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Anotace 

V mé bakalářské práci se věnuji problematice nakládáním s komunálním odpadem. 

Práce je rozdělena na 2 části, kde v první části teoreticky popisuji způsoby nakládání s KO, 

je to jednak termické využití odpadu (spalování, zplyňování a pyrolýza), nebo možnost 

skládkování. Druhá část obsahuje srovnání skládkování a spalování, a následný návrh 

řešení nakládání s KO na území Moravskoslezského kraje. 

 

Abstract 

In my bachelor thesis I deal with the with the issue of the treatment with municipal 

waste. The thesis is divided to a two parts. In the first part I´m theoretically describing the 

ways of treatment with municipal waste. First way is thermical use (incineration, 

gasification and pyrolysis). The second way is to put waste on landfill. The second part of 

bachelor thesis contains comparison between landfilling and incineration and follow-up 

suggestion of treatment with municipal waste on the area of the Moravian-Silesian Region.  
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ŽP    Životní prostředí 



- 8 - 
 

1. Úvod 

Všeobecně problematika nakládání s komunálním odpadem je aktuální problém. 

Stávající situace nakládání s KO není udržitelná především z důvodu závazku vůči EU, 

která upřednostňuje zmenšení ukládání BRKO na skládky do roku 2020 o 75% vztaženo 

k roku 1995. Na území ČR se vyprodukuje ročně 3,3 mil tun odpadu, který se dá 

energeticky využít. Místo toho je ale využito pouze 600 000 tun odpadu ve třech 

spalovnách: v Praze, Brně a Liberci. Zbytkových cca. 2,7 mil tun odpadu končí 

na skládkách. Přitom má odpad energetický obsah okolo 10 MJ/kg, což se dá porovnat 

s energetickým obsahem méně kvalitního hnědého uhlí (výhřevnost hnědého uhlí 

se pohybuje v rozmezí 10 – 17 MJ/kg). Evidentně se nevyužívá potenciál energie, která je 

v odpadu obsažena.  

Cílem mé bakalářské práce je najít vhodnou metodu nakládání s KO na území 

Moravskoslezského kraje. K dosažení tohoto cíle je nutno porozumět problematice ohledně 

KO, a tudíž zpracovat rešeršní část, která se zabývá všeobecnou problematikou KO – popis 

jednotlivých druhů KO, situací v zahraničí a možnostmi nakládání s KO (skládkování 

a termické využití odpadu). Pro vyhodnocení vhodnější metody nakládání s KO používám 

systém kriteriální tabulky. Na území MSK se žádná spalovna nenachází, ale před několika 

lety zde byl záměr pro výstavbu Krajského integrovaného centra využívání komunálních 

odpadů v MSK. 
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2. Historie nakládání s odpadem 

Když lidé žili kočovným životem, nebyl žádný problém s odpady. Většina 

používaných věcí byla z přírodních, tedy z rozložitelných materiálů. Věci, které lidé 

nepotřebovali nebo nechtěli, zanechali na místě a ten se časem rozložil. Problém nastal až 

tehdy, kdy lidé začali žít na jednom místě. Odpady končily na ulicích nebo v řekách. 

Avšak v některých částech světa se o města starali a již věděli, jak s odpadem nakládat. 

Například Jerusalem měl v biblické době skládku v údolí Kidron a vybudovaný kanalizační 

systém. Biologický odpad byl využíván pro zemědělské účely a spalitelný odpad končil 

v nepřetržitě udržovaném ohni. O spalování odpadu je zmínka i v Bibli (3. Kniha 

Mojžíšová, kapitola 4, verš 11/12): „Kůži z býčka spolu s hlavou a s vnitřnostmi odvézt 

mimo stanoviště a spálit na ohni.“ 

Antické Řecko a Řím dbaly na hygienu svých měst. Využívaly vodovody 

a kanalizace. Otroci a váleční zajatci pracovali ve službách městu – otroci odnášeli odpady 

a fekálie v hliněných vázách a vyprazdňovali je do veřejných kanálů, které čistili zajatci. 

Po zániku Římské říše také zanikly nároky na čištění měst. Od středověku po 19. Století 

veškeré odpady končily v nedlážděných ulicích. Zlepšení nastalo se zavedením dlažby, 

avšak problematiku čistých měst to nevyřešilo. Čištění ulic obstarávali majitelé domů, 

policie, lehké ženy (právě ony ulice potřebovaly ke své práci) nebo vězňové, kteří také 

v Bernu ručně třídili odpad. 

V 19. století se města rozrůstala a problém s odpady byl stále větší. A právě v 19. 

Století nastal zlom: začalo budování efektivního nakládání s odpady. Vznikly první 

skládky, kde byly umisťovány pevné odpady. Pevných odpadů však přibývalo a kolem 

roku 1870 nastaly první problémy s kapacitou skládek. Logickým řešením bylo spalování 

odpadu, které výrazně zmenšují jeho objem. První velké spalovny vznikaly v letech 

1876/77 v Leedsu, Manchesteru a Birminghamu. O 20 let později bylo v Británii více než 

50 spalovacích zařízení. Rozvoj spaloven nastal také v Německu a ve Švýcarsku, kde první 

spalovna vznikla v roce 1904 v Curychu. Spalovna měla dvanáct spalovacích jednotek 

s roštem a každá z nich spálila 11 tun odpadu za den. V Čechách byla první spalovna 

postavena roku 1905 v Brně a fungovala do roku 1941. Praha postavila svou první 

spalovnu v 30. letech ve Vysočanech a spalovala odpady do 60. let. Později sloužila i jako 

teplárna. Na počátku 21. století byla zbourána. 

 Dnes je situace s porovnáním s historií zcela jiná. V Evropě existuje mnoho 

zákonů, které nařizují, jak s odpady nakládat. Třídí se využitelné složky odpadů, v provozu 

je přes 340 zařízení na energetické využití komunálního odpadu. Na území České 

republiky jsou taková zařízení tři, konktrétně v Praze, Brně a Liberci. [1] 
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3. Situace v zahraničí 

Ze statistik Eurostatu vyplývá, že nakládání s komunálním odpadem je v zemích 

Evropy odlišné. Východní země skládkují, kdežto západ skládkuje méně, ne-li vůbec, jako 

tomu je např. ve Švýcarsku. Určujícím faktorem je určitě obecná vyspělost země, a tím 

je ovlivněn i plán odpadového hospodářství. Rozvinuté země odpad spalují, naopak 

skládkování je do jisté míry synonymem pro nedostatečně rozvinuté odpadové 

hospodářství. [20] 

Evropská legislativa upřednostňuje myšlenku „nulového odpadu“ (Zero waste). 

Program nulového odpadu nespočívá v nulové produkci odpadů, ale prosazuje znovu 

využívání odpadu (recyklace) a eliminaci současného způsobu nakládání s odpadem 

(skládkování, spalování), nebo alespoň přiblížení k tomuto cíli. Snížení odpadů na nulu 

není ve společnosti zatím možné. Nicméně jsou lidé, kteří se touto cestou vydali a opravdu 

neprodukují žádný komunální odpad. To znamená naprosto změnit svůj život. Ale jak 

je známo, lidé mají problém udělat i jen malou změnu. Mladou ženu z New Yorku již ale 

nebavilo, jak všechny obaly končí v popelnici a kolik odpadků může vzniknout z jediného 

člověka. Přestala kupovat balené výrobky, začala si vyrábět vlastní hygienu a čisticí 

prostředky. Také se objevují obchody, kde potraviny prodávají ve skleněných dózách 

a zákaznicí si nosí své vlastní nádoby. Prodejna je otevřena v Praze a zatím představuje 

testovanou prodejnu, která je určena pro výzkum optimalizace skladovacích a odnosných 

nádob, škodliviny z plastových obalů. [4, 26, 27, 28, 29 ] 

  

Produkce KO ve vybraných zemích 

 ČR je v produkci KO vysoce pod průměrnou hodnotou s porovnáním s EU. 

V roce 2012 ČR vyprodukovala 308 kilogramů KO přepočteno na jednoho obyvatele, 

kdežto průměr EU je 492 kilogramů na obyvatele. Zajímavostí je, že vyspělé země 

vyprodukují KO nejvíce, ale následně se ho dokážou vhodně zbavit. Z dlouhodobého 

hlediska ale produkce v ČR stoupá, to platilo pouze do roku 2012, kdy oproti roku 2011 

se produkce snížila o 12 kg/ob. Na evropské úrovni je trend produkce KO klesající. [33]  
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Nakládání s KO ve vybraných zemích 

V oblasti skládkování KO ČR dosahuje hodnoty 174 kg/ob, což je takřka i evropský 

průměr, přesně je to 162 kg/ob. Z grafu jasně plyne, v jakých zemích se skládkuje 

minimálně, a mají tedy odpadové hospodářství na vysoké úrovni. Je to např. Belgie, 

Německo nebo Švýcarsko. Naopak zaostalejší země jako Rumunsko či Řecko hojně 

skládkují.  

V oblasti spalování KO je ČR hluboce pod evropským průměrem. Aby ČR alespoň 

dosáhla evropského průměru, musela by spálit 2 krát větší množství odpadu, než je tomu 

nyní. Jelikož se od skládkování ustupuje, lze čekat nárůst spalování KO. [33]  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3. 1. Produkce KO v roce 2012 [34] 
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Graf 3. 2. Skládkování KO v roce 2012 [34]  

Graf 3. 3. Spalování KO v roce 2012 [34] 
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3.1.  Švýcarsko 

Jelikož má Švýcarsko odpadové hospodářství na velmi dobré úrovni, volím tuto 

zemi pro detailnější popis nakládání s KO.  

Jak je možno vidět z grafů, jsou i země, kde se prakticky žádný odpad neskládkuje. 

Odpad, který již nelze dále roztřídit, je spálen, resp. energeticky využit. Zároveň je ale 

Švýcarsko největším producentem KO v Evropě s necelými 700 kg/ osobu a rok, kdežto 

v ČR je to cca. 300 kg/ osobu a rok. Nutno ale dodat, že tyto rozdíly mohou být způsobeny 

rozdílný pojetím KO a jeho složek v jednotlivých státech EU. I přes to jsou hlavní rozdíly 

patrné.  

Švýcarsko s 8 mil. obyvatel představuje moderní infrastrukturu s integrovaným 

systémem energetického využívání KO s nejvyspělejším evropský systémem odpadového 

hospodářství. Již 1. ledna 2000 Švýcarsko zakázalo skládkování KO. Z toho plyne, 

že všechen KO musí být energeticky nebo materiálově využit. Energeticky se využívá 55% 

a materiálově 45% KO. Ve Švýcarsku je 26 kantonů (počet obyvatel na kanton v rozmezí 

36 000 – 1 200 000 obyvatel) a fakticky na jeden kanton připadá o něco více než jedna 

spalovna. Celkem funguje ve Švýcarsku 30 spaloven a jsou na velmi vysoké technické 

úrovni. Rozmístění spaloven je určeno hustotou zalidnění tzn., že kantony s většími městy 

mají i více zařízení, kdežto malé kantony nemají žádné a odpad se dováží do nejbližší 

Graf 3. 4. Recyklace KO v roce 2012 [34] 
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spalovny. Původně se spalovny umisťovali tak, aby byla co nejkratší svozová vzdálenost 

odpadu. Nyní je aspekt jiný a u umístění spaloven se dbá na možnosti optimálního využití 

vyrobené energie. Nejlepší řešení je vazba na soustavu dálkového vytápění nebo dodávku 

tepla pro průmyslové využití (např. papírny). Pouze 3 spalovny v horských oblastech 

neslouží k výrobě tepla, ale využívají se na výrobu elektrické energie. [24] 

 

                         Obr 3. 1. Umístění spaloven ve Švýcarsku 

 

Sběr KO probíhá obdobně jako u nás – jednak jsou označená místa s nádobami 

(papír, sklo, různé kovy apod.) a jednak sběrné dvory. Zajímavý rozdíl je pouze u třídění 

plastů, kde se třídí pouze PET láhve. Separace dalších plastů by nebyla v domácnosti 

ekologicky ani ekonomicky výhodná. Neseparovaný plast je energeticky využit a prozatím 

se to jeví jako nejvhodnější způsob. [24] 

Nicméně i na švýcarském systému nakládání s odpady je co vylepšovat. Současný 

závod Cheneviers v Ženevě z roku 1966, bude nahrazen novou spalovnou s poloviční 

kapacitou odpadu (160 000 – 180 000 tun odpadu za rok). Projekt bere v úvahu i zvýšení 

populace v kantonu, ale také předpokládá zvýšení recyklace odpadu na 60% ze současných 

40%. Nová spalovna má stát do roku 2022 a fungovat bude nejméně 30 let. Z důvodu 

umístění spalovny na břehu řeky Rhôny se odpad dopravuje po řece. [25] 
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4. Způsoby nakládání s odpady 

V následující kapitole se věnuji popisu KO, jaká je legislativa. S ní souvisí 

hierarchie nakládání s opadem, která by se měla dodržovat. Popisuju jednotlivé možnosti 

zpracování KO – skládkování a termické využití odpadu, jako je spalování, zplyňování 

a pyrolýza. 

4.1. Komunální odpad 

 KO tvoří malou část z celkové produkce odpadů (v ČR je to 14%). Jedná se 

300 kg KO na osobu za rok.  

Komunální odpad (zahrnuje směsný komunální odpad, separované složky – plast, 

papír, sklo, nápojové kartóny, nebezpečný odpad a objemný odpad) představuje veškerý 

odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob, a tedy se jedná 

se o nejčastěji vyskytovaný druh odpadu. Vytváříme ho my sami a je spojen s naším 

každodenním chováním. Jeho objem a složení závisí na naší spotřebě – jaké výrobky 

nakupujeme, jak bývají baleny, na naší ekonomické situaci a celkové úrovni společnosti. 

Dnešní společnost je založena na konzumu, tedy nakupuj, nakupuj a ještě jednou nakupuj! 

S tímto je úzce spjata i produkce odpadů. Zvykli jsme si, že je všeho dostatek a tak 

nakupujeme stálé nové věci (i když nejsou potřeba) a staré jednoduše vyhazujeme, i když 

by mohly ještě dále někomu jinému sloužit. V mnoha případech dokonce sami výrobci 

konstruují své produkty tak, aby se jejich následná oprava nevyplatila a lidé byli nuceni 

si výrobek koupit nový. Každý nový výrobek je zároveň odpad – ať je to výrobek samotný, 

nebo obal, ve kterém je výrobek prodáván. [10] 

Odpad z obalů 

 Obal je věc sloužící k ochraně výrobku nebo k usnadnění jeho přepravy. 

S obaly se  nejvíce setkáváme v obchodě, kde je téměř vše zabaleno. Setkáváme 

se s plastovými a skleněnými láhvemi nebo plechovkami. Nelze také přehlédnout 

kartonové krabice a folie, kterými jsou výrobky chráněny před poškozením při přepravě 

a skladování. Některé obaly lze použít vícekrát, jako např. vratné skleněné láhve. 

Ty se důkladně vymyjí a opětovně použijí. To je však výjimka – většina obalů slouží 

k jednorázovému použití. Proto je obalový materiál téměř všechen recyklovatelný a naši 

nepsanou povinnosti je, ho správně vytřídit, aby neskončil na skládce. [11]   
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Nebezpečný odpad 

 Jedná se odpad, který vykazuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost (uvedeny 

v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Mezi nebezpečné vlastnosti patří 

např. toxicita, infekčnost, karcinogenita atd. Příkladem nebezpečného odpadu mohou být 

infekční zdravotnické odpady, odpady obsahující rtuť nebo odpady z výroby používající 

chemikálie ve výrobním procesu. Z domácího prostředí lze uvést barvy, lepidla, 

rozpouštědla, léky atd. Nebezpečný odpad by se měl ukládat do sběrného dvora, případně 

využít mobilní sběr. Na etiketě by vždy mělo být uvedeno, jak s odpadem vhodně 

nakládat. [8, 12] 

Objemný odpad 

 Z názvů můžeme poznat, že objemný odpad je odpad, který se nevejde 

do klasické popelnice (110 litrů), nebo je příliš těžký. Zahrnujeme zde nábytek (křesla, 

skříně), podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramiku (umyvadla, vany), lyže, 

kola atd. Odpad opět patří do sběrného dvora nebo do přistavěných velkoobjemových 

kontejnerů. [9] 

Bioodpad 

Neboli biologicky rozložitelný odpad (BRKO) zastupuje 40% celkovou produkci 

KO. Z tohoto důvodu je důležité tento odpad odseparovat. Takto vytříděný bioodpad 

se sváží do kompostáren, kde pomocí bakterií, plísní a dalších živých organizmů, vzniká 

organická hmota, ze které je možné získat úrodný kompost. V poslední době se stále více 

bioodpadu využívá pro energetické účely.   

 S nevhodným uložením bioodpadu na skládkách vzniká nepříjemný zápach 

a skleníkové plyny (CO2, metan), toxické výluhy. Svým rozkladem mění svůj objem a tím 

se skládka stává nestabilní a může dojít poručení izolace a kontaminaci spodních vod. [30]  

4.2. Legislativa  

 Nakládání s odpady je upravováno zákonem, tj. legislativou. V ČR je stěžejní 

právní předpis č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jeho hlavním smyslem je určit pravidla 

pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi s ohledem na životní prostředí, lidské 

zdraví a principů trvale udržitelného rozvoje. Stanovuje práva a povinnosti osob 

a působení orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. Zákon je doplňován 

předpisy, které upřesňují některé jeho části, a je přizpůsoben aktuální evropské legislativě 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, o odpadech). Tato směrnice 

vyzývá členské země EU, aby do roku 2020 zvýšily podíl recyklace na zpracování KO 
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na 50%. Pro Českou republiku je tento cíl zatím nedosažitelný a Ministerstvo životního 

prostředí několik let pracuje na návrhu novely o odpadech. [13] 

Vláda schválila nový Plán odpadového hospodářství 

 Dne 22. 12. 2014 vláda ČR schválila Plán odpadového hospodářství pro 

roky 2015 - 2024. Hlavními cíli strategie je předcházení vzniku odpadů a materiálové 

využití odpadů. Poprvé je součásti zákona i Program předcházení vzniku odpadů (zaměřuje 

se na řešení textilního odpadu, využití potravinových bank nebo na systém tzv. opraven 

pro rozbité výrobky, které nemusí nutně skončit v odpadu). 

 ČR se v novém plánu zavazuje k plnění evropských cílů. ČR se řadí mezi 

země, kde se nejvíce skládkuje, a proto navržená strategie jednoznačně vede k odklonu 

skládkování, skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. 

Z priorit plánu vyplývá i stanovení a koordinace sítě zařízení k nakládání s odpady 

v regionech. Všechny kraje musí nejpozději do 30. 6. 2016 zpracovat své plány 

odpadového hospodářství. Nový Plán odpadového hospodářství ČR pro roky 2015 – 2024 

navazuje na předchozí POH 2003 – 2013, který byl prodloužen do roku 2014. 

 Součástí novely zákona je také vyhláška u způsobu třídění bioodpadu a kovů. 

Bioodpad se musí vyhazovat zvlášť a zodpovědnost ponesou obce a města. Ty musí zajistit 

třídění bioodpadu. Možností je několik, z kterých si mohou města (obce) vybrat a to: sběr 

skrze sběrné dvory, sběrné nádoby, sběrné pytle. V úvahu je také kompostárna nebo svoz 

do bioplynových stanic. Rovněž kovy se musí od komunálního odpadu separovat. [14, 16] 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství 
Číslo předpisu Název právního předpisu 

477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

641/2004 Sb. 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení 

evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 

157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 

197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

237/2002 Sb. 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků 

352/2005 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

Tab. 4.1. Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství [13] 
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4.3. Hierarchie způsobu nakládání s odpady   

 Hierarchie nakládání s odpadem je stanovena zákonem ČR (zákon č. 185/2001 

Sb.) a je v souladu s právem EU. Zákon uplatňuje zásadu: předcházet vzniku odpadu, 

přednostně odpady využívat a nakonec vhodně odstraňovat. Při aplikaci tohoto usnesení je 

nutno zohlednit všechny aspekty procesu zpracování odpadu, protože v některých 

případech může být recyklace energeticky vysoce náročná. Jestliže jsou energetické vstupy 

do procesu vyšší než výstupy, nejedná se o vhodný způsob nakládání s odpadem. [2] 

 V prvé řadě bychom se měli snažit, aby odpad vůbec nevznikl, nebo že ho 

vznikne méně. Je několik způsobů, jak produkovat méně odpadu – redukce odpadu (nákup 

nebaleného zboží), opětovné užití (opakované využití tašky). V listopadu roku 2014 

se v Praze otevřel první obchod v České republice, kde se potraviny prodávají 

bez jakýchkoliv obalů. Zákazník přijde s vlastní nádobkou, do které potraviny dostane, 

např. rýži, těstoviny či luštěniny. Jestliže si nádobu nedonese, má možnost si zakoupit 

textilní sáček, která se dá opakovaně použít. Dvojice autorů si slibuje ušetření několik 

desítek kilogramů obalů. Nebo například nálepka na schránce s textem „Nevhazujte 

reklamu, prosím“ ušetří jedné domácnosti 15 až 20 kg odpadu ročně. [4, 5] 

 Jestliže odpad vznikne, na předním místě před jeho energetickým využitím 

nebo odstraněním je materiálové využití (recyklace). Jedná se o souhrn procesů a postupů 

směřující k tomu, aby upravený odpad bylo možné dále materiálově využít a získat 

z odpadu suroviny pro další výrobu. Díky tomu dochází k úspoře primárních surovin (ropa, 

uhlí, zemní plyn, apod.). Materiálové využití není možno provádět u všech odpadů 

z důvodu složitosti procesu k získání potřebných materiálů a surovin a s tím související 

vysoké náklady na vybudování a provoz technologií. Proces také může být nákladný 

na spotřebu energie. Svou roli zde také hraje doprava odpadů. Často se může stát, že 

získání surovin z odpadů je v některých případech větší zátěž pro životní prostředí, než 

samotné získání primární suroviny. [3,6] 

 Nelze-li odpad materiálově využít, je vhodné takový odpad energeticky využít 

ve spalovnách pro výrobu tepla nebo elektrické energie. K výrobě energie se používá 

komunální odpad, průmyslový odpad nebo zdravotnický odpad. V České republice se takto 

odpad využívá málo a většina ho skončí bez užitku na skládkách. Je to proto, že v ČR je 

málo zařízení pro energetické využívání odpadů. Velký počet projektů na jejich výstavbu 

je totiž s obecným odporem veřejnosti. Ročně v ČR končí na skládkách přes 3 mil. tun 

komunálního odpadu. Takto by se dokázalo ušetřit okolo 1,8 mil. tun hnědého uhlí nebo 

1,2 mil. tun černého uhlí (ročně se vytěží cca. 45 mil. tun hnědého uhlí a 12 mil tun 

černého uhlí). V roce 2011 se v ČR energeticky využilo 1 019 855 tun odpadů, což je 

3,33 % z celkové produkce odpadů. [7]  
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4.3.1. Třídění KO 

 V hierarchii nakládání s odpadem, má třídění KO velikou váhu, protože až 1/3 

z celkového množství lze vytřídit. Různý materiál se od sebe odděluje, a ten je dále 

recyklován, a následně znovu využit. Hlavním důvodem recyklace je právě materiálová 

využitelnost a ušetření primárních surovin a energie. Například u výroby papíru 

z vytříděného papíru se ušetří zhruba 64% energie a každá tuna recyklovatelného papíru 

může ušetřit až 14 stromů.     

 Největší podíl na vytřídění odpadu má každý z nás, protože třídění začíná 

v našich domácnostech a převážně vznikají 4 druhy odpadů. Z materiálového hlediska 

to jsou papír, plast, sklo a bioodpad. Jak správně třídit odpad je uvedeno v Tab. 4.2. U PET 

láhvi není třeba sundávat zátku, ba naopak pomůže udržet nádobu stlačenou s menším 

objemem vzduchu. U skleněných láhví je zátka většinou kovová, kterou je nutno 

před vytříděním odstranit. Žádoucí je odpad co nejvíc minimalizovat (PET láhve stlačit, 

kelímky stejné velikosti skládat na sebe apod.), a tím ušetřit místo.  

Až 18% komunálního odpadu z domácností je tvořeno bioodpadem, který je ale 

100% recyklovatelný. Lidé žijící v rodinných domech často vlastní kompostér, lidé 

v bytech mohou využít tzv. vermikompostér (na proměňování zbytků se podílí žížaly, 

výsledkem je kvalitní hnojivo). Stále více se instalují kontejnery na sběr nápojových 

kartonů. 

Obr. 4. 1. Hiearchie nakládání s odpadem [7]  
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V ČR třídí asi 7 z 10 lidí, což je ale stále nedostatek, a i proto se nedaří plnit limit 

snižování hmotnostního podílu ukládání KO na skládky. Nejlépe s recyklací jsou na tom 

v Nizozemsku, kde se na skládky ukládá pouze 5% odpadu. V roku 2011 lidé vytřídili 

skoro čtyřikrát více, než v roce 2004 a tendence rok od roku stoupá. [19] 
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Graf 4. 1. Průměrné složení KO v ČR V ROCE 2009 [33] 
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4.4. Skládkování KO 

Jedná se o nejčastěji využívanou metodu nakládání s odpadem v ČR. Na rozdíl 

od skladování, je skládkování trvalé uložení odpadu. KO lze skládkovat bez prvotní 

úpravy, musí však být dodržena vhodná opatření k zabránění znečištění životního 

prostředí. „Ekonomicky výhodnější jsou velkorozměrné skládky, protože investiční 

náklady na zakládání skládky je možno rozložit na větší objemy zneškodňovaného 

materiálu. Tím se sníží měrný náklad na uloženou jednotku odpadu, lépe se využije dané 

lokality a dosáhne lepšího využití provozní mechanizace.“ [17] 

4.4.1. Druhy skládek dle tvaru tělesa 

„Skládky odpadu by měly být co nejhlubší a mít co nejmenší povrch. Tvar a 

hloubka tělesa hrají důležitou roli při vzniku skládkového plynu, způsobu jeho migrace, 

sycení odpadní vodou a má také vliv na případné ohrožení životního prostředí okolí 

skládky.“ [18] 

Jestliže je těleso příliš mělké (5 metrů a méně) a ukládá se na skládku BRKO, může 

nastat tzv. „otrava kyslíkem“ – zastavení biodegradačních procesů a následně obrovská 

kontaminace průsakových vod. 

Tvar tělesa skládky předurčuje: 

 Dobu a účinnost dosažení anaerobního procesu zakrytých vrstev odpadu, 

 výšku hladiny rovnovážného vnitřního přetlaku plynu a hlavní směry šíření 

plynu, 

 celkové množství vody ze srážek, přijaté povrchem odpadů, 

 množství vody, které odteče mimo odpad při přívalových deštích, 

 celkové množství vody odpařené z povrchu odpadů. [18]  
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Ve vztahu k terénu rozlišujeme skládky nadúrovňové (nad úrovní terénu), 

podúrovňové (v prohlubních do úrovně terénu) nebo kombinované (základ pod úrovní 

terénu s převýšením nad jeho úroveň). [31] Následující obrázek 4. 3. zobrazuje možné typy 

skládek. 

 

Obr. 4. 3. Možné typy skládek [18] 

 

4.4.2. Technologie skládek 

„Jediným zařízením pro ukládání odpadů, vyhovujícím zásadám ochrany životního 

prostředí, je řízená skládka. Řízená skládka je technické zařízení určené k ukládání 

určitých druhů odpadů za daných technických a provozních podmínek a při průběžné 

kontrole jejich vlivu na životní prostředí. 

Každá řízená skládka musí být vybavena: 

 Dokonalým těsnícím systémem, či jinými bariérami oddělující skládku 

od okolního prostředí, 

 drenážním systémem a zařízením na zneškodňování odvedených škodlivin, 

 zařízení na jímání skládkového plynu, pokud na skládce vzniká, 

 zařízením na příjem, hutnění a ošetření odpadu“ [17] 

Při výstavbě řízené skládky je nutno postupovat podle stavebního zákona (zákon 

č. 50/1976 Sb.) a navazujících předpisů. Území, ze kterého je odpad na skládku dovážen, 

se nazývá svozová oblast. [17] 

Pro zajištění nepropustnosti dna a boků lze využít např. vrstvu zeminy (30 – 70 cm 

silnou) s přiměřenou vlhkostí, která musí být udržována až do doby překrytí. 

Někdy se do urovnané zeminy na dně přimíchává sucha jílovitá zemina (5 – 10 %) 

obsahující bentonit. Hojně se používají těsnící fólie z plastů (z polyetylenu, PVC atd.), 

která je uložena na stabilizovanou vrstvu písku v mírném sklonu do místa, kde je vyvedena 

drenáž ze skládky. Na těsnící vrstvu se pokládá drenáž (ta je vyvedena do kontrolní jímky, 
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kde se kontroluje kvalita průsaku) a okolí se obsype štěrkopískem. Teprve až nyní 

se ukládají první vrstvy odpadu (s ohledem na nepoškození těsnění). Od 1 metru se odpad 

ukládá podle běžné technologie. Ta spočívá v postupném navážení odpadu, hutnění 

a pravidelném zahrnování odpadu inertním materiálem nebo zeminou. [17]   

4.4.3. Skládkový plyn 

Skládkový plyn lze z energetického hlediska označit jako netradiční obnovitelný 

zdroj energie. Ten se ale vyskytuje pouze u skládek, kde je obsažen BRKO, kde při jeho 

rozkládání vzniká bioplyn (skládkový plyn). Složení bioplynu závisí na stáří 

skládky a na rychlosti čerpání. Převážně obsahuje metan a oxid uhličitý. Množství 

vzniklého plynu závisí na kvalitě odpadů, technologii ukládání, konfiguraci skládky atd. 

Produkce plynu se odhaduje na 100 – 300 m
3
 plynu z 1 tuny TKO, přičemž z tohoto 

množství lze zachytit 20 – 70 %. Nejvyšší produkce plynu však nastává až po uzavření 

skládky a trvá 5 – 13 let (v menší míře se plyn vyvíjí 20 – 30 let). [31] 

Skládkový plyn (4,45 MJ.kg
-1

) je cca. dvakrát méně výhřevný něž zemní plyn (8,82 

MJ.kg
-1

). Plyn slouží jako palivo jednak v plynových motorech pro výrobu elektřiny nebo 

jako náhradní zemní plyn (nutno plyn odvodnit). Plyn se odebírá svislými trubkami 

zabudovanými do tělesa skládky. Jestliže se plyn neodebírá, migruje ve vrstvách odpadů 

všemi směry a hrozí nebezpečí vzniku výbušné směsi se vzduchem. [18, 31]    

4.4.4. Rekultivace skládek 

Po dosáhnutí konečného tvaru skládky je možno přistoupit k její rekultivaci. 

Rozlišujeme několik druhů rekultivací: 

Technická rekultivace – provedení technických opatření (srovnání povrchu skládky, 

svahování, převrstvení ornice apod.) zajišťující podmínky pro další způsoby rekultivace, 

postup se liší podle dalšího využití skládky (zemědělské, lesnické nebo rekreační účely) 

Biologická rekultivace – tvorba nové svrchní vrstvy půdy (pro biologické účely různé 

druhy travin, pro zemědělské účely se nanáší 30 – 60 cm vrstva ornice, kde je možno 

pěstovat v prvních letech okopaniny), u nadúrovňových skládek lze využít rekultivaci pro 

lesnické využití (vhodné dřeviny jsou bříza, akát, jasan atd.), avšak emise bioplynu z tělesa 

skládky často znemožní rekultivaci pro lesnické účely 

Účelová rekultivace – nejjednodušší a nejvýhodnější metoda, využití skládky ke zvláštním 

účelům, např. rekreační nebo sportovní plochy, parky aj. [31] 
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4.5. Spalování KO 

Nejrozšířenější termická metoda nakládáním s KO.   

4.5.1. KO jako palivo 

KO zahrnuje následující hlavní skupiny: tuhé odpady z domácností, uliční odpady 

a smetky, odpady ze služeb, škol, úřadů, obchodů a kaly z ČOV. Z toho plyne, že složení 

paliva je různorodé, navíc jeho charakteristika se může dále měnit v důsledku transportu 

odpadů do míst pohlcujících vlhkost, kontaminaci jednotlivých složek odpadu v důsledku 

těsného kontaktu (např. kontejnery) nebo mechanické (biochemické) degradace. 

Analýza reprezentativního vzorku odpadu může být založena na: 

 ručním vytřídění na vybrané složky (papír, plast, kovy apod.) poskytující 

tzv. morfologické složení, 

 přímé analýze (stanovení obsahu vlhkosti, hořlaviny a popela), 

 elementární (prvkové) analýze hořlavé části odpadu 

 určení výhřevnosti, případně spalného tepla 

Ke KO obvykle řadíme i kaly z ČOV. Vyznačují se vysokým obsahem vody. Obsah 

vody ovlivňuje podmínky úpravy kalu a spalitelnost. Rozlišujeme dva způsoby obsahu 

vody – voda volná a voda vázaná. Vodu volnou lze z kalu snadno odstranit odstředěním 

nebo filtrací. U vody vázané je to obtížnější. Pro spalování se musí odstranit minimálně 

voda volná. [32] 

4.5.2. Princip spalování 

U spalování tuhých odpadů probíhají složité procesy. Odpady se zahřívají horkými 

spalinami nebo předehřátým vzduchem a sáláním z pecních stěn. V rozmezí teplot 50 –

 150 °C dochází k vysušení materiálu, při vyšších teplotách vznikají těkavé látky, které 

jsou obecně hořlavé a po vznícení hoří plamenem. Ostatní materiál se dále odplyňuje a hoří 

pomaleji. Jestliže má palivo výhřevnost větší než 5 MJ.kg
-1

, lze ho spalovat bez přídavného 

paliva. 
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Jelikož je v odpadu obsaženo velké množství látek, např. chloru a fluoru, jejichž 

produkty spalování mohou ohrozit prostředí, je nutno při spalování dodržovat základní 

podmínky:  

 dostatek spalovacího vzduchu (přebytek 1,5 až 2násobný, z důvodu 

různorodosti odpadu), 

 dostatek tepla (nutnost k rychlému zahřátí odpadu na zápalnou teplotu 

250 – 400 °C, při pomalém zahřívání nemusí dojít ke spálení škodlivin – 

odpar do ovzduší), 

 dostatečná teplota hoření (teplota spalin musí být větší než 850 °C) 

 dostatečné zdržení spalin v pásmu vysokých teplot (spalování látek 

neprobíhá okamžitě a k vyhoření potřebuje dostatek času, musí se spaliny 

zdržet v dohořívací komoře 1 až 2 s. [17] 

4.5.3. Zařízení na spalování odpadů 

Dílčí technologické části se budou u různých spaloven lišit, ale v základu by měly 

být zajištěny následující technologické funkce:  

 příjem a skladování odpadů, 

 sázení a spalování odpadů, 

 chlazení nebo využívání tepla spalin,  

 čištění spalin a odvod spalin (komín),  

 odstranění pevných zbytků po spalování. 
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Obrázek 4. 4. uvádí typické uspořádání spalovny KO. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.5.4. Pochody probíhající při spalování 

Většina spaloven je vybavena rošty, kde se odpady spalují a přitom probíhají tyto 

pochody: 

 předsoušení odpadu (sáláním plamene z dalších pásem spalování 

a vzduchem, který se přivádí pod rošt, teplota kolem 100 °C), 

 odplyňování odpadu (ohřev odpadů na teplotu 200 – 600 °C, přičemž 

dochází k reakci mezi kyslíkem a uhlíkem obsaženého v palivu a přitom 

se vyvíjí hořlavé plyny, 

 zapálení odpadu (na povrchu odpadového lože vznikají místní ložiska 

hoření, prolínání s druhou fází), 

 spalování plynů (povrch prohořívá a přívodem spalovacího vzduchu 

vznikají nová ložiska hoření, teplota 500 – 800 °C, přebytek vzduchu 10 – 

30 %), 

Obr. 4. 4. Schéma uspřádání spalovny KO [32] 
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 hoření (hoření plynů i vzniklého polokoksu, teplota se zvyšuje 

až na 1100 °C, vyvinuté teplo se odvádí spalinami, v loži vzniká popel 

a škvára, přebytek vzduchu 40%), 

 vyhořívání a odvádění tepla (plyny i polokoks dále vyhořívá a vzniká 

velké množství tepla, které je nutno odvádět, přebytek vzduchu se pohybuje 

v rozmezí 20 – 40%, teplota se musí udržovat pod bodem tavení popela – 

1200 °C, z roštu vycházejí popel, škvára a nespalitelné zbytky odpadu). [31] 

 

4.5.5. Druhy spalovacích pecí dle konstrukčních hledisek 

Nejčastěji jsou pece děleny dle konstrukčních hledisek. Další dělení však může být 

dle výkonu zařízení, skupenství odpadu, původu odpadu nebo dle využití energie odpadu.  

 Roštové pece 

Základem je spalování na „děrovaných“ roštech, dírami proudí spalovací vzduch. 

Pece se dělí na pece s pevnými rošty nebo pece s pohyblivými rošty. Pevné rošty se příliš 

nepoužívají z technologických důvodů. Pohyblivé rošty řeší problém s úplným vyhořením 

odpadu a stupňovitým přívodem kyslíku do spalovací komory, a proto jsou velice vhodná 

pro spalování KO. Nejpoužívanější druhy roštů jsou zobrazeny na obrázku 4. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 5. Druhy roštů a pohyb odpadů po nich [18] 
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 Muflové pece 

Jedná se o pece, kde se odpad nespaluje na roštu, ale na podlaze v keramické nístěji 

na desce nebo vaně. Je vhodná pro spalování průmyslových odpadů, zejména kašovitých, 

pastovitých a takových, které mění během spalování své skupenství.  

 Rotační pece 

Základem je vyzděný ocelový válec, otočný kolem podélné osy, která je skloněna 

vůči horizontální rovině o 5 – 7° ve směru pohybu materiálu. Palivo, spalovací vzduch 

a přídavné palivo jsou přiváděny čelní plochou do horní části pece. Spalování probíhá 

při stálém otáčení válcové části pece, kde otáčky jsou řádově v jednotkách až desítkách 

za minutu. Při najíždění se pec musí předehřát přídavným palivem na danou 

teplotu. Po zahřátí se začne dávkovat odpad, který se ohřívá sáláním a konvekcí 

z vyzdívky. Každá otáčka pece znamená posunutí a převrácení materiálu. Jsou typické 

pro kontinuální spalování tuhých i pastovitých odpadů a neklade se důraz na druh 

a složení. [42]   

 Etážové pece 

„Pec má tvar stojatého válce rozděleného na jednotlivá patra. Osou válce prochází 

masivní hřídel, která je v každém patře opatřena rameny s lopatkami. Jednotlivá patra jsou 

opatřena otvory uprostřed a na okraji. Odpad je lopatkami jednou přemísťován k okraji 

a pak zase ke středu. Vzduch a spaliny proudí proti směru pohybu materiálu. Doba setrvání 

odpadu v peci je velmi dlouhá. Pece jsou vhodné pro spalování kalů a odpadů s vysokou 

vlhkostí.“ [18] 

 Fluidní pece 

Tyto pece se nejčastěji používají pro spalování kalů a tekutých odpadů, ale i odpadů 

pevných, přičemž u těchto odpadů je nutno zajistit předběžné nadrcení či rozemletí 

na stejnou zrnitost. Princip spočívá na vhánění spalovacího vzduchu zespoda do vrstvy 

odpadu, čímž dojde k nadnášení a zvíření zrn (vytvoření fluidní vrstvy), zvětšení reakčního 

povrchu a intenzivnímu průběhu spalovacího procesu. Fluidní pece jsou vhodné zejména 

pro spalování látek obsahující vyšší obsah síry, která po vyhoření může být zachycována 

současně přídavkem mletého vápna nebo vápence. Nutno odstranit kovové a skleněné 

materiály, které způsobují slinování fluidní vrstvy. Tyto pece jsou konstrukčně jednoduché 

(nemá žádné pohyblivé díly). [17, 32] 
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4.6. Pyrolýza KO 

Alternativou ke spalování je v dnešní době pyrolýza, která s v oblasti 

zneškodňování odpadů považuje za perspektivní technologii. „Pyrolýza (nebo též 

odplynění) představuje tepelný rozklad organických materiálů za nepřístupu zplyňovacích 

médií, jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý, vodní pára. Probíhá tak, že v oblasti teplot 150 

až 900 °C se uvolní těkavé látky a výšemolekulární organické látky se rozloží 

na nízkomolekulární a molekuly s dlouhými řetězci se rozštěpí na kratší.“ [31] 

Dle použité teploty rozlišujeme:   

 nízkoteplotní pyrolýza (reakční teploty nižší než 500 °C), 

 středněteplotní pyrolýza (reakční teploty 500 – 800 °C), 

 vysokoteplotní pyrolýza (reakční teploty vyšší 800 °C). [31]  

4.6.1. Princip pyrolýzy 

Za působení vyšších teplot se organické sloučeniny stávají méně stabilní 

a rozkládají se na jednoduché těkavé produkty a koks. Z původních makromolekul se štěpí 

malé molekuly.  Chemické reakce, které vznikají při pyrolýze, závisí na materiálu, obsahu 

vlhkosti, pyrolýzní teplotě a reakční době. Vznik stabilnějších produktů závisí na zvyšující 

se teplotě a délkou reakční doby.  

Při teplotách do 200 °C dochází k termickému sušení a tvorby vodní páry, která 

se odštěpí z vody (oba procesy vysoce endotermické). Mezi teplotami 200 – 500 °C je 

oblast suché destilace, kde nastává odštěpení řetězců z vysokomolekulárních organických 

látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné (kapalné) organické produkty 

a pevný uhlík. V oblasti teplot 500 – 1200 °C nastává fáze tvorby plynu a produkty vzniklé 

suchou destilací jsou dále rozštěpeny a transformovány. Jak z pevného uhlíku, tak 

z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. [17]  

4.6.2. Pyrolýzní technologie 

Pyrolýza je vhodná pro jednotné odpady s neměnným složením, nízkým obsahem 

škodlivina. Zpravidla pyrolýza probíhá v rotační peci, která je vytápěná zevně spalinami. 

Vlastní pyrolýzní proces probíhá v pyrolýzní komoře při teplotách 500 – 550 °C 

za nepřístupu vzduchu. Vzniklé plyny se spalují v termoreaktoru, který je vybaven 

přídavným hořákem udržující požadovanou teplotu (900 – 1300 °C). Pyrolýzní jednotka je 

vhodná pro šaržovitý provoz, kde výkon těchto jednotek je maximálně 2,5 tuny odpadu 

za hodinu. 
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Dosavadní laboratorní (poloprovozní) zkoušky ukázaly, že pyrolýza je dražší než 

spalování. Dále je zde problém se zneškodňováním pevných materiálů (pyrolýzní koks) 

a kapalných uhlovodíků vznikajících při pyrolýze. Na druhou stranu při pyrolýze jsou 

menší potíže zneškodňování plynných emisí. Následující tabulka 4. 1. porovnává pyrolýzu 

s klasickým spalováním. [17]  

PYROLÝZA KLASICKÉ SPALOVÁNÍ 

Rozklad za nepřítomnosti kyslíku. 

Konverze na plyn a uhlovodíkový 

zbytek. 

Rozklad za přímého působení plamene o vysokém 

obsahu kyslíku. 

Žádné toxické emise, žádné dioxiny 

ani furany. 

Spalovací zařízení jsou známá jako hlavní 

přispívatelé škodlivých plynů do ovzduší. Emise 

dioxinů a furanů. 

Nerizikový uhlík. Rizikový popílek. 

Redukce v objemu a hmotnosti 

v rozsahu 90 % – 95 %. 
Maximální redukování objemu 80 %. 

Vyrábí více energie, než spotřebuje. Spotřebuje se více energie, než se vyrobí. 

Celkové náklady na stavbu až o 40% 

nižší než u klasického spalování. 

Celkové náklady na stavbu až o 60 % vyšší než 

u pyrolýzy. 

Roční náklady na provoz až o 30 % 

nižší, než u klasického spalování. 

Roční náklady na provoz až o 40 % vyšší, než 

u pyrolýzy. 

Doba stavby 18 – 24 měsíců. Doba stavby 36 – 60 měsíců. 

Systém je modulární a přepravitelný. Systém není modulární ani přepravitelný. 

Schopnost zpracování směsného, 

netříděného odpadu. 

Systém není schopný zpracovat netříděný odpad, 

nutné předzpracovat. 

Možnost využití strusky. Není možno využití strusky. 

Záruka výkonu. Záruka výkonu. 

 

   

4.7. Zplyňování KO 

Alternativní způsob spalování odpadů. Dosud nejsou zatím žádné praktické 

zkušenosti, pouze ve stádiu laboratorního či poloprovozního ověřování. „Zplyňování je 

přeměna uhlíkatých materiálů při vyšších teplotách na plynná paliva. Na rozdíl 

od pyrolýzy probíhá v přítomnosti reaktivních plynů, které umožňují další přeměnu 

vzniklého koksovitého zbytku na plynné produkty. Zplyňování je vlastně další stupeň 

pyrolýzního procesu, při němž při teplotách nad 800 °C dochází k oxidaci vzniklého koksu 

pod stechiometrickým množstvím kyslíku.“ [31]  

4.7.1. Princip vysokoteplotního zplyňování 

Plynné a kapalné odpady jsou ve spalovací komoře oxidovány žhavou plynnou 

směsí (při teplotách kolem 1600 °C) na primární plyn. Na spalovací komoru navazuje 

šachta, kde přes systém propustí se zavážejí odpady tuhé konzistence do vysokoteplotní 

Tab. 4. 2. Srovnání pyrolýzy s klasickým spalováním [31] 
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zóny. Dělící stěna se šnekovým podavačem umožňuje dávkování do nejteplejšího místa 

reaktoru. „Primární plyn reaguje s odpadem a převádí jej na surový plyn, který dále 

prostupuje nasypanou vrstvou koksu v další šachtě reaktoru. Ta slouží především jako 

regenerační filtr žhavého surového plynu.“ Teplota předčištěného vystupujícího plynu 

z reaktoru je 800 – 1000 °C. Po předání tepla ve výměníku a vyčištění lze plyn použít jako 

palivo a může nahradit zemní plyn nebo topný olej. Při teplotách kolem 1600 °C 

se popeloviny obsažené v odpadech i koksu taví ve spalovací komoře a tato tekutá struska 

přetéká do vodní lázně, kde tuhne na granulát použitelný ve stavebnictví. [17] 

4.7.2. Zplyňovací technologie 

Hlavním zařízením závodu je plazmový reaktor.  

Technologická jednotka tvoří: 

 nádoba reaktoru (zplyňovače) obloženou kvalitním materiálem odolným vůči 

vysokým teplotám, 

 plazmové hořáky, 

 chladící a kontrolní systém plazmových hořáků, 

 přívod vzduchu, který je obohacen kyslíkem, 

 kontrolní a řídící termoelektrické články propojené s kontrolním systémem,  

 hrdla pro vstup katalyzátoru, tavidla a odpadu,  

 systém odvádějící strusku 

Konstrukce reaktoru je vždy speciálně navržena, aby vyhověla specifickým 

požadavkům daného projektu. Odpady jsou do reaktoru dopravovány ze dvou protilehlých 

stran. Kolmo k tomuto přívodu je vstup pro dávkování koksu a vápence. Reaktor je 

vybaven obvykle třemi plazmovými hořáky, které dodávají potřebnou energii pro zplynění. 

Pro provoz reaktoru je elektrická energie vyráběna na dále instalovaném plynovém 

turbogenerátoru, externí zdroj je potřebný pouze pro start jednotky. Odpad je zplyněn a je 

přeměněn na syntézní plyn a strusku. Pro výrobu energie musí být plyn vyčištěn, zchlazen 

a zbaven vlhkosti.  
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5. Srovnání skládkování a spalování na území MSK 

V MSK je aktivních přes 20 skládek. Spalovna se zde nenachází, i když v jednání 

byla výstavba spalovny u Karviné, a tu jsem také použil pro srovnání. V následující 

kapitole používám informace z dizertační práce Ing. Radima Kovaříka a studii EIA 

o posuzování vlivů na ŽP. [39,40] 

Před návrhem vhodné varianty pro nakládání s KO na území MSK, je nutné obě 

metody srovnat a vyhodnotit. Pro srovnání obou metod používám systém kriteriální 

tabulky. Ta spočívá na porovnání technologií pomocí kriteriálních hledisek (celkem 8), kde 

každé je bodováno. Jednotlivým kritériím je nadále přiřazena váha významnosti (1 nebo 2), 

která vyjadřuje důležitost daného hlediska. Váha se následně násobí se získaným počtem 

bodů, a vznikne celkový výsledek. Bodové hodnocení je stanoveno v rozmezí 0 – 2 body. 

  Tab. 5.1. Kriteriální tabulka 1 

5.1. Popis kriteriálních hledisek: 

 ekonomická výhodnost – jedno z nejdůležitějších hledisek (bude mít 

zásadní vliv na rozhodování); váha 2 

0 bodů – ekonomicky nevýhodné 

2 body – ekonomicky výhodné 

 environmentální přijatelnost – přínosy technologie pro řadu 

environmentálních oblastí (náhrada obnovitelných zdrojů, ochrana půdy 

a podzemních vod, produkce skleníkových plynů); ochrana ŽP je 

principiálně důvodem pro zařazení nových technologií a systémů 

pro nakládání s KO 

 

Kriteriální hledisko Váha Body Výsledek 

  Spalování Skládkování Spalování Skládkování 

Ekonomická výhodnost 2 0 2 0 4 

Environmentální přijatelnost 2 2 0 4 0 

Ochrana ovzduší 2 2 0 4 0 

Obecné přínosy 1 2 0 2 0 

Dlouhodobá udržitelnost 2 2 2 4 4 

Pozitivní zkušenost z praxe v ČR 1 2 2 2 2 

Akceptovatelnost ze strany 

veřejnosti 
1 0 2 0 2 

Soulad s legislativou 2 2 1 4 2 

Součet: 20 14 
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0 bodů – nulový nebo záporný vliv na vybrané složky ŽP 

1 bod – malý vliv na zlepšení ES 

2 body – zásadní pozitivní vliv na řadu ES 

 ochrana ovzduší – projev jednotlivé varianty na zlepšení ovzduší v kraji; 

ovzduší v oblasti patří k nejvíce znečištěným v ČR – váha 2 

0 bodů – nebude pozitivní vliv na stav ovzduší, může dojít ke zhoršení 

1 bod – pouze minimální zlepšení stavu ovzduší nebo bude neutrální 

2 body – zlepšení stavu ovzduší 

 obecné přínosy – přínosy pro obyvatele, případně průmysl (zaměstnanost, 

energetická bezpečnost apod.); váha 1 

0 bodů – žádné obecné přínosy, může mít i negativní vliv 

1 bod – pozitivní vliv minimálně na jeden přínos (zaměstnanost) 

2 body – minimálně 2 obecné přínosy (zaměstnanost, energetická bezpečnost) 

 dlouhodobá udržitelnost – schopnost čelit dlouhodobě nejrůznějším 

změnám v OH; systémy využívání SKO jsou náročné na investice 

a je nutno, aby se jejich navržení a provoz mohly plánovat alespoň 

v horizontu 20 let – váha 2 

0 bodů – udržitelnost v krátkém horizontu (5 let) 

1 bod – udržitelnost v delším horizontu (10 let) 

2 body – udržitelnost minimálně 20 let 

 pozitivní zkušenost z praxe v ČR – zkušenost s variantou v jiných 

lokalitách ČR; váha 1 

0 bodů – varianta nebyla v rámci ČR odzkoušená, nebo má špatné reference 

2 body – varianta má dobré a dlouhodobé reference 

 akceptovatelnost ze strany veřejnosti – součástí procesu schvalování 

a realizace dané varianty je práce s veřejností, která může způsobit 

zpomalení či zablokování procesu – váha 1 

0 bodů – varianta je neakceptovatelná nebo obtížně vysvětlitelná pro veřejnost 

1 bod – varianta je akceptovatelná v případě vysvětlení 

2 body – varianta je plně akceptovatelná veřejností bez nutnosti vysvětlení 

 soulad s legislativou – vyjádření nejen současného vztahu mezi záměrem 

a legislativou, ale hodnotí i soulad s předpokládaným vývojem legislativy 

v OH; soulad s legislativou je základní požadavek – váha 2 
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0 bodů – varianta je v rozporu se současnou i připravovanou legislativou 

1 bod – varianta není zcela v souladu s legislativou, je zde ale šance 

pro harmonizaci s legislativou 

2 body – varianta plní legislativní požadavky a je předpoklad pro splnění 

připravované legislativy 

 

5.2. Komentář k bodovému hodnocení 

V následující kapitole vysvětluji důvody pro přidělený počet bodů u jednotlivých 

kritérií.  

5.2.1. Spalování 

 ekonomická výhodnost – 0 bodů 

Technologie spalování je jedna z nejdražších technologií. Stavba spaloven byla 

ekonomicky výhodná před sedmi až osmi lety, kdy EU nabízela na projekty až 

40% dotace. Nyní je EU k dotacím zdrženlivější a bez dotací se stavba 

nevyplácí. Celkové předpokládané investiční náklady jsou odhadnuty na 4,9 

mld. Kč. [36] 

 environmentální přijatelnost – 2 body 

Dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů energie (fosilních paliv) 

z důvodu omezení činnosti Teplárny Karviná, která spaluje černé uhlí. Při 

náhradě primárních paliv SKO se ušetří emise CO2. Navíc spalovna by 

nahradila aktivní skládky, ze kterých uniká metan a CO2 (v poměru 40% metan 

a 60% CO2). M etan má však 25x vyšší skleníkový efekt než CO2. 

Hlavním přínosem je ale vyřešení současně kritické situace OH v celém MSK.  

 ochrana ovzduší – 2 body 

Pro obyvatele je nepříznivý stav imisí PM10 a karcinogenních uhlovodíků. Vliv 

provozu je v tomto směru hodnoceno jako nevýznamný, a tedy akceptovatelný. 

Využití části získané energie při provozu spalovny pro centrální zásobování 

teplem se následně projeví ve snížení výkonu Teplárny Karviná (o 25%), což 

se příznivě projeví jak ve snížení emisí tohoto zdroje, tak ve výši imisního 

zatížení dané oblasti (zejména oxid siřičitý). Emisní limity spaloven KO se 

nejvíce blížím emisím pro kotle na spalování zemního plynu, který je 

považován za čistý zdroj energie. Emisní limity pro jednotlivé zařízení jsou 
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uvedeny v tabulce 5.2. Realizace záměru by znamenala pro oblast zlepšení 

kvality ovzduší. [43] 

 
Spalovny 

odpadů 

Uhelné 

kotle 

Kotle na 

dřevo 

Kotle na 

mazut 

Plynové 

kotle 

Fluidní 

kotle 

Tuhé emise [mg/m
3
] 10 100 250 55 28 67 

Organický uhlík [mg/m
3
] 10 

 
50 

   
Oxidy síry (jako SO2) 

[mg/m
3
] 

50 1667 2500 945 19 533 

Oxidy dusíku (jako NO2) 

[mg/m
3
] 

200 435 650 250 111 267 

Amoniak [mg/m
3
] 

      
Oxid dusný [mg/m

3
] 

      
Oxid uhelnatý [mg/m

3
] 50 267 650 97 55 167 

Chlorovodík [mg/m
3
] 10 

     
Fluorovodík [mg/m

3
] 1 

     
PCDD/PCDF[ng/m

3
] 0,1 

     
Rtuť [mg/m

3
] 0,05 

     
Kadmium [mg/m

3
] 0,05 

     
Ostatní těžké kovy [mg/m

3
] 0,5 

     
Tab. 5.2. Porovnání emisních limitů [34] 

Pozn. Použity limity podle Směrnice EU 76/2000 , o spalování odpadů, a Nařízení vlády č. 352/2002 

(střední a malé zdroje znečišťování – do 50 MW). Hodnoty jsou přepočteny na 11% O2 , uvedeny v 

mg/m
3
 (kromě PCDD/PCDF) a vztaženy na suchý plyn při normálních stavových podmínkách (273 K, 

1013 mbar). 

Zdroj: EIC, s. r. o. 

 

 obecné přínosy – 2 body 

Realizace spalovny by vytvořila přes 40 volných míst jen u provozovatele, další 

místa budou u služeb (opravy, údržba, ostraha atd.) 

 dlouhodobá udržitelnost – 2 body 

Systém je z dlouhodobého hlediska udržitelný minimálně 20 – 30 let 

 pozitivní zkušenost z praxe v ČR – 2 body 

V ČR jsou v provozu 3 spalovny KO a všechny plní veškeré environmentální, 

ekonomické a sociální předpoklady.  
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 akceptovatelnost ze strany veřejnosti – 0 bodů 

Situace kolem spaloven je z důvodu malé informovanosti veřejnosti těžce 

přijatelná. Lidé se bojí zhoršení kvality ovzduší, obzvlášť v MSK, kde je situace 

s kvalitou ovzduší na špatné úrovni. Varianta je problematická a obtížná 

vysvětlitelná i v případě vedení profesionální PR kampaně. 

 soulad s legislativou – 2body 

Varianta je plně v souladu se všemi legislativními předpisy (odpady, vody, 

ovzduší) 

5.2.2. Skládkování 

 ekonomická výhodnost – 2body 

Skládkování je nejlevnější metoda nakládání s KO. Tabulka 5. 3. zobrazuje 

ekonomické porovnání způsobů nakládání se SKO. 

 Kč/t bez DPH Zdroj 

Skládkování 401 – 2206 Dotazníkový průzkum EAV, 2011 

Přímé energetické využití 850 SAKO Brno 

 2310 – 2690 SKO – Zevo Malešice 

 3260 – 3910 Objemný odpad – ZEVO Malešice 

 1400 – 2700 Termizo Liberec 

Tab 5.3. Ekonomické porovnání způsobů nakládání se SKO v roce 2010 [37] 

 environmentální přijatelnost – 0 bodů 

S touto variantou je spjata řada problémů – výtoky průsakových vod (výluhů) 

z tělesa skládky, možnost požáru skládky. Prašnost, úlety materiálu a pachy 

v okolí skládky. Po uzavření skládky se stávají pro ŽP rizikovým faktorem.  

 ochrana ovzduší – 0 bodů 

Varianta nepřinese žádné zlepšení úrovně kvality ovzduší. Ba naopak, 

z důsledků zavádění nových skládek budou vznikat nové skleníkové plyny.  

 obecné přínosy – 0 bodů 

Žádné pozitivní přínosy. 
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 dlouhodobá udržitelnost – 2 body 

Skládky se rozdělují na etapy. Např. Skládka v Hrušově bude rozšířena a zajistí 

tak místo pro svoz KO na dalších 15 let. [38] 

 

 pozitivní zkušenost z praxe v ČR – 2 body 

Skládky se běžně vyskytují na našem území a je to nejběžnější metoda 

nakládání se SKO. 

 akceptovatelnost ze strany veřejnosti – 2 body  

Varianta je veřejnosti chápaná jako běžná metoda nakládání 

s KO a při výstavbě nových skládek veřejnost neklade odpor.  

 soulad s legislativou – 1 bod 

Ačkoli skládky splňují legislativní opatření, v budoucnu tomu tak být nemusí. 

Od skládkování se ustupuje a v průběhu několika desítek let může být 

skládkování SKO zcela omezeno.  
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6. Vyhodnocení srovnání a závěr 

Pomocí kriteriální tabulky jsem zjistil, že možnost spalování SKO je vhodnější 

metoda nakládání se SKO oproti skládkování na území MSK. S tímto výsledkem 

se ztotožňuji. S možností realizace této metody to ale pozitivně nevidím. Jelikož zde již byl 

záměr na vybudování spalovny, která byla schválena (splňovala veškeré požadavky), 

a k výstavbě stejně nedošlo. Dle mého, je tato metoda momentálně tabu z důvodu velkých 

finančních investic, navíc kdy EU již neposkytuje velkorysé granty.  

S lepším nápadem přišla Společnost OZO Ostrava s.r.o. (zajišťuje nakládání s KO 

na Ostravsku). Ta by chtěla dosáhnout do roku 2020 minimálně 50 % využití odpadů (dáno 

legislativou). Tohoto cíle chtějí dosáhnout jednak navýšením počtu separačních nádob, 

a jednak společnost plánuje výstavbu třídící linky za 150 mil. Kč. Linka by měla zvýšit 

procento využití odpadu a snížení odpadu ukládáno na skládky. Princip linky spočívá 

v roztřídění odpadu do tří skupin – suroviny pro materiálové využití (lze dále prodat), 

odpady vhodné pro energetické využití a výrobu paliv a zbytek by byl skládkován. 

Aktuální stav hodnoty zpracování odpadů je 37 %. Vyšší počet separačních nádob zajistí 

nárůst o 5 % a třídící linka dalších 8 %, čímž se dostáváme na hranici 50 % využití KO. 

Dalších 20 % odpadů by šlo zpracovat pro energetické využití (palivo pro cementárny). 

Díky nové lince by se tak podíl využitých odpadů mohl zvýšit až na 70 %. Cena 

za zpracování tunu SKO ve spalovně se pohybuje okolo 2000 Kč, ve třídící lince je to 

maximálně 1200 Kč. I v rámci hierarchie nakládání s KO je to vhodnější metoda 

než spalování. [41] 

Já osobně si myslím, že vše záleží na lidech samotných a uvědoměním si situace. 

To se netýká pouze problematiky s KO, ale všeobecně s životem na zemi. Jedna věc je 

uvědomění, ale věc druhá, je samotný čin a tady můžeme narazit na zeď, protože změnit 

svůj život ve prospěch ŽP na úkor pohodlnosti, je pro některé lidi složité. Stačí pochopit 

hierarchii nakládání s odpadem – co nejméně odpadu vyprodukovat, jestliže odpad 

vznikne, nemusíme ho brát jako odpad, ale jako zdroj materiálu a ten dále využít. Jako 

naprostou povinnost a závazek lidí vůči zemi považuju správné vytřídění odpadů. Já sám 

běžný KO separuju na 6 druhů – plast, sklo, papír, bioodpad, kov a obaly Tetra Pak. 

Věřím, že za vyřešení všech problémů na zemi, jsme zodpovědní my sami. 

 

 

 

 



- 39 - 
 

[1] Jak to bylo kdysi s odpady? [online]. [cit. 2015-01-03]. Dostupné z: 

http://www.enviweb.cz/clanek/energie/91962/jak-to-bylo-kdysi-s-odpady 

[2] Hierarchie způsobů nakládání s odpady [online]. [cit. 2015-01-06]. Dostupné z: 

http://www.ekonoviny.cz/katalog/bp_p5_4.htm  

[3] Materiálové využití odpadů [online]. [cit. 2015-01-06]. Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=materialove_vyuziti_odpadu&site=odpady 

[4] Nakupujte jídlo, ne odpad. V Praze startuje obchod s potravinami bez obalů [online]. [cit. 

2015-01-07]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-63124570-

nakupujte-jidlo-ne-odpad-v-praze-startuje-obchod-s-potravinami-bez-obalu 

[5] Jak předcházet odpadům [online]. [cit. 2015-01-07]. Dostupné z: http://arnika.org/jak-

predchazet-odpadum 

[6] Hierarchie nakládání s odpady [online]. [cit. 2015-01-06]. Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=hierarchie_nakladani_s_odpady&site=odpady  

[7] Energetické využití odpadů [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=energeticke_vyuziti_odpadu&site=odpady 

[8] Nebezpečné odpady [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady 

[9] Definice odpadu [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: 

http://www.ekostrazce.cz/texty/definice-odpadu-objemny-odpad 

[10] Komunální odpad – proč vzniká tolik komunálního odpadu? [online]. [cit. 2015-01-14]. 

Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=komunalni_odpad_proc_vznika_tolik_odpadu&site

=odpady 

[11] Odpad z obalů [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=co_je_obal_a_odpad_z_obalu&site=odpady  

[12] Jak správně třídit - ostatní odpady [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: 

http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---dalsi-odpad/nebezpecny-odpad 

[13] Odpady v legislativě [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=odpady_v_legislative&site=odpady 

[14] Vláda schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR [online]. [cit. 2015-02-13]. 

Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/news_141222_Vlada_schvalila_POH  

[15] Bioodpad na skládky nepatří, nařizuje od ledna nová vyhláška [online]. [cit. 2015-02-

15]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/bioodpad-na-skladky-nepatri-

narizuje-od-ledna-nova-vyhlaska--1436854 

[16] Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015 [online]. [cit. 

2015-02-17]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/news_141216_vyhlaska_trideni 

[17] KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 

1994, 241 s. ISBN 80-850-8732-4. 

[18] JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. 

Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 98 s. ISBN 80-248-

0753-X. 

[19] Třídění odpadu [online]. [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: http://www.nazeleno.cz/trideni-

odpadu.dic 



- 40 - 
 

[20] Východ Evropy skládkuje, Západ recykluje [online]. [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: 

http://www.statistikaamy.cz/2014/02/vychod-evropy-skladkuje-zapad-recykluje/  

[21] Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR? [online]. [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: 

http://www.ecmost.cz/clanky.php?page=nakladani_KO 

[22] Plán 2014 [online]. [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/280020-14-r_2014 

[23] Energie z odpadů I [online]. [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://biom.cz/cz/odborne-

clanky/energie-z-odpadu-I 

[24] Ve Švýcarsku se energetického využití komunálního odpadu nebojí [online]. [cit. 2015-

03-07]. Dostupné z: http://www.datex.cz/clanek_110707_2.htm 

[25] Downsized plant set to burn Geneva’s garbage [online]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 

http://www.thelocal.ch/20130704/downsized-plant-announced-to-burn-genevas-garbage 

[26] Zero Waste [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://arnika.org/zero-waste 

[27] Smerovanie k nulovému odpadu - riešenia [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 

http://www.priateliazeme.sk/spz/aktivity/kampane/smerovanie-k-nulovemu-odpadu/riesenia 

[28] Jak žít plnohodnotný život bez odpadků? Lauren Singer vám odpoví [online]. [cit. 2015-

03-10]. Dostupné z: http://refresher.cz/23263-Jak-zit-plnohodnotny-zivot-bez-odpadku-

Lauren-Singer-vam-odpovi 

[29] Bezobalový obchod s potravinami chce sloužit jako výzkumný projekt [online]. [cit. 2015-

03-10]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/bezobalovy-obchod-s-

potravinami-chce-slouzit-jako-vyzkumny-projekt_331012.html 

[30] Jak nakládat s bioodpadem [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: http://www.odpady-

dobrany.cz/e_download.php?file=data/editor/35cs_2.pdf&original=Brozura_odpady_web.pdf 

[31] VOŠTOVÁ, Věra a Jiří FRIES. Zpracování pevných odpadů. 1. vyd. Praha: ČVUT, 

2005, 157 s. ISBN 80-01-02672-8 

[32] OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. 

Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství, 2001. ISBN 8024800098 

[33] Ptejte se nás - často kladené dotazy [online]. [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 

http://www.kic-odpady.cz/ptejte-se-nas.php 

[34] Spalovny ovzduší neškodí [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: http://www.kic-

odpady.cz/spalovny-ovzdusi.html 

[35] Skládkování odpadů [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: 

http://www.evokomorany.cz/index.php/ochrana-zp/skladkovani-odpadu  

[36] http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/rozhovor-v-e-petr-havelka-stavba-

spaloven-ted-nema-ekonomickou-logiku.html 

[37] http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/spalovny/Jihlava/ISNOV-

analytickanavrhova_cast.pdf 

[38] OZO rozšiřuje skládku v Hrušově [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ozo-rozsiruje-skladku-v-hrusove-

20150209.html 

[39] KOVAŘÍK, Radim. Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných 

komunálních odpadů v podmínkách ČR. Dizertační práce. 



- 41 - 
 

[40] Dokumentace EIA (KIC) 

[41] Spalovna v nedohlednu. Ostrava plánuje třídící linku za 150 milionů [online]. [cit. 2015-

05-05]. Dostupné z: http://ostrava.idnes.cz/ostrava-planuje-tridici-linku-za-150-milionu-fke-

/ostrava-zpravy.aspx?c=A140904_2096514_ostrava-zpravy_jog 

[42] MÍKA, Jiří. 2012. Průmyslová energetika: Text k přednáškám. 

 

 


