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Anotace 

Tématem mé diplomové práce je výroba tuhého alternativního paliva PALOZO II, 

které vyrábí společnost OZO Ostrava s.r.o. z odpadů. V úvodu diplomové práce je 

zpracována analýza zdrojů vhodných odpadů pro výrobu PALOZO II a způsob kontroly 

kvality vhodných odpadů. V další části diplomové práce jsou popsány možnosti doplnění 

materiálů pro výrobu PALOZO II o směsné komunální odpady. PALOZO II doplněné o 

směsné komunální odpady je kvalitativně porovnáno s parametry certifikátu udělenému 

výrobku PALOZO II. V závěrečné části diplomové práce je popsáno vyhodnocení obou 

způsobů výroby tuhého alternativního paliva PALOZO II. 
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Summary 

This thesis concerns the manufacture of PALOZO II, an alternative fuel produced 

from waste by the company OZO Ostrava s.r.o. The introductory part consists of an 

analysis of the waste sources it can be produced from, and the quality control methods 

employed to determine their suitability. The following part of the thesis discusses the 

possibility of supplementing these sources with material derived from general municipal 

waste. PALOZO II, combined with municipal waste, is then qualitatively compared with 

the official product certification which sets out the parameters for the production of 

PALOZO II. An evaluation of both production methods concludes the thesis. 
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1 ÚVOD  

V diplomové práci se budu zabývat výrobou tuhého alternativního paliva (TAP) 

z odpadů, které má obchodní název PALOZO II a je vyráběno společností OZO Ostrava 

s.r.o. (OZO). Výroba TAP PALOZO II naplňuje současné trendy nakládání s odpady 

v České republice (ČR). Zpracováním odpadů, které nemají kvalitu vhodnou k zpětnému 

využití, nebo recyklaci, může výroba TAP využít energetický potenciál ukrytý v těchto 

odpadech. 

Výrobek PALOZO II je dnes převážně tvořen z odpadů, které vznikají při třídění 

separovaného sběru komunálního odpadu a průmyslových ostatních odpadů, které vznikají 

při výrobě a nejdou dále využít, nebo recyklovat. Tyto odpady v minulosti končily na 

skládkách tuhého komunálního odpadu (TKO). Díky tomu bylo do tělesa skládek TKO 

ukládáno velké množství odpadů, které jsou z pohledu výrobce TAP důležitým materiálem 

pro jeho výrobu. 

Poptávka po výrobku PALOZO II rok od roku stoupá, proto se v diplomové práci 

zabývám analýzou stávajících zdrojů vhodných odpadů pro výrobu TAP. Výrobek 

PALOZO II jak jsem již výše zmiňoval, se především vyrábí z materiálů, které pocházejí 

ze separace směsného komunálního odpadu. Analýza se zabývá především zmapováním 

všech dotříďovacích zařízení, která jsou v dostupné dojezdové vzdálenosti od společnosti 

OZO, tedy Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje. 

Dále se budu v diplomové práci zabývat analýzou ostatních zdrojů odpadů, které 

vznikají z dotřídění mimo dotřiďovací zařízení, a která se rovněž zabývají dotřiďováním 

separovaného sběru komunálního odpadu.    

Tyto materiály jsou po úpravě a dalším dotřídění na speciálním zařízení, 

přeměněny v energeticky hodnotné palivo, které je dále možné v ČR podle platné 

legislativy prozatím využít pouze v rotačních pecích využívaných v cementárnách a 

vápenkách. Snahou nejen výrobců TAP, ale i většiny zpracovatelů odpadů je tyto výrobky 

uplatnit i v dalších energetických zařízeních, které současná legislativa neumožňuje. 

V diplomové práci dále popisuji současný příjem vhodných materiálů pro výrobu 

PALOZO II, způsob laboratorního testování nových materiálů a způsob provádění analýzy 

hotového certifikovaného výrobku PALOZO II. 



Bc. Jiří Pitron – Vliv materiálového složení na kvalitu TAP PALOZO II 

 

2015  2 

Výroba TAP ve společnosti OZO má již 14 letou tradici, od začátku výroby TAP 

PALOZO II společnost OZO již provozuje druhé zařízení, na kterém jsou odpady 

upravovány. Současné zařízení má menší energetickou náročnost je výkonnější a k obsluze 

potřebuje méně zaměstnanců. Vzhledem k zvyšující se poptávce po výrobku PALOZO II 

ze strany současných odběratelů se v diplomové práci zabývám možností využití 

neseparovaného komunálního odpadu, pro výrobu PALOZO II.  

Svoz neseparovaného komunálního odpadu je pro společnost OZO hlavní činnost, 

kterou se zabývá. Každý rok je od občanů města Ostrava svezeno více než 50000 t 

směsného komunálního odpadu, který se odváží na skládku TKO, která je rovněž 

provozována společností OZO. Vzhledem k této skutečnosti se v této oblasti nabízí velké 

možnosti získávání nových materiálů pro výrobu TAP. 

Využití energetického potenciálu, který je obsažen ve směsném komunálním 

odpadu se jeví jako velká příležitost, kterou by společnost OZO mohla využít a nahradit 

tímto způsobem materiály vhodné pro výrobu PALOZO II, kterých je v současné době na 

trhu omezené množství.  

V závěrečné části diplomové práce budu porovnávat kvalitu současného výrobku 

PALOZO II vyrobeného z odpadů, které byly před vstupem na výrobní zařízení 

analyzovány v laboratořích společností OZO, s kvalitou vyrobeného TAP které bude 

doplněné o nadsítné z neseparovaného komunálního odpadu. V diplomové práci uvedu 

vyhodnocení porovnání obou výrobků z pohledu předepsané kvality, kterou musí 

certifikovaný výrobek PALOZO II splňovat vůči svým současným odběratelům. 
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2 CHARAKTERISTIKA DOSTUPNÝCH MATERIÁLŮ PRO 

VÝROBU TAP 

Současným trendem využívání odpadů je především jejich materiálové využití a 

recyklace, jak ukládá platná legislativa a zároveň se producenti odpadů snaží v maximální 

míře ekonomicky snížit náklady na odpadové hospodářství svých společností. Z pohledu 

výroby alternativního paliva se jedná především o plastové odpady, které jsou pro výrobu 

TAP velmi cenné, ale zároveň z pohledu materiálového využití jedny z nejlépe 

využívaných a tedy méně dostupných materiálů.[1]   

Odpadní materiály, ze kterých se vyrábí náhradní alternativní palivo PALOZO II 

jsou k výrobě dováženy jako heterogenní směs odpadů nepravidelného složení. Odpadní 

materiály pro výrobu PALOZO II jsou sváženy především z blízkého okolí města Ostravy, 

ale také ze vzdálenějších lokalit jako například z Olomouckého kraje, Zlínského kraje a 

dalších.[1]  

Dostupnost vhodných materiálů se posuzuje nejen z hlediska složení jednotlivých 

odpadů, což je nutné pro další zpracování, ale také z pohledu ekonomického a to jak pro 

zpracovatele společnost OZO, tak pro dodavatele těchto odpadů. Jednoznačně převládá 

skutečnost, co je pro dodavatele odpadu ekonomicky výhodnější, tak bude s odpadem 

v rámci legislativních možností dále nakládat. Znamená to, že pokud je odpad dále 

materiálově nevyužitelný a v dané lokalitě bude ekonomicky výhodnější odpad např. uložit 

na skládce, bude producent tento odpad ukládat na příslušné skládce odpadu.[1] 

Jedná se o další faktor, který snižuje možnosti získání vhodných odpadních 

materiálů pro výrobu PALOZO II. Vzhledem ke kontinuální dvousměnné výrobě TAP 

PALOZO II, je nutné zajistit zdroje odpadních materiálů v dostatečném množství 

umožňující dodržet tento provoz a zároveň nevytvářet příliš velké zásoby odpadů 

s ohledem na prostory a bezpečnost na pracovišti. Návozy odpadního materiálu musí být 

rozloženy s ohledem na denní provozní potřebu a kapacitní možnosti skladových prostor. 

Na základě těchto provozních potřeb, byla provedena analýza dovážených odpadů pro 

výrobu PALOZO II. Analýza měla za úkol nejen ukázat materiálovou skladbu 

využívaných odpadů, množství, oblasti, ze kterých je odpad dovážen, ale najít případně 

nové zdroje odpadů, které by se daly využívat k výrobě PALOZO II.[1]  
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Na základě výsledků analýzy se dají určit primární zdroje odpadů, ze kterých se 

dnes PALOZO II vyrábí a z jakých oblastí tyto odpady pocházejí. Dalším výsledkem 

provedené analýzy bylo zjištění, že oblast výroby TAP se rok od roku rozšiřuje, zájem o 

alternativní paliva z odpadů ze strany zpracovatelů, tedy cementáren se zvyšuje a zároveň 

se v této oblasti výroby TAP zvyšuje konkurenční prostředí.[1] 

Výroba TAP ve společnosti OZO má více jak dvanácti letou tradici, po celou 

dobu je hlavním odběratelem PALOZO II cementárna v Hranicích, která je členem 

skupiny Dyckerhof-Buzzi. Množství vyrobeného PALOZO II je přímo úměrné potřebám 

cementárny v Hranicích, jen malá část vyrobeného paliva je dodávaná dalšímu odběrateli, 

kterým je vápenka Mokrá patřící do skupiny CARMEUSE CZECH REDPUBLIC s.r.o.[2] 

Od uvedení do provozu nové modernizované linky na výrobu PALOZO II 

začátkem roku 2013, stoupla poptávka po alternativním palivu v roce 2014 ze strany 

cementárny v Hranicích více jak o 60%. V roce 2013 společnost OZO vyrobila 9 926 tun 

PALOZO II, v roce 2014 to již bylo 15 556 tun. Z toho do cementárny v Hranicích bylo 

dodáno 13 764 tun PALOZO II a do vápenky v Mokré 1 792 tun.[1] 

2.1 Analýza zdrojů odpadů pro výrobu PALOZO II v roce 2014 

Analýza materiálové skladby odpadů dodávaných pro výrobu PALOZO II v roce 

2014 nám ukázala, že hlavním zdrojem materiálu pro výrobu jsou odpady z dotříďovacích 

zařízení, nebo odpady, které si společnost OZO dotřídí sama ve vlastním zařízení (viz obr. 

1). [1]  

Jenom necelých dvacet procent odpadů pochází od společností, které se zabývají 

výrobou, nikoli dotřiďováním odpadů. Z celkového objemu vhodných odpadů se jedná 

tedy pouze o pětinu vstupního materiálu, který je ale pro výrobu PALOZO II velmi 

důležitý. Tento materiál má neměnné chemické a fyzikální vlastnosti a proto se stává 

jakýmsi základním materiálem, který předurčuje výstupní kvalitu PALOZO II.[1]  

Průměrné měsíční návozy odpadů vhodných pro výrobu PALOZO II v roce 2014 

byly vysledovány takto, separovaný komunální odpad žluté kontejnery občané 170 t, 

separovaný plastový odpad podnikatelé 170 t, separovaný velkoobjemový odpad ve 
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sběrných dvorech 65 t, separovaný velkoobjemový odpad podnikatelé 300 t, vyseparovaný 

odpad z dotříďovacích zařízení 650 t, odpad z výroby 300 t.[1]  

 

Obrázek č. 1: Analýza odpadů přijímaných na výrobu PALOZO II v roce 2014.[1] 

 

Všechny odpady, které jsou využity pro výrobu PALOZO II jsou sváženy na 

výrobní linku TAP, umístěnou v areálu společnosti OZO na ul. Frýdecká v Ostravě 

Kunčicích. Odpady z výrobních procesů jsou předem podrobeny laboratorní analýze, u 

odpadů které jsou dováženy z dotříďovacích zařízení, se tato analýza neprovádí. Jedná se o 

směs vytříděných plastů, které z pohledu materiálové kvality nejsou ekonomicky vhodné 

k dalšímu využití a jsou na dotříďovacích zařízeních vytříděny do zbytkového odpadu, 

který není určen k materiálovému využití.[2]  

Všechny vhodné odpady pro výrobu PALOZO II jsou po zvážení a zavedení do 

evidence shromažďovány v přijímacích velkokapacitních zásobnících o objemu 4500 m3, 

nebo jsou ve slisovaných balících uloženy v hale.[3] 
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Plně využitá kapacita zásobníků postačí jako zásoba pro výrobu TAP cca na 9 

pracovních dnů při plném výkonu výrobní linky ve dvousměnném provozu. Výrobní linka 

při plném výkonu zpracuje 7 až 8 t odpadu za hodinu, zásoba vhodného materiálů ve 

velkokapacitních zásobnících se pohybuje přibližně na hranici 1000 t. Hmotnostní zásobu 

odpadu nelze určit zcela přesně, jelikož se jedná o heterogenní směs, která je dovážena jak 

ve volném stavu, tak ve slisovaných balících.[3]  

2.1.1 Dotřiďovací linky plastů - Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj se svým 1 218 732 obyvateli je nejlidnatější oblastí Severní 

a Jižní Moravy. Na celém území Moravskoslezského kraje je provozováno jedenáct 

dotříďovacích zařízení.[4] 

 Největší množství vhodných materiálů pro výrobu PALOZO II, je na výrobní 

linku právě z dotříďovacích zařízení provozovaných na území Moravskoslezského kraje. 

Jedná se o 40% z celkového návozu všech vhodných materiálů. Zařízení jsou většinou 

provozována konkurenčními společnostmi, nebo odpadovými společnostmi ve vlastnictví 

měst či obcí (viz obr. 2).[4]  

Odpady pocházející z dotříďovacích zařízení, jsou heterogenní směsí, která má 

nestabilní kvalitu. Z celkového množství separovaného komunálního odpadu dodaného 

k separaci na dotřiďovací linky plastů je cca 40 % plastů vytříděno k materiálovému 

využití a zbylá část je vytříděna jako nevhodný materiál.[1] 

 V Moravskoslezském kraji je více než 93 % tohoto nevhodného materiálu 

předáváno k dalšímu zpracování do společnosti OZO, která ho dále upravuje k 

následnému energetickému využití jako TAP. Po zpracování na výrobní lince TAP je část 

dodaného odpadu přibližně 30% vyseparována, jako nevhodný materiál, který není pro 

výrobu PALOZO II vhodný. Tento nevhodný materiál je odvážen na skládku TKO 

v Ostravě Hrušově, provozovanou rovněž společností OZO, kde je uložen do tělesa 

skládky.[1] 
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Obrázek č. 2: Analýza dodavatelů odpadů z dotříďovacích zařízení přijímaných na výrobu PALOZO II 

v roce 2014.[1] 

Nejvýznamnějším dodavatelem odpadů z dotřiďovacího zařízení, který je vhodný 

pro výrobu TAP, a není vhodný k dalšímu materiálovému využití, nebo recyklaci je 

společnost .A.S.A., spol. s r.o. – provozovna Ostrava (.A.S.A.) (viz obr. 2).  

Dotřiďovací linka separovaných odpadů provozována společností .A.S.A. je na 

území města Vratimov. Odpady na dotřiďovací linku jsou dováženy ze všech oblastí 

Moravskoslezského kraje kde společnost .A.S.A. provádí separovaný svoz komunálního 

odpadu, nebo sváží odpady z podnikatelské činnosti.. Mezi další dodavatele odpadů na 

dotřiďovací zařízení ve Vratimově, patří obce, nebo města, která si svážejí separovaný 

odpad vlastními technickými službami a neprovozují vlastní dotřiďovací zařízení, nebo 

provádějí pouze částečnou separaci a nedotříděný odpad předávají společnosti .A.S.A.. 

Společnost .A.S.A. na svém zařízení třídí široký sortiment plastových odpadů například  

PET láhve podle barevného rozlišení, PE obalový materiál, PP obalový materiál, PS 

obalový i stavební, ABS, PA a další.[5]  
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1% T.S. Havířov                 
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6% M.Pedersen 
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Jičín             
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6% T.S. Opava                   
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Ostrava             
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Třinec         
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0.2% T.S Vítkov                     
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2% van 

Gansewinkel       
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Zbytkové odpady z dotřiďovacího zařízení jsou lisovány a dopravovány ke 

zpracování do společnosti OZO. Průměrný měsíční návoz zbytkového odpadu v roce 2014 

od společnosti byl 342 t (viz tabulka č. 1). [1] 

Významným partnerem společnosti OZO, který dodává odpady pro výrobu 

PALOZO II z dotřiďovacího zařízení je společnost Nehlsen Třinec s.r.o. (Nehlsen). 

Společnost Nehlsen své dotřiďovací zařízení provozuje v Oldřichovicích u Třince, zařízení 

je provozováno k využití separovaných složek komunálního odpadu především v oblasti 

třinecka. Na zařízení jsou rovněž separovány odpady z podnikatelské činnosti z celého 

Moravskoslezského kraje.[6]  

Zbytkový plastový odpad je rovněž před jeho další přepravou lisován. Přeprava 

lisovaného odpadu je ekonomicky výhodnější, především při přepravě odpadu na delší 

vzdálenosti a zároveň je lisovaný odpad výhodnější při skladování před odvozem 

k dalšímu zpracování. Průměrný měsíční návoz zbytkového odpadu z dotřiďovacího 

zařízení v roce 2014 byl 101 t (viz tab. č. 1).[1]  

K dalším důležitým partnerům dodávajícím odpady z dotříďovacích zařízení patří 

například Technické služby Opava s.r.o. (T. S. Opava). T. S. Opava jsou stejně jako 

společnost OZO ve vlastnictví města, ve kterém působí a mimo jinou svou činnost svážejí 

komunální odpad z města Opava a přilehlých cca 30 obcí a provozují vlastní dotřiďovací 

zařízení.[7] 

Na třídicí lince, která je umístěna v areálu sídla společnosti se třídí především 

PET láhve, PE obalový materiál a PP obalový materiál. Ostatní nevhodný plastový odpad 

je slisován a převážen ke zpracování do společnosti OZO.[7] 

V roce 2014 bylo průměrně měsíčně do společnosti OZO vyexpedováno 46 t 

zbytkového odpadu (viz tabulka č. 1).[1] 

Frýdecká skládka, a.s. (Frýdecká skládka), patří rovněž k významným partnerům 

společnosti OZO. Podobně jako OZO a T. S. Opava se stará o svoz komunálního odpadu 

z města své působnosti Frýdek Místek a jeho přilehlých obcí.  
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Frýdecká skládka provozuje své vlastní dotřiďovací zařízení v Lískovci u Frýdku 

Místku, kde rovněž separuje složky, které jsou k materiálovému využití a recyklaci 

ekonomicky nejvýhodnější.[8]  

Nevyseparovaná složka odpadu je volně ukládána do velkoobjemových 40 m3 

kontejnerů a přepravována ke zpracování na výrobní linku TAP do společnosti OZO. 

Průměrný měsíční návoz zbytkového odpadu v roce 2014 byl 32 t (viz tabulka č. 1).[1] 

Na obrázku č. 2 je procentuální zhodnocení návozu zbytkového odpadu ze všech 

dotříďovacích zařízení provozovaných v Moravskoslezském kraji v roce 2014[4]. Z grafu 

na obrázku č. 2 vyplývá, že pouze ze dvou dotříďovacích zařízení provozovaných 

v Moravskoslezském kraji není zbytkový odpad předáván do společnosti OZO k dalšímu 

využití, ale je ukládán na skládku. Obě společnosti se snaží najít ekonomicky schůdnou 

cestu, jak zbytkový odpad přepravit do společnosti OZO, v roce 2014 proběhlo několik 

zkušebních návozů, které byly vyhodnoceny negativně[1]. 

Tabulka č. 1: Analýza dotříďovacích zařízení v Moravskoslezském kraji [1]  

Dotřiďovací linky plastů - Moravskoslezský kraj 

Provozovatel 
zbytkový odpad t/měsíc 

2014 
třídicí linka využití 

Frýdecká skládka, a.s. 32 Frýdek Místek PALOZO II 

T. S. Havířov a.s. 11 Havířov PALOZO II 

T. S. Nový Jičín přísp. org. 9 Nový Jičín PALOZO II 

T. S. Opava s.r.o. 46 Opava PALOZO II 

OZO Ostrava s.r.o. 170 Ostrava, Kunčice PALOZO II 

Nehlsen Třinec, s.r.o. 101 Třinec PALOZO II 

T. S. Vítkov přísp. org. 3 Vítkov PALOZO II 

.A.S.A. spol. s r.o. Ostrava 342 Vratimov PALOZO II 

van Gansewinkel, a.s. 15 Ostrava, Bartovice PALOZO II 

Marius Pedersen a.s. 48 Chlebičov skládka Chlebičov 

T. S. Krnov s.r.o. 10 Krnov skládka Krnov 
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2.1.2 Dotřiďovací linky plastů – Olomoucký kraj 

Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po výrobku PALOZO II ze strany 

cementárny v Hranicích i vápenky v Mokré, je nutné rozšířit dodavatele vhodných 

materiálů pro výrobu TAP. Ekonomicky nejdostupnější jsou přilehlé kraje a to kraj 

Olomoucký a kraj Zlínský.[1] 

V analýze materiálové dostupnosti byly zmapovány všechny dotřiďovací zařízení 

v těchto krajích (viz tabulka č. 2 a 3), podle kterých se dá vysledovat potenciál vhodných 

materiálů. Analýza v budoucnosti pomůže správně zvolit doplnění chybějícího množství 

materiálu, ale také ekonomicky nejvýhodnější variantu.[1]  

Tabulka č. 2: Analýza dotříďovacích zařízení v Olomouckém kraji [1]  

Dotřiďovací linky plastů - Olomoucký kraj  

Provozovatel zbytkový odpad t/měsíc třídicí linka využití 

T. S. Jeseník a.s. 20 Jeseník skládka Supíkovice 

EKO servis Zábřeh s.r.o. 30 Zábřeh TAP Prachovice  

T. S. města Přerov s.r.o. 19 Opava skládka Žeravice 

REMIT s.r.o. 50 Šternberk skládka Šternberk 

ECOPAK, spol. s r.o. 50 Šumperk TAP Prachovice 

T. S. města Olomouc a.s. 50 Olomouc PALOZO II 

 

V roce 2014 bylo v Olomouckém kraji provozováno celkem šest dotříďovacích 

zařízení na separaci plastových odpadů pro 636 015 obyvatel trvale žijících v tomto kraji. 

Z toho jsou tři zařízení provozovány technickými službami ve vlastnictví příslušných měst 

a tři zařízení provozují soukromé společnosti zabývající se zpracováním odpadu.[9]  

Ze všech zařízení provozovaných v Olomouckém kraji, končí ve společnosti OZO 

celkem 23 % zbytkového odpadu, 40 % zbytkového odpadu je v současnosti ukládáno na 

skládky TKO a 37 % zbytkového odpadu využívají konkurenční společnosti rovněž 

k výrobě TAP.[1] 

Společnost ECOPAK spol. s r.o. (Ecopak) má své dotřiďovací zařízení umístěno 

ve městě Šumperk, kde dotřiďuje separovaný komunální odpad od občanů a 

podnikatelských subjektů v tomto městě a přilehlém okolí. Produkce zbytkového odpadu 
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na tomto zařízení je 50 t měsíčně, zbytkový odpad je lisován a před dalším zpracováním 

skladován na volné ploše.[10] 

 V roce 2014 společnost OZO provedla čtyři zkušební návozy tohoto zbytkového 

odpadu s tím, že výsledná kvalita byla negativně ovlivněna špatným skladováním před 

expedicí. Ve slisovaných balících bylo obsaženo velké množství vody, která se projevila 

v hotovém výrobku PALOZO II zvýšenou vlhkostí. Z těchto důvodů byla spolupráce 

s firmou Ecopak prozatím ukončena, v současnosti se hledá řešení uskladnění slisovaného 

materiálu, tak aby nedocházelo k jeho znehodnocení. Zbytkové množství separovaných 

plastů z města Šumperk a okolí by mohlo být v budoucnu významným množstvím 

vhodného odpadu pro výrobu PALOZO II.[1]  

Největší aglomerací v Olomouckém kraji je město Olomouc a přilehlé obce 

tohoto krajského města. Město Olomouc leží na hlavní spojovací trase Ostrava vápenka 

Mokrá u Brna a zároveň je cca 40 km vzdálená od cementárny v Hranicích. Tato 

skutečnost je určující pro oboustranně ekonomicky výhodnou spolupráci.[1] 

 Dotřiďovací zařízení na separaci plastů provozují Technické služby města 

Olomouc a.s. ve svém areálu v části Olomouc – Bělidla. Průměrná měsíční produkce 

zbytkového odpadu ze separace je 50 t, zbytkový odpad je volně ukládán do 

velkoobjemových 40 m3 kontejnerů. Kontejnery jsou sváženy společností OZO 

v pravidelném cyklu výměnným způsobem.[11] 

Zbylá dotřiďovací zařízení provozována v Olomouckém kraji nespolupracují se 

společností OZO na dalším využití zbytkového odpadu. Technické Služby Jeseník a.s. 

zbytkový odpad po separaci plastů ukládají na vlastní skládku TKO v Supíkovicích, velká 

přepravní vzdálenost neumožňuje oboustranně výhodné podmínky pro spolupráci.[12] 

 Obdobné podmínky nevýhodné spolupráce jsou i u ostatních provozovatelů, 

Technické služby města Přerova s.r.o. využívají vlastní skládku TKO. REMIT s.r.o. patřící 

společnosti Marius Pedersen třídí plastové odpady ve městě Šternberk a ukládá zbytkové 

odpady rovněž na vlastní skládku.[13]  

Poslední dotřiďovací zařízení v Olomouckém kraji provozuje společnost EKO 

servis Zábřeh s.r.o. (EKO servis), které je ve vlastnictví města Zábřeh. EKO servis provádí 

svoz separovaného komunálního odpadu ve městě Zábřeh a jeho okolí, po částečné 
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separaci zbývající materiál dále předává podle ekonomicky nejvýhodnějších podmínek 

k dalšímu zpracování konkurenčním společnostem.[14]  

2.1.3  Dotřiďovací linky plastů – Zlínský kraj 

Ve Zlínském kraji je v roce 2014 provozováno celkem 14 zařízení na dotřiďování 

plastového odpadu, pro 585 583 trvale žijících obyvatel v tomto kraji.[15] 

Šest zařízení je provozováno jako městská zařízení, zbylých osm je provozováno 

společnostmi v soukromém vlastnictví. Společnost OZO využívá pouze 7 % zbytkových 

odpadů vyprodukovaných ve Zlínském kraji, 42 % odpadů je dále využíváno pro výrobu 

TAP jinými společnostmi buď pro využití v ČR, nebo v Polsku a zbývajících 51 % 

zbytkového odpadu končí na skládkách TKO.[1] 

Tabulka č. 3: Analýza dotříďovacích zařízení ve Zlínském kraji [1]  

Dotřiďovací linky plastů - Zlínský kraj 

Provozovatel zbytkový odpad t/měsíc třídicí linka využití 

T. S. Otrokovice s.r.o. 4 Otrokovice TAP Biowaste 

T. S. Holešov, s.r.o. 6 Holešov TAP Biowaste 

RESO - regionální sdružení 7 Hulín TAP Biowaste 

Biopas, spol. s r.o. Kroměříž 
30 

Uherský Brod skládka 

T. S. Luhačovice s.r.o. Uherský Brod skládka 

Rumpold s.r.o. Uh. Brod Uherský Brod skládka 

T. S. Val. Meziříčí s.r.o. 6 Třinec 
TAP PALOZO 

II 

.A.S.A.  R. pod Radhoštěm 4 Vratimov 
TAP PALOZO 

II 

Sběrné suroviny Uh. Hradiště 30 Uherské Hradiště TAP Mokrá 

Valašsko kloboucké služby s.r.o. 
14 

Vsetín TAP Polsko 

T. S. Vsetín, s.r.o. Vsetín TAP Polsko 

EKOLTES Hranice, a.s. Vsetín TAP Polsko 

T. S. města Vizovice přís.org 2 Otrokovice skládka 

T. S. Zlín s.r.o. 45 Zlín skládka 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že polovina zbytkových odpadů z dotříďovacích 

zařízení ve Zlínském kraji by bylo možné dále využívat jako TAP, ale vzdálenost a poloha 
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umístění jednotlivých zařízení je z pohledu přepravy do společnosti OZO v současnosti 

ekonomicky nevýhodná. V budoucnosti by se mohl Zlínský kraj stát významným 

dodavatel energeticky využitelných odpadů.[1]  

2.1.4 Dotřiďovací linka plastů - OZO Ostrava spol. s r.o.  

Dotřiďovací linka plastů, kterou provozuje společnost OZO od roku 2002 je 

umístěna v areálu sídla společnosti a je technicky propojena s výrobní linkou TAP. 

Zařízení slouží k dotřiďování separovaných odpadů vyprodukovaných občany města 

Ostravy a přilehlých 37 obcí kde společnost OZO provádí pravidelný svoz separovaného 

komunálního odpadu. Společnost OZO na dotřiďovací lince separuje PET láhve podle 

barevného složení, PE obalový materiál, PP obalový materiál, tetrapakové obaly a 

hliníkové obaly.[16] 

Jednotlivé vytříděné složky jsou lisovány do balíků, které jsou uskladněny 

v přilehlé hale (viz obr. 3), před transportem k dalšímu materiálovému využití. Nevhodný 

odpad je pomocí dopravníkových pásů dopraven do zásobníkových boxů pro výrobu 

PALOZO II.[16] 

 

Obrázek č. 3: Vytříděné slisované PET láhve. 
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 Zařízení je také využíváno a k dotřídění plastového odpadu z komerční činnosti 

společností, které mohou využít dostupný městský systém svozu, nebo jsou tyto odpady do 

zařízení dopravovány ve velkoobjemových kontejnerech 7 m3, 20 m3 a 40 m3.[16]  

Systém městského svozu separované složky komunálního odpadu je prováděn 

v pravidelných intervalech svozovými prostředky rotopress, plastový odpad je odkládán do 

kontejnerů o objemu 1100 l a 220 l žluté barvy. Do žlutých kontejnerů, které sváží 

společnost OZO, mohou občané také odkládat obaly tetrapak a hliníkové obaly.[16]  

Kontejnery jsou rozmístěny v jednotlivých městských částech podle požadavků 

příslušných městských obvodů, v obcích o rozmístění kontejnerů rozhodují příslušné 

obecní úřady (viz obr. 4).[16] 

 

Obrázek č. 4: Umístění kontejnerů v městské části Ostrava - Zábřeh. 

Společnost OZO obsluhuje pravidelně 3687 ks 1100 l a 240 l kontejnerů na 

separovaný sběr plastů, z toho na území města Ostravy je rozmístěno 2263 ks 1100 l a 240 

l kontejnerů, v přilehlých obcích a komerčních společnostech obsluhuje OZO celkem 1424 

ks těchto kontejnerů. V měsíčním průměru v roce 2014 bylo zbytkového odpadu z tohoto 

zařízení 340 t.[1] 
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2.1.5 Dotřiďování odpadů v boxech společností OZO Ostrava spol. s r.o.  

Další třídění odpadů vhodných pro výrobu PALOZO II provádí společnost OZO 

v boxech určených pro shromažďování odpadů (Buřok) z komerční činnosti. Odpady 

navážené do Buřoku jsou dopravovány ve velkoobjemových kontejnerech 7m3 až 40m3, 

nebo je komerční společnosti navážejí svými vlastními vozidly.[1]  

Směsné odpady uložené v Buřoku jsou ručně dotřiďovány a odpady vhodné pro 

výrobu PALOZO II jsou ukládány do velkoobjemového 40 m3 kontejneru, který je 

pravidelně vyvážen do příjímacích boxů. Tento odpad je převážně směsí plastů, dřeva, 

textilu a asfaltové nepískované lepenky. Takto vytříděný odpad tvoří významný podíl na 

celkovém dodaném množství vhodných materiálů, v roce 2014 byl měsíční průměrný 

návoz tohoto odpadu 300 t.[1]   

2.1.6 Dotřiďovaní velkoobjemových odpadů ve sběrných dvorech OZO 

Ostrava spol. s r.o. a přilehlých obcí 

Posledním zdrojem vhodného odpadu pro výrobu PALOZO II z dotřídění, jsou 

sběrné dvory provozované společností OZO. Společnost OZO provozuje na území města 

Ostravy třináct sběrných dvorů a jeden sběrný dvůr ve městě Studénka. Ve sběrných 

dvorech se třídí odpady, které jsou svým charakterem vhodné pro výrobu PALOZO II, 

jako například koberce, dřevěný a dřevotřískový nábytek, plastový odpad apod. Odpady na 

sběrné dvory dovážejí občané města Ostravy vlastními vozidly a obsluha sběrných dvorů 

určuje, do kterých velkoobjemových kontejnerů je odpad ukládán. Odpad je po naplnění 

velkoobjemových 7 m3 kontejnerů dopravován na výrobní linku ke zpracování (viz obr. 5). 

V roce 2014 bylo takto měsíčně vytříděno v průměru 65 t vhodného materiálu pro výrobu 

PALOZO II. [1] 

Dále je velkoobjemový odpad pro výrobu PALOZO II získáván z přilehlých obcí, 

které nejsou součástí statutárního města Ostrava, pravidelnými svozy. Tyto obce 

neprovozují vlastní stacionární sběrné dvory, ale mají se společností OZO uzavřené 

smluvní podmínky pro odvoz nejen velkoobjemových odpadů od občanů. Svozy pro 

občany těchto obcí se provádějí v pravidelných jarních a podzimních termínech. V roce 
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2014 tak bylo využito pro výrobu PALOZO II z těchto svozů celkem 352 t vhodného 

odpadu. Společnost OZO tímto způsobem obsluhuje patnáct obcí v blízkém okolí města 

Ostrava. [1]  

Podobný způsob svozu velkoobjemového odpadu provádí společnost OZO ještě u 

dalších devíti mimo Ostravských obcí. Kdy do těchto obcí jsou vícekrát ročně 

rozmísťovány velkoobjemové 7 m3 kontejnery, občané těchto obcí mohou využívat 

kontejnery k odložení odpadů z domácností. Velkoobjemový odpad je svezen do areálu 

společnosti OZO v Ostravě – Kunčicích, kde je následně dotříděn, v roce 2014 bylo 

k dotřídění z těchto obcí dovezeno celkem 584 t odpadu. Odpad vhodný k výrobě 

PALOZO II je převezen do příjmového zásobníku a následně zpracován na lince pro 

výrobu TAP.[1] 

 

 

Obrázek č. 5: Odvoz velkoobjemového odpadu sběrný dvůr O. Kunčice. 

 

2.1.7 Odpady z výroby vhodné pro PALOZO II 

V porovnání, s odpady které pocházejí z dotřiďování, je množství navážených tzv. 

jedno druhových materiálů pocházejících z výrobních procesů minimální (viz obr. 1), ale 
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zároveň jsou tyto odpady velmi důležité, protože se jedná o homogenní, laboratorně 

prověřené materiály, které udržují vysokou kvalitu výrobku PALOZO II.[3] 

Nejvýznamnějším odpadním materiálem pro výrobu PALOZO II jsou pro 

společnost OZO automobilové interiérové prostřihy společnosti HP - Pelzer s.r.o. 

Mezinárodní společnost HP – Pelzer se zabývá výrobou komponentů pro automobilový 

průmysl na celém světě, odštěpný závod umístěný v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová 

vyrábí interiérové obložení vozidel, které je vyráběno v kombinaci plastových a textilních 

vláken.[17] 

Odpad je na výrobní linku PALOZO II dopravován nepřetržitě každý den 

velkoobjemovými 40 m3 lisovacími kontejnery společností Marius Pedersen. Prostřihy jsou 

před přepravou lisovány, protože se jedná o velkorozměrový odpad se špatnými 

vlastnostmi pro skladování.[1] 

 

Obrázek č. 6: Laboratorní analýza HP – Pelzer. 
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Velmi dobré chemické vlastnosti (viz obr. 6) a množství dodávaného odpadu jsou 

jedním ze základních vstupních materiálů, které určují výslednou kvalitu hotového 

výrobku PALOZO II (viz tabulka č. 4). Průměrná měsíční produkce odpadů z výroby 

společnosti HP – Pelzer je 179 t.[1]    

Mezi další významné množství vhodných materiálů z výroby patří produkce 

odpadů společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. (Mölnlycke) výrobní závod 

Karviná.[18] 

 Měsíční produkce odpadu závodu Mölnlycke je mnohem nižší než u společnosti 

Pelzer pouze 27 t, ale jedná se o směs materiálů laboratorně prověřených (viz tabulka č. 4), 

které zvyšují výstupní kvalitu výrobku PALOZO II. Materiál na výrobní linku si 

přepravuje společnost OZO vlastními velkoobjemovými 40 m3 kontejnery.[1] 

Dalším dodavatel vhodného materiálu je společnost GRUPO ANTOLIN 

OSTRAVA s.r.o. (Grupo). Grupo má svůj výrobní závod v průmyslové zóně Ostrava 

Hrabová, kde společnost vyrábí rovněž interiérové vybavení pro automobilový průmysl, 

materiál je na výrobní linku dovážen v lisovacích velkoobjemových 40 m3 kontejnerech 

společností Marius Pedersen.[19]  

Průměrná měsíční produkce odpadů pro výrobu PALOZO II z provozu Grupo 

v Ostravě - Hrabové je 15 t a vlastnosti odpadu jsou rovněž velmi dobré (viz tabulka č. 4). 

Všechny plastové odpady dodávané z procesu výroby na výrobní linku PALOZO II jsou 

významné i když se jedná o ne příliš velká množství, prověřené materiály s dobrými 

chemickými a fyzikálními vlastnostmi pomáhají udržet vysokou kvalitu výrobku PALOZO 

II.[1]   

2.1.8 Separace nevhodných odpadů pro výrobu PALOZO II 

Laboratorní analýzy vstupních materiálů si společnost OZO provádí ve vlastních 

laboratořích v Ostravě – Kunčicích. Výhodou vlastních laboratoří je pružnost vyhotovení 

analýzy a zrychlení příjmu vyhovujících materiálů. Naopak nežádoucí materiály, 

především odpady obsahující zvýšený obsah Cl jsou při zjednodušené laboratorní zkoušce 

pomocí měděného drátku a plamene hořáku okamžitě vyřazeny z příjmu.[20]  
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Z výše uvedené analýzy dostupnosti vhodných materiálů pro výrobu PALOZO II 

vyplývá, že 60 % materiálů pochází z dotříďovacích zařízení, u kterých provedení 

laboratorní analýzy jednotlivých složek není možné. Jedná se o nepravidelnou směs 

různorodých plastů, ale mnohdy i zbytky papíru, textilu a podobných odpadů, které 

s každou dodávkou mění svůj poměr jednotlivého složení a čistoty. Na základě těchto 

skutečností se u těchto materiálů neprovádí laboratorní analýza, provedení laboratorní 

analýzy u tohoto typu materiálu není vypovídající. K zabránění vstupu nekvalitního 

materiálu do PALOZO II slouží dotřiďovací zařízení ve výrobní lince.[1] 

Dotřiďovací zařízení umístěná ve výrobní lince slouží k maximálně 

možnému odseparování těchto nežádoucích odpadů, které se dostanou na výrobní linku. 

Separační zařízení využívaná ve výrobním procesu PALOZO II, jsou z mnohaletých 

zkušeností zařazena tak aby výsledný výrobek byl v nejvyšší možné kvalitě odpovídající 

parametrům odběratele (viz tabulka č. 5).[2] 

Na začátku procesu výroby, je odpad přepraven mostovým jeřábem k primárnímu 

drtiči VAZ 2000 M-F-T V vyrobený společností Vecoplan AG, kde je odpad předupraven 

na velikost cca 250 × 250 mm. Primární drtič má dostatečný výkon a vstupní plnící otvor 

na úpravu i velkorozměrových odpadů, které jsou po zdrobnění na výše uvedené rozměry 

připraveny k další separaci na výrobním zařízení.[21] 

 Prvním zařízením v procesu výroby je magnetický separátor Wagner Magnete 

452-95/120-450 G2, který je vybaven elektromagnety a permanentními magenty. 

Magnetický separátor odstraní všechny nežádoucí feromagnetické materiály, které jsou 

také mnohdy součástí zbytkového odpadu dopravovaných z dotříďovacích zařízení[22] 

Dalším v řadě separátorů na výrobní lince pro výrobu PALOZO II je vzduchový 

třídič Western WS, který má za úkol odseparovat všechny materiály s příliš vysokou 

měrnou hmotností. Může se jednat o části stavebních odpadů, kameny, nebo nemagnetické 

kovy, které nesmí obsahovat konečný výrobek PALOZO I. Tyto příměsi by negativně 

ovlivnili výsledné procento obsaženého popela v konečném produktu.[23] 

Posledním separačním zařízením ve výrobní lince je optický separátor TITECH 

autosort, zařízení je vysoce účinné a v systému výrobní linky PALOZO II je nastaven na 

odseparování nežádoucích plastů s vysokým obsahem Cl.[24]  
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Nízký obsah Cl do 0,5 % v konečném produktu je jedním z hlavních ukazatelů 

kvality výrobku PALOZO II.[3] 

Na konci celého procesu úpravy a separace odpadů pro výrobu PALOZO II, je 

materiál podrcen na sekundárním drtiči VAZ 2500 RS F-T rovněž vyrobený společností 

Vecoplan AG. Sekundární drtič vybavený kruhovým sítem s okatostí 25 × 25 mm upraví 

odpad na finální velikost výrobku PALOZO II.[25]  

Odpadní materiály, které pocházejí z výroby nebo jsou dotřiďovány ve sběrných 

dvorech a Buřoku, jsou nejprve laboratorně analyzovány a teprve na základě získaných 

výsledků je možné tyto odpady přijímat na výrobní linku PALOZO II.[2] 

Tabulka č. 4: Laboratorní výsledky vybraných odpadů pro výrobu PALOZO II [3]  

Fyzikálně-chemické vlastnosti vybraných odpadů pro výrobu TAP. 

název 
výhřevnost 

[MJ/kg] 
popel 
[%] 

H2O 
[%] 

obsah Cl 
[%] 

obsah S 
[%] 

Prostřihy HP Pelzer 32,33 1,60 0,00 0,01 0,00 

Mölnlycke textil 25,19 0,20 0,00 0,00 <0,00 

PARTR sedačky polyuretan  26,50 2,10 0,50 0,14 <0,90 

Grupo Antolin automotiv 35,90 1,90 0,00 0,01 0,01 

TN Plus automotiv 28,60 10,00 0,00 0,01 0,00 

Sběrné Suroviny UH plast 18,68 3,80 0,40 0,08 <0,04 

SEJONG Czech plast 25,40 0,50 0,30 0,05 0,00 

Patrem Pipe drcené pneumatiky 37,50 0,20 0,00 0,01 0,10 

SITA automotiv 37,20 45,30 0,00 0,01 0,00 

ORC Recycling papír směs 14,30 1,20 0,80 0,00 0,00 

Gesta plast 31,50 0,20 0,00 0,02 0,00 

 

2.1.9 Laboratorní analýzy zbytkových odpadů z dotříďovacích zařízení 

Společnost OZO má vlastní laboratoř, která je pro všechny sledované chemické a 

fyzikální parametry vybavena. V laboratoři se provádějí jak vstupní analýzy nových 

materiálů dodávaných pro výrobu PALOZO II, tak analýzy hotového výrobku určeného 

k exportu. Zjištěné parametry u nových materiálů jsou archivovány včetně fotografií (viz 

obr. 6) dodávaných materiálů, archív slouží jako zdroj informací o jednotlivých druzích 
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odpadů a zároveň se díky archívu nemusí opakovat analýzy u stejných materiálů. 

Laboratorní analýzy nových materiálů se provádí na stejném zařízení jako analýza 

hotového výrobku.  

Postup stanovení jednotlivých měření se řídí platnými českými technickými 

normami, podle kterých si laboratoř vypracovala pracovní postupy jednotlivých měření.[20] 

Před expedicí hotového výrobku PALOZO II se provádí laboratorní analýza u 

každé přepravované dodávky, aby mohla být zaznamenána kvalita hotového výrobku. 

Vzorek z hotového TAP PALOZO II je odebírán automaticky do kvartátoru, který je 

umístěn ve výrobní lince za sekundárním drtičem a který se provádí v pravidelných 

intervalech. Odběr vzorku hotového TAP, je dále automaticky kvartován kdy jedna 

čtvrtina vzorku je shromažďována do sběrné nádoby, ze které se odebere dílčí vzorek do 

uzavřené nádoby k laboratornímu testování.[26]   

Úprava vzorku na laboratorních mlýnech 

Odebraný vzorek je nejprve upraven na laboratorním nožovém mlýnu 

TESTCHEM – LMN, který je určen pro mletí měkkých a středně tvrdých vláknitých 

materiálů (viz obr. 7).  

 

Obrázek č. 7: Laboratorní nožový mlýn TESTCHEM – LMN. 
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Laboratorní nožový mlýn je vybaven stacionárním a rotačním segmentem, který 

je opatřený noži z nitridové oceli, laboratorní nožový mlýn umožňuje díky odstupu 

segmentů finální granulometrii až do minimálního průměru pod 0,5 mm.  

Výhodou tohoto laboratorního mlýna je, že díky své konstrukci umožňuje 

zpracovávat vzorky s vlhkostí až 15 %. Vzorkovaný materiál je do laboratorního mlýna 

nasypán do násypky umístěné ve vrchní části zařízení a podrcený materiál je odváděn přes 

textilní rukáv do připravené nádoby.[27] 

Vzorek podrcený na primárním laboratorním mlýnu je dále upraven na 

sekundárním zařízení, kterým je univerzální laboratorní řezací mlýn Pulverisette 19 

vyrobený Německou společností Fritsch GmbH. Laboratorní řezací mlýn je rovněž vhodný 

pro úpravu měkkých až středně tvrdých vláknitých materiálů jako například pryž, plast, 

papír, kůže apod. Vzorek je pomocí násypky přiváděn do mlecího prostoru, kde je 

umístěna soustava pevných a rotujících nožů. Materiál je řezacími noži rozemlet a dále 

propadá průběžně sítkem do sběrné nádoby. Takto upravený vzorek (viz obr. 8) je 

připraven k dalšímu laboratornímu testování.[28]    

 

 

Obrázek č. 8: Laboratorně upravený vzorek PALOZO II. 
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Stanovení spalného tepla 

 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti se řídí Českou technickou normou ČSN 

EN 15400 (83 8304) platnou od srpna roku 2011[29]. V laboratořích OZO je stanovení 

spalného tepla analyzováno na zařízení IKA C2000 basic. 

V kalorimetru IKA C2000 dochází k procesům hoření za přesně definovaných 

podmínek, do dekompoziční nádoby se vkládá odvážený vzorek paliva, který se zapálí a 

změří se nárůst teploty v kalorimetrickém systému. Specifické spalné teplo se vypočítává 

z hmotnosti vzorku, tepelné kapacity kalorimetrického systému a nárůstu teploty vody ve 

vnitřní nádobě měřícího zařízení.[30] 

Pro optimalizaci procesu hoření se dekompoziční nádoba naplní čistým kyslíkem, 

tlak kyslíkové atmosféry v dekompoziční nádobě je 30 bar. Zjišťování spalného tepla se 

zakládá na požadavku, aby hoření probíhalo za přesně definovaných podmínek. Teplota 

vzorkovaného materiálu musí mít před spálením 22°C, voda která je obsažená ve vzorku a 

voda která se vytvoří během hoření sloučenin v substanci obsahující vodík, jsou po shoření 

přítomny v tekutém stavu.[30] 

Během procesu nedochází k oxidaci atmosférického dusíku, plynné produkty 

hoření jsou kyslík, dusík, oxid uhelnatý a oxid siřičitý, tvoří se pevný popel. Spalné teplo 

je tvořeno kvocientem kvantity uvolněného tepla při úplném shoření pevné nebo tekuté 

látky a hmotnosti vzorku paliva. Při tomto výpočtu musí být voda vytvořená před shořením 

složek hořlavé látky přítomna po shoření v tekutém stavu, referenční teplota je 22°C.[30] 

Výhřevnost se rovná spalnému teplu sníženému o energii kondenzace vody, která 

byla obsažena v hořlavé látce a která se vytvoří během hoření. Výhřevnost je po technické 

stránce významnější hodnotou než spalné teplo, protože pouze výhřevnost může být 

vyhodnocena v pojmech energie ve všech důležitých aplikacích.[30] 

Zjištěním parametru o výhřevnosti materiálu a množství dodávané odpadu, lze při 

samotné výrobě PALOZO II kombinovat jednotlivé množství odpadů, tak aby výsledný 

produkt byl homogenní směsí, která si udržuje svoji stabilní požadovanou výhřevnost (viz 

tabulka č. 5).[31]  
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Stanovení obsahu síry a chloru 

Metody stanovení obsahu síry a chloru se řídí Českou technickou normou ČSN 

EN 15408 (83 8312)[32]. Společnost OZO využívá ve svých laboratořích přístroj Oxford 

Lab – X 3000/3500 (Oxford X). 

Oxford X je stolní analyzátor, který využívá princip energeticky disperzivní RTG 

fluorescenční spektrometrie ke stanovení koncentrací různých prvků v řadě různých 

materiálů. RTG fluorescenční spektrometrie je nedestruktivní analytická metoda, 

umožňující měření široké řady druhů vzorků touto technikou. Příprava vzorku k analýze je 

velice důležitá a může ovlivnit přesnost prováděné analýzy. Analyzovaný vzorek musí být 

homogenní a musí mít odpovídající tloušťku, aby se vešel do stanoviště vzorků. Všechny 

pracovní postupy přístroje Oxford X jsou automaticky řízeny vestavěným 

mikroprocesorem. Měření zkoumaných vzorků jsou provedena v průběhu měřícího cyklu, 

na jehož konci se vytiskne zpráva o provedené analýze.[33] 

Zjištěné množství procentuálního obsahu Cl a S ve zkoumaném vzorku odpovídá 

výsledné kvalitě výrobku PALOZO II, nebo se na základě zjištěného výsledku hodnotí 

kvalita vstupního materiálu. 

Tabulka č. 5: Laboratorní parametry vyrobeného TAP PALOZO II v roce 2014 [3] 

Laboratorní parametry výrobku PALOZO II 

Obsah H2O do 15 [%] 

Popel do 10 [%] 

Spalné teplo min. 22 [MJ/kg] 

Obsah síry do 0,9 [%] 

Obsah chlóru do 0,5 [%] 

 

Stanovení obsahu vlhkosti 

Stanovení obsahu vlhkosti v hotovém výrobku PALOZO II, nebo v materiálech 

dodávaných pro výrobu TAP se neřídí technickou normou, ale jedná se o parametr 

smluvený na základě vyhovujících podmínek odběratele. V případě výrobku PALOZO II 
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se jedná o maximální vlhkost TAP PALOZO II do 15 % (viz tabulka č. 5) a zároveň 

hranice vlhkosti do 15 % se stává vstupním kritériem dodávaných materiálů pro výrobu.  

Na určování obsahu vlhkosti ve vzorcích odpadů dodávaných na výrobní linku 

laboratoře společnosti OZO využívají, přistroj Sterilizátor Chirana HS 62A (Chirana HS), 

který pomáhá určit předepsaný obsah vlhkosti výrobku PALOZO II (viz tabulka č. 5)[34].  

Přistroj Chirana HS je určen ke sterilizaci nebo sušení materiálů pomocí horkého 

vzduchu s nucenou cirkulací. Sterilizovat nebo sušit lze pouze materiály, které snáší 

podmínky horkovzdušné sterilizace. V přístroji nesmí být sterilizovány nebo sušeny látky 

výbušné, hořlavé a agresivní, materiál se suší pomocí horkého vzduchu s nucenou 

cirkulací. Vzduch je ohříván topnými tělesy, umístěnými v topné vložce a je vháněn 

oběžným kolem mezerou kolem topné vložky do pracovního prostoru na analyzovaný 

materiál.[34] 

Analyzovaný materiál se připraví do předem zvážené nádoby, množství 

analyzovaného materiálu je stanoveno na 5 g. Takto připravený vzorek se vloží do 

pracovního prostoru přístroje Chirana HS.[34] 

V pracovním prostoru přístroje je pomocí tranzistorového regulátoru udržována 

teplota vzduchu na 105°C. Teplota v pracovním prostoru je kontrolována rtuťovým 

teploměrem umístěným nad dveřmi přístroje, po dosažení předepsané teploty je tato teplota 

v pracovním prostoru udržována až do dosažení konstantní hmotnosti analyzovaného 

vzorku.[34]  

V případě nadměrné vlhkosti analyzovaného vzorku je přístroj vybaven větracími 

otvory sacím a výfukovým. Přisávaný vzduch do pracovního prostoru proudí přes 

vyjímatelný filtr, který brání vstupu nežádoucích nečistot.[34] 

Rozdíl hmotnosti analyzovaného vzorku před vložením do pracovního prostoru 

přístroje Chirana HS a po skončení vysoušení až do konstantní hmotnosti vzorku nám 

určuje procentuální obsah vlhkosti analyzovaného materiálu. 
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Stanovení obsahu popela 

Stanovení obsahu popela pro TAP je stanoveno Českou technickou normou ČSN 

EN 15403 (83 8307).[35] 

 Ve společnosti OZO se ke stanovení obsahu popela využívá elektrická 

laboratorní muflová pec 018LP (viz obr. 9). Laboratorní pec 018LP je sestavena 

z  nerezové skříně pece, dveře laboratorní pece jsou rovněž z nerezu, dále je laboratorní 

pec vybavena regulátorem teploty, který je umístěn na boku pece a silovým 

rozvaděčem.[36] 

 Nerezové dveře laboratorní muflové pece jsou vybaveny žáruvzdornou těsnící 

vložkou, vnitřní část muflové pece je osazena korundovou vložkou, která má na vnější 

části umístěné topné těleso s tepelně izolační vrstvou.[36] 

 Povrchová část korundové mufle je opatřena engobou za účelem snížení difuze 

plynů vznikajících během vysoušení vzorku. Téměř celý vnější povrch laboratorní muflové 

pece je vyroben z nerezového materiálu, zbylé části mají antikorozní úpravu, tak aby 

docházelo k co nejmenšímu jejímu opotřebení.[36] 

 

Obrázek č. 9: Laboratorní muflová pec 018LP. 
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Ze vzorku, který jsme nejdříve upravili v laboratorních mlýnech, se odeberou 2 g, 

hmotnost vzorku se kontroluje na laboratorních analytických vahách s přesností 0,0002 g. 

Vzorek je umístěn do laboratorní misky, která je vyžíhána na konstantní hmotnost, miska 

s navážkou se vloží studené pece. Teplota se v peci postupně zvyšuje až na 815°C, vzorek 

se v laboratorní muflové peci žíhá přibližně 60 minut do konstantní hmotnosti.[20] 

Po skončení žíhání se miska s vysušeným vzorkem vyjme z laboratorní pece a 

ochlazuje se na vzduchu přibližně 5 minut, poté je vzorek přemístěn do exsikátoru, kde je 

až do doby, kdy má vzorek laboratorní teplotu. Následně je vysušený vzorek zvážen na 

analytické laboratorní váze. Váha se porovná s váhou vzorku před a po vysoušení a stanoví 

se procento vlhkosti obsažené v analyzovaném materiálu (viz tabulka č. 5).[20] 

Kvalitativní parametry PALOZO II   

Tuhé alternativní palivo PALOZO II je certifikovaný výrobek, který má certifikát 

udělený Technickými Laboratořemi Opava a.s., a má své přesně dané fyzikální i chemické 

parametry (viz tabulka č. 5).[31] 

Certifikovaný výrobek PALOZO II je na výrobní lince upravená směs odpadních 

materiálů, které se převážně skládají s odpadních plastů, odpadního textilu, dřeva a 

dřevotřískových materiálů, stavebních izolačních pásů a papíru. Tato směs je na výrobní 

lince společnosti OZO upravena tak, aby vznikl homogenizovaný výrobek, který má 

přesně stanovené parametry.[36]  

Tyto parametry musí mít při kontinuální výrobě minimální odchylky, jelikož 

koncové zařízení, na kterém je výrobek PALOZO II využíván nemůže zpracovávat 

rozdílně kvalitativní materiály. Výrobek PALOZO II je v současnosti využíván při výrobě 

cementu v rotační peci společnosti Cement Hranice, a.s., a při výrobě vápna společností 

CARMEUSE Czech Republic s.r.o.[36]       

 Vzhledem k výše popsaným laboratorním metodám prováděných přímo v 

laboratořích společnosti OZO je dodržování stanovených parametrů výrobku PALOZO II 

pravidelně kontrolováno. Výsledky provedených analýz výrobku PALOZO II ve 

společnosti OZO jsou porovnávány s výsledky, které si provádějí vlastní laboratoře 

jednotlivých odběratelů. [1]  
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Pravidelné kontrole se rovněž podrobují všechny nové materiály, které jsou 

určeny pro výrobu PALOZO II. Nevyhovující materiály mohou být díky provedeným 

analýzám okamžitě vyřazeny z výroby, naopak materiály, které mají kvalitnější parametry, 

než jsou uváděny v tabulce č. 5, mohou být využity k poměrovému mísení s méně 

vyhovujícími materiály.  

O provedených analýzách jednotlivých vstupních materiálů je vedena evidence, 

která je v písemné podobě s přiloženou fotografií analyzovaného materiálu. Jedná se o tzv. 

kartu zákazníka (viz obr. 10), která slouží k identifikaci jednotlivých materiálů, tak aby 

v případě jakéhokoli nevyhovujícího parametru mohl být materiál dohledán. Nevyhovující 

odpad, který by mohl být příčinou snížení kvality výrobku PALOZO II, může být 

v evidenci dohledán a vyřazen ještě před provedením laboratorní analýzy.[1] 

  

Obrázek č. 10: Karta zákazníka, dodavatele odpadu pro výrobu PALOZO II. 
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3 MOŽNOST DOPLNĚNÍ MATERIÁLU PRO VÝROBU TAP O 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 

Každoročně zvyšující se poptávka po výrobku PALOZO II ze strany zpracovatelů 

je důvodem k zamyšlení nad možnostmi získání nových zdrojů vhodných materiálů 

pro výrobu PALOZO II. Zpracovatelská linka na výrobu TAP ve společnosti OZO je 

schopná ve třísměnném provozu ročně vyrobit až 30000 t TAP, což je o téměř 50 % více, 

než bylo na tomto zařízení zpracováno v roce 2014. Vyrobit 30000 t výrobku PALOZO II 

znamená zajistit pro tuto výrobu téměř 36000 t vhodného materiálu.[1] 

 Z výše uvedené analýzy materiálové dostupnosti pro výrobu PALOZO II 

vyplývá, že v ekonomicky rentabilní dostupné oblasti pro společnost OZO jsou již téměř 

všechny zdroje využívány. Samozřejmě se nabízí možnost využívat podobné materiály ze 

vzdálenějších oblastí, ale současné možnosti nejsou nakloněny k tomu, aby byl vždy 

vhodný materiál energeticky využit na zařízení společnosti OZO. Tyto odpady jsou často 

za mnohem příznivějších ekonomických podmínek ukládány na skládce.[1] 

Společnost OZO se zabývá nakládáním s odpady jak ostatními, tak s odpady 

nebezpečnými. Prioritou společnosti OZO je svoz komunálního odpadu a to jak separované 

složky, tak samozřejmě směsného komunálního odpadu, který tvoří hlavní množství 

zpracovaného odpadu.[1]  

V roce 2014 společnost OZO prováděla komplexní systém nakládání s odpady pro 

statutární město Ostrava a 37 dalších měst a obcí, což představuje přibližně 400 tisíc 

obyvatel. Pro obsluhu tak široké svozové oblasti potřebuje společnost OZO celkem 46 

speciálních vozidel KUKA a ROTOPRESS, které jsou schopné v pravidelných intervalech 

tuto službu provádět.[1] 

 

  



Bc. Jiří Pitron – Vliv materiálového složení na kvalitu TAP PALOZO II 

 

2015  30 

 

Obrázek č. 11: Svozová oblast OZO, komunálního a separovaného odpadu.[1] 
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V celé svozové oblasti (viz obr. 11) má společnost OZO rozmístěno více než 9 

tisíc kusů 1100 l nádob a 46 tisíc 220 l nádob na směsný komunální odpad. Z této oblasti 

společnost OZO v roce 2014 zpracovala téměř 55000 t směsného komunálního odpadu, 

který vyprodukovali občané města Ostrava a přilehlých obcí. Celkové množství uložených 

odpadů na skládce tuhého komunálního odpadu (TKO) v Ostravě Hrušově bylo v roce 

2014 přibližně 82000 t odpadů, které byly uloženy do tělesa skládky a na technické 

zabezpečení bylo použito přibližně 23000 t stavebních odpadů.[1] 

Na základě této skutečnosti se dá říci, že prioritním odpadem, se kterým 

společnost OZO nakládá je směsný komunální odpad. Tento odpad, který je občany 

odkládán do tmavě zelených nádob, je všechen ukládán na skládce TKO v Ostravě – 

Hrušově. Skládka TKO je provozována společností OZO a slouží především pro ukládání 

odpadů vyprodukovaných občany města Ostrava a přilehlých obcí ve svozové oblasti 

společnosti OZO.[1] 

Skládka TKO v Ostravě Hrušově, kterou provozuje společnost OZO, se nachází 

v severovýchodní části městského obvodu Hrušov. Budování první až třetí etapy skládky 

TKO v Hrušově, začalo na bývalém odvalu Dolu Vítězný únor, Další etapy byly budovány 

na prostoru, kde byly ukládány stavební odpady. Skládka je umístěna tak, že se v blízkém 

okolí nenachází žádná zástavba, tato část Hrušove je neobydlena. Jižní část skládky je 

ohraničena železničním svrškem ČD, severní část skládky je ohraničena spojovací silnicí 

Ostrava, Bohumín.[37] 

Na skládku TKO v Ostravě Hrušově, která má stupeň zabezpečení S-OO3 lze 

ukládat odpady v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. Všechny etapy skládky TKO jsou 

vybaveny zařízením na jímání skládkového plynu. Odplynění skládky TKO je automatické 

a je řízeno průmyslovým počítačem, který je propojen s personálním počítačem 

s vizualizací provozních stavů. Automatický systém vyhodnocuje aktuální produkci 

skládkového plynu v jednotlivých etapách a umožňuje optimální čerpání skládkového 

plynu z celé skládky TKO s ohledem na aktuální produkci. Skládkový plyn je pomocí 

soustavy potrubí přiváděn k čerpací stanici skládkového plynu. Pomocí kogenerační 

jednotky o výkonu 750 kW je skládkový plyn přeměněn na elektrickou energii, společnost 
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OZO odčerpá ze skládky TKO v Hrušově přibližně 2 600 000 m3 skládkového plynu 

ročně.[37] 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že společnost OZO disponuje dostatečným 

množstvím materiálů, které by se daly využít při výrobě TAP PALOZO II.  

Občané statutárního města Ostrava a přilehlých obcí mají k dispozici rozsáhlou síť 

stanovišť, která slouží pro odkládání separované složky komunálního odpadu především 

všech druhů plastů, papírů, skla, tetrapakových obalů a kovových obalů.  

V roce 2014 bylo na území statutárního města Ostrava takto vytříděno více než 

14000 t separovaného odpadu, z toho bylo 7996 t papíru, 3569 t plastů, 2521 t skla.  

Celkový finanční přínos za třídění odpadů pro město Ostrava, byl v roce 2014 více než 36 

miliónů korun.[38]  

 Přesto je složení směsného komunálního odpadu z více než 70 % tvořeno právě 

všemi výše zmiňovanými složkami odpadů (viz obr. 12). K těmto složkám se ještě přidává 

například textilní odpad, který na území města Ostrava je od občanů odebírán ve sběrných 

dvorech, ale z větší části končí v nádobách ne směsný komunální odpad.[1]  

 

Obrázek č. 12: Skládka TKO v Ostravě Hrušově. 
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Možnost odložení využitelné složky komunálního odpadu do barevně odlišných 

kontejnerů je občanům města Ostrava nabízeno od roku 1998. Společnost OZO se snaží 

osvětou, která probíhá na úrovni školících programů pro všechny kategorie studentů od 

základních škol, až po vysoké školy, propagací na akcích jako je Den země, nebo den 

otevřených dveří ve společnosti OZO apod., vysvětlit občanům, že třídění odpadů má 

smysl.[37]  

Na základě těchto zkušeností a současných legislativních podmínek se dá říci, že 

nelze předpokládat výrazné zlepšení ve prospěch separované složky komunálního odpadu, 

který se dá snadnější cestou využít při výrobě TAP PALOZO II. 

U komunálních odpadů, které jsou svým složením vhodné k dalšímu 

energetickému využití, ale jsou občany odloženy do směsného komunálního odpadu, 

dochází k tomu, že se tyto odpady stávají bez další nákladné separace pro výrobu 

PALOZO II nevhodnými. U směsných komunálních odpadů, které by se daly využít při 

výrobě PALOZO II dochází především k jejich znehodnocení díky přirozené vyšší vlhkosti 

ostatních odpadů, které kontaminují vhodný materiál.  

Využití směsného komunálního odpadu k výrobě TAP PALOZO II vyplývá nejen 

z potřeby získat nové chybějící materiály vzhledem ke zvyšující se poptávce, ale současně 

naplňuje potřeby ze schváleného plánu odpadového hospodářství (POH) České republiky, 

který je v platnosti od 01. 01. 2015 a jeho platnost je do 31. 12. 2024.[39]  

V dokumentu POH, jsou uvedeny hlavní priority odpadového hospodářství pro 

ČR v tomto období. Pro směsný komunální odpad v tomto období je uveden jako hlavní 

cíl, vytřídit využitelné složky, především plasty, papír, kovy, sklo, nebezpečné odpady a 

biologicky rozložitelný odpad a dále směsný komunální odpad především využívat 

v energetických zařízeních, která jsou v souladu s platnou legislativou.[40]   

S prognózy uváděné v POH pro ČR, dále vyplývá, že skládkování směsného 

komunálního odpadu bez vytřiditelných složek, se musí snížit ze současných 83,5 % v roce 

2014 na 32,8 % v roce 2024.[40] 

Naopak energetické využití směsného komunálního odpadu bez vytřiditelných 

složek odpadů se musí do konce roku 2024 zvýšit na 67,2 % oproti současnému stavu, kdy 

je energeticky využíván směsný komunální odpad jenom z 16,5 %.[40]  
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V ČR se směsné komunální odpady bez vytřiditelných složek odpadů využívají 

k energetickým účelům pouze ve stávajících třech zařízeních. Předpokládá se, že po 

uvedení platnosti nového zákona o odpadech bude potřeba vybudovat nejenom nová 

energetická zařízení pro využívání odpadů (EVO), ale také nové mechanicko biologické 

úpravny směsného komunálního odpadu (MBÚ).   

POH pro ČR se řídí současnými trendy vyspělých zemí Evropské unie (EU), jako 

jsou například Dánsko, Německo, Rakousko, Švédsko a vychází ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, kdy v těchto zemích je energetický potenciál 

směsného komunálního odpadu využíván v maximální míře a skládkování směsného 

komunálního odpadu je omezeno na nejnižší možnou míru, tak aby mohl být využít 

veškerý potenciál ukrývající se ve směsném komunálním odpadu.[40]  

Mezi hlavní omezující legislativní parametry skládkování směsného komunálního 

odpadu ve vyspělých státech EU, patří limity výhřevnosti odpadu ukládaného na skládky a 

procentuální množství organického uhlíku obsaženého v těchto odpadech.[41]  
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4 SROVNÁNÍ KVALITY TAP VROBENÉHO NA VÝROBNÍ LINCE 

PALOZO II A TAP DOPLNĚNÉ O KOMUNÁLNÍ ODPADY 

Chemické a fyzikální vlastnosti TAP PALOZO II jsou přesně stanoveny (viz 

tabulka č. 5), na základě uděleného certifikátu pro výrobek PALOZO II, který byl vystaven 

Technickými Laboratořemi Opava a.s. v září 2012.[42]  

Výrobek PALOZO II je směs upravených odpadů kategorie O v souladu s platnou 

legislativou ČR. Jedná se o předem laboratorně analyzované odpady, které jsou po úpravě 

a dalším dotřídění, homogenizovány a umožňují udržet požadované parametry ve 

stanoveném rozsahu.[42]  

4.1 Kvalita TAP vyrobeného na výrobní lince PALOZO II 

Kvalita TAP PALOZO II vyrobeného na výrobní lince paliva je pomocí 

úpravnických, dotříďovacích a kontrolních zařízení udržována na stejné standardní úrovni, 

která je stanovena certifikátem výrobku a zároveň požadována a kontrolována jeho 

odběratelem. 

Výroba probíhá tak, že veškeré vyhovující odpady, které jsou přijímány k výrobě 

PALOZO II, jsou po zvážení a zaevidování nejprve uloženy v podzemních 

velkokapacitních zásobnících o objemu 4450 m3. Následně jsou odpady pomocí drapáku 

upevněného na mostovém jeřábu dopravovány k první úpravě v primárním drtiči.[42] 

Podrcením na primárním drtiči se odpad zmenší na kusovitost o velikosti cca 

250×250 mm, takto upravený odpad je pomocí dopravníkových pásů dopraven 

k magnetickému separátoru. Pomocí magnetického separátoru se podrcený materiál zbaví 

feromagnetických částí, které mohou být v přijímaném odpadu ukryty.[42] 

Od magnetického separátoru je odpad opět pomocí dopravníkových pásů 

dopraven k vibračnímu žlabu, který odpad rozprostře na co největší plochu 

dopravníkového pásu. Poté je odpad dopraven do vzduchového třídiče, který z odpadu 

odstraní kusy s velkou měrnou hmotností.[42]  

Odpad ze vzduchového třídiče dále pokračuje k dalšímu vibračnímu žlabu, který 

odpad rozprostře na urychlovací pás pohybující se rychlostí 3,2 m/s. Rychlost pásu je 
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přesně stanovena s ohledem na přivedení odpadu k optickému třídiči. Optický třídič je 

nastavený k separaci odpadu s obsahem Cl.[42]  

Odpad zbavený Cl je dopraven k sekundárnímu drtiči, na kterém dochází k finální 

úpravě odpadu.  Sekundární drtič je vybaven ozubeným válcem a sítem s okatostí 25×25 

mm. Odpadní materiál je po výstupu ze sekundárního drtiče plně homogenizovaný a je 

připraven k expedici.[42] 

Výrobek PALOZO II je před expedicí pravidelně analyzován v laboratořích 

společnosti OZO, odebírání vzorku probíhá automaticky pomocí šnekového kvartátoru. Z 

kompletní produkce TAP PALOZO II je v nepravidelných intervalech odebírán šnekovým 

kvartátorem vzorek do laboratorního zásobníku objemu 10 l. Z takto odebraného vzorku se 

připraví směsný vzorek a provede se kompletní analýza výrobku PALOZO II, která je 

popsána výše.[20]   

Kvalita TAP PALOZO II je nezávisle kontrolována odběratelem, který má rovněž 

vlastní laboratoře a je porovnávána s výsledky provedenými v laboratořích OZO. 

Celý výše popsaný proces výroby TAP PALOZO II zajišťuje udržení vysoké 

kvality výrobku podle stanovených parametrů uvedených v tabulce č. 5 s minimálními 

odchylkami od předepsaných hodnot. To znamená, že odběratel výrobku PALOZO II, 

může využívat TAP PALOZO II za stále stejných podmínek bez rizika změny kvality, 

která by mohla ohrozit výrobní technologii při výrobě cementu, nebo vápna.   

4.2 Kvalita TAP doplněného o komunální odpady 

Výrobek TAP PALOZO II s příměsí složky směsného komunálního odpadu bez 

recyklovatelných materiálů oddělených v rámci svozu separované složky směsného 

komunálního odpadu, je prováděn ve zkušebním provozu. Pokus zkušební výroby TAP 

PALOZO II s příměsí komunálního odpadu se provádí od června 2014. 

Zkušební výroba je situačně umístěna ve výrobní hale, ve které je současně 

umístěná i linka na výrobu TAP PALOZO II. Směsný komunální odpad je do výrobní haly 

svážen v běžných intervalech svozových linek, dopravní technikou KUKA a 

ROTOPRESS.  Svozové linky byly vybrány, tak aby ve svezených odpadech bylo co 
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nejširší zastoupení všech odpadů vyskytujících se ve směsném komunálu. Pro zkušební 

výrobu jsou sváženy odpady z oblastí sídliště Ostrava – Poruba a Ostrava – Výškovice. 

Odpady svezené z těchto oblastí jsou volně složeny na podlahu poblíž, bubnového 

třídiče. Před samotným vsypáním odpadu do třídiče se pomocí trhacího zařízení 

umístěného na vysokozdvižném vozíku uvolní odpady uložené do mikroténových sáčku, 

které jsou v domácnostech využívány na ukládání odpadů. Bez předchozího vyjmutí 

odpadů z těchto sáčků by nedošlo k žádoucímu třídění na bubnovém třídiči. 

Pomocí kolového nakladače je uvolněný odpad vsypán do násypky mobilního 

bubnového třídiče T4, který je vyroben Německou společností Terra Select GmbH & Co. 

KG. Násypka je umístěna ve výšce 2750 mm a její objem je 3,4 m3. Odpad z násypky 

propadá do třídicího bubnu o průměru 1600 mm a délky 4200mm ve kterém je upevněno 

třídící síto s okatostí 80×80 mm. Celková třídicí plocha bubnového třídiče T4 je 18,5 m2, 

bubnový třídič je poháněn čtyřválcovým dieselovým motorem Perkins 1104D-44T, který 

má výkon 62,5 kW.[43] 

Spojení mezi poháněcí jednotkou motoru a třídicím sítem je zajištěno pomocí 

ozubeného kola a řetězu, nastavení otáček třídicího bubnu lze volit podle potřeby na 

regulátoru otáček bubnu. Otáčky lze nastavit v rozmezí 1 až 20 otáček/min., pro účely 

dotřídění směsného komunálního odpadu se nastavuje rychlost otáčení 5 otáček/min.[43] 

Směsný odpad je pomocí otáčivého síta umístěného uvnitř třídiče T4 roztříděn na 

nadsítnou část a podsítnou část. Nadsítná část směsného odpadu je vynášena z bubnového 

třídiče do zadní části bubnu a pomocí vynášecího dopravníkového pásu je dopravena na 

další vodorovný dopravníkový pás, kde se manuálně nadsítná část odpadu dále dotřídí od 

nevhodných materiálů (viz obr. 13). Mezi nevhodné materiály, které se objevují v nadsítné 

části, patří především sklo, železné kovy, odpady obsahující Cl apod.  
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Obrázek č. 13: Separace směsného odpadu na bubnovém třídiči T4 

Manuálně dotříděný nadsítný odpad je následně dopraven k podzemním zásobním 

jímkám, kde je za pomocí drapáku přimícháván k ostatním vhodným materiálům. 

Přimíchávání vytříděného směsného komunálního odpadu s odpady, které jsou laboratorně 

prověřeny, se provádí v maximální míře do 10, tak aby byly dodrženy kvalitativní 

požadavky na TAP PALOZO II. Dotřiďování směsného odpadu se provádí v intervalu 

dvou pracovních směn běhen jednoho pracovního dne a je takto připraveno k využití cca 

10 až 11 t směsného odpadu denně, který se využije při výrobě PALOZO II. V období od 

června do listopadu v roce 2014 bylo v pokusném provozu dotříděno téměř 700 tisíc tun 

směsného odpadu (viz tabulka č. 6). Část materiálu byla materiálově využita, jednalo se o 

recyklovatelnou složku kovů, skla a elektro odpad. Na výrobu PALOZO II bylo využito 

více než 400 tisíc tun odpadu, který by v normálním režimu provozu skončil na skládce 

TKO v Ostravě - Hrušově. 

Během pokusu dotřiďování směsného komunálního odpadu na třídicím bubnu T4, 

bylo v měsících červen, červenec a srpen navíc separováno několik dalších 

recyklovatelných složek. 
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Tabulka č. 6: Návoz směsného komunálního odpadu pro výrobu TAP PALOZO II v roce 2014  

Třídění 20 03 01 červen / listopad 2014 

datum návoz t / měsíc Fe Al EEZ Sklo odpad Palivo 200301 

30.6 109080 534 45 143 741 1842 79111 25640 

31.7 128820 418 77 202 1090 1507 93726 31800 

31.8 167420 680 73 66 1027 5033 100181 60360 

31.10 106550 273     402 1050 68305 36520 

27.11 182800 677 33 276 637 3020 100746 77720 

celkem 694670 2582 228 687 3897 12452 442069 232040 

 

Jednalo se o duté plastové obaly HDPE, obalové plastové fólie LDPE, nápojové 

obaly PET a nápojové obaly Tetra Pak (viz tabulka č. 7). Jedná se o recyklovatelné složky, 

které jsou běžně dotřiďovány na třídicí lince plastů, kterou provozuje společnost OZO. 

V rámci pokusu přimíchávání směsného komunálního odpadu do výrobku PALOZO II 

bylo od této separace upuštěno.  

Jedná se o odpady, které svým materiálovým složením obohacují dotříděný 

směsný odpad a zvyšují jeho kvalitu. Nevýhodou dotřiďování těchto odpadů v rámci 

pokusu, byla nutnost využít při této separaci až čtyřech zaměstnanců, kteří tuto separaci 

prováděli. Během manuálního dotřiďování se musí vyseparovat nežádoucí materiál 

popsaný v tabulce číslo 6 a navíc výše popsané recyklovatelné složky. 

Podsítný odpad je bočním vynášecím pásem dopraven do 7 m3 kontejneru, který 

je v rámci pokusu výroby TAP s příměsí směsného komunálního odpadu ukládám na 

skládku TKO v Ostravě Hrušově. Pro případné využití podsítné části odpadu bude 

zapotřebí tento materiál dále upravit. Využití podsítné frakce odpadu bude záležet na 

fyzikálně chemických vlastnostech, legislativních možnostech a v neposlední řadě také na 

ekonomických podmínkách využití.  
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Tabulka č. 7: Návoz směsného komunálního odpadu pro výrobu TAP PALOZO II v roce 2014  
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5 VYHODNOCENÍ 

Zkoušky dotřiďování směsného komunálního odpadu k využití výroby PALOZO 

II je prováděno na třídicím bubnu, který je primárně využíván společností OZO na třídění 

kompostu a bioodpadů. Z prováděného pokusu vyplývá, že kapacita třídicího bubnu není 

dostatečná s ohledem na potřeby navýšení množství výrobku PALOZO II. 

V rámci pokusu bylo také zjištěno, že ve směsném komunálním odpadu, který je 

již bez recyklovatelných složek odpadu stále velké množství kvalitních recyklovatelných 

materiálů. Jedná se především o dobře recyklovatelné nápojové obaly PET, kterých se 

v rámci pokusu ze směsného odpadu vytřídilo necelé 1 % z celkového objemu, ale 

množstevně se jedná o více než 2 tuny. 

Během období červen až srpen, kdy byly tyto recyklovatelné složky separovány 

ze směsného odpadu, který byl přimícháván do odpadů pro výrobu PALOZO II, nedošlo 

k výraznému poklesu kvality výrobku (viz tabulka č. 8). 

Tabulka č. 8: Analýza směsného komunálního odpadu a materiálu pro výrobu TAP PALOZO II  

skutečný vzorek + komunál (červen, červenec, srpen 2014) 

parametry   nejistota (%) jednotka metoda 

popelnatost  10,3 20 % hmot. SOP 3 

vlhkost 14,4 20 % hmot. SOP 2 

výhřevnost 19,83 12 MJ /kg ČSN ISO 1928 

chlor 0,24 25 % hmot. SOP 1 

síra 0,12 15 % hmot. ČSN 656228 

  

Všechny stanovené parametry výrobku PALOZO II byly dodrženy, ale jen za 

předpokladu, kdy bylo tohoto dotříděného směsného odpadu přimícháváno maximálně do 

10 % objemově k laboratorně prověřeným materiálům. 

Skutečné chemické a fyzikální vlastnosti vytříděného směsného komunálního 

odpadu byly průběžně analyzovány v laboratořích společnosti OZO (viz tabulka č. 9). 

Z vysledovaných parametrů lze říci, že kvalita dotříděného směsného komunálního odpadu 
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je především v parametrech vlhkosti a výhřevnosti výrazně horší, než jsou požadované 

hodnoty z pohledu výrobku PALOZO II.  

Výhřevnost dotříděného směsného komunálního odpadu se v průměru pohybuje 

okolo 11,50 MJ / kg, jedná se téměř o 40 % snížení požadované kvality výrobku PALOZO 

II. Vlhkost směsného materiálu se pohybuje v průměru více než 30 %, i tady se jedná o 50 

% snížení požadované kvality výrobku PALOZO II.  

Tabulka č. 9: Analýza směsného komunálního odpadu pro výrobu TAP PALOZO II  

skutečný vzorek (červen, červenec, srpen 2014) 

parametry červen červenec srpen jednotka 

popelnatost  10,37 7,64 8,22 % hmot. 

vlhkost 38,37 29,3 26,6 % hmot. 

výhřevnost 8,95 12,78 13,04 MJ /kg 

chlor 0,29 0,26 0,24 % hmot. 

síra 0,05 0,08 0,06 % hmot. 

 

U ostatních kvalitativních ukazatelů vidíme, že lze docílit dodržení požadované 

kvality. Množství síry ve směsném odpadu je z pohledu požadovaného maximálního 

obsahu zanedbatelné, obsah chlóru je pod úrovní 0,5 % což je rovněž vyhovující a obsah 

popela se pohybuje na hranici požadovaného množství.  

Z tohoto pohledu lze říci, že v daných podmínkách výroby TAP PALOZO II 

s příměsí dotříděného směsného komunálního odpadu, můžeme navýšit kapacitu výroby 

PALOZO II. Aby byla dodržena požadovaná kvalita výrobku, musí být množství 

dotříděného směsného odpadu přidávaného k prověřeným materiálům kontrolováno.  
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6 ZÁVĚR 

Výroba TAP z odpadů, do které spadá i výroba PALOZO II vyráběné společností 

OZO má určitě smysl. Z pohledu životního prostředí můžeme říci, že náhrada fosilního 

paliva výrobky z upraveného odpadu, snižuje celkovou poptávku po fosilních palivech. Na 

to samozřejmě navazuje útlum těžby fosilních paliv, s tím je samozřejmě spojeno snížení 

negativního dopadu na krajinu, která s těžbou fosilního paliva přímo souvisí. 

Dalším příznivým faktorem, který je spojen s výrobou TAP, je využití ostatních 

odpadů, které vznikají nejen ve výrobním procesu našeho průmyslu, ale také odpadů 

produkovaných v našich domácnostech. Odpady, které jsou pro výrobu PALOZO II 

využívány, pocházejí z více než 80%  různých fází dotříďovacích procesů. Jedná se o 

materiály, které jsou tříděny přímo ve výrobě, nebo zbytkové materiály vznikající ze 

separovaného svozu odpadů v obcích apod. Při výrobě PALOZO II se dá říci, že pro 

výrobu jsou využívány především odpady, které pro své vlastnosti nenašli další využití 

v rámci materiálového využití či recyklace. Tyto odpady mohou být pro další materiálové 

využití, nebo recyklaci znehodnoceny znečištěním, nevhodným materiálovým spojením 

apod., ovšem z pohledu výroby PALOZO II se jedná o velmi cennou surovinu, která by ve 

většině případů skončila na skládce odpadů. 

Společnost OZO se zabývá výrobou TAP více než 14 let, výsledkem dlouholetého 

působení v tomto odvětví zpracování odpadů je certifikovaný výrobek PALOZO II. 

Vysoká kvalita výrobku z pohledu dnešních možností využití, jako náhrada fosilního 

paliva v rotačních pecích, je udržována propracovaným způsobem příjmu jednotlivých 

odpadů a jeho další úpravou. Velmi významnou roli v celém procesu výroby PALOZO II 

hraje kontinuální laboratorní kontrola materiálů před samotným příjmem odpadů pro 

výrobu a samozřejmě neustálá kontrola kvality hotového výrobku. Velkou výhodou pro 

udržení vysoké kvality výrobku PALOZO II je vlastní laboratoř, kterou má společnost 

OZO umístěnou ve stejném areálu jako výrobní linku TAP. 

Poptávka po výrobku PALOZO II se v posledních třech letech kontinuálně 

navyšuje, vzhledem k udržení vysoké kvality výrobku je nutné hledat buď nové zdroje 

vhodných odpadů, nebo přizpůsobit výrobu tak, aby se daly využít i méně hodnotné 

odpady. Mezi tyto odpady patří především směsné komunální odpady, kterých společnost 
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OZO ročně uloží do tělesa skládky TKO v Ostravě Hrušově více 50 tisíc tun. Přesto, že na 

území města Ostravy a v přilehlých obcích je provozován separovaný sběr odpadů již více 

než 10 let, ve směsném komunálním odpadu, který končí na skládce je stále velké 

množství energeticky kvalitních materiálů. Množství této energeticky využitelné složky ve 

směsném komunálním odpadu je odhadováno na více než 70 %, jedná se tedy o velký 

potenciál, který může nahradit nedostatek materiálu při výrobě PALOZO II. 

Využití této složky směsného odpadu je zároveň v souladu s nově schváleným 

POH, který je v platnosti od ledna 2015 a přímo ukládá snížení ukládání odpadů na 

skládky TKO a nařizuje jeho větší využití a to i oblasti energetického využívání. 

V rámci pokusu výroby PALOZO II s příměsí směsného komunálního odpadu, 

bylo využito bubnového třídiče T4, který společnost OZO využívá primárně při výrobě 

kompostu. Jedná se tedy o zařízení, které nebylo svým charakterem určeno pro zpracování 

požadovaného množství směsného komunálního odpadu v požadované kvalitě. Na základě 

zkušeností z pokusného provozu, můžeme říci, že možnost využít směsné odpady pro 

výrobu PALOZO II je reálná, avšak vyžaduje přizpůsobit výrobní zařízení tak, aby bylo 

možné využít tyto odpady ve větším množství bez rizika snížení kvality výrobku. 

Pokus ukázal, že ve směsném odpadu se nachází nejen energeticky využitelná 

složka, která je většinově zastoupena, ale také odpady zcela nevhodné, které bude nutné 

pomocí zařízení vytřídit a následně odpady zbavené těchto nežádoucích odpadů pustit do 

výrobního procesu výroby PALOZO II. V roce 2015 byl navýšen požadavek na výrobu 

PALOZO II více než o 16 % z původních 15 tisíc tun vyrobených v roce 2014 na 18 tisíc 

tun. Lze očekávat, že i v příštích letech poroste poptávka po využívání TAP, které budou 

mít požadovanou kvalitu, proto je důležité vědět už dnes, jaké jsou možnosti získání 

nových zdrojů vhodných materiálů pro navýšení výroby. 

Společnost OZO tuto možnost navýšení kapacity výroby má a to především ve 

společném využívání odpadů vznikajících při separaci plastových odpadů, které jsou pro 

výrobu PALOZO II využívány dnes a spojením využití upraveného směsného 

komunálního odpadu. Společnost OZO ročně disponuje dostatečným množstvím odpadů, 

které nebyly doposud využívány, ale byly ukládány do tělesa skládky bez dalšího využití. 
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