezdovém vozidle
a bude využíváno při mimořádných událostech.
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Certifikace
a udržitelnost
Společnost je auditována pro více oblastí
svých aktivit. Ethanol Energy je držitelem
certifikátu kvality ISO 9001, krmivářských
certifikátů GMP+, bez GMO u renomované
mezinárodní auditní společnosti Bureau
Veritas. Certifikace udržitelnosti a úspory
GHG (emisí skleníkových plynů) pro biopaliva
je každoročně vedena opět mezinárodně
uznávanou auditní společností TUV_SUD.
Obnovitelný bioethanol jako hlavní výrobní
produkt společnosti, nahrazuje fosilní část v
automobilových palivech a snižuje tak jejich
emisní stopu.
Výpočet dosahované úspory se provádí se dle mezinárodních kritérií udržitelnosti pro biopaliva ve
shodě se směrnicí Evropského parlamentu a rady
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv. direktivy RED.

Výpočet se aplikuje na všechny části výrobního
řetězce biopaliva od zemědělské prvovýroby, obchodních společností, výrobců biopaliv a biokapalin
včetně velkoobchodu s motorovými palivy. Každý
z článků musí být auditován pouze k tomu oprávněnou certifikační společností.

Úspora produkce skleníkových
plynů při výrobě a použití biopaliv
(bioetanolu) ve srovnání s klasickými
fosilními palivy
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ETHANOL ENERGY a.s. Vrdy
Školská 118, 785 71 Vrdy
Tel.: 702 179 219
E-mail: info@ethanolenergy.cz

www.ethanolenergy.cz

