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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá problematikou produkce a využití vedlejších energetických 

produktů na lomech. Práce je primárně zaměřena na popis, složení a možnostech 

deponování vedlejších energetických produktů vzniklých při procesech spalování fosilních 

paliv a zároveň jejich možného efektivního využití jako stavebních materiálů. Bakalářská 

práce detailně popisuje různorodé využití vedlejších energetických produktů v jejich 

různých formách, ať už jako popílku z látkových filtrů, či jako stabilizátu. Tyto 

certifikované stavební výrobky nacházejí široké uplatnění zejména ve stavebnictví, 

pozemním a dopravním stavitelství, při rekultivačních pracích, sanačních pracích na 

lomech a dolech atd. 

Klíčová slova  

Vedlejší energetický produkt, stabilizát, certifikovaný stavební výrobek, popílek, struska. 

 

Annotation  
Bachelor thesis deals with production and use of secondary energy products in quarries. 

The work is primarily concerned with the emergence of secondary energy products  in 

various processes of combustion of fossil fuels, verifying the other possibilities how to use 

them in different ways. Attention is paid to assessing the potential use as the secondary raw 

materials. In this thesis is specifically described the possible use of fly ash as the secondary 

energy products. These products are primarily utilized in the construction industry, 

transportation engineering, in the reclamation work, in the rehabilitation work at quarries. 
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1 ÚVOD  

Úvodním cílem mojí bakalářské práce je nastínění problematiky vzniku vedlejších 

energetických produktů od historie po současnost elektrárenství. Navazující část práce je 

věnována popisu, složení, charakteristickým vlastnostem produktů vzniklých při procesech 

spalování fosilních paliv a možnostech jejich deponování. V poslední části práce jsem 

kladl důraz na možnosti využití vedlejších energetických produktů v praxi, konkrétně se 

zaměřením na využití jejich silného potenciálu jako náhradu za primární suroviny na 

lomech.   

Prvním výrazným využitím elektřiny v českých zemích bylo zavádění elektrického 

osvětlení. V roce 1881 postavil T. A. Edison jako první v Evropě elektrickou centrálu 

v Janáčkově divadle v Brně. Zásluhou Františka Křižíka zazářilo v roce 1882 prvních sedm 

obloukových lamp před Staroměstskou radnicí v Praze. 

Postupem času vznikaly závodní elektrárny, které dodávaly elektřinu svým obcím 

pro veřejné osvětlení, později i pro širokou spotřebu veřejnosti. Brzy začaly elektrárny 

zřizovat obce samotné. První si svou elektrárnu postavilo v roce 1889 město Praha - 

Žižkov. Byla to zároveň první samostatná elektrárna vyrábějící elektřinu určenou přímo 

k prodeji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - První elektrárna v ČR[15] 
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Od tohoto data také mluvíme o systematické elektrifikaci českých zemí a o vzniku 

českého elektrárenství. O rok později vzniklo první družstvo pro zásobování obce 

elektřinou v Perninku v Čechách. 

Všechny tyto elektrárny byly stejnosměrné. Teprve na konci devatenáctého století 

se na našem území začalo užívat střídavého proudu. První větší elektrárnou produkující 

střídavý proud byla pražská elektrárna v Holešovicích. 

Důležitým mezníkem v rozvoji české elektroenergetiky byl 22. červen 1919, kdy 

byl schválen zákon o vzniku všeužitečných elektrárenských společností. Prohlášením 

podniku za všeužitečný se mu přikazovala povinnost zásobovat elektřinou na určitém 

území každého, kdo o to požádá, neprokáže-li se, že by připojení bylo nerentabilní. 

Současně s těmito povinnostmi dostaly všeužitečné společnosti značná práva a výhody. Na 

území dnešní České republiky tak vzniklo 20 všeužitečných elektrárenských společností. 

Pro celou republiku byla zavedena proudová třífázová soustava 50 Hz s napětím 3 x 

380/220 V pro místní sítě a 100 000 V pro dálkové sítě. V první polovině dvacátého století 

už bylo jasné, kam se elektrárenství bude ubírat. Trend jednoznačně směřoval k velkým 

propojeným podnikům, schopným pokrýt většinu požadavků společnosti. 

Pokračující elektrizace byla přerušena začátkem II. světové války. Byly 

vybudovány další velké elektrárny - Oslavany, Třebonice, Poříčí I., Mydlovary, Kolín, 

Andělská hora u Liberce, Brno - Špitálka. Většina z nich již neexistuje nebo po přestavbě 

slouží jako teplárny. Na konci 30. let již bylo elektrifikováno 70 procent všech obcí a k 

elektřině tak mělo přístup 90 procent obyvatel, a to i přes hlubokou celosvětovou 

hospodářskou krizi (1929 - 1936), která brzdila ještě rychlejší postup elektrizace zejména 

v chudších oblastech a na venkově. Většina elektřiny je nadále spotřebovávána pro 

osvětlení. [14] 

V důsledku zapojení české energetiky do válečného průmyslu rostl počet výroben 

i během války. Technický stav elektráren však byl špatný a zastaralý. Válkou velmi utrpěl 

rozvod elektrického vedení. Tak jako v celém hospodářství, došlo i v energetice po válce 

k výrazným změnám vlastnických poměrů. Byly zřízeny Československé energetické 

závody, které zajišťovaly výrobu a rozvod elektřiny. I energetika přešla na plánované 

hospodářství. Oproti předchozím letům již není většina elektřiny spotřebovávána pro 

osvětlení, ale elektrickými spotřebiči. V českých zemích se objevoval nedostatek elektřiny, 
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což řešil dovoz z Polska a zákaz přímotopů. České země v té době zaostávají za západní 

Evropou v elektrifikaci železnic (v roce 1948 elektrifikováno pouze 92 km drah, ale 

například ve Švýcarsku již 2 860 km). 

V padesátých a šedesátých letech pokračovalo budování elektrických sítí, 

především vedení o vyšších napětích, včetně mezinárodního propojení. Na počátku 60. let 

se rozběhla výstavba velkých uhelných elektráren s bloky 110 MW a posléze i výstavba 

prvních bloků 200 MW. Elektrizační soustava začala pracovat v rámci propojení 

elektrizačních soustav zemí RVHP. Byl zřízen trust Československé energetické závody, 

který se na konci šedesátých let rozdělil na České a Slovenské energetické závody. 

Spotřeba domácností oproti předchozímu období rostla rychleji i přes přetrvávající 

výpadky a vypínání, ale ke zpomalení růstu došlo u průmyslu. Po Berlínské a Bruselské 

krizi se snížil vývoz strojů a do rozvoje průmyslu se promítlo i omezení obchodních styků 

s Čínou. Téměř u konce byl proces intenzivní elektrifikace drah. 

V 70. a 80. letech pokračuje budování dalších velkých uhelných elektráren s bloky 

200 MW v oblasti severních Čech v blízkosti hnědouhelných dolů - Počerady, Tušimice 

II., ale i ve východočeských Chvaleticích, kam uhlí putovalo po Labi, a v Dětmarovicích 

na severní Moravě. 

 

Obrázek 2 - Elektrárna Počerady[17] 
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 Plánované hospodářství se projevilo v energetice především v politice "levné 

elektřiny". V letech 1968 až 1976 se v rámci této politiky vůbec neměnily ceny elektřiny, 

což vedlo k nesouladu mezi výrobními náklady a cenou. Tento nesoulad řešily státní 

dotace, ale dlouhodobě neudržitelný stav vedl následně ke skokovému zvýšení cen. Tato 

politika nevedla k racionalizaci spotřeby a k úsporám, čímž se naše země začala značně 

vzdalovat západním státům, které právě v tomto období, po tzv. "kubánské krizi", začaly 

hospodárněji nakládat s energiemi.[14] 

Politika levné elektřiny však nadále přinášela problémy a vedla k prohlubující se 

neefektivitě průmyslu a k plýtvání s elektřinou. Plně se ukázalo, že limity, sankce a normy, 

uplatňované pro usměrňování spotřeby, nemohou mít stejný efekt jako cena odpovídající 

nákladům. U průmyslu se takto uplatňovaly omezující regulační stupně a diagramy odběru 

s následnými majetkovými sankcemi v případě jejich nedodržení a u maloodběratelů limity 

spotřeby s penalizací v případě překročení. V období tzv. přestavby se objevila snaha, aby 

cena lépe odpovídala nákladům, ale bez většího úspěchu.  

Po sametové revoluci prodělala i česká elektroenergetika zásadní změny. Ze státního 

podniku České energetické závody byly vyčleněny teplárenské podniky, opravárenské, 

montážní a další podniky a následně i osm distribučních společností, které dodávají 

elektřinu konečným zákazníkům. Uhelné elektrárny byly kompletně odsířeny. Toto 

,,vyčištění‘‘, tj. uvedení všech uhelných energetických zdrojů do takového technického 

stavu, který vylučoval další devastaci životního prostředí, proběhlo v České republice 

v letech 1992 – 1998. V rámci tohoto programu v hodnotě přímých investic ve výši 46 

miliard korun a 65 miliard korun investic souvisejících, bylo v elektrárnách instalováno 28 

odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a 

modernizaci řídících systémů elektráren. Součástí programu bylo také ukončení provozu 

několika nevyhovujících zdrojů. [14] 

 

 

 

 



Melzer Rudolf: Využití vedlejších energetických produktů na lomech 
 

2014  5 
 

2 PROBLEMATIKA VEP 
 

Dominantní složku energetické spotřeby stále tvoří fosilní paliva. V současné době 

se ve světě z uhlí vyrábí více než 44% veškeré spotřebovávané elektrické energie. 

V Evropě je to jedna třetina. V České republice se uhelné elektrárny podílejí na výrobě 

elektrické energie z více než 50%. Fosilní paliva mají široké použití v moderních uhelných 

elektrárnách a teplárnách pro výrobu elektrické energie a tepla.[7] Společná výroba 

elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, výrazně snižuje spotřebu fosilních paliv 

na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.[18] Při procesu spalování 

fosilních paliv v uhelných elektrárnách vzniká nespalitelný podíl v hodnotě 25–30 % 

původního objemu paliva. Ten je třeba z elektrárny odstranit. Nikoli však jako klasické 

odpady, ale jako tzv. vedlejší energetické produkty. Současná světová produkce popelovin 

je odhadována na šest set miliónů tun za rok. [19]V celé Evropské Unii vzniká za rok více 

než 100 milionů tun uhelného a lignitového popele a produktů odsíření. Celková produkce 

popelovin a produktů odsíření v České republice se odhaduje na patnáct miliónů tun ročně. 

 

 

Obrázek 3 - Přehled množství emisí v uhelných elektrárnách skupiny ČEZ[5] 

 

Tyto pevné látky, které lze společně nazvat vedlejšími energetickými produkty 

(VEP), jsou nevyhnutelným produktem, protože vznikají v důsledku plnění požadavků 

norem určujících únik emisí do ovzduší stanovených v dalších evropských směrnicích.[21] 



Melzer Rudolf: Využití vedlejších energetických produktů na lomech 
 

2014  6 
 

Každý z vedlejších energetických produktů má specifické fyzikální a chemické vlastnosti, 

díky kterým jsou využitelné na zavedených dlouhodobě existujících trzích. Mimo jiné mezi 

tyto aplikace patří jejich využití v cementu, jako surovina pro vypalovací pece a jako přímá 

náhražka cementu, v betonu, při výrobě lehčeného kameniva a lehčených stavebních bloků, 

jako kameniva ve stavebnictví a pozemním stavitelství, v důlním průmyslu a v dalších 

odvětvích stavebnictví nebo jako plniva, jako minerální plniva a v případě energosádrovce  

jako suroviny pro výrobu sádrokartonu a jako retardéru při výrobě cementu.[1] VEP se 

většinou využívají jako náhrada přirozeně se vyskytujících minerálů a tím slouží k ochraně 

životního prostředí, protože snižují potřebu využití a těžby přírodních surovin. Využití 

VEP je tak ukázkovým příkladem udržitelnosti, jehož důsledkem je nižší spotřeba 

přírodních zdrojů a materiálů a v mnoha případech snížení energetické náročnosti a 

produkce emisí, které by jinak vznikaly při těžbě nebo výrobě původního nahrazovaného 

produktu. [11] 

 
 

 

 
Graf 1 - Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD[20] 
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Bezpočet odborných studií (provedených ohledně toxicity, laboratorních testů a testů 

na místě) potvrzuje, že takto vyrobené a aplikované materiály nemají škodlivý vliv na 

životní prostředí nebo lidské zdraví. Dále je třeba zmínit, že k tomu, aby je bylo možné 

efektivně využít v mnoha možných aplikacích, musí tyto materiály splňovat národní a 

evropské stavební normy nebo technické předpisy, za jejichž splnění odpovídá ten, kdo 

takové materiály použije. Tyto normy nestanovují pouze kvalitativní kritéria pro využití 

takových materiálů, ale už jejich samotná existence svědčí o tom, že se jedná o hodnotné 

materiály. Tam, kde se VEP používají přímo z elektráren nebo po krátkém skladování 

v určených zásobnících, skládkách či deponiích stanovených pro jejich uchování do 

využitelné formy, se nejedná o "odpady" ve smyslu rámcové směrnice o odpadech. 

[21]Využití VEP těmito způsoby je v souladu se záměry uvedené směrnice, která klade 

prevenci tvorby odpadů nad další možnosti, jako jsou opětovné využití, recyklace a 

rekuperace. V každé aplikaci těchto materiálů je jisté, že jejich využití je vhodné v jejich 

stávající formě bez nutnosti dalšího zpracování jiným, než běžným průmyslovým 

způsobem, a že při použití příslušného produktu jsou splněny všechny platné normy 

ohledně lidského zdraví a ochrany životního prostředí. Z toho vyplývá, že VEP, které jsou 

přímo z elektrárny, která je vygenerovala nebo z přidruženého výrobního procesu ke 

konečnému uživateli ve formě vhodné k okamžitému využití, jsou ukázkovým příkladem 

vedlejšího energetického produktu. Za vedlejší energetické produkty se považují látky 

umístěné přímo na trh a jako takové podléhají předpisu REACH.[21] Takové VEP by měly 

být zařazeny podle směrnice jako příklady průmyslových vedlejších produktů, které nikdy 

nelze považovat za odpady. Protože registrace podle REACH zahrnuje kompletní popis 

chemických, mineralogických, fyzikálních, toxikologických a ekotoxikologických 

vlastností VEP, včetně zprávy o chemické bezpečnosti a hodnotící protokol o situacích při 

vystavení, které odrážejí použití materiálů, tak nejsou třeba žádné další dodatečné 

parametry k ověření stavu výrobku jako vedlejšího produktu. 

V situacích, kdy produkce VEP překročí poptávku, nebo když dochází k přechodným 

výpadkům poptávky, jsou některé z nich, zejména pak popílek, považovány za odpad a 

zaváženy na jednoúčelových skládkách. Avšak v případě opětovného nárůstu poptávky se 

tyto materiály velmi snadno rekuperují a s jen velmi minimálním ošetřením se mohou 

použít na stejných trzích jako čerstvý materiál. V takových případech se v místě 

rekuperace přestávají v souladu s kritérii o ukončeném stavu odpadu v článku 6 uvedené 
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směrnice považovat za odpad. Takto obnovené VEP jsou ukázkovým příkladem toho, jak 

podle směrnice jsou vedené v rámci linie odpadů, které po rekuperaci přestávají být 

odpadem.[20] 

Z toho vyplývá, že produkce VEP je nutným důsledkem spalování uhlí v kotlích 

velkých elektráren. I když VEP nejsou hlavním komerčním produktem výrobního procesu,  

jsou hodnotné v mnoha jiných ohledech, které se využívají ihned nebo dlouhodobě, po 

rekuperaci z jednoúčelových skládek. V prvním případě se VEP musí považovat za 

vedlejší produkt a nikdy za odpady, v druhém případě se VEP po rekuperaci a místě 

rekuperace musí přestat používat za odpad a stát se výrobkem.[15] 

 

 

Obrázek 4 - Využití a likvidace VEP v Evropě[20] 

 

Vysvětlivky : Fly Ash – úletový popílek, Bottom Ash – ložový popílek, Boiler Slag – 

struska, FBC Ash – popílek z fluidního spalování, FGD Gypsum - energosádrovec 
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3 POPIS, SLOŽENÍ A MOŽNOSTI DEPONOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH 

ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ 

 V této části bakalářské práce se zaměřím na popis vedlejších energetických 

produktů z hlediska jejich vzniku při procesech spalování fosilních paliv, jejich složení a 

dále pak možnost jejich deponování. 

 

3.1. POPIS VEP 

V tepelných elektrárnách vznikají při výrobě elektřiny spalováním jemně mletého 

uhlí v plně řízeném procesu pevné minerály. Mezi tyto materiály patří popele, tj., 

nespalitelné minerální materiály obsažené v palivu (ložový popel, popílek, struska, popel z 

fluidního lože). Tam kde se používá zařízení na odsiřování spalin, vznikají produkty 

odsiřování na základě chemické reakce mezi oxidem siřičitým, který vzniká ze síry z uhlí 

během procesu spalování a absorbentem na bázi vápníku - SDA produkt a energosádrovec. 

Většina vedlejších produktů vzniká v tzv. pecích se suchým ložem při teplotách 1100 - 

1400°C.[15] 

Podobný proces (pec s mokrým ložem) stojí za vznikem strusky. Při tomto spalovacím 

procesu je teplota hoření vyšší (1500 - 1700°C) a popílek se vrací zpět do pece, kde se 

opětovně taví a vytváří strusku.[11] 

Popel z fluidního lože (FBC) vzniká v cirkulačních fluidních kotlích při nižších teplotách 

(800 až 900°C). SDA produkt vzniká při polosuché metodě při odsíření spalin, 

energosádrovec je produkt vznikající při mokré metodě odsíření spalin. 
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3.2.  SLOŽENÍ VEP 

Tato část práce je zaměřena především na podrobný popis vzniku a složení 

jednotlivých druhů vedlejších energetických produktů, se zaměřením na jejich chemické, 

fyzikální a technologické vlastnosti. 

3.2.1 LOŽOVÝ POPEL 

Při spalování paliva v kotli se některé mineralizované, částečně roztavené částice v 

kotli shlukují a spékají dohromady. Díky své hmotnosti tyto částice neopouští spalovací 

komoru společně se spalinami, ale padají na dno kotle, odkud jsou buď přímo 

odstraňovány nebo chlazeny ve vodní lázni, což ovlivňuje strukturu částic. Tento ložový 

popel se může dále podle potřeby zpracovat vysušením, proséváním, lámáním anebo 

tříděním před přechodným uskladněním (v silu, šachtě) nebo nakládkou na nákladní vozy 

nebo vagóny a odesláním na místo určení. 

Z přechodného uskladnění a dopravních prostředků se obvykle odebírají kontrolní 

vzorky v rámci sledování kvality. Charakter a rozsah sledování kvality závisí na oblasti 

použití. Tam, kde se ložový popel používá jako lehčené kamenivo pro omítky a beton, 

musí zpravidla splnit požadavky evropských a národních norem. V rámci výkopových 

prací a inženýrského stavitelství musí také velmi často splnit požadavky místních úřadů 

Obrázek 5 - Proces spalování fluidního kotle[8] 
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ohledně nároků na pozemní komunikace. A dále mohou být odsouhlaseny specifické 

požadavky mezi výrobcem ložového popele a uživatelem. 

Ložový popel se skládá z nepravidelně tvarovaných částic s hrubým povrchem. 

Hlavní chemické složky představují křemen, hliník a oxid železitý. Chemické složení 

ložového popele se přibližně podobá složení popílku. Vzhledem k pórovité struktuře částic 

kombinuje v sobě ložový popel výhodu nízké hmotnosti s dobrými mechanickými 

vlastnostmi, avšak velikost jeho částic se může výrazně lišit, protože závisí na jemnosti 

uhelného prášku a podmínek spalování. 

 

3.2.2 POPÍLEK 

Výroba popílku odpovídající kvality v tepelných elektrárnách spalujících uhlí nebo 

lignit je založena na principu spalování práškového uhlí. Práškové uhlí s nebo bez 

druhotných paliv se vhání společně se vzduchem do spalovací komory kotle tepelné 

elektrárny. Spalování (oxidace) paliva při teplotách do 1400°C vytváří mineralizované 

částice, které po několika vteřinovém pobytu opouští spalovací komoru společně se 

spalinami. Spaliny obsahující popílek procházejí kotlem a také, pokud je jí osazen, 

denitrifikační jednotkou a ekonomizérem a nakonec přechází do přepravní jednotky na 

prach. V systému odstranění prachu, který obvykle funguje na principu elektrostatického 

odlučování a skládá se z několika etap (buněk), je popílek oddělen od spalin a odstraněn. 

Sledování kvality popílku – za předpokladu, že je určen pro aplikaci vyžadující prvotřídní 

kvalitu - probíhá mezi jednotkou na odstranění popele a přechodnými skladovacími sily. 

Spalovací proces je řízený a materiál se třídí na základě zjištěných výsledků kontroly. 

Podle výsledků sledování kvality (splnění nebo nesplnění norem). Z nich se pak odváží na 

místo určení silniční, železniční a vodní přepravou. Pokud je elektrárna vybavena pouze 

jedním zásobníkem, pak se rozhodnutí, zda je popílek v silu popílkem podle normy EN 

450, přijímá na základě vnitřní kontroly.  

Proces spalování je pod stálou kontrolou, aby splnil přísné kontrolní parametry na 

vypouštění emisí a také, aby splnil parametry podle evropských norem, na základě kterých 

se provádí vyhodnocení shody výrobku. V manuálu kvality musí být popsán kompletní 

proces spalování a tento proces musí být monitorován úředně uznaným kontrolním 

orgánem (kontrola třetí stranou).  
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Popílek je jemnozrnný prach, který se převážně skládá z roztavených sklovitých částic 

kulovitého tvaru s jemným povrchem. V závislosti na použitém palivu se popílek rozděluje 

na křemenný a vápenatý. Hlavními složkami jsou křemen, hliník a složeniny železa a 

v případě vápenatého popílku také složeniny vápníku a oxidu vápenatého. Složení 

křemenných popílků odpovídá přírodně se vyskytujícím pucolánům (vulkanické popele), 

zatímco vápenaté popele také obsahují hydraulicky aktivní minerální fáze k těmto 

pucolánovým složkám. [1] 

 

Obrázek 6 - Odpadní hnědouhelný elektrárenský popílek[22] 

 

Zvláštní vlastností křemenného popílku je jeho pucolánová reaktivita, tj. schopnost 

reagovat s vápencem a vodou při teplotě okolí a takto tvořit odolnost dodávající minerální 

fáze podobné těm v portlandském cementu. Se zřetelem na jemnost popílku a rozmístění 

velkostí částic a také jeho pucolánovou reaktivitu je uhelný popílek nejvíce používán ve 

stavebních materiálech na cementové bázi, ve kterých zlepšuje jejich technické vlastnosti a 

nahrazuje cement. 

 

3.2.3 STRUSKA 

Struska vzniká při spalování uhlí v topeništích s vypouštěním strusky u dna kotle. 

V takových topeništích jsou popeloviny odváděny v tekutém stavu za velmi vysokých 
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teplot (1500 - 1700°C) a prudce zchlazeny ve vodní lázni. Jednotlivé fáze tohoto procesu 

jsou: 

1. Práškové uhlí je pomocí transportního vzduchového proudu přeneseno do spalovací 

komory kotle tepelné elektrárny. 

2. V této spalovací komoře při teplotách nad 1500ºC se struska taví do tekutého stavu a 

takto je vypouštěna ze dna kotle. 

3. Spaliny obsahující popílek procházejí kotlem a také, pokud je jí osazen, denitrifikační 

jednotkou a ekonomizérem a nakonec přechází do přepravní jednotky na prach. V systému 

na odstranění prachu, který obvykle funguje na principu elektrostatického odlučování a 

skládá se z několika fází (buněk), se popílek odděluje od spalin a je buď přepraven do 

zásobníků na popílek nebo zpětně dopraven do kotle. 

4. Prudké ochlazení roztaveného materiálu, který plyne z tavné komory do vodní lázně má 

za následek tvorbu nekrystalických, písek připomínajících granulí. 

5. Granule strusky se potom z vody dopraví do vysoušecí jednotky a podle potřeby se 

použije speciální filtrační vrstva. 

6. Po nezbytné zpracování, ve formě zrání nebo drcení je vysušený materiál dopraven do 

skladovacích prostor tepelné elektrárny. Odtud se přepravuje ke konečnému zpracování a 

využití. 

Z přechodného uskladnění a dopravních prostředků se obvykle odebírají kontrolní vzorky 

v rámci sledování kvality. Charakter a rozsah sledování kvality závisí na zamýšleném 

účelu použití sklovité strusky. 

Struska je sklovitý materiál, následkem zpracovacího procesu má tvar lomených částic a 

jejich velikost se pohybuje od 0,2 do 11 mm. Mezi speciální vlastnosti těchto granulí patří 

jejich nízká hustota a instalační hmotnost, vysoký třecí úhel, vynikající odolnost vůči 

mrazu, malá citlivost na klimatické jevy, vysoká propustnost a výborný filtrační účinek, 

když se použijí ve filtračních vrstvách. 
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Obrázek 7 - Struska[22] 

 
 
 

Vlastnosti zpracované strusky splňují požadavky na zrnitostní třídy jako je třída 0,5 

vysoce kvalitního písku (třídy přírodního písku jsou od 0 do 5 mm). Struska neobsahuje 

žádné organické nečistoty. Všechny stopové prvky jsou pevně a trvale zatavené ve sklovité 

matrici. Systematicky prováděnými testy bylo prokázáno, že louhování sklovité strusky 

neuvolňuje žádné látky, které by byly škodlivé pro životní prostředí. 

 
 

3.2.4 POPEL Z FLUIDNÍHO LOŽE (FBC) 

Popel z fluidního lože (FBC) vzniká spalováním ve fluidních kotlích.[10] Tato 

technologie v sobě spojuje spalování uhlí a odsiřování spalin v kotli při teplotě spalování 

od 850 do 900°C. Jednotlivé fáze tohoto procesu jsou: 

1. Práškové uhlí a mletý vápenec pro odsíření se naloží do fluidního kotle. Fluidní lože se 

skládá z materiálu podobného písku, který je fluidován přidáním vzduchu ze spodní části 

kotle. 

2. Ve fluidním loži se uhlí a vápenec vzájemně promíchají a ohřejí na teplotu 850 až 

900°C. Tím dojde ke spálení uhlí, vápenec se rozloží a reaguje se sírou vzniklou 

spalováním uhlí. 

3. Minerály vzniklé spalováním uhlí se liší ve velikosti a v hustotě. Větší částice jsou 
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odstraněny z fluidního lože, jako ložový popel, jemnější částice opouštějí spalovací 

komoru společně se spalinami a produkty odsíření a nezreagovanými adsorbenty. 

V systému odstraňování prachu buď vírové filtry nebo elektrostatické odlučovače sbírají 

popílek a ten je pak přepravován do skladovacích zásobníků nebo smíchán s ložovým 

popelem a uskladněn v zásobnících nebo přechodně uskladněn. 

Popel z fluidního lože se přechodně uskladní a teprve potom prochází závěrečnými 

kontrolami a je dopraven na místo použití, obvykle silniční přepravou.[9] 

V závislosti na odsiřovacím procesu se fluidní popel, jakožto směs ložového popele a 

popílku, skládá z uhelného popele, produktů odsíření, zbytkového uhlí a nezreagovaných 

adsorbentů. Poměrně nízká teplota spalování vede k tvorbě jemnězrnných krystalových 

minerálů. Maximální velikost zrna je do 10 mm. Popel je bohatý na vápenec a síru 

důsledkem procesu odsiřování. Další hlavní chemické složky jsou křemen, hliník a oxid 

železitý. 

850 – 
900°C 

 

3.2.5 SDA PRODUKT 

Při odsiřování spalin polosuchou metodou vzniká v evropských tepelných elektrárnách 

produkt této odsiřovací metody (SDA produkt). Odsiřovací proces v tepelné elektrárně se 

skládá z níže uvedených fází: 

1. Vápencová suspenze zavedená do rozstřikovacího absorbéru reaguje s oxidem síry 

(SO2), který je přítomen ve spalinách. 

2. Teploty během technologického procesu se nastaví tak, aby se voda přítomná v systému 

zcela odpařila a výsledný produkt reakce (typicky SDA produkt) je v suchém stavu uložen 

v jednotkách na odstranění prachu. 

3. Konečný SDA produkt se přechodně uskladní na místě a odtud je dopraven k uživateli. 

V závislosti na umístění odsiřovacího systému SDA v trase spalin (nad nebo pod 

elektrostatickým odlučovačem) SDA produkt může obsahovat až 60% popílku v celkové 

hmotě. Toto má hlavní vliv na jeho další využití. 

SDA produkt se přechodně uskladní v zásobnících a teprve potom prochází závěrečnými 

kontrolami a je dopraven na místo použití, obvykle silniční přepravou. 

SDA produkt je jemnozrnný prach s velikostí částic většinou menší než 60 μm a obsahem 
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zbytkové vlhkosti nižším než 10% hmotnosti. Podle obsahu popílku se jeho barva mění od 

bílé po šedou. Vzhledem k rozdílům v technologických procesech (s (II)/ bez(I) 

předběžným odstraněním prachu) a ve vlastnostech paliv a pomocných prvků může být 

složení SDA produktu velmi rozmanité. SDA produkt je směsí následujících minerálů: 

hemihydrát síranu vápenatého, dihydrát síranu vápenatého (sádrovec), uhličitan vápenatý, 

hydroxid vápenatý a fluorid vápenatý. 

 

Obrázek 8 - Polosuchá metoda[7] 

 

3.2.6 ENERGOSÁDROVEC 

Energosádrovec vzniká během procesu odsiřování "mokrou"cestou v tepelných 

elektrárnách spalujících uhlí, který se skládá z odsíření spalin v elektrárně (viz obr. 1) a 

rafinačního procesu včetně oxidace, po kterém následuje separace, praní a sušení sádrovce. 

Tento proces v tepelné elektrárně se skládá z níže uvedených fází: 

1. Suspenze obsahující vápenec/křídu (CaCO3) nebo pálené vápno (CaO), které se 

rozprašují do odsiřovacího zařízení, reagují s kysličníkem siřičitým (SO2), který je 

přítomný ve spalinách a tím se tvoří siřičitan vápenatý(CaSO3). Výsledkem je tekutá 

směs, jejíž pevné složky jsou siřičitan vápenatý a sádra, které cirkulují v odsiřovacím 

cyklu. 

2. Siřičitan vápenatý se okysličí přidáním určených množství vzduchu a v následném 

krystalizačním procesu naváže dvě molekuly vody; tím se vytvoří suspenze sádrovce 
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(dihydrát siřičitanu vápenatého: CaSO4 . 2H2O) v jímce odsiřovacího zařízení. 

3. V další části technologického procesu prochází suspenze sádrovce, která je 

monitorována ohledně svých chemických a fyzikálních vlastností hydrocyklony, ve 

kterých probíhá částečné vysušení a prosévání částic sádrovce. Jemný materiál se vrací do 

odsiřovacího zařízení spalin. 

4. Další vysoušení a čištění sádrovce loužením ve vodě rozpustných látkách (např. chlorid) 

probíhá buď v odstředivce nebo na vakuovém filtru pásového typu. Čistící voda prochází 

dalším procesem v oddělené jednotce. Zbytkový vlhký obsah sádrovce (s výjimkou 

vázané krystalové vody) je mezi 5 a 12%. 

5. Konečný produkt - energosádrovec musí být nejdříve dosušen a potom se přemístí do 

přechodného uskladnění (zásobník, hala). Z nich se pak odváží na místo určení silniční, 

železniční a vodní přepravou. (Určité množství energosádrovce vyrobeného v Německu 

se skladuje ve skladech surovinových zdrojů z důvodu zajištění dlouhodobých dodávek 

pro průmysl zpracující sádru). Kvalita energosádrovce se denně kontroluje. Vzorky se 

musí odebrat těsně před přechodným uskladněním. Laboratorní testy se provádějí v 

souladu s instruktážním listem “FGD energosádrovec – Kvalitativní kritéra a metody 

analýzy”13 a jakýmikoliv dalšími parametry, které si odsouhlasí výrobce se zákazníkem. 
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Obrázek 9 - Výroba energosádrovce[6] 

 

 

 

FGD energosádrovec je vlhký, jemnozrnný materiál s obsahem zbytkové vlhkosti od 5 do 

12 % a nejméně 95 % koncentrací CaSO4 . 2H2O. V závislosti na výrobních podmínkách 

jsou tvary krystalů energosádrovce buď jehlovitého nebo deskovitého tvaru. 

Složení a vlastnosti energosádrovce jsou podle rozsáhlého vědeckého výzkumu identické s 

přírodním sádrovcem. 

 

 

Obrázek 10 - Energosádrovec[9] 
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3.2.7 MOŽNOSTI DEPONOVÁNÍ VEP 

V současnosti se v České republice v elektrárnách a teplárnách používají metody 

deponování vedlejších energetických produktů báňskou technologií, čerpání husté 

hydrosměsi a zpětného odvozu do vyuhlených lomů.[2] 

Metoda deponování báňskou technologií využívá nejčastěji deponování VEPů ve 

formě stabilizátu. Toto se provádí v míchacích centrech v areálech elektráren a tepláren. 

Jedná se o smíchání jednotlivých složek vedlejších energetických produktů, to znamená 

popílků z fluidního nebo roštového kotle, určitého procenta energosádrovce ( většinou do 

2% ) a přimísením určitého poměru vody ( většinou mezi 20-30% ) na takovou míru 

výsledného certifikovaného stavebního výrobku ( CSV ), která zaručí minimální dobu 

nutnou pro dopravu a zpracování z areálů elektráren na místo určení. 

V těchto případech se nejčastěji využívá dálková pasová doprava, 

která se sestává z jednotlivých dopravníků (stabilních v trase mezi areálem elektrárny 

a úložištěm). Na místě ukládání, to znamená na úložišti či prostorech většinou v území 

vnější nebo vnitřní výsypky přilehlých šachet, se vlastní zakládání vedlejších 

energetických produktů provádí pomocí báňské technologie, využití přesuvného pasového 

dopravníku nebo dopravníků, které jsou přestavovány paralelním nebo vějířovitým 

způsobem.[3] Na posledním dopravníku pojíždí po kolejích shazovací vůz, který buď 

materiál převádí na pasový zakládací vůz, nebo vytváří těleso ukládaného materiálu podél 

zakládacího dopravníku.  
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Obrázek 11 - Ukládání pomocí zakládacího dopravníku[23] 

Další metodou transportu VEPů z nakládací stanice je pomocí automobilové dopravy.  

 

Obrázek 12 - Nakládací centrum[12] 

 

 

 

Vlastní nakládka materiálu je realizována v prostorách míchacího a nakládacího 

centra elektrárny. Toto centrum je vybaveno nakládací technologií, která umožňuje 

kontinuální nakládku produktu na korby nákladních vozů. Vozidla jsou schopna přepravit 

materiál na místo vykládky v relativně krátkém čase, což přináší vysoké zefektivnění 
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celého procesu. K deponování  jsou většinou využívány tzv.automobilové výsypky 

v prostorách lomu, kde dochází k ukládání jednotlivých materiálů. Konečná úpravu 

materiálů se vždy tvoří pomocí pásových dozerů a hutnících mechanizmů, nejčastěji 

vibračních válců s hladkým běhounem. V rámci provozních protiprašných opatření je 

nejčastěji využíván postřik vodou za pomoci kropicích vozů. Trvalejší charakter 

protiprašných opatření tvoří nejčastěji vytvoření vrstvy z inertních materiálů nebo 

překrytím geotextilií.[12] 

 

Metoda čerpání husté hydrosměsi je v ČR využívána pouze na elektrárně Ledvice.[6] V 

míchacím centru jsou vedlejší energetické produkty namíchány do konzistence bahnité 

směsi. Za klasickým míchacím zařízením je umístěna velká domíchávací nádrž, ze které je 

směs dávkována do speciálních vysokotlakých čerpadel ( elektrárna Ledvice využívá 

čerpadlo GEHO), kterými je hustá hydrosměs trubním vedením transportována na úložiště 

Fučík ve vzdálenosti čtyř kilometrů. Po uložení této směsi dochází k částečnému 

vytvrdnutí uloženého materiálu. 

Tato metoda je velice náročná jak ekonomicky, tak z hlediska provozní údržby. 

 

Metoda zpětného odvozu do vyuhlených lomů počítá s využitím úložných prostor 

vzniklých hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem.[3] 

Materiál je deponován ve vyuhlených prostorech pomocí báňské technologie. V tomto 

případě se uvažuje o zpětném využití kolejové či automobilové dopravy, kterou je 

transportováno palivo do elektráren. Doprava by byla zpětně vytížena odvozem vzniklého 

vedlejšího energetického produktu.  

Tento léta využívaný způsob ukládání popílku a škváry je ekonomicky a provozně 

nejefektivnější.  
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Obrázek 13 - Zpětný odvoz do vyuhleného lomu[12] 

4 VYUŽITÍ VEP 

Využití vedlejších energetických produktů (VEP) závisí na jejich chemických, 

mineralogických a fyzikálních vlastnostech. Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány druhem a 

typem tepelné elektrárny, zdrojem a přísunem paliv a také typem uhlí a druhotných paliv. 

Stabilní vlastnosti produktu jsou hlavním předpokladem pro jeho využití. V tomto ohledu 

mají popele ze spalování uhlí mnohem příznivější nezbytné předpoklady než většina 

popelů z lignitu, jejichž složení má ve srovnání s uhelnými značné výkyvy. Z tohoto 

důvodu se popele z lignitu přednostně používají pro rekultivaci povrchových dolů. 

Všechny další pole uplatnění se řídí stejnými pravidly jako v případě popele z uhlí. 

4.1. VYUŽITÍ LOŽOVÉHO POPELE 

V Evropě ročně vzniká následkem spalování uhlí a lignitu přibližně 8 milionů tun 

ložového popele. Zatímco ložový popel vzniklý spalováním lignitu se téměř výhradně 
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používá k rekultivaci bývalých povrchových dolů, tak popel z tepelných elektráren 

spalujících uhlí má širší uplatnění. 

Chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti ložového popelu a jeho vyhovění příslušným 

normám, směrnicím a předpisům jsou pro jeho využití jako stavebního materiálu zcela 

zásadní. Některé aplikace vyžadují další zpracování materiálu jeho rozlámáním a prosetím, 

aby byl více homogenní. V jiných případech jsou požadavky na splnění jakosti pro jeho 

další využití splněny dokonce i bez nutnosti jeho dalšího zpracování. 

V roce 2009 se ve stavebnictví využilo přibližně 3,5 milionu tun ložového popele. Z tohoto 

množství přibližně 45 % bylo využito jako jemné plnivo do betonových bloků, 37% 

v silničním stavitelství a asi 14 % do cementu. 

Typické využití ložového popele musí pro tyto aplikace splňovat určené kvalitativní 

požadavky, mezi které patří: 

- u betonových bloků 

- pro zemní práce a pozemní stavitelství 

Vlastnosti ložového popele jsou obzvlášť užitečné: 

-  na použití při výstavbě cest a stezek a při stavbě průmyslových nebo skladovacích 

     ploch 

      -     při rekultivaci, úpravách terénu 

      -     při stavbě vázaných a nevázaných nosných vrstev a vázaných základních 

             povrchových vrstev 

- pro podklady silnic 

- při stavbě hlukových bariér. 

- jako lehké kamenivo do betonových výrobků pro výrobu betonu 

- jako surovina pro výrobu slínkového cementu 

- jako plniva pro cement 

- pro výrobu cihel 

- pro zahradnictví a krajinářství 

4.2. VYUŽITÍ POPÍLKU 
 

V roce 2009 se spalováním lignitu a uhlí vyprodukovalo přibližně 43 milionů tun popílku. 

Většina popílku pocházejícího ze spalování lignitu (přibližně 23 milionů tun) se využívá 

pro rekultivaci povrchových dolů, šachet a lomů. 
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Asi 20 milionů tun popílku se použilo ve stavebnictví a podzemním dolování, tzn. jako 

přídavek do betonu, dále v pozemním stavitelství a jako surovina ve výrobě slínkového 

cementu. Popílek se také používá v míchaných cementech, v betonových blocích a jako 

plniva, míněno zaplnění povrchových dolů, šachet apod. 

Typické využití popílku musí pro tyto aplikace splňovat určené kvalitativní požadavky, 

mezi které patří: 

- jako přídavek do betonu podle EN 206-1 

Popílek se používá jako přísada do betonu v různých poměrech v závislosti na 

jednotlivých míchacích recepturách a pro vylepšení vlastností betonu, např. jako 

redukující prvek tepla při hydrataci, pro zlepšení trvanlivosti a zvýšení odolnosti vůči 

chemickým látkám. Do určité míry se jím nahrazuje cement a tím je možné snižovat 

obsah cementu v betonu podle potřeby. Pro tento typ využití musí být popílek vyroben 

podle EN 450-17a EN 450-28 

- pro stavbu silnic: podle národních předpisů 

Kromě použití v betonových podkladech a vrstvách se popílek používá také v živičných 

povrchových vrstvách a hydraulicky vázaných základech silnic. Příslušné požadavky na 

kvalitu jsou stanoveny v instruktážních listech a technických požadavcích vydaných 

národními úřady nebo jsou uvedeny v evropských či národních normách. 

- pro výrobu cementu 

Popílek se používá jako surovinová složka při výrobě slínkového cementu 

nebo jako hlavní složka při výrobě portlandského popílkového cementu nebo 

portlandského kompozitního cementu.  

- u betonových bloků 

- jako výplně šachet dolů a podpovrchových důlních děl 

- pro výrobu cihel 

- při zemních pracích a krajinářství 

V rámci zemních prací a krajinářství se využívají mechanické vlastnosti popílku při 

zakládání a vylepšování základů cest, nábřeží, při stavbě protihlukových bariér a 

rekultivaci a zlepšení vlastností půdy. 

- pro výrobu malty, nivelačních potěrů podlah a omítek a stavebních prvků pro důlní 

a inženýrské stavitelství 

Ve shodě s křivkou energetických požadavků a sezónních pracovních zatížení tepelných 
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elektráren spalujících uhlí se popílek většinou produkuje během chladnějších měsíců, kdy 

je stavebnictví v útlumu. Z tohoto důvodu je nutné postavit u některých tepelných 

elektráren zásobníky s kapacitou do 50.000 tun, aby byly zajištěny suché skladovací 

prostory na popílek před jeho použitím jako přídavku do betonu. V některých případech se 

certifikovaný popílek skladuje v navlhčeném stavu během zimních měsíců, potom je 

opětovně přesušen v oddělených prostorech během letních měsíců a následně použit při 

výrobě stavebních materiálů. 

 

4.3. VYUŽITÍ STRUSKY 

Chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti strusky a její vyhovění příslušným 

normám, směrnicím a předpisům jsou pro její využití zcela zásadní. Některé aplikace 

vyžadují další zpracování materiálu jeho rozlámáním a prosetím, aby byl více homogenní. 

V roce 2009 se v Evropě vyprodukovalo asi 1,9 milionu strusky. Poměr využití strusky byl 

100 %. Přibližně 66 % se použilo jako písek na tryskání, asi 10% jako spárovací a 

odvodňovací vrstvy a přibližně 14% se použilo jako kameniva do betonu. 

Typické využití strusky musí pro tyto aplikace splňovat stanovené kvalitativní požadavky, 

mezi které patří: 

- pro stavbu silnic: národní předpisy pro použití strusky na vozovkách, jako 

podkladového materiálu, plniva, povrchu parkovišť a stezek 

- jako tryskací prostředek pro povrchovou úpravu kovu a betonu 

- pro výrobu betonu 

- pro cihly 

- při zemních pracích 

Struska se využívá pro vylepšení půdy, jako filtrační materiál při odvodnění, jako plnivo a 

podkladový materiál 

- pro stavbu silnic: národní předpisy pro použití strusky na vozovkách, jako 

podkladového materiálu, plniva, povrchu parkovišť a stezek 
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Obrázek 14 - Možnosti využití VEP při stavbě hráze[12] 

4.4. VYUŽITÍ POPELE Z FLUIDNÍHO LOŽE (FBC) 

Množství fluidního popela vyprodukované v Evropě bylo v roce 2009 přibližně 1 

milion tun. Tato produkce je ve srovnání s produkcí v České republice malá. V roce 2009 

bylo použito přibližně 0,2 milionu tun fluidního popele vyprodukovaného v Evropské Unii 

jako výplně ve stavebnictví (40%), jako výplně dutin (30%) a jako stabilizace podloží. 

Vzorová použití fluidních popelů jsou společně s kvalitativními požadavky, které je nutno 

pro taková použití splnit, stanovena v národních normách. 

 
Obrázek 15 – Výstavba hráze 1.úložného prostoru[12] 
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4.5. VYUŽITÍ SDA PRODUKTU 

V roce 2009 se v Evropě vyprodukovalo přibližně 0,5 miliónu tun produktu 

vzniklého odsiřováním polosuchou metodou (SDA produktu). Tyto systémy polosuché 

metody odsíření se nepoužívají na tepelných elektrárnách spalujících lignit. Tato produkce 

je ve srovnání s produkcí v České republice malá. 

Přibližně 0,3 milionu tun SDA produktu vyprodukovaného v zemích evropské patnáctky se 

použilo jako výplně (ve stavebnictví, v konstrukcích a jako výplně dutin). Z toho zhruba 

7% se použilo jako hnojiva pro rostliny a jako vstřebávadlo při mokré metodě odsíření 

(23,5 %). SDA produkt má díky obsahu síry a vápníku vynikající vlastnosti jako hnojivo a 

využívá se v zemědělství a lesním hospodářství. V Německu je SDA produkt uveden na 

seznamu hnojiv jako samostatné hnojivo. Požadavky splňují SDA produkt ze systémů 

vybavených předběžným odstraněním prachu. Vzorová použití SDA produktu jsou 

společně s kvalitativními požadavky, které je nutno pro taková použití splnit, stanoveny v 

národních normách. 

 

 
Obrázek 16 - Severní hráz[12] 
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4.6. VYUŽITÍ ENERGOSÁDROVCE 

Množství energosádrovce vyprodukovaného v Evropě bylo v roce 2009 přibližně 

12 milionu tun. Více než 80 % celkové evropské produkce energosádrovce se zpracovává v 

cementářském a sádrovém průmyslu. Celkem asi 5% energosádrovce bylo přechodně 

uskladněno jako surovinová zásoba pro budoucí použití, zejména pro výrobu sádrokartonu 

a přibližně 7% zlikvidováno. Energosádrovec se používá jako surovina pro bezpočet 

sádrových výrobků díky své čistotě a homogenitě, které jsou ve srovnání s přírodním 

sádrovcem vyšší. Více než 5 milionů tun energosádrovce se v roce 2009 použilo pro 

výrobu sádrokartonových panelů. Energosádrovec se dále používá při výrobě sádrových 

bloků, samonivelačních podlahových stěrek, strojních omítek. 

Podobně jako přírodní sádrovec musí být i energosádrovec vysušen tepelnými prostředky 

předtím, než se použije do stavebních materiálů a během tohoto procesu je krystalická 

voda částečně nebo zcela odstraněna. Předtím, než se energosádrovec použije na staveništi 

nebo ve zpracovatelském průmyslu, se do něj opětovně přidá voda, čímž se zahájí řízený 

ustalovací proces. 

Energosádrovec se používá jako retardér při výrobě cementu a jako plnivo ve výrobě 

barev, lepidel a plastů. Dále se využívá v zemědělství, kde je energosádrovec využíván 

jako zdroj vápence a síry pro hnojiva, komposty a zlepšovací prostředky půdy. 

Typické využití energosádrovce musí pro tyto aplikace splňovat stanovené kvalitativní 

požadavky, mezi které patří:při použití jako suroviny pro výrobu cementu a sádry: 

Kvalitativní kritéria energosádrovce, při použití jako hnojiva.

 

Obrázek 17 - Energosádrovec[9] 
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5 DOPORUČENÍ 
 

Při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách vznikají produkty spalovacího 

procesu (struska a popílek) a z procesu odsiřování kouřových plynů energosádrovec. V 

minulosti byly struska a popílek dopravovány ve formě hydrosměsi do prostor jejich 

uložení, takzvaných odkališť. S cílem ekologizace provozu uhelných elektráren začal být 

od poloviny 90. let prosazován způsob ukládání suchou cestou, který je šetrnější k 

životnímu prostředí – podstatně snižuje množství vody, které přichází s ukládaným 

materiálem do styku a omezuje tak vypouštění vody do recipientu. Dalším krokem v 

ekologizaci byla certifikace produktů spalování a energosádrovce jako stavebních 

materiálů a to jednotlivě i ve směsích, jejichž vlastnosti dále omezily množství vodných 

výluhů z ukládaných materiálů. Tyto směsi ve formě certifikovaných stavebních výrobků 

známé pod názvy stabilizát, deponát a aglomerát,  jsou doporučeny a velice úspěšně 

aplikovány k vytváření reliéfu krajiny, zahlazování následků důlní činnosti a ke stavebním 

účelům. 

Například v elektrárně Tušimice jsou tři lokality, které dříve sloužily nebo stále slouží k 

ukládání vedlejších energetických produktů: 

Odkaliště Vysočany bylo využíváno v letech 1976–1996 pro ukládku hydraulicky 

dopravované strusky a popílku. V současné době byla v této lokalitě dokončena technická 

rekultivace a byl zahájen projekt výstavby golfového hřiště, které značně rozšíří možnosti 

sportovního vyžití obyvatel Chomutovska, Mostecka a Žatecka a zároveň umožní účelně 

využít jinak problematicky zhodnotitelný prostor. 

Odkaliště Tušimice je využíváno od roku 1967. V minulosti pouze pro ukládku 

hydraulicky dopravované strusky a popílku. V současné době začíná jeho uzavírání a 

tvarování certifikovanou struskou. Po dokončení tvarování bude následovat technická 

rekultivace, která tomuto prostoru vdechne konečný reliéf respektující ráz okolní krajiny. 

Na takto upravené ploše bude probíhat biologická rekultivace, jejímž cílem bude ozelenit 

lokalitu rostlinami, které jsou pro místní podmínky typické. 

Úložiště Stodola je využíváno od roku 1996 k ukládce deponátu (směs strusky, popílku a 

energosádrovce) suchou cestou. Úložiště se nachází na výsypkách dolu Libouš.  
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Po ukončení ukládky vedlejších energetických produktů je doporučena následná 

rekultivace území. Jejím cílem je změnit reliéf krajiny tak, aby byly zahlazeny následky 

důlní činnosti.[2] 

Rekultivaci lze rozdělit na tři fáze:  

1. Fáze – Asanace – V průběhu asanace dochází k vyplnění nedoplavených prostor a 

nerovností, stabilizaci a zarovnání pláží, plání a svahů a zabezpečení proti 

negativním vlivům úložiště na životní prostředí. Je třeba zabránit průsakům, 

výluhům, prašnosti, povrchové erozi a znečištění povrchových vod. 

2. Fáze – Technická rekultivace – Zde dochází ke konečnému tvarování a stabilizaci 

krajiny, zpřístupnění území (aglomerát, stabilizát, energosádrovec), k hrubým 

terénním úpravám, rozprostřením ornice a půdotvorných substrátů, obnovení 

využitelnosti půdy. 

3. Fáze – Biologická rekultivace – Je poslední fáze rekultivačního procesu, je to 

návrat života do sanovaného a rekultivovaného území, návrat devastovaného území 

ke společensky prospěšnému využití zemědělské, lesnické, hydrické a ostatní 

činnosti.[2] 
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V České republice se v roce 2009 vyprodukovalo v tepelných elektrárnách spalujících 

fosilní paliva více než 15 milionů tun vedlejších energetických produktů. 

Mezi tyto vedlejší energetické produkty řadíme strusku, ložový popel a popílek z různých 

druhů kotlů a také SDA produkt vzniklý odsiřováním suchou metodou. Dále pak 

energosádrovec vznikající následkem odsiřování mokrou metodou. Z celkového počtu 15 

milionů tun vedlejších energetických produktů vyprodukovaných v České republice, tvoří 

množství vyprodukovaného popele přibližně 11 milionů tun a okolo 4 milionů tun jsou 

produkty získané z odsiřovacích procesů spalin. 

Vedlejší energetické produkty mají široké použití při výrobě stavebních materiálů, ve 

stavebnictví, pro konstrukční práce v podzemním důlním stavitelství, při rekultivačních 

pracích, obnově krajiny po povrchovém dolování, sanačních pracích, při stabilizaci území 

dotčených důlní činností atd.  

Vedlejší energetické produkty jsou ve většině případů s úspěchem využívány jako 

náhražka přirozeně se vyskytujících minerálů a tím slouží k ochraně životního prostředí, 

protože snižují potřebu těžby těchto přírodních surovin. Vedlejší energetické produkty dále 

napomáhají snižovat energetickou spotřebu a tím i vypouštění emisí do ovzduší, například 

CO2, které jsou nezbytným důsledkem výrobních procesů produktů, které jsou jimi 

nahrazeny. 

Všechny vedlejší energetické produkty jsou vyráběny za plně řízeného spalovacího 

procesu a modifikovaných odsiřovacích postupů. Většina vedlejších energetických 

produktů se vyrábí tak, že splňují legislativní požadavky norem nebo jiných technických 

podmínek pro dané oblasti použití. K tomu, aby vedlejší energetické produkty splnily 

nároky kladené ze strany odběratelů, musejí být na určitou dobu v určité formě uskladněny 

nebo zpracovány jiným způsobem. 

Přechodné uskladnění je nezbytné, protože největší produkce vedlejších energetických 

produktů je v zimním období (topná sezóna), zatímco možné využití VEPů ve stavebnictví 

je během zimních měsíců problematické. Skladovací prostory jsou proto nezbytností pro 

garanci stabilní kvality výrobku do jeho koncového využití.  

Závěrem lze konstatovat, že vedlejší energetické produkty mají s přihlédnutí k ochraně 

životního prostředí do budoucna vysoký potenciál jako alternativa za primární suroviny. 
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