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1. Právní a legislativní otázky energetického využívání odpadů 

 

1.1 Zákon o odpadech 185/2001Sb 

V ČR je stěžejním právním předpisem v oblasti odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jeho cílem 
je zkompletovat soubor pravidel pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi a zároveň 
dbát na ochranu životního prostředí, zdraví, bezpečí a principy trvale udržitelného rozvoje. Zákon 
také jasně stanovuje práva a povinnosti osob a orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

V následující kapitole jasně bude jasně definován pojem odpad, čili co všechno se podle zákona o 
odpadech považuje za odpad. 

 

1.1.1 Pojem odpad 
 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění 
ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle 
tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se 
odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama. 

 

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit 
se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo. 

(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje 
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu 11) 

(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se 
nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další využití je zajištěno, 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a 

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a nepovede k nepříznivým 
účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého 
ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo 
normami použitelnými na výrobky, 
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d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy11a) a nepovede k nepříznivým dopadům 
na životní prostředí nebo lidské zdraví a 

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným 
předpisem Evropské unie53). 

(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a výrobků z odpadů podle 
odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena. 

(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost 
vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. 

(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může stanovit 
vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli 
odpad a kdy odpad přestává být odpade 

Zákon o odpadech také jasně vymezuje hiearchii nakládání s odpady, neboli preferované pořadí 
v jakém by se měl odpad zpracovávat: 

 

1.1.2 Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
 

(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s 
odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to 
podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním 
vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. 

(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady 
na životní prostředí a lidské zdraví, 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

Jasným trendem v nakládání s odpady je tedy na prvním místě samotná prevence jejich vzniku. V 
případě, že již odpad vznikne je snaha jej znovu připravit k opětovnému využití, recyklaci nebo ho 
jinak například energeticky využít. Odstranění odpadů bez jakéhokoliv využití by mělo být podle 
zákona až poslední možností. 

Ve zvláštních ustanoveních pro skládkování odpadů je stanoveno že, na skládky je od roku 2024 
zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené 
prováděcím právním předpisem. Což jasně podporuje předem uvedenou hiearchii. Tato část byla 
upravena Zákonem č. 229/2014 Sb. Zákonem, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Tento zákon jde ruku v ruce s filozofií odpadového hospodářství Evropské unie, která v roce 2018 

schválila balíček opatření budoucího vývoje odpadového hospodářství. 

Nová pravidla - která vycházejí z části věnované návrhům Komise v balíčku opatření týkajících se 
oběhového hospodářství, který byl předložen v prosinci 2015 – přispějí k předcházení vzniku odpadů 
a pokud to není možné, k podstatnému zvýšení recyklace komunálního odpadu a obalových odpadů. 
Postupně se bude ustupovat od skládkování a bude se podporovat využívání ekonomických nástrojů, 
např. systém rozšířené odpovědnosti výrobce. Nové právní předpisy posílí „hierarchii způsobů 
nakládání s odpady“, tj. vyžadují, aby členské státy přijaly zvláštní opatření, která místo ukládání 
odpadu na skládku a jeho spalování upřednostňují předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a 
recyklaci, čímž se oběhové hospodářství stane skutečností. 
Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Konečné 
schválení nových pravidel EU o odpadech Radou je pro oběhové hospodářství v Evropě významným 
okamžikem. Nové cíle v oblasti recyklace a ukládání na skládku vytyčují přesvědčivou a ambiciózní 
cestu pro lepší nakládání s odpady v Evropě. Naším hlavním úkolem je nyní zajistit, aby sliby obsažené 
v tomto balíčku předpisů o odpadech byly splněny. Komise učiní vše, co je v jejích silách, aby členské 
státy podpořila a uvedla nové právní předpisy do praxe.“ 

Komise původně předložila návrhy nových pravidel o odpadech v roce 2014. Tyto návrhy byly staženy 
a v prosinci 2015 nahrazeny v rámci agendy Junckerovy Komise pro oblast oběhového hospodářství 
návrhy, jež byly lépe koncipovány, intenzivněji se zasazovaly o oběhové hospodářství a měly vyšší 
úroveň ambicí. Uvedené návrhy byly následně přijaty a tvoří součást souboru pravidel EU. 

Pravidla přijatá dnešním dnem představují nejmodernější právní předpisy o odpadech v 
celosvětovém měřítku, přičemž Evropská unie je pro ostatní příkladem hodným k následování. 
Podrobné informace k novým pravidlům o odpadech: 

Tab. 1: Cíle pro recyklaci komunálního odpadu: 

do roku 2025 do roku 2030 do roku 2035 

55 % 60 % 65 % 

Přísnější pravidla pro výpočet míry recyklace navíc pomohou k lepšímu sledování skutečného pokroku směrem 
k oběhovému hospodářství. 
Tab. 2: Nové cíle pro recyklaci obalového odpadu: 

  do roku 2025 do roku 2030 

Veškeré obaly 65 % 70 % 

Plasty 50 % 55 % 

Dřevo 25 % 30 % 

Železné kovy 70 % 80 % 

Hliník 50 % 60 % 

Sklo 70 % 75 % 

Papír a lepenka 75 % 85 % 
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Tříděný sběr 
V návaznosti na stávající povinnost tříděného sběru papíru a lepenky, skla, kovů a plastů zvýší nová 
pravidla pro tříděný sběr kvalitu druhotných surovin a jejich využívání: nebezpečný odpad z 
domácností bude muset začít být sbírán do roku 2022 odděleně, u biologického odpadu to bude do 
roku 2023 a u textilu do roku 2025. 
 
Postupné ustupování od ukládání na skládky 

Ukládání odpadů na skládky postrádá v oběhovém hospodářství smysl a může vést ke znečištění 
vody, půdy a vzduchu. Do roku 2035 musí být množství komunálního odpadu ukládaného na skládky 
sníženo na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu či méně. 
 
Pobídky 

Nové právní předpisy předpokládají větší využívání účinných ekonomických nástrojů a dalších 
opatření na podporu hierarchie způsobů nakládání s odpady. Důležitou roli v tomto procesu 
transformace mají výrobci, kteří jsou odpovědní za své výrobky, když se stanou odpadem. Nové 
požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce povedou ke zlepšení výkonnosti a správy. 
Kromě toho musí být povinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce do roku 2024 zavedeny pro 
všechny obaly. 
Předcházení vzniku odpadů 

Nové právní předpisy se zaměří především na předcházení vzniku odpadů a budou zavedeny důležité 
cíle týkající se problematiky plýtvání potravinami v EU a omezení množství odpadu v mořích za 
účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN v těchto oblastech. 
Další kroky 

Nová pravidla vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Souvislosti 
Jako součást akčního plánu pro oběhové hospodářství přijala Komise dne 2. prosince 2015 
balíček legislativních návrhů týkajících se nakládání s odpady. Spolunormotvůrci dospěli dne 18. 
prosince 2017 k prozatímní dohodě o čtyřech legislativních návrzích Komise. Evropský parlament 
dohodu schválil na plenárním zasedání v dubnu 2018. 

Během dvou posledních desetiletí řada členských států postupně zlepšila své nakládání s odpady, a to 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady v EU. V roce 1995 bylo v EU ukládáno na skládky 
průměrně 64 % komunálního odpadu. V roce 2000 byl průměr snížen na 55 %, přičemž průměrná 
míra recyklace činila 25 %. V roce 2016 se ukládání odpadu z domácností na skládky v EU jako celku 
snížilo na 24 % a míra recyklace se zvýšila na 46 %. Výzvy a velké rozdíly mezi jednotlivými členskými 
státy EU nadále přetrvávají. V roce 2016 deset členských států stále ukládalo na skládku více než 50 % 
odpadu z domácností a šest z nich 40 % nebo více spalovalo. 
V budoucnu je očekávání novelizace zákona o odpadech taková, aby odpovídala ještě více 
současným trendům a cílům EU v oblasti oběhového hospodářství. Novela zákona by mimo jiné 
měla obsahovat úplný zákaz skládkování čistírenských kalů a podporovat předcházení odpadů a 
jejich znovuvyužití ať již formou recyklace či energetického využití. 

Důležitou součástí zákona o odpadech je také Katalog odpadů stanovený ve vyhlášce č. 93/2016 
Sb., kde se odpady jasně rozčleňují podle svých vlastností 
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1.2 Zákon 100/2001 o posuzování vlivů na ŽP 

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na 
živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na 
jejich vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště. 

Úryvek platného znění zákona 100/2001 o posuzování vlivů na ŽP 

(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce") 
podle tohoto zákona jsou 

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, 
zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s 
povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, 
telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí 
včetně ochrany přírody, a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze 
vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, 

b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem jedné nebo 

několika obcí, které stanoví využití území místního významu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím 
řízení podle § 10d, 

c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d. 

(2) Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je dán vždy, pokud 
koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, velikost, 
provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje. 

(3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na životní prostředí, případně při hodnocení 
důsledků záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a na 
stav jejich ochrany lze využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. 

(4) Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou 

a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu, 

b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a 
bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,4a) 

c) finanční a rozpočtové koncepce. 
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1.2.1 EIA 
 

Každá fyzická či právnická osoba, která má v úmyslu postavit například rodinný dům či malou 
provozovnu, potřebuje k výstavbě územní rozhodnutí o umístění stavby a ohlášení, případně stavební 
povolení. 

Pokud však má takováto osoba v plánu postavit významnější stavbu, jakou může být velké nákupní 
centrum, či sportovní areál s určitou ubytovací kapacitou, bude nutné, aby si zajistila před územním 
rozhodnutím minimálně závěr zjišťovacího řízení, či stanovisko dotčeného úřadu k posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) dle § 9a zákona EIA. 

Stanovisko je výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dále jen 
„proces EIA“. Zkratka EIA se odvozuje z angličtiny „Environmental Impact Assessment“, česky 
posuzování vlivů na životní prostředí). 

Ministerstvo životního prostředí ČR, respektive příslušný orgán kraje v přenesené působnosti, však 
nevydává závazná stanoviska pouze u nových staveb, ale i u rozšíření již fungujících provozů 
podnikatele. Pravomoc Ministerstva životního prostředí ČR, respektive orgánu kraje v přenesené 
působnosti, stanovuje příloha č. 1 zákona EIA. 

Pokud určitý podnikatel prosperuje například ve výrobě papíru a bude chtít rozšířit svoji výrobu, kdy 
by naplnil podmínky bodu 72 přílohy č. 1 zákona EIA, tedy by navýšil výrobu papíru nad 10 tun/den, 
měl by nechat svůj záměr posoudit příslušným krajským úřadem, zda toto rozšíření nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, pojem záměr, který užívá zákon EIA, je pojmem širším než pojem 
stavba. Záměrem se rozumí stavby, činnosti a technologie, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu 
EIA. 

Příloha č. 1 zákona EIA je velmi důležitá pro každého investora, neboť stanoví, které záměry podléhají 
vždy tzv. velké EIA, což znamená kompletnímu posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví, a u kterých záměrů bude dostatečná tzv. malá EIA. 

Malá EIA je zjišťovací řízení, ve kterém se posuzují vlivy záměru, a jehož závěrem je zjištění, zdali 
posuzovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a jeho další posouzení 
tak není třeba, či že tento záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a je tedy 
nutné provést celý postup posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dalším účelem 
zjišťovacího řízení je stanovení oblastí, na které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace EIA 

(tzv. scoping). 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není procesem uzavřeným, interním bez 
přístupu veřejnosti, ba právě naopak. Veřejnosti jsou přiznána velmi silná oprávnění v celém procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, přičemž dotčené veřejnosti jsou tato oprávnění 
přiznána i v navazujících řízení dotýkajících se záměru. 

Dotčená veřejnost může podat žalobu proti závěru zjišťovacího řízení a rovněž se může bránit proti 
vydanému stanovisku v navazujícím řízení. Soud by měl takovéto žaloby na zrušení závěru 
zjišťovacího řízení rozhodovat do 90 dnů od doručení žaloby, a to z toho důvodu, aby nebyl celý 
proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a navazujících řízení blokován 

dlouhotrvajícími soudními řízeními. 
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Lhůty pro projednání žaloby jsou stanoveny jako pořádkové. V tomto ohledu je důraz kladen 
především na rychlost soudního rozhodování, neboť mohou být soudně napadány i záměry, které 
jsou prospěšné pro větší počet lidí. 

Všechny záměry, které podléhají posouzení dle zákona EIA, se zveřejňují na úřední desce dotčených 
orgánů (orgánů EIA, dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků), a to 
především na internetových stránkách, které umožňují dálkový přístup všem bez rozdílu. Zveřejňují 
se všechny dokumenty v rámci zjišťovacího řízení, resp. procesu EIA bez ohledu na příslušný úřad (ve 
smyslu § 16 zákona EIA). 

V příloze č. 1 k zákona č. 100/2001 Sb. je možné dohledat, jakých staveb se týká tzv. „Velká EIA“ a 

kterých pouze „Malá EIA“ 

V roce 2017 vyšel zákon č. 326/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se právě jasně stanovila povinnost 
procesu EIA pro všechny stavby, které mohou mít negativní dopady na životní prostředí. 

Zákona o posuzování vlivů na životné prostředí se také úzce týkají například: 
 

Zákon č. 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

či 

Vyhláška č. 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 
Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady). 
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2. Současný stav v energetickém využití odpadů 

2.1 Statistické údaje a jejich využitelnost 

 

Tab. 3 Produkce odpadů v roce 2017 v ČR    

            Waste generation; 2017     

v t      Tonnes 

  Celkem 
Total 

v tom:   

   nebezpečné 
Hazardous 

ostatní 
Non-hazardous 

Produkce odpadů celkem  24 925 722 1 180 050 23 745 672 Waste generation, total 

v tom:      

z podniků  20 883 840 1 166 966 19 716 874 Waste generated by enterprises 

z toho:                                         EWC-STAT   EWC-STAT 

odpad podobný odpadu  
z domácností 

10,1 520 576 - 520 576 Waste similar to household waste 

z toho:                                         CZ-NACE    CZ-NACE div. 

zemědělství, lesnictví  
a rybářství 

01-03 113 448 5 363 108 085 Agriculture, forestry and fishing 

těžba a dobývání 05-09 95 254 17 122 78 131 Mining and quarring 

zpracovatelský průmysl 10-33 5 179 587 618 478 4 561 109 Manufacturing 

výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu 

35 645 921 14 597 631 323 Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

činnosti související  
s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi 

37-39 3 636 404 335 311 3 301 093 Water supply; sewerage, waste 
management 
and remediation activities 

stavebnictví 41-43 8 987 469 81 154 8 906 315 Construction 

doprava a skladování 49-53 215 559 19 777 195 782 Transport and storage 

z obcí  4 041 882 13 084 4 028 798 Waste generated by municipalities 

z toho:                                                              

komunální odpad                                                     3 642 958 6 965 3 635 993  Municipal waste                                     

Produkce odpadů celkem  24 925 722 1 180 050 23 745 672 Waste generation, total 

z toho:                                                              
komunální odpad a odpad podobný odpadu z 
domácností (EWC 10.1) 

4 163 534 6 965 4 156 569 Municipal waste and waste similar 
to household waste (EWC 10.1)  

 

V České republice se v roce 2017 vyprodukovalo téměř 25 milionů tun odpadu, z toho přes 3,5 tun 
komunálního odpad a odpadu podobnému odpadu z domácností. Přestože převažuje výrazně odpad 
ze zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, komunální odpad tvoří výraznou část produkce odpadu 
a jedná se hlavně o tu část, která zajímá širokou veřejnost. 
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Tab. 4 Produkce komunálních odpadů  

                Municipal waste generation 

     v t 

     

Tonnes 

  2002 2014 2015 2016 2017   

Produkce komunálních  

odpadů celkem 2 845 077 3 260 581 3 337 336 3 579 614 3 642 958 

Municipal waste  

generation, total 

z toho:         

 

  

běžný svoz 2 121 953 2 092 967 2 069 760 2 094 329 2 071 155 Standard waste collection 

svoz objemného odpadu 290 186 307 515 308 607 348 138 365 487 Bulky waste collection 

odpady z komunálních služeb  266 482 63 540 60 919 58 059 56 246 

Waste from municipal 

services  

odděleně sbírané složky 166 456 467 390 484 710 518 797 558 382 

Waste components 

collected separately 

z toho:         

 

  

papír - 147 099 155 669 161 899 169 045 Paper 

sklo - 114 200 120 327 126 731 132 506 Glass 

plasty - 109 147 118 196 127 904 138 752 Plastics 

kovy - 44 269 29 857 27 057 32 923 Metals 

z toho: 

 

          

biologicky rozložitelný odpad - 1 563 791 1 647 194 1 817 338 1 868 060 Biodegradable waste 

  

V tabulce 4 je rozdělen komunální odpad do jednotlivých podskupin. Je možné vidět, že stále váhově 
nejpočetnější je běžný svoz. Vše je znázorněno na následujícím grafu. 
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Tab. 5 Nakládání s komunálními odpady  

               Municipal waste management  

    v t 

      

Tonnes 

  2006 2013 2014 2015 2016 2017   

Skládkování   2 043 289 1 815 103 1 826 974 1 755 438 1 789 366 1 765 363 MW landfilled 

Využití jako paliva 

nebo jiným  

způsobem k výrobě energie 390 620 628 413 600 147 585 784 584 159 629 760 MW energy recovery 

Spalování bez energetického 

využití 1 607 2 696 4 008 4 012 3 865 4 578 

MW incinerated 

without energy recovery 

Recyklace  200 603 685 920 736 022 850 907 957 598 981 934 MW recycled  

Kompostování 23 104 96 101 93 429 141 194 244 626 261 323 MW composted 

 

V tabulce 5 je znázorněno nakládání s odpady v České republice v letech 2006 – 2017. Je zde vidět 
jasný trend snižování zbavení se odpadu formou skládkování a naopak přibývá využívání odpadu 
k výrobě energie, recyklaci nebo kompostování. Vše je lépe znázorněno graficky na následujícím 
grafu. 
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2.2 Způsoby zpracování odpadů 

2.2.2 Spalovny komunálního odpadu: 

 
ZEVO – Zařízení pro energetické využití odpadů 

Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, v ZEVO (zařízení pro energetické využití 
odpadů) dochází jejich termickým využitím k výrobě tepelné a elektrické energie. Na pomyslném 
žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, je tedy jejich energetické využití 
prostřednictvím ZEVO nadřazené pouhému odstranění, ať již spálením nebo uložením na skládku. 
Rozdíl v názvech „ZEVO“ a „spalovna“ vyplývá i ze Zákona o odpadech. 

Pro ZEVO platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí 
do životního prostředí. V porovnání s klasickými zdroji (např. uhelné elektrárny) jsou ZEVO k lidskému 
zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energie vyrobená z odpadu navíc šetří neobnovitelné 
zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Zbytkový odpad po spalování (škvára) lze využít jako druhotné 
suroviny, například ve stavebnictví. 

Energetické využití odpadů 

Energetické využití odpadů je součástí moderního odpadového hospodářství v mnoha evropských 
zemích: 

 Využívá smysluplně zbytkový odpad (takový, který nelze jinak zpracovat, např. recyklací nebo 
kompostováním) 

 Vyrábí elektřinu a teplo technologií, která splňuje nejpřísnější ekologické parametry (emise, 
hluk, prašnost apod.) 

 Přináší úsporu primárních paliv (uhlí, ropu, plyn) i surovin (železo, hliník, škvára) 
 Významně snižuje objem odpadů (až o 90 %) určených k ukládání na skládce 
 Odstraňuje nebezpečné vlastnosti odpadů 
 Na rozdíl od skládek je pod neustálým dohledem a pečlivě rovněž kontroluje přivážené 

odpady (např. měří radiaci) 
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Energetické využití odpadů v žádném případě nekonkuruje třídění a recyklaci, naopak je přirozeně 
doplňuje. Zpracovává totiž tzv. zbytkový odpad, tedy ten, který zůstává po oddělení využitelných 
a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Přestože je snaha recyklovat co nejvíce, vždy ve 
směsném komunálním odpadu zbyde určitý objem, který znovu využít nelze. 

Odpadová hierarchie 
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V roce 2024 začne v České republice platit zákaz skládkování směsných komunálních odpadů (SKO) 
a recyklovatelných odpadů. V souladu s evropskou legislativou bude nakládání s odpady rozděleno do 
stupnice (tzv. hierarchie) podle preferovaných řešení. Přirozenou součástí této hierarchie je 
i energetické využití odpadů – tedy výroba elektřiny a tepla, podobně jako třeba z uhlí či biomasy. 
Právě k tomu bude sloužit zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Mělník, plánované v areálu 
elektrárny Mělník. Pomůže zachovat dálkové vytápění Neratovic, Mělníka a Prahy, aniž by se 
spalovalo další uhlí nebo plyn. 

Kde najdu v ČR ZEVO 

V České republice jsou v současnosti v provozu čtyři ZEVO: v Praze, v Brně, v Liberci a v Chotíkově 
u Plzně. Stávající roční kapacita ZEVO v České republice je přibližně 750 tisíc tun. Pokud bude chtít 
Česká republika splnit cíle Evropské komise v oblasti oběhového hospodářství (65 % recyklace, 10 % 
skládkování, 25 % energetické využití), bude potřeba navýšit kapacitu ZEVO o dalších 950 tisíc tun. 

První moderní zařízení na energetické využívání odpadů bylo vybudováno na konci 80. let minulého 
století v Brně - Komárov. Jeho stávající kapacita je asi 248 tisíc tun ročně, což znamená pokrytí roční 
spotřeby tepla pro 40 tisíc domácností a elektřiny pro 20 tisíc domácností. V současnosti probíhají 
práce na projektové přípravě výstavby 3. kotle. Po jeho zprovoznění bude ZEVO schopno energeticky 
využít až 370 tisíc tun odpadů. 

Obr.1 ZEVO Brno (Sako Brno, a. s.) 
Dostupné z https://www.cez.cz 
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Zařízení v Praze - Malešicích bylo zprovozněno v letech 1996-1998. Vystřídalo původní pražskou 
spalovnu odpadů z 30. let ve Vysočanech. Vyrábí především teplo, elektřinu až od roku 2010, obojí do 
zhruba 20 tisíc domácností. Kapacita ZEVO Malešice je 310 tisíc tun odpadů ročně. Pro pokrytí dalších 
potřeb hlavního města čeká Malešické ZEVO rekonstrukce, po jejíž dokončení v roce 2022 bude 
kapacita zvýšena na 330 tisíc tun ročně. 

 
Obr. 2 ZEVO Praha Malešice (Pražské služby, a. s.) 
Dostupné z https://www.cez.cz 

ZEVO v Liberci s kapacitou 96 tisíc tun za rok začalo fungovat na podzim 1999. Vyrobené teplo 
pokryje roční spotřebu 13 000 domácností (v letních měsících téměř veškerou potřebu města 
Liberce), množství elektřiny dodané do sítě odpovídá roční spotřebě 3000 domácností. 

 

Obr. 3 ZEVO Liberec (Termizo, a. s.) 

Dostupné z http://tmz.mvv.cz/ 
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V roce 2016 bylo do provozu uvedeno nejmodernější ZEVO v Chotíkově u Plzně. Má kapacitu 95 tisíc 
tun za rok, pro srovnání, v Plzeňském kraji vzniká ročně asi 260 tisíc tun odpadů. U zdejšího ZEVO se 
sledují limity 15 parametrů, některé jsou nastaveny přísněji, než vyžaduje legislativa. 

 
Obr. 4 ZEVO Chotíkov u Plzně (Plzeňská teplárenská a.s.) 
Dostupné z https://www.cez.cz 

2.2.3 Bioplynové stanice 
 

Bioplynové stanice jsou moderní a k životnímu prostředí přívětivá zařízení, která se běžně provozují v 
ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu 
prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. 
Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále 
digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu). 

Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména 
z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). 

Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální 
bioodpady. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší 
zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, kde 
bývá provozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě 
řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů. 

Podle toho, jakou biomasu bioplynová stanice (BPS) zpracovává, rozlišujeme tři typy stanic: 
zemědělské, průmyslové (kofermentační) a komunální.  
Zemědělská BPS zpracovává vstupy ze zemědělské prvovýroby (statková hnojiva a energetické 
plodiny). 

Kofermentační  bioplynová stanice v jednom zařízení zužitkovává různé materiály (často rizikové 
vstupy – kaly z čističek odpadních vod, krev z jatek atd.). Vhodná kombinace materiálů má pak vliv na 
kvalitu bioplynu. 
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Komunální bioplynová stanice zpracovává komunální bioodpady, včetně odpadů z domácností. Na 
našem území převažují bioplynové stanice zemědělské, ostatní typy jsou zatím zastoupeny 
sporadicky. Velké zkušenosti s komunálními bioplynovými stanicemi má např. sousední Německo. 
Také v blízké budoucnosti se největší nárůst provozů očekává právě u bioplynových stanic 
zemědělského typu. Rozvoji komunálních stanic v ČR brání nedostatky ve zpracování komunálního 
odpadu. 

 
Obr. 5 Ukázka bioplynové stanice 

Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/?p=bioplynove_stanice&site=odpady 

 

Obr. 6 Proces výroby bioplynu 

Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/?p=bioplynove_stanice&site=odpady 
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2.2.4 Termické metody zneškodňování odpadů 
 

Termické metody zneškodňování odpadů zahrnují především jejich spalování, dále pyrolýzu, 
různé systémy zplyňování nebo zkapalňování odpadů, spoluspalování odpadů s fosilními 

nebo recetními palivy.   

Základními cíly a výhodami termických metod jsou: 

 energetické využití odpadních materiálů pro přípravu teplé užitkové vody (TUV), 
vytápění, výrobu elektřiny nebo pro technologické účely, 

 produkce kapalných nebo plynných paliv, 

 snížení objemu odpadů cca na desetinu původního objemu, úspora skládkového 
prostoru a prodloužení životnosti skládek, 

 pokles emisí oxidovatelných plynů do atmosféry, 
 nezvýší se absolutní množství CO2 emitovaného do atmosféry,  

 řízené spalování a vícestupňové čištění spalin s kontinuálním monitorováním 
obsahu znečišťujících látek sníží počet a celkové množství škodlivin emitovaných do 
atmosféry, 

 inertizace zbytkového nespalitelného podílu, 

 odstranění většiny nebezpečných vlastností odpadů,  
 vitrifikace sloučenin těžkých kovů do škváry formou ve vodě omezeně rozpustných 

sloučenin.  
 

Termickými procesy se odstraní většina nebezpečných vlastností odpadů:     

 hořlavost, 
 oxidační schopnost, 
 emise těkavých organických sloučenin do ovzduší, 
 výbušnost,   
 infekčnost,   
 karcinogenní, teratogenní a mutagenní sloučeniny se chemicky přemění v látky 

méně nebezpečné nebo v látky zcela neškodné - inertní, 

 mineralizace s vitrifikací potlačí vyluhovatelnost nebezpečných složek (sloučenin 
těžkých kovů) ze škváry a popílků, 

 

Spalování a spoluspalování odpadů  
 

Obecně je spalování odpadů považováno za neoddělitelnou součást odpadového 
hospodářství. Použití spalování ke zneškodnění odpadů je oprávněné v těch případech, kdy 

jsou již z odpadů vytříděny: 

- recyklovatelné materiály, 
- biologicky rozložitelné kompostovatelné odpady, 
- nebezpečné látky a materiály (např. výbušniny, munice, tlakové nádoby), 
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- jiná metoda odstranění nebezpečných vlastností odpadů je neúčinná nebo příliš 
drahá. 

 

Spalování odpadů je v principu oxidace spalitelných látek – uhlovodíků a jejich derivátů. 
Přitom musí být zajištěn přebytek vzduchu (kyslíku) obvykle na úrovni 10 – 30 % vůči 
stechiometrickému poměru. Při spalování komunálních odpadů musí být teplota ve spalovací 

komoře vždy vyšší než 850 oC. Při spalování průmyslových odpadů musí být za spalovací 
komorou instalována tzv. dohořívací komora, kde je pomocným hořákem na zemní plyn 
nebo topný olej zajištěno zvýšení teploty spalin nad 1200 oC po dobu min. 2 sec. Pak 

spalování zajišťuje chemickou přeměnu organických sloučenin převážně exotermními 
reakcemi přednostně na vodu a oxid uhličitý, tj. látky přirozeně se nacházející v životním 
prostředí, základní anorganické látky. Průběh spalování vystihují následující reakční schéma: 

CxHy    + (y/2+x)  O2 → x CO2    + y/2 H2O ∆Ho
r < 0  

Při nedostatku kyslíku v systému – malém přebytku vzduchu – vzniká přímo oxid uhelnatý 
nebo vzniká v redukční zóně redukcí oxidu uhličitého: 

    C + ½ O2 → CO      

    C + CO2 → 2 CO       

Během spalování také vznikají ze sloučenin přítomných ve spalovaných odpadech oxidy 
síry a dusíku. Oxidy dusíku vznikají ve větší míře při teplotě nad 1000 oC  ve spalovacím 

prostoru jak z palivového dusíku, tj. dusíku obsaženého v palivu, tak dusíku ze vzduchu 

použitého v přebytku pro spalování: 

    S + O2     →    SO2        

    N2 + O2     →    2 NO                                               

    NO + ½ O2  →      NO2      

Pokud jsou v odpadních materiálech přítomny sloučeniny chloru, pak během spalovacího 
procesu vzniká v menší míře plynný chlor, chlorovodík i fosgen a chlorované deriváty 
uhlovodíků. Podobně ze sloučenin fluoru vzniká fluorovodík aj. sloučeniny fluoru.  

Při podstechiometrickém poměru kyslíku vůči oxidovatelným sloučeninám v palivu – 

spalitelných odpadech i přebytku kyslíku ve spalovací komoře pod 5 % vůči stechiometrii a 
dále při krátké době zdržení v pásmu vysokých teplot (pod 2 sec. a teplotách pod 800 oC), 

mohou vznikat saze, sloučeniny typu polycyklických aromatických uhlovodíků, bifenylů, 
benzo- a dibenzofuranů a dioxinů5 a případně jejich halogenované deriváty.  

Výše uvedené látky jsou ze spalin odlučovány s vysokou účinností ve vícestupňovém systému 
čištění spalin (viz dále). Tím jsou s rezervou potlačeny jejich emise do atmosféry pod 

legislativou stanovené emisní limity.  

                                                           
5
 Spalováním všech organických látek včetně dřeva, dřevěných pelet nebo briket, papíru, tabáku, textilu, 

termoplastů aj. materiálů za nízkého přebytku kyslíku a teploty vždy vznikají uvedené toxické látky! 
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Nespalitelné podíly – škvára (částečně či zcela slinované popeloviny) a popílek (jemné 
podíly popelovin unikající ze spalovací komory se spalinami) - mohou obsahovat vedle 

základních složek, tj. křemičitanů a hlinitokřemičitanů alkalických kovů a kovů alkalických 
zemin, také zbytky nespáleného koksu a saze, sloučeniny těžkých kovů, zkondenzované 
polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich deriváty.  

Pokud má spalování odpadů probíhat bez potřeby pomocného paliva (zemní plyn, lehký 

nebo těžký topný olej), musí spalovaný materiál obsahovat: 

 pod 50 % vody (vlhkosti),  
 pod 40 % popelovin a nespalitelných látek v sušině spalovaného materiálu, 
 nad 25 % prchavé hořlaviny, 
 výhřevnost nad 5 MJ.kg-1. 
 

Ve všech ostatních případech je nezbytný trvalý provoz stabilizačního hořáku ve spalovací 
komoře, který v první řadě spalovaný materiál dosouší a pak zajišťuje jeho zapálení. Jsou 
používány stabilizační hořáky na zemní plyn nebo topné oleje (LTO, TTO).   

Spalováním jsou zneškodňovány různé odpadní materiály pevného, kapalného i 
plynného skupenství. Řada spalitelných odpadních materiálů má pastózní konzistenci, jsou 
lepivé a mazlavé, mají vysokou viskozitu a za nižší teploty tuhnou. Často se jedná o 
nestandardní paliva s proměnnou výhřevností.  

Odpady určené pro spalování často obsahují nehořlavé inertní materiály, hmoty 
s nízkým bodem tání (termoplasty, hliník), materiály s vysokou vlhkostí apod. Při provozování 
spalovacích komor je proto vhodné míchat odpady s různou výhřevností, což je výhodné jak 
pro rovnoměrnější teplotní namáhání konstrukcí spalovacích komor tak produkci tepla a 
výrobu páry nebo horké vody. Látky s nízkým bodem tání způsobují vznik nálepků na povrchu 
žáruvzdorných vyzdívek spalovacích komor, zalepují rošty, snižují bod tání popelovin. Tyto 
negativní jevy zhoršují výkon spalovacího zařízení, jsou příčinou snížené životnosti vyzdívek a 
poruch spalovacích zařízení. 

 

Odpady vhodné pro spalování lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 komunální odpady, 

 průmyslové odpady, 
 zdravotnické odpady, 

 farmaceutické odpady, 

 veterinární odpady, 

 čistírenské kaly, 
 nebezpečné odpady. 
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Tabuka 6: Závislost výhřevnosti odpadů na jejich druhu – chemickém složení 

           Druh odpadu                Výhřevnost odpadů [MJ.kg-1] 

 komunální odpady           4 – 10,0 

 pryž dle obsahu anorganických plniv      21 – 25,0 

 kůže               16,0 

 textilie přírodní, syntetické a směsné       20 – 40,0 

 papír, lepenka          20 – 25,0  

 piliny, hobliny, dřevo vzduchosuché       19 - 22,0 

 polyetylen       46,0  

 odvodněné kaly ze zpracování ropy a dehtu   31,0  

 

Technologická zařízení spaloven odpadů 

Spalování plynných odpadů 

Nejsnazší je spalování plynných odpadů, neboť jejich promíchání se vzduchem v hořácích 
je rychlé a velmi účinné. Dokonalé prohoření probíhá velmi rychle a v malém prostoru 

spalovací komory v bezprostřední blízkosti hořáku. Vlastní spalování proběhne řádově 
v milisekundách, i když doba zdržení spalin ve spalovací komoře je i několik sekund. Při 
přebytku vzduchu 5 – 10 % proti stechiometrii a teplotě plamene 1500 – 2000 oC je ve 

spalinách minimální obsah oxidu uhelnatého, sazí, uhlovodíků a jejich derivátů i oxidů 
dusíku.  

Plynné odpady jsou vždy spalovány u místa vzniku: 

a) V jednoduchých tzv. polních hořácích, což je běžně užíváno pro spalování 
skládkových nebo kalových plynů nevhodných pro pohon kogeneračních 
jednotek. Např. vyšší obsah chlorovodíku by způsoboval vysokou korozi 
konstrukčních dílů plynových motorů (pístů, ventilů, stěn válců aj.). V krajních 
případech je takto spalován přebytek přechodně nezpracovatelných bioplynů a 
odpadních plynů z výrobních technologií. Obdobné hořáky jsou používány 
v rafinériích a petrochemickém průmyslu pro spalování nezpracovatelných 
odpadních plynů z výrobních technologií.  

b) Ve spalovacích komorách bez katalyzátorů nebo v katalytických reaktorech6 a to 
vždy se stabilizačním hořákem pro nájezd spalovacího zařízení a dodržení 
teplotního režimu za běžného provozu. Oba typy zařízení jsou vybaveny kotlem na 
využití odpadního tepla. Tímto způsobem jsou spalovány zředěné hořlavé plyny a 
páry obvykle z chemických výrob nebo par ředidel nátěrových hmot obsažených 
ve vzduchu odsávaném z lakoven, stříkacích boxů nebo odmašťovacích lázní. 

                                                           
6
 Viz „Technologie ochrany životního prostředí“, část 2. „Ochrana ovzduší“. 
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Spalování kapalných odpadů 

Kapalné odpady jsou ke spalování dopravovány železničními cisternami, autocisternami 
nebo potrubím. Menší množství jsou dopravována v ocelových sudech. Skladovány jsou 

odděleně v ocelových nádržích umístěných v záchytné vaně, aby nebyly v případě poruch 
nebo netěsností ohroženy povrchové nebo podzemní vody. Podobně sudy s hořlavinami jsou 
přechodně skladovány na ocelových roštech nad zastřešenou záchytnou vanou. Pokud mají 
kapalné odpady vysoké body tuhnutí (obecně nad 0 oC), jsou nádrže vybaveny tepelnou 

izolací a topnými hady vyhřívanými sytou parou. 

Při spalování kapalných odpadů je nezbytné zvážit, zda je před spalováním možné jejich 
zplynění odpařením. Pak lze použít spalovací hořáky a další technologická zařízení shodná 
jako pro spalování plynů a s využitím všech jeho výhod.  

Pokud jsou bod varu a výparné teplo kapalného odpadu vysoké, nelze zplynění 
jednoduchým a levným způsobem realizovat, neboť je vždy energeticky náročné. Potom 
základní podmínkou dokonalého spalování kapalných odpadů je jejich rozptýlení formou 

jemných kapiček do proudu spalovacího vzduchu. K tomu účelu jsou nejčastěji používány 
mechanické rotační hořáky nebo hořáky s pneumatickým rozstřikem hořlavé kapaliny. Tím je 
zajištěno rychlejší sdílení tepla v prostoru spalovací komory a zplynění kapalného odpadu 
v zóně hoření. Proto je nutné kapalné odpady před nástřikem do spalovací komory 
předehřívat např. v parních výměnících tepla co nejblíže k bodu varu a tím navíc maximálně 
snížit jejich viskozitu. To je podmínkou snazšího rozstřikování na jemné kapky. Doba zdržení 
hořlavých kapalin ve spalovací komoře je dána právě časem nutným pro zplynění, aktivaci a 
spálení materiálu. Je zásadně ovlivněna kvalitou rozprášení – rozstřiku na jemné kapičky, 
výparným teplem a teplotou samovznícení. V praxi se střední doba zdržení τ stanovuje dle 

vztahu:                     V 

    τ =    ------     ,      

            Q  

kde V je objem spalovací komory a Q je objemové množství plynu produkované vsázkou 
spalovaného kapalného odpadu za jednotku času, v tomto případě objemu par vzniklých 
odpařením spalované kapaliny. Vlastní zplynění a spálení kapalného odpadu proběhne 
v tisícinách až setinách sekundy. Zóna hoření je proti plynům objemnější, délka plamene 
několikanásobně delší. To má za následek vyšší tvorbu NOx ,  než je tomu při spalování 
plynných paliv a plynných odpadů. Doba zdržení kapalného paliva a spalin ve spalovací 
komoře je opět několik sekund.    

Pro spalování kapalných odpadů, ale obecně všech hořlavin, jsou v principu používány 
hořáky s rozprašováním:  

- mechanickým - rotační hořáky, atomizéry, 
- vysokotlakým – rozstřikem paliva z trysek malého průměru pod tlakem až desítek 

MPa, 
- pneumatickým s využitím stlačeného vzduchu, 
- ultrazvukovým, 
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- kombinovaným aj.  
 

Spalování kapalných odpadů je prováděno: 

a) v klasických plamencových spalovacích komorách s kotli pro výrobu horké vody nebo 
páry ve spalovnách průmyslových nebo nebezpečných odpadů, 

b) v cementářských rotačních pecích pro výpal slínku (spoluspalování).  
 

Kapalné odpady jsou předehřívány k bodu varu nebo alespoň na teploty významně 
snižující jeho viskozitu, což umožňuje rozstřik – rozprášení na jemné kapky. Do hořáků 
plamencových spalovacích komor je odpad dávkován s min. 10-ti % přebytkem vzduchu. To 
je podmínkou rychlého a dokonalého spálení.  Za těchto podmínek je zajištěna oxidace 
spalitelných organických sloučenin na oxid uhličitý a vodu s minimálními emisemi CO, NOx , 

sazí a zbytků uhlovodíků nebo jejich derivátů. Pak také nebývá nutné pro bezpečné plnění 
zákonných emisních limitů vícestupňové čištění spalin, jako je tomu u tuhých odpadů – viz 

dále.  

Obdobně jsou kapalné odpady dávkovány do cementářských rotačních pecí. Výhodou 
cementářských pecí je vysoká teplota v prostoru rotační pece, která v zóně hoření při délce 
plamene i nad 20 m dosahuje téměř 2000 oC. Doba zdržení v tomto pásmu je kolem 5 sec. Při 
vysokém přebytku vzduchu. Vápenné hmoty navíc zajišťují v chladných zónách technologie 

spolehlivou chemisorpci oxidů síry ve zpracovávaném materiálu. Rovněž chemisorpce 
sloučenin chlóru a fluóru je dobrá. V řadě zemí včetně České republiky jsou tak s výhodou 

využívány cementářské pece ke spalování odpadních ropných látek včetně nestandardních 
destilátů petrochemicky dále nezpracovatelných bez nadlimitních emisí znečišťujících látek. 
Kromě toho jsou v těchto pecích spalovány tuhé odpady, např. pneumatiky, ale i odpady ze 
zdravotnictví a drcené plasty. V zahraničí bývá povolováno v cementářských pecích i 
spalování kapalných odpadů s limitovaným obsahem halogenů!  

Všechny uvedené odpady – nestandardní paliva - snižují výrobní náklady cementáren díky 
úspoře standardních paliv – uhlí, topných olejů nebo zemního plynu. 

Spalování tuhých odpadů 

      Tuhé odpady jsou sváženy a shromažďovány ve velkoobjemových bunkrech 

v bezprostřední blízkosti spalovacích zařízení. Často jsou míchány odpady různého původu a 
složení, významně se lišící výhřevností. Základem pro míchání odpadů jsou jejich vlastnosti 
deklarované dodavatelem, ale v neposlední řadě také zkušenost pracovníků obsluhy 
dávkování odpadů do spalovacího zařízení. Pak jsou spalitelné odpady dávkovány do 
spalovacích komor tak, aby jejich příliš vysoká výhřevnost způsobující enormní vzrůst teploty 
ve spalovací komoře neohrozila konstrukci spalovacích zařízení včetně kotle a zároveň 
tepelný výkon kotlů v čase nekolísal.  

Rychlé výkyvy teplot ve spalovacích komorách v první řadě vyvolávají teplotní dilatace a tím 
pnutí v materiálech žáruvzdorných vyzdívek a ocelových konstrukčních dílů. To vede ke 
vzniku mikrotrhlin až vizuálně patrných trhlin nebo odlupování svrchních vrstev 
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žáruvzdorných materiálů se zkrácením jejich životnosti. Ocelové díly se mohou deformovat 
nebo praskat, hlavně ve svárech. 

Spalování tuhých odpadů je technicko - technologicky nejsložitější7. Volně ložené tuhé 
odpady jsou shromažďovány a částečně homogenizovány v bunkru před dávkováním do 
spalovací komory. Bývají také přiváženy v obalech – pytlích, lepenkových nebo plastových 

krabicích., kontejnerech či sudech. Tuhé kusové a velkoobjemové odpady musí být před 
spalováním rozdrceny, obvykle nožovými nebo trnovými drtiči. Tím je zajištěn rychlejší 
průběh všech dále uvedených fází spalování tuhých odpadů. Přesto doba zdržení 
spalovaného materiálu ve spalovací komoře je v krajních případech 2 – 3 hodiny.  

Spalování tuhých odpadů má následující fáze: 

 předsoušení           (do 100 oC) 
 odplyňování spojené s pyrolýzou        (200 - 600 oC) 
 zapálení (začíná při odplyňování) - hoření plynů     (500 – 800 oC) 

                                             - hoření polokoksu  (1000 – 1100 oC) 

 dohořívání polokoksu         (až 1200 oC).  
 

Vlastní spalování tuhých odpadů je realizováno ve spalovacích komorách: 

- roštových (rošty přesuvné, vratisuvné, pásové, válcové), 
- rotačních, 
- fluidních. 
 

Pro spalování tuhých odpadů bývá užíváno i dvoukomorové uspořádání spalovacího 
zařízení, např. kombinace spalovací komory s roštem a rotační spalovací komory. V první 

spalovací komoře, proběhnou první tři fáze spalování, ve druhé rotační spalovací komoře 
proběhne dohořívání polokoksu. 

Spalování odpadů probíhá za posledním přívodem vzduchu při teplotách nad 850 oC. Za 

předpokladu, že odpad obsahuje 1 % a více celkového množství chloru ve sloučeninách 
obsažených v odpadu, musí spalování probíhat při teplotách nad 1100 oC. Přebytek vzduchu 
musí být min. 11 %, ale dosahuje i 30 %. Tím je zajištěna velmi účinná oxidace všech 
přítomných oxidovatelných organických sloučenin ze spalovaného odpadu.  

Pro spalování komunálních odpadů je nejčastější použití roštových spalovacích komor. 

Důvodem je provozní spolehlivost a dostatek zkušeností s jejich provozem a údržbou ze 
spalování tuhých fosilních paliv.  

Pro spalování průmyslových odpadů a nebezpečných odpadů bývají používány rotační 
spalovací komory, někdy s předřazenou klasickou roštovou spalovací komorou. V tomto 

případě je jejich výhodou trvalé promíchávání a převracení spalovaného materiálu, což je 

                                                           
7
 Spalovací komory pro spálení tuhých odpadů jsou v principu obdobou spalovacích zařízení na tuhá fosilní 

paliva. 
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podmínkou rychlého a dokonalého prohoření jak odpadu, tak spalováním vznikajícího 
polokoksu.  

Jak již bylo uvedeno, za spalovací komorou (komorami) je umístěna dohořívací komora. 
Jedná se o válcovou ocelovou stojatou nádobu s žáruvzdornou vyzdívkou. Vyhřívána je 
jedním nebo více hořáky na zemní plyn nebo topný olej. Dohořívací komora zajišťuje 
prodloužení doby zdržení spalin na min. 2 sekundy při teplotě nad 1100 oC. Za těchto 
podmínek proběhne termický rozklad a oxidace - spálení organických sloučenin se složitou 
strukturou molekul, s vyšší molekulovou hmotností a pevnými vazbami v molekulách často 
obsahující chlór a další halogeny. Jedná se např. o tyto sloučeniny: 

o freony, 
o aromatické uhlovodíky a jejich deriváty, 
o polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich deriváty, 
o bifenyly a jejich polyhalogenované deriváty,  
o benzo- a dibenzofurany a jejich polyhalogenované deriváty, 
o dibenzodioxiny a jejich polyhalogenované deriváty. 
 

Spaliny musí být za výstupem z dohořívací komory prudce ochlazeny v parním kotli, aby 
rekombinací pyrolýzních  produktů, často velmi reaktivních radikálů, opět nevznikly 
vysokomolekulární látky typu polycyklických aromatických uhlovodíků, dibenzodioxinů a 
dibenzofuranů aj. výše uvedených sloučenin. 

 

Obr. 7  Blokové schéma spalovacího zařízení 

1 – dovoz odpadů, 2 – přejímka odpadů, 3 – zásobní bunkr, 4 – dávkovací zařízení, 5 – 

spalovací zařízení s přívodem vzduchu, 6 – dohořívací komora s přívodem zemního 
plynu, 7 – kotel s přívodem napájecí vody a odvodem páry, 8 – odprašování spalin 
s odvodem popílku, 9 – vícestupňové absorpční čištění spalin s přívodem absorpčního 
roztoku a jeho odvodem do ČOV, 10 – katalytické čištění spalin s přívodem 
redukčního činidla, 11 - adsorpční čištění spalin s odběrem sorbentu, 12 – kouřový 
ventilátor a komín, 13 – odvod škváry a popílku, 14 – ČOV s výstupem vyčištěné vody 
a tuhých odpadů (kalů) 
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V parních kotlích spaloven je obvykle vyráběna přehřátá pára užívaná přednostně pro 
pohon turbogenerátorů. Často jsou v turbogenerátorech užívány protitlaké parní turbíny, což 
umožňuje dokonalejší využití tepla – admisní pára z turbín je buď přímo vedena do sítí 

centrálního zásobování teplem nebo do výměníků tepla k ohřevu vody pro systémy 
centralizovaného zásobování teplem (CZT), tj. vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV).  

Systémy kombinované výroby tepla a elektřiny (KVTE) ve spalovnách zajišťují využití primární 
energie paliva – odpadů – až na 60 %. Spalovny tak prodejem elektřiny a tepla pro systémy 
CZT snižují vysoké náklady investiční a provozní spojené se spalování všech druhů tuhých 
odpadů. 

Tuhé zbytky po spalování – popel nebo škvára ze spalovacích komor jsou odváděny ze 
spalovacích komor a z dohořívacích komor spodem přes vodní uzávěry, kde jsou ochlazeny 
vodou. Popeloviny se někdy v topeništi taví a odtékají v podobě taveniny do vodních 
uzávěrů. Tím také dochází k vitrifikaci tuhých odpadů s minimálním rizikem vyluhovatelnosti 

sloučenin těžkých kovů aj.   

Po ochlazení roztavené strusky nebo škváry v jímce vodního uzávěru jsou dopravovány 
redlerovými a dále pásovými dopravníky do kontejneru. Předtím jsou z nich 

elektromagnetickými třídiči odděleny feromagnetické kovy. Všechny tuhé odpady, tj. popel 
nebo škvára a popílek z elektrostatických nebo textilních odlučovačů, jsou auty odváženy 
v kontejnerech na skládky nebezpečných odpadů. 

Dávkovacím zařízením tuhých odpadů do spalovací komory (turniketové podavače, 
klapkové nebo kychtové uzávěry v násypkách aj.) spolu s vodními uzávěry je celý prostor 
spalovacího zařízení i s aparáty čištění spalin pracující pod sníženým tlakem oddělen od okolí 
a není do něho přisáván vzduch. Podtlak v systému zajišťují spalinové ventilátory, které jsou 

instalovány většinou za vícestupňovými linkami čištění spalin a před komínem.  

 

3.2.1 Zplyňování tuhých odpadů 
Zplyňován odpadů probíhá za podstechiometrického dávkování vzduchu, obvykle ve 

válcových komorách s žáruvzdornou vyzdívkou. Principiálně je možné vzduch obohacovat 
kyslíkem, čímž se významně sníží obsah těžších uhlovodíků v plynu, ale zároveň vzrůstá 
tepelné namáhání zplyňovací komory a rostou investiční i výrobní náklady. Odpadní materiál, 
obvykle dřevní odpad např. ve formě štěpky nebo pelet, je do zplyňovacích komor dávkován 
turniketovými nebo šnekovými podavači. Obdobně jsou zdola vyhrnovány popeloviny 
s obsahem koksu nebo polokoksu. Tím je zajištěno oddělení prostoru zplyňovací komory od 
okolí. Odpad ve zplyňovací komoře prochází sušící, oxidační a redukční zónou. Vznikající plyn 
je následně vícestupňově čištěn. Postupně je zbavován popelovin, dehtů, čpavku a sulfanu, 
např. v proudových odlučovačích, kde je současně ochlazen.   

Vznikající plyn obsahuje vedle dusíku hlavně vodík, metan a oxid uhelnatý. Je 
využitelný pro pohon kogeneračních jednotek s výhodou produkujících elektřinu a horkou 
vodu, což zajišťuje ekonomické provozování.  

Na rozdíl od pyrolyzních zařízení si zplyňovací komory sami produkují nadbytek tepla 
pro zplyňování parciální oxidací organických odpadních materiálů. Proto je pak možné a 
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výhodné zařazení např. membránového plynojemu mezi zplyňovací linku s čištěním a 
spotřebič plynu – kogenerační jednotku. Tím lze kontinuálně provozovat zplyňování a dle 
potřeby diskontinuálně vyrábět elektřinu a teplo pro krytí špičkových odběrů! 

3.2.2 Vícestupňové čištění spalin  
 

Technologická zařízení na termické zneškodňování odpadů (spalováním nebo pyrolýzou) jsou 

vždy vybavena vícestupňovým čištěním spalin. Tato zařízení zajišťují spolehlivé plnění 
zákonem stanovených emisních limitů. Vícestupňové čištění spalin zahrnuje: 

o odprašování spalin: -    elektrostatické odlučovače 
 Pro odlučování prachu z horkých průmyslových plynů o teplotě 300 – 400 oC jsou nyní 
používány výhradně horizontální komorové elektrostatické odlučovače. Proto jsou také 
vhodné pro odprašování spalin z kotlů spaloven komunálních nebo průmyslových odpadů. 
Účinnost odloučení prachových částic i submikronové velikosti přesahuje 99,5 %.   

-   venturiho proudové odlučovače 

Proudové odlučovače pracují na principu nástřiku vypírací kapaliny do proudu 
čištěného plynu. V něm se vypírací kapalina v důsledku intenzivní turbulence rozptyluje na 
jemné kapičky. Tím je dosaženo vysoké pravděpodobnosti kontaktu kapek se 
smáčitelnými prachovými částicemi, což jsou základní podmínky jejich odloučení. Velký 
mezifázový povrch je podmínkou jak pro odlučování prachu, tak pro intenzívní sdílení tepla a 
případně i absorpci plynů během odlučování prachu.  

Proudové odlučovače jsou s úspěchem využívány ve spalovnách komunálních, 
průmyslových i nebezpečných odpadů. Často je zde kumulována funkce odprašovacího 
zařízení spolu s chlazením odsávaných plynů a absorpcí. Jako vypíracích kapalin je užíváno 
vodných alkalických roztoků (např. NaOH, Na2CO3). Použití vápenného mléka není vhodné 
pro riziko zanášení až ucpání rozprašovacích trysek. Z uvedených důvodů bývají proudové 
odlučovače předřazeny dalším stupňům čištění spalin – absorpčním kolonám s výplní, které 
chrání před zanášení kaly nerozpustných látek. 

Odlučivost prachu v proudových odlučovačích přesahuje 98 – 99 % i pro částice 
velikosti kolem 1 m. Tyto parametry je řadí k vůbec nejúčinnějších mokrým odlučovačům 
prachu.   

 

o absorpce plynných kysele reagujících zplodin v alkalických roztocích:  

Absorpce s chemickou reakcí náleží k nejúčinnějším a z pohledu kinetiky také 
nejrychlejším metodám čištění odpadních plynů. Proto je velmi vhodná i pro čištění spalin ze 
spaloven odpadů komunálních, průmyslových a nebezpečných.  

Chemická reakce závisle na rychlosti průběhu probíhá v kapalné fázi při fázovém 
rozhraní, je-li velmi rychlá nebo v určité vzdálenosti od fázového rozhraní, je-li pomalá. 
Účinnost absorpce v alkalických absorpčních roztocích se blíží 100 %, pokud není 
koncentrace absorbované složky v čištěném plynu příliš nízká, tj. pod 1 – 2 g.m-3.  

Absorpce probíhá zpravidla ve válcových kolonách s protiproudým prouděním spalin 
a absorpčních roztoků. Do prostoru absorbérů je zhora nastřikována absorpční kapalina, 
zdola proudí čištěné spaliny. Pod víkem absorbérů nad rozstřikovači jsou umístěny žaluziové 
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odlučovače kapek bránící jejich úletu z absorbéru s čištěnými spalinami. Absorpční kapalina 
je dopravována odstředivými čerpadly z předlohové nádrže do rozstřikovače v horní části 
absorbéru. Z prostoru absorbéru je odváděna samospádem zpět do předlohové nádrže. Jako 
předlohová nádrž může fungovat i spodní část absorbéru. Čerstvá alkalická absorpční 
kapalina je dávkována do absorbéru. Při poklesu pH pod 8 je vyčerpaná absorpční kapalina 
odváděna do neutralizační stanice čistírny odpadních vod (ČOV). Ta je běžně součástí 
technologických zařízení spaloven odpadů. V ČOV jsou ze zneutralizovaných absorpčních 
kapalin filtrací odděleny kaly - nerozpustné sloučeniny. Odfiltrovaný a odvodněný kal je 
odvážen závisle na chemickém složení na skládku průmyslového nebo nebezpečného 
odpadu.  

 
Absorpční čištění spalin vodnými roztoky hydroxidu sodného a uhličitanu 

vápenatého je realizováno v absorpčních kolonách s výplní např. raschigových kroužků. 
Suspenze vápenného mléka je mechanicko – pneumaticky rozstřikována do proudu spalin v 
prostoru absorbérů bez výplně. Důvodem je vznik omezeně rozpustných siřičitanů a 
nerozpustných síranů vápenatých, které by jakoukoliv absorpční kolonu s výplní zanášely. 
 

Vyčerpané absorpční roztoky jsou odváděny do čistíren odpadních vod. Jelikož 
vykazují alkalickou reakci, jsou neutralizovány zředěnými odpadními kyselinami. Používána je 
HCl nebo s výhodou H2SO4, která tvoří více omezeně rozpustných sloučenin, především 
s těžkými kovy. Nerozpustné látky jsou odfiltrovány, obvykle na kalolisech. Odloučené kaly 
jsou spolu s popelovinami odváženy v kontejnerech na skládky nebezpečných odpadů. Filtrát 
vyčištěné odpadní vody je vypouštěn do recipientu, případně je sváděn kanalizací do čistíren 
komunálních odpadních vod. 
 
o Adsorpce polyhalogenovaných dibenzodioxinů, benzo- a dibenzofuranů na aktivním 

uhlí nebo aktivním koksu 

 
Do adsorbérů vstupují spaliny odpadů komunálních, průmyslových a nebezpečných 

předčištěné odprášením a absorpcí. Tím je zaručeno, že póry adsorbentů nebudou zanášeny 
prachem, což by je znehodnotilo. Adsorbéry s pevným ložem jsou stojaté válcové nádoby 
s vrstvou granulovaného, tabletovaného nebo kusového sorbentu. Jako adsorpční hmoty – 
adsorbenty - jsou s ohledem na účinnost a ceny používány aktivní uhlí nebo aktivní koks. 
Jsou vhodné pro čištění spalin od PAU, dioxinů, benzofuranů, dibenzofuranů a jejich 
derivátů. Obecně platí, čím je vyšší bod varu znečišťující složky, tím rychleji a s vyšší účinností 
je adsorbována.  

Vyčerpané adsorbenty nejsou v těchto případech regenerovány. Jsou zneškodňovány 
za chladu zalitím do betonu cementací, aby nedošlo k desorpci adsorbovaných škodlivin. Pak 
jsou ukládány do skládek nebezpečného odpadu, což nemusí být ve všech případech zcela 
bezpečné. Proto také bývají použité adsorbenty spalovány za přesně definovaných podmínek 
- teplota hoření a doba zdržení spalin v zóně teplot nad 1200 oC po dobu min. 2 sec., vysoký 
přebytek kyslíku, prudké podchlazení spalin a opět jejich vícestupňové čištění. Spalováním je 
zajištěn termický rozklad a oxidace většiny původně adsorbovaných škodlivin.  
 
Adsorbéry s pohyblivým ložem  
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 V principu jsou možná dvě základní uspořádání – buď jsou používány adsorbéry 
s fluidním ložem adsorbentu nebo je adsorbent dávkován do proudu plynu, pak se jedná o 
proudové adsorbéry. Jako adsorpční hmota je prakticky výhradně používáno aktivní uhlí. 
Zneškodnění adsorbentů je shodné, jako bylo uvedeno dříve.  
 
a) Ve fluidních adsorbérech zdola proudící plyn vytváří fluidní lože – vířící vrstvu 

adsorbentu. Jsou vyžadovány adsorbenty s pevnými, dostatečně tvrdými a pokud možno 
monodisperzními částicemi. To umožňuje spolehlivé vytvoření fluidního lože a zajišťuje 
malý otěr částic. Přesto musí být vystupující plyn odprašován, aby úlet prachu čištěnou 
směs plynů neznečišťoval. Zásadní výhodou tohoto typu adsorbérů je dokonalý kontakt 
směsi plynů s adsorbentem, což je zárukou vysokého měrného výkonu na jednotku 
adsorpčního prostoru. Pokud fluidní adsorpce pracuje za např. atmosférického tlaku je 
adsorbent z fluidního lože kontinuálně pneumaticky odváděn k zneškodnění. Nový 
adsorbent je dávkován přímo do fluidního lože.  

 
b) Proudové adsorbéry., jsou nenáročné na disperzitu a pevnost částic adsorbentu – 

aktivního uhlí8. Adsorbent je z proudu spalin odlučován v textilním filtru. Jelikož sorpční 
kapacita adsorbentu nebývá jedním průchodem aparaturou vyčerpána, je možné ho část 
vracet jako recykl zpět do proudového adsorbéru.  
Adsorpce znečišťujících látek ze spalin probíhá jak v proudu plynů, tak i ve filtračním 
koláči filtru.   

 
  katalytická oxidace polyhalogenovaných dibenzodioxinů, benzo- a 

dibenzofuranů peroxidem vodíku 

 

Katalytická oxidace dioxinů, benzo- a dibenzofuranů peroxidem vodíku může nahradit 
kterýkoliv z dříve uvedených adsorpčních systémů. Katalytická oxidace vede k jejich rozkladu 

až na oxid uhličitý a vodu. Reakce je katalyzována platinovými kovy na keramickém nosiči při 
teplotách kolem 500 oC. 

o redukce NOx 
 

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) oxidů dusíku je prováděna vodným roztokem 
čpavku nebo močoviny dávkovaným do proudu horkých spalin. Roztok je obvykle dávkován 
postupně do spalin před kotlem při teplotách kolem 500 – 600 oC. Zajišťuje snížení obsahu 
NOx cca na 50 %. Průběh redukce vystihují následující stechiometrické rovnice: 

  3 NO2   +   4 NH3      7/2 N2   +   6 H2O     
   

3 NO    +   2 NH3      5/2 N2   +   3 H2O    
    

3 NO2   +   2 CO(NH2)2     7/2 N2   +   2 CO2   +   4 H2O   
 

                                                           
8
 Některé konstrukce proudových adsorbérů využívají směsi vápna s 5 – 10 % aktivního uhlí. Tím v systému 

proudového adsorbéru  probíhá jak fyzikální adsorpce na aktivním uhlí, tak i chemisorpce kysele reagujících 

plynných složek v páleném vápnu nebo vápenném hydrátu. 
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  3 NO    +   CO(NH2)2      5/2 N2   +   CO2   +   2 H2O   
 

Uvedená metoda je používána i přes omezenou účinnost především proto, že je strojně-
technologicky jednoduchá, provozně spolehlivá i levná a často postačuje pro splnění 
platných emisních limitů NOx v ČR i zemích EU. 
 
Selektivní katalytická redukce oxidů dusíku (SCR) čpavkem probíhá na heterogenním 
katalyzátoru. Aktivní složkou katalyzátoru je V2O5 na silikátovém nosiči. Redukce je 
prováděna za atmosférického tlaku a teploty 250 – 350 oC. Konverze NOx na dusík přesahuje 
98 %, výstupní koncentrace NOx jsou pod 100 ppm, v některých případech i pod 30 ppm. Tím 
jsou s rezervou plněny emisní limity. Průběh exotermních reakcí během selektivní katalytické 
redukce vystihují stechiometrické rovnice (30 a 31). 
 Čištěný odpadní plyn je přiváděn ventilátorem do rekuperačního výměníku, kde je 
předehříván na reakční teplotu, odkud je veden dále do katalytického reaktoru. Plyn musí 
obsahovat nadstechiometrické množství čpavku nutné pro redukční reakci. Přebytek čpavku 
se pohybuje kolem 5 %. Přebytek tepla je využíván v koncovém výměníku tepla k přípravě 
horké vody, což zlepšuje ekonomiku provozu čistící aparatury.  
 
3.2.4. Emisní limity ze spalování odpadů 
 
 Emisní limity a další podmínky pro spalování tuhých komunálních odpadů TKO) jsou 
stanoveny Nařízením vlády č. 354/2002 Sb. se změnami stanovenými Nařízením vlády 
206/2006 Sb. Příslušná momentálně platná legislativa je uložena ne webových stránkách 
MŽP pod adresou www.env.cz ve složce Legislativa. Uvedené nařízení se vztahuje rovněž na 
spoluspalování odpadů např. v cementářských rotačních pecích, jak bylo uvedeno 
v předcházejících kapitolách. 
 

 

(a) Průměrné denní hodnoty - složka     max. koncentrace 

 

1.   Tuhé znečišťující látky celkem (TZL)      10 mg.m-3 

2.   Organické látky v plynné fázi vyjádřené celkovým obsahem   10 mg.m-3 

      organického uhlíku (TOC) 

3.   Plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl   10 mg.m-3 

4.   Plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF     1 mg.m-3 

5.   Oxid siřičitý (SO2)        50 mg.m-3 

6a. Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2 pro stávající            200 mg.m-3 (*) 

      spalovny o jmenovité kapacitě nad 6 t/h a nové spalovny 

6b. Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2 pro stávající            400 mg.m-3(*) 

http://www.env.cz/
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       spalovny o jmenovité kapacitě do 6 t/h 

Poznámka: Pro stávající spalovny mohou být schváleny následující výjimky (*): 

1. Do 1. ledna 2008 je pro zařízení s jmenovitou provozní kapacitou ≤ 6 t.h-1 přípustná 
průměrná denní hodnota pro NOx  500 mg.m-3. 

2. Do 1. ledna 2010 je pro zařízení s jmenovitou provozní kapacitou > 6 t.h-1 ale ≤ 16 t.h-1 
přípustná průměrná denní hodnota pro NOx  400 mg.m-3. 

3. Do 1. ledna 2008 je pro zařízení s jmenovitou provozní kapacitou > 16 t.h-1 ale < 25 t.h-1 
neprodukující odpadní vody přípustná průměrná denní hodnota pro NOx  400 mg.m-3. 

4. Do 1. ledna 2008 je přípustná průměrná denní hodnota pro tuhé znečišťující látky 20 
mg.m-3. 

 

 

(b) Složka - průměrné půlhodinové hodnoty      A (100 %)       B (97 %)  

               (mg.m-3)         (mg.m-3) 

1. Tuhé znečišťující látky celkem (TZL)      30  10  

2. Organické látky v plynné fázi vyjádřené obsahem    20    10  

     celkového organického uhlíku (TOC) 

3. Plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl   60    10  

4. Plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF       4      2  

5. Oxid siřičitý (SO2)                                      200               50  

6. Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2 pro                                   400           200  

     stávající spalovny o jmenovité kapacitě nad 6 t.h -1 a nové spalovny 

Poznámka: S platností nejdéle do 1. ledna 2008 byly schváleny výjimky pro NOx u stávajících 

spaloven o jmenovité provozní kapacitě mezi 6 a 16 tunami za hodinu, a to tak, že povolená 
průměrná půlhodinová hodnota ve sloupci A je nejvýše 600 mg/m3 a ve sloupci B 400 

mg/m3. U vybraných prvků a jejich sloučenin jsou stanoveny hodnoty nižší – viz tabulka: 

 

(c) Průměrné hodnoty během období odběru vzorků nejméně 30 minut a nejvýše 8 hodin 

      Složka               koncentrace A celkem B celkem 

1.   Kadmium a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Cd)   0,05 mg.m-3 0,1 mg.m-3 

(*) 

2.   Thalium a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Tl)   0,05 mg.m-3 0,1 mg.m-3
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3.   Rtuť a její sloučeniny (vyjádřené obsahem Hg)    0,05 mg.m-3  0,1 mg.m-3 

(*) 

4.   Antimon a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Sb)  0,05 mg.m-3 0,1 mg.m-3 

5.   Arzén a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem As)  0,05 mg.m-3 0,1 mg.m-3 

6.   Olovo a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Pb)   0,05 mg.m-3 0,1 mg.m-3 

7.   Chróm a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Cr)  0,05 mg.m-3 0,1 mg.m-3

  

8.   Kobalt a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Co)   0,5 mg.m-3   1 mg.m-3 (*) 

9.   Měď a její sloučeniny (vyjádřené obsahem Cu)   0,5 mg.m-3   1 mg.m-3 

10. Mangan jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Mn)  0,5 mg.m-3   1 mg.m-3 

11. Nikl a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Ni)   0,5 mg.m-3   1 mg.m-3 

12. Vanad a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem V)  0,5 mg.m-3   1 mg.m-3 

Průměrné hodnoty zahrnují i emise příslušných těžkých kovů a jejich sloučenin v plynné fázi. 
(*) Průměrné hodnoty přípustné do 1. ledna 2007 u stávajících zařízení, která byla uvedena 
do 
provozu před 31. prosincem 1996 a která spalují pouze nebezpečné odpady. 
 
(d) Emisní limit z průměrných hodnot součtového obsahu polychlorovaných dibenzodioxinů 
a dibenzofuranů naměřených ve vzorku odebraném během období nejméně 6 hodin a 
nejvýše 8 hodin, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu 
toxicity podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení 
            

 Dioxiny a furany        0,1 ng TE/m3 

 (e) Emisní limity oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách během provozu spalovny (mimo dobu 

spouštění a odstavování) 

 

1. 50 mg/m3 při stanovení průměrné denní hodnoty, 
2. 150 mg/m3 u minimálně 95 % všech stanovení průměrné desetiminutové hodnoty 

nebo 100 mg/m3 u všech stanovení průměrné půlhodinové střední hodnoty 
provedených během každého období 24 hodin. 

3. U schválené technologie fluidního spalování je přípustná průměrná hodinová hodnota 
nejvýše 100 mg/m3. 
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Moderní spalovny odpadů vybavené vícestupňovým čištěním spalin jsou schopny s rezervou 
plnit zákonné emisní limity a limity povolené schvalovacím řízením, jak je např. uvedeno v 

následující Tabulce 7: 
3.2.5 Propojení odpadového a tepelného hospodářství měst 

V řadě měst Evropy, USA, Japonska i jinde jsou systémy výroby tepla ve výtopnách, 
teplárnách a spalovnách komunálních nebo průmyslových a nebezpečných odpadů vzájemně 
technologicky propojeny. Společně zajišťují dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé 
užitkové vody, případně páry pro technologické účely.  

Z hlediska majetkoprávních poměrů mají v těchto společnostech zastoupení obce, 
firmy působící v oboru odpadového hospodářství, firmy tepelného hospodářství, výrobci 
příslušných technologických zařízení spaloven aj. Zároveň tyto firmy provozují kompostárny a 
skládky. Např. v SRN, Dánsku a Nizozemsku to bývají neziskové organizace, které jsou ze 

zákona povinny finanční přebytky ihned reinvestovat. Tím je zajištěna plynulá obnova a 
modernizace technologických zařízení. 

Výhody vzájemného propojení tepelných a odpadových hospodářství měst lze 
shrnout do následujících bodů:  

 nezvýší se absolutní množství emitovaného CO2  do atmosféry, 

 společné využití tepla pro přípravu TUV, vytápění, výrobu elektřiny nebo pro 
technologické účely, 

 úspora fosilních paliv, 

 společné napojení na inženýrské sítě, 
 zjednodušené zálohování energetických bloků v případě poruch, 
 společný rozvod tepla s nižšími ztrátami,  
 společná trafostanice a napojení na rozvodnou síť elektřiny, 
 společná ČOV a kanalizační síť včetně připojení na sítě měst, 
 společná administrativní a sociální zařízení, 
 společné servisní provozy: - úpravna napájecí vody pro kotle, 
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- sklady náhradních dílů, chemikálií a maziv, 

- dílny inspekční údržby, 

– skládka popílků a škváry. 

2.2.5 Skládkování 
 

Každý asi ví, že skládka je místo, kam se vozí odpad. Zákon ji popisuje jako technické zařízení pro 
ukládání odpadů. Co si pod tímto pojmem představit a jak skládkování probíhá? 

Skládkování patří mezi nejlevnější a nejvyužívanější způsoby odstraňování odpadu. Na skládku však 
nemůžeme vozit, co nás napadne. Je to řízený a přísně kontrolovaný proces a každá skládka má 
povoleny jen určité druhy odpadů. Podle toho rozlišujeme tři skupiny skládek: 

    - pro ukládání inertních odpadů (např. stavební suť bez nebezpečných látek, zemina a kamení), 

    - pro ukládání ostatních odpadů (např. komunální odpady, objemný odpad), 

    - pro ukládání nebezpečných odpadů (např. odpadní barvy a nátěrové hmoty, odpadní chemikálie, 
vrtné kaly s obsahem nebezpečných látek). 

Skládkování má, podobně jako ostatní způsoby odstraňování odpadu, své postupy a technologie. 
Odpad se ukládá buď do otevřených prohlubní, nebo se vrší nad úroveň terénu. Oba způsoby lze 
samozřejmě kombinovat. Zvláštním případem jsou skládky podzemní, využívající přirozené nebo 
uměle vytvořené dutiny pod povrchem země (hlubinná injektáž). Každá skládka má několik 
ochranných vrstev. Základem je těsnící vrstva, která brání úniku tzv. skládkových vod a výluhů do 
okolního prostředí a podzemních vod. Skládky jsou také vybaveny odvodňovací vrstvou, která 
prostřednictvím drenážního potrubí odvádí do speciálně zabezpečené jímky skládkovou vodu. 
Skládková voda je vlastně srážková voda, která naprší na plochu skládky a prosákne uloženým 
odpadem. Ze skládky se odebírá i skládkový plyn (bioplyn, který tvoří metan (CH4) a oxid uhličitý 
(CO2), doplněný stopovými příměsemi), který vzniká při rozkladu biologických složek a který se dále 
energeticky využívá. 

Na skládkách se provádí tzv. hutnění odpadu, které spočívá ve stlačování jednotlivých vrstev odpadu. 
Kromě toho, že na skládku se pak vejde více odpadů, přispívá hutnění i k tvorbě skládkového plynu, k 
omezení zápachu, úletu lehkých částeček odpadu i k omezení aktivity nežádoucích živočichů, jako 
jsou hlodavci nebo ptáci. Hutnění má význam i bezpečnostní. Na zhutněné ploše hrozí menší riziko 
vzniku požáru, a pokud vznikne, dá se snadno uhasit. K hutnění se používají stroje zvané kompaktory. 

Skládkování představuje v ČR nejvyužívanější způsob odstraňování odpadu, i když v posledních letech 
jeho podíl na celkové produkci odpadů setrvale klesá. V roce 2013 bylo skládkováním uloženo 11,3 % 
z celkové produkce odpadů v ČR. Skládkováním se také odstraňuje cca 52 % veškerého komunálního 
odpadu. 
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Obr. 8 Průřez tělesem skládky na rovině a na svahu 

Zdroj: www.cenia.cz 
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Obr. 9 Skládka komunálního odpadu v Praze Ďáblicích  
Zdroj: http://ekolist.cz 

2.2.6 Čistírny odpadních vod 
 

Čistírny odpadních vod neboli ČOV jsou v publikaci zmiňovány hlavně kvůli nové legislativě EU i 
jednotlivých členských států, který v poslední době razantně reaguje na nové poznatky o složení kalů. 
Tyto skutečnosti spolu s ekonomickými důvody podnítily rozvoj a uplatnění moderních procesů 
anaerobní stabilizace kalů nebo doplnění existujících kalových linek ČOV o nové procesy 
zpracovatelské linky. Kombinuje se využití energie z čistírenských kalů s jejich materiálovou 
transformací do formy opět využitelné jako hnojivo nebo se zájmem na získání fosforu jako 
výhledově kritického materiálu EU. 

Anaerobní stabilizace vyhníváním, termická hydrolýza, nízkoteplotní sušení a pyrolýza patří k 
nejslibnějším procesům, které se používají při přeměně čistírenských kalů na energii a hnojivo. 

Anaerobní zpracování kalů z čistíren odpadních vod vytváří kalový plyn (bioplyn) bohatý na metan, 

který je obvykle využíván v kogeneračních zařízeních k pokrytí spotřeby tepla při ohřevu 
metanizačních nádrží a výrobě elektrické energie. Anaerobní stabilizace kalů je soubor navazujících 
biologických procesů, které však mají omezení z hlediska účinnosti, protože nezvládají dostatečně 
extrahovat energii z čistírenských kalů. Vyhnilý kal stále obsahuje značný organický podíl v sušině, 
který je ale obtížně biologicky rozložitelný. 

Aby byla využita i tato obtížně biologicky využitelná část vyhnilého kalu, aplikují se postupně různé 
procesy k posílení anaerobního rozkladu organické hmoty nebo procesy úpravy kalu a následné 

energetické přeměny. Z provedených šetření se jeví, že existují různé kombinace anaerobního 
mezofilního nebo termofilního rozkladu s dalšími procesy, které umožní dosáhnout vyšší energetické 
účinnosti a současně zajistit materiálovou transformaci čistírenských kalů do formy dále využitelné 
jako zdroj. 
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Obr. 10  Aplikované postupy k naplnění materiálové transformace kalů 

http://www.cpga.cz/files/prednasky/1804_Fryba_Kos_Materialova_transformace%20CK_%20final.p

df 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Termické zpracování kalů -  procesy a podmínky 

http://www.cpga.cz/files/prednasky/1804_Fryba_Kos_Materialova_transformace%20CK_%20final.p

df 
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Tab. 8: Nakládání s kaly v ČR 

Zdroj: www.czso.cz

 

 

Ze statistiky Českého statistického úřadu vyplývá, že v současné době (k roku 2017) se převážná část 
(76,6 %) vyprodukovaných čistírenských kalů (178 077 tun sušiny) využívá k přímé aplikaci na půdu a 
k rekultivacím (42,4 %) a ke kompostování (34,2 %). Čistírny odpadních vod tedy skýtají vysoký 
potenciál znovuvyužití odpadů. 

 

2.2.7 Kompostování 
 

Kompostování bioodpadu je z celospolečenského hlediska nejpřirozenější a ekologicky nejvhodnější 
forma přeměny a zhodnocení tohoto organického materiálu. 

Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji 
technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje 
optimální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky 
rychleji a produktivněji oproti polním podmínkám. 

Kompost: směs organických a minerálních látek oživená užitečnou mikroflórou, v níž probíhají nebo 
již proběhly procesy biologického rozkladu a humifikace. 
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K čemu slouží 

Proces kompostování urychlí zetlení odklízené travní hmoty, respektive vytvoří materiál, který může 
sehrát důležitou roli při péči o půdu a vylepšování půdních, zejména fyzikálních vlastností tak, aby 
půda byla schopna plnit své potřebné ekologické funkce. Vyzrálý kompost přispívá k tvorbě půdního 
humusu, který je základem půdní úrodnosti, přičemž živiny vázané na humusové částice se 
nevyplavují vodou tak, jako je tomu u průmyslově vyrobených hnojiv a jsou rostlinám k dispozici 

podle jejich potřeby. 

 
Obr. 12 Kompostárna Letiště Hradec Králové 

Zdroj: https://www.mariuspedersen.cz 
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2.3 Zobrazení v mapách ČR 

 

Obr. 13 Rozmístění spaloven odpadu nakládající s odpady v technologickém procesu k 6.11.2017 

Zdroj: www.czso.cz 
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Obr.14 Mapa bioplynových stanic komunálních 

Zdroj: http://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic.html 

 
Obr.15 Mapa bioplynových stanic průmyslových 

Zdroj: http://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic.html 
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Obr. 16 Rozmístění skládek odpadů skupiny S-IO k 6.11.2017 

Zdroj: www.czso.cz 

 

http://www.czso.cz/
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Obr. 17 Rozmístění skládek odpadů skupiny S-OO, S-NO k 6.11.2017 

Zdroj: www.czso.cz 

http://www.czso.cz/
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Obr. 18 Rozmístění skládek a zařízení na biologickou úpravu a kompostování k 6.11.2017 

Zdroj: www.czso.cz 

 

 

2.4 Zúžení problematiky ke konkrétnímu regionu – Ústecký kraj a Skládka 

Vrbička 

- jako konkrétní lokalita k prezentaci popisované problematiky a technologie byla vybrána skládka 
Vrbička 
- důvod výběru - v současnosti je zde členem Klastru řešena projektová dokumentace, týkající se 
alternativní využitelnosti směsného komunálního odpadu, jdoucího nyní na skládku Vrbička 
- z tohoto důvodu se budeme detailněji zabývat problematikou energetického využití odpadu 
v Ústeckém kraji 
 

http://www.czso.cz/
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Obr. 19 Skládka Vrbička – umístění 

 

2.4.1 Zmapování výskytu zdrojů odpadů vhodných pro energetické využití – Ústecký 

kraj 
V následující kapitole se publikace detailněji zaměřuje na Ústecký kraj a popisuje poměry v kraji. 

Skládky, spalovny, kompostárny a čistírny odpadních vod, které se nachází na území ústeckého kraje. 
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Tab. 9: Skládky v Ústeckém Kraji.  

Zdroj: http://mapaskladek.aspone.cz/List 

Název Adresa Provozovatel Typ skládky 

Skládka Vysoká Pec Vysoká Pec, 431 59 Marius Pedersen a.s. -, S-OO, - 

Skládka TKO České Hamry 
Žižkova 1189,  431 91 
Vejprty Služby města Vejprty -, S-OO, - 

Skládka ORLÍK IV Malšovice, 405 02 Technické služby Děčín a.s. -, S-OO, - 

Skládka odpadů (Tušimice) Tušimice 7, 432 01  Kadaň Skládka Tušimice a.s. S-IO, S-OO, S-NO 

Skládkový komplex CELIO 
V Růžodolu 2, 436 01 
Litvínov CELIO a.s. S-IO, S-OO, S-NO 

Skládka Modlany II 
Modlany 34, 417 13 
Modlany Marius Pedersen a.s. -, S-OO, - 

Skládka skupiny S-NO 
Lukavec, k.ú. Lovosice Lovosice 410 30  LADEO Lukavec s.r.o. -, -, S-NO 

Skládka odpadů Vrbička 
Partyzánská 93, 441 01 
Podbořany SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. -, S-OO, - 

Skládka odpadů SONO 
Čížkovice, Želechovice 48, 
410 02 Lovosice SONO PLUS, s.r.o. -, S-OO, - 

Skládka průmyslových 
odpadů (Všebořice - 
Podhoří) 

Podhoří 328/28, 400 10 Ústí 
nad Labem SITA CZ a.s. -, S-OO, S-NO 

Skládka odpadů CSO II 
Litoměřická 272, 411 08 
Štětí Mondi Štětí a.s. -, S-OO, - 

 

V Ústeckém kraji se vyprodukovalo celkem 296 217 tun komunálního odpadu, což tvoří zhruba 8 % 
celkové produkce České republiky. I přes tuto poměrně vysokou produkci komunálního odpadu nemá 
Ústecký kraj v porovnání s ostatními kraji s podobnou produkcí (Jihomoravský, Olomoucký, Plzeňský) 
tak mnoho skládek odpadu. 
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Tab. 10  Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2017 
             Industrial and municipal waste generation: by region; 2017 

  
      

ČR, kraj 
CZ, Region 

Průmyslové  
odpady1) 

v t  
Industrial  
waste1)  
Tonnes 

Průmyslový  
odpad 

v kg/obyvatele 
Industrial  

waste  
kg per capita 

Komunální  
odpady 

v  t   
Municipal  

waste 
Tonnes  

Komunální  
odpad 

v kg/obyvatele 
Municipal  

waste 
kg per capita 

Odděleně  
sbírané složky  
v kg/obyvatele 

Waste  
components  

collected  
separately 

kg  per capita 

Česká republika 
Czech Republic 5 179 587 489 3 642 958 344 53 

v tom:   
 

      

Hl. m. Praha 406 770 316 401 008  312 56 

Středočeský 730 213 543 537 526  399 52 

Jihočeský 256 023 401 236 597  370 57 

Plzeňský 303 932 525 187 941  324 59 

Karlovarský 40 820 138 97 171  328 46 

Ústecký 449 502 548 296 217  361 45 

Liberecký 157 470 357 124 992  283 37 

Královéhradecký 238 054 432 177 802  323 54 

Pardubický 174 912 338 179 962  348 56 

Kraj Vysočina 246 332 484 192 742  379 62 

Jihomoravský 363 944 308 374 228  317 46 

Olomoucký 219 084 346 230 885  365 50 

Zlínský 227 384 390 183 831  315 66 

Moravskoslezský 1 365 145 1 131 422 055  350 53 

      
1) průmyslové odpady zahrnují odpady z odvětví  
CZ-NACE 10 - 33 

 1) Industrial waste includes  waste generated  
by activities classified under CZ-NACE divisions 10 - 33. 

 

Černé skládky 

Ústecký kraj se potýká s problémem ve formě velkého výskytu černých skládek. Velká města 
v ústeckém kraji zaplatila v minulosti již miliony korun za likvidaci a svoz černých skládek. V roce 2018 

v ústecké čtvrti Předlice proběhlo vyklízení obří černé skládky. Tuny odpadu tam nashromáždili tamní 
obyvatelé za více než deset let. Jedním z důvodů úklidu byla i pokračující epidemie žloutenky. Město 
na úklid vyčlenilo tři miliony korun ze svého rozpočtu. Výslednou sumu pak bude vymáhat po majiteli 
pozemku. Odstranění černé skládky v Ústí nad Labem nařídila Krajská hygienická stanice. Sklářská 
ulice v Předlicích totiž patří mezi místa s častým výskytem žloutenky typu A. Několik velkých 
nelegálních skládek se také na katastrech obcí Rohatce, Nové Dvory a Židovice. Odstranění 
nelegálních skládek je velmi nákladná činnost a často dojde k jejich opětovnému založení. 
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Obr. 20 Černá skládka Předlice 

Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20100331_jit_bordel_predlice_neporadek.html 

 

- Spalovny 

V ústeckém kraji chybí spalovna komunálního odpadu a je pouze předmětem spekulací, zda bude 
v budoucnu vystavena. Jelikož má ústecký kraj vysokou produkci odpadu, začínají být skládky 
přehlcené odpady, i proto se již několikrát v minulosti hovořilo a výstavbě ZEVO. 

Ústecký kraj disponuje jednou z největší spaloven nebezpečných odpadů, která stojí v Trmicích na 
Ústecku. Spaluje sice především zdravotnický odpad, ale na seznamu odpadů, které v ní shořely, 
neschází ani různý odpad z chemického průmyslu a další. Spalovna prošla rukama různých majitelů a 
provozovatelů. Dnes patří nadnárodní společnosti Suez. 

Zneškodňuje odpady vzniklé činností nemocnic, průmyslových podniků a odpady ze sběrných dvorů a 
roční kapacita spalovny je 16 tisíc tun odpadu. 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20100331_jit_bordel_predlice_neporadek.html
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Obr. 21 Spalovna nebezpečných odpadů v Trmicích  
Zdroj: https://arnika.org/spalovna-v-trmicich 

 

- Kompostárny 

Na území Ústeckého kraje je v současné době provozováno celkem 18 kompostáren s kapacitou nad 150t/rok 
na základě rozhodnutí krajského úřadu: 

Bězděkov, Bílina-Chudeřice, Blšany u Loun, Chomutov, Čížkovice-SONO PLUS, EKOPORTA Bohemica 
spol. s r.o., Kobra, Údlice, Kompostárna, Údlice, Litvínov, Málkov-BioImpro, Málkov-Jiří Weber, 
Modlany, Most, Postoloprty, Šluknov, Ústí nad Labem-Podhoří, Ústí nad Labem-Všebořice 
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Obr. 22 Největší kompostárny v Ústeckém kraji (Málkov-BioImpro, Málkov-Jiří Weber, Chomutov, 
Kompostárna Údlice, Bezděkov, Postoloprty, Most, Blšany u Loun, Čížkovice-SONO PLUS, Bílina-

Chuděrice, EKOSPORTA Bohemica spol. s.r.o., Ústí nad Labem-Podhoří, Šluknov, Hošťka - provoz 

přerušen) 
Zdroj: https://arnika.org/spalovna-v-trmicich  
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- Čistírny odpadních vod 

 

Podle Modré zprávy MŽP žilo v roce 2017 v domech připojených na kanalizaci 9,052 mil. obyvatel 
České republiky, tj. 85,5 % z celkového počtu obyvatel. Do kanalizací bylo vypuštěno (bez 

zpoplatněných srážkových vod) celkem 453,3 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo čištěno 
97,5 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 442,2 mil. m3. Počet obyvatel 
napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 107 266. Objem vypouštěných odpadních vod do 
kanalizace bez vod srážkových vzrostl meziročně o 6,4 mil. m3. Ukazatel podílu čištěných odpadních 
vod bez vod srážkových v roce 2017 vzrostl o 0,2 %. Nejvyšší podíl obyvatel připojených na kanalizaci 
byl v roce 2017 v Karlovarském kraji (99,3 %) a hlavním městě Praze (99,2 %), nejnižší podíl byl v 
Libereckém kraji (69,0 %) a v kraji Středočeském (73,4 %). Podíl obyvatel připojených na kanalizaci 
v Ústeckém kraji byl v roce 2017 (viz. Tabulka 11). 

 

Tab. 11 Počet obyvatel bydlících v domech připojených na kanalizaci a množství vypouštěných a 
čištěných odpadních vod v roce 2017 v jednotlivých krajích 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/607186/Modra_zprava_2017_web.pdf 
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Úpravna vody          Čistírna odpadních vod 

Obr. 23 Čistírny odpadních vod a úpravny vody v Ústeckém kraji 

Zdroj: https://www.svs.cz/prezentace/include/mapa.html 

Čistírny odpadních vod jsou situovány opět v blízkosti velkých měst ústeckého kraje. 

 

2.4.2 Skládka Vrbička 
 
 
 

 

 
Obr. 24 Skládka Vrbička – areal svozu 
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Kolik obcí, obyvatel skládka obhospodařuje 

-Skládka Vrbička s.r.o. zajišťuje v okolí Podbořan a na radonicku a měcholupsku svoz 
domovního odpadu. 

-Na skládku se ukládá komunální odpad odvážený „popeláři” z celé řady měst a obcí okresu 
Louny, některé z nich jsou majitelé skládky. 

Nikde se nedají vyhledat informace o městech, obcích, které by odvážely odpad zrovna na 
skládku Vrbička, ale jsou města a obce, které jsou společníky s vkladem, takže by se dalo 
předpokládat, že tam odpad vyváží. Jsou to:  

-Městys Měcholupy -Obec Petrohrad -Město Vroutek -Město Žatec 

-Obec Lubenec -Obec Hřivice  -Město Rakovník -Město Podbořany 

-Městys Nepomyšl -Město Kryry  -Město Blšany  -Obec Pětipsy 

-Obec Veliká Ves -Obec Podbořanský Rohozec   -Obec Lipno 

-Obec Pnětluky -Obec Deštnice -Obec Račetice -Obec Tuchořice 

-Obec Krásný Dvůr -Obec Liběšice  -Obec Radonice -Obec Valeč 

-Obec Chýše  -Obec Blatno  -Město Žlutice  -Obec Tis u Blatna 

-Obec Domoušice -Obec Vilémov -Obec Pšov  -Obec Čichalov 

-Obec Verušičky -Obec Očihov  -Obec Vrbice  -Obec Mašťov 

-Obec Štědrá  -Obec Měcholupy -Obec Kryry  -Obec Ročov 

-Obec Nepomyšl -Obec Vroutek -Obec Blšany 

 

Jaké jsou k dispozici oficiální informace o množství ukládaných odpadů,  

skladbě atd. 

-Kapacita byla vyprojektována přibližně na 730 tisíc tun odpadu.  

-Na skládku se ročně ukládají desítky tisíc tun odpadů. 

-Např. v roce 2007 bylo na skládku uloženo 37 tisíc tun odpadu. 

 

Jaký průmysl se nachází v okolí skládky (cca. 30 km) 

-Libědice (11,8 km) – dřevozpracující průmysl, hutní průmysl a kovovýroba 

-Krásný Dvůr (7,3 km) – dřevozpracující průmysl 

-Radonice (15,8 km) – dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl, papírenský průmysl 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93039&idc=5849990&ids=14376&idp=89068&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F


56 
 

-Mašťov (12,6 km) – gumárenský průmysl a plasty 

-Podbořany (230 m) – chemický a farmaceutický průmysl, gumárenský průmysl a plasty, 
petrochemický průmysl, textilní a oděvní průmysl, zpracovatelský průmysl, dřevozpracující 
průmysl, hutní průmysl a kovovýroba, potravinářský průmysl 

-Nepomyšl (8,1 km) – dřevozpracující průmysl 

-Vrbice (22,2 km) – potravinářský průmysl 

-Lubenec (21,5 km) – dřevozpracující průmysl, hutní průmysl a kovovýroba 

-Vroutek (6,4 km) – dřevozpracující průmysl, petrochemický průmysl, hutní průmysl a 
kovovýroba 

-Kryry (8,8 km) – dřevozpracující průmysl, petrochemický průmysl, textilní a oděvní průmysl, 
hutní průmysl a kovovýroba, potravinářský průmysl, zpracovatelský průmysl 

-Očihov (5,2 km) – dřevozpracující průmysl, hutní průmysl 

-Deštnice (18,2 km) – Zbrojní průmysl 

-Tuchořice (23,8 km) – dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl 

-Holedeč (15,3 km) – chemický a farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, textilní a 

oděvní průmysl 

-Měcholupy (11,2 km) – dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl  

-Žatec (16 km) – chemický a farmaceutický průmysl, hutní průmysl a kovovýroba, 
petrochemický průmysl, textilní a oděvní průmysl, zpracovatelský průmysl, dřevozpracující 
průmysl, papírenský průmysl, potravinářský průmysl, zbrojní průmysl   

-Žlutice (29,3 km) – hutní průmysl a kovovýroba 

-Víska (29,6 km) – textilní a oděvní průmysl 

------------------------------------- 

Mašťov 

Gumárenský průmysl a plasty 

Firma: BV Plast s.r.o. – firma působí ve čtyřech oborech: 

a) Vyztužené plasty – jejich specializací je ruční laminace. 

b) Termoplasty 

c) CNC obrábění  
d) Výroba koňských přívěsů 

společnost BV Plast zpracovává ročně asi 1000 tun surovin a 96 % tohoto množství je určeno 
pro konstrukční výrobky. 

 

http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Holedec/Chemicky-a-farmaceuticky-prumysl/13786_b566187/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Holedec/Drevozpracujici-prumysl/13798_b566187/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Hutni-prumysl-a-kovovyroba-hutni-material/13815_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Hutni-prumysl-a-kovovyroba-hutni-material/13815_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Textilni-a-odevni-prumysl/13896_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Zpracovatelsky-prumysl/13928_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Drevozpracujici-prumysl/13798_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Drevozpracujici-prumysl/13798_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Papirensky-prumysl/13862_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Potravinarsky-prumysl/13876_b566985/
http://www.centralniregistr.cz/Kategorie/Zatec/Zbrojni-prumysl/13927_b566985/
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Podbořany 

Chemický a farmaceutický průmysl 

Firma: LOGIT, s.r.o. - společnost je součástí italského chemického koncernu RadiciGroup, 
divize Fibres a zaměřuje se na výrobu i zpracování polyamidových vláken pro výrobu 
koberců. 

Gumárenský průmysl a plasty 

Firma: Luděk Kulhaj – zabývá se výrobou plastových výrobků pro konečnou spotřebu. 

Petrochemický průmysl 

Firma: Bohumil Dočekal – D-GAS – instalatérské práce v budovách, technické plyny. 

Vroutek 

Petrochemický průmysl 

Firma: Pavel Cagaš – podniká v oboru zednictví, vodoinstalatérství, topenářství, malířství, 
lakýrnictví a natěračství. 

Kryry 

Petrochemický průmysl 

Firma: Autoopravna K+R – firma poskytuje servis osobních a užitkových vozů všech typů a 
značek. Provádí veškeré mechanické i klempířské práce, přípravy vozidla na STK, výměny 
autoskel, kompletní servis klimatizací a kompletní pneuservis, včetně prodeje značkových 
pneumatik. 

Textilní a oděvní průmysl 

Firma: Pi-Textilní výroba spol. s r.o. – firma šije oděvy a potahy, čalounictví. 

 

Holedeč 

Chemický a farmaceutický průmysl 

Firma: Jiří Kubica – opravy a údržba motorových vozidel. 

Textilní a oděvní průmysl 

Firma: Miloslava Nowaková – výroba jiných svrchních oděvů. 

Žatec 

Petrochemický průmysl 

Firma: Topenářství Štrébl s.r.o. – montáže, servis, opravy. 

Zpracovatelský průmysl 
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Firma: Gardinia Home Decor CR spol. s r.o. – výroba a prodej rolet, žaluzií. 

Víska 

Textilní a oděvní průmysl 

Firma: Helena Jun Lefflerová – výroba oděvů 

 

2.4.3 Výroba nových alternativních paliv 
a) vstupní materiály: 
 
Tab. 12 Směsný komunální odpad: skladba - viz. Vrbička: 
pol. frakce ruční separace 

pytle (kg) 
zbytek v rozprostřené 
vrstvě-odhad (kg) 

celkem 
(kg) 

podíl 
(%) 

1. papír směs 162,1 110,0 272,1 12,6 

2. textil 87,4 27,0 114,4 5,3 

3. TetraPack 15,9 10,0 25,9 1,2 

4. PET 90,6 80,0 170,6 7,9 

5. plasty směs 177,4 120,0 297,4 13,8 

6. sklo 49,4 40,0 89,4 4,1 

7. kovy 33,6 20,0 53,6 2,5 

8. elektro 15,0 -- 15,0 0,7 

9. molitan, 
polystyren 

25,2 10,0 35,2 1,6 

10. guma 36,6 10,0 46,6 2,2 

 MEZISOUČET 693,2 427,0 1.120,2  

11. směs-bio,dřevo, 
inert, drobná fr., 
..... 

  1.039,8 48,1 

 CELKEM   2.160,0 100 

      

 
 
 

 
Obr. 25 Výmět z výroby papíru 
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2.4.4 Popis technologického procesu separace SKO  
 

Vhodnou variantou využití komunálního odpadu je jako alternativního paliva. Dle dosud platné 
vyhlášky č. 357/2002 Sb. je možné alternativní paliva spalovat pouze ve spalovacích zařízeních 
středních výkonů, tj. od 200 kW a výše. Tuhé alternativní palivo je tuhé palivo vyrobené z jiného než 
nebezpečného odpadu, určené k energetickému využití a zužitkování ve spalovnách (spalovacích 
zařízeních) nebo zařízeních pro spoluspalování a splňující požadavky na třídění a specifikaci, 
stanovené v CEN/TS 15359. 

Výroba alternativního paliva je v mnoha ohledech výhodné oproti spalování samotného směsného 
komunálního odpadu. Výhodou tuhého alternativního paliva je možnost dlouhodobého skladování. 

Při jeho úpravě lisováním do briket nebo pelet i snadná manipulace a doprava. Příznivé jsou stálé 
fyzikální vlastnosti jako je výhřevnost a měrná hmotnost tohoto paliva. Naše společnost se zaobírala i 
touto možností u specifického odpadu jedné zahraniční společnosti, která provozuje papírenskou 
výrobu z využití sběrného papíru, který obsahuje ve výmětu velké množství plastu viz. obr.25.  Po 

úpravě a peletizaci byl získán produkt, který získal certifikaci tuhého alternativního paliva. Tato 
varianta zpracování je vhodná jen u určitých druhů směsného komunálního odpadu a nová legislativa 
evropské unie bude tyto získaná paliva pečlivě hlídat po stránce vzniklých emisí.  

 

a) popis navrhovaného provozu: 

Směsný komunální odpad bude navážen na příjem haly separace, kde bude probíhat prvotní 
předtřídění a budou odstraněny materiály nevhodné k separaci nebo ty, které by mohly narušit 
technologii. Nakladač bude odpad přemisťovat do primárního drtiče, který provede nadrcení na 
frakci 300x300 mm, dojde tedy i k otevření všech pytlů a podobných objemů. Upravený materiál 
bude pokračovat pomocí dopravníků na magnetický separátor a separátor nemagnetických kovů. 
Vyseparované frakce budou dopravníky přemístěny do kontejnerů a následně odváženy k dalšímu 
využití.  Následuje diskový separátor, který vyseparuje drobné podsítné o frakci 50 mm, toto podsítné 
bude obsahovat v převážné míře biofrakci, která bude sypána do zásobního boxu a odvážena na 
kompostárnu. Nadsítné bude pokračovat dopravníkem na vzduchový separátor, kde bude oddělena 
zbývající těžká frakce (inert, velká dřeva, části objemného odpadu, skleněné lahve apod.). Těžká 
frakce bude dopravníkem vynesena na kontejner a použita na skládce jako stabilizační vrstva. 
Výsledný materiál půjde na optický separátor, kde bude odděleno PVC a směsný PET, PVC bude 
dopravníkem přepraveno do kontejneru a uloženo na skládce, PET bude kumulován v zásobníkovém 
dopravníku a dle pokynů obsluhy dopravníky přepraven do kontinuálního lisu. Zbytková frakce z 
optického separátoru bude konečnou frakcí určenou k dalšímu zpracování v depolymerizační 
jednotce a částečně bude využita jako alternativní palivo. Tento materiál bude kumulován v 
zásobníkovém dopravníku a dle pokynu obsluhy dopravníky přepraven do depolymerizační jednotky 
nebo do kontinuálního lisu. Vylisované balíky budou skladovány v hale a jejím okolí a následně 
odváženy k dalšímu využití/zpracování. 
 
b) předpokládané kapacity provozu: 

 
- vstupní materiál   - směsný komunální odpad 30.000 t/rok 
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- fond pracovní doby  - 251 prac. dnů/rok 
     - 2 pracovní směny 
- výkon linky    - 8,1 t/hod 
 
c) Popis linky: 
Primární drtič - slouží k předrcení KO na frakci 300x300 mm. Drtič je opatřen statorovými, rotorovými 
noži a přítlakem. Velikost výsledné frakce udává rozvor mezi noži. 
Technické parametry: 
- průřez plnicí šachty 2500 x 1700 mm 
- pohon motory 2 x 90 kW / 400 V 
- průměr rotoru 600 mm , plná ocel (tvrdost 700 Nm/mm2) 
- řezné nástroje na rotoru (kostky) 120 x 120 mm šroubově montovány 
- hydraulický přítlak materiálu k rotoru 
- bezpečnostní zařízení při vniknutí „nedrtitelného“ tělesa 
- možnost volby zpětného chodu pro vyčištění a uvolnění materiálu 
- násypka do výšky 1000 mm nad rám drtiče 
- hmotnost drtiče cca 24000 kg 
 
Dopravníky - pásové dopravníky vedené na válečkové dráze, s bočnicemi výšky 100-200 mm, 
násypkami, některé s reverzním chodem, nesené na ocelových konstrukcích se stavitelným sklonem 
Technické parametry: 
- šíře gumotextilního pasu 800 - 1400 mm 
- pracovní šíře dopravníku o 50 mm nižší 
- pohon elektropřevodovka Nord dle příkonu 
- plechové bočnice nad pasem 
- čidlo sledování otáček 
- část dopravníku v místě příčného osazení Magnetického separátoru železných kovů bude provedena 
z nemagnetické oceli 
 
Magnetický separátor - pásový dopravník s magnetickou separací za použití elektromagnetu 
- šíře dopravníku nad kterým jsou kovy separovány - 1.200 mm 
- pohon magnetického separátoru motorem s převodovkou 3,0 kW / 400 V 
- vícevrstvý gumotextilní pas na dopravníku 
- stírací lišta na oddělení a skluz materiálů Fe  
- ocelový stojan + nemagnetické části v oblasti účinnosti separátoru 
 
Separátor nemagnetických kovů - separátor neželezných kovů systémem Eddy Currents je založen na 
fyzikálním principu střídavého magnetického pole, tzn. poli, kde se vzájemně střídají jižní a severní 
pól.  
Separátor má dopravníkový pás. Nosná konstrukce je oporou pro dva válce: tažný válec, ovládací 
jednotku, který pohybuje dopravníkovým pásem rychlostí odpovídající druhu zpracovávaného 
materiálu a hlavní válec, nebo také indukční cívku, která je odpovědná za vyvolání magnetického 
proudění. Pro dosažení rychlého střídání magnetických pólů se cívka otáčí vysokou rychlostí. 
Neželezné kovy procházejí efektem odpudivosti a odskakují v určité vzdálenosti od válce. 
Technické parametry: 
- otáčky - 3.000/min. 
- délka zařízení - 3.600 mm 
- šířka zařízení - 1.650 mm   
- šířka pásu - 1.200 mm  
- sklon <18° 
- rychlost pásu - 20-40 m/min.  
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Diskový separátor -  zařízení pro oddělení frakcí 0-40 mm (podsítné) a ≥40 mm (nadsítné). Jedná se o 
sytém ocelových disků osazených na nosných otočných osách, mezi kterými je podélné i příčně 
vymezena vzdálenost 40 mm 
Technické parametry: 
- pracovní šíře separátoru - 1.200 mm 
- celková délka separátoru - 7.500 mm 
- pohon motory s převodovkami, 5 x 7,5 kW / 400 V 
- materiál disků - otěruvzdorného Hardox 
- mazání všech pohyblivých částí separátoru 
 
Vzduchový separátor - jedná se o třídící zařízení, které je kombinací cirkulačního ventilátoru a 
kombinovaného odlučovače. Zařízení separuje dle hustoty odpadu, tak že propadává těžká frakce a dál 
v toku materiálu zůstává frakce lehká. Výkon zařízení záleží na jeho nastavení - konstrukce ventilátoru 
je provedena, tak, že je možné nastavit rychlost a sílu proudění vzduchu i rychlost procházejícího 
materiálu. Přetlak v kabině separace je řešen průchodem přes cyklon, který je součástí celého 
zařízení.  
Technické parametry: 
Výkon - max. 20 t/h 
Zrnitost - 50 - 250mm 
Pohon - motor s převodovkou 
 
Optický separátor - sofistikované snímače založené na infračerveném (NIR) a viditelném světlem 
(VIS) spektrometru zaujímají charakteristické spektrum s velmi vysokým optickým rozlišením. 
Detektor na bázi spektrometru NIR rozpoznává materiály založené na jejich specifických a 
jedinečných spektrálních vlastnostech odraženého světla. K dispozici jsou dva detektory pro různé 
spektrální rozsahy. 
Vstupní materiál je rovnoměrně přiváděn zrychlovacím dopravníkem a je detekován detektorem na 
bázi spektrometru NIR nebo VIS. Pokud snímače detekují materiál, který má být separován, je řídicí 
jednotkou dán pokyn k jejich vyfouknutí tlakovým vzduchem ventily na konci dopravního pásu.  
Na separátoru budou separovány PVC a směsný PET. 
Technické parametry: 
hmotnost skeneru - 80 kg 
vzdálenost ventilů - 25 mm 
průměr trysky ventilu - 2,2 - 3,5 mm 
pracovní šířka - 1.400 mm 
 
Dopravník zásobní - jedná se o celokovový ocelový box, určený k ukládání vyseparovaných složek PET 
a "paliva" a jejich transportu. Box je opatřen uzavíratelnou čelní stěnou, kterou se určuje množství 
odváděného materiálu. 
Technické parametry: 
- délka - 8.000 mm 
- šířka - 1.700 mm 
- výška bočnic - 2.000 mm 
- rychlost posunu dna cca 0,08 m/s 
- gumotextilní pás EP 400/3 
- dopravníkový řetěz FV90x100 
 
Kontinuální lis - plně automatický kontinuální lis  
Techniyké parametry: 
- lisovací tlak 580 kN (58 tun) 
- specifický tlak 112 N/cm2 
- lisovací takt cca 9,6 sekundy 
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- olejová nádrž 1.250 litrů 
- plnicí otvor 640 x 1.500 mm 
- balíky 720 x 720 x 600 – 1.200 mm (délka stavitelná i v jiných rozměrech) 
- kapacita lisování cca 3,8 t / hodina materiálu 20kg/m3 
- kapacita lisování cca 10 t / hodina materiálu 50kg/m3 
- hmotnost balíků 250-450 kg dle druhu materiálu 
- měrná hmotnost slisovaného materiálu 400-725 kg / m3 dle druhu materiálu 
- vázání balíku 4 pruhy horizontálně, drát 3,1-3,4 mm 
 
 

2.4.5 Bilanční toky při postupné separaci SKO 
 
- vstupy - směsný komunální odpad 30.000 t/rok 
- 8,1 t/hod 
 
- výstupy 
- vyseparované frakce: 
 * nevhodné materiály - 0,4 t/hod 
 * Fe    - 0,1 t/hod   
 * neFe    - 0,1 t/hod 
 * biofrakce + přísady - 3,4 t/hod 
 * těžká frakce  - 1,7 t/hod 
 * PVC    - 0,09 t/hod 
 * PET    - 0,35 t/hod 
 * "palivo"   - 2,32 t/hod 
 
- blokové schéma 
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Obr. 26 Blokové schéma  

 
 
 

- použité zkratky: 
ALP - alternativní palivo 
TAP - tuhé alternativní palivo 
SKO - směsný komunální odpad 
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3. Moderní technologie 

 

3.1 Vysokorychlostní drcení  

 
Jako příklad uvádíme jednotky zpracování odpadu Green Box Technology (GBT) firmy Glorin Group, 
které mohou bezpečně zpracovat jakýkoli druh odpadu, včetně předem třídených komunálních 
odpadů, zemědělského odpadu, s výjimkou kovů. Vstupní odpad je vysušen a rozdrcen v jednom 
kroku pomocí našeho vysokorychlostního dezintegrátoru. Konfigurace systému je flexibilní, což 
umožňuje úpravu materiálů v jakémkoli stavu nebo plasticity, stejně jako různé směsi materiálů. 
Výstupní materiál je rozdrcen pod 2 mm a sušen pod 20% obsahu vlhkosti. 
Jádrem technického řešení je rozdělení biomasy nebo komunálního odpadu v dezintegrátoru pomocí 
následujících kroků: 
• narušení povrchu a aktivování částic tak, aby byly reaktivní 
• homogenizace materiál, který má odlišnou strukturu, zrno, hmotnost a má odlišnou absorpci 
energie při pružné a plastické deformaci 
• vysušení materiálu 
 
Vstupní materiál by měl být připraven takto: 
- frakce do 100 mm, 
- obsah vlhkosti < 50% 
- obsah inertních materiálů (sklo, kámen) < 1% 
- všechny kovy musí být odstraněny 
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Obr. 27 Vysokorychlostní drcení 
 

3.2 Termická depolymerizace 

obecněji termický rozklad /pyrolýza/ 

 
Termický rozklad je fyzikálně-chemický děj, který patří do skupiny termických procesů, jejichž 
podstatou je působení na organické látky teplotou za účelem překročení meze jejich chemické 
stability.    
Tyto procesy se dále dělí podle chemické povahy probíhajících dějů na oxidativní a reduktivní. U 
procesů oxidativních, které využívají především spalovny a cementárny, dochází k reakci za přístupu 
kyslíku, nebo jiného oxidačního činidla, zatímco proces reduktivní probíhá v anaerobním prostředím 
s vyloučením kyslík.  
Pyrolýza je jedním z reduktivních procesů. Dochází při ní k termickému rozkladu organických látek bez 
přístupu kyslíku, a tudíž nedochází ke spalování.  Probíhá endotermně, tzn. k vlastní reakci je 

zapotřebí přísun tepelné energie. Procesní teplota je asi 300 - 800 °C.  Získané produkty této termické 

reakce jsou látky plynné, kapalné i pevné. Většinou se nazývají procesní plyn, procesní olej, procesní 
uhlík, nebo inertní zbytek. Procentuální zastoupení jednotlivých složek závisí na charakteru a složení 
vstupní suroviny - odpadu. U všech tří získaných frakcí se může jejich hmotnostní podíl pohybovat 
v rozmezí od 5 až do 90 %. Například při termickém rozkladů plastů, či pryže, získá vyšší hmotnostní 

podíl zejména procesní olej, menší již procesní plyn. Výhodami provozů termického rozkladu je: 

▪ poměrně snadná a nenáročná obsluha s možným vysokým stupněm automatizace 
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▪ přiměřené investiční náklady i pro menší kapacity a menší producenty s možností 
zásobení lokálními zdroji vstupní suroviny 

▪ možnost přeměnit na energii, nebo využít jako zdroj dalších surovin všechny získané 
produkty po termickém rozkladu 

▪ energetická soběstačnost za určitých podmínek 

▪ environmentální společenský 

Právní rámec problematiky termického rozkladu zahrnuje předpis Evropské unie a České republiky. V 
EU jde zejména o:  

• směrnici EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic;  
• směrnici EP a Rady (ES) 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně 

a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (RED);  
• směrnici EP a Rady (ES) 2009/30/ES, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci 

benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí 
skleníkových plynů (FQD).  

Mezi základní zákony národního právního systému, jež se týkají této problematiky, patří:  

• zákon č. 2281997 Sb., o technických požadavcích na výrobky uváděné na trh, v posledním znění;  
• zákon č. 185/2001 Sb., odpadech, ve znění novel. Tento zákon doznal mnoha změn. Kromě jiného 

došlo k významným změnám v ustanovení zákona novelou č. 314/2006 Sb. Bylo definováno tzv. 
malé zařízení, k jehož uvedení do provozu stačí souhlas obce s rozšířenou působností a byl 
stanoven obsah vyhlášky o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Další významnou změnou 
byla novela č. 154/2010 Sb., která změnila některou terminologii odpadového hospodářství. Větší 
důraz klade na předcházení vzniku odpadů a zavádí výpočet energetické účinnosti při 
energetickém využití odpadů;  

• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů v platném znění;  

• zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Obsah zákona 
byl dlouhou dobu předmětem diskuze a k jeho novelizaci došlo až zákonem č. 330/2010 Sb.;  

• zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší.  

Z prováděcích vyhlášek k uvedeným základním zákonům jsou nejdůležitější:  
• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch 

terénu, ve znění pozdějších předpisů;  
• vyhláška č. 381/2001 Sb., o přepravě odpadů, ve znění pozdějších předpisů;  
• vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;  
• vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře OZE, ve znění 

pozdějších předpisů;  
• vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny a tepla, ve znění pozdějších předpisů;  
• vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře 

výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů.  
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Nařízení vlády č. 446/2011 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, se od data 1. 9. 2012 mění s 

ohledem na stejnou platnost nového zákona o ovzduší. Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního 
prostředí zpracoval metodický pokyn pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce 
udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot v souladu se 
zákonem o ochraně ovzduší.  

 Terminologie a popis, týkající se této problematiky, jsou obsaženy ve směrnicích o odpadech a RED. 
Podrobné definice, ke kterým je vhodné přihlížet, jsou uvedeny v normativních dokumentech:  
• ČSN EN 14588 „Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis“. ÚNMZ, červen 2011;  
• ČSN EN 15357 „Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis“. ÚNMZ, září 2011.  
Současné technologie nejčastěji využívají ke zpracování upravenou biomasu a připravené spalitelné 

odpady. Úprava a příprava může zahrnovat třídění, drcení, mletí, separaci, prosévání, homogenizaci, 
zhutňování apod. na kvalitu, umožňující obchodování mezi výrobci a uživateli. Příkladem tvaru takto 
získaných paliv jsou např. vlákenný prach, prášek, štěpky, vločky, brikety, pelety, balíky.   

ČSN EN 14961-1 „Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky (červen 2010) 
stanovuje kvalitu pro třídy a specifikace tuhých biopaliv, tj. paliv vyráběných přímo nebo nepřímo z 

biomasy.  

ČSN EN 15359 „Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy (červen 2012) specifikuje klasifikační 
systém pro tuhá alternativní paliva (TAP) a vzory pro specifikaci jejich vlastností. TAP je definováno 

jako palivo připravené z odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, je použitelné pro energetické 
využití ve spalovacích nebo spoluspalovacích zařízeních a splňuje požadavky na klasifikaci a 
specifikaci.  

Povinnou specifikací TAP je mj. původ, obsah popela, obsah vody, výhřevnost a chemické složení. 
Obsah biomasy se stanovuje podle ČSN EN 15440 „Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení 

obsahu biomasy“ (září 2011). Frakce biomasy mohou být vyjádřeny hmotností, obsahem energie 
nebo obsahem uhlíku. Obsah biomasy v procentech pomocí obsahu uhlíku je nezbytný v případě 
výpočtu emisí oxidu uhličitého fosilního nebo z biomasy na jednotku TAP.  

Princip termického rozkladu 

Termický rozklad např. biomasy, při které dochází ke štěpení celulózy, se dá zjednodušeně popsat 
chemickou rovnicí  

3𝐶6𝐻10𝑂5 → 𝐶6𝐻8𝑂 + 8𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻4 + 2𝐶𝑂 + 2𝐶𝑂2 + 7𝐶                                                    

Ke znázorněné chemické reakci může dojít pouze v anaerobním prostředí a při vhodné a stabilní 
procesní teplotě, tzn. proces je nutné zásobit tepelnou energií. Z výsledků reakce jsou patrné 
jednotlivé kapalné (𝐶6𝐻8𝑂, 8𝐻2𝑂), plynné (𝐶𝐻4, 2𝐶𝑂, 2𝐶𝑂2) a pevné (7C) získané složky.   

Pyrolýza probíhá v závislosti na teplotě obecně ve třech fázích:  

- Fáze sušení  
- Fáze dekarbonizace  

- Fáze tvorby plynu   
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Chemické reakce, ke kterým dochází v průběhu procesu, jsou uvedeny v Tabulce 13: 

Teplota procesu (oC) Definice procesu Vzniklé komponenty 

0 - 150 oC Termické sušení H2O 

  Fyzikální odštěpení vody   

220 – 280 oC Deoxidace H2O 

  depolymerizace CO 

    CO2 

  desulfurizace Alkoholy 

 240 – 360 oC rozklad celulozy Kyselina octová 

 245 – 600 oC rozklad hemicelulozy C2H4 

    C2H3Cl 

    C3H6 

    C8H8 

  odštěpování H2S H2S 

300 – 350 oC rozklad alifatických vazeb CO/CO2 

  
vznik metanu a alifatických 
uhlovodíků CH4 

    C2H4 

    C2H3Cl 

    C3H6 

    C8H8 

380 - 400 °C Karbonizační fáze C 

420 – 440 oC rozklad C-O a C-N vazeb CO/CO2 

420 – 600 oC rozklad ligninu CH4 

    Konvertované oleje 

    Konvertovaný uhlík 

    Anorganické nerozložitelné látky 

450 – 600 oC Proměna bitumenových složek Pyrolýzní olej 

    Pyrolýzní dehet 

600 – 1.200 oC Krakovací proces pro vznik  Metan 

  plynných uhlovodíku krátkého Etylén 

  řetězce Benzen 
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Obr. 28 Termický rozklad dřeva 

Při sušení v tepelné oblasti cca do 200 °C dochází k tvorbě páry a fyzikálnímu odštěpení vody. Tato 
fáze spotřebovává poměrně značné množství tepla (cca 2.250 kJ na 1kg vody), které musíme neustále 
dodávat. Proto je u materiálů s velkým obsahem vody vhodné provést před jeho termickým 
rozkladem důležité předúpravy (např. třídění, drcení, sušení aj.).   

Ve druhé fázi (kolem 500 °C) dochází k odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických 
látek za vzniku plynných a kapalných uhlovodíků a pevného podílu uhlíku.   

K dalšímu štěpení pak dochází při teplotách mezi 500 – 1.200 °C. Dochází zejména ke vzniku 

stabilních plynů jako vodík, oxid uhelnatý a uhličitý a metan.  

 

V závislosti na dosažené teplotě můžeme pozorovat řadu dějů v oblasti teplot kolem 200°C.  

Pozorujeme sušení a tvorbu páry fyzikálním odštěpením vody (silně endotermické procesy). Při 
teplotním rozmezí od 200 do 500 °C následuje oblast tzv. suché destilace. Zde nastává ve značné míře 
odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních 
struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 

500 aţ 1200 °C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z 
pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. 

3.2.1 Procesní parametry  
 

Jedním ze základních rozdělení pyrolýzy je rozdělení v závislosti na rychlosti procesu termického 
rozkladu. Pyrolýzu můžeme rozdělit na rychlou a pomalou.  
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3.2.1.1 Pomalý termický rozklad 
 

Je charakterizována nízkou rychlostí výhřevu (< 10 °C/s) nízkou teplotou reakce (< 400 °C) a dlouhou 
dobou setrvání těkavých látek a tuhých uhelných zbytků v reaktoru (hodina až několik dní). Primární 
prchavé látky uvolněné pyrolýzou např. biomasy jsou zadržené v reaktoru a štěpí se dále na 
sekundární produkty za vzniku plynů a dehtů. Tuhé zbytky se přemění ve výsledném produktu v 
dřevěné uhlí. U pomalé pyrolýzy dosahujeme rychlosti ohřevu zhruba 5 - 7 °C za minutu. Surovina se 

zahřívá většinou na teplotu okolo 500 °C a v reaktoru zůstává asi půl hodiny. Je možné použít větší 
kusy materiálu, případně heterogenní vsázku díky delší době ohřevu. Výtěžek z pomalé pyrolýzy má 
přibližně stejné zastoupení všech tří fází, případně dominantní zastoupení procesního koksu. Využívá 
se tedy v případech, kdy je potřeba získat více procesního uhlí, např. v odlehlejších oblastech. Využívá 
se většinou válcových rotačních pecí, případně reaktorů s pevným ložem, viz níže.    

 

3.2.1.2 Rychlý termický rozklad  
 

Předmětem rychlé pyrolýzy je dosažení vysokého obsahu kapalného podílu (až 75 % hm.) při 
relativně nízkých teplotách (okolo 500 °C), nebo vysokého obsahu plynného podílu (70 až 80 % hm.) 
při vyšších teplotách (800-900°C). Proces probíhá za velmi příznivých podmínek. Doba setrvání par 
prchavých látek v reaktoru nepřesahuje 1 s a rychlost výhřevu materiálu je minimálně 104 °C/s-1. Při 
rychlé pyrolýze naopak dochází k mžikovému ohřevu vsázky, který se pohybuje v intervalu mezi 500 
až 1.000 °C za minutu. Z důvodu rychlého ohřevu je nutné zpracovat materiál na malé kousky, řádově 
několik milimetrů. Výtěžek procesního oleje se pohybuje okolo 60 až 75 % hm., biouhel zhruba 20 % 
hm. a plyn 10 až 20 % hm. Teplota se pohybuje okolo 500°C. Dále je zapotřebí, aby páry, vzniklé v 

reaktoru při rychlé pyrolýze, byly co nejrychleji (okolo 2 sekund) zchlazeny a zkondenzovány, aby 
nedocházelo k nežádoucím sekundárním reakcím. K rychlé pyrolýze se využívají např. fluidní reaktory 
s cirkulující i stacionární vrstvou, rotační kuželové reaktory.   
 

Proces termického rozkladu začíná při rozdílných teplotách v závislosti na složení látek a průběh 
chemických reakcí může být teplotou záměrně ovlivněn. Existuje několik faktorů, které významně 
ovlivňují složení a množství produktů:  

  

1. chemické složení, obsah vody a velikost částic vstupního materiálu  
2. provozní podmínky (teplota odplynění, doba ohřevu, doba zdržení, tlak)  
3. plynná atmosféra, katalytické účinky přítomných látek  
4. typ reaktoru, ve kterém probíhá reakce   

  

První faktor je zároveň také jedním z nejdůležitějších, protože průběh termického rozkladu značně 
závisí na druhu materiálu, který chceme pyrolýzou zpracovávat. Pyrolýzou lze zpracovat v podstatě 
jakýkoliv druh organického materiálu. Nejvýraznějším materiálem ke zpracování, zejména díky své 

obnovitelnosti, je biomasa, na kterou se zaměřuje relativně velké množství průmyslových a 
poloprovozních aplikací. Hlavní zájem je potom o zpracování odpadní biomasy, jako jsou např. slupky 
z rýže nebo kokosových ořechů, piliny, odpad z cukrové třtiny aj. Pyrolýzou však lze zpracovávat 
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spoustu dalších materiálu, jako např. pneumatiky, plasty, komunální odpad, městské kaly nebo různé 
druhy nebezpečných odpadů. Při tom platí, že je vždy výhodnější materiál homogenní, než 
heterogenní, u kterého známe fyzikální a chemické vlastnosti a lze tak lépe předpovídat jeho chování 
v průběhu pyrolytického procesu.   

Co se týká tlaku a teploty, platí následující. Při stoupajícím tlaku probíhá štěpení uhlovodíkových 
molekul symetričtěji a se stoupající teplotou se místo štěpení posouvá na konce molekul, čímž 
dochází k tvorbě plynných uhlovodíků až v konečné fázi vodíku. Kontrolou teploty lze tedy ovlivnit 
množství jednotlivých fází produktů. 

Kvůli redukční atmosféře při pyrolýze se přeměňují sloučeniny problematických prvků jako chlor, síra, 
kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny na odpovídající sloučeniny s vodíkem a dochází zároveň k redukci 
tvorby furanů a dioxinů.   

Typ termického rozkladu v závislosti na teplotě:  
1. Nízkoteplotní – probíhá při teplotě do 500 °C 

2. Středněteplotní – probíhá při teplotě 500 – 800 °C 

3. Vysokoteplotní – probíhá při teplotě nad 800 °C 

 

 Chemické pochody probíhající při pyrolýze: 
1. Sušení a fyzikální odštěpení vody při 100 – 200 °C 

2. Deoxidace, desulfurace, odštěpení oxidu uhličitého a vázané vody, depolymerace, začátek 
odštěpování H2S za teploty 250 °C  

3. Vznik metanu a jiných alifatických uhlovodíků při 340 °C  
4. 380 °C karbonizační fáze  
5. 400 °C štěpení vazeb uhlík – dusík, uhlík – kyslík 

6. Butimenové složky se při 400 – 600 °C mění na pyrolýzní olej a dehet 

7. Při teplotě 600 °C probíhá krakování, vznikají plyny s krátkým uhlíkovým řetězcem, vznikají 
aromaty 

8. Nad 600 °C se etylen dimerizuje na buten, ten se dehydrogenuje na butadien, dienová reakce 

s etylenem na cyklohexan, termická aromatizace na benzen a aromaty  

 

 

3.2.2 Komunální odpad a depolymerizace 
Řešit likvidaci celé směsi komunálního odpadu prostřednictvím technologie termické depolymerizace 
je takřka nemožné. Před vlastním zpracováním termickou depolymerizací je tedy vždy nutné 
komunální odpad třídit a vhodně upravit. Vhodně upravit vytříděné složky komunálního odpadu v 
tomto smyslu znamená jejich vysušení a naformátování, nebo nadrcení, neboť dosažená sypná 
hmotnost směsi vhodných materiálů k termické depolymerizaci je důležitým faktorem pro vstupní 

výkonu technologie a následně její energetickou a ekonomickou rentabilitu. 
Pro příklad je uvádíme, jaké vytříděné složky komunálního odpadu jsou pro zpracování procesem 
termické depolymerizace vhodné a taktéž představujeme jejich základní ukazatele, nebo méně 
vhodné při obsahu více než 3 % ve směsi použitelných materiálů, např. polystyren, molitan, nebo 
chlorované plasty, jako je PVC, nebo nevhodné, jako je sklo, kovy, elektroodpad, a jiný nerozložitelný 
inertní materiál, ale taktéž BIO odpad, které lze kompostovat. 
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3.2.3 Existuje v ČR funkční pyrolýza?  

 
Termické procesy, mezi které pyrolýza patří, používá lidstvo po tisíce let. Za doby bronzové se takto 
vyráběné uhlí využívalo pro tavení kovů.  Známý příklad pyrolýzy je spjat s výrobou dřevěného uhlí v 
milířích, kde teplota dosahuje 350 °C i více. Postup výroby dřevěného uhlí se s vývojem lidstva měnil, 
avšak využíval se až do poloviny 20. století. Od roku 1832 je znám proces nízkoteplotní karbonizace, 
dnes označován jako pyrolýzní proces, který sloužil k výrobě dehtů a parafínů. Tento postup se začal 
průmyslově využívat od roku 1839 ve Francii a od roku 1847 v Německu u Hamburku, kde byl 
dokončen závod na zpracování břidlic za účelem výroby olejů, které se využívaly ke svícení. Ve stejné 

době byl v Sasku uveden do provozu první závod na pyrolýzní zpracování hnědého uhlí. Rozvíjející se 
americký petrolejářský průmysl postupně ovlivnil výrobu olejů z tradiční suroviny na evropském 
kontinentu, což mělo za následek postupné odstavování průmyslové výroby olejů z břidlic a 
příslušných technologických celků. 

Velkého návratu a rozvoje dosáhl tento proces výroby olejů z uhlí v období mezi oběma světovými 
válkami, kdy bylo Německo nuceno krýt potřeby pohonných hmot vlastní výrobou. Do provozu byly v 

roce 1942 uvedeny vysoce účinné a výkonné pyrolýzní „karbonizační pece“. Nejcennější složkou z 
pyrolýzy uhlí byl dehet, který se dále na syntetická paliva zpracovával vysokotlakou třístupňovou 
hydrogenací uhelných dehtů na benzin, což umožnilo pokrýt potřeby pohonných hmot při nedostatku 
ropy.  Do roku 1945 bylo na území Německa celkem vyprojektováno a rozestavěno 18 
hydrogenačních závodů zpracovávající hnědouhelný dehet, černé uhlí a černouhelný dehet o celkové 
kapacitě 3,6 miliónu tun benzinu za rok (převážně leteckého benzinu) a 350 tisíc tun uhlovodíkových 
plynů. 

 

Obr. 29  Záluží u Mostu v roce 1943 

S postupem let, vlivem konkurenceschopnosti, vzhledem k celosvětově nízké ceně ropy a 
jednoduchosti jejího zpracování oproti výrobě pohonných hmot z uhelných dehtů, vlivem 
energetických, ekonomických aspektů i vedlejších dopadů na životní prostředí a zastaralostí 
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technologie, dochází k odstavování těchto technologií mimo Jihoafrickou republiku, kde z důvodu 
sankcí a nedostatku vlastních ropných polí a využití ložisek uhlí tato technologie se stále využívá. 

 

Obr. 30 Výroba syntetického benzinu v JAR 

V současné době, kdy budeme muset hledat náhradu za fosilní paliva, by bylo vhodné vrátit se 
k odzkoušeným postupům v moderním pojetí. V současné době v ČR není v provozu žádná schválená 
technologie termické depolymerizace nebo pyrolýzy, a to hlavně z těchto důvodů: 

 Legislativa – tyto technologie jsou nesprávně zařazovány jako spalovny  
 Levnější skládkování – země střední Evropy jsou v popředí v počtu skládek a nízkým 

poplatkům za uložení na skládku, což by se mělo postupně měnit až na cenu 1850 Kč/os. 
(dnes okolo 400 Kč/os). 

 Nedůvěra obyvatel v nové technologie, která je umocňována různými neziskovými 
aktivistickými organizacemi.  

 

 

V současné době jsou na území ČR provozovány buď ve zkušebním provozu, nebo ve výzkumných 
centrech několik jednotek. Tyto jednotky jsou buď dovezené ze zahraničí (Indie, Rusko, Ukrajina), 
nebo jsou vyrobeny v ČR.  

V Dubenci u Příbrami má společnost ENRESS v současné době umístěny dvě laboratorní jednotky o 

výkonech (5 a 100 kg/h). Na obou jednotkách probíhají testy a zkoušky materiálů a procesů termické 
depolymerizace.  V průběhu 1. čtvrtletí 2019 zde bude nainstalována třetí jednotka schopná 
kontinuálního průmyslového provozu.  
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Společnost Hedviga instalovala v Hnojníku u Frýdku-Místku zkušební jednotku PTR s kapacitou 50 
kg/hod. vstupní hmoty a simulační jednotka PTR s kapacitou 200 kg/hod. vstupní hmoty, na kterých 
probíhají testy a zátěžové zkoušky materiálu a procesů. 

V Centru ENET v Ostravě Vítkovicích má VŠB-TU umístěny 3 zkušební jednotky o různých kapacitách, 
z niž největší má kapacitu 250 kg/h vstupní hmoty.  

Společnost Agmeco LT, s.r.o. provozuje ve zkušebním provozu jednotku na 250 kg/h vstupní hmoty 
od zahraničního dodavatele.  

Dále jsou provozovány jednotky v Mostě, Svatý Ján nad Malší a jiné.  

Ze zahraničních jednotek je možní vzpomenout pyrolýzní jednotku ve Filakovu (SR) nebo do roku 
2015 provozovanou jednotku v Burgau (NSR) 

 

 

 

Obr. 31 Schéma depolymerizační jednoty: 
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Obr. 32 Burgau (NSR) 

 

Obr. 33 a 34 Svatý Ján n/M. (ČR) 
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Obr. 35 Cobal (USA) 

 

 

Obr. 36 Filakovo (SR) 
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Obr. 37 ENRESS (ČR) 

 

3.3 BioCNG pro města – koncept zvýšení energetické soběstačnosti sídel 

 

Projekt BioCNG pro města 

Projekt s názvem „BioCNG pro města“ představuje koncept, ve kterém jsou využity lokálně dostupné 
odpadní suroviny – biologicky rozložitelné odpady a čistírenské kaly – k výrobě energie pro městské 
autobusy a vozidla městských služeb. Koncept propojuje několik oblastí funkce města, které jsou 
často řešeny separátně, konkrétně městskou dopravu, odpadové hospodářství a čištění odpadních 
vod. Propojením těchto oblastí do funkčního projektu energetického a materiálového využití 
bioodpadu mohou městu a jeho obyvatelům vzniknout nezanedbatelné synergie. Projekty tohoto 

typu fungují v několika městech v západní Evropě. U nás byl tento koncept poprvé pilotně testován až 
nyní v Brně. 

V České republice se ročně vyprodukuje přibližně miliony tun biologicky rozložitelných odpadů. Jejich 
energetický a materiálový potenciál je však zatím využíván jen v zanedbatelném množství a převážná 
část jich končí na skládkách nebo ve spalovnách spolu s ostatním odpadem. Spálením vlhkého 

bioodpadu nezískáme mnoho energie a navíc jsou zmařené i živiny v bioodpadu obsažené, které 
bychom mohli vrátit jako přírodní hnojivo na naše pole náhradou za průmyslová hnojiva. Bioodpady 
uložené na skládky se zase nekontrolovaně rozkládají a způsobují emise metanu do atmosféry. Metan 
je přitom 30 krát účinnějším skleníkovým plynem než CO2. 
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Bioodpady z údržby veřejné zeleně, ze zahrad a polí je možné zpracovat kompostováním. V kompostu 

je zachována materiálová hodnota těchto odpadů. Velká část bioodpadů však není pro kompostování 
vhodná – vyžadují hygienizaci nebo obsahují vysoký obsah vody. V takovém případě je vhodné 
bioodpady zpracovat pomocí anaerobní fermentace, vyrobit z nich bioplyn a hygienicky nezávadné 

přírodní hnojivo. 

V České republice je nyní v provozu 1180 autobusů na CNG. Nejčastěji jezdí ve flotilách městské 

hromadné dopravy. Města, ve kterých je provozovaná hromadná doprava mají i dostatečný zdroj 
bioodpadu k výrobě BioCNG pro své autobusy. Tímto zdrojem jsou biologicky rozložitelné odpady - 

vytříděné obyvateli z komunálního odpadu nebo produkované podnikatelskými subjekty na území 

města. Velký potenciál bioplynu je i v odpadních vodách od obyvatel města. V okolí města se také 
nacházejí zemědělské provozy, kde je možné využít přírodní hnojivo vyrobené zpracováním 
bioodpadu. Bioodpady jsou pro provoz města obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie. 
Jejich využití má význam ekonomický, ekologický i strategický. 

Města jsou tak ideálním místem pro systém energetického využití bioodpadu. Bioodpady vznikají 
přímo na území města a jejich produkty mohou být městským provozem zase využity. Digestát, jako 
přírodní hnojivo může posloužit farmářům hospodařícím v okolí města. 

BioCNG pro Brno 

Ve městě Brně je ročně vyprodukováno 30 850 tun biologicky rozložitelného odpadu vhodného pro 
zpracování formou anaerobní fermentace s produkcí bioplynu. Výtěžnost bioplynu z bioodpadu záleží 
na jeho složení, avšak průměrná hodnota výtěžnosti z 1 tuny surového bioodpadu je podle 

německého institutu KTBL 123 m3 bioplynu s obsahem 60 % metanu, neboli 73,8 m3 Biometanu, což 
odpovídá energetickému potenciálu 2 645 MJ/tunu neboli 735 kWh/tunu čerstvé hmoty. 

Z biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných na území města Brna by bylo možné 
potenciálně získat přibližně 2 275 000 m3 biometanu. Biometanem v podobě BioCNG by bylo možné 
pohánět autobusy městské hromadné dopravy, které v dnešní době používají z větší části jako palivo 
stlačený zemní plyn (CNG). Průměrný autobus brněnské MHD ročně ujede vzdálenost 54 tis. km 
s průměrnou spotřebou 60 m3 CNG/100 km. Roční spotřeba jednoho autobusu tak činí 32 400 m3 

CNG. Když vezmeme v úvahu, že přibližně 20 % energie obsažené v bioodpadu bude použito 
v podobě elektřiny a tepla v samotném procesu přeměny bioodpadu na BioCNG, tak energie 
z bioodpadu vyprodukovaného na území města Brna může celoročně pohánět 50 až 60 autobusů 
MHD. 

Velký potenciál tkví i v materiálové hodnotě biologicky rozložitelných odpadů. Zbytek po anaerobní 
fermentaci bioodpadu se nazývá digestát. Digestát je možné použít jako organické hnojivo 
k obohacení půd o humus a živiny, namísto průmyslových hnojiv. V případě Brna by mohl být digestát 
ze zpracování biologicky rozložitelných odpadů použit k hnojení ploch veřejné zeleně a dodáván 
zemědělcům v okolí města. 

Na brněnské čistírně odpadních vod se ročně zpracuje 275 000 m3 kalů. Energetický potenciál 
takového množství kalů je 3 360 000 m3 biometanu, což by s přihlédnutím k energetické ztrátě 
výroby vystačilo na celoroční pohon přibližně 80 autobusů na CNG. Čistírna odpadních vod však 
velkou část energie bioplynu zužitkuje ve svém vlastním provozu. 

V Brně byla v areálu Čistírny odpadních vod Brno-Modřice nainstalovaná pilotní jednotka na čištění 
bioplynu na kvalitu zemního plynu. Jednotka funguje na bázi membrán, přes které je bioplyn filtrován 
a které dokáží oddělit metan (CH4) od oxidu uhličitého (CO2). Kapacita jednotky byla 6 m3 
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biometanu za hodinu a v rámci pilotního testování jezdil na vyprodukovaný biometan jeden linkový 

autobus s pohonem na CNG. Cílem pilotního projektu bylo umožnit jednotlivým stranám projektu 

vyzkoušet si technickou a praktickou proveditelnost takového řešení a ukázat tuto cestu i ostatním 
městům. 

Obr. 40 a,b,c Pohon na CNG 

Během zkušebního provozu autobus najel 4 750 kilometrů čistě na BioCNG. Celkem bylo provedeno 
36 plnění a bylo odebráno 1 660 kg biometanu. Z hlediska jízdních vlastností nebyly zaznamenány 

zejména z hlediska výkonu žádné změny v chování vozidla. Samotné palivo BioCNG má stejné 

vlastnosti jako běžné CNG. 

Anaerobní fermentace – způsob, jak vrátit bioodpady do oběhu 

Tam, kde žijí lidé, vznikají i biologicky rozložitelné odpady. Jedná se o odpady rostlinného nebo 
živočišného původu, které je možné rozložit přírodní cestou. Největšími skupinami takových odpadů 
jsou vedle odpadních vod i zbytky z kuchyní a restaurací, prošlé potraviny, odpady ze zpracování 

masa a z potravinářského průmyslu. Tyto odpady jsou plné energie a živin. Při vhodném zpracování 
bioodpadů zvaném anaerobní fermentace z nich dokážeme tyto hodnoty dostat. Většina bioodpadů, 
které není možné kompostovat, je možné zpracovat pomocí anaerobní fermentace. 

Proces předúpravy bioodpadů určených k anaerobní fermentaci 

Přeměna biologicky rozložitelných odpadů na bioplyn a organické hnojivo vyžaduje komplexní 
předúpravu vstupního materiálu před tím, než vůbec vstoupí do procesu anaerobní fermentace. 

Biologicky rozložitelný odpad má velmi variabilní charakter, složení a míru znečištění. Může se jednat 
o odpady z kuchyní a zahrad obyvatel, prošlé potraviny ze supermarketů v původních obalech, 
odpady z jatek a masokombinátů. Odpady jsou pevné i tekuté, mají různou frakci i míru znečištění. 

Směs bioodpadu je postupnými kroky zbavena kovových částí, plastů a skla, rozemleta a smíchána 
s vodou na požadovanou úroveň. Takto upravený substrát může být dále upraven tzv. termální 
hydrolýzou, při které dojde k odstranění choroboplodných zárodků, hub a plísní a zároveň se díky 
této úpravě zvýší výnosnost bioplynu. Substrát je v tlakové nádobě při tlaku 4,5 barů zahřátý na 130 
stupňů a v tomto stavu ponechán po dobu 30 minut. Na konci procesu je tlak uvolněn, čímž dojde 
k rozrušení buněčných stěn substrátu a ten se tak stane lehce dostupný pro bakterie. Takhle 
upravený substrát je přečerpán do bioreaktoru, kde při teplotě 38 stupňů, za nepřístupu vzduchu a 
po dobu přibližně 25 dnů dochází k bakteriálnímu rozkladu substrátu a produkci bioplynu. 

Výroba bioplynu na čistírně odpadních vod 

Z odpadní vody od občanů je na čistírně odpadních vod odloučen tzv. čistírenský kal. Čistírenské kaly 
jsou biologického původu a stejně jako bioodpady mohou být v prostředí bez přístupu vzduchu 
rozložené bakteriemi. Při tom vzniká bioplyn – označovaný také jako kalový plyn - a stabilizovaný kal. 

Na rozdíl od digestátu původem z bioodpadů, není možné podle české legislativy použít stabilizovaný 
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kal jako hnojivo, protože může obsahovat škodlivé látky, které nebyly v procesu čištění odstraněny. 
Kalový plyn má však stejné vlastnosti jako bioplyn z bioodpadů. V České republice je 98 bioplynových 
stanic na čistírnách odpadních vod, které produkují kalový plyn, který pak často používají jako zdroj 
energie pro svůj vlastní provoz. 

 

Obr. 41 Areál čistírny odpadních vod Modřice 

Digestát – organické hnojivo 

Jedná se o tmavou kapalinu, která obsahuje živiny dobře přijatelné rostlinami, především dusík, 
draslík, fosfor a také sušinu. Když digestát splní podmínky obsahu živin a absenci škodlivých látek, 
může být certifikován pro použití na orné půdě. Použitím digestátu můžeme nahradit průmyslová 
hnojiva, čímž je možné uspořit značnou část emisí CO2 spojených se zemědělstvím. 

 

Obr. 42 Digestát z odpadové bioplynové stanice Romerike (NOR) v prodejním balení 
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Obr. 43 Účinek digestátu - levá část pole byla hnojena průmyslovými hnojivy, pravá část pole 
digestátem z fermentační stanice na zpracování bioodpadu Romerike, nedaleko Osla 

Bioplyn, biometan, BioCNG 

Jedná se o tři různá označení pro metan v různých formách. Při rozkladu organické hmoty bakteriemi 
vzniká bioplyn. Bioplyn je směsí především dvou plynů – metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). 
Metanu je v bioplynu přibližně 60 %, zbytek tvoří CO2 a další drobné příměsi. Nositelem energie je 
však pouze metan, oxid uhličitý je tzv. balastním plynem, který nemá energetické využití. Tyto dva 
plyny je však možné pomocí speciální technologie oddělit, čímž získáme téměř čistý metan, 
označovaný jako biometan, což je identický plyn se zemním plynem jen s tím rozdílem, že je vyroben 
z obnovitelných surovin. Biometan uskladněný v tlakovém zásobníku, natlakovaný pro použití 
v dopravních prostředcích s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) potom označujeme jako BioCNG.   

Příklady ze zahraničí 

V západní Evropě je několik měst, která mají zavedený komplexní systém sběru a využití bioodpadu 
k pohonu autobusů MHD a vozů technických služeb. Organické hnojivo vznikající zpracováním 
bioodpadů využívají lokální zemědělci. 

Například fermentační stanice Romerike v Norsku se dokáže vypořádat s 50 tisíci tunami organického 
odpadu ročně. Díky procesu anaerobní fermentace se ve fermentační stanici odpad mění na cenné 
komodity v podobě bioplynu a organického hnojiva. Ročně tak stanice vyprodukuje 4,5 milionu m3 

bioplynu, který je upraven na biometan pro celoroční pohon 135 autobusů MHD, a 90 tisíc m3 

organického hnojiva, což uspokojuje spotřebu organických hnojiv zhruba sta středně velkých farem. 
Tím, že autobusy jezdí na biometan, se v Oslu podařilo výrazně snížit hladinu hluku i emise oxidu 
uhličitého (10 tisíc tun ročně) 

3.4 Dotačně podporované technologie na energetické využití odpadů 

 
Dotační podpora investic do projektů na energetické využití odpadů je umožněna 

v OP Životní prostředí, prioritní osa 3, specifická cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů. 

Možnosti dotační podpory technologií na materiálové a energetické využití odpadů 
jsou rámcově určeny základním dokumentem operačního programu, kterým je Programový 
dokument OPŽP 2014 – 2020, nicméně každá vyhlášená výzva upravuje podporované 
technologie na základě aktuálních potřeb a směřování vývoje technologií. Aktuálně 
vyhlášená výzva podporuje níže uvedené technologie a je předpoklad, že nastolený směr 
podpory bude dodržen i v následujících výzvách současného programovacího období 2014-
2020. 
 
Jaké jsou podporované technologie na energetické využití odpadů: 
 

1. Bioplynové stanice (BPS) 
Podporovány jsou pouze takové bioplynové stanice, které zvýší kapacitu zpracování 
BRO/BRKO minimálně o 25% z celkové kapacity zařízení. 
Zároveň alespoň 10% celkové roční kapacity zařízení musí tvořit odpady vzbraných 
katalogových čísel odpadů (02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01,  
02 07 02, 02 07 04,20 01 08,20 01 25,20 03 04) 
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Cílem je podpořit technologie BPS, které budou zpracovávat odpady ze zemědělství a 
potravinářské výroby a BRO z kuchyní a stravoven.  
 

2. Termická depolymerace  
Termická depolymerace je perspektivní způsob materiálového, ale zejména 
energetického využití odpadů. Jedná se o fyzikálně chemický endotermický proces, 
který vzniká v anaerobních prostředí v různých fázích při teplotách v rozsahu od 300 

do 2.000°C. Tyto teploty přesahují limity termické a chemické stability organických a 
syntetických sloučenin, dochází při nich k jejich rozpadu a ke vzniku 
nízkomolekulárních produktů a pevného zbytku (rezidua). 
Termickou depolymerací organických odpaních matzeriálů vznikají následující 
výstupy: 

- plyn  

- olej  

- tuhý inertní zbytek s obsahem C 

 
3. Plazmové zplyňování odpadů 

 
4. Termické zpracování odpadních kalů z ČOV 

Podporováno je termické zpracování odpadních kalů z ČOV, které se stává 

významným problémem v souvislosti se změnou legislativy v EU. Legislativa směřuje 
k postupnému omezení skládkování kalů z ČOV a klade důraz jednak na hygienizaci 
odpadních kalů z ČOV a současně na maximální využití využitelných zbytkových 
prvků, zejména fosforu. 
 
Dostupné technologie na termické zpracování kalů z ČOV jsou následující: 
a) Termická depolymerace (pyrolýza) vysušeného kalu 
b) Fluidní spalování (monospalování) odpadních kalů z ČOV  
c) Zplyňování kalu  
 

5. Technologie na výrobu paliv z ostatních odpadů (TAP) 
Příjemce dotace musí mít zajištěný odběr minimálně 50% kapacity vyrobeného paliva 
v zařízení s povolením na spalování nebo spoluspalování paliva z odpadů. 
 

6. Technologie na energetické využití nebezpečných odpadů, např. zdravotnických 
odpadů  

 
7. Další technologie na energetické využití ostatních odpadů s vyjímkou spaloven 

(ZEVO) na směsný komunální odpad 
 

V rámci aktuální výzvy výslovně není podporována  výstavba spaloven  na směsný 
komunální odpad (ZEVO - Zařízení na energetické využití odpadů). 
  
Podpora projektů na snižování emisí CO2 
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Podpora z OP Životní prostředí 2014-2020 nesmí být podle pravidel Fondu soudržnosti 
poskytnuta na investice, které snižují emise skleníkových plynů, zejména CO2, v projektech 
s dopadem systému obchodování s emisnímu povolenkami. 
Řada velice zajímavých a prospěšných projektů připravovaných v českém průmyslu nemohla 
být z tohoto důvodu podpořena. V době, kdy se snižování skleníkových plynů stalo v EU 
téměř náboženstvím, je podobné opatření zcela nepochopitelné. Oficiálně se zdůvodňuje 
podporou obchodování s emisními povolenkami, ovšem je otázkou, zda nejde  spíše o 
konkurenční boj průmyslových podniků z EU 15 proti podnikům z nově přistoupivších zemí 
EU. 

4. Využitelnost technologií na zpracování odpadů  
 

4.1. Význam primární separace pro energetické využití odpadů: 

 
V současnosti se nacházíme na jakémsi rozcestí, kde je třeba rozhodnout jakou cestou dále 
pokračovat v primární separaci. V ČR tato separace běží v poměrně širokém měřítku a obyvatelstvo si 
na ni již zvyklo a akceptuje ji a podporuje. V pr. separaci jsou především separovány směsné plasty a 
směsný papír a tyto jsou určeny k recyklaci. V minulosti byly do této oblasti vloženy nemalé 
prostředky k vybudování technologických linek, svozové a sběrné techniky a zřízení systému. 
 
Hlavními otázkami, které si nyní musíme klást, ve spojitosti s pr. separací jsou: 
- jsou vyseparované frakce využitelné 
- kde ve skutečnosti končí vyseparované odpady 
- je separace pro obce výhodná a ekonomická 
- je celý systém primární separace ekonomický 
 
Bylo by velmi zajímavé statisticky doložit kolik je odběratelů vyseparovaných frakcí a kolik dokáží 
zpracovat těchto odpadů. Prostým porovnáním čísel pak zjistíme, jak na tom jsme se skutečným 
využitím. Další otázkou je, jakým způsobem jsou vyseparované frakce zpracovávány a k čemu jsou 
využity. 
 
Výše uvedené nás musí dovést k takovému závěru, který potvrdí udržitelnost stávajícího systému 
primární separaci, či k jeho revizi a následně pak k úvahám, zda nejsou k dispozici nové technologie, 
schopné tyto odpady zpracovat efektivněji. 
V žádném případě nejsou reálné úvahy o zrušení primární separace, jenom by bylo potřeba se 
zamyslet nad dalším "osudem" plastů a papíru, který nebyl vložen do komunálního odpadu. 
 

4.2. Nosné pilíře stávajícího nakládání s odpady: 

 
Nikdo jistě nebude rozporovat, že nosnými pilíři ve stávajícím nakládání s odpady jsou skládkování a 
spalování směsných komunálních odpadů. Tak to je a další roky toto zůstane nezměněno. 
Je však nutno konstatovat, že obě letité technologie mají již "na kahánku", jejich limity tvořeny vlivy 
na životní prostředí, které se nyní opírají o limity legislativní.  
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Skládky ani spalovny není možné zavřít ze dne na den, nejvhodnějším se jeví jejich doplnění o nové 
technologie. V současnosti se nabízí technologie termální depolymerizace, která je schopná zpracovat 
upravený směsný komunální odpad jako celek, či pouze některé složky komunálních odpadů. 
Této problematice se věnujeme dostatečně v předcházejících kapitolách. 
 
 

4.3 Využitelnost složek komunálního odpadu v technologii termické 

depolymerizace: 

 

Termická depolymerizace je perspektivní způsob materiálového, ale zejména energetického 
využití odpadů. Hovoříme o fyzikálně chemickém endotermickém procesu, který vzniká 
v anaerobních prostředí v různých fázích při teplotách v rozsahu od 300 do 2.000°C. Tyto 

teploty přesahují limity termické stability organických a syntetických sloučenin, dochází při 
nich k jejich rozpadu a ke vzniku nízkomolekulárních produktů a pevného zbytku. 

Při termické depolymerizaci poměrně širokého spektra termicky rozložitelných organických 
odpadních materiálů, dochází ke štěpení uhlovodíkových řetězců a k uvolňování procesních 
produktů s relativně nízkou molekulární hmotností. Tyto procesní produkty lze dále využít 
jako paliva, nebo jako zdroj cenných chemických sloučenin. Anorganický inertní materiál 
(popel, kovové materiály, saze, uhlík) zůstane jako tuhý zbytek po depolymerizaci relativně 
nezměněný a může se proto dále recyklovat pro další praktické použití. 

Objemy jednotlivých získaných produktů (frakcí) po termické depolymerizaci nezávisí jen na 
složení a vlastnostech vstupní suroviny, ale i na procesních podmínkách během vlastní 
depolymerizace, např. forma vstupního materiálu, typ a velikost depolymerizační jednotky, 
procesní teplota, rychlost ohřevu, doba zdržení (čas expozice materiálu v dané teplotě), 
hydrodynamické podmínky, ostatní výbava depolymerizační jednotky zejména typ a způsob 
kondenzace atd. Jednotlivé hmotnostní objemy získaných produktů depolymerizace 
odpadních materiálů se v závislosti na popsaných podmínkách pohybují v rozsahu: 

- procesní plyn (5 až 36 hm.%), 
- procesní olej (30 až 85 hm.%), 
- procesní tuhý inertní zbytek (28 až 45 hm.%) 
 

Poměry získaného procesního plynu a oleje, lze v omezeném rozsahu řízeně regulovat 
nastavením vhodných procesních parametrů, které vyhovují záměru a potřebám 
provozovatele. 

 

Vlastní technologie termické depolymerizace není sama o sobě zdrojem emisí do ovzduší, 
pokud je vnější ohřev retorty elektrický odporový, nebo indukční. Retorta je hermeticky 

uzavřena, bez možnosti přístupu vzduchu a je bez výduchu. Proces termické depolymerizace 
probíhá uvnitř retorty bez přístupu vzduchu a tím je eliminován vznik nebezpečných 
chemických sloučenin (persistentní organické halogenované látky). Účinný systém 
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elektrického ohřevu umožňuje nastavit a automaticky regulovat ideální procesní teplotu a 
udržet tak provozní stabilitu a tím i kvalitu získaných produktů termického rozkladu. 

ZÍSKANÉ PROCESNÍ PRODUKTY 

Pevný inertní zbytek obsahuje uhlík v anorganické podobě, popeloviny, minerální látky a 
mechanické nespalitelné fragmenty např. kovy, mechanické nečistoty, sklo, které jsou 
přítomné ve vstupním materiálu od začátku nikterak neovlivňují proces depolymerizace a 
kvalitu výstupních produktů. Získaný pevný anorganický uhlík je možné využít v chemickém 

průmyslu, dále lze jeho demineralizací a následnou aktivací vyrobit aktivní uhlí 
s porovnatelným měrným povrchem jako komerčně vyráběně aktivní uhlí, nebo se dá taktéž 
využít jako ekologicky čisté palivo, nebo jako nosič NPK a hydro-sorpční materiál pro půdní 
aplikaci. 

Kapalný procesní olej je komplexní směsí uhlovodíků C5 – C40, někdy s obsahem 

aromatických uhlovodíků. Takto získaná olejová frakce se může použít přímo jako palivo, 
např.  jako topný olej v kotlích, popř. jako palivo pro generátory, nebo motory jakožto 
substitut motorové nafty, nebo jako vstupní surovina pro petrochemický průmysl, nebo jako 
zdroj velmi cenných chemikálií při dalším zpracování.  

Procesní plyn je podíl získaných produktů termické depolymerizace, který je složený hlavně 
z H2, H2S, CO, CO2, CH4, C2H4 a takto získaný procesní plyn je látka s vysokým energetickým 

potenciálem. Vzhledem k energetické vydatnosti získaného procesního plynu a taktéž pro 
jeho obtížnou skladovatelnost a stlačitelnost je tento podíl obvykle používán jako palivo pro 
přímé využití k výrobě elektrické energie především pro krytí vlastní spotřeby elektrické 
energie depolymerizační jednotky, popř. k výrobě převisu elektrické energie a tepelné 
energie jako vedlejšího produktu činnosti energobloku, který kladně ovlivňuje celkovou 
účinnost provozu depolymerizační technologie.  

Kvalita a zejména čistota získaného procesního plynu je v depolymerizačních technologiích 
velmi důležitým aspektem.  

Získaný procesní plyn je před využitím v energobloku upravován a čištěn od případných 
nežádoucích kontaminantů mokrou alkalickou vypírkou (odstranění chloru, fluoru), redukce 
sloučenin síry v roztoku síranu železnatého a redukce oxidů dusíku (NOx) pomocí 

denoxifikace. Důkaz vysoké účinnosti zařízení pro úpravu a čistění procesního plynu je dán 
výsledky akreditovaného měření  získaného procesního plynu při termické depolymerizaci 
odpadu ze zdravotnictví, který je  z hlediska možné kontaminace nežádoucími a nevhodnými 

frakcemi tohoto odpadu nejvíce problematický, neboť může obsahovat komponenty různého 
fyzikálního, chemického a biologického materiálu, infekční agens, genotoxické látky, toxické 
chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Navzdory 

výjimečnému charakteru tohoto druhu odpadu poskytnuté laboratorní protokoly dokazují, že 
po úpravě a čistění procesního plynu nebyly překročeny povolené limity koncentrace 
škodlivin, zejména sloučenin chloru jako HCL, dále SO2, HF, H2S, CS2 a stanovení 

hmotnostních koncentrací vybraných kovů v plynu zejména Hg jejích sloučenin, dále Cd, Tl, 
Cr a Zn.     
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Získaný procesní plyn, vzhledem k absenci škodlivin, obsahu a složení plynných uhlovodíků 
dosahuje podoby a kvality zemního plynu. 
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VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

Komunální odpad je velmi široký pojem a obecný výraz pro směs odpadních materiálů 
vyprodukovaných lidskou činností. Řešit likvidaci celé směsi komunálního odpadu 
prostřednictvím technologie termické depolymerizace je takřka nemožné. Před vlastním 
zpracováním termickou depolymerizací je tedy vždy nutné komunální odpad třídit a vhodně 
upravit. Vhodně upravit vytříděné složky komunálního odpadu v tomto smyslu znamená 

jejich vysušení a naformátování, nebo nadrcení, neboť dosažená sypná hmotnost směsi 
vhodných materiálů k termické depolymerizaci je důležitým faktorem pro vstupní výkonu 
technologie a následně její energetickou a ekonomickou rentabilitu.  

Pro příklad je uvádíme, jaké vytříděné složky komunálního odpadu jsou pro zpracování 
procesem termické depolymerizace vhodné a taktéž představujeme jejich základní 
ukazatele, 

pol. Frakce měrná hmotnost [kg/m3
] výhřevnost [MJ/kg] sypná hmotnost [kg/m

3
] 

1. Papír (do 5 % ve směsi) 1000 14,11 431 

2. Textil (polymerní) 1400 16 450 

3. TetraPack 980 25 520 

4. PET 1390 27 407 

5. Plasty (směs) 1250 35 769 

6. Guma 1200 34,92 673 

Tab. 14 Depolymerizace ukazatele 

nebo méně vhodné při obsahu méně než 3 % ve směsi použitelných materiálů, např. 
polystyren, molitan, nebo chlorované plasty, jako je PVC,  

nebo nevhodné, jako je sklo, kovy, elektroodpad, a jiný nerozložitelný inertní materiál, ale 

taktéž BIO odpad, který lze kompostovat a dřevo.  

Technická úroveň současných separačních technologií komunálního pro třídění komunálního 
odpadu, zejména automatické optické separátory, umožňují s dostatečnou účinností a 
spolehlivostí ze směsi komunálního opadu odseparovat případné nadlimitní obsahy 
nevhodných nebo nežádoucích materiálů.  
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5.  Porovnání ČR se zahraničím (Německo, Polsko) 
 

Následující kapitola se bude zabývat hodnotovým porovnáním produkce a zpracování odpadů mezi 
ČR jednotlivými zeměmi EU s důrazem na Německo a Polsko.  
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90 
 

  

 

Z předchozích grafů je patrné, že Německo má i přes svou velkou produkci odpadů nejvyšší počet 

recyklovaných odpadů na člověka z celé Evropské unie. Oproti tomu Polsko a Česko jsou spíš 
podprůměrní v recyklaci odpadů oproti ostatním státům EU. Německo zároveň vykazuje téměř 
zanedbatelný podíl skládkování odpadu, oproti České republice a Polsku, kde je skládkování stále 

nejčastějším způsobem zpracování odpadů. Německo má zároveň větší poměr spalování než ČR i 
Polsko. Je to způsobeno hlavně tím, že Německo má nejvíce spaloven ZEVO v celé EU a to 121 (viz. 

Obrázek 44). Polsko a Česká republika jsou na to vzájemně podobně. Polsko má 5 ZEVO a ČR 4. 
Musíme ale brát v potaz rozlohu Polska, které je několikrát větší než Česká republika. 
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Obr. 44 Spalovny ZEVO (WtE) v Evropě 

Zdroj: http://www.cewep.eu/ 

 

 
Obr. 45 Spalovny ZEVO (WtE) v Neměcku 

Zdroj: http://www.cewep.eu/ 

http://www.cewep.eu/
http://www.cewep.eu/
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Obr. 46 Spalovny ZEVO (WtE) v České republice 

Zdroj: http://www.cewep.eu/ 

 

 
Obr. 47 Spalovny ZEVO (WtE) v Polsko 

Zdroj: http://www.cewep.eu/ 

 

- Komunální bioplynová stanice 

http://www.cewep.eu/
http://www.cewep.eu/
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Passau, Německo 

BPS je založena na specializované technologii KompoGas pro zpracování komunálních bioodpadů 
suchou fermentací pomocí ležatých nebo betonových reaktorů s mechanickým mícháním a posunem 

materiálu. Technologie pracuje v termofilní oblasti při teplotě 55°C. Zařízení s roční kapacitou 40 000 
tun je určeno pro zpracování tříděného komunálního bioodpadu a dalších odpadů ze svozové oblasti 
se zhruba 400 000 obyvateli. Biologicky rozložitelné odpady z domácností se umísťují do speciálních 
sběrných nádob při průměrné roční výtěžnosti 130 kg na obyvatele. Sváženy jsou také bioodpady z 
větších hotelů a restaurací a z údržby veřejné zeleně v podobě posečené trávy a opadaného listí. 

Bioodpady jsou nejdříve nadrceny a následně tříděny na bubnovém sítu a magnetickém separátoru. 
Materiál je poté opět drcen na frakci velikosti cca 50 mm a velkým pístem tlačen do fermentoru. Před 
fermentorem probíhá úprava pracovní sušiny procesní vodou. Vlastní proces přeměny organických 
látek se odehrává ve třech fermentorech, každý o objemu cca 1000 m3. Výstupní materiál je 
odvodněn a kompostován v halové kompostárně stojící v bezprostřední blízkosti zařízení. 
Kompostárna je vybavena odsávací vzduchotechnikou s dezodorizací na biofiltrech. Kompost je ve 

větší míře dodáván místním zemědělcům jako kvalitní certifikované palivo. Zbývající podíl je balen do 
25l pytlů a prodáván jako substrán do zahradnictví. 

Účinnost fermentačního procesu v technologii KompoGas je na daný reaktorový objem velmi vysoká 

a bioplyn je zpracován v kogeneračních jednotkách o celkovém elektrickém výkonu 1,6 MW (účinnost 
40 %). Vyrobené teplo (účinnost 45 %) je využito pro procesní ohřev v rámci BPS a vytápění celého 
areálu, přebytek se maří. Výnos z prodeje ekologické elektřiny činí cca 1,3 milionu eur, prodej hnojiva 
má pouze doplňkovou roli v ekonomice provozu. Při pořizovací ceně 10 milionů eur jde o poměrně 
vysokou investiční náročnost zařízení, která je však, ve srovnání s podmínkami v ČR, kompenzována 
vyšším poplatkem za využití běžného BRKO v BPS (840-1290 Kč/t) a lepším odbytem kompostu na 
německém trhu. V České republice jsou příjmy za zpracování BRKO přibližně poloviční až třetinové. 
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Obr. 48 Komunální bioplynová stanice – Passau/Hellersberg 

Zdroj: 

http://www.thoeni.com/UserFiles/thoeni/Dokumente/Prospekt/uet/thoeni_ttv_referenzblatt_gb.pdf 

 

Polský trh odpadového hospodářství je i přes velkou rozlohu Polska v celku nevyspělý. Odpad se 
zpracovává převážně formou skládkování a Polsko tak skýtá prostor pro investice do nových způsobů 
zpracování odpadů. Naopak Německé odpadové hospodářství je mimořádně vyspělé. Obrovský počet 
spaloven, nové technologické postupy, nejvyšší podíl recyklací a kompostování odpadů v EU činí 
z Německa velmoc, co se týče zpracování odpadů. Německý trh je tedy oproti Polsku na velmi vysoké 
úrovni a mnohé postupy, technologie a know-how z německého trhu by mohly jiné Evropské státy 
využít a aplikovat ve svém odpadovém hospodářství. 
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6. Získání podpory z Operačního programu Životního prostředí 
Postup při získávání podpory krok za krokem 
 
Pro zájemce, kteří věří, že energetické využití odpadů je správným krokem na cestě 
k modernímu oběhovému hospodářství, jsme připravili průvodce nelehkou přípravou 
úspěšného projektu a žádosti o podporu. 
Jistě máte připravený zajímavý záměr, moderní technologii a dostatek vhodného odpadu. 
Jak postupovat, abyste byli úspěšní při získávání podory? 
  

I. Ověření přijatelnosti projektu z hlediska věcné náplně 
Nejprve je třeba ověřit přijatelnost projektu z hlediska věcné náplně, konkrétně 
zda je v rámci dotačního programu a aktuálně vyhlášené či připravované výzvy 
umožněna podpora na Vámi připravovaý projekt. Omezení může být zejména ve 
zpracovávaném druhu odpadu nebo ve způsobu jeho využití. Základní informace 
jsou uvedeny v dokumentech Operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 a upřesněny v textu výzvy k podání projektů.  
Výše uvedené texty sice obsahují potřebné informace, ale nemusí být vždy na 
první přečtení srozumitelné. Doporučujeme tedy konzultovat záměr se Státním 
fondem životního prostředí nebo s renomovanou společností, která se zabývá 
přípravou dotačních projektů v oblasti odpadů. Krátká konzultace Vám poskytne 
základní vodítko, zda má smysl se investičním projektem dále zabývat. 
 

II. Ověření potenciálu projektu z hlediska bodového hodnocení 
Bodové hodnocení projektu je klíčovým ukazatelem pro úspěšné schválení 
projektu k podpoře. V rámci hodnocení může projekt získat až 100 bodů na 
základě jasně definovaných bodových kritérií. Projekty mezi sebou souteží  a 
podporu ztískají projekty s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání finanční 
alokace výzvy. Minimální hranice pro schválení podpory předkládaného projektu 
je 40 bodů. Cílem optimalizace projektu je tedy získání co nejvíce bodů při daných 
parametrech projektu. 
Jaká jsou klíčová hodnotící kritéria? 
Při jejich popisu budu vycházet z aktuálně vyhlášené výzvy a předpokládám, že 
principy hodnocení se nebudou v dalších výzvách zásadně lišit.  
Hlavním kritériem, které má největší dopad na hodnocení projektu, jsou měrné 
finanční náklady projektu na navýšení kapacity zařízení na energetické využití 
odpadu. Jedná se o poměr realizačních nákladů projektu a navýšení kapacity 
zařízení.  
V rámci tohoto kritéria může projekt získat až 30 bodů (ze 100 možných). 
Překročením limitní částky 25 000,- Kč/t/rok je navíc projekt vyřazen z dalšího 
hodnocení.   
Ověření měrných nákladů projektu je tedy naprosto zásadní podmínkou pro 
zahájení dalších prací na přípravě projektu. 
Zbývající hodnotící kritéria mají pro úspěch projektu a získání podpory menší 
význam, přesto mohou být v součtu také rozhodující.  
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Další hodnotící kritéria: 
a) Podíl energeticky využitých odpadů  z celkové hmotnosti odpadů vstupujících 

do zařízení    
90-100 %   18 bodů 
Méně než 50%   vyřazení projektu 
 

b) Navýšení stávající kapacity zařízení  
100 % a více   11 bodů 
 

c) Stavební připravenost projektu  
Projekty se stavebním povolením    8 bodů 
Vypracovaná studie EIA    11 bodů 
 

d) Nové zařízení na nevyužívané ploše  13 bodů 
e) Cerifikace ČSN EN ISO 14001     9 bodů 

 
III. Určení veřejné podpory projektu 

Výše podpory každého projektu se řídí pravidly veřejné podpory, která jsou 
součástí dokumentů EU a regulují možnosti každého státu ovlivnit podnikatelské 
prostředí. Veřejná podpora nezávisí na právní formě příjemce dotace, ale pouze 
na podporované činnosti. Projekty na energetické využití odpadů mohou využít 3 
režimy veřejné podpory, které podrobně popisujeme v kapitole….  
Vzhledem k tomu, že každý z režimů veřejné podpory má významná omezení 
v podmínkách využití, doporučujeme konzultovat formu veřejné podpory před 
zahájením přípravy projektu na SFŽP. 

 
IV. Příprava projektu – kritické body a postup 

V této fázi již máte předběžně vyhodnocenou přijatelnost projektu, finanční 
náročnost projektu je přiměřená a další hodnotící kritéria Vám dávají naději na 
úspěšné vysvědčení v hodnocení, stejně tak výše veřejné podpory projektu je 
dostatečná. Projekt je ekonomicky udržitelný. Jak dál postupovat a jaké jsou 
kritické body přípravy dotačního projektu na energetické využití odpadu? 
 
Klíčové kritické body: 
1) Příprava projektové dokumentace v úrovni pro stavební povolení včetně 

položkového rozpočtu 
Časově se jedná o nejnáročnější část vlastní přípravy projektu. U každého 
dodavatele projektové dokumentace je třeba počítat minimálně s několika 
měsíci na zpracování projektové dokumentace, v závislosti na rozsahu a 
náročnost připravovaného projektu. Správný výběr zkušeného zpracovatele 
projektové dokumentace s dostatečnou kapacitou je často rozhodující  pro 
úspěšné dokončení přípravy, neboť významně ovlivňuje kvalitu projektové 
dokumentace  a může zkrátit dobu potřebnou k přípravě projektu. 
 

2) Územní rozhodnutí, stavební povolení 
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Povinnou součástí podané žádosti o dotaci je územní rozhodnutí. Vzhledem 
k rozhodovací praxi stavebních úřadů se jedná o nanejvýš kritické místo, které 
může zásadně ovlivnit podání žádosti o podporu. Zde bychom chtěli upozornit 
každého žadatele o dotaci, aby věnoval  dostatek času a úsilí získání územního 
rozhodnutí. 
Stavební povolení není povinnou součástí žádosti o podporu, ale jeho 
doložení je významně bonifikováno v rámci hodnocení.  Stavební povolení 
navazuje na zpracování kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení (viz. bod 1), je tedy v procesu stavebního řízení závislé na 
předchozích krocích. Platí pro něj tedy stejná doporučení jako pro územní 
rozhodnutí – plánovat dostatek času a věnovat dostatek úsilí. 
 
 

3) Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových 
toků  
Každý projekt na materiálové i energetické využití odpadů musí prokázat, že 
ve spádové oblasti je dostatek vhodného odpadu, který odpovídá plánované 
kapacitě zařízení. 
Za tímto účelem je nutné doložit vypracovanou Analýzu potenciálu produkce 
odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků (dále „Analýza“).  
Součástí Analýzy je popis produkce odpadů ve spádové oblasti podle 
katalogových čísel, způsob jejich zpracování, předpokládaný vývoj produkce 
odpadů. Cílem Analýzy je zdůvodnit plánovanou kapacitu zařízení, popsat 
technologii zpracování a výstupy ze zařízení (materiál, energie, ostatní). 
Zpracování Analýzy vychází ze statistických údajů o produkci odpadů v dané 
spádové oblasti (např. ISOH). 
 

4) Právní vztah žadatele k dotčeným nemovitostem 
Žadatel o dotaci musí mít vyjasněn právní vztah k nemovitostem, které jsou 
dotčeny připravovaným projektem nejpozději před vydáním Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.  
Žadatel musí být vlastníkem nemovitostí nebo musí mít nájemní smlouvu na 
dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let po finančním ukončení realizace 
projektu.  
 

5) Finanční výkazy žadatel za poslední uzavřené účetní období 
Součástí žádosti o podporu jsou finanční výkazy žadatele, které umožňují 
posoudit ekonomickou situaci žadatele a jeho schopnost projekt úspěšně 
realizovat. 

 

6) Doložení zajištění finančních zdrojů na spolufinancování projektu 
Žadatel o dotaci musí jednoznačně prokázat zajištění finančních zdrojů na 
spolufinancování projektu buď vlastnimi prostředky nebo příslibem 
bankovního úvěru.   
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V. Realizace  projektu – kritické body a postup 
Nyní jste již úspěšně získali podporu a chystáte se realizovat Váš projekt. Jaká jsou 
kritická místa realizace? 

Hlavním kritickým místem pro proplacení podpory je výběr dodavatele. 
 

1) Výběrové řízení na dodavatele 
Vzhledem k tomu, že podpora jde z veřejných zdrojů, musí být každý dodavatel 
stavby nebo technologické části projektu vybrán v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb.   o Zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nebo s pravidly pro výběr 
dodavatele OP Životní prostředí.   
Ustanoveními ZZVZ se musí řídit veřejný nebo dotovaný dodavatel, ostatní 
příjemci dotaci se řídí pravidly příslušného dotačního programu.  
Mezi veřejné zadavatele patří stát, města a obce, VŠ,  a další příjemci, kteří jsou 
financování z veřejných prostředků. 
Dotovaný zadavatel je příjemce dotace na projekt, u nějž činí podpora více než 
50% způsobilých výdajů a zároveň investiční náklady jednotlivého opatření jsou 
vyšší než 2 mil. Kč u technologie nebo služby a vyšší než 6 mil. Kč u stavebních 
prací.  

S ohledem na komplikovanost ustanovení ZZVZ i pravidel pro výběr dodavatele  
doporučujeme zajistit si přípravu a administraci výběrového řízení 
specializovanou firmou. 

 

2) Finanční řízení projektu 
Dalším kritickým místem realizace proejktu je dodržování všech pravidel 
finančního řízení a dotačního managementu projektu. Zde doporučujeme 
důkladně prostudovat podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahuje 

potřebné informace o závazcích příjemce dotace po dobu realizace projektu i jeho 
udržitelnosti. 
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Veřejná podpora 
Výše podpory každého projektu se řídí pravidly veřejné podpory, která jsou součástí 
dokumentů EU a regulují možnosti každého státu ovlivnit podnikatelské prostředí. Veřejná 
podpora nezávisí na právní formě příjemce dotace, ale pouze na podporované činnosti. 
Veřejná podpora se týká nejen podniků, ale také měst a obcí nebo neziskových organizací.  
Projekty na energetické využití odpadů mohou využít níže uvedené 3 režimy veřejné 
podpory. 

 
1. Podpora de minimis  

(Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013) 
 
Podpora de minimis je průřezová podpora, která může být poskytována v různých dotačních 
programech (často např. vzdělávání, podpora zaměstnanosti atd.) a je omezena pro jeden 
podnik ve výši maximálně 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Doporučujeme 
ověřit aktuální stav čerpání v databázi poskytnuté podpory de minimis na portálu eAgri, kde 
si může každý žadatel ověřit aktuální stav čerpání podpory de minimis. 
Výše podpory na energetické využití odpadů je 85%. S ohledem na omezenou výši podpory je 
tento režim podpory vhodný pouze pro menší projekty. 
Při použití podpory de minims jsou způsobilými výdaji také náklady na projektovou přípravu 
před podáním žádosti o podporu (projektová dokumentace, studie proveditelnosti, žádost o 
podporu), což v jiných režimech veřejné podpory není možné. 

 
2. Regionální investiční podpora  (dle čl. 14 GBER) 

 
Regionální investiční podpora je poskytována podnikům na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy 
v následující výši: 
45% způsobilých výdajů       malé podniky 
35% způsobilých výdajů    střední podniky 
25% způsobilých výdajů    velké podniky 
 
Podnikům  na území hl. m Prahy nemůže být regionální investiční podpora poskytnuta. 
 
Podmínkou pro poskytnutí regionální investiční podpory je tzv. prvoinvestice, což znamená 
jednu z následujích možností investice: 

- Výstavbu nové provozovny 
- Navýšení kapacity stávající provozovny 
- Rozšíření provozovny o nové výrobky  
- Zásadní změna výrobního postupu 

 

Podpora nemůže být poskytnuta do odvětví výroby a distribuce energie a energetické 
infrastruktury. 

Projekt na energetické využití odpadů může využít regionální investiční podporu pouze  
v případě, že žadatel nemá a ani po realizaci projektu nebude mít předmět činnosti 
zasahující do energetiky – tedy CZ NACE 35 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu.  
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3. Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů energie (dle čl. 41 GBER) 

 
Podpora je poskytována na výstavbu nebo rekonstrukci bioplynové stanice s kogenerací, 
která není napojena na CZT nebo kde bude vyrobený plyn využit pro dopravu (s vlastní 
plničkou nebo s dopravou na plnící stanici). 
 
Podpora je poskytována podnikům na území ČR mimo  hl. m. Prahy v následující výši: 
80% způsobilých výdajů       malé podniky 
70% způsobilých výdajů    střední podniky 
60% způsobilých výdajů    velké podniky 
 
Podpora je poskytována podnikům na území  hl. m. Prahy v následující výši: 
65% způsobilých výdajů       malé podniky 
55% způsobilých výdajů    střední podniky 
45% způsobilých výdajů    velké podniky 
 
Způsobilé výdaje pro BPS s kogenerací se určí jako rozdíl investičních nákladů a nákladů na 
alternativní investici, tedy investici do klasického zdroje o stejném výkonu ( uhelný kotel). 

Výše veřejné podpory se v tomot případě určí individuálně pro každý projekt, nicméně 
v každém případě je výsledná výše podpory výrazně nižší než se jeví na první pohled.  

 

4. Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (dle čl. 
46 GBER) 
 

Podpora je poskytována na výstavbu nebo rekonstrukci soustavy CZT za účelem dosažení 
vysoké účinnosti. 
Účinným dálkovým vytápěním a chlazením je soustava dálkového vytápění nebo chlazení, 
která používá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % 
tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % z kombinace této energie a tepla. 
 
Podporu je možné poskytnout podnikům s předmětem činnosti 35.3 Výroba a rozvod tepla a 
klimatizovaného vzduchu, výroba ledu. 
 
Podpora je poskytována podnikům na území ČR mimo  hl. m. Prahy v následující výši: 
80% způsobilých výdajů       malé podniky 
70% způsobilých výdajů    střední podniky 
60% způsobilých výdajů    velké podniky 
 
Podpora je poskytována podnikům na území  hl. m. Prahy v následující výši: 
65% způsobilých výdajů       malé podniky 
55% způsobilých výdajů    střední podniky 
45% způsobilých výdajů    velké podniky 
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Způsobilé výdaje pro účely tohoto režimu veřejné podpory se určí jako rozdíl investičních 
nákladů a nákladů na alternativní investici, tedy investici do bežné soustavy CZT. 

Výše veřejné podpory se tedy určí individuálně pro každý projekt, nicméně v každém 
případě je výsledná výše podpory výrazně nižší než se jeví na první pohled.  

 
Závěr 
Vzhledem k tomu, že každý z režimů veřejné podpory má významná omezení v podmínkách 

využití, doporučujeme konzultovat možnosti veřejné podpory pro každý připravovaný 
projekt na energetické využití odpadů před zahájením přípravy projektu na SFŽP. 
 

7. Průvodce investora stavebním řízením 

 
Návrhy technologií na energetické zpracování odpadů se řídí především požadavky Stavebního 
zákona a požadavky vlivů na životní prostředí. 

Investor musí mít poměrně jasnou představu jakou technologii a stavbu chce realizovat, většinou 
jsou tyto záměry vloženy do objemové studie, která slouží potřebám investora a vyjasní základní 

otázky ohledně složitosti, rozsahu a nákladů na stavbu. V případě prokázání reálnosti investice je 
možné přikročit k vlastnímu projektování a projednávání. 

 

Hlavními mezníky v přípravě investice jsou územní řízení (ÚŘ) a stavební řízení (SŘ). 

Postup povolovacího řízení: 

- projekt k ÚŘ, rozsah dle vyhl. 

- projednání dokumentace k ÚŘ  

- předpokládané orgány státní správy - KHS, HZS, KU-ŽP, MU-ŽP 

- zjišťovací řízení 

- vydání rozhodnutí o umístění stavby 

- stavební řízení (SŘ)  

- projekt ke SŘ, rozsah dle vyhl. 

- projednání dokumentace k SŘ  

- předpokládané orgány státní správy - KHS, HZS, KU-ŽP, MU-ŽP 

 

Základní typy projektových dokumentací a řízení dle vyhl. č. 499/2001Sb.: 

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
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- Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

- dalšími typy projektových dokumentací jsou: 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické  infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a 
 veřejné účelové komunikace 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

Dokumentace pro vydání společného povolení 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a 
 veřejné účelové komunikace 

Dokumentace pro ohlášení stavby  

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace bouracích prací 

 

8. Jak projít územním a stavebním řízením a řízením EIA  

 

Podrobně je o řízení EIA pojednáno v kap. 2b/.  
Bude-li potřeba posuzovat stavbu a technologii z hlediska EIA především záleží na její 
velikosti 
velikosti stavby, množství zpracovávaných či vyráběných látek, jejich charakteristik s 
ohledem na životní prostředí a množství a typu odpadních látek. 
Stávající technologie energetického zpracování odpadů vždy přinášejí nutnost posouzení EIA. 
Nové technologie, jako např. termická depolymerizace, již tuto potřebu nemají a lze o nich 
hovořit jako o tzv. podlimitních akcích. 
Co se týká práce s veřejností, tak u moderních technologií se většinou zpracovatel návrhu 
dostává do nejednoznačného postavení. Na jedné straně stojí projektant a výrobce, kteří 
obhajují technologicky moderní řešení, na straně druhé stojí zástupci orgánů státní správy a 
straně třetí je veřejnost.  
Projektant a výrobce jsou si jisti svým řešením a jsou připraveni jej obhájit. Samozřejmě 
nepředpokládáme, že se jedná o technologii, která je prezentována v rozporu se svými 
skutečnými parametry a dopady na živ. prostředí. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p1b
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p1c
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p1d
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p5
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Zástupce orgánu státní správy, který má posoudit předloženou technologii a vyjádřit se k ní 
musí mít zcela jasné vědomosti o této technologii a má být schopen posoudit její vlivy ve 
shodě se zákonem. Zde to však zdaleka neplatí, mnohá vyjádření jsou v rozporu se 
skutečnostmi uvedenými v zákonných nařízeních. Mnohá vyjádření na totožné technologie 
se kraj od kraje diametrálně odlišují. 
No a veřejnost by určitě měla mít důvěru v rozhodnutí orgánů státní správy a neměla by tyto 
zpochybňovat. Takže v případě, že se v procesu EIA objeví námitka ze strany veřejnosti, 
znamená to projektant nebo orgán státní správy "něco neudělali dobře". Veřejnost může být 
samozřejmě také špatně informována a pak je velmi těžké ji přesvědčit o zbytečnosti jejich 
námitek. 
 
Určitě by zde měla platit tato základní pravidla: 
a/ bude navržena technologie s minimálními dopady na živ. prostředí a obyvatelstvo, nejlépe 
s žádnými dopady 
b/ projektant a výrobce zařízení bude natolik fundovaný, že bude schopen svůj návrh obhájit 
c/ orgán státní správy bude natolik obeznámen s danou problematikou, že se bude schopen 
vyjádřit v souladu s právními podklady jednoznačně a správně 
 

8.1 Hlavní problémy s projednáním nové investice v oblasti odpadů: 

a/ projekt je špatně připraven a předkladatel není schopen zcela objasnit své záměry a 
možnosti technologie 
b/ stavba není navržena ve vhodné lokalitě, ne zcela odpovídá požadavkům územně 
plánovací dokumentace a dostává se do střetu se zájmy veřejnosti 
c/ orgán státní správy, který se vyjadřuje k projektu není kompetentní, tzn. není s navrženou 
technologií obeznámen a nerozumí ji. Jeho vyjádření je pak obecné a požaduje doložit a 
splnit nepotřebné doklady, zkoušky apod. Mnohé orgány dávají svá rozhodnutí zcela v 
rozporu s metodikami a nařízeními, která vydaly jejich nadřízené orgány. U jiných orgánů 
nezohledňují jejich vyjádření vůbec danou problematiku a jsou prakticky stejná "jak pro 
cukrářskou dílnu, tak pro automatickou linku, která separuje komunální odpad". 
Samostatnou kapitolou je stav, kdy se orgány státní správy z různých krajů vyjádří k totožné 
technologii zcela rozdílně - zde je potřeba do budoucna zajistit, aby se státní správa jako 
celek vyjadřovala v projektům, investicím a technologiím zcela konzistentně. 
 
Této problematice bychom se rádi vrátili v samostatné publikaci. 
 
 

9. Závěrečná doporučení pro státní správu 

 
Autoři publikace při své činnosti identifikovali několik zásadních omezení dalšího 

rozvoje energetického využití odpadů. Na základě svých zkušeností sestavili seznam 
doporučených opatření pro státní správu, jejichž úspěšné zavedení významně urychlí 
rozvoj tohoto odvětví. Zároveň většina těchto doporučených opatření má širší dopad 
do dalších oblastí ekonomiky. 
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Níže uvedená doporučení jsou formulována jako základní témata k řešení, autoři 
je ve spolupráci s dalšími členy klastru WASTen, z.s. budou dále rozpracovávat do 
zcela konkrétních návrhů. 
 
1. Legislativní opatření v oblasti nakládání s odpady 

Připravit a schválit novelu zákona o odpadech a navazující právní předpisy v duchu 
filosofie směrnice 851/2018 o odpadech a balíčku opatření budoucího vývoje 
odpadového hospodářství schváleného EU 
 

2. Stavební řízení  
Připravit a schválit změny stavebního zákona způsobem, který zjednoduší postup 
územního a stavebního řízení a především sjednotit výklad zákonných ustanovení 
a postup stavebního řízení na všech stavebních úřadech  
 

3. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) 
Zjednodušit pravidla posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona 
100/2001Sb. a především sjednotit výklad těchto pravidel v jednotlivých krajích. 
Racionálně omezit vliv širší veřejnosti na závěry posuzování vlivu na životní 
prostředí.  
 

4. Veřejná podpora projektů  
Vyjednat s Evropskou komisí podmínky veřejné podpory projektů energetického 
využití odpadů, které umožní ČR skutečnou podporu rozvoje tohoto odvětví.   
 

5. Podpora projektů, které mají dopad na obchodování s emisními povolenkami  
Vyjednat s Evropskou komisí možnost podpory ze strukturálních fondů EU také 
těch projektů, které snižují emise skleníkových plynů a mají dopad na obchodování 
s emisními povolenkami 
 

6. Podpora energie vyrobené z odpadů formou „zeleného bonusu“ 
Najít pro výrobu energie, vyrobené z odpadů účinným způsobem, způsob podpory 
výkupní ceny, který bude obdobný „zelenému bonusu“ pro energii vyrobenou 
z OZE.   
 

7. Podpora vědy a výzkumu   
Vytvořit podmínky pro podporu rozvoje vědy a výzkumu v oblasti energetického 
využití odpadů. Možnosti podpory mohou být následující: 
- Zavedení daňových kreditů na výzkum a vývoj v daném sektoru 
- Snížení daní formou zrychlených odpisů vybraných technologií 
- Daňové prázdniny pro podniky zavádějící inovativní technologii do praxe 

 
 

8. Podpora transferu moderních ověřených technologií ze zahraničí 
Vytvořit podmínky pro podporu transferu moderních ověřených technologií 
v oblasti energetického využití odpadů. Možnosti podpory mohou být následující: 
- Snížení daní formou zrychlených odpisů vybraných technologií 
- Daňové prázdniny pro podniky zavádějící inovativní technologii do praxe 
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9. Podpora vzájemné spolupráce MSP  

V souladu s politikou EU významně podporovat klastrové iniciativy, tedy účinnou 
spolupráci malých a středních podniků při zavádění moderních technologií, nových 
obchodních modelů, při výměně informací o ověřených technologiích v zahraničí a 
navazování mezinárodní spolupráce.  
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