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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá návrhem řešením využívání směsného komunálního odpadu 

v podmínkách českého odpadového hospodářství a v podmínkách české energetiky. 

Směsný komunální odpad je zásadní problematickou komoditou českého komunálního 

odpadového hospodářství vzhledem ke skutečnosti, že většina produkovaného SKO je 

v současnosti skládkována, což není do budoucna udržitelné z důvodů legislativních 

povinností a závazkům vůči EU a především vzhledem k nenahraditelné ztrátě 

potencionální  energetické suroviny. 

Řada studií a koncepčních prací zabývající se touto problematikou ukázala na nutnost 

řešení tohoto problému provázaně, s aktuálním stavem a možnostmi české energetiky. 

Jedním z důvodů je skutečnost, že směsný komunální odpad se díky svému složení a 

energetickému obsahu řadí mezi potencionální cennou energetickou komoditu, která může 

hrát významnou roli při zabezpečování energetických potřeb ČR. 

Aktuálně je z EU a ČR známo několik málo technologických konceptů schopných  

energeticky zpracovat a využít SKO. 

Jejich porovnání a vyhodnocení optimálního řešení  po stránce technické, environmentální 

a ekonomické je základním úkolem dizertační práce. 

 Výsledkem disertační práce je určení vhodné technologie pro energetické využívání 

směsných komunálních odpadů, kterou je možno použít plošně v rámci ČR a která bude 

environmentálně přijatelná a ekonomicky udržitelná. 

Následně je na základě technologického konceptu přímého energetického využívání jsem 

zpracoval optimalizační model, který umí variabilně modelovat možnosti konfigurace 

zařízení pro energetické využívání KO v ČR a generuje výstupy dokladující 

environmentální profity a ekonomickou udržitelnost systému. 

Klíčová slova: směsný komunální odpad, zařízení pro energetické využívání odpadů, 

komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, mechanicko-biologická úprava, 

energetické využívání odpadů. 
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Abstract: 

This dissertation thesis deals with finding a solution for utilization of mixed municipal 

waste (MMW) in the framework of Czech waste management and Czech energy economy.  

Mixed municipal waste represents a commodity that raises many challenges and 

difficulties for Czech municipal waste management. Such challenges and difficulties 

originate mostly from the current unsustainable practice of storing the majority of MMW 

in landfills, which is unsustainable due to legislative obligation to EU and also because of 

unrecoverable losses of energetic value from this commodity.  

Number of studies and conceptual proposal dealing with this issue categorically pointed to 

an urgent need to resolve this issue in a thorough and comprehensive fashion that closely 

considers the present state and capabilities of Czech energetics. 

One of the incentives for this is that the composition and energetic value of mixed 

municipal waste makes it a valuable commodity that could play a substantial part in 

meeting the energetic demands of Czech Republic.  

Currently, there exist some technological concepts from EU and Czech Republic that can 

process and exploit the energetic value of MMK. 

Comparison of these studies, as well as finding the best solution from the technical, 

environmental and economical point of view is the primary goal of this dissertation work. 

The result of dissertation is determinig of the most convenient technology for energetic 

utilization of mixed municipal waste. This technology will be possible to use all over 

Czech Republic and it will enviromentally acceptable and economically sustainable. 

Consequently I proposed optimization model based on technological concept of direct 

energetic utilization. This model is able to simulate variably possible configuration of 

device for energetic utilization of mixed municipal waste  in Czech Republic and generates 

outputs proving enviromental profits and economical sustainability. 

Key words: mixed municipal waste, device for energetic using of waste, municipal waste, 

biodegradable waste, mechanical-biological treatment, waste to energy  
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Seznam zkratek 

KO  Komunální odpad 

ZEVO  Zařízení na energetické využívání odpadů 

ISNO  Integrovaný systém nakládání s odpady 

BRO  Biologicky rozložitelný odpad 

BRKO  Biologicky rozložitelný komunální odpad 

ISOH  Informační systém odpadového hospodářství  

SKO  Směsný komunální odpad 

TKO   Tuhý komunální odpad 

NO  Nebezpečný odpad 

MBÚ  Mechanicko-biologická úprava 

MBS     Mechanicko- biologické sušení 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

BPS  Bioplynová stanice 

OH  Odpadové hospodářství 

CZT  Centrální zásobování teplem 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

OH ČR Odpadové hospodářství České republiky 

VaV  Věda a výzkum 

EU  Evropská unie 

OO  Objemný odpad 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

DOC  Rozpuštěný organický uhlík  

TOC  Obsah organického uhlíku 

TAP  Tuhé alternativní palivo 

RDF  náhradní alternativní palivo z odpadu 

IPPC  Integrovaná prevence a omezování znečistění  

LCA  Metoda posuzování životního cyklu dopadů na životní prostředí 

PGV  Technologie plazmového zplyňování 

BAT  Nejlepší dostupná technologie 
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1. Úvod a cíle disertační práce 

Zásadním aktuálním problémem komunálního odpadového hospodářství, který vyžaduje 

razantní a rychlé řešení je problematika nakládání se směsným komunálním odpadem. 

Výše uvedená věta v preambuli dizertační práce vychází z řady poznatků získaných během 

17 leté praxe při řešení a zpracování koncepčních materiálů pro MŽP, krajské úřady, města 

a obce jakož i řadu firem podnikajících v energetice. 

V ČR vzniká ročně 3,3 mil tun energeticky využitelných komunálních odpadů viz. tabulka 

č.1. 

Mezi energeticky využitelné komunální odpady, které jsou aktuálně skládkovány a mají 

energetický obsah okolo 10 MJ/kg  jsou řazeny především odpady katalogových čísel 

20 03 01 – směsný komunální odpad a  20 03 07- objemný odpad. 

Energeticky se využívá 600 000 tun odpadů ve třech spalovnách KO: v Praze, Brně a 

Liberci. V přípravě je výstavba ZEVO v Plzni s kapacitou 95 000t.  

Zbytek tj. cca 2,7 mil. tun energeticky využitelných KO je v současnosti skládkováno.  

Stávající způsob nakládání s SKO není udržitelný především kvůli závazku vůči EU na 

snižování ukládání BRKO na skládky do roku 2020, kdy má dojít k poklesu skládkování 

BRKO o 75%, vztaženo k referenčnímu roku 1995. 

Pro plnění tohoto závazku se připravují nové legislativní opatření, které zároveň budou 

ekonomicky sankcionovat skládkování vybraných energeticky využitelných odpadů a 

přinutí tak producenty KO ke změně způsobu nakládání. 

Zásadním problémem producentů KO, kterým jsou ve většině města a obce, je absence 

dostatečného počtu zařízení, které by umožnili přechod komunálního odpadového 

hospodářství od skládkování k vyššímu stupni využívání.  

Tato disertační se nezabývá jedním z pilířů současného komunálního odpadového 

hospodářství, kterým je separace a materiálové využívání složek KO. Předpoklady a 

závěry vyplývající pro tuto oblast jsou ale zapracovány do výpočtů v rámci dizertační 

práce. Podklady jsou čerpány z vlastních zdrojů tj. z koncepčních a studijních prací 

uvedených v seznamu literatury. 
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Problematika využívání SKO a dalších energeticky využitelných KO je úzce spojena 

se stavem a možnostmi energetiky v daném regionu a potažmo v celé ČR, neboť využívání 

SKO nelze bez energetického sektoru uspokojivě řešit. 

Další významnou skutečností ovlivňující návrh řešení předmětného zadání je skutečnost, 

že většinu SKO produkují města a obce (60 -70%), a mohou být proto také aktivními 

činiteli, kteří ovlivňují výslednou podobu řešení, především v oblasti přiměřených 

ekonomických podmínek, které mají vliv na sociální únosnost daného řešení. 

Řešení problematiky s cílem dosažení environmentálně, ekonomicky a technicky 

přijatelného výsledku musí sjednotit požadavky odpadového hospodářství a energetických 

možností. 

Legislativní požadavky omezují časový harmonogram realizace implementace vybraných 

systémů energetického využívání do roku 2020 resp. r. 2022. 

Z výše uvedených obecných úvah vyplývají také konkrétní cíle disertační práce. 

1.1. Cíle dizertační práce  

1. Analyzovat a porovnat dostupné technologie pro energetické využívání SKO 

2. Navrhnout metodiku a algoritmus modelu energetického využívání SKO pro celou 

ČR a z toho rezultující environmentální výhody 

3. Navrhnout komplexní řešení pro energetické využívání SKO v podmínkách ČR 

 

Řešení dizertační práce mohou být významným podkladem pro rozhodování MŽP, krajů 

popř. energetických společností, které budou případnou změnu nakládání s komunálním 

odpadem iniciovat a realizovat. 

 

 

 



Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných komunálních odpadů  

v podmínkách ČR 

 

2014 Ing. Radim Kovařík 8 

 

2. Východiska práce, legislativní rámec, charakteristika 

stávajícího stavu 

Prvotním impulsem, který stojí za snahou krajů a dalších municipálních subjektů  je 

připravit  a realizovat změnu nakládání u směsného komunálního odpadu podle 

legislativního rámce stanoveného ve směrnici rady EU 99/31/ES o skládkách odpadů, ke 

které se ČR přihlásila v rámci přístupových rozhovorů před vstupem do EU. 

Závazky z této směrnice byly postupně implementovány do české legislativy tj. do zákona 

č.185/2001 Sb. „O odpadech“ a do řady navazujících vyhlášek MŽP, jakož i do plánu 

odpadového hospodářství ČR, krajů a původců. 

Klíčová klauzule, která ovlivňuje nakládání s komunálními odpady je požadavek na 

postupné omezování maximálního množství biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu ukládaného na skládky, tak aby podíl BRO složky činil:  

 v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z celkového množství biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995, 

 v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z celkového množství biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995, 

 výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995. 

 

Tento požadavek vychází ze snahy EU na omezování emisí ekvivalentního CO2, v tomto 

případě vznikajícího metanu ze skládek odpadů. 

I když se jedná o cíl vycházející z problematického výchozího předpokladu škodlivosti 

antropogenních emisí skleníkových plynů na planetární klima, jedná se o závazek, který 

v případě neplnění může ČR přinést ekonomické sankce a penalizaci ze strany EU. 

Splnění tohoto závazku je nemyslitelné bez masivního omezení skládkování SKO, který je 

zdaleka nejvýznamnějším odpadem skupiny 20 - komunální odpady obsahující BRO 

složku. 



Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných komunálních odpadů  

v podmínkách ČR 

 

2014 Ing. Radim Kovařík 9 

 

Obsah BRKO složky v SKO je stanovena na 48%. Tato hodnota vychází z hodnoty 

Metodického návodu pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce, MŽP, 

2004. 

Hodnoty obsahu BRKO jsou v SKO velmi proměnlivé a jsou závislé na řadě faktorů jako 

je typ zástavby, roční období, stupeň separace BRKO apod. Dle zahraničních pramenů se 

obsah BRKO pohybuje v rozmezí 50-70% (Déportes et al. 1995). 

Analýzy komunálního odpadu v EU ukazují, že kuchyňský a zahradní odpad tvoří 30% až 

40% komunálního odpadu. Spolu s papírem a lepenkou tyto frakce dosahují 50 až 65% 

veškerého KO. Biodegradabilní složka KO (včetně textilu, plen) se pohybuje mezi 65 - 

70%. Biomasa a papír s lepenkou tvoří 80 - 90% veškerého BRKO (Amlinger F. at al. 

2010). V Estonsku tvoří BRKO ve směsné komunálním odpadu 65%, v SRN 57%, v Itálii 

62% a Maďarsku 52% (Herczeg M. at al. 2009). Průměrné složení SKO v EU je 

následující: papír a lepenka - 35%; kuchyňský a zahradní odpad - 25%; plasty - 11%; sklo - 

6%; kovy - 3%; textil - 2%; ostatní - 18% (Paolo S. Calabrò 2009). (Herczeg M. at al. 

2009) upozorňuje, že srovnávat data mezi jednotlivými zeměmi je obtížné, protože 

neexistuje jednotná metodika měření nebo odhadu množství BRKO.  

Další významnou legislativní normou potencionálně výrazně ovlivňující realizaci 

energetického využívání SKO je zákon č. 201/2012Sb. O ochraně ovzduší, který stanovuje 

mimo jiné povinnosti na ekologizaci stávajících energetických zdrojů, přičemž nejzazším 

termínem pro stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií 

(teplárenské provozy) je rok 2022, což rámcově koresponduje s termínem na zákaz 

skládkování vybraných odpadů. 

Případnou přestavbu teplárenských provozů na energetické využívání KO je nutno 

plánovat na nejbližší období nejpozději do roku 2016, kdy je nutno u příslušných úřadů 

podat závazné projekty, které budou řešit ekologizaci daného zdroje. Realizaci projektu je 

pak nutno stihnout do roku 2022. 

2.1. Připravované legislativní změny a jejich důsledky 

Z tabulek č.20 a č.22  vyplývá nutnost zásadní a rychlé změny trendů nakládání s SKO do 

roku 2020. Neplnění přijatých závazků ze strany ČR na snižování skládkování BRKO 
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může znamenat sankce ze strany EU, ať už v podobě finančních pokut nebo omezení 

financování projektů hrazených z operačního programu životní prostředí. 

Zásadním nedostatkem implementace povinnosti na snižování skládkování BRKO do 

české legislativy je absence její vymahatelnosti u producentů komunálních odpadů.  

Motivace na změnu nakládání, vzhledem ke komplikovanosti každého řešení je proto 

velmi malá, i když některé samosprávné územní celky – krajské úřady podnikly prvotní 

kroky k realizaci alternativních způsobů nakládání s SKO. 

Této skutečnosti si je vědomo i MŽP a připravuje novelizaci stávajících legislativních 

předpisů v oblasti nakládání s odpady s cílem urychlit celý proces přechodu komunálního 

odpadového hospodářství ze skládkování SKO k vyšším formám využití, především 

k využití energetického potenciálu daného druhu odpadu. 

V připravovaných legislativních změnách předpokládá MŽP jednak prosazení penalizace 

skládkování nad současnou úroveň, kde poplatek za skládkování činí aktuálně 500,-

Kč/tunu odpadu. Navrhovaná výše poplatku se po diskuzích mezi rozhodujícími 

steakholdery pohybuje v rozmezí 700 - 1000 Kč, s tím že se předpokládá postupné 

navyšování až na cílovou konečnou částku. 

Zároveň se předpokládá přehodnocení využití daného poplatku směrem od jeho současné 

kompenzační funkce pro města a obce na jejímž katastrálním území skládka leží, k jeho 

využití na podporu alternativních projektů především v oblasti energetického využívání 

odpadu a příslušné infrastruktury. 

Dalším připravovaným legislativním opatřením je stanovení úplného zákazu skládkování 

vybraných druhů odpadů obdobně, jak je tomu v okolních zemích, jako je Německo nebo 

Rakousko. 

V sousedním Rakousku je např. stanoveno kritérium, kdy odpad s obsahem organického 

uhlíku (TOC) v množství větším než 3% není možno ukládat na skládky.  

Připravovaná změna legislativy bude mít zásadní vliv na množství KO, které bude nutno 

využít jinak než skládkování. 
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Dosud se toto množství přepočítávalo pomocí algoritmu na biologicky rozložitelnou složku 

z SKO, tak aby byla splněna povinnost v příslušném období tj. v letech 2010, 2013 a 2020. 

V případě přijetí výše uvedených legislativních úprav bude nutno využít téměř veškerou 

produkci SKO a objemného odpadu v rámci celé ČR. 
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3. Kvantifikace a kvalitativní analýza SKO a objemného 

odpadu  

Důležitým vstupním parametrem pro rozhodovací proces o výběru a implementace 

nejlepšího technologického procesu využívání směsných komunálních odpadů a 

objemných odpadů je znalost jeho stávající a prognózované produkce a analýza klíčových 

kvalitativních parametrů jako je výhřevnost, obsah BRO apod. 

3.1. Definice SKO  

Směsný komunální odpad je podskupinou komunálního odpadu skupiny 20 dle vyhlášky 

MŽP č.381/2001Sb. Z celé skupiny 20 se jedná o nejvýznamnější odpad z hlediska 

množství i z hlediska absolutního množství biologicky rozložitelné složky viz tabulky č.1 a 

č.3. 

Objektivní údaje o množství, skladbě a dalších vlastnostech komunálního odpadu jsou 

nezbytným podkladem pro vytváření efektivních systémů odděleného sběru využitelných 

surovin a systémů materiálového nebo energetického využití komunálního odpadu (Crowe 

M. et al. 2002). Ve všech státech se mění složení pevného komunálního odpadu místo od 

místa (Amlinger at al. 2010) a závisí na mnoha faktorech: regionální odlišnosti, klimatické 

podmínky, frekvence odděleného sběru, roční období, kulturní zvyklosti (Tchobanoglous 

et al. 1997). 

Produkce SKO 

Tabulka č.1: Vývoj produkce SKO a objemného odpadu a celkového množství KO 

 

Zdroj: ISOH 

V tabulce č.1 a č.2 je uvedena celková produkce odpadů katalogových čísel 20 03 01-směsný 

komunální odpad a 20 03 07- objemný odpad dle Přílohy č.1 Katalogu odpadů  vyhlášky MŽP 

Produkce (t/rok) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Objemný odpad 383 718 434 609 506 482 486 444 478 607 448 676

Směsný komunální odpad 2 812 356 2 954 102 3 236 264 3 090 806 3 015 469 2 889 041

Komunální odpad 4 392 298 4 601 727 4 794 665 4 684 552 4 585 099 4 390 508
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č.381/2001 Sb. V tabulce č. 1 je také uvedena celková produkce všech komunálních odpadů 

skupiny 20 –komunální odpady dle katalogu odpadů. 

Tabulka č.2:  Produkce SKO a objemného odpadu po krajích v roce 2012 

 

Poznámka: OO –objemný odpad kat.č. 200307 

Zdroj: ISOH 

Rozbor složek SKO 

Níže uvedený rozbor SKO pochází z VAV úkolu č. SL-7-183-05 a ukazuje variabilitu 

složení SKO v ČR v rámci různých sledovaných faktorů. 

sezóna LÉTO 

Pro potřeby provozní zkoušky v sezóně LÉTO byly odebrány 2 hlavní vzorky zachycující 

produkci v regionech Plzeň a Olomouc. Vzorky v obou regionech byly odebrány k ověření 

skladby odpadu všech typů zástavby a obou typů bydlení. 

vzorek HVP  Region Plzeň, lokality odběru a způsob zhotovení vzorku odpovídal 

odběrům vzorků řady HV III tak, jak je popsáno výše. 

vzorek HVO  Pro potřebu zhotovení vzorku HVO byl získán odpad ze svozů v lokalitách 

Olomouc, Šumperk, Lutín a Krčmaň. Svozy byly uskutečněny s cílem získat směsný 

vzorek, odpovídající zhruba poměrům vesnické, maloměstské a městské zástavby. 

Produkce SKO + OO po krajích (2012) SKO (t)  OO (t)  Celkem (t)

Hlavní město Praha 396 960 68 793 465 753

Jihočeský kraj 165 718 21 209 186 927

Jihomoravský kraj 304 939 57 218 362 157

Karlovarský kraj 81 022 15 039 96 060

Kraj Vysočina 133 850 12 378 146 227

Královéhradecký kraj 142 790 12 793 155 583

Liberecký kraj 123 903 18 446 142 349

Moravskoslezský kraj 320 537 55 034 375 571

Olomoucký kraj 177 100 20 942 198 043

Pardubický kraj 129 386 16 590 145 975

Plzeňský kraj 126 437 30 095 156 532

Středočeský kraj 420 512 46 020 466 532

Ústecký kraj 225 392 44 737 270 128

Zlínský kraj 140 496 29 383 169 879

Celkový součet 2 889 041 448 676 3 337 717
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sezóna PODZIM, ZIMA, JARO 

Pro potřeby provozní zkoušky v sezónách PODZIM, ZIMA, JARO byly odebrány vždy 3 

hlavní vzorky zachycující produkci podle následujících typů zástavby a typů bydlení: 

řada HV I ověření skladby odpadu ve městech a typu bydlení v bytových domech. 

řada HV II ověření skladby odpadu ve městech a typu bydlení v rodinných domech 

s převahou centrálního nebo plynového vytápění. 

řada HV III ověření skladby odpadu všech typů zástavby a obou typů bydlení. 

Lokality sběru dílčích vzorků byly v sezónách PODZIM – JARO totožné. 

Tabulka č.3: Skladba SKO 

Zdroj: VaV č. SL-7-183-05 

Pro srovnání uvádím složení směsného komunálního odpadu z Francie, Velké Británie a 

Polska. 

 

 

SKLADBA SKO 

materiálová 

skupina 

podíl frakce v celku [% hmotnosti SKO] 

PODZIM ZIMA JARO LÉTO 

HV I HV II HV III HV I HV II HV III HV I HV II HV III HVP HVO 

minerál 5,12 7,83 5,19 6,48 6,4 9,12 6,76 12,12 11,91 5,62 5,18 

železo 5,29 3,38 2,99 2,26 4,67 2,06 1,77 2,47 1,85 4,27 1,44 

neželezo 0,62 1,02 0,32 0,41 0,77 0,45 0,4 0,74 0,45 0,63 0,37 

sklo 6,99 3,93 4,5 8,49 4,7 3,5 5,64 4,3 2,83 4,42 6,39 

buničina 4,86 4,03 6,41 2,77 2,95 2,42 2,53 3,77 3,19 3,6 5,1 

plast 13,61 16,95 15,45 17,59 17,46 15,9 17,81 18,19 14,02 17,31 17,8 

papír 20,29 21,51 17,49 21,58 15,98 15,98 26,57 14,14 20,02 17,48 15,76 

textil 2,4 3,89 3,56 3,49 3,22 2,49 5,89 5,11 6,25 3,48 4,9 

jiný spalitelný 2,18 3,38 2,75 0,65 0,94 1,12 4,4 0,58 1,86 3,74 0,75 

BRO 13,93 16,02 18,88 14,65 17,58 16,52 7,41 10,1 9,8 29,29 30,66 

< 20 mm 24,7 18,07 22,46 21,63 25,34 30,43 20,83 28,49 27,81 10,16 11,65 
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Tabulka č.4: Skladba SKO ve Francii (ADEME, 2010) 

 

V Anglii zabírá průměrně kuchyňský a zahradní odpad (bioodpad) v komunálním odpadu 

35-38 %. Papír a lepenka zaujímá v souhrnném množství komunálního odpadu zhruba 23-

25 %. Plasty v komunálním odpadu zaujímají průměrně 8-10 % a odpadní sklo 6-7 %. 

Kovový odpad tvoří 3-5 % podíl z celkového množství komunálního odpadu na území 

Anglie (BURNLEY 2007). V následující tabulce 5 je podrobněji popsáno složení 

komunálního odpadu v různých částech Anglie v jednotlivých letech. 

Tabulka č.5:  Složení komunálního odpadu v Anglii (BURNLEY 2007) 

 

Frakce odpadu skladba odpadu v %

organický odpad 39,6

papír 10,5

papírový karton 5,7

komunální odpad 1,7

textil 2,3

zdravotnický textil 10,6

plasty 11,7

spalitelné složky * 2,6

sklo 6,3

kovy 3

nehořlavé složky ** 5,3

nebezpečné složky 0,7

* jinde nezařazené složky

** skladba francouzkého zbytkového pevného komunálního 

odpadu v chemických prvcích

Midlands
Londýn a 

Belford
Wales

1992-1993 2003-2004 2001-2003

Celkové množství (kg/domácnost a týden): 14,66 14,58 17

Průměrné procentuální zastoupení:

Papír a lepenka 31,15 23,8 23,6

Kuchyňský a zahradní odpad 31,9 37,05 35,1

Sklo 6,05 6,38 7,2

Textilie 2,25 2,3 2,4

Plasty 8,9 9,78 10,2

Smíšený hořlavý odpad 2,65 6,6 4,6

Smíšený nehořlavý odpad 4,5 2,35 2,8

Elektroodpad - 0,9 0,7

Nebezpečný odpad - 0,25 0,6
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V polských městech se roční produkce domovního odpadu pohybuje okolo 238 až 309 kg 

na obyvatele. V domovním odpadu z polských měst silně dominuje biologicky rozložitelný 

odpad, poté následuje papír a lepenka a dále plasty. Historická data ukazují, že složení 

odpadu prošlo velkými změnami, nejvýznamnější je zvýšení podílu plastů a snížení jemné 

frakce. Výsledky hodnocení složení a množství tuhého komunálního odpadu v polských 

městech ukazují velkou variabilitu, kterou je obtížné přiměřeně vysvětlit (BOER et al. 

2010). Následující tabulka 6 uvádí množství jednotlivých komodit KO vyprodukovaných v 

městech Krakov a Vratislav za rok 2005. 

Tabulka č.6:  Průměrné množství odpadu ve Vratislavy a Krakově v kg/obyvatele a rok 

(BOER et al. 2010) 

  

SKO katalogového čísla 20 03 01 je z velké části produkován občany, přičemž vlastníkem 

tohoto odpadu je ze zákona obec, která se zároveň musí postarat o jeho využití nebo 

odstranění. 

Část tohoto odpadu cca 35% je produkována podnikatelskou sférou. Jedná se o heterogenní 

směs odpadů s variabilním podílem jednotlivých složek.  

Sběr SKO je realizován pomocí sběrných nádob. Velikost sběrných nádob je závislá na 

typu svozové oblasti. 

Energetické vlastnosti 

Jednou z klíčových vlastní SKO je jeho poměrně vysoká výhřevnost. Střední hodnota 

výhřevnosti se pohybuje aktuálně mezi  9 – 11 MJ/kg. Tato výhřevnost je srovnatelná 

s kvalitativně méně hodnotným hnědým uhlím např. z lomu Tušimice v severočeském 

hnědouhelném revíru. 

Vratislav Krakov Průměr

Celkem odpadu 278 238 -

Papír a lepenka 11,67 12,26 12

Plast 15,11 14,4 14,75

Sklo 16,6 12,02 14,3

Kovový odpad 1,35 1,05 1,2

Smíšený odpad 3,59 3,69 3,65
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Tabulka č.7   ukazuje příklad výhřevnosti tuzemského SKO. Důležité jsou hodnoty ve 

střední části tabulky, které jsou poměrně nízké na hranici možností energetického 

využívání SKO. 

V zahraničí jsou hodnoty až o 2MJ/kg vyšší, neboť např. ve Francii, v části Rakouska a 

Belgie není zavedena separace směsných plastů (polypropylen apod.). Separovány jsou 

pouze PET plasty na rozdíl od ČR, kde je zavedena separace veškerých plastových odpadů. 

Tabulka č.7: Hodnoty spalného tepla u vybraných složek komunálního odpadu 

(průměrné hodnoty v MJ.kg
-1

) (JANKŮ 2010) 

Frakce (mm) Složka komunálního odpadu Spalné teplo 

nad 40 papír + lepenka 15,91 

plastické hmoty 42,71 

textilie 22,19 

dřevo 18,46 

kuchyňský odpad 19,62 

zbytek 6,00 

Celkově frakce: centrální vytápění 10,00 

vilová 7-8 

smíšená 6-7 

8 – 40  plastické hmoty 42,71 

korek 28,90 

zbytek 12,00 

pod 8 frakce celkem  6,00 

  

Trendy zvyšující energetický obsah SKO: 

 vyšší obsah obalové složky na bázi plastů popř. papírových a kompozitních 

materiálů vlivem postupného zvyšování životní úrovně a hygienických a 

estetických standardů 

 primární separace biologicky rozložitelných odpadů u občanů, což má za 

následek především snížení obsahu vody v SKO 

 vysoký stupeň plynofikace vesnické zástavby popř. jiného druhu ekologického 

vytápění nahrazujícího tuhá paliva 
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 separace stavebního odpadu prostřednictvím sběrných dvorů od občanů a 

drobných živnostníků 

 vysoký stupeň separace skla 

Trendy snižující energetický obsah SKO: 

 progresívní trend plošné separace složek KO (papír, plasty) 

 návrat k tuhým palivům ve vesnické zástavbě v  ekonomicky a sociálně slabších 

regionech  

3.2. Definice objemného odpadu  

Objemný odpad katalogového čísla 20 03 07 je odpad vznikající téměř výhradně 

v komunální sféře u občanů. Odpad je získáván především na sběrných dvorech popř. 

v rámci cyklických sběrových akcí, kdy jsou v obytných zónách umístěny kontejnery 

k odkládání nepotřebných věcí, které není možné z hlediska jejich velikosti umístit do 

standartních kontejnerů určených pro SKO. 

Jedná se o heterogenní směs odpadů. 

Energetické vlastnosti 

Energetické vlastnosti jsou velmi dobře ovlivnitelné následným jednoduchým 

mechanickým dotříděním. Složky jako je starý nábytek a další vybavení domácností mají 

vysokou energetickou hodnotu (15 MJ/kg i více). 

Zásadním předpokladem pro energetické využití objemného odpadu v rámci každého 

konceptu je nutnost jeho drcení popř. ručního mechanického předtřídění.  

Kvantifikace 

Vývoj produkce objemného odpadu je patrný z tabulky č.1. 

V současnosti tvoří objemný odpad  cca 10% produkce všech komunálních odpadů. 
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4. Analýza a porovnání technologických možností energetického 

využívání SKO  

Analýza současných technologických možností uvedených v dizertační práci je podložena 

řadou prací, na kterých jsem se podílel v rámci týmu společnosti FITE a.s.  

Při analýze současného stavu a možností technologických platforem pro využívání SKO 

vycházím ze současného stavu poznání a zkušeností s těmito systémy v ČR a zahraničí, 

především ze zemí EU, které mají obdobný legislativní rámec a porovnatelnou 

ekonomickou situaci danou především kompatibilními cenami energetických vstupů a 

výstupů. 

Z dosud získaných poznatků a zkušeností pro navrhování systémů, které omezí 

skládkování SKO v regionech ČR lze použít v zásadě 3 systémy, které jsou už v EU a ČR 

etablovány nebo se jejich využití připravuje. Všechny tyto koncepty vycházející z omezení 

skládkování SKO souvisí s energetickým využíváním a s energetikou obecně. 

Základní teoreticky využitelné technologické koncepty energetického využití SKO: 

1.   Metoda přímého energetického využití  

2.   Systém založený na konceptu mechanicko-biologické úpravy SKO  

3. Alternativní možnosti energetického využití vycházející ze zplyňovacích procesů 

(plazmové, pyrolýzní zplyňování) 

Všechny uvedené technologické koncepty jsou potencionálně vhodné pro aplikaci 

v podmínkách ČR. Pokud budou přijaty legislativní úpravy, které donutí producenty 

omezit nebo vyloučit skládkování energeticky využitelných KO, je nutno znát komplexní 

možnosti daných technologií, tak aby byly racionálně využity omezené ekonomické 

prostředky pro investice, a aby provozní náklady umožnily dlouhodobou sociální únosnost 

pro obyvatele.  

Znalost technicko-ekonomických parametrů je důležitá pro rozhodovací proces centrálních 

orgánů na úrovni  MŽP, FNM,  ale i  krajských  úřadů měst a obcí.  
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Praxe je totiž zásadně ovlivněna nejrůznějšími lobujícími zájmovými skupinami, které 

mnohdy neodrážejí skutečné potřeby odpadového hospodářství a energetiky.  

4.1. Metoda přímého energetického využívání 

Metoda přímého energetického využívání SKO je nejrozšířenějším technologickým 

konceptem pro využití komunálních odpadů v EU. 

Principiálně se jedná o termické zpracování KO s využitím tepelné energie pro výrobu 

tepla a elektrické energie.  SKO je spalován přímo bez zásadní úpravy. Objemný odpad je 

nadrcen na požadovanou velikost. Součástí technologie je homogenizace odpadu v bunkru. 

Energetickým využíváním odpadů se desetinásobně sníží objem a o 60-70% hmotnost 

odpadu. Výsledný produkt spalování je mineralizován. 

V současnosti pracuje v Evropě cca 400 spaloven komunálního odpadu. 

Obr. 1 Počet ZEVO ve vybraných zemích v Evropě v roce 2009 

 

Zdroj: www.spalovani-odpadu.cz 
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4.1.1. Základní obecná charakteristika ZEVO  

Odpad je shromažďován v patřičně dimenzovaném bunkru, kde se skladuje a připravuje 

pro vstup do ohniště, který je zajištěn jeřáby konstruovanými zvláště pro tento účel. 

V samotném ohništi dosahuje teplota 950 - 1100 °C, při níž nastane proces termicko-

oxidačního rozkladu odpadu na jednotlivé složky (hlavně CO2, H2O, SOx, HCl, HF). 

Vzniklé spaliny jsou při prostupu parním kotlem postupně ochlazovány až na cca 180-220 

°C (výstupní teplota z kotle), při čemž doba setrvání spalin při teplotě 850 °C obnáší dle 

zákona, při 6% O2, minimálně dvě vteřiny. Je použito roštové ohniště odpovídající stavu 

techniky a kritériím nejlepší dostupné techniky – BAT. Jednotlivé segmenty roštu jsou 

konstruovány tak, že umožňují prostup vzduchu pro oxidační proces a zároveň zajišťují 

transport odpadu od jeho vstupu do ohniště až po výstup škváry (zbytky po spalování). 

Při zmíněném ochlazování spalin je vyráběna pára, která se využívá k výrobě elektrické a 

tepelné energie pro vlastní potřebu a pro potřebu třetích právnických osob. 

Spaliny jsou před jejich vypuštěním do atmosféry podrobeny několikastupňovému 

komplexnímu procesu čistění. Emisní hodnoty vyhovují s rezervou zákonným emisním 

limitům (Zákon  č. 201/2012Sb. O ochraně ovzduší). 

Úletový popílek z kotlů a elektrostatického odlučovače je meziskladován v silech popílku.  

Vyhořelé palivo – škvára padá z roštu do vodního uzávěru kotle a vynašečem je dopravena 

do bunkru škváry. 

Vzhledem k tomu, že se v odpadu nachází relativně vysoký podíl železných a neželezných 

kovů je ze škváry v magnetickém separátoru odstraněno železo, které je odváženo 

k dalšímu zpracování. Následně jsou z proudu škváry separátory vytříděny neželezné kovy 

a škvára je rozdělena na frakce k dalšímu použití (k přípravě stavebního materiálu).  

Za posledních několik let se výrazně prohloubily poznatky o energetickém využívání 

odpadu a byly vyvinuty klíčové technologie jak v oblasti vlastní výroby energie, tak právě 

v oblasti snižování či eliminování emisí z procesu termické oxidace. 
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Vývoj energetického využívání odpadů posledních let směřoval k dosažení vysoké 

spolehlivosti kompletních technologických řetězců – na úroveň elektrárenských a 

teplárenských systémů. Úspěšně byly vyvinuty hlavně: 

 Spalovací jednotky vhodné ke spalování nízkovýhřevných i vysokovýhřevných 

odpadů. (Fluidní spalování surových čistírenských kalů, roštová ohniště, 

speciální chladící systém pro roštová ohniště pro odpady s vysokou výhřevností, 

bubnová ohniště s dopalovací komorou.) 

 Speciální konstrukce parních kotlů s vhodným řazením teplosměnných ploch 

(vícetahové kotle s horizontálním uspořádáním konvekční části). 

 Čištění konvekčních teplosměnných ploch kotle. (Systém oklepového a 

vibračního čištění.) 

 Automatické řízení výkonu spalovacího procesu. (Rychle reagující systémy 

pracující na principu analýzy zbytkového obsahu kyslíku ve spalinách, či 

systémy pracující na principu měření teploty v ohništi umožňující pravidelnou 

konstantní výrobu páry.)  

 Procesy ke zpracování zbytkových materiálů z procesu energetického využívání 

odpadů s integrovanou imobilizací škodlivých, mobilních látek. 

 Procesy k recyklaci surovin ze zbytkových materiálů (Zn, HCl). 

 Výkonné systémy k čištění spalin. 

4.1.1.1. Ochrana ovzduší z pohledu ZEVO 

Jednou z potencionálních výhod konceptu ZEVO je možnost zlepšení ovzduší v rámci 

substituce některého ze stávajících zdrojů výroby tepla a elektrické energie. 

Obecně patří emisní limity pro ZEVO (pro spalování odpadů) dané stávající legislativou 

k nejpřísnějším.  Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně 

ovzduší, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň vstoupila v platnost vyhláška č.415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečisťování a 

jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona. 
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Teoretický potenciál úspor emisí je patrný z tabulky č.8 porovnávající stávající emisní 

limity pro spalování uhlí a ZEVO. 

Vzájemné srovnání emisních limitů, přepočtených na stejný referenční obsah kyslíku ve 

spalinách používaný pro zařízení na energetické využívání odpadu, řadí komunální odpad 

na úroveň zemního plynu. Je vhodné upozornit na skutečnost, že zařízení na energetické 

využívání odpadu jsou provozována s výraznou rezervou vzhledem k emisním limitům. 

Klasická energetická zařízení jsou provozována téměř vždy na jejich hranici.  

Ve spalinách se samozřejmě vyskytují další škodliviny, které jsou však limitovány pouze 

při spalování odpadů, zatímco v případě spalování ostatních paliv se nesledují. A nemělo 

by se zapomínat, že škodlivé látky nezatěžují životní prostředí svou koncentrací ve 

spalinách, ale absolutním hmotnostním množstvím. 

Základní principy systémů čistění spalin 

Systémy čištění spalin jsou sestaveny jako kombinace jednotlivých procesních jednotek, 

které společně vytvářejí úplný systém čištění spalin.  

Jednotlivé složky systému čištění spalin se kombinují tak, aby vznikl úplný systém 

k čištění znečišťujících látek nacházejících se ve spalinách. Existuje řada příslušných 

složek a návrhů, které je možno kombinovat mnoha způsoby.  

Dle technologie snižování obsahu kyselých plynů (např. emisí HCl, HF a SOx), kdy se  tyto  

látky obvykle odstraňují ze spalin pomocí alkalických činidel se systémy čistění spalin dělí 

na: 

 suché procesy: do proudu spalin se přidává suchý sorpční prostředek (např. vápno, 

uhličitan sodný). Reakční produkt je také suchý. 

 polomokré procesy: také nazývány polosuché, do proudu spalin se přidává sorpční 

prostředek ve vodním roztoku (např. vápenné mléko) nebo v suspenzi (např. jako 

kal). Voda se z roztoku odpařuje a reakční produkty jsou suché. Zbytek lze 

recirkulovat, aby se zlepšilo využití činidla. Podjednotkou této technologie jsou 

flash-dry procesy, které spočívají ve vstřikování vody (k rychlému zchlazení plynů) 

a reakčního činidla do přívodu k filtru. 
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 mokré procesy: do proudu spalin je čerpána voda, peroxid vodíku nebo prací 

roztok obsahující část reakčního činidla (např. roztok hydroxidu sodného). Reakční 

produkt je kapalný. 

Tabulka č.8: Porovnání emisních limitů vybraných zařízení dle Směrnice EU 76/2000 

a Nařízení vlády č. 352/2002 (střední a malé zdroje znečišťování – do 50 

MW)  

Přepočteno na 11% O2. Hodnoty jsou uvedeny v mg/m
3
 (kromě *1 - v ng TE/Nm

3
) a 

vztaženy na suchý plyn při normálních stavových podmínkách (273 K, 1013 mbar),  

 

Z pohledu ochrany ovzduší je důležitou hodnotou, která bývá někdy nesprávně 

interpretována emise dioxinů. Z obrázku č. 2 jsou patrné měrné emise z jednotlivých 

antropogenních zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice  76/2000/EC Uhelné Kotle Kotle Plynové Fluidní

o spalování odpadů kotle na dřevo na mazut kotle kotle

Vztaženo na 11%O2 11%O2 11%O2 11%O2 11%O2 11%O2

Tuhé emise 10 100 250 55 28 67

Org. C 10 - 50 - - -

SOx jako SO2 50 1667 2500 945 19 533

NO jako NO2 200 435 650 250 111 267

NH3 - - - - - -

N2O - - - - - -

CO 50 267 650 97 55 167

HCl 10 -

HF 1 - - - - -

PCDD/PCDF *1) 0.1 - - - -

Hg 0.05 - - - - -

Cd 0,05 - - - - -

Ostatní těžké kovy 0,5 - - - - -
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Obr. 2 Podíl jednotlivých zdrojů na antropogenní  produkci dioxinů  

 

Zdroj: http://biom.cz/cz/obrazek/obr-celkova-produkce-dioxinu-v-emisich-cr 

Nakládání se zbytky po spalování  

Dalším významným environmentálním ale i ekonomickým faktorem ovlivňující celkový 

náhled na metodu ZEVO je nakládání se zbytky po spalování. Obecně je možno rozdělit 

zbytky po spalování na popílek zachycený na tkaninových a elektrostatických filtrech a 

škváru oddělenou na roštu. Poměr mezi oběma druhy odpadů je do 10% popílku a cca  

90% škváry. 

Veškerá produkce zbytků po spalování (popílek +škvára) je redukována cca 25% 

z celkového množství objemu energeticky využitého SKO. 

Charakteristika zbytků po spalování je  závislá na technologii čištění spalin. Popílek 

zachycený na filtru je nebezpečný odpad, který je nutno před uložením na skládku 

nebezpečného odpadu upravit např. solidifikací pro eliminaci možných úniků škodlivin 

např. vyluhováním. Popílky mají poměrně vysokou koncentraci těžkých kovů. Další 
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možností využití popílků je ukládání do stabilních geologických struktur solných dolů jako 

je tomu např. Německu.  

V zahraničí se provádí experimenty na další zušlechtění popílků a jejich následné případné 

využití ve stavebnictví. 

Popílky ze spaloven komunálního odpadu totiž obsahují hlavně fáze s obsahem Ca, Al, a Si 

(Wang et al. 2002), které mají vlastnosti podobné materiálům používaným ve stavebnictví. 

Tyto popílky obsahují chloridy, dioxiny a kovy (Pb, Zn, Cu, Cd a Sb), které je řadí mezi 

nebezpečné odpady. Použitím hydrocyklónu lze rozdělit popílky na hrubozrnnou a 

jemnozrnnou třídu, ve které se koncentrují těžké kovy (Zhang et al. 2008).  Použitím 

hydrocyklonu se podařilo snížit množství chloridů a obsah Pb pod limitní hodnotu pro 

nebezpečné odpady (Ko M.S. et al. 2013) a převést odpady do kategorie „ostatní“.  

Škvára neobsahuje takové množství zkoncentrovaných škodlivin a není proto dle 

zkušeností českých spaloven hodnocena jako nebezpečný odpad. V současnosti převažuje 

trend využívání škváry jako materiálu ve stavebnictví nebo pro rekultivaci v závislosti na 

konkrétních environmentálních charakteristikách jednotlivých druhů produkované škváry. 

Dalšími možnými produkty (odpady) při spalování jsou různé druhy filtračních koláčů, soli 

z odparky apod. 

4.1.1.2. Obecná kritéria pro výstavbu ZEVO 

 Minimální množství pro zajištění ekonomičnosti provozu je cca 100 kt SKO 

ročně 

 Místo výstavby energetického zdroje musí být uzpůsobené pro výrobu energie 

v kogeneračním cyklu nebo zajistit odbyt tepelné energie (pára, horká voda) pro 

technologické účely 

 Odbyt energie v režimu splnění povinností směrnice EU, tj. zajistit energetickou 

účinnost 65%, a z toho rezultující dostatečnou kapacitu sítě CZT nebo jiného 

odběratele tepla 

 Energetická účinnost  se vypočte podle vzorce [Ep -( Ef + Ei)]/[0,97 x (Ew + 

Ef)]  
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Kde Ep znamená roční množství energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak, že 

v případě energie ve formě elektřiny se vynásobí 2,6 a v případě tepla produkovaného pro 

komerční účely se vynásobí 1,1 GJ/rok. 

Ef znamená roční energetické vstupy do systému z paliv sloužících k výrobě páry. 

Ew znamená roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané pomocí  

výhřevnosti odpadů (GJ/rok). 

Ei  znamená roční množství dodávané energie bez Ew a Ef  (GJ/rok) 

0,97 je činitel energetických ztrát kvůli popelu a vyzařování. 

 Dobrá dopravní dostupnost pro návoz odpadu, ideálně včetně železničního napojení 

 Stabilita odběru tepla jak v průběhu roku, tak dlouhodobě tj. zajištění stabilních 

odběratelů tepla 

 Možnost vyvedení elektrické energie 

4.2. Systém založený na konceptu mechanicko-biologické úpravy  

Při posuzování technologického konceptu mechanicko-biologické úpravy je nutno 

analyzovat a posoudit veškeré procesy, které s uvedeným konceptem souvisí. Není proto 

možno izolovaně posuzovat pouze samotné zpracování SKO v některé z variací MBÚ, ale 

je nutné sledovat následné způsoby využívání nebo odstraňování jednotlivých frakcí, které 

jsou produktem konkrétního modelu úpravy.  

Především je nutno v celém rozsahu analyzovat energetické využívání kalorické frakce a 

také možností využívání nebo odstraňování zbytkové, energeticky nevyužitelné frakce. 

Posuzování konceptu MBÚ v podmínkách odpadového hospodářství ČR stěžuje 

skutečnost, že dosud neexistuje funkční provozní jednotka, a proto není možné získat ani 

data z reálné praxe odpadového hospodářství ČR. 

Základním zdrojem informací pro posouzení předmětného technologického konceptu jsou 

proto výsledky úkolu vědy a výzkumu VaV SL-7-138.05, který byl v letech 2005-2007 

zpracován pro MŽP s názvem „Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické 

úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na 

životní prostředí.“ 
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Na řešení úkolu jsem se osobně podílel, neboť nositelem VaV byla společnost FITE a.s., 

kde jsem zaměstnán. Nejedná se ale o výhradní informační zdroj, neboť získané informace 

a data je nutno neustále porovnávat s měnícími se reálnými podmínkami v oblasti 

legislativy, technologie a navazujícími ekonomickými výstupy. 

Celý projekt byl v zásadě veden ve dvou rovinách, které se vzájemně doplňují.   

 Realizace provozní zkoušky na reálném komplexu zařízení v ČR 

 Komplexní analýza zahraničních zařízení MBÚ, včetně doplňujících analýz  

Úkol VaV byl zpracován komplexně, přičemž základem byla praktická zkouška na 

reálném poloprovozním zařízení, které generovalo reálné produkty MBÚ z SKO získaného 

z vytipovaných regionů ČR. 

Získané frakce byly analyzovány a podrobeny řadě rozborů a zkoušek vzhledem 

k aktuálnímu legislativnímu prostředí a vzhledem k potencionálním možnostem využívání 

nebo odstraňování. 

Popis technologie 

Na základě analýzy rešeršních prací byly stanoveny dvě základní technologie, tzn. klasická 

technologie mechanicko – biologické úpravy a mechanicko – biologická úprava 

s procesem sušení, které se v současné době v Evropě uplatňují.  U klasické technologie 

MBÚ jsou vstupní odpady, především pak SKO nejprve mechanicky předupraveny, 

především pak roztříděny do jednotlivých frakcí, které jsou následovně separátně 

upravovány. Podsítná frakce, tj. převážně biologicky rozložitelná, je stabilizována 

v biologickém stupni buď aerobně, nebo anaerobně – aerobně. Z nadsítné frakce je 

postupně oddělována výhřevná frakce, a ta je většinou upravována na paliva z odpadů 

různé požadované kvality.  

V posledních letech se začínají prosazovat technologie s procesem sušení. Tato technologie 

je orientována v první řadě na výrobu paliva z odpadů. Tuto metodu lze označit i jako 

BMÚ, protože zpravidla po předdrcení  následuje fáze sušení (tj. biologická úprava), 

následně se odpady dále mechanicky upravují.  Tyto základní technologie mají nespočet 

variant a také se kombinují mezi sebou.  Je třeba zdůraznit, že každé zařízení MBÚ je 

ORIGINÁLNÍ! V obecném slova smyslu lze konstatovat, že technologie klasické 
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mechanicko – biologické úpravy má za hlavní cíl stabilizaci biologické složky, vytřídění 

výhřevné frakce a její další případnou úpravu na palivo vhodné pro daný energetický zdroj. 

Technologie s procesem sušení se v první řadě zaměřuje na získání paliva z odpadů. Co se 

týče ekonomického srovnání, provozní náklady na proces biologického sušení vycházejí 

jako nejlevnější v porovnání s fyzikálním sušením a klasickou mechanicko – biologickou 

úpravou. Proces biologického sušení je v podstatě proces aerobní fermentace biologické 

složky, kdy přirozeným vývinem tepla během reakce dochází k poklesu obsahu vody. 

Taktéž investiční náklady na proces biologického sušení vycházejí jako nejlevnější 

v porovnání s fyzikálním sušením a klasickou mechanicko – biologickou úpravou.  

Obr. 3 Základní  procesy MBÚ 

                  1                                          2                                           3 

 

 

 

 

Zdroj: VaV č. SL-7-183-05 

Vysvětlivky:  

MÚ – mechanická úprava 

MpÚ – mechanická před/po úprava 

BÚ – biologická úprava 

BS – biologická stabilizace 

FS – fyzikální stabilizace 

 

V tabulce č.9  jsou uvedeny základní porovnání zmiňovaných technologických procesů.  

 

 

 

MÚ 

BÚ 

MpÚ 

MpÚ 

BS 

MÚ 

MpÚ 

FS 

MÚ 
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Tabulka č.9: Výhody a nevýhody jednotlivých procesů mechanicko – biologické 

úpravy 

Technologie Výhody Nevýhody 

MBÚ s aerobním 

stupněm 

 

 

 

 snížení objemu organické frakce  

 úprava na biologicky 

stabilizovanou organickou frakci 

 může být důležitým stupněm 

před skládkováním 

 relativně nižší náklady oproti 

anaerobní digesci 

 úplně uzavřený proces 

(minimální environmentální 

dopady versus skládka s jímáním 

plynu) 

 riziko uplatnění výstupu 

jako kompostu nebo 

rekultivačního  materiálu 

 delší operační čas na úpravu 

odpadu než u zařízení 

s anaerobním stupněm  

 významný vznik emisí do 

ovzduší – potřeba jímání a 

čištění 

 uplatnění paliva z odpadů 

jako vedlejšího výstupu 

závisí od vytvořeného trhu 

MBÚ 

s anaerobním 

stupněm – mokrá 

cesta 

 

 

 

 možné energetické využití 

bioplynu pro potřeby zařízení – 

zlepšení energetické bilance 

zařízení i prodej zbytku do sítě 

 úplně uzavřený proces 

(minimální environmentální 

dopady versus skládka s jímáním 

plynu) 

 možnost přidávat do 

biologického stupně i jiné druhy 

odpadů (např. kaly) 

 o něco vyšší produkce bioplynu 

oproti anaerobní digesci suchou 

cestou 

 kratší operační čas na úpravu 

odpadu než u zařízení s aerobním 

stupněm  

 snížení objemu organické frakce  

 úprava na biologicky 

stabilizovanou organickou frakci 

 relativně vyšší náklady 

oproti jiným technologiím 

MBÚ (s aerobním 

procesem, biosušení) 

 relativně složitý 

technologický proces – 

anaerobní proces, 

uskladňování bioplynu a 

nakládání s ním  

 nutná další úprava digestátu 

 vyšší spotřeba vody než při 

anaerobní digesci suchou 

cestou 

 významný vznik emisí do 

ovzduší – potřeba jímání a 

čištění 

 potřeba důkladnější 

mechanické úpravy před 

anaerobním stupněm 

 uplatnění paliva z odpadů 

jako vedlejšího výstupu 

závisí od vytvořeného trhu 
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Technologie Výhody Nevýhody 

MBÚ 

s anaerobním 

stupněm – suchá 

cesta 

 

 

 nižší spotřeba vody než při 

anaerobní digesci mokrou cestou, 

tj. nižší produkce odpadních vod 

 možnost přidávat do 

biologického stupně i jiné druhy 

odpadů (kaly) 

 možné energetické využití 

bioplynu pro potřeby zařízení – 

zlepšení energetické bilance 

zařízení 

 snížení objemu organické frakce 

 kratší operační čas na úpravu 

odpadu než u zařízení s aerobním 

stupněm 

 úprava na biologicky 

stabilizovanou organickou frakci 

 relativně vyšší náklady 

oproti jiným možnostem 

MBÚ (s aerobním 

procesem, biosušení) 

 relativně složitý 

technologický proces – 

anaerobní proces, 

uskladňování bioplynu a 

nakládání s ním 

 nutná další úprava digestátu 

 významný vznik emisí do 

ovzduší – potřeba jímání a 

čištění 

 uplatnění paliva z odpadů 

jako vedlejšího výstupu 

závisí od vytvořeného trhu 

MBS (biosušení) 

 

 

 

 nižší investiční náklady 

 nižší provozní náklady 

 kratší operační doba než u 

klasické mechanicko – 

biologické úpravy 

 palivo z odpadů může být bez 

problémů skladováno 

 větší podíl toku odpadů do paliva 

z odpadů 

 vyšší efektivnost a účinnost 

mechanické úpravy  

 uplatnění paliva z odpadů 

jako hlavního výstupu 

závisí od vytvořeného trhu 

 významný vznik emisí do 

ovzduší – potřeba jímání a 

čištění 

 úprava frakce, která nejde 

do paliva z odpadů před 

uložením na skládku 

 vyšší provozní náklady 

MFS (fyzikální 

sušení) 

 

 

 

 kratší čas zpracování odpadu než 

při biologickém sušení a než při 

klasické mechanicko – 

biologické úpravy 

 palivo z odpadů může být bez 

problémů skladováno 

 větší podíl toku odpadů do paliva 

z odpadů 

 vyšší efektivnost a účinnost 

mechanické úpravy 

 

 

 vyšší investiční náklady než 

při biosušení 

 nutnost zdroje pro zajištění 

vysokých teplot uvnitř 

reaktoru 

 významný vznik emisí do 

ovzduší – potřeba jímání a 

čištění 

 uplatnění paliva z odpadů 

jako hlavního výstupu 

závisí od vytvořeného trhu 

 úprava frakce, která nejde 

do paliva z odpadů před 

uložením na skládku 

Zdroj: VaV č. SL-7-183-05 
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Obr. 4 Schéma základního modelu MBÚ 

 

Popis modelu  

Schéma základního modelu MBÚ funguje na principu roztřídění SKO na bubnovém sítu 

(třídiči) na nadsítnou kalorickou frakci a podsítnou frakci s obsahem BRKO.  

Průměr ok bubnového třídiče může být variabilní 40-80mm, rozšířený je průměr 60mm, 

který byl použit i v případě provozní zkoušky úkolu VaV č. SL-7-183-05. Hranice pro 

třídění může být upravována podle výhřevnosti tříděné frakce tak, aby se hodnota 

výhřevnosti shodovala s požadavky odběratele paliva, většinou jsou vyžadovány 

výhřevnosti  15-17 MJ/kg (cementárny). 

Nadsítnou kalorickou nebo taky lehkou frakci je nutno pro účely energetického využívání 

dále upravit homogenizací, drcením popř. granulací. Biologickou podsítnou frakci je nutno 

dále stabilizovat některou z metod biologického zpracování a následně uložit na skládku. 

4.2.1.1. Možnosti využití frakcí z technologie  MBÚ 

Technicko-ekonomické aspekty využívání jednotlivých produktů MBÚ jsou rozhodujícím 

faktorem, které určují uplatnitelnost daného technologického konceptu v odpadovém 

hospodářství ČR. 
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Kalorická frakce  

Dle použité technologie MBÚ je možno generovat kalorické frakce různé kvality. Kvalita 

produkovaných frakcí je také důležitým ukazatelem pro jejich uplatnění v energetice. 

Kalorická frakce může dosahovat výhřevnost až 20 MJ/kg, běžně se dosahuje výhřevnost 

okolo 16 MJ/kg. 

V zásadě je možno uvažovat o třech způsobech energetického využívání kalorické frakce: 

1. Spoluspalování kalorické frakce v elektrárnách a teplárnách vybavených fluidními 

kotly 

 Tato možnost byla technologicky ověřena na řadě elektrárenských a 

teplárenských provozech. Např. společnost ČEZ a.s. testovala spoluspalování  

alternativních paliv na bázi komunálních odpadů tzv. TAP (tuhá alternativní 

paliva) v elektrárnách Tisová, Poříčí a Hodonín. Tyto zdroje jsou vybaveny 

fluidními kotly s cirkulující fluidní vrstvou s dávkováním vápence do komory. 

 Spalovací zkoušky prokázaly schopnost spoluspalovat TAP v uvedených 

zařízeních v obsahu 10% tepelného výkonu.  

 Měřením byly ověřeny také emisní limity vztažené k stávajícím limitům dle 

platného IPPC. 

 Zkoušky byly prováděny na palivo, které ale nebylo vyrobeno výhradně z SKO 

ale TAP byl namíchán z různých živnostenských a průmyslových odpadů vč. 

odpadů komunálních. 

Vzhledem k novému platnému Metodickému pokynu MŽP ke způsobu 

stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně 

zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a 

cementářské pece, který zpřísňuje stávající emisní limity pro spoluspalování 

odpadů. 

2. Zplyňování kalorické frakce pyrolýzou nebo plazmovým zplyňováním 

 Jedná se o teoretickou možnost, neboť aktuálně nepracuje v ČR žádná jednotka 

průmyslového významu pro zplyňování odpadů na bázi KO. 
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Řada výrobců a dovozců uvedených technologií připravuje projekty pro 

využívání těchto odpadů, ovšem zatím bez příslušné reference v EU.  

3. Energetické využití v cementárně 

 Jedná se o ověřenou variantu ze zahraničí, která ale vyžaduje kvalitní paliva, 

přičemž limitní je obsah chloru. 

České cementárny zpracovávají většinou průmyslové kaloricky bohaté odpady 

(ojeté pneumatiky, oleje) nebo RDF paliva, které jsou vyrobeny částečně na bázi 

KO, většinou z materiálově nevyužitelných separovaně sbíraných plastových 

odpadů apod. Jedním z výrobců je např. společnost OZO Ostrava s palivem 

PALOZO pro cementárnu Hranice.  

Všechny výše uvedené variantní možnosti předpokládají využití poměrně kvalitních paliv, 

kdy především u varianty 1 a 3 je limitním faktorem obsah chloru v palivu.  

Kvalitní paliva, které by bylo možno využívat ve výše uvedených zařízeních je možno 

produkovat pouze na sofistikovaných linkách MBÚ, které představují poměrně vysoké 

investiční i provozní náklady, které se následně projevují v celkových nákladech na 

zpracování tuny směsných KO.  

Energeticky nevyužitelná frakce 

V případě, že se jedná o podsítnou frakci z tzv. klasické technologie MBÚ je nutno tuto, 

vzhledem k vysokému obsahu BRKO upravit některou z metod biologického zpracování tj. 

– aerobní nebo anaerobní technologie, pokud tyto nejsou již integrální součástí dané 

technologie (biosušení). 

Některé technologické linky se snaží integrovat anaerobní technologie s cílem získat 

energeticky využitelný metan.  Pokusy tímto směrem byly učiněny také v rámci VaV 

úkolu, ale s negativním výsledkem. 

Výsledkem aerobní stabilizace musí být odpad, který splňuje podmínky vyhlášky č. 

61/2010. 

Výstupem z MBÚ musí být stabilizovaný bioodpad za předpokladu splnění parametru 

stabilityAT4 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8 MJ/kg. 
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Parametr AT4 je test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability 

bioodpadu na základě měření spotřeby kyslíku za 4 dny podle vyhlášky 341/2008 Sb. 

Limitní hodnotou je 10 mg O2/g sušiny. 

Teprve takto upravený odpad je možno následně uložit na skládku. Uložení na skládku 

podléhá stejným ekonomickým podmínkám jako je tomu u jiných skupin odpadů tj. jsou 

zatíženy poplatkem za skládkování. Také připravované zdražení poplatku za skládkování 

bude mít zásadní negativní vliv na skládkování energeticky nevyužitelných frakcí MBÚ 

technologií, což bude mít negativní dopad na ekonomiku celého technologického 

komplexu MBÚ. 

V rámci VaV úkoly byla provedena řada zkoušek na úpravu podsítné frakce s cílem získání 

využitelného produktu, který by nebylo nutno ukládat na skládku. 

V rámci zkoušky biologického stupně byla provedena homogenizace vstupu, kterým byla 

ve sledovaném období směs frakcí < 60 mm, vytěžená ze tří hlavních vzorků na 

mechanickém stupni úpravy. Materiál byl kompostován po dobu 6 – ti týdnů v kontejneru 

s nuceným provzdušňováním, následovalo dozrávání na hromadě po dobu nejméně dalších 

6-ti týdnů. Výstup z biologické úpravy byl dále přetříděn na sítu 20 mm pro odstranění 

drobných nerozložitelných příměsí. Dále byly posuzovány vlastnosti kompostu o zrnitosti 

< 20 mm z hlediska možnosti jeho dalšího využití. Z hotového kompostu (před tříděním a 

z podsítné frakce po třídění) byly odebrány vzorky pro laboratorní stanovení. 

Ani jeden ze vzorků substrátu, vyrobeného z podsítné frakce komunálního odpadu 

kompostováním a tříděním kompostu, nevyhovuje požadavkům vyhlášky 294/2005 Sb. na 

odpad, který je možné využít na povrchu terénu k rekultivacím, terénním úpravám nebo 

obnovám narušených lokalit. 

V případě substrátu vyrobeného kompostováním a tříděním podsítné frakce vytěžené 

z návozů SKO v sezóně PODZIM, byly provedeny navíc ekotoxikologické testy pro odpad 

určený k využití při rekultivaci skládek, rekultivaci vytěžených důlních děl nebo k 

terénním úpravám nebo k obnově narušených ploch dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.  

V případě ekotoxikologických testů nebyly u odebraného vzorku dodrženy tři ze čtyř 

požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
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Upravená podsítná frakce nevyhovuje požadavkům na odpady, které je možné využít při 

rekultivaci skládek, rekultivaci vytěžených důlních děl nebo k terénním úpravám nebo 

k obnově narušených ploch ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Ze srovnání výsledků analýzy vzorku kompostu a analýz vzorků surové podsítné frakce 

vyplývají následující zásadní trendy: 

 u výstupu z fermentace došlo k celkovému zlepšení kvality výluhu oproti 

vstupu, 

 ve všech sezónách došlo k výrazné stabilizaci v případě obsahu DOC ve výluhu 

(v řádu cca 1 až 25 % vstupních hodnot) 

 ve všech případech došlo k výraznému snížení obsahu rozpuštěných látek ve 

výluhu 

V případě obsahu těžkých kovů ve výluhu došlo převážně ke snížení koncentrací, hodnoty 

TK ve výluhu z kompostu případně překračují pouze limity I. třídy vyluhovatelnosti, na 

vstupu do procesu byly v několika případech překročeny limity pro IIb, IIa a III. třídy 

vyluhovatelnosti. 

Z hlediska možnosti uložení hotového kompostu z MBÚ jako stabilizátu na skládku 

odpadu jsou zásadní následující závěry zkoušky: 

 ve všech případech došlo biologickou úpravou k výrazné stabilizaci DOC ve 

výluhu  

 v sezónách podzim a jaro zůstávají koncentrace DOC ve výluhu z kompostu nad 

limity pro všechny typy skládek, nepřekračují však trojnásobek hodnoty limitu 

pro skládky skupiny II 

 kompost sezóny zima splňuje požadavky na uložení odpadu na všech skupinách 

skládek s výjimkou S-IO, v případě ostatních sezón došlo k překročení limitů 

pro všechny skupiny skládek pouze v případě DOC, v ostatních ukazatelích jsou 

u kompostu překročeny maximálně limity pro uložení na skládce skupiny I 
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4.3. Alternativní možnosti energetického využívání založených na 

zplyňovacích procesech (plasmové, pyrolýzní  zplyňování) 

Varianta je založena na technologickém konceptu alternativních energetických systémů, 

které teoreticky mohou eliminovat některé skutečné nebo domnělé nevýhody standardních 

jednotek na přímé energetické využívání KO.  

Technologie zplyňování je známá již více než 100 let, jako metoda zpracování 

komunálních odpadů je využívána omezeně a pouze mimo EU. 

Příklady zahraničních zkušeností a aplikací jsou uvedeny v tabulce č.10,  která vychází ze 

zahraniční publikace (Arena U. 2012). Z tabulky vyplývá, že všechny kapacitní  jednotky 

(100kT a více) jsou  umístěné v Japonsku nebo jižní Koreji, což je dáno především 

přísnější legislativou na obsah škodlivin v popelovinách. 

Tabulka č.10: Vybraná zplyňovací zařízení, která jsou zařazena do komerčního provozu 

(Arena et al. 2012).  

Vysvětlivky: ASR – drcené části z autovraků, EW - výkopová zemina, IR - zbytky po spalování, IW - 

průmyslový odpad, MPW - směsný plast, MSW - směsný komunální odpad, RDF - palivo, TDW - 

odpad z pneumatik 

Informace a možnosti využívání technologického konceptu založeného na zplyňování 

komunálních odpadů jsem získal především v rámci zpracování několika projektů  FITE 

a.s. 

Zkušenosti a teoretické znalosti technologie plazmového zplyňování byly získány v rámci 

projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů“ z roku 2004, který 

společnost proces zplyňování typ odpadu rozsah kapacity

AlterNRG (Canada), Westinghouse Plasma 

Corp., Hitachi Metals (Japan)
A-PG-HT-VS-PWG MSW,RDF,ASR,TDF 8.90

Ebara TIFG (Japan) A-AG-ICFB-LT-(BA+VS)-HEG MSW,ASR,MPW,IW 30-135

Ebara Co. And Ube Industries Ltd (Japan) P-OG-ICFB-(LT+HT)-VS-NH3 PRODUCTION MPW 10.60

Energos (Norway/UK) A-AG-MG-BA-HEG MSW,RDF 10.80

Hitachi Zosen (Japan) A-AG-BFB-LT-(BA+VS)-HEG MSW,RDF 10-100

JFE (Japan): (Kawasaki Steel and NKK) A-(EAG)-DD-HT-VS-PWG MSW, RDF, IR, IW, EW 30-110

JFE (Japan); Thermoselect (Switzerland) A-(OXG)-DD-HT-VS-PWG MSW, RDF 30-200

Kobelco (Japan) A-AG-BFB-LT-(BA+VS)-HEG MSW 20-170

Mitsui (Japan) A-AG-RK-HT-VS-HEG MSW, ASR 60-150

Nippon Steel Engineering (Japan) A-EAG-DD-HT-VS-HEG MSW, IR, IW 30-230

Plasco Energy Group (Canada) A-PG-HT-VS-PWG MSW, RDF 5.35

Takuma (Japan) A-AG-RK-HT-VS-HEG MSW, ASR 40-100
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byl zpracován pro OKD, Energo a.s., který předpokládal nasazení technologie plazmového 

zplyňování v průmyslovém měřítku. 

Kromě komunálních odpadů řešil daný projekt také možnosti využití staré ekologické 

zátěže - olejové laguny Ostramo. 

Informace o technologii pyrolýzního zplyňování odpadů byly získány v rámci zpracování 

„Studie na pyrolytický rozklad odpadů“, která byla zpracována v roce 2010 pro MŽP a 

FITE a.s. na ní pracovala společně s VŠB-TU, strojní fakultou. 

Zplyňování probíhá za podstechiometrického množství kyslíku, protože cílem je, aby 

oxidační reakce uhlíku proběhla pouze na oxid uhelnatý podle následující rovnice: 

                    2 C + O2                      2 CO        a  reakce  2 H2 + O2  byla zcela potlačena. 

Teplota při zplyňování se pohybuje cca v rozmezí 1000 – 1500 
O
C. 

V praxi samozřejmě dochází v malém množství i k reakcím, kdy vzniká i CO2 a voda. 

Produktem je syntézní plyn, to je převážně směs CO +  H2, který je možné využít 

materiálově nebo k výrobě energie. Při zplyňování se používá při reakci buď kyslík, nebo 

vzduch obohacený kyslíkem na 90 a více %. Důvodem je vyloučení dusíku ze vzduchu, 

protože dusík tvoří s ohledem na materiálové i energetické využití syntézního plynu 

nežádoucí složku. V případě zplyňování se vzniklý syntézní plyn podrobuje čištění, ještě 

před vlastním užitím. S ohledem na „redukční” atmosféru mají nežádoucí složky vzniklé z 

přítomných prvků jiný charakter než při spalování, např. ze síry vzniká sulfan a je rovněž 

značně potlačena tvorba vyšších uhlíkatých látek s kyslíkem. 

Syntézní plyn je možné využívat materiálově např. pro výrobu vodíku, pro výrobu 

metanolu, nebo kapalných paliv Fischer-Tropschovou syntézou. V praxi převažuje 

energetické využití syntézního plynu na plynové turbíně v paroplynovém cyklu, nebo na 

plynovém motoru. 

4.3.1. Plazmové zplyňování  

Plazmové zplyňování je zplyňování, kde se potřebné teplo ke zplyňovacím reakcím 

dodává v elektrickém oblouku vytvořeném v plazmovém hořáku. 
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Postup zpracování odpadu a jeho přeměny na energii cestou plazmového zplyňování a 

vitrifikace (zesklenění) - PGV = plasma gasification and vitrification, patentovaný 

společností Westinghouse Plasma Corporation, zahrnuje rekuperaci energie u odpadu v 

podobě syntézního plynu, který může nahradit fosilní paliva. Při plazmovém zplyňování 

dochází k vitrifikaci popelovin. Vzniká inertní struska, ve které jsou kovy vázány do 

amorfní silikátové matrice, ze které se nevyluhují.      

Technologie využívající plazmových hořáků nejsou ve světě nijak neobvyklé. Jejich 

aplikace v generátoru, který zplyňuje odpady je však poměrně nová. Reaktor/zplyňovač 

PGV nemá vlastnosti spalovací pece, ani žádného jiného podobného systému spalování, 

technicky vzato jde o vysokoteplotní pyrolýzu. Ve světě fungují tyto technologie zejména 

při odstraňování nebezpečných odpadů, například odpadů z obsahem azbestu v Bordeaux 

(Francie). Existují však již záměry, případně rozpracované projekty na použití technologie 

pro komunální a podobné odpady (Malajsie, Velká Británie apod.). 

K příjmu a přípravě odpadu ke zpracování v zařízení PGV se stejně jako pro čištění 

syntézního používají běžné systémy manipulace. Za provozy přípravy vstupních surovin 

následuje reaktor, typicky se třemi plazmovými hořáky doplněnými pomocnými 

podpůrnými systémy. Na ně navazuje systém na zpracování/čištění syntézního plynu a 

jednotka na výrobu elektrické energie s kombinovaným cyklem (plynová a parní turbína), 

která bude jako hlavní palivo využívat syntézní plyn. Systémy na zpracování odpadu a na 

čištění plynu jsou uzavřené, takže provoz neprodukuje sekundární toxické produkty 

plynné, kapalné ani pevné. 

Zplyňování  

Při spalování v běžných průmyslových systémech je zpravidla dosahována maximální 

průběžná teplota do 2000 °C. Zóna štěpení molekul začíná při dosažení teploty 2700 °C. 

Plazma na výstupu z hořáků dosahuje teploty až 4000 °C. Samotné zplyňování nastává nad 

koksovým ložem, které slouží jako katalyzátor a distributor tepla. Maximální teplota 

syntézního plynu na výstupu je 1700 °C. Tyto teploty zajišťují dostatečnou rychlost reakcí 

na to, aby reaktor pracoval při atmosférickém tlaku, velikost zplyňovače byla minimální a 

bylo možné používat místo látek s vysokým teplotním odporem mnohem levnější 

materiály. 
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Při uvedených teplotách se v reaktoru zcela rozštěpí všechny molekuly organických látek. 

Při zplyňování odpadu probíhá nejdříve tepelné štěpení (pyrolýza), při němž se složité 

molekuly štěpí na jednodušší, tj. uhlovodík a plyny s obsahem vodíku. Další reakcí je 

částečná oxidace, která usnadňuje vznik CO (oxidu uhelnatého) a malého množství CO2 a 

H2O. Tyto dvě látky snižují výhřevnost syntézního plynu, takže je důležité, aby oxidační 

reakce probíhaly jen minimálně. Reaktor PGV pracuje v substechiometrických 

podmínkách, tzn. s minimálním množstvím vzduchu (bez jakýchkoli jevů typických pro 

spalování). Výhřevnost syntézního plynu závisí na druhu zpracovaného odpadu, jeho 

spodní hranice se pohybuje od 15 do 22 MJ/kg. 

Čištění plynu 

Z vyráběného syntézního plynu je třeba odstranit všechny škodlivé znečišťující látky, které 

by mohly případně poškodit zařízení na spalování plynu - tj. spalovací turbínu, kotel 

parního generátoru nebo kogenerační motory. Emise SOX a NOX
 
jsou řádově nižší než u 

tradičního spalování. 

Ze syntézního plynu se izoluje 99,99 % síry ve formě elementární síry nebo kyseliny 

sírové, což jsou prodejné vedlejší produkty. S využitím cyklónových nebo jiných 

odlučovačů a vodních praček se rovněž odstraňují veškeré pevné částice. Ke snížení emisí 

NOX se do spalovacích komor turbíny, které využívají syntézní plyn jako hlavní palivo, 

vhání pára, voda, CO2 nebo dusík. Emise NOX ze závodu PGV se zpravidla pohybují pod 

hodnotou 10 ppm. 

Technologii plazmového zplyňování lze využít k výrobě celé škály chemikálií jako např. 

metanolu, nebo vodíku. 

Struska 

Anorganické látky obsažené v odpadu přejdou po rozštěpení organických látek do 

roztavené taveniny, která protéká vrstvou katalyzátoru (koksu) u dna reaktoru. Katalyzátor 

zvyšuje účinnost tepelné degradace. Používá se v množství 1 až 3 % celkové hmotnosti 

zpracovávaného odpadu. 

Jakmile roztavená tavenina dosáhne dna reaktoru, odtéká do části, v níž probíhá vitrifikace 

strusky. Viskózní stav roztavené strusky je zajišťován přidáváním malého množství CaO, 
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resp. SiO2 jako tavidla v množství mezi 0,25 a 1 % celkové hmotnosti vsázky. Zcela inertní 

sklovitou strusku lze využít místo plniva do betonu, při výrobě cihel, stavbě silničního 

podloží nebo výrobě keramických dlaždic. 

Výroba energie 

Energie získávaná v systému PGV je využívána generátorem s kombinovaným cyklem k 

výrobě elektrické energie. Tepelná energie syntézního plynu přiváděná do generátoru s 

kombinovaným cyklem je schopna v zařízení zpracovávajícím 176 000 tun odpadu ročně 

vytvářet až 60 MW s nejnižší minimální účinností 49 %. Energetický plyn lze ovšem také 

spalovat a vyrábět páru, kterou lze využít v systémech dálkového vytápění. Plazmové 

hořáky mají účinnost přeměny energie až 80 %.. 

Záměry ČR 

V České republice v současnosti existuje řada záměrů na vybudování provozu PGV, 

využívajícího odpadu komunálního (TKO), živnostenského, případně dalších složek 

(plasty a pneumatiky).  

Nejdále byl rozpracován koncept v lokalitě Barbora v Moravskoslezském kraji v roce 2004 

pod názvem „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů“, který byl 

rozpracován do stadia oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4 

zákona č.100/2001 Sb. 

Předmětný záměr byl původně koncipován také pro možnost energetického využívání 

olejových lagun Ostramo. 

Záměr zpracovala společnost FITE a.s. pro společnost OKD, Energo, a.s. 

Po změně vlastníka společnosti OKD, Energo, a.s bylo od záměru upuštěno. 

Celková průměrná kapacita provozu by měla být kolem 25 tun za hodinu. Součástí závodu 

měly být  třídicí/recyklační jednotky (MBÚ), kde se po vytřídění využitelných složek bude 

ze zbytkového odpadu vyrábět alternativní palivo (RDF). To bude (spolu s dalšími odpady) 

vstupní surovinou pro reaktor PGV. 
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Obr. 5 Obecné schéma technologie plazmového zplyňování a konkrétní příklad 

projektu 

 

Zdroj: Studie Krajský integrovaný systém nakládání s komunálními odpady na území 

Moravskoslezského kraje 

4.3.2. Pyrolýza 

Pyrolýza je postup termického zpracování organických látek s vyloučením přístupu 

kyslíku, vzduchu nebo jiných zplyňovacích látek. Běžně se pro pojem odplynění prosazuje 

výraz pyrolýza, ačkoliv se takto přísně vzato označuje pouze chemický postup při 

přeměně. V chemických postupech jsou takové procesy označovány jako suchá destilace, 
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termický cracking, nízkotepelná karbonizace nebo koksování. Avšak tyto postupy jsou 

obtížně použitelné pro nehomogenní směsi odpadů jako je předmětný SKO. 

V přesném slova smyslu se pod pojmem pyrolýza rozumí termický rozklad látek bez 

přístupu kyslíku tedy v atmosféře, ve které nedochází ke spalování. Reakčními produkty 

jsou:  plyny, pyrolyzní koks se zbytky s anorganických fází a pyrolýzní olej. 

Pyrolýza – nebo odplyňovací proces probíhá obecně ve třech fázích. 

 Sušení 

 Karbonizace 

Tabulka č.11: Fáze pyrolýzy v závislosti na teplotě procesu 

Tvorba plynu 
Teplota 

Chemická reakce 

100 – 200
0
C Termické sušení, fyzikální odštěpení vody 

250
0
C Deoxidace, desulfurace, odštěpení vázané vody a CO2, depolymerace, 

začátek odštěpování H2S 

340
0
C Štěpení alifatických uhlovodíků, vznik metanu a jiných alifatických 

uhlovodíků 

380
0
C Karbonizační fáze 

400
0
C Štěpení vazeb uhlík-kyslík, uhlík-dusík 

400-600
0
C Přeměna bitumenových složek na pyrolýzní olej a dehet 

600
0
C Krakování za vzniku plynných uhlovodíků s krátkým uhlíkovým 

řetězcem, vznik aromátů podle následujícího 

nad 600
0
C dimerizace etylenu na buten, dehydrogenace na butadien, dienová 

reakce s etylenem na cyklohexan, termická aromatizace na benzen a 

výševroucí aromáty 

Zdroj: Studie zařízení na pyrolytický rozklad odpadů 
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V teplotní oblasti do 150
0
C se zplyní fyzikálně vázaná voda. Tento proces spotřebuje cca 

2250 KJ energie na 1 kg vody, proto je účelné předřadit reaktoru lis nebo sušící agregát, v 

případě, že vstupní materiál má vysoký obsah vlhkosti (např. kaly z ČOV.)  

Při teplotách 300 až 500
0
C  dochází ke karbonizaci. Radikálové skupiny výše- 

molekulárních organických látek jako celulóza, bílkoviny, tuky a plasty se odštěpí, vzniká 

plyn, kapalné uhlovodíky a pevný podíl – pyrolýzní koks.  

V plynné fázi nad teplotou 500
0
C se při karbonizaci vzniklé produkty dále štěpí. Přitom 

vznikají z pevného uhlíku a kapalných organických látek stabilní plyny: vodík, oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý a metan. 

Mechanismus: Podle složení vstupní suroviny začíná pyrolýzní proces při různých 

teplotách. Průběh chemických reakcí při odplynění může být cíleně ovlivněn, protože 

závisí na mnoha faktorech. Kvantitativní rozdělení a kvalitativní složení produktů určují 

následující faktory: 

  chemické složení, obsah vody a velikost částic vstupního materiálu 

  provozní podmínky jako teplota odplynění, doba ohřevu, doba zdržení, tlak, 

plynná atmosféra, katalytické účinky přítomných látek 

 typ reaktoru, ve kterém probíhá reakce jako fluidní vrstva, rotační pec a 

šachtový reaktor 

 Popis zkušeností z pyrolýzních zařízení v ČR 

V ČR nebyla technologie pyrolýzy pro zpracování odpadů v průmyslovém měřítku 

doposud aplikována. Podle dostupných informací se uvažovalo o zplyňování odpadů 

v tlakové plynárně ve Vřesové v Karlovarském kraji, ale pouze v součinnosti s technologií 

MBÚ tj. využití pouze části zpracovaných SKO (kalorická frakce).  

V současné době testuje VŠB – TU Ostrava pilotní zařízení na pyrolytický rozklad 

vybraných frakcí odpadů označovaný jako systém PYROMATIC. 

Technologický popis pyrolýzní jednotky PYROMATIC 

Mechanicky upravený materiál je navážen na požadovanou hmotnost a následně 

nadávkován pásovým dopravníkem do hermeticky uzavřeného zásobníku. Pomocí 
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zásobníkové stěrky a šnekového dopravníku je materiál dále dávkován do pyrolyzní pece. 

Šnekový dopravník je poháněn třífázovým asynchronním motorem s kotvou na krátko a 

regulace otáček je zabezpečena frekvenčním měničem.  

Po vyhřátí pece na požadovanou teplotu 500 – 700°C je materiál postupně dávkován do 

pyrolýzní retorty. Aktivní délka tří šnekové retorty je 4000 mm o průměru  

2 x 210 mm a 1 x 110 mm. Posun materiálu v retortě je uskutečněn třemi bezjádrovými 

šneky, jejichž změnou rychlosti otáček lze měnit dobu zdržení materiálu v aktivní zóně 

retorty, od 20 do 80 minut. O pohon pyrolyzních šneků se starají třífázové motory s kotvou 

na krátko, které jsou řízeny taktéž frekvenčními měniči a jejich otáčky jsou redukovány 

přes planetovou převodovku. Ohřev retorty je zajištěn pomocí 5-ti sekcí plynových hořáků 

napájených propanem o celkovém výkonu 50 až 200kW, které umožní dosažení maximální 

provozní teploty až 800°C.   Materiál v pyrolyzní peci je tedy rozkládán na pevný uhlíkový 

zbytek, který je jímán do popelového boxu na konci sekundárního šneku a plynou fázi, 

která je odváděna potrubím z retorty do cyklonu. Cyklon je zařízení, kde dochází k expanzi 

plynu a pomocí gravitace a odstředivé síly jsou odloučeny tuhé znečišťující látky. Tento 

vyčištěný plyn je dále odváděn do primárního chladícího stupně, kterým jsou dva křížové 

chladiče pyrolyzní plyn - vzduch. Sekundární dochlazování tvoří výměník pyrolyzní plyn – 

voda, kde je plyn podchlazován tak, aby v potrubí již dále nekondenzoval. Kondenzát 

vzniklý chlazením pyrolyzního plynu je shromaždován v nádrži na kapalnou pyrolýzní 

fázi. Tato nádrž je vybavena míchadlem, aby se zamezilo sedimentaci těžkých uhlovodíků. 

Ochlazený plyn je veden přes odběrovou sondu a průtokoměr do zásobníku pro pyrolyzní 

plyn odkud je následně spotřebováván dalšími technologiemi například kogenerační 

jednotkou.  

Celá pyrolyzní jednotka je řízena pomocí počítače z velínu, jenž je umístěn v přilehlé 

budově. Výstupy z odběrové sondy jsou vedeny do analyzátorové skříně kde jsou 

analyzovány TOC, H2, CO, CO2, CH4. Dále je zde přiveden impuls z měřiče průtoku 

plynu, teploty a vlhkosti plynu za sekundárním chladičem. V druhé skříni je umístěna 

řídicí jednotka ředění a jednotka úpravy ředícího vzduchu. Poměr ředění odebíraného 

plynu je 1:50 nebo 1:100.  
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Obr. 6 Schéma pyrolýzní jednotky 
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5. Porovnání jednotlivých technologických konceptů  

Dříve než bude možno rozpracovat vhodnou metodu nebo kombinaci metod vhodných pro 

implementaci do českého komunálního odpadového hospodářství je nutno technologie 

mezi sebou porovnat a vyhodnotit. 

V zahraničí je známa řada prací zabývajících se technologiemi zpracování komunálního 

odpadu, které vycházely z hodnocení vlivu na životní prostředí, ekonomických aspektů a 

vlivu lidského faktoru na účinnost separace (Young, 2010).  Management s komunálními 

odpady musí vycházet z multi-kriteriálního přístupu, který byl uplatněn v programu 

navrženém (Minciardi et al.,2008), který byl zpracován pro Benátky. Také (Galante et al. 

2010) oblast Sicílie a (Kanat, 2010) pro Turecko vychází ze stejného principu.  Shrnutí 

použitelnosti modelů k řízení nakládání s komunální odpady provedl  (Hung et al. 2007). 

Další autoři vycházeli při zpracování programů pro nakládání s komunálními odpady 

pouze z finančních nákladů (cost benefit analysis), které byly kalkulovány na základě 

analýzy LCA a multikriteriální analýzy (Morrissey a Browne 2004)( Karmperis et al. 

2013).  

5.1. Kriteriální tabulka, soubor bodovatelných kritérií pro porovnání 

technologických  konceptů využívání SKO 

Pro zhodnocení  jednotlivých variant  byl zvolen vlastní systém založený na porovnání 

technologií pomocí řady kriteriálních hledisek, kde každé je obodováno a výsledné bodové 

hodnocení udává, jakým způsobem je daná technologie nebo systém vhodný pro řešení  

problematiky využívání SKO. Jednotlivým kriteriálním hlediskům byla určena na základě 

jejich významnosti váha 1 a 2, která se násobí získaným bodovým ohodnocením. Bodové 

hodnocení je stanoveno v rozmezí 0 - 3 bodů. 

Váha vyjadřuje relativní důležitost daného kriteriálního hlediska. 

Kriteriální tabulka byla v obměněné podobě využita v řadě oficiálních koncepčních 

materiálů zpracovaných FITE a.s. pro krajské úřady. 
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Tabulka č.12: Kriteriální tabulka 

 

Celková ekonomická výhodnost 

Váha daného kriteriálního hlediska je stanovena na hodnotu 2, neboť se jedná o jedno 

z nejdůležitějších hledisek hodnotících danou variantu, která bude mít zásadní vliv na 

rozhodování. Celkově je možno získat až 6 bodů. Ekonomika byla propočítána na finanční 

náročnost tuny zpracovaných SKO v porovnání se skutečnou stávající cenou za 

skládkování. 

Ekonomické a cenové kalkulace jsou stanoveny na základě odborného odhadu tj. jsou 

porovnávány informace o cenách od jednotlivých svozových a skládkových firem. Tyto 

ekonomické údaje jsou získávány většinou neoficiální cestou a nemohou být 

konkretizovány v oficiálním dokumentu, neboť podléhají firemnímu tajemství. Predikce 

vývoje cen v budoucnosti vycházející ze stávajících cenových trendů, jsou vztaženy k roku 

2016, kdy se předpokládá zdražení skládkování formou zvýšení poplatku na 700 - 900 

Kč/tunu. 

0 bodů – ekonomicky značně náročnější než současná hodnota více než 2000 Kč/t 

1 bod – varianta bude ekonomicky náročnější 1500 – 2000 Kč/t 

2 body – varianta je porovnatelná – 1300 – 1500 Kč/t 

3 body – varianta může zlevnit nakládání s SKO 1000 – 1300 Kč/t 
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Varianta č.1 - zařízení na přímé energetické 

využívání
6 6 3 6 6 3 3 1 6 40

Varianta č.2 - výstavba zařízení MBÚ 1 4 2 2 2 1 0 2 2 16

Varianta č.3 - výstavba alternativního zařízení pro 

energetické využívání SKO na bázi pyrolýzních 

plazmových technologií

0 6 2 2 2 0 0 2 2 16

Kriteriální posouzení klíčového zařízení (systému) 
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Celková environmentální přijatelnost 

Dané kriteriální hledisko hodnotí přínosy technologie nebo systému pro řadu 

environmentálních oblastí jako je náhrada neobnovitelných zdrojů, ochrana půdy a 

podzemních vod (skládkování), produkce skleníkových plynů apod. 

Vzhledem k tomu, že principiálně je ochrana životního prostředí zásadním důvodem pro 

implementaci nových technologií a systémů do systému nakládání s komunálními odpady, 

byla danému hledisku přiřazena váha 2. 

0 bodů – technologie systému bude mít nulový nebo záporný vliv na vybrané složky 

životního prostředí 

1 bod – technologie nebo systém bude mít malý vliv na zlepšení environmentálních složek  

2 body – technologie nebo systém ovlivní výrazně pozitivně řadu environmentálních 

složek 

3 body – varianta bude mít zásadní pozitivní vliv na řadu environmentálních hledisek 

Ochrana ovzduší v ČR 

Hledisko ochrana ovzduší prezentuje jakým způsobem se projeví implementace 

jednotlivých variant na zlepšení ovzduší v ČR. Vzhledem k tomu, že ochrana ovzduší je 

pouze jedním z faktorů ochrany ovzduší bylo pro toto hledisko zvolena váha 1. 

0 bodů-varianta nebude mít pozitivní vliv na stav ovzduší, za jistých okolností může dojít i 

k jeho zhoršení  

1 bod – varianta přinese pouze minimální zlepšení stavu ovzduší nebo bude neutrální 

2 body – varianta přinese zlepšení ovzduší  

3 body – varianta přinese výraznější zlepšení ovzduší  

Obecné přínosy pro ČR  

Dané hledisko znázorňuje celkové další přínosy pro obyvatele popř. průmysl v ČR. Mezi 

tyto přínosy je možno jmenovat zaměstnanost, energetická bezpečnost, přijatelné ceny za 

tepelnou energii, apod. 

0 bodů – varianta nebude generovat žádné známé obecné přínosy, může mít  

i negativní dopad 
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1 bod – varianta bude mít minimální vliv na zlepšení výše uvedených ukazatelů 

2 body – varianta bude mít pozitivní vliv minimálně na jeden přínos pro ČR (např. 

energetická bezpečnost) 

3 body – varianta bude generovat minimálně 2 obecné přínosy (zaměstnanost, energetická 

bezpečnost)  

Dlouhodobá udržitelnost 

Uvedené hledisko charakterizuje jak je schopna daná varianta čelit dlouhodobě 

nejrůznějším změnám v odpadovém hospodářství a potažmo v energetice. Vzhledem 

k tomu, že systémy využívání SKO jsou náročné na investice i dobu přípravy, je nutno, aby 

se jejich navržení a provoz mohly plánovat alespoň v horizontu 20 let. Proto byla 

uvedenému hledisku přiřazena váha 2. 

0 bodů – varianta není udržitelná ani v krátkodobém horizontu (5 let) 

1 bod – varianta je podmíněně udržitelná v delším horizontu (10 let) 

2 body – varianta je udržitelná za stávajících podmínek minimálně 20 let 

3 body – varianta má reference udržitelnost přesahující 20 let 

Pozitivní zkušenosti z praxe v EU 

Důležitým rozhodovacím kritériem pro rozhodování o realizaci varianty jsou zkušenosti 

s nasazením systému nebo technologie v zemích EU, které mají porovnatelné legislativní 

prostředí. U daného hlediska byla zvolena váha 1, neboť i systémy doposud 

neprovozované nebo s negativní zkušeností mohou být za určitých podmínek přijatelné pro 

ČR. 

0 bodů – varianta nemá reference v EU 

1 bod – varianta má reference v EU ale pozitivní nejsou převažující zkušenosti 

2 body – varianta je zastoupena v EU a má kladné reference 

3 body – varianta je převažujícím konceptem nakládání s KO v EU 
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Pozitivní zkušenosti z praxe v ČR 

Jedním z důležitých pomocných ukazatelů jsou zkušenosti s navrženým systémem nebo 

technologie v jiných lokalitách ČR. Uvedenému ukazateli byla přisouzena váha 1, neboť i 

kdyby systém nebyl na území ČR provozován, nemusí to nutně znamenat závažné 

nevýhody pro jeho aplikaci. 

0 bodů – varianta nebyla v rámci odpadové praxe odzkoušena 

1 bod – varianta má předpoklady pro aplikaci v ČR 

2 body – varianta má reference v rámci odpadového hospodářství ČR 

3 body – varianta má velmi dobré a dlouhodobé reference ve více oblastech ČR 

 

Akceptovatelnost ze strany veřejnosti 

Důležitou součástí celého procesu schvalování a realizace navržené varianty bude práce 

s veřejností, která v krajním případě může celý proces zpomalit nebo i zablokovat. 

Vzhledem k tomu, že tento proces je možno ze strany investora pozitivně ovlivnit vhodnou 

PR kampaní je uvedenému ukazateli přiřazena váha 1. 

0 bodů- –varianta je neakceptovatelná ze strany veřejnosti  

1 bod – varianta je problematická a obtížně vysvětlitelná i v případě vedení profesionální 

PR kampaně 

2 body – varianta je akceptovatelná v případě řádného vysvětlení (PR kampaň) 

3 body – varianta je plně akceptovatelná veřejností bez nutnosti vysvětlování 

 

Soulad s legislativou 

Ukazatel soulad s legislativou vyjadřuje nejen současný vztah mezi záměrem a platným 

legislativním rámcem, ale hodnotí i soulad s přepokládaným vývojem legislativy 

v odpadovém hospodářství a některými dalšími faktory (ovzduší, energetika). Vzhledem 

k tomu, že soulad s legislativou je základním požadavkem, je ukazateli přisouzena váha 2. 

0 bodů - varianta je v rozporu se současnou i připravovanou legislativou 
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1 bod – varianta není úplně v souladu se současnou právní úpravou, je zde šance pro 

harmonizaci varianty s legislativou 

2 body – varianta plní většinu (podstatných) požadavků legislativy 

3 body – varianta plní současné legislativní požadavky beze zbytku, a je předpoklad, že 

splní i připravované právní úpravy 

5.1.1. Komentář k bodovému vyhodnocení 

V této kapitole je stručně komentováno bodové ohodnocení jednotlivých technologických 

konceptů. 

Komplexní rozbor klíčových kriterií jako je ekonomika a environmentální srovnání je 

rozpracováno podrobněji v kapitolách  5.2, 5.3, 5.4. 

ZEVO  

 Celková ekonomická výhodnost 

Varianta obdržela největší počet bodů, neboť v případě dodržení veškerých 

předpokládaných podmínek může zajistit cenu za odběr odpadů srovnatelnou se současnou 

cenou za skládkování nebo i menší. 

 Celková environmentální přijatelnost 

Uvedená varianta je vysoce přínosná pro zlepšení řady environmentálních složek. 

V případě realizace dojde k úspoře neobnovitelných, fosilních paliv jako je uhlí popř. plyn. 

Realizací budou redukovány emise veškerých plynných složek. Dojde ke snížení 

skládkování odpadů, a tím nebude nutno budovat nové kapacity skládek, které by 

vyžadovaly zábor půdy. 

 Ochrana ovzduší 

Bylo ohodnoceno 3 body. ZEVO vzhledem k tomu že má nejpřísnější požadavky na 

ochranu ovzduší, může v případě náhrady stávajících teplárenských zdrojů uspořit velké 

množství emisí.  

 Obecné přínosy 
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Ohodnoceno 6 body – plný počet. Realizace ZEVO může přinést řadu pozitiv v oblasti 

energetické bezpečnosti, zachování pracovních míst apod. 

 Dlouhodobá udržitelnost 

Ukazatel dostal plné bodové ohodnocení, neboť systém je z dlouhodobého hlediska 

udržitelný min. na 20 – 30 let. 

 Pozitivní zkušenosti z praxe v EU 

Počet bodů 3 – plná hodnota. Daný systém přímého energetického využívání je 

nejrozšířenějším konceptem nakládání s SKO v EU s velmi pozitivním referencí 

 Pozitivní zkušenosti z praxe v ČR 

Počet bodů 3. Plný počet bodů dostal daný indikátor, neboť v ČR pracují 3 energetické 

zdroje, které plní veškeré environmentální, ekonomické a sociální předpoklady. 

 Akceptovatelnost ze strany veřejnosti 

Vzhledem k obecným předsudkům veřejnosti k tomuto typu zařízení může být při 

plánování a realizaci projektu problém s odporem veřejnosti a cílenou kampaní tzv. 

zelených aktivit. 

 Soulad s legislativou 

Kritérium dostalo plný počet bodů, neboť záměr je plně v souladu se všemi 

environmentálním a legislativními předpisy (odpady, vody, ovzduší). 

MBÚ 

 Celková ekonomická výhodnost 

Vzhledem k tomu, že celková cena přepočtená na 1 tunu SKO překročí v dané variantě 

jistě 1500 Kč/t, byla varianta obodována 1 bod. 

 Celková environmentální přijatelnost 
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Technologie bude mít menší pozitivní vliv. Skládkování se sníží pouze max. o 50%. 

Energeticky se využije pouze část potenciálu, neboť podsítná frakce s výhřevností 2 - 5 

MJ/ kg bude mařena. Varianta byla ohodnocena 4 body. 

 Ochrana ovzduší v ČR 

Úspory emisí budou vzhledem k předpokládanému využívání kalorické frakce 

v cementárnách minimální. 

 Obecné přínosy pro ČR 

Varianta může přinést určitá pozitiva ve zvýšené zaměstnanosti (varianta je náročnější na 

pracovní sílu vzhledem k většímu počtu operací), proto byla ohodnocena 1 bod. 

 Dlouhodobá udržitelnost 

Varianta je ohrožována změnami legislativy (ovzduší, poplatky za skládkování, přísnější 

legislativa na skládkování) a není zaručena tímto dlouhodobá udržitelnost. Proto byla 

ohodnocena 1 bodem. 

 Pozitivní zkušenosti z praxe v EU 

Technologie je poměrně etablovaná v Německu, Rakousku, Itálii. V Německu je ale část 

těchto technologických linek již uzavřená. Další zkušenosti z provozu MBÚ byly získány  

v rámci úkolu Vědy a výzkumu, kde probíhaly semináře s odborníky v Německu, kteří 

potvrdili negativní zkušenosti s technologickým konceptem MBÚ. Varianta dostala 1 bod. 

 Pozitivní zkušenosti z praxe v ČR 

Technologie MBÚ fungovala pouze krátce v Ostravě s negativními zkušenostmi. 

V současnosti nepracuje v ČR žádná technologie MBÚ. O bodů. 

 Akceptovatelnost ze strany veřejnosti 

Daný koncept je pro veřejnost přijatelnější než koncept přímého energetického využívání, 

proto byl ohodnocen 2 body. 

 Soulad s legislativou 
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Současná legislativa umožňuje implementaci technologie MBÚ do českého odpadového 

prostředí. Určité komplikace mohou nastat v případě zpřísnění legislativy. Bodové 

hodnocení – 2 body. 

Technologický koncept zplyňování 

 Celková ekonomická výhodnost 

Varianta předpokládá celkovou cenu za 1 tunu KO přesahující 2 000 Kč. O bodů. 

 Celková environmentální přijatelnost 

Varianta umožňuje zavést bezodpadové hospodářství (plazma). Zbytky po spálení jsou ve 

vitrifikované formě využitelné např. ve stavebnictví, proto varianta dostala plný počet 

bodů. 

 Ochrana ovzduší v ČR 

Záleží jaké by byly zvoleny technologie a k jakému účelu by byly určeny. Vzhledem 

k nejistotě u tohoto kritéria byla obodováno 2 body 

 Obecné přínosy   pro ČR 

Varianta má potenciál na udržení nebo zvýšení zaměstnanosti a zabezpečení určité 

surovinové bezpečnosti.  

 Dlouhodobá udržitelnost 

V případě realizace a nastavení správných ekonomických podmínek (dotace, provozní 

podmínky) se předpokládá udržitelnost v delším časovém horizontu. Bodové hodnocení 1 

bod. 

 Pozitivní zkušenosti z praxe v EU 

Technologie nemá provozní referenci (pouze poloprovoz) v EU, proto hodnocení 0. 

 Pozitivní zkušenosti z praxe v ČR 

Technologie není v ČR provozována (pouze poloprovoz na jiné odpady). Bodové 

hodnocení 0. 
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 Akceptovatelnost ze strany veřejnosti 

Technologie není spojována u veřejnosti s negativními hodnoceními. Bodové hodnocení 2 

body. 

 Soulad s legislativou 

Technologie není v současnosti kompatibilní s požadavky EU na přijetí dotace 

(energetická účinnost). V ostatním jsou dané technologické koncepty dle ujištění výrobců 

schopny naplňovat normy v oblasti ochrany ovzduší a jiné, proto byla varianta ohodnocena 

1 bodem. 

5.2. Ekonomické srovnání  

Ekonomika jednotlivých konceptů bude hrát zásadní roli v rozhodovacím procesu výběru 

technologických možností využívání SKO, proto je rozvedena podrobněji. 

5.2.1. Ekonomické zhodnocení konceptu  ZEVO  

Ekonomika jednotlivých ZEVO je závislá na mnoha proměnných, které jsou dány stavem 

lokalit a celkovou technickou a ekonomickou koncepcí. 

Níže uvedené konkrétní příklady ekonomiky ZEVO jsou vybrány ze studií, které prošly 

schvalovacím řízením odbornými pracovníky příslušných krajských úřadů. 
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Tabulka č.13: Ekonomika ZEVO Mělník 

 

 

 

 

 

Vlastnosti ZEVO

Výhřevnost SKO 10,00 MJ/kg

Účinnost kotle 80 %

1 tuna SKO 8,00 GJ

Kapacita spalovny 500 kt

Vyrobená energie 4 000 000 GJ

= 1 111 111 MWh

Účinnost výroby el. energie 17%

Výroba energie

Výroba el.energie 20 %

Výroba tepla 80 %

Produkce tepla 3 200 000 GJ

Produkce el. en. 37 778 MWh

Orientační přjem ZEVO

Příjem odpadu 1300 kč/t 650 000

Prodej tepla 130 kč/GJ 416 000

Prodej el. Energie 1 kč/kWh 37 778

Celkem 1 103 778

Orientační náklady ZEVO 

Investice tis.Kč

Technologie %

Stavební část %

Odpis technologie let

Odpis stavební části let

úvěr % p.a.

Splatnost let

úvěrová zátěž

Investice vč. úvěru tis.Kč

Roční náklad investice tis.Kč

Provozní náklady tis.Kč

Roční náklady celkem tis.Kč

ZEVO  MĚLNÍK 500 kt

tis.Kč

4 500 000

60

40

6

30

4

10

1,22

5 490 000

622 200

200 000

822 200
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Tabulka č.14: Ekonomika ZEVO Přerov 

 

 

Koncepce v Přerově předpokládá oddělený provoz ZEVO od stávající teplárny s tím, že 

ZEVO bude prodávat do stávající teplárny pouze páru o určitých vlastnostech (400°C, 

4MPa) bez nutnosti výstavby elektrických turbín apod. V lokalitě se tak plně projeví 

synergické efekty se stávající teplárnou. 

Vlastnosti ZEVO

Výhřevnost SKO 10,00 MJ/kg

Účinnost kotle 80 %

1 tuna SKO 8,00 GJ

Kapacita spalovny 200 kt

Vyrobená energie 1 600 000 GJ

= 444 444 MWh

Výroba energie

Výroba el.energie 0 %

Výroba tepla 100 %

Produkce tepla 1 600 000 GJ

Produkce el. en. 0 MWh

Orientační přjem ZEVO

Příjem odpadu 1300 kč/t 260 000

Prodej tepla 130 kč/GJ 208 000

Celkem 468 000

Orientační náklady ZEVO 

Investice tis.Kč

Technologie %

Stavební část %

Odpis technologie let

Odpis stavební části let

úvěr % p.a.

Splatnost let

úvěrová zátěž

Investice vč. úvěru tis.Kč

Roční náklad investice tis.Kč

Provozní náklady tis.Kč

Roční náklady celkem tis.Kč

ZEVO  PŘEROV 200 kt

100 000

376 533

1,22

2 440 000

276 533

30

4

10

tis.Kč

2 000 000

60

40

6
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Koncepce ZEVO v lokalitě Mělník předpokládá „standardní model“ kogenerační výroby 

tepla a elektrické energie v integrované jednotce ZEVO. 

Tyto základní organizační a technologické modely mohou být realizovány v lokalitách 

stávajících teplárenských provozů v závislosti na prostorových dispozicích a 

technologickém vybavení tepláren. 

Ekonomicky náročnější je výstavba ZEVO na „zelené louce“ popř. brownfieldu mimo 

areály stávajících teplárenských provozů, kde není možno využít synergických efektů 

stávajících zařízení. (koncept Plzeňské teplárenské). 

Základem ekonomiky  navrhovaných ZEVO jsou poplatky za odpady a příjem za prodané 

teplo popř. elektrickou energii. 

Ekonomické propočty jsou koncipovány orientačně, aby bylo patrné, že při stávajících 

cenových relacích je možno udržet přijatelnou cenu za příjem SKO v úrovni stávajících 

cen za skládkování bez nutnosti výrazného radikálního navyšování poplatků za 

skládkování. 
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Tabulka č.15: Kondenzační výroba elektřiny v ZEVO 

 

Pro srovnání je uvedená ekonomika spalovny, tj. zařízení na energetické využívání SKO, 

která pracuje v režimu pouze výroby elektrické energie. 

Porovnáním ekonomiky dobře nakonfigurovaného ZEVO dle příkladu z lokalit Mělník a 

Přerov a výstavba ZEVO  v lokalitě s minimální nebo žádnou možností odbytu tepla 

ukazuje, že ekonomika ZEVO bez možnosti odbytu tepla neumožňuje udržet cenu za odběr 

SKO na úrovni stávajících cen skládkování tj. cca 1300 Kč/tunu. 

Vlastnosti ZEVO

Výhřevnost SKO 10,00 MJ/kg

Účinnost kotle 80 %

1 tuna SKO 8,00 GJ

Kapacita spalovny 200 kt

Vyrobená energie 1 600 000 GJ

= 444 444 MWh

Účinnost výroby el. energie 17%

Výroba energie

Výroba el.energie 100 %

Výroba tepla 0 %

Produkce tepla 0 GJ

Produkce el. en. 75 556 MWh

Orientační přjem ZEVO

Příjem odpadu 1300 kč/t 260 000

Prodej tepla 130 kč/GJ 0

Prodej el. Energie 1 kč/kWh 75 556

Celkem 335 556

Orientační náklady ZEVO 

Investice tis.Kč

Technologie %

Stavební část %

Odpis technologie let

Odpis stavební části let

úvěr % p.a.

Splatnost let

úvěrová zátěž

Investice vč. úvěru tis.Kč

Roční náklad investice tis.Kč

Provozní náklady tis.Kč

Roční náklady celkem tis.Kč

100 000

445 667

tis.Kč

4

10

1,22

3 050 000

345 667

2 500 000

60

40

6

30

ZEVO  200 kt (výroba el energie)
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5.2.2. Ekonomické zhodnocení metody MBÚ   

Cílem kapitoly je stanovit a specifikovat orientační náklady na provoz zařízení MBÚ 

v podmínkách České republiky a vyhodnotit ekonomický efekt takového zařízení 

v kontextu stávajících způsobů odstraňování nebo energetického využívání SKO. 

Základem pro stanovení nákladů metody MBÚ v podmínkách ČR jsou údaje z úkolu VAV 

o obdobných zahraničních zařízeních, které byly shromážděny v průběhu řešení úkolu. 

Předložený ekonomický model je nutné chápat jako hrubé přiblížení možného provozu a je 

zatížen modelovými předpoklady, nejistotami a zjednodušením. 

Pro celkovou ekonomickou charakteristiku metody MBÚ je důležitá skutečnost, že 

zařízení MBÚ není zařízením na konečné využití nebo odstranění odpadu a jako takové 

vyžaduje spolupráci úložiště typu skládka a energetické zařízení pro využívání kalorické 

frakce. 

Celý ekonomický model a podrobné ekonomické kalkulace daného modelu jsou uvedeny 

v příloze č.5. VaV č.SL – 7 – 183 – 05. 

Konkrétní verifikovaná ekonomická charakteristika komplexu zařízení MBÚ v případě 

jeho aplikace v ČR bude závislá především na volbě typu širokého spektra variací MBÚ 

metod, na volbě místa realizace, na existenci nebo nutnosti výstavby nebo modernizace 

koncových zařízení (skládka, energetika). 

Dalšími faktory, které ovlivní celkovou cenu odpadů při použití předmětné metody je 

nastavení legislativy, dopravní vzdálenosti a způsob realizace projektu. Zásadní je zda-li 

bude projekt realizován z dotačních prostředků EU. Od toho se bude odvíjet konečná cena 

za zpracování, využití popř. odstranění 1 tuny SKO. 

Z hlediska porovnání ekonomického modelu kalkulace nákladů na MBÚ ve srovnání se 

stávajícími standardními metodami zpracování KO (skládkování, spalovna) vychází dle 

tohoto modelu metoda MBÚ jako ekonomicky nejnáročnější. 

Prosté ekonomické srovnání MBÚ versus přímé skládkování je navíc nerelevantní 

vzhledem k budoucímu legislativnímu omezení skládkování, a proto tato metoda bude 

fakticky  na trhu velmi omezena.  
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Tabulka č.16: Orientační ceny za operace v rámci základního modelu MBÚ 

MBU na 1 tunu SKO v Kč Kč/ t 

Přepočet Kč/t  

na 1t reálně 

vzniklé 

frakce 

Základní přetřídění SKO na sítě 700 700 

Aerobní zpracování podsítné frakce  50% 500 250 

Úprava nadsítné frakce na palivo 50% 350 175 

Uložení podsítné frakce na skládku 50% 1300 650 

Prodej paliva 50% - 100 -50 

Investice (odpisy, úvěry apod.)              200 200 

Celkem náklady na 1 tunu SKO  1 925 

Zdroj: vlastní výpočet 

Pro orientaci uvádím jednoduchou tabulku operací MBÚ, která obsahuje předpokládné 

náklady na zpracování 1 tuny SKO v celém cyklu MBÚ. Hodnoty jsou kvalifikovaně 

odhadnuty ze zkušeností při zpracování VaV úkolu a ze znalosti nákladů na pořízení 

jednoduché verze MBÚ a znalosti technologických operací jako je např. aerobní 

fermentace. 

Model předpokládá rozdělení nadsítné a podsítné frakce v poměru 50 % . 

Celková cena za nakládání s 1 tunou SKO v procesu MBÚ dosahuje 1 925 Kč/tunu SKO. 

Výše uvedené cenové relace jsou kalkulovány konzervativně vzhledem k tomu, aby nebyla   

technologie MBÚ znevýhodňována. Do kalkulace proto není započtena zvýšená cena za 

skládkování, která se připravuje, úprava paliva nezahrnuje možnou granulaci s cenou až 

1000Kč za tunu apod.  

Model předpokládá také určitý kladný profit za prodej kalorické frakce, i když jsou známy 

zahraničí modely, kdy se za odbyt méně kvalitního paliva platí.  
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5.2.3. Ekonomické zhodnocení technologií zplyňování  

Ekonomické hodnocení technologií zplyňování je vzhledem k systémovým problémům 

daných technologií do značné míry problémové a zavádějící. 

Zásadním ekonomickým handicapem je nutnost zohlednění nákladů na metodu MBÚ, 

neboť  obě základní technologie zplyňování nejsou schopny zpracovat SKO bez úpravy. 

Proto je nutno posuzovat konkrétní technologii MBÚ viz výše. 

Samotné ekonomické posouzení konkrétní technologie zplyňování je závislé na řadě 

obtížně definovatelných faktorů jako jsou u pyrolýzy např. cena za odbyt materiálově 

využívaných komodit jako je pyrolyzní koks, pyrolýzní olej, dehet apod. 

V případě, že bude konkrétní technologie zplyňování uzpůsobena pro výhradní energetické 

využívání, bude záležet na zařízeních a konkrétních možnostech odbytu tepla. 

U malých pyrolýzních jednotek se např. uvažuje s využíváním plynu v plynových 

motorech a u velkých plazmových jednotek je možno uvažovat o nasazení technologie 

paroplynové elektrárny, která sice umožňuje navýšit účinnost výroby elektrické energie, je 

však na druhé straně výrazně investičně náročnější. 

Závěrem je možno konstatovat na základě několika teoretických prací, zkušeností ze 

zahraničí (Japonsko) a vzhledem k výše uvedeným úvahám že technologický koncept 

zplyňování bude v nákladech znamenat cenu za 1 tunu SKO výrazně vyšší než je aktuální 

cena za skládkování tj. nad hranicí 2 000Kč/tunu. 

5.3. Energetická účinnost R1 

Důležitým parametrem pro schválení technologického konceptu jako zařízení pro 

energetické využívání odpadů je faktor energetické účinnosti, který je dán vztahem 

uvedeným v kapitole 4.1.1.2. 
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ZEVO 

Výpočet energetické účinnosti pro ZEVO je poměrně jednoduchý dle výše uvedeného 

vzorce. Aby R1 pro ZEVO vyšlo minimálně v parametru 65%, je nutno sladit kapacitu 

ZEVO a skutečné množství odbytu tepla v dané lokalitě. 

MBÚ 

Otázka stanovení energetické účinnosti celého komplexu MBÚ je zatím pouze v teoretické 

rovině, neboť není známa metodika a není stanoveno, jakým způsobem a zda vůbec je 

nutno posuzovat veškeré technologické procesy MBÚ. 

Pokud metodika vezme v úvahu veškeré technologické procesy MBÚ tj. nejen samotné 

energetické využívání kalorické frakce, je možno konstatovat, že energetická náročnost 

MBÚ musí být logicky větší než je tomu u přímého energetického využívání. 

Pokud by se energetická účinnost počítala pouze ze vzorce platného pro energetická 

zařízení spalující odpady, potom je nutno pro splnění daného ukazatele dodržet 

ekvivalentní podmínky tj. zajistit dostatečný odbyt tepla v rámci kogenerační výroby 

elektrické energie. 

Podsítnou frakci sice není možno vzhledem k energetickému obsahu, který se pohybuje 

v rozmezí 0,32-9,3 MJ/kg využívat v energetice, ale pokud by byla energická hodnota této 

části SKO započítána do vzorce na energetickou účinnost, byla by dále metoda MBÚ 

vzhledem k parametru R1 značně znevýhodněna a daný parametr by nebylo možno dodržet 

ani v případě maximálního využití nadsítné kalorické frakce. 

Technologie zplyňování  

Možnosti energetické účinnosti v případě technologického konceptu zplyňování jsou 

značně omezené nebo nemožné pokud by se počítal celý cyklus nakládání včetně nutného 

přetřídění SKO některou z metod MBÚ. 

U plazmového zplyňování je problémem také množství energie spotřebované na vitrifikaci 

pevných zbytků. U pyrolýzních  technologií může být část produktů teoreticky využívána 

materiálově s negativním dopadem na faktor R1. 
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V případě nasazení do odpadového hospodářství ČR bude nutno nalézt novou metodiku 

posuzování, která by zohlednila výše uvedené skutečnosti. 

5.4. Environmentální porovnání 

Environmentální dopady jednotlivých technologických konceptů byly srovnány v rámci 

kriteriální tabulky, pro komplexní pohled přidávám ještě další argumenty a komentář. 

MBÚ   

Komplexní environmentální posouzení technologického komplexu MBÚ bylo provedeno 

v rámci úkolu VaV, i když ani v rámci takto rozsáhlého úkolu nebyl prostor na komplexní 

LCA analýzu. 

Komplexní environmentální posouzení metody MBÚ je vždy nutno vztáhnout a srovnat  

k dalším metodám zpracování SKO v podmínkách ČR.   

Proto byla jako srovnávací etalon zvolena široce pojatá rešerše zahraničních prací na toto 

téma.  

Celý dokument „Environmentální posouzení způsobů nakládání s komunálními odpady 

metodou LCA“ je uveden  v příloze č.8. VaV č. SL – 7 – 183 – 05. 

Bylo analyzováno  šest studií  z různých částí Evropy (Německo, Irsko,Anglie, Itálie). 

Vzhledem k poměrně širokému spektru analyzovaných oblastí a systémů, jsou závěry ze 

všech studií poměrně jednoznačné, což dává dobrou výchozí pozici pro aplikaci těchto 

závěrů pro podmínky České republiky. 

Základní metodikou pro posuzování je ve většině studií metoda LCA. 

Vzhledem ke schopnosti LCA vyjadřovat emisní toky v termínech kategorií dopadu je 

možné aplikovat LCA i pro porovnávání environmentální významnosti různých emisních 

toků mezi sebou. LCA také dokáže odhalit slabinu přenášení problému z místa na místo. Je 

důležité podotknout, že LCA neprezentuje kompletní environmentální posouzení 

jakéhokoliv systému odpadového hospodářství, technologie či specifického návrhu. 

Posouzení nepřihlíží k místním specifikům a oblastním rizikům.  
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Environmentální udržitelnost systému odpadového hospodářství může být posouzena 

použitím následujících kategorií: 

 úbytek abiotických zdrojů,  

 globální oteplování,  

 toxicita na lidský organismus,  

 tvorba fotooxidantů, 

 okyselování/acidifikace, 

 eutrofizace, 

 případně dalšími. 

Mezi nejvýznamnější jednotlivé přispěvatele k environmentálním dopadům zařízení pro 

využití směsných komunálních odpadů patří: 

 fosilní zdroje energie u potenciálu úbytku abiotických zdrojů (černé uhlí, zemní 

plyn a hnědé uhlí), 

 skleníkové plyny u potenciálu globálního oteplování (především CO2 a CH4), 

 těžké kovy a perzistentní organické polutanty u potenciálu toxicity na lidský 

organismus, 

 CO, CH4 a SO2 u potenciálu fotochemické oxidace, 

 známé okyselující plyny u potenciálu acidifikace (NOX, SO2 a CH4), 

 NOX a NH3 u potenciálu eutrofizace (méně pak také P, N, ChSK a NH4
+
).  

Absolutní environmentální dopad uvažovaných zařízení pro úpravu směsných 

komunálních odpadů je dominantní v emisích a ve spotřebovaných zdrojích souvisejících 

s náhradou primárních materiálů a energie (kredity) u většiny kritérií (mimo potenciálu 

acidifikace a eutrofizace).   

Přeprava odpadu mezi jednotkovými procesy uvnitř systému odpadového hospodářství 

byla ze studií ve většině případů vyjmuta. V případě emisí skleníkových plynů vztažených 

na dopravu nesmí být podceňovány, ale musí se modelovat ve vazbě na konkrétní umístění 

zařízení.   
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Pro výsledky je také rozhodující, jak byly započteny následující vstupy: 

 technický standard zařízení (negativní zatížení), 

 energetická účinnost (pozitivní a negativní zatížení), 

 nahrazené využití (pozitivní zatížení).  

Další vliv na celkové výsledky má složení vstupního odpadu samotného, především pak 

obsah uhlíku, včetně poměru mezi Cfosilní a Cbiologický a výhřevnost. 

LCA ve většině případů ukázala, že recyklací a výrobou elektřiny z odpadu lze předcházet 

environmentální zátěži. Je zřejmé, že skládkování neupraveného odpadu je nejhorší 

variantou, za ní následuje spalování bez využití energie.  

Velký podíl na tom, že skládkování má výhradně negativní vlivy, má potřeba přírodního 

prostoru, která je u skládkování neupravených odpadů a využitelných látek významně 

vyšší než u scénářů s úpravou SKO, které obsahují významnou redukci objemu zbytků 

ukládaných na skládku. Dále jsou to ekotoxické vlivy a globální oteplování, následovaný 

tvorbou fotooxidace. Na tom se podílí metan, který je uvolňován při rozkladných 

procesech biologického materiálu, a průsakové vody ze skládek.  

Skládka s využitím skládkového plynu, na základě eliminace emisí metanu či realizace 

metan-oxidační vrstvy (při celoplošném nanesení a s minimální účinností 5-10%) vede k 

významným úsporám, především z pohledu globálního oteplování.  

Velké úspory relevantních emisí jsou docíleny právě zabráněním vzniku emisí metanu 

vázaných na ukládání odpadů na skládky. Tyto úspory jsou o jeden nebo i více řádů vyšší 

než takové, které mohou být docíleny jinými opatřeními. Skládka vykazuje oproti scénáři 

MBÚ více než dvojnásobné hodnoty environmentální zátěže na ekvivalentního obyvatele. 

Proces spalování představuje značně nižší produkci skleníkových plynů než skládkování, 

zejména protože potenciál globálního oteplování CH4 (který je produkovaný zejména 

v anaerobní fáze skládkování) je 21 krát vyšší než CO2. Spalování vychází mírně lépe 

v porovnání MBÚ+spoluspalování/spalování, zejména v důsledku vyšší úspory energie. 

V případě úspory energie ve formě pouze el. energie jsou výhody prakticky vynulovány 

přímými emisemi ze spalování odpadu, ale už při současném využití jak tepla, tak i energie 

je vidět významný přínos pro spalovny. MBÚ s ukládáním stabilizované frakce vykazují 
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vysoký čistý zisk, který vychází hlavně z uložení uhlíku. Pokud by nebylo počítáno 

s uložením uhlíku, pak má tato varianta pouze malé pozitivní emise skleníkových plynů. 

Tyto rozdíly se mohou snížit či zvýšit při zadání konkrétního systému nakládání s SKO. Ze  

studií zpracovaných mimo jiné společnosti FITE a.s (dle seznamu vlastní literatury) 

vyplývá, že moderní spalovny vedou k významnému předcházení environmentálního 

zatížení.   

Z celkového posouzení všech potenciálních dopadů vyplývá, že nejvyšší pozitivní dopady 

má spalování v moderní spalovně, dále MBÚ se spoluspalováním ve velmi dobrém 

energetickém zdroji či cementárně či v kombinaci s anaerobní digescí a využitím energie, 

výrazně hůře dopadá MBÚ s aerobním stupněm spolu se skládkováním. Je zřejmé, že 

skládkování je nejhorší variantou.  

Pokud se podíváme na nejvýznamnější kategorie dopadu, studie konstatují následující: 

Eutrofizace 

Eutrofizace přírodních vod je nejvíce ovlivněna emisemi ze skládkování. Z tohoto hlediska 

nejlépe vychází varianta spalování a těsně za ní MBÚ se zařazeným spalováním.  

Toxicita 

Nejnižší potenciál toxicity mají varianty s termickou úpravou odpadu, kde jsou díky 

přísným regulacím a přísným kontrolám minimální emise především do ovzduší.  

Je tedy možno konstatovat, že v případě nasazení technologie MBÚ v odpadovém 

hospodářství ČR dojde  k úsporám primárních zdrojů surovin nutných pro výrobu energie, 

ale dojde také k  úsporám skleníkových plynů nejen na konto úspor emisí CH4 ze skládek, 

ale také úspor skleníkových plynů nahrazením spalování části hnědého a černého uhlí 

v elektrárnách a teplárnách. Tato bilance platí ale pouze v případě, že porovnáváme MBÚ 

se současným stavem tj. skládkováním SKO, v porovnání s přímým energetickým 

využíváním je metoda MBÚ  ve všech parametrech horší. 
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ZEVO 

V předchozí kapitole bylo zmíněno, že technologie energetického využívání SKO má lepší 

environmentální charakteristiky než MBÚ. Komplexní environmentální profity konceptu 

ZEVO jsou kvantifikovány v optimalizačním modelu kapitoly 6.  

Technologie zplyňování 

Potencionální environmentální výhody technologií založených na zplyňování jsou 

založeny především na možnostech materiálového využívání části výstupních produktů a 

také na vyšším stupni energetického využití produktu zplyňovaní plynu v tzv. 

paroplynovém cyklu, kdy je možno maximalizovat výrobu elektrické energie.   Jedná se 

především o možnost zavedení bezodpadového cyklu, neboť dosud obtížně využitelné 

výstupní produkty - odpady ze spaloven (škvára a především popílek z odlučovačů) jsou 

např. v plazmové technologii vlivem vysokých teplot vitrifikovány do nevyluhovatelné 

formy a daný produkt je potom následně možno využít bezproblémově např. ve 

stavebnictví. 

Environmentálně problematické je nutnost předřazení technologie MBÚ, což je 

komentováno v předchozí kapitole. 

5.5. Závěr z vyhodnocení konceptů nakládání s SKO 

Základní porovnání technologických variant řešení prokázalo, že nejvhodnější metodou 

pro komplexní řešení skládkování SKO  rámci odpadového hospodářství ČR je metoda 

přímého energetického využívání SKO.   

Proto se v další části dizertační práce budu věnovat konceptu, který může reálně naplnit 

stávající cíle odpadového hospodářství a řešit také část palivové základny České 

energetiky, především v odvětví teplárenství. 

Také porovnání v rámci bodovacího hodnocení pomocí kriteriálního hodnocení 

vyhodnotilo jednoznačně ZEVO jako nejvhodnější metodu využívání SKO. 
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6. Návrh řešení konceptu  ZEVO pro ČR 

Předchozí komplexní analýza technologických možností, prokázala vhodnost metody 

přímého energetického využívání SKO v kombinaci se substitucí palivové základny 

českého teplárenství pro řešení dané problematiky komunálního odpadového hospodářství. 

6.1. Optimalizační model konceptu ZEVO  

Před stanovením vlastního optimalizačního modelu jsem analyzoval řadu modelů 

použitých pro systémy nakládání s KO v zahraničí, kde jsem hledal inspiraci pro vytvoření 

vlastního modelu. 

Základní analyzovanou prací která se zabývá výběrem optimálního systému pro nakládání 

s komunálními odpady za účelem výroby energie a možnosti zajištění přidané hodnoty pro 

dosažení ekonomické a environmentální srovnatelnosti je (Tan S.T., et al  (2013) 1-11). 

Model optimalizace zahrnuje 4 hlavní technologie pro vytvoření finančně efektivního 

nakládání s odpady. Model je schopen navrhnout optimální složení odpadů z hlediska 

procentuálního zastoupení jednotlivých skupin jednotlivé technologie, spočítat emise 

skleníkových plynů a navrhnout co nejlepší řešení pro nakládání s odpady z hlediska 

finančních nákladů. Byl navrženy 4 scénáře pro ekonomickou analýzu:  

 Komerční (BAU) 

 Přeměna odpadů na energie (Waste-to Energy) 

 Recyklace odpadů (WTR) 

 Kombinace technologií (MIXTECH)  

Kombinace technologií přinesla nejlepší výsledky pro využití odpadů. Z modelu vyplývá, 

že za optimální lze považovat využít skládkového plynu (14%), spalování (3%), 

materiálová recyklace (56%) a kompostování (27 %).  Pro odhad optimálního nakládání 

s komunálním odpadem byl použit model MILP – integrované lineární programování.   

Software používaných pro management odpadů (Solid Waste Management) musí být velmi 

komplexní, zahrnuje výběr technologie, lokalitu, kapacitu, provoz, transport odpadů atd. 

Systémy pro SWM jsou rozdělovány do 2 skupin: systémové – inženýrské a systémové 

hodnotící (Pires et al. 2011). V současné době jsou uplatňovány hlavně systémové 

software, které hodnotí již existující systémy nakládání s odpady pomocí LCA analýzy, 
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hodnocení rizik a analýzy látkového toku (Juul et al. 2013).  Přehled modelů pro nakládání 

s odpady je uveden v tabulce č.17.  

Tabulka č.17: Optimalizační modely odpadového hospodářství, (Tan S.T., et al  (2013) 

1-11) 

 

I když výše uvedené modely nakládání s KO v zahraničí jsou zpracovány systémově na 

vysoké úrovni a používají softwarově vyspělé produkty, není možno tyto implementovat 

do modelu odpadového hospodářství ČR. 

Vzhledem ke specifičnosti navrhovaného systému energetického využívání SKO v ČR 

bylo obtížné implementovat některé sofistikované výše uvedené modely systémů nakládání 

s KO ze zahraničí a proto byl stanoven vlastní specifický optimalizační model. 

 Pro komplexní posouzení možnosti aplikace technologie ZEVO v ČR byl navržen 

optimalizační model, který pracuje s celou řadou proměnných hodnot, jak z oblasti 

odpadového hospodářství, tak z oblasti energetiky. 

Následující kapitoly a text vychází ze zpracovaného modelu optimalizace vybraných 

kritérií odpadového hospodářství a energetiky, který jsem zpracoval v programu MS excel, 

energetické 

systémy

odpadové 

hospodářství
ekonomika

životní 

prostředí

Munster and Meibon (2011, 

2010)

maximalizace ekonomického profitu odběratele 

energie  

Rathi (2007)
integrace nejlepších dostupných metod odpadového 

hospodářství v Bombejích, zaměření na kompostování
 

Salvia et at. (2002)
minimalizace nákladů pro odpadové hospodářství a 

energetiku   

Badran and El-Haggar (2006) minimalizace nákladů sběru a svozu odpadu  

Dai et al. (2011)
minimalizace nákladů na rozvozní sítě zařízení a jejich 

umístění  
Santibaňez - Aguilar et al. 

(2013)

Určení  optimálních dodávek pro řetězce na využívání 

odpadů   

Ng et al. (2013) optimalizace sítě pro energetické využívání odpadů   

Chang and Chang '1998)

maximalizace krátkodobých strategií odpadového 

hospodářství založené na nákladových položkách, 

energetického a materiálového využívání
  

Shadiya et al. (2012)
zvýšení profitu při předcházení  vzniku odpadů a 

šetření přírodními zdroji  
stochastické 

programování
Guo and Huang (2009)

minimalizace nákladů při rozvoji zařízení pro 

nakládání s odpady  
"fuzzy logic" 

model
Yeh and Xu (2013)

Možnosti udržitelnosti nakládání s e-odpadem 

metodou fuzzy logic  

Xu at al. (2010)

optimalizace metodou stochastického  programování 

pro zařízení odpadového hospodářství zaměřené na 

výnosy z odpadového hospodářství
 

Li and Chen (2011) fuzzy - stochastický program pro podporu  

Chang et. Al (2012)

multikriteriální programování zaměřené na náklady a 

benefity vzhledem ke kritériím a vlivům odpadového 

hospodářství na globální oteplování
  

smíšené lineární 

programování

nelineární 

programování

hybridní model

metoda reference cíl, úkol

zařízení optimalizace 

lineární 

programování
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který je nedílnou součástí této disertační práce a který je umístěn na přiloženém  nosiči 

CD.   

Základní parametry, které je nutno optimalizovat jsou patrné z s obrázku č.7. Ze obrázku 

vyplývá, že řešení optimalizačního modelu je průnikem parametrů odpadového 

hospodářství a energetiky.  

Obr. 7 Schéma modelu optimalizace  

 

 

 

Optimalizační model je zpracován tak, aby jednotlivé  moduly a subsystémy na sebe 

logicky navazovaly a umožnily vytvářet komplexní řešení na základě měnících se 

podmínek odpadového hospodářství  a energetiky. Model je koncipován tak, aby s ním 

bylo možno pracovat při změnách vstupních hodnot jak v oblasti energetiky, tak v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Pro přehlednost optimalizačního modelu byla zvolena některá zjednodušení, které ale 

nemohou ovlivnit vypovídající charakter výsledků. Takové zjednodušení je např. zvoleno 

v modelu výpočtu a porovnání emisí polutantů. 

Následující kapitoly komentují jednotlivé optimalizační moduly, ze kterých je generován 

optimální model ZEVO pro ČR.   
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6.2. Optimalizační model výpočtu množství energeticky využitelného 

SKO  

Modelování možností energetického využívání KO není možno realizovat bez znalosti 

produkce těchto odpadů v rozhodných letech přechodu odpadového hospodářství. 

Vzhledem k platné a připravované legislativě jsou rozhodnými lety rok 2020 popř. rok 

2022. 

Jako základ pro stanovení prognózy je použita oficiální statistická databáze MŽP –ISOH 

v letech 2007 - 2012 (Tabulka č.1). 

Při prognózování množství disponibilního energeticky využitelného komunálního odpadu 

je  nutno vzít v úvahu řadu faktorů, které mnohdy působí protichůdně. 

Faktory působící pro zvyšování produkce SKO v letech 2013-2020 

 Zvyšování životní úrovně obyvatel  

Obecně platným pravidlem je závislost produkce KO na dosažené životní úrovni tj. čím 

vyšší je životní úroveň tím je vyšší produkce KO. 

 Růst počtu obyvatel 

V posledních letech (2008-2012) dochází ke stálému postupnému nárůstu počtu obyvatel 

ČR (faktor přistěhovalectví). 

V roce 2013 ale dochází dle dostupných statistik ke stagnaci počtu obyvatel nebo jeho 

mírného úbytku 

 Diference mezi měrnou produkcí KO v zemích  EU a ČR 

Měrná produkce KO v EU je vyšší než v ČR.    
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Obr. 8 Vývoj množství komunálního odpadu v letech 1995 - 2009  

 

 

Zdroj: Eurostat, 12/2011 

Faktory působící proti zvyšování produkce v letech 2013- 2020 

 Zvyšování separace využitelných složek KO  

Pozitivním trendem odpadového hospodářství  ČR je neustále se zvyšující separace složek 

KO, což se může projevit stagnací nebo poklesem produkce SKO i v případě vzrůstající 

celkové produkce KO.  

Dle směrnice EU je nutno počítat s další zvyšující se separací a materiálovým využíváním 

složek na úroveň 50% celkové produkce těchto využitelných komodit KO. 

Analýzou produkce KO mezi léty 2007-2012 je možno vysledovat oba výše uvedené 

trendy. 

Mezi roky 2007-2010 dochází ke stálému vzestupu produkce. 

V letech 2010- 2012 je trend opačný, dochází k poklesu produkce. 

Proto byly zpracovány 3 varianty vývoje produkce energeticky využitelných KO do roku 

2020. 

 První varianta lineární trend z let 2007-2012 
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Na základě výpočtu z produkce let 2007-2012, kdy dochází k postupnému nárůstu 

produkce, vychází celková produkce energeticky využitelného KO k roku 2020 na 

3 619 284 t. 

 Druhá varianta Lineární trend z let 2010-2012 

Mezi léty 2010-2012 dochází k mírnému poklesu produkce energeticky využitelných KO, 

pravděpodobně vlivem zvýšené separace a poklesu hospodářství tzv. krize. 

Dle této varianty bude produkce energeticky využitelného KO v roce 2020 pouze 

2 444 511 t. 

 Třetí varianta bere jako etalon produkci roku 2012 

 Produkce energeticky využitelných KO v roce 2012 dosáhla 3 337 717 t 

Rozdíl  produkce energeticky využitelného KO mezi oběma krajními variantami je cca 

1 200 KT. 

Pro  model energetického využívání budeme používat střední hodnotu varianty 3.  

Důležitým ukazatelem vstupujícím do širších úvah interpretujících výsledky 

optimalizačního modelu je produkce energeticky využitelných KO po jednotlivých krajích 

(viz tabulka č.2). 
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Varianty vývoje produkce SKO a dalších energeticky využitelných odpadů 

 

Tabulka č.18:  Lineární trend z let 2007-2012 

 

Zdroj: ISOH, vlastní šetření 

Poznámka: Predikce produkce v roce 2013 odpovídá lineárnímu trendu známé produkce z let 2007 až 2012 pomocí metody nejmenších čtverců 

(funkce LINTREND – MS Excel). Každý následující rok je vyčíslen stejným způsobem, a to tak, že odpovídá lineárnímu trendu předchozích 

šesti let. 

Pro ilustraci  je v následující tabulce uvedena predikce vypočtena stejnou metodou, avšak pouze z posledních tří let. Při porovnání výsledků je 

patrné, že dlouhodobé prognózy mohou generovat zcela rozdílné výstupy a z tohoto důvodu se omezíme v dalších výpočtech pouze 

na konstantní produkci roku 2012.  

 

 

 

Produkce

t/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Objemný odpad 383 718 434 609 506 482 486 444 478 607 448 676 500 098 490 438 478 205 484 983 491 249 497 804 490 237 495 225

Směsný komunální odpad 2 812 356 2 954 102 3 236 264 3 090 806 3 015 469 2 889 041 3 136 251 3 112 568 3 041 012 3 070 572 3 099 423 3 134 865 3 098 088 3 124 059

Celkem energeticky využ. odpady 3 196 074 3 388 710 3 742 746 3 577 250 3 494 076 3 337 717 3 636 349 3 603 006 3 519 217 3 555 555 3 590 671 3 632 669 3 588 325 3 619 284

Skutečnost Predikce
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Tabulka č.19: Lineární trend z let 2010-2012 

 

Zdroj: ISOH, vlastní šetření 

Tabulka č.20: Konstantní produkce (2012) 

 

Zdroj: ISOH, vlastní šetření 

 

 

 

Produkce

t/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Objemný odpad 383 718 434 609 506 482 486 444 478 607 448 676 433 474 414 590 395 706 376 822 357 938 339 054 320 170 301 286

Směsný komunální odpad 2 812 356 2 954 102 3 236 264 3 090 806 3 015 469 2 889 041 2 808 391 2 713 367 2 618 343 2 523 320 2 428 296 2 333 272 2 238 248 2 143 225

Celkem energeticky využ. odpady 3 196 074 3 388 710 3 742 746 3 577 250 3 494 076 3 337 717 3 241 865 3 127 958 3 014 050 2 900 142 2 786 234 2 672 326 2 558 419 2 444 511

Skutečnost Predikce

Produkce Predikce

t/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2020

Objemný odpad 383 718 434 609 506 482 486 444 478 607 448 676 448 676

Směsný komunální odpad 2 812 356 2 954 102 3 236 264 3 090 806 3 015 469 2 889 041 2 889 041

Celkem energeticky využ. odpady 3 196 074 3 388 710 3 742 746 3 577 250 3 494 076 3 337 717 3 337 717

Komunální odpad 4 392 298 4 601 727 4 794 665 4 684 552 4 585 099 4 390 508 4 390 508

Skutečnost



Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných komunálních odpadů  

v podmínkách ČR 

 

2014            Ing. Radim Kovařík            78 

 

Výpočet množství povoleného skládkování BRKO 

V rámci kvantifikace stávajících legislativních povinností vztahujících se k využívání SKO 

je uveden algoritmus na výpočet povinnosti na snižování skládkování BRKO přepočtený 

na SKO. 

Jedná se  o pomocný výpočet množství SKO, které je nutno využít jinak než skládkováním 

a to vzhledem k nutnosti využití celého množství SKO – s ohledem k připravované 

legislativě. Algoritmus a výsledek tohoto výpočtu by začal být aktuální v případě, kdyby se 

nepodařilo přijmout zpřísňující legislativu a povinnost využívat a neskládkovat SKO by 

byla pouze dle  přepočtu BRKO na SKO, dle směrnice EU, která byla následně 

implementována do závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR. 

Jedná se o minimalistickou variantu využívání SKO zaručující plnění závazných 

legislativních povinností a to pro roky 2013 a 2020. 

Tabulka č.21: Bilanční výpočet BRO pro rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Počet obyvatel v roce 1995 10 330 759

SKO v roce 2020 2 889 041 t

 BRO v SKO 48% 1 386 740 t

Referenční rok : 1995

Množství vzniklého BRO v ref.roce: 1 528 952 t

Bilanční rok : 2013

Předepsaný pokles BRO uloženého na skládkách oproti referenčnímu roku 50%

Maximální množství BRO uloženého na skládkách 764 476 t

Odstranit BRO jinak než skládkováním : 622 264 t

Odstranit směsného KO jinak než skládkováním : 1 296 382 t

Max. množství směsného KO uloženého na skládky : 1 592 659 t
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Tabulka č.22: Bilanční výpočet BRO pro rok 2020 

 

Poznámka: Výpočet vychází z produkce BRO v referenčním roce 1995 (148 kg/občana) a 

ze snížení množství BRO uložených na skládky v roce 2013 (resp. 2020) na 50% (resp. 

35%) oproti množství BRO uloženého na skládky v roce 1995. Množství je přepočteno na 

SKO, které obsahuje 48% biologicky rozložitelné složky. 

6.3. Optimalizační model výběru lokalit pro výstavbu ZEVO v ČR   

Algoritmus optimalizačního výběru lokalit je sestaven z níže uvedených potenciálních 

lokalit, z nichž každá má přiřazenu optimální kapacitu stanovenou na množství přijatého 

SKO ročně.  

Zároveň je u každé lokality stručně komentováno zdůvodnění zařazení do zásobníku 

lokalit. 

6.3.1. Identifikace a kritéria výběru lokalit pro ZEVO 

V podmínkách ČR je nutno využít především aktuální stav teplárenství, které stojí 

vzhledem k daným zákonům o ochraně ovzduší na křižovatce, kdy se bude rozhodovat 

jakou cestou se vydá a zda bude tato jedna z mála komparativních výhod  české 

ekonomiky zachována a rozvíjena nebo bude upadat a dojde k částečnému nebo úplnému 

rozpadu centrálního zásobování teplem pro obyvatele i průmysl. 

Počet obyvatel v roce 1995 10 330 759

SKO v roce 2020 2 889 041 t

 BRO v SKO 48% 1 386 740 t

Referenční rok : 1995

Množství vzniklého BRO v ref.roce: 1 528 952 t

Bilanční rok : 2020

Předepsaný pokles BRO uloženého na skládkách oproti referenčnímu roku 35%

Maximální množství BRO uloženého na skládkách 535 133 t

Odstranit BRO jinak než skládkováním : 851 606 t

Odstranit směsného KO jinak než skládkováním : 1 774 180 t

Max. množství směsného KO uloženého na skládky : 1 114 861 t
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Jednou z možností jak zachovat a dále rozvíjet stávající teplárenské systémy je náhrada 

některých stávajících jednotek spalujících hnědé nebo černé uhlí zařízeními na energetické 

využívání odpadů. 

Vhodné teplárenské jednotky nejsou úplně rovnoměrně rozmístěny podle území krajských 

samosprávných celků, a proto se výstavba ZEVO, pokud bude snaha o využití veškeré 

disponibilní produkce SKO a dalších energeticky využitelných KO musí koordinovat mezi 

jednotlivými krajskými samosprávami. 

Bez určitého typu řízení nebo strategického plánování se celý proces pravděpodobně 

neobejde. 

Pro potencionální dodavatele paliva (SKO) do ZEVO je prvotním faktorem cena za odběr 

tohoto odpadu.  

Ideálním řešením, které se podařilo realizovat na jednotce ZEVO v SAKO Brno je cena za 

příjem odpadu pod hranici ceny za skládkování odpadu, která se v současnosti pohybuje 

okolo 1300 Kč/t. Cena v SAKO Brno je 850,-Kč /tunu na bráně. 

Přijatelným řešením je cena kopírující tuto hranici. Pokud by cena překročila aktuální 

cenovou hranici skládkování, musely by začít platit připravované legislativní úpravy, které 

zvýší poplatek za skládkování nebo omezí zákonně tuto možnost nakládání s odpady. 

Ze zkušeností získaných při zpracování konkrétních koncepcí pro vybrané regiony v ČR je 

možno vyvodit následné základní pravidla pro výběr lokality výstavby ZEVO. 

Umístění ZEVO v lokalitě, která je napojena na minimálně odbytové možnosti tepla 

v ekvivalentu 100 kT SKO tj. cca 800 000 GJ tepla ročně při zajištění kogenerační výrobě 

tepla a elektrické energie. V návaznosti na tento ukazatel bude plněn faktor R1 – 

energetický faktor účinnosti daného energetického zdroje zaručující energetickou účinnost 

65% dle vzorce z kapitoly 4.1.1.2, kdy je možno zařadit zdroj jako zařízení pro energetické 

využívání odpadů. Pro veškeré výpočty a úvahy jsou v disertační práci používány výstupní 

parametry vyrobené páry v hodnotě 400°C a 4MPa. 

Pro ekonomiku ZEVO je platné pravidlo závislosti velikosti zařízení na ceně za příjem 

odpadu tj. s rostoucí kapacitou zařízení je možno snižovat cenu za příjem odpadu, 
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samozřejmě pokud je zajištěn odbyt tepla dle parametru R1 a jsou zachovány porovnatelné 

ostatní parametry jako např. cena z odbyt tepla. 

Využití synergických efektů pro sdílení nebo využívání zařízení ve stávajících lokalitách 

energetických zdrojů tj. výstavba ZEVO a areálu současných tepláren. 

Napojení na CZT s převažující dodávkou pro obyvatelstvo. Odběratelé tepla z průmyslové 

sféry jsou náchylní často ke konjunkturálním výkyvům v produkci a následného odběru 

tepla. Proto je dobré zvažovat výstavbu ZEVO  v teplárenské oblasti s převahou odbytu 

tepla pro veřejnou sféru a především pro obyvatele.  

Náhrada palivové základny na bázi uhlí odpady. Tato podmínka je dána především 

z důvodu schvalovacího procesu EIA, který zohledňuje možnosti environmentálních 

profitů, které jsou dány přísnými emisními faktory u nově budovaných ZEVO oproti 

stávajícím hodnotám emisí z uhelných zdrojů. U náhrady zemního plynu je snížení emisí 

vzhledem k chemickému složení zemního plynu nemožné, neboť v procesu oxidace 

neprodukuje téměř žádné škodliviny.  

Optimalizace rozmístění ZEVO vzhledem k hranicím kraje. Jedná se o doplňující faktor, 

který bere v úvahu samosprávnou úlohu kraje a jeho schopnost zajistit odpady obcí formou 

organizace odpadového hospodářství na daném samosprávném území. 

Pravidlem by měla být i snaha neumisťovat v jednom kraji více než jedno, výjimečně 2   

ZEVO.  

Kritérium zohledňující připravenost lokality pro výstavbu tj. zda byla lokalita uvedena 

v některé z koncepcí nebo  bylo o ní uvažováno v rámci plánování stávajícím 

provozovatelem nebo jiným investorem. 

6.3.2. Výběr a návrh lokalit a jejich charakteristika 

Níže uvedený seznam potencionálních zdrojů, který je zároveň součástí algoritmu a 

metodiky výběru ZEVO je koncipován podle výše uvedených pravidel. 

Některé navržené kapacity někdy nekorespondují s plánovanými kapacitami jednotlivých 

investorů (např. Plzeň, Komořany). Je to dáno tím, že investoři nemohou v současnosti 

plánovat optimální kapacitu, ať už vzhledem ke stávající legislativě nebo vzhledem 
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k nejistotě v získání SKO ze zájmového území. Tato skutečnost je podmíněna neexistencí 

koordinace výstavby ZEVO s obcemi a krajem v daném regionu (definice ISNO) a dále 

také obavou před odporem veřejnosti a nevládních organizací, které jsou nepřátelsky 

naladěné proti větším energetickým zdrojům spalujících odpady. 

1. Mělník 500 kT 

2. Komořany 200 kT 

3. Plzeň 200 kT 

4. Karviná- Barbora 300 kT 

5. Opatovice nad Labem 300 kT 

6. Přerov 250 kT 

7. České  Budějovice 100 kT 

8. Otrokovice (Zlín) 150 kT 

9. Žďar nad Sázavou 100 kT 

10. Příbram  100 kT 

11. Brno-rozšíření 100 kT 

12. Praha Malešice-rozšíření 100 kT 

13. Papírenský závod+ ZEVO 200 kT 

14. Další lokality v průmyslové sféře 200 kT 

15. Trmice (Ústí nad Labem) 

Zařazení potencionálních zdrojů je dáno studiem jednotlivých parametrů daných zdrojů a 

dlouhodobou analýzou, která byla uplatněna v rámci zpracování řady odborných 

koncepčních prací v dané oblasti (viz seznam vlastní literatury). 

Do seznamu není zařazena řada teplárenských zdrojů, které mají vzhledem k účelu 

výstavby ZEVO  různá omezení jako například elektrárna Ledvice s odbytem až 1 000 000 

GJ pro města Bílina a Teplice. Zdroj je poměrně příznivě umístěn v blízkosti 

hnědouhelného lomu, který má kapacitu až do roku 2040, navíc je zde v kraji konkurenční 

záměr teplárny Komořany, který je nepoměrně dál a je připraven k realizaci. 
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Teplárna Kolín má nevhodné umístění v centru města apod. 

Plzeň – Plzeňský kraj 

V roce 2013 začala výstavba ZEVO v Plzeňské teplárenské o kapacitě 95 kT SKO ročně. 

Optimalizovaná kapacita vzhledem k potenciálu odbytu tepla je 200 kT. 

Základním palivem je v současnosti hnědé uhlí popř. biomasa. 

Původní kapacita ZEVO nepokrývá ani produkci SKO v Plzeňském kraji. 

Vlastníkem Plzeńské teplárenské je město Plzeň. 

Mělník –Středočeský kraj 

Jedná se o lokalitu ČEZ a.s., která se skládá ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II a 

EMĚ III. Zdroje jsou určeny k výrobě  tepla a elektrické energie. Základním palivem všech 

jednotek v dané lokalitě je hnědé uhlí.  

Zdroj EMĚ I zásobuje horkovodem Prahu s ročními dodávkami až 8 000 000GJ. EMĚ II 

zásobuje teplem Mělník a Horní Počaply v množství cca 500 000GJ. 

Lokalita byla vyhodnocena a odsouhlasena ve studii Technickoekonomická analýza 

integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji.  

jako optimální nejvýhodnější řešení  SKO ve Středočeském kraji. 

S provozovatelem  ČEZ a.s. byla také konzultována  varianta kapacity  500kt SKO ročně. 

Komořany – Ústecký kraj 

Výstavba ZEVO v lokalitě Komořana u Mostu jehož majitelem je společnost United 

Energy  je původně plánovaná na kapacitu 150 kt ročně. Optimalizovaná kapacita ZEVO 

vzhledem k možnostem odbytu tepelné energie je 200 kT. 

Odbyt tepla je cca 2 000 TJ ročně, přičemž 60% je dodáváno domácnostem, 30% bjektům 

občanské vybavenosti, a 10% průmyslu. 

Základním palivem teplárny Komořany je v současnosti hnědé uhlí. 
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Karviná-Barbora- Moravskoslezský kraj 

Umístění ZEVO do lokality Barbora  je dlouhodobě prosazovaný záměr, který patřil mezi 

úplně první záměr výstavby ZEVO v rámci plnění závazných ustanovení POH ČR a 

následně POH Moravskoslezského kraje. 

Původní kapacita záměru je 200kT, což odpovídá plnění závazného požadavku na 

snižování BRKO na skládku v rámci produkce SKO Moravskoslezského kraje. 

Optimální kapacita ZEVO v lokalitě Barbora je ale minimálně na hranici 300kT, vzhledem 

k absorpční kapacitě CZT tepláren Karviná patřících do skupiny Dalkia ČR. Teplárny 

vytápějí město Karviná a Havířov. Kapacita 300kT je vhodnější i vzhledem k celkové 

produkci SKO v Moravskoslezském kraji. 

Zdroje tepláren Karviná, které bude nové ZEVO  substituovat spalují černé uhlí. 

Přerov - Olomoucký kraj 

Vlastníkem areálu lokality je Dalkia ČR, která v areálu provozuje teplárnu, která zásobuje 

teplem město Přerov a průmyslové podniky v okolí. Teplárna spaluje černé uhlí a částečně 

biomasu. 

Lokalita byla vybrána a předběžně schválena ve studiích zpracovaných pro Olomoucký 

kraj. 

Záměr a jeho kapacita ve výši 250 kT byla odsouhlasena s provozovatelem společností 

Dalkia a.s. 

Koncepce výstavby ZEVO v lokalitě Dalkia Přerov je unikátní v tom, že předpokládá 

výstavbu pouze jednotky na energetické využívání KO s výrobou páry s parametry 400 °C 

a tlakem 4 MPa  a její prodej společnosti Dalkia, která takto dodanou páru využije ve 

vlastních zařízeních pro výrobu elektrické energie a tepla. Společně s možností využití 

infrastruktury v této teplárenské lokalitě, představuje možnost výstavby ZEVO v Přerově 

ekonomicky velmi zajímavý projekt. 
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Opatovice nad Labem – Pardubický kraj 

Elektrárna Opatovice nad Labem patří k významným výrobcům elektrické a tepelné 

energie v Pardubickém kraji. Instalovaný výkon je 363 MWe a celkový tepelný výkon je 

932 MWt. Vlastníkem zdroje je EPH. 

Dodávky tepla do soustavy jsou cca 3 700 TJ ročně pro města Pardubice, Hradec Králové, 

Chrudim. 

V elektrárně je spalováno hnědé uhlí vč. nekvalitního hnědého uhlí z produkce německého 

hnědouhelného lomu Mibrag. 

Plán na využití lokality Opatovice nad Labem pro výstavbu ZEVO byly již v roce 2004, 

ale vlivem nekoncepčnosti přípravy v Pardubickém a Královehradeckém kraji bylo od 

výstavby prozatím upuštěno. 

Optimální kapacita zdroje v dané lokalitě je 350 kT SKO ročně. 

Žďar nad Sázavou – Kraj Vysočina 

Možnost výstavby ZEVO v lokalitě firmy Žďas ve Žďáru nad Sázavou byla rozpracována 

ve studii „Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina“.  

Ve studii byla preferována varianta výstavby ZEVO v lokalitě Jihlava, která ale nesplňuje 

řadu podmínek jako např. není zde možnost environmentálních profitů získaných substitucí 

uhlí. 

Lokalita Žďár nad Sázavou je navržena na kapacitu 100- 150 kT SKO ročně tj. pro potřeby 

kraje Vysočina. Stávající zdroje spaluje hnědé uhlí a jsou uzpůsobeny pro kogenerační 

výrobu tepla a elektrické energie. Možnosti odbytu tepla jsou diverzifikovány do sítě CZT 

ve městě i pro vlastní spotřebu v provozovnách Žďas a.s. 

Příbram - Středočeský kraj 

Výstavba ZEVO v lokalitě Příbram je v současnosti hypotetickou variantou, která byla 

analyzována a komentována ve studii Technickoekonomická analýza integrovaného 

systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji.    

 Potencionální kapacita je 100 kT vzhledem k odbytu tepla. 
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Zdroj je aktuálně předmětem konkurzního řízení a příprava výstavby nebude možná min. 

do  roku 2016. 

Palivovou základnu tvoří hnědé uhlí.  

ZEVO by mělo sloužit pro jižní část Středočeského kraje popř. pro část odpadů 

z Jihočeského kraje v závislosti na přípravě tzv. konkurenčních projektů. 

České Budějovice – Jihočeský kraj 

Umístění ZEVO v Jihočeském kraji bylo původně plánováno v lokalitě Mydlovary. 

Uvedený projekt byl ale zastaven. 

Aktuálně jsou vedeny úvahy o nahrazení teplárny České Budějovice zdrojem na 

energetické využívání SKO. Vzhledem k odbytu tepla je možno v dané lokalitě umístit 

zdroj o kapacitě 100kT SKO ročně. 

V současnosti je v teplárně spalováno hnědé uhlí. 

SAKO Brno - rozšíření ZEVO – Jihomoravský kraj 

Stávající kapacita SAKO Brno je 220 kT SKO ročně. Pro řešení všech vznikajících SKO 

v rámci Jihomoravského kraje je nutno rozšířit kapacitu zdroje o 100kT ročně, k čemuž 

jsou v dané lokalitě optimální podmínky. 

V rámci teplárenské soustavy města Brna bude touto dodatkovou kapacitou substituován 

zemní plyn. 

Praha Malešice – rozšíření 

Jedním z řešení celé produkce  SKO z Hlavního města Prahy je rozšíření stávajícího ZEVO 

Malešice. Pravděpodobně by se jednalo o 100kT. Infrastruktura i možnosti odbytu tepla i 

elektrické energie jsou technicky možné. Z hlediska možnosti uplatnění environmentálních 

profitů je nutno dopracovat podrobnější analýzu, která analyzuje možnosti odbytu tepla 

v kontextu odstavování stávajících nevyhovujících zdrojů a možnosti teplofikace CZT  

dalších oblastí Prahy. 
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Otrokovice (Zlín) – Zlínský kraj 

Pro potřeby Zlínského kraje je možno uvažovat o výstavbě ZEVO ve dvou lokalitách 

stávajících teplárenských provozů. Teplárny Zlín a teplárny Otrokovice. Pro obě lokality je 

možno uvažovat s kapacitou 100-150kT ročně. 

Vhodnější se pro daný záměr hodí lokalita Otrokovice, která na rozdíl od lokality Zlín 

nestojí uprostřed města a má větší absorpční kapacitu výroby a odbytu tepla. 

Teplárna Otrokovice dodává okolo 1,8 mil GJ tepla.  

Teple jsou zásobovány průmyslové podniky (74%), bytová sféra a nebytové objekty (po13 

%). Palivovou základnu tvoří hnědé a černé uhlí a biomasa. 

Papírenský závod vybudovaný společně se ZEVO 

Jednou z dalších  možností ekonomického uplatnění ZEVO je spojení výstavby 

papírenského závodu na recyklaci papíru s výstavbou ZEVO. 

Obecně jsou papírenské provozy velkými spotřebiteli tepelné i elektrické energie a toto 

propojení může přinést řadu synergických efektů v ekonomické a environmentální oblasti. 

Daný záměr není pouze v teoretické rovině, neboť v rámci zpracování koncepce 

Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti 

energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů, byl jednou z variant 

právě takový záměr. 

Investor záměru hledá vhodnou lokalitu v rámci ČR t.j nejen v území Olomouckého kraje. 

Investor předpokládá velikost kapacity papírenského závodu v ekvivalentu odbytu tepla 

200kT SKO ročně. 

Další lokality v průmyslové sféře 100- 200 kT 

Jednou z potencionálních možností výstavby ZEVO je také nahrazení některého 

teplárenského zdroje zásobujícího fungující průmyslový podnik.  Jedná se např. o velké 

spotřebitele z petrochemického průmyslu, papírenství, hutnictví apod. 

V současnosti se jedná o teoretickou variantu, neboť konkrétní projekt v rámci ČR není 

známý. 
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Předpokladem je kapacita odbytu tepla v rozmezí 100-200kt SKO ročně. 

Trmice – Ústecký kraj  

Teplárna Trmice v Ústí nad Labem je vlastněna společností ČEZ a.s.. 

Teplárna spaluje hnědé uhlí. 

Výroba tepla je cca 3,5 mil GJ za rok. Teplem je zásobováno cca 30 000 bytových 

jednotek a řada odběratelů z průmyslové sféry. 

Vzhledem k výše uvedeným hodnotám odběru tepla je možno v lokalitě Trmice uvažovat o 

kapacitě  300 kT SKO za rok. 

Lokalita teplárny Trmice je v Ústeckém kraji, kde je konkurence lokality teplárny 

Komořany, kde je projekt již realizován.    

6.3.3. Optimalizační model environmentálního profitu snížení emisí  

znečisťujících látek 

Algoritmus optimalizačního modelu vychází ze stávajících reálných emisí stávajících 

zdrojů a reálných emisí ZEVO (spaloven). Nejsou zde tudíž porovnávány limity dle platné 

legislativy, ale skutečné dosahované emise. 

Konstrukce úspor emisí vychází ze srovnání současných emisí českých tepláren, kdy 

etalonem jsou emise na černé uhlí (teplárny Karviná). Emise pro teplárny spalující hnědé 

uhlí byly dopočteny koeficienty uvedenými níže v tabulce. Koeficienty vycházejí z 

porovnání naměřených hodnot z autorizovaných měření. Údaje byly získány od producentů 

v rámci zpracování koncepčních prací v jednotlivých oblastech (krajích) ČR. 

Hodnoty z oficiálního registru IRZ (integrovaný registr znečistění) byly využity pouze 

orientačně, neboť neumožňují reálný přepočet na jednotku vyrobené energie. 

Veškeré emise byly přepočteny na jednotku vyrobené energie tak, aby výsledek byl 

kvantifikovatelný a porovnatelný. 

U náhrady stávajícího zdroje spalujícího zemní plyn není vzhledem k jeho emisním 

charakteristikám počítán žádný profit. 
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Do optimalizačního modelu snižování emisí byly zakomponovány pouze základní složky 

emisí uvedené níže v tabulce. 

Do modelu nebyly zahrnuty profity z potencionálního poklesu emisí dioxinů (PCDD/F) a 

těžkých kovů (Hg, Cd a další).  

Důvodem je skutečnost, že tyto nemají pro stávající fosilní zdroje stanoveny emisní limity, 

naopak ZEVO (spalovna) má stanoveny pro tyto polutanty velmi přísné limity (viz tabulka 

č.8). 

Environmentální profit u tohoto druhu polutantu bude jednoznačný a je dán navíc 

povinností kontinuálního měření u ZEVO, čímž budou tyto polutanty pod neustálou  

kontrolou. 

Tabulka č.23: Emise v ZEVO 

 

 

Tabulka č.24: Emise stávajících zařízení  

 

 

Emise ZEVO

Emisní limity běžne dosahovaní ve spalovnách 

(kg/MWh)

TZL 0,011

SO2 0,056

CO 0,320

HCl 0,011

HF 0,006

NOx 0,563

ČU HU

koeficient 

přepočtu 

emisí HU

TZL 0,062 0,062 1

SO2 1,981 2,575 1,3

CO 1,600 1,920 1,2

HCl 0,081 0,089 1,1

HF 0,080 0,089 1,1

NOx 1,043 1,252 1,2

Emise stávajících zařízení

Teplárna Karviná  (kg/MWh)                         

- černé uhlí
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6.3.4. Optimalizační model environmentálního profitu snížení emisí 

skleníkových plynů -  ekvivalentního množství CO2 

Vzhledem k tomu, že legislativa EU se neustále drží nepotvrzené teorie negativního vlivu 

antropogenních emisí CO2 na oteplování zemského klimatu, jsou emise CO2 v energetice, 

respektive jejich úspora důležitým ekonomickým a environmentálním ukazatelem.  

 Skládkování odpadů přispívá ke globálnímu oteplování 4 % (Papageorgiou A. et al. 2009), 

např. uložením dřeva se přemění 25% uhlíku a v případě kuchyňských odpadů se 90% 

uhlíku přemění na skleníkové plyny. Unikající uhlík ze skládek se vyskytuje ve formě 

metanu 40 % a jako oxid uhličitý 60 % (Gregg J.S. 2009). Metan má 25x vyšší skleníkový 

efekt než CO2 (Calabrò P.S. 2009). 

Této skutečnosti je využito v algoritmu na straně úspory CO2. Relevantní data pro 

stanovení emisních faktorů CO2 do optimalizačního modelu byly srovnávány s řadou údajů 

ze zahraničních prací. 

Např. ve  studii LCA (Beylot A. et al 2013) se porovnává 110 spaloven ve Francii (tj. 85 % 

z celkového množství). LCA je posuzováno v pěti kategoriích: změna klimatu, 

fotochemická oxidace, vznik prachových emisí, acidifikace a eutrofizace (oceány). Byl 

stanoven medián, nejnižší a nejvyšší hodnota vlivu spalovny při spálení 1t komunálního 

odpadu produkovaného ve Francii. Studie byla zaměřena na hodnocení tzv. ne-toxických 

kategorií: změna klimatu výpočet podle IPPC faktoru s časovým omezením na 100 let, 

(IPCC 2007), fotochemické reakce a produkce prachových částic, acidifikace území a 

eutrofizace vod v oceánech byla vypočtena podle (ReCiPe 2008, Goedkoop et al. 2008).    

Z výsledků studie vyplývá, velký rozdíl mezi sledovaným potenciálem, který ovlivňuje 

technologie spalovny. Například potenciál změny klimatu při spálení 1 tuny odpadu se 

pohybuje od benefitu 58 kg ekvivalentního CO2 až po relativně vysoké překročení 408 kg 

ekvivalentního CO2, s průměrnou hodnotou impaktu 294 kg CO2, na eutrofizaci v mořích a 

oceánech se podílí 0.11 kg N/t spáleného odpadu.   

Vstupní parametry optimalizačního modelu jsou tvořeny emisními faktory jednotlivých 

primárních paliv, které byly převzaty a emisní faktor CO2 u SKO . Do algoritmu vstupuje 

také parametr úspory CO2 z neuložení BRO v SKO na skládku, kdy vzniká metan, což 

platí v případě odplyněné skládky KO.  
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Optimalizační model porovná stávající stav emisí CO2 navržených lokalit a navrženého 

modelu ZEVO. Součet jednotlivých lokalit konkrétního modelu potom kvantifikuje 

celkový potenciál úspor ekvivalentního CO2 pro ČR. 

Výsledné hodnoty úspory emisí jsou dány rozdílem stávajících emisí (vč. produkce CO2 

z uloženého SKO) a emisí vzniklých při modelové situaci.  

Pro stanovení relevantního modelu úspory CO2 byly analyzovány zkušenosti ze 

zahraničních prací a ty následně porovnány s údaji z tuzemských zdrojů. Emisní limity ze 

zahraniční literatury jsou srovnatelné s limity použitými v modelu. Limity SKO jsou téměř 

totožné 1,1 t CO2 na t SKO (EIA Bioenergy2003) oproti mnou použitého 1,066 t CO2  na t 

SKO. 

U emisních limitů pro spalování uhlí mohou drobné disproporce působit rozdílná 

výhřevnost (8-25 MJ/kg, nebo rozdíly v účinnosti zařízení. 

 Na základě statistických údajů se předpokládalo, že 50 % energie obsažené v SKO má 

charakter obnovitelné energie z obnovitelných zdrojů. Emise skleníkových plynů při 

spalování SKO činí 40 kg CO2/GJ, pro nejnižší hodnotu spalného tepla (10 MJ/kg), což 

odpovídá 400 kg CO2/t spáleného odpadu (Horttanainen M. 2013). 

Emise skleníkových plynů při spalování uhlí jsou 98 – 108  kg ekvivalentního CO2GJ a pro 

rašelinu 106 kg ekvivalentního CO2/GJ (Statistics Finland, 2011). Podle studie, kterou 

provedla IEA  pro spalovny jsou emise CO2 1.1t CO2/t komunálního odpadu a 1.8 kg 

CO2/kWh, pro uhlí je to 1.0 kg CO2/kWh (IEA Bioenergy, 2003).   

Odhad množství energie z obnovitelných zdrojů, která je využívána z odpadů je 

v jednotlivých zemích EU velmi proměnlivý. Průměrná hodnota v zemích EU je 55%, 

nejnižší hodnota je uváděna pro Českou republiku 36 % a nejvyšší hodnota (74 %)  je 

uváděna pro Švédsko (Vehlow, 2007). Jiné výsledky uvádí (Thome-Kozmeinsky, 2010). 

Nejnižší hodnotu pro energie z obnovitelných zdrojů v odpadech uvádí pro Belgii (48%), a 

nejvyšší pro Rusko (78 %), a pro Finsko (55%).  
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Tabulka č.25: Použitý emisní faktor fosilního SKO 

 

Zdroj:   Odpady21 2013, Suzová 

 

Tabulka č.26: Emise CO2 z jednotlivých paliv 

 

Poznámka: Emisní limity jsou převzaty z 

http://www.fce.vutbr.cz/PST/kolar.r/files/SBTool_CH09_emisni_konverzni_faktory.pdf   

a ze sborníku přednášek konference Odpady 21.  

 

6.3.5. Optimalizační model úspory primárních paliv 

Optimalizační model úspory primárních paliv je důležitým prvkem celého modelu, neboť 

ukazuje jaký vliv mají lokality zařazené do předmětného modelu na potenciální úsporu 

jednotlivých primárních paliv, především hnědého a černého uhlí, částečně zemního plynu. 

V rámci nadefinovaného modelu je potom možno zjistit sumu úspor jednotlivých 

uvažovaných primárních paliv. 

Konkrétní příklad možností úspory primárních paliv je kvantifikován v rámci optimálního 

modelu ZEVO pro ČR v kapitole 6.3.7. 

Model počítá s náhradou vyprodukované energie původních energetických zdrojů v daných 

lokalitách energií vyprodukovanou ZEVO při dané kapacitě a výhřevnosti jak původního 

paliva, tak SKO. Výsledkem je množství paliv nahrazených SKO. 

Spálením 1 t SKO se vyprodukuje ……. 1,066 t CO2 (70,4 % tvoří CO2 z BRKO)

Na výrobu 1 MWh se vyprodukuje :  z SKO celkem … 785 kg CO2

                                                               z SKO  ………… 232,5 kg CO2 z fosilních zdrojů

Produkce CO2 

Na výrobu 1 MWh se vyprodukuje 577 kg CO2 z černého uhlí

788 kg CO2 z hnědého uhlí

314 kg CO2 z metanu

233 kg CO2 z SKO
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6.3.6. Optimalizační model ekonomiky ZEVO 

Optimalizační model ekonomiky ZEVO pracuje autonomně na předchozích algoritmech, je 

ale nutnou podmínkou věrohodnosti navržených modelů, neboť rentabilita  ZEVO je 

rozhodujícím rozhodovacím faktorem přijetí navrženého konceptu energetického 

využívání SKO. 

Optimalizační model pracuje s řadou proměnných, které je možno měnit na základě 

měnících se podmínek jednotlivých ZEVO a podmínek daných aktuální ekonomickou 

situací na trhu. 

Optimalizační model ekonomiky ZEVO umožňuje stanovit ekonomický rámec, v rámci 

kterého funguje ZEVO s ekonomicky přijatelnými parametry. 

 Pro dodavatele odpadu je klíčovým ekonomickým ukazatelem cena za příjem odpadů. 

V případě, že budou municipality spoluinvestorem ZEVO, mohou být pro ně důležité také 

další klíčové vstupní hodnoty jako cena za odbyt tepla a cena elektrické energie. 

V modelu je možno flexibilně nastavit poměr mezi výrobou a odbytem tepla a elektřiny 

v případě kogenerační výroby. 

Model je nutno brát jako orientační, protože řada technických a ekonomických parametrů 

je poplatná konkrétní lokalitě. 

Jedním z příkladů variability je například určení provozních nákladů ZEVO, která jsou 

závislé na řadě proměnných jako je např. zvolený způsob čistění spalin, možnosti využití 

zbytků ze spalování apod. 

Výše provozních nákladů byla stanovena kvalifikovaným odhadem.  

V konkrétních návrzích jsem spíše upřednostnil konzervativní ekonomické hodnoty, abych 

nezadal spekulacím o zvýhodňování daného technologického způsobu využívání. 

Tak je například cena za odbyt tepla, což je jeden z rozhodujících ekonomických 

parametrů v modelovaní s hodnotou 130 kJ/GJ, přičemž standardně se cena pro koncového 

odběratele pohybuje kolem 450-550 Kč/GJ. 
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Klíčovým prvkem ekonomického modelu je, že nepracuje s potenciální možností získání 

investiční dotace. Tímto může být vytvořena určitá ekonomická rezerva, která může za 

příznivých okolností získané dotace dále ekonomizovat provoz určitého ZEVO. 

Náklady na výstavbu vychází z předpokladu zainvestování celého projektu formou úvěru 

při úroku 4 % p.a. a splatnosti 10 let. 

Pro zjednodušení modelu není v rámci ekonomických profitů započítán efekt úspory CO2. 

Jednak je těžko predikovat cenu za povolenky CO2, není známo jakým způsobem bude 

v budoucnosti regulováno vypouštění CO2 zdarma a zda bude tento systém, založený na 

ideologických předpokladech, nadále v EU uplatňován. 
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Tabulka č.27: Vstupní parametry a z toho vyplývající příjem ZEVO 

 

 

Tabulka č.28: Orientační náklady na výstavbu a provoz ZEVO 

 

 

Příklady tabulek z výpočtu konkrétních lokalit dosazených do optimalizačního modelu jsou 

navíc uvedeny v kapitole 5.2.1. 

Vlastnosti ZEVO

Výhřevnost SKO 10,00 MJ/kg

Účinnost kotle 80 %

1 tuna SKO 8,00 GJ

Kapacita spalovny 500 kt

Vyrobená energie 4 000 000 GJ

= 1 111 111 MWh

Účinnost výroby el. energie 17%

Výroba energie

Výroba el.energie 20 %

Výroba tepla 80 %

Produkce tepla 3 200 000 GJ

Produkce el. en. 37 778 MWh

Orientační přjem ZEVO

Příjem odpadu 1300 kč/t 650 000

Prodej tepla 130 kč/GJ 416 000

Prodej el. Energie 1 kč/kWh 37 778

Celkem 1 103 778tis.Kč

Orientační náklady ZEVO (500kt) Orientační náklady ZEVO (200kt)

Investice Kč Kč

Technologie % %

Stavební část % %

Odpis technologie let let

Odpis stavební části let let

úvěr % p.a. % p.a.

Splatnost let let

úvěrová zátěž

Investice vč. úvěru Kč Kč

Roční náklad investice Kč Kč

Provozní náklady Kč Kč

Roční náklady celkem Kč Kč

2 500 000 000

60

40

6

30

4

10

1,22

3 050 000 000

345 666 667

100 000 000

445 666 667

5 490 000 000

622 200 000

200 000 000

822 200 000

6

30

4

10

1,22

4 500 000 000

60

40
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6.3.7. Návrh optimálního modelu výstavby a provozu ZEVO  

Na základě veškerých dostupných údajů dizertační práce a na základě sestaveného 

optimalizačního modelu je navrženo optimální, reálné řešení energetického využívání 

KO v podmínkách české energetiky. 

Optimální model je navržen pro disponibilní množství  energeticky využitelného KO 

v roce 2020 tj.  2 487 kt dle výpočtu optimalizačního modelu produkce.  

V modelu je zahrnuta produkce v roce 2020, od které je odečtena stávající kapacita ZEVO. 

Do výpočtu je zakomponován předpoklad 50% vytřídění objemného odpadu a následné 

jiné využívání než pro ZEVO. 

Celková navržená nová kapacita ZEVO je  2 300 kT.  

Pro alternativní možnosti (MBÚ, zplyňování) nakládání s SKO je vyčleněno 187 000 t  

energeticky využitelného KO. Toto množství nevstupuje potom do některých subalgoritmů 

jako je výpočet úspory emisí a výpočet náhrady primárních paliv. 

Výběr lokalit do ZEVO respektuje všechny výše uvedené parametrické předpoklady včetně 

rovnoměrnosti rozmístění v rámci republiky po jednotlivých krajích.  

Interpretace výstupních hodnot optimálního modelu 

Výsledné výstupní hodnoty optimálního modelu jsou poplatné  zvolené konfiguraci ZEVO. 

Tabulka č.29: Základní hodnoty optimálního modelu 

 

 

Konfigurace ZEVO je konstruována dle výše uvedených kritérií, tj. jsou preferovány vyšší 

kapacity ZEVO a zdroje umožňující náhradu uhlí. Pouze u lokalit Praha – Malešice a 

Vlastnosti SKO

Výhřevnost 10,00 MJ/kg

Účinnost kotle 80 %

1 tuna SKO 8,00 GJ

Množství SKO 2 300 kt

Energie 18 400 000 GJ

5 111 111 MWh
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SAKO Brno, kdy nejde v pravém smyslu o nový zdroj, ale o rozšíření stávajícího zdroje, 

dojde pravděpodobně k substituci zdrojů na zemní plyn. 

Důležitým kritériem je rovnoměrné rozmístění zdrojů v rámci území ČR, nejlépe po území 

krajů, což je patrno z následující tabulky a vizualizováno na mapce optimálního modelu. 

 

Tabulka č.30: Stávající a navržená ZEVO  

 

Stávající kapacity

ZEVO Malešice t

SAKO Brno t

Termizo a.s. t

Celkem t

Kapacity na energetické využití SKO + OO

Mělník 500 kt

Plzeň 200 kt

Komořany 250 kt

Karviná - Barbora (ču) 300 kt

Opatovice nad Labem 350 kt

Přerov (ču) 250 kt

Otrokovice 150 kt

České Budějovice 100 kt

Žďár nad Sázavou

Příbram

Brno - rozšíření 100 kt

Praha Malešice  - rozšíření 100 kt

Papírenský závod + ZEVO 0

Další lokality

Trmice

Celkem 2 300 kt 

2 487 ktDostupné množství SKO + OO

310 000

220 000

96 000

626 000
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Obr. 9 Umístění stávajících a navržených ZEVO

 

V případě realizace takto nastaveného modelu je možno kvantifikovat následují výstupy: 

Environmentální profity : 

Pro mnohé kraje s vyšším imisním zatížením je rozhodujícím environmentálním profitem 

úspora klasických emisí vznikajících polutantů. 

Úspora emisí 

K největší úspoře dojde u polutantu oxidy síry SOx.  absolutní emise klesnou o více než 

11 000t, další významné úspory budou u oxidů dusíku a oxid uhelnatého. Tabulka všech 

úspor emisí je uvedena níže. 

 

 

 

 

 

 

Komořany

ZEVO 
Malešice

Mělník

Termizo a.s.

Plzeň

České Budějovice

Opatovice n.L.

Karviná - Barbora

SAKO Brno

Otrokovice

Přerov
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Tabulka č.31: Úspora CO2 při náhradě primárních paliv směsným komunálním 

odpadem 

 

 

Celkové úspory CO2  za celou ČR jsou vypočteny na 3 077 000t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 kt SKO

z černého uhlí 420 444 t CO2

z hnědého uhlí 1 911 667 t CO2

z metanu 36 000 t CO2

*z neuložení SKO 709 435 t CO2

Celkem 3 077 546 t CO2

Úspora fosilního CO2 při spálení 

* Emise ekvivalentního CO2, které unikne ve formě metanu z 

odplyněné skládky jsou 30 845 t ročně ze 100 kt SKO

Pomocná tabulka potenciálu úspory CO2 při využití 2300 kt  SKO+OO

černé uhl í hnědé uhl í plyn

1 222 222 3 444 444 444 444 1 222 222 3 444 444 444 444

284 778 802 556 103 556 705 222 2 714 222 139 556 709 435 420 444 1 911 667 36 000

* Emise ekvivalentního CO2, které unikne ve formě metanu z odplyněné skládky jsou 30 845 t ročně ze 100 kt SKO

emise CO2 (t)

vyrobená energie (MWh) vyrobená energie (MWh) 

emse CO2 z 

neuložení 

SKO* (t)

SKO Potenciál úspory CO2 při  energetickém využitím SKO 

jako náhrada paliv (t)

plynhnědé uhl íčerné uhl í
emise CO2 (t)
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Tabulka č.32: Úspora emisí  při náhradě primárních paliv směsným komunálním 

odpadem 

 

 

Obr. 10 Úspora emisí při náhradě primárních paliv směsným komunálním odpadem (t) 

 

 

 

Potenciál úspory emisí při energetickém využití 2300 kt  SKO+OO

(t) ČU HU Celkem

TZL 63 176 239

SO2 2 352 8 676 11 029

CO 1 564 5 511 7 076

HCl 85 268 353

HF 91 285 377

NOx 587 2 372 2 959

Pomocná tabulka potenciálu úspory emisí při využití 2300 kt  SKO+OO

vyrobená 

energie 

(MWh) 

1 222 222 3 444 444

vyrobená 

energie 

(MWh) 

1 222 222

vyrobená 

energie 

(MWh) 

3 444 444

emisní 

l imity*
emise emise

emisní 

l imity*
emise

emisní 

l imity*
emise SKO/ČU SKO/HU Celkem

(kg/MWh) (t) (t) (kg/MWh) (t) (kg/MWh) (t) (t) (t) (t)

TZL 0,011 13,8 38,8 0,062 76,3 0,062 215,0 62,5 176,2 238,7

SO2 0,056 68,9 194,1 1,981 2 421,2 2,575 8 870,5 2 352,4 8 676,4 11 028,8

CO 0,320 391,1 1 102,2 1,600 1 955,6 1,920 6 613,3 1 564,4 5 511,1 7 075,6

HCl 0,011 13,8 38,8 0,081 99,0 0,089 306,9 85,2 268,1 353,4

HF 0,006 6,9 19,4 0,080 98,3 0,089 304,9 91,5 285,5 376,9

NOx 0,563 688,1 1 939,2 1,043 1 274,8 1,252 4 311,1 586,7 2 371,8 2 958,5

* Běžně dosahované hodnoty pro zařízení spalující dané palivo

SKO černé uhlí hnědé uhlí SKO/uhlí

Potenciál úspor emisí při náhradě uhlí 

energetickym využitím SKO
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Náhrada primárních paliv 

Realizací systému ZEVO optimálního modelu bude nahrazeno 200 000t černého uhlí, 

827 000 t hnědého uhlí a 48,5 mil m
3
 zemního plynu. 

Tabulka č.33: Množství nahrazených primárních paliv při modelovém energetickém 

využití SKO 

 

 

Obr. 11 Množství nahrazených primárních paliv při modelovém energetickém využití 

SKO (kt) 

 

 

 

 

2 300 kt  SKO+OO

Palivo Výhřevnost Množství 

 (MJ/kg)

Černé uhlí 22 200 kt

Hnědé uhlí 15 827 kt

Plyn 33 48 484 848 m3

Náhrada primárního paliva při spálení

Náhrada zdrojů z     

černého uhlí 1 222 222 MWh 

hnědého uhlí 3 444 444 MWh 

plynu 444 444 MWh 
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Ekonomika optimálního modelu 

Z hlediska financování investic a udržení nákladů je možno konstatovat, že zvolená 

konfigurace minimalizuje nutnost výstavby menších méně rentabilních zdrojů pod 200kT 

SKO /rok. 

V rámci optimálního modelu se jedná pouze o lokalitu Otrokovice a České Budějovice. 

Všechny tyto kapacitní zdroje mají dle výše uvedených ekonomických propočtů reálnou 

šanci na samofinancování a také mohou být při správném nastavení vstupních a výstupních 

podmínek profitabilní. 

Ekonomickou stabilitu jednotek v Českých Budějovicích (100kT) a v Otrokovicích (150 

kT) je možno zajistit cílenou podporou buď v rámci dotací na investici nebo následně 

nalézt způsob pro subvencování provozních nákladů na základě solidarity.  

Rozšíření kapacit Praha Malešice a SAKO Brno o 100kT u každé jednotky je ekonomicky 

přijatelné, neboť veškerá doplňková infrastruktury je již vybudována. 

Krajské územní  hledisko – minimalizace mezikrajových transferů využívání KO 

Z pohledu umístění ZEVO z mapky optimálního modelu je vidět, že ZEVO nebude stát 

pouze ve třech resp. dvou krajích. Jedná se o Karlovarský kraj, Kraj Vysočina a 

Královehradecký kraj.  

Pro produkci Královehradeckého kraje je určeno ZEVO Opatovice, které leží na hranici 

obou krajů a bude sloužit zároveň pro sousední Pardubický kraj. 

Produkci Karlovarského kraje a kraje Vysočina je možno dle optimálního modelu odvést a 

využít v okolních kapacitních ZEVO. 
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6.4. Překládací stanice- vyrovnávací a stabilizují prvek navrhovaného 

systému 

Jedním ze základních předpokladů pro zdárnou realizaci namodelovaného systému 

energetického využívání SKO je nutnost řešení logistiky dopravy SKO do jednotlivých 

lokalit ZEVO. 

Doprava standardní svozovou technikou je realizovatelná pouze v omezeném rozsahu. Na 

základě ekonomických propočtů je udávaná dovozová vzdálenost standardní svozovou 

technikou (press vozy) do 20-30 km, což představují dnes svozové oblasti kolem skládek.  

Doprava odpadů má také environmentální rozměr, tj. v případě dopravy do vzdáleného 

ZEVO malokapacitními dopravními prostředky je generována přídavná environmentální  

zátěž (emise, hluk). 

Vzhledem k lokalizaci jednotlivých ZEVO v optimalizačním  modelu, by při této 

podmínce zůstala většina území ČR nepokryta, proto je základní podmínkou takto 

namodelovaného systému nutnost  vybudovat systém překládacích stanic. 

Překládací stanice je zařízení sloužící k překládce odpadů do kapacitních dopravních 

prostředků, které dopraví odpad do vzdálenější destinace za přijatelných ekonomických a 

environmentálních podmínek. Překládací stanice může být koncipována pro silniční nebo 

železniční dopravu. 
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Obr. 12 Schéma toku odpadu do ZEVO  

 

 

Popis překládací linky 

Zábor plochy: 

Je to vždy individuální řešení s ohledem na prostorové možnosti dané lokality.  

Z hlediska záboru plochy u konkrétní překládací stanice v Dolním Rakousku sloužící pro 

oblast 60 tis. obyvatel se jedná se o zpevněnou plochu 60x80 m s postavenou překládací 

halou vybavenou násypkou, lisem, a pojezdovou dráhou pro přesun 4 kontejnerů. 

Kontejnery jsou po naplnění hermeticky uzavřeny a mohou v naplněném stavu čekat i 

několik dní na odvoz. Uvedená překládací linka využívá železniční dopravu pro přepravu 

kontejnerů do ZEVO. V tomto případě po zaplnění všech 4 kontejnerů přijede vozidlo 
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s natahovacím mechanizmem a převeze plné kontejnery na vagony a na pojezdovou dráhu 

umístí prázdné kontejnery. 

Obr. 13 Překládací stanice-příklad umístění

 

 

Svozová vozidla 

Překládací stanice musí mít dostatečný prostor pro příjezd a odjezd svozových vozidel,  

vysypání obsahu svozových  vozidel do násypky, kontejneru, návěsu, či volnou plochu. 

Příklad svozových vozidel Svozová vozidla „popelářské auta“  

 

Překládka odpadu je většinou gravitační. Variant překládacích linek je nepřeberné 

množství. Pro ukázku uvádíme dvě řešení. 

Var.1  překládka odpadu ze svozového vozidla do kontejnerů pro dálkovou přepravu 

probíhá následovně: svozové vozidlo vysypává obsah nástavby do násypky, následně 

prostřednictvím lisu je odpad  vtlačen do kontejneru, který je po zaplnění naložen na 

přepravní prostředek či přívěs a je odvážen k využití do ZEVO.  
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Var.2  překládka odpadu ze svozového vozidla do návěsu pro dálkovou přepravu probíhá 

následovně: svozové vozidlo vysypává obsah nástavby buď do násypky, či přímo do 

návěsu, nebo na plochu a následně nakladačem dochází k plnění návěsu, který je po 

zaplnění odvážen k využití do ZEVO.  

 

Přeprava z překládací linky: 

Železniční kontejnerová přeprava: 

Jedná se přepravu kontejnerů na vagonech. Typy kontejnerů závisí na volbě technologie 

překládací linky. Vždy se jedná o hermeticky uzavřené kontejnery, které mohou být na 

vagonech naloženy i několik dní, aniž by obtěžovali jakkoliv své okolí pachem, či úniky 

tekutin. 

Železniční přeprava má svá specifika a to především potřebou zajisti přepravu odpadu do 

ZEVO v celém vlaku, tj. nutnost seřadit několik vagonů z jednotlivých překládacích stanic 

do vlaku a až ten vypravit do cílové stanice ZEVO. Tyto podmínky danou službu budou 

ještě více prodražovat.  

Obecně dle zkušeností z Německa i Rakouska lze konstatovat, že vlaková doprava se oplatí 

až na velké vzdálenosti nad cca 200 km a to v ideálním případě pokud může být vypraven 

celý vlak. 

Silniční kontejnerová přeprava: 

Jedná se přepravu kontejnerů na vozidlech pro přepravu kontejnerů typu Abroll. Objem 

kontejnerů je 40m
3
. tj. jedna souprava odveze dva kontejnery o celkovém objemu 80 m

3
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odpadu a hmotnosti cca 20 tun. Výhodou této přepravy je možnost využití nosiče 

kontejnerů i pro jiné účely v době plnění kontejnerů. 

 

Silniční přeprava návěsem: 

Jedná se jednoúčelovou soupravu tahače a návěsu určenou pro přepravu odpadu. Objem 

návěsu se pohybuje mezi 90-100 m
3
. Nevýhodou této přepravy je minimální možnost 

využití tahače pro jiné účely v době plnění návěsu. 

 

Moderní překládací zařízení jsou vybavena presovacími mechanismem pro komprimaci 

SKO. Kamiony  jsou schopny dopravovat 25 t SKO. Model dopravy KO do ZEVO pomocí 

překládacích stanic je uplatňován především v některých státech EU jako je Německo nebo 

Rakousko. Konkrétní řešení systém překládacích stanic v podmínkách ČR je aktuálně 

předmětem několika studijních prací (Studie Středočeského kraje) a konkrétní 

rozpracování tohoto systému se všemi myslitelnými konsekvencemi není hlavním 

předmětem dané disertační práce. 

Případná  realizace sítě překládacích stanic v rámci většiny stávajících svozových oblastí 

by v budoucnu mohla mít vliv i na tržní charakter navrhovaného systému energetického 

využívání SKO t.j umožní vzájemnou konkurenci mezi jednotlivými ZEVO tj. jednotliví 

producenti odpadu si budou moci vybírat dle ekonomiky a volných kapacit ZEVO. 

Ekonomická zátěž dopravy nemusí hrát vzhledem k celkové ekonomice zásadní roli. 

Z hlediska udržitelnosti environmentálních dopadů bude žádoucí část odpadů převážet 

železniční dopravou jako je běžné v Rakousku a Německu. 

Optimalizace sítě překládacích stanic v návaznosti na model energetického využívání SKO 

v ČR v navrhovaných lokalitách může v konečném důsledku tvořit integrovaný systém 

energetického využívání komunálních odpadů. 
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7. Závěr  

Disertační práce sledovala plnění cílů, které byly nadefinovány a publikovány v tezích 

disertační práce. 

Při řešení prvního cíle disertační práce jsem multikriteriálně porovnal a analyzoval 

dostupné technologie pro energetické využívání SKO. 

Výsledkem komplexního porovnání těchto technologických konceptů je doporučení 

technologie přímého energetického využívání v ZEVO, který je po všech stránkách 

nejpřipravenější pro řešení SKO v podmínkách českého odpadového hospodářství a české 

energetiky. 

Tento dílčí závěr byl následně využit jako vstupní předpoklad řešení dalších dvou 

nadefinovaných cílů disertační práce. 

Druhý cíl sledoval navržení relevantní metodiky - optimalizačního modelu vstupních a 

výstupních parametrů modelu ZEVO v podmínkách ČR. 

Optimalizační model je zpracován v programu MS Excel jako otevřená aplikace, která 

umožňuje pružně přenastavit vstupní parametry modelu v rámci reakce na měnící se stav 

odpadového hospodářství a energetiky. 

Řešení třetího cíle disertační práce je vytvoření optimálního modelu energetického 

využívání SKO technologickým konceptem ZEVO v ČR. 

Optimální model v sobě zahrnuje návrh konkrétních lokalit realizace ZEVO a jejich 

kapacity.  

Výstupní parametry optimálního modelu kvantifikují environmentální profity za 

současného udržení ekonomicky přijatelných podmínek. 

Výstupní parametry optimálního modelu jsou poměrně přesvědčivým argumentem pro 

doporučení tohoto modelu k realizaci v praxi. 

Důležitým výsledkem navrženého optimálního modelu disertační práce je 

konstatování, že takto řešený systém umožňuje s velkou rezervou plnit závazky 

směrnice EU a následně POH ČR na snižování skládkování BRKO. 
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8. Doporučení pro rozhodovací proces státních a 

samosprávných orgánů 

Uvedené výsledky řešení disertační práce mohou dobře posloužit jako podkladový materiál 

pro rozhodovací proces řady institucí, které mají v gesci odpadové hospodářství a 

energetický sektor. 

MŽP 

MŽP může výsledky disertační práce použít v rámci přípravy zásadních legislativních 

úprav, včetně příprav na legislativní ukončení skládkování neupravených KO. 

Navržené řešení například umožňuje zpřesnit výši navrhovaných poplatků za ukládání na 

skládku, neboť základní ekonomické propočty ukazují na udržitelnost stávajících cen 

určovaných převažujícím skládkováním. 

MPO 

Ministerstvo průmyslu a obchodu může využít výsledky disertační práce jako pomocný 

materiál v rámci aktualizací energetické koncepce. Výsledky naznačují, že energetický 

potenciál komunálních odpadů sice neřeší celý problém českého teplárenství, ale části 

teplárenských zdrojů může zabezpečit základní palivo na řadu let a stabilizovat tím  

především ekonomiku i dané výroby tepla, bez obav z neustále se měnících cen 

standartních paliv. 

Krajské úřady 

I když v disertační práci není rozpracován model nákladní s SKO v jednotlivém regionu 

nebo kraji, mapové výstupy  ukazují možnosti energetického využívání k jednotlivých 

krajích. Informace je možno využít pro modelování systému nákladní s odpady a jako 

podklad pro jednání s jednotlivými provozovateli energetik. 

Tyto podklady mohou orientačně využít také odpovědní odborní  pracovníci obcí a měst a 

volení politici a zorientovat se tak při rozhodovacích mechanismech pro optimální řešení 

problematiky KO v daném území. 

Informace, které obsahuje disertační práce jsou pro zástupce měst a obcí zvlášť důležité, 

neboť právě obce jsou ze zákona producenty a vlastníky komunálního odpadu. 
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