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Výroba vápna v podmínkách EU ETS 
Ing. Libor Prokopec, Vápenka Čertovy Schody a.s. 

Úvod 
Globální oteplování je dnes již neoddiskutovatelný jev, jehož průběhu jsme svědky. 

Vědci se však dosud neshodli, zda a do jaké míry k tomuto jevu přispívá lidská 

činnost, mezi jiným i průmysl. Proti globálnímu oteplování byla na mezinárodní úrovní 

přijata různá opatření, mezi nejznámější patří Kjótský protokol. Jeho cílem je 

dosáhnout zastavení nebo alespoň omezení emisí skleníkových plynů mezi nimiž je 

oxid uhličitý produkován celosvětově v největším množství. Bohužel ne všechny státy 

se k plnění podmínek Kjótského protokolu připojily, zejména dva největší emitenti 

CO2 Čína a USA zůstali mimo, čímž získávají určitou výhodu pro svůj průmysl, který 

tak není omezen opatřeními ke snižování emisí.  

Opačnou filosofii zvolila Evropská unie, která se stala průkopníkem ve snižování 

emisí CO2. Jako základní nástroj zvolila EU obchodování s emisemi skleníkových 

plynů (Emission Trading System – EU ETS), zatím pouze oxidu uhličitého. První 

období, někdy nazývané také nulté nebo zkušební období pro obchodování 

s emisemi bylo tříleté, začalo v roce 2005 a skončilo 2007 v podstatě neúspěchem. 

Nevýhodou, která vedla ke zhroucení systému byla uzavřenost prvního období, která 

se odrazila v prudkém poklesu cen povolenek v okamžiku, kdy bylo potvrzeno, že 

v systému je trvalý přebytek povolenek.  

Druhé období začalo 1.1.2008, proto nelze zatím jeho efekt hodnotit. Bohužel jeho 

zahájení bylo provázeno technickými nedostatky kolem propojení rejstříků CITL  

a ITL. V kombinaci s průtahy kolem přípravy a schvalování národních alokačních 

plánů to vedlo k tomu, že evropskou směrnicí i národními legislativami daný termín 

k převedení povolenek na rok 2008 – únor 2008 z 27 států splnilo pouze Dánsko  

a Rakousko. Toto bohužel není jediný příklad porušování pravidel ze strany státních 

a evropských orgánů. Povolenky tak v systému od počátku chybějí a je tím prakticky 

omezeno přímé (spotové) obchodování, což, samozřejmě, vedle růstu ceny ropy  

a zemního plynu a čerstvě vydaných návrhů Evropské komise (EC) pro třetí období 

obchodování, má vliv na poměrně prudký nárůst ceny povolenek v období od 

počátku roku 2008 do dubna 2008, kdy cena vzrostla o téměř 45% z 18 € na 25,5 €/t.  

Pro třetí období vyvinula EC nový model, který byl presentován jako součást 

ambiciózního balíčku opatření 23.1.2008. Cílem je snížení emisí CO2 o 20% oproti 
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roku 1990 do roku 2020. Další velmi podstatnou změnou oproti prvním dvěma 

obdobím je uplatnění tzv. aukčního systému přídělu povolenek. Principem je, že 

v roce 2013 by neměli jednotliví provozovatelé získat příděl povolenek zdarma, ale 

pokud budou povolenky potřebovat, musí si je nakoupit v tzv. aukci. Podíl takto 

aukcionovaných povolenek se bude postupně zvyšovat a bude se lišit podle oborů. 

Např. energetika bude muset povolenky nakoupit v aukci již od roku 2013 ze 100%. 

Ze zkušeností je jasné, že zvýšené náklady na povolenky energetika jednoduše 

přenese na své zákazníky, je tedy třeba očekávat silný cenový skok elektrické 

energie v roce 2013 a to je jenom ten nejmenší dopad EU ETS na obor výroby 

vápna.  

Dalším základním nástrojem nového systému pro třetí období je trvalé lineární 

snižování objemu povolenek v systému, dle návrhu o 1,74% ročně. 

 

Jaký bude mít nový alokační model vliv na průmysl a speciálně na výrobu vápna? 

K tomu je třeba se vrátit zpět na začátek EU ETS a zároveň uvést alespoň základní 

principy výroby vápna.  

 

Výroba vápna a emise CO2 
Znalosti výroby vápna sahají až do dob před naším letopočtem, kdy se pálil vápenec 

v primitivních pecích a vyrobené vápno se již tehdy používalo jako pojivo do malt  

i jako hnojivo. 

 

Principem výroby vápna je tepelný rozklad vápence, popřípadě dolomitického 

vápence při určitých teplotách, které odpovídají chemickému složení uvedených 

uhličitanů. 

Tepelný rozklad uhličitanu vápenatého CaCO3, popř. dolomitu CaMg(CO3)2, probíhá 

podle chemických rovnic: 

 

  kJCOCaOCaCO 176423 −+=  

( ) kJCOMgOCaOCOCaMg 15552 223 −++=  
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které udávají, že rozklad uhličitanu vápenatého, popř. dolomitu jsou chemické reakce 

endotermní, tzn., že k jejich průběhu je třeba dodat určité množství tepla závislé na 

chemickém složení dané suroviny.  

 

Dále z uvedených rovnic vyplývá, že při rozkladu vápence nebo dolomitu se 

z příslušného uhličitanu uvolňuje oxid uhličitý a jako produkt zbývá odpovídající oxid  

vápenatý  nebo oxid  vápenatý a oxid  hořečnatý. Při rozkladu čistého vápence, který 

by obsahoval pouze uhličitan vápenatý by ze 100 kg suroviny vzniklo 56 kg oxidu  

vápenatého a 44 kg oxidu uhličitého. 

 

Hodnota 1764 kJ představuje teoretickou spotřebu tepla potřebného k rozkladu 1kg 

čistého vápence. Ve skutečnosti je však spotřeba tepla k rozkladu přírodního 

vápence vyšší, neboť probíhá za vyšších teplot než je rovnovážná teplota rozkladu  

a mimo to je provoz  každé pece spojen s určitými tepelnými ztrátami, které jsou 

vyjádřeny tepelnou účinností daného zařízení. Spotřeba tepla na výpal vápna je tedy 

dána v prvé řadě konstrukcí pece a je rovněž ovlivněna chemickým složením, 

vlhkostí a krystalickou strukturou použité suroviny.  

Teoretický emisní faktor výroby čistého CaO rozkladem suchého vápence 

(předehřátého na rozkladnou teplotu při 100%-ní účinnosti za ideálních podmínek  

a nekonečně dlouhé reakční době beze ztrát tepla při použití zemního plynu) je 0,96 t 

CO2/t vápna.  

Pro tepelný rozklad vápence se jako standardní palivo nejčastěji používá zemní plyn, 

těžký topný olej, lehký topný olej nebo metalurgický koks. Všechna tato paliva jsou 

charakterizována určitým množstvím uhlíku, jehož spálením se vyvine potřebné teplo 

a jako vedlejší produkt vzniká odpovídající množství oxidu uhličitého.  

 

Proto jsou emise CO2 nedílnou součástí výroby vápna a jsou rozlišovány jako emise 

procesní, které tvoří CO2 vzniklý z rozkladu vápence, představují 785 kg/t 

vyrobeného CaO, a emise palivové, které představují CO2 vzniklý spalováním 

příslušných  paliv. 

 

V současné době je objem výroby vápna v České republice rozdělen mezi 

společnosti Vápenka Čertovy schody, a.s., CARMEUSE CZECH  REPUBLIC s.r.o., 
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Kotouč Štramberk, s.r.o., VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. a Hasit Šumavské vápenice  

a omítkárny, a.s. 

 

Výroba vápna je obor, který se nejvíce rozvíjí v souvislosti se zvýšenými 

legislativními požadavky na ochranu ovzduší, vod a nakládání s odpady, neboť je 

výrobcem a dodavatelem sorbentů pro čištění spalin jak z běžných energetických 

zařízení, tak ze spaloven odpadů a suroviny pro úpravu a čištění vod, stabilizaci kalů, 

popílku a pro skládky odpadů.  

Výroba vápna prodělala v letech 2005-2006 pokles v důsledku přechodného snížení 

hutní výroby a zpoždění výstavby dálniční infrastruktury. V roce 2007 naproti tomu již 

zaznamenala očekávaný růst produkce o cca 8%, který by měl v následujících letech 

pokračovat.  

Výroba vápna je obor, který používá nejmodernější technologie a výrobní zařízení 

s limitními hodnotami energetické náročnosti, je plně v souladu s požadavky BAT  

a v ČR má jeden z nejnižších emisních faktorů v celé EU (1,05 tCO2/t vápna, průměr 

EU 1,11 t CO2/t vápna) 

Výroba vápna je obor který v ČR již prakticky nemá prostor ke snižování uhlíkové 

náročnosti a emisního faktoru. Naopak nevyhnutelné je přiblížení palivové struktury 

struktuře SRN a bývalé EU 15, tedy přechod na méně ušlechtilá paliva se zvýšením 

emisního faktoru. 

 

1. obchodovací období EU ETS 
Toto období bylo pro vápeníky v Čechách poměrně příznivé. Alokace byla výsledkem 

vyjednávání s Ministerstvem životního prostředí ČR a při její tvorbě byl ještě 

zohledněn fakt, že ČR s velkou rezervou plní závazky plynoucí z Kjótského protokolu 

a předpokládal se rychlejší růst průmyslové výroby v ČR než ve skutečnosti byl. Tím 

došlo k tomu, že drtívá většina zařízení v ČR byla přealokovaná.  

Následující tabulka uvádí výsledky ČR v prvních dvou letech prvního období: 

Verifikované 
emise t/rok 82,5 83,6
Alokace  t/rok 97,6 97,6
Přebytek t/rok 15,1 14,0
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A pro srovnání výsledky celé EU za první dva roky EU  ETS. 

 
 

Z přehledu vyplývající přebytek měl zásadní vliv na dramatický pokles cen povolenek 

bezprostředně po zveřejnění výsledků za rok 2005. Vývoj ceny povolenek prvního 

období ukazuje následující graf: 
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CO2 allowance price development in 2005-7 
in €/t CO2
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Dále se už cena pohybovala mezi 0,01  a 0,02 €/t. Cenový vývoj byl jednou z příčin, 

že podniky se v posledním roce prvního období přestaly o emise zajímat a proto se 

podle neoficiálních údajů očekává nárůst emisí v roce 2007 ve srovnání s rokem 

2006 o cca 1,13%, přesto stále s přebytkem v systému.  

 

Přealokace vápenického průmyslu byla umocněna tím, že, jak již je uvedeno výše, 

v roce 2005 došlo k jednorázovému poklesu výroby vápna proti předchozímu roku.  

 

Výsledek za první období je uveden v tabulce.  

Výrobci vápna v ČR celkem 
  Alokace  Přebytek 

2005 2006 2007 NAP I 1. období
Verifikované emise  t/rok 1 008 137 1 029 858 1 116 852 1 341 086 868 411
Výroba vápna t/rok 994 742 996 610 1 042 772     
Emisní faktor t CO2/t vápna 1,013 1,033 1,071     
 

Je vidět, že po poklesu výroby v roce 2005 je trend výroby opět rostoucí. K úsporám 

přispělo i to, že některé vápenky začaly využívat jako palivo biomasu a vápenka 

Hasit V. Hydčice optimalizovala výrobu, což vedlo k poklesu potřeby výpalu vápna při 

stejné produkci hydrátu. Obě tyto veskrze environmentálně pozitivní aktivity byly po 

zásluze potrestány odpovídajícím snížením alokací na druhé období. 

 

Tvorba NAP II a 2. obchodovací období  
Tvorba NAP II začala záhy po zahájení prvního období, vyvrcholila však až v roce 

2007, kdy již byly známé výsledky za rok 2006.  
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Před zahájením prvního období vydala EC pokyn, ve kterém nedoporučovala pro 

tvorbu MŽP využít data za první dva roky fungování systému. Důvod byl velmi 

logický, kdyby se měla tato data stát podkladem pro příděl povolenek na druhé 

období, nedocházelo by k úsporám, ale naopak ke zvyšování emisí na maximum 

s cílem zajistit si vysoký příděl na další – tentokrát pětileté období. V roce 2006 však 

EC vydala nový protichůdný pokyn, tentokrát ve smyslu, že se skutečné emise za 

první roky obchodování mají vzít jako základ pro tvorbu NAP II, tedy změna pravidel 

v průběhu hry. Kdo snižoval první dva roky emise, obdržel na druhé období o to 

méně povolenek! MŽP ČR tento princip zcela převzalo, vytvořilo jeden algoritmus pro 

všechny aniž zohlednilo tento důležitý aspekt. Takto uplatněný princip aplikovaný 

právě Ministerstvem životního prostředí je výrazně demoralizující nejen s ohledem na 

emise skleníkových plynů, ale i ve vztahu k ochraně životního prostředí obecně. 

NAP II představuje tedy pro vápenický sektor celkově vážný problém, poptávka po 

vápně roste, alokace na druhé období však vypadá takto: 

Výrobci vápna v ČR celkem 
  Alokace  

2005 2006 2007 NAP II 
Verifikované emise  t/rok 1 008 137 1 029 858 1 116 852 1 032 034 
Výroba vápna t/rok 994 742 996 610 1 042 772   
Emisní faktor t CO2/t vápna 1,013 1,033 1,071   
 

Je zřejmé, že alokace již nepokrývá ani výrobu roku 2007.  

I díky systému EU ETS rostou ceny paliv, zejména nízkoemisních, biomasa prakticky 

není dostupná. Cena ropy a s ní svázaná cena zemního plynu jako prakticky 

jediného zbývajícího potenciálního nástroje k teoretickým úsporám emisí právě 

v těchto dnech trhá všechny rekordy. Z tohoto důvodu jsou vápenky přinuceny 

přecházet na dostupnější a levnější paliva jako je uhlí a uhelný prach. Výsledkem je 

zcela pochopitelně zvýšení emisního faktoru.  

Co zbývá?! Vápenky v ČR mají ve druhém období 2 možnosti: 

1) snížit výrobu na úroveň alokace  

2) nakoupit chybějící povolenky, přičemž přenesení nákladů na zákazníka, tedy 

do ceny není z konkurenčního hlediska možné. Související zvýšení nákladů 

však výrazně snižuje rentabilitu. 

Důsledky – omezení investic do oboru, postupné převedení výroby do zemí mimo EU 

ETS se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Zde je nutno podotknout, že výroba ve 

zmíněných zemích není vždy na úrovni BAT, emisní faktory nepatří k nejnižším  
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a dovoz do Evropy je spojen s dalšími emisemi z dopravy. Již nyní se ukazuje, že EU 

ETS nemusí být ten nejefektivnější nástroj ke skutečnému globálnímu snížení emisí.  

 

3. období 
Pro třetí období vydala EC tzv. balíček, který zahrnuje již zmíněné změny ETS. Je 

nutno zmínit, že snížení emisí o 20% oproti roku 1990 znamená snížení emisí o 14% 

oproti roku 2005. Část hospodářství pokrytá ETS však musí snížit o 21% oproti 

emisím roku 2005, zatímco redukce zbylé části je pouze desetiprocentní. Sice 

nebude vytvořeno 27 jednotlivých alokačních plánů, bude vytvořen jeden společný 

evropský, očekává se však, že by měl být rozdělen podle odvětví.  

Takto dramatické snižování emisí  již bude mít zásadní vliv na ekonomiku některých 

průmyslových odvětví, zejména na tzv. Energeticky Intenzívní průmysl (Energy 

Intensive Industry – EII).  

Evropská komise, konkrétně DG ENTR nechala zpracovat studii, která posuzuje 

možný vliv nového schématu na jednotlivá odvětví EIIs. Emise CO2 vztažené na 

jednotku obratu znázorňuje následující graf převzatý ze studie. 

 

 
 

V důsledku nemožnosti přenesení ceny povolenek do ceny produktu je obor výroby 

vápna v případě aukcionování povolenek místo jejich přídělu zdarma velmi vážně 
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ohrožen a dle závěrů studie GHK by se obor již v důsledku zvýšení výrobních 

nákladů dostal do ztráty a výroba vápna by se stala v Evropě neživotaschopná, viz 

originální text jednoho bodu ze závěru zmíněné studie. 

 
In the case of auctioning, the marginal costs change by 38% for VKs and 51% for LRKs due to the 

higher direct costs of CO2, leading to losses The industry is no longer able to offset its direct carbon 

costs with free allowances. The subsequent change in marginal costs has a very significant impact on 

operating margins which could make lime production unviable in the EU. This would lead to more 

imports from non karbon constraints countries. 

 

Vedle studie GHK byla zpracována i celá řada dalších, z nichž např. Universita 

Cambridge na základě dat z Velké Británie stanovila takovéto zatížení jednotlivých 

oborů ve vztahu k uhlíkové náročnosti.  

 

 
Je zřejmé, že vápno tvoří jen velmi malý podíl HDP při zdaleka nejvyšším zatížení 

přímými náklady na povolenky v případě aukcionování.  

Výroba vápna je též velmi ohrožená levnějšími dovozy, EuLA zpracovala zprávu, ze 

které vyplývá vzdálenost, ze které se vyplatí dovoz do EU při zatížení výroby vápna 

aukcionováním. Následující dva obrázky uvádějí ohrožení dovozem po moři a po 

silnici.  
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Možnosti zmírnění dopadů na výrobu vápna v Evropě 
Jak se bránit uvedené hrozbě? Jediná naděje pro obor výroby vápna spočívá 

v článku 10a), odst. 8 a 9 návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, která má 

zlepšit systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: 

8. V roce 2013 a v každém následujícím roce až do roku 2020 budou zařízením, 
která jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, přidělovány povolenky 
zdarma a jejich podíl může představovat až 100 % množství určeného  
v souladu s odstavci 2 až 6. 

9. Nejpozději k 30. červnu 2010 a poté každé tři roky určí Komise odvětví uvedená 
v odstavci 8. 

 

a v článku 10b) Návrhu. 

Komise na základě výsledku mezinárodních jednání a na základě určení míry, v jaké 

tato jednání vedla k celosvětovému snížení emisí skleníkových plynů, a po 

konzultacích se všemi významnými sociálními partnery předloží nejpozději v červnu 

roku 2010 Evropskému parlamentu a Radě analytickou zprávu o situaci energeticky 

náročných průmyslových odvětví nebo pododvětví, jež mohou čelit závažné hrozbě 

úniku uhlíku. 

 

Spojení „únik uhlíku“ pochází z anglického „carbon leakage“ a znamená odliv 

průmyslu na základě velkého zatížení důsledky EU ETS. 

 

K zařazení do seznamu ohrožených odvětví a získání 100% určeného množství 

povolenek pro obor se váže množství aktivit Evropské vápenické asociace EuLA. Již 

dávno před zveřejněním návrhu směrnice byla v rámci EuLA založena komise, která 

svoji činnost velmi zintenzivnila zejména od začátku roku 2008.  

 

K hlavním aktivitám EuLA patří: 

1) Zpracování studie, která na základě věrohodných dat evropských producentů 

vápna a jejich analýzy navrhuje systém přídělu povolenk pro obor na základě tzv. 

benchmarkingu. Principem je stanovení emisního faktoru pro jednotlivé typy pecí na 

tunu vyrobeného vápna. Tento systém by měl platit globálně i pro země mimo EU 

v případě jeho rozšíření. V závěru studie zpracované firmou CIBA je návrh hodnot 

podle následující tabulky 

. 
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Metoda B znamená hranici pro 10% nejlepších pecí a je uváděna spíše jako 

teoretická hodnota běžně nedosažitelná pro většinu pecí. K těmto číslům je potřeba 

přičíst ještě koeficient 0,785 t CO2 na t vápna.  

2) Zpracování studie ekonomických dopadů na obor „Potential Impacts of the EU 

ETS on the European Lime Industry“, zpracovaná firmou NERA Economic 

Consulting. Cílem studie je provést podrobnou analýzu oboru, posoudit  

a kvantifikovat dopady navrženého schematu zejména na ekonomiku oboru  

a ohodnotit riziko tzv. carbon leakage. Studie je těsně před dokončením a poté bude 

předána Evropské komisi jako podkladový materiál při hodnocení EIIs a jejich 

zařazení na seznam ohrožených oborů. Předběžné výsledky jsou zatím alarmující, 

v době přípravy tohoto textu jsou však považovány za důvěrné. 

3) Zpracování studie dekarbonizace vápna zpracovávaná německým institutem TU 

Clausthal má za cíl kvantifikovat množství CO2, které se při různém použití vápna 

váže zpět a tím je z ovzduší trvale odstraněno. Podle předběžných výsledků je podíl 

vyrobeného vápna, které do pěti let zreaguje zpět, vyšší než 30%.  

4) EuLA intenzivně spolupracuje s ostatními obory zejména v rámci asociace 

energeticky náročných odvětví (EIIA) a s BUSINESSEUROPE. EuLA se účastní 

meetingů a konzultací, připravuje a poskytuje stanoviska a podkladové materiály 

zejména pro Evropskou komisi a vybrané členy Evropského parlamentu. Pro tuto 

činnost najala konzultační firmu Avisa, která organizuje a připravuje zejména setkání 

se zástupci evropských struktur, které budou mít rozhodující slovo při rozhodování  

o seznamu ohrožených oborů.  

5) S ohledem na fakt, že rozhodování o budoucnosti EU ETS je soustředěno 

především do centra EU a národní vlády nebudou mít v tomto zásasní vliv  
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a s ohledem na postoj MŽP ČR není kladen tak velký důraz na aktivity na národních 

úrovních, přesto ani tato oblast nezůstává podceněna. Na jednáních komise EuLA 

TF EU ETS & CC se pravidelně projednávají a konzultují aktivity na národních 

úrovních a jsou poskytovány podpůrné materiály národním zástupcům. V rámci ČR  

a SVV ČR je pod vedením SPaD za podpory MPO ČR připravována studie dopadů 

na ekonomiku ČR a na jednotlivé průmyslové obory. Při přípravě této studie budou 

v části věnované oboru výroby vápna využity studie a materiály zajišťované EuLA.  

6) Kromě toho zajistil SVV ČR konzultaci s předsedou výboru životního prostředí 

Evropského parlamentu MUDr. M. Ouzkým, která se uskuteční 6. května 2008 za 

účasti zástupců vedení EuLA a SVV ČR. Cílem setkání je sezámit výbor s mírou 

ohrožení našeho oboru navrhovanými změnami EU ETS.  

Cílem veškerých výše uvedených aktivit je zařazení oboru výroby vápna na seznam 

ohrožených oborů a tím umožnění přežití oboru, který je významný jako dodavatel 

důležité suroviny pro většinu ostatních průmyslových odvětví zúčastněných v EU 

ETS. I při úspěšném výsledku všech aktivit a odražení hrozby povinnosti nákupu 

povolenek v aukci nebude po roce 2012 čekat obor výroby vápna snadný život 

v podmínkách EU ETS. Uvažujeme-li, že podíl emisí, které lze byť teoreticky při 

výrobě vápna ovlivnit např. volbou typu pece a použitého paliva, není vyšší než 8% 

z celkových emisí a výběr paliv je navíc značně omezen požadavky na kvalitu vápna, 

jeho bělost, nečistoty, reaktivitu apod., bude bez celosvětového rozšíření systému 

emisního obchodování obor uvnitř EU ETS značně znevýhodněn oproti výrobcům 

ležícím mimo tuto oblast. 

Na podporu tohoto tvrzení uvádím výpočet maximální alokace, kterou může obor 

v ČR po roce 2012 očekávat. Výpočet je proveden na základě stávajícího návrhu 

směrnice a známých dat z oboru.  
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Očekávaná alokace po roce 2012 pro obor výroby vápna ČR
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Pro určení potřeb byl uvažován roční růst výroby vápna ve výši 2%. Je zřejmé, že  

i v případě plného využití 100% alokace zdarma nepředstavuje tato alokace 100% 

potřeb, ale pouze 100% určeného množství podle směrnice. Toto množství 

představuje v roce 2020 méně než 57% reálných potřeb českých výrobců vápna. 

S ohledem na potenciál snižování emisí můžeme udělat závěr, že nepřijde-li do té 

doby jiná řešení, např. dovozní uhlíková daň nebo zavedení globálního systému 

obchodování s emisemi, může to znamenat postupný útlum celého oboru v Evropě. 

 

V Tmani dne 2.5.2008 

Ing. Libor Prokopec 

Vápenka Čertovy schody a.s. 

předseda komise pro emisní obchodování SVV ČR 

člen komise EuLA EU ETS & CC 


