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Abstrakt

Od  druhé poloviny 20. století si lidé začínají uvědomovat globální problém, který se 

týká  odpadů.  Nejčastěji  kladená  otázka  v rámci  této  problematiky  je  otázka  efektivní  a 

ekologické likvidace odpadů.V současnosti je podíl výroby elektrické energie z tepelných 

elektráren  téměř  60%,  jsou  tedy vedle  různých spaloven a  tepláren  hlavními  zdroji,  jež 

produkují obrovské množství odpadu, jež vzniká jak po spalování hnědého či černého uhlí, 

lignitu, koksu, ale i u odsíření nebezpečných kouřových plynů.

Řešení tohoto problému spočívá například využitím těchto odpadů pro další výrobu nebo 

zpracování a následného ekonomického zhodnocení.

V tepelných elektrárnách, jako i v řadě dalších energetických zdrojích, vznikají tuhé zbytky 

po spalování – popílek. Aplikací nových technologií při ekologizaci energetického zdroje, 

které  současně  využívají  velké  objemy  vysoce  kvalitních  vápenných  surovin  (přírodní 

zdroje),  se  otevřel  prostor  k zpětnému,  ekologicky  přijatelnému  zhodnocení  uváděných 

produktů.

Klíčová slova

Energetický  odpad,  popílek,  stabilizát,  deponát,  aglomerát,  stavební  materiál,  umělé 

kamenivo, odsíření



Abstract

Since  second  half  of  twenty  century  people  have  realized  the  problem  of  waste 

disposal. The most frequent question in this area is effective and ecological waste disposal. 

At the moment 60% of production electric energy comes from thermal power plant. Heat 

power plants like incinerators are the main resources that products huge amount of waste. 

The waste  is  created during burning brown and black coal,  lignite,  coke also by realise 

sulfurless, dangerous gas. 

Solution of this problem is in the usage this waste for another production or process 

and consecutive economical evaluation.

In heat power plant,  like in another energy resources, are created stiff rests – the 

smoke shade. Implementation new technology during usage ecological resources, which use 

huge amount quality natural resources, are opened ways to sustainable ecological products.  

Keyword

Energetic waste, fly-ash, stabilizer, deposit, sintered fly-ash, construction material, artificial 

aggregate, flue gas desulfurization
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1. ÚVOD

V  České  republice  v  současné  době  dochází  k  značnému  zlepšení  při  snižování 

energetické  a materiálové  náročnosti  výroby.  Přestože  v  této  problematice  dochází  k 

uplatnění  vědeckých  a technických  poznatků  jsou  zde  viditelné  rezervy.  Snižování 

materiálové náročnosti výroby vede i ke snižování produkce odpadů. značným problémem 

jsou odpady vyprodukované spalováním uhlí a odsiřováním spalin z energetických výroben. 

Aby nedocházelo k nadměrnému ekonomickému zatížení při jejich ukládání a  znečišťování 

životního  prostředí  upravují  se  tyto  odpady  k  přepracováním   a  dalšímu  využití.  tyto 

produkty  se  následně  certifikují  (viz  příloha  č.  1)  a  označují  se  pod  názvem  vedlejší 

energetické produkty (VEP). 

V současné době však již není pro různé účely využívána pouze struska a popílek, ale 

celá  řada výrobků přepracovaných a  upravených ve smyslu § 11 a  přílohy č.  3  (způsob 

využití R11 – přínos pro ekologii) zákona č. 185/2001 Sb.a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších doplňků.

Je zde však problém, jak přepracované vedlejší produkty spalování hodnotit. Jedná se 

stále o přepracovaný (upravený) odpad, při jehož dalším využití se musí striktně respektovat 

příslušné podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.

CÍL PRÁCE

Cílem  této  práce  je  posouzení  současného  stavu  využití  vedlejších  energetických 

produktů vzniklých spalováním uhlí a odsiřováním spalin z energetických procesů.
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2. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Legislativa  odpadového  hospodářství  se  řídí  základními  zákony,  vyhláškami 

a nařízeními vlády. Plná znění legislativních předpisů včetně novelizací je možné získat na 

http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/legislativa

2.1. ZÁKONY

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  (Zákon  č.  477/2001  Sb., 

č. 76/2000 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,  č. 188/2004 Sb., č. 356/2003 Sb., č.  

167/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., 444/2005 Sb. 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 

314/2006 Sb.) 

Základní ustanovení:

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany  životního  prostředí,  ochrany  zdraví  člověka  a  trvale  udržitelného 

rozvoje

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství

 působnost orgánů veřejné zprávy

Zákon se nevztahuje na nakládání:

 s  odpadními  vodami  (  zák.  č.  254/2001 Sb.  o  vodách a  o  změně některých 

zákonů: vodní zákon )

 odpady  z  hornické  činnosti,  které  jsou  uloženy  v  odvalech,  výsypkách 

a odkalištích (  zák. č.  44/1988 Sb.  o ochraně a využití  nerostného bohatství: 

horní zákon, ve znění pozdějších předpisů )

 s  odpady  drahých  kovů  (  zák.  č.  539/1992  Sb.  o  puncovnictví  a  zkoušení 

drahých kovů: puncovní zákon, ve znění zák. č. 19/1993 Sb. )
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 s radioaktivními odpady (  zák.  č.  18/1997 Sb.  o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření: atomový zákon a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů )

 s mrtvými lidskými těly včetně mrtvě narozených těl a potratů, části těl včetně 

amputovaných končetin a orgánů a ostatků ( zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a zák. č. 285/2002 Sb. 

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů )

 konfiskáty  živočišného  původu  (  zák.  č.  166/1999  Sb.  o  veterinární  péči 

a o změně některých související zákonů: veterinární zákon, ve znění pozdějších 

předpisů )

 nezachycené emise znečišťujících látek ( zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, 

ve znění pozdějších předpisů )

 odpady trhavin, výbušnin a munice ( zák. č. 67/1988 Sb. o hornické činnosti, 

výbušninách a státní báňské správě

 vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, 

vyhovujících limitů znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor 

a k úpravám povrchu terénu ( terénním úpravám )

2.2 VYHLÁŠKY

Vyhláška ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb. katalog odpadů

Postup pro zařazování odpadů podle katalogu odpadů se provádí následujícím 

způsobem.

Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla 

druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, 

druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Skupin  odpadů:  je  určována  podle  odvětví,  oboru  nebo technologického procesu, 

v němž odpad vzniká (01 - 20), viz tabulka č. 6.
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Podskupina  odpadů:  je  určována  uvnitř  skupiny  odpadů.  V dané  podskupině  se 

vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné 

volit určitější označení odpadu před obecným.

Pokud  pro  určitý  odpad  nelze  v  Katalogu  odpadů  nalézt  odpovídající  katalogové  číslo 

odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve 

skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů. Nenalezne-li se  žádné vhodné katalogové číslo ani 

ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16. Pokud se 

nenalezne  žádné  vhodné katalogové  číslo  ani  ve  skupině  16,  přidělí  se  danému odpadu 

katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů. V názvu se uvede technický nebo 

běžně  užívaný  název  odpadu.  Pokud  původce  nebo  oprávněná  osoba  zařadí  pod  jedno 

katalogové číslo končící na dvojčíslí "99" více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely 

evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem.

Postup zařazování odpadů podle kategorií: odpady zařazené podle Katalogu odpadů 

jako odpady nebezpečné (označené *) označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se 

označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 

odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo 

označené  symbolem  „*“  (tzv.  zrcadlová  položka),  se  označují  jako  „O/N“.  Odpadům 

uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů se vždy přiřazuje kategorie „N" [2].

Obrázek č. 1: Zařazování odpadů podle katalogu odpadů
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KÓD ODPADU KATEGORIE

N

OXX XX XX
Druh odpadu

podskupina

20 skupin



SKUPINA SKUPINY KATALOGU ODPADŮ

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování 
potravin  

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí  

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), 
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09 Odpady z fotografického průmyslu

10 Odpady z tepelných procesů

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z  povrchových úprav kovů a jiných materiálů a 
z hydrometalurgie neželezných kovů

12 Odpady z  tváření a z  fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13 Odpady olejů a odpady kapalných  paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 
05 a 12)

14 Odpady  organických rozpouštědel, chladiv  a  hnacích médií  (kromě odpadů uvedených ve 
skupinách 07 a 08)

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z  výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou 
kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se 
zdravotní péčí)

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod 
pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro 
průmyslové účely

20 Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru

Tabulka č. 1: Skupiny katalogu odpadů
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10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10-01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

10-01-01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10-01-02 Popílek ze spalování uhlí

10-01-03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10-01-04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10-01-05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10-01-07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů 

10-01-09* Kyselina sírová

10-01-13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10-01-14* Škvára, struska a kotelní prach ze spolu spalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10-01-15 Škvára, struska a kotelní prach ze spolu spalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10-01-16* Popílek ze spolu spalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10-01-17 Popílek ze spolu spalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10-01-18* Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky 

10-01-19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10-01-20* Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10-01-21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10-01-22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10-01-23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10-01-24 Písky z fluidních loží

10-01-25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10-01-26 Odpady z čištění chladicí vody 

10-01-99 Odpady jinak blíže neurčené

Tabulka č. 2: Zařazení odpadů z energetického průmyslu
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3. SOUČASNÝ STAV VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ODPADŮ

Významnou  skupinu  tuhých  odpadů  tvoří  produkty  spalování.  Zdroji  odpadů  jsou 

topeniště  a  spalovací  zařízení  na  černé  a  hnědé  uhlí,  lignit,  koks,  topeniště  na  dřevo, 

spalovny komunálního a  nebezpečného odpadu. Produkce tuhých zbytků po spalování tvoří 

podle  druhu  spalovaného  materiálu  10  –  40  hm.  % spáleného  materiálu. Většina  těchto 

odpadů je dále materiálově využitelná a označuje  se jako „vedlejší energetické produkty“ 

(VEP).  Vedlejšími  energetickými  produkty  (VEP)  jsou   pracovně  nazývány  odpady  ze 

spalování uhlí a z čištění spalin v uhelných elektrárnách.

V České republice je na prvním místě v produkci (VEP) společnost ČEZ, a. s . , která 

vyprodukovala  v  roce  2006 při  výrobě  elektrické  energie  a  tepla  celkem 9  084 tis.  tun 

vedlejších  energetických produktů.  Z  vyprodukovaného  množství  bylo  více  než  99  % 

využito  jako  certifikované  výrobky,  z  toho  cca  73  %  pro  rekultivace  a  krajino  tvorbu 

 a přibližně 26 % bylo prodáno cizím firmám. Zbývající množství bylo uloženo jako odpad v 

souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Pro jejichž materiálové využití ČEZ vytváří 

dokumentační, technické, organizační a obchodní podmínky v souladu s právními předpisy 

a tím  se  VEP stává  certifikovaným výrobkem.  Dále  je  zajišťováno  nezávislé  objektivní 

sledování fyzikálních a chemických vlastností VEP s cílem osvědčovat v souladu s platnými 

právními předpisy pro nakládání s odpady, zda VEP nemají nebezpečné vlastnosti a nejsou 

nebezpečné pro  životní prostředí a zdraví lidí [3].

V  současnosti  se  v  uhelných  elektrárnách  používají  tři technologické  systémy 

spalování (roštová ohniště, prášková ohniště, fluidní ohniště), při nichž vznikají dva druhy 

popílků.  Mezi  těmito  popílky jsou  rozdíly  nejen  v chemickém,  ale   i   v  mineralogickém 

složení.  Jde  o popílky  vznikající  při  vysokoteplotním  spalování  v klasických  kotlích 

a o popílky  z  fluidní  technologie  spalování.  Popílky  z  fluidní  technologie  spalování  se 

v současné době nevyužívají vzhledem k vyššímu obsahu SO3, volnému vysoce reaktivnímu 

CaO a někdy i vyšší ztrátě žíháním. Tyto popílky tuhnou a tvrdnou nedefinovatelně, již při 

pouhém smísení s vodou a bez jakýchkoliv příměsí a přísad [4].

3.1 POPÍLEK 

Popílek  je  heterogenní  směs  částic,  který  se  liší  tvarem,  velikostí  a  chemickým 

složením. Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího zařízení.
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Energetické popele jsou všeobecně považovány za závažný ekologický problém. Jedná 

se především o vysokou prašnost popelů a hlavně přežívá názor, že popele jsou zdrojem 

nejrůznějších kontaminantů včetně těžkých kovů. Tyto otázky nejsou sice na prvý pohled 

jednoduché,  avšak  při  podrobné  znalosti  problematiky  lze  nalézt  řešení.  Pro  využívání 

popelových energetických hmot  z  hlediska  životního prostředí  je  totiž  nezbytné  zásadně 

rozlišovat dvě odlišné skupiny: 

 Popílky čerstvé, které nepřišly do kontaktu s vodou a jsou zpravidla součástí pevných 

imisí.  Tyto  typy  popílků  jsou  obvykle  toxické  vůči  přírodnímu  prostředí,  a  to 

víceméně bez ohledu na druh spalovaného uhlí  či  typ energetického zařízení, což 

bylo prokázáno mnoha exaktními pokusy s nejrůznějšími druhy rostlin.

 Popele plavené, které byly až do současné doby tradičně ukládány na složiště pomocí 

hydraulické přepravy a byly tedy v intenzivním kontaktu s vodou. Tyto popeloviny 

nejsou  toxické,  obsahují  minimum  těžkých  kovů  a  lze  v  nich  tudíž  pěstovat 

nejrůznější druhy rostlin. Jsou proto i poměrně snadno rekultivovatelné.

Vývoj nových technologických postupů využívajících odpadní látky jako surovinovou 

základnu pro výrobu finálních výrobků je nepostačující.  To má za následek, že se v ČR 

využívá jen asi 20 % z vyprodukovaného objemu tuhých zbytků po spalování uhlí. Patrně 

nejrozšířenější způsob využití popelů a popílků v tuzemských podmínkách je jejich aplikace 

ve stavebnictví a stavitelství. Obecně je lze rozdělit do dvou skupin [4]:

 výroba stavebních materiálů a jejich využití ve stavebnictví

 silniční a pozemní stavitelství.

3.1.1. VYUŽITÍ POPÍLKŮ VE VÝROBĚ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

 pro  výrobu  umělých  lehčených,  lehkých  a  hutních  kameniv,  různého  tvaru 

a charakteru s  různým způsobem technologie  jejich přípravy a  různým způsobem 

použití a využití

 pro výrobu litého a nebo vibrovaného lehkého a obyčejného betonu,  v některých 

případech i těžkého betonu a další mezerovité betony s umělým kamenivem

 pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných betonových výrobků

 pro výrobu pórobetonu, resp. pěnobetonu, autoklávovaného a nebo 
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 neautoklávovaného

 pro  výrubu  suchých  omítkových,  zálivkových,  zdících,  betonových  a  jiných 

speciálních směsí a tmelů

 ve výrobcích cihlářského a keramického průmyslu

 pro výrobu sádry a výrobků ze sádry

 pro  výrobu  různých  typů  solidifikátů  a  stabilizátů  pro  výstavby  cest  s  využitím 

hlavně do násypů a také do aktivní zóny podloží vozovky i ve vlastní konstrukci 

vozovek podle technických i ekologických vlastností těchto materiálů

 ve výrobě cementu, hlavně ve funkci korekčních složek surovinné směsi, ale také při 

výrobě cementu mletím slinku

 pro výrobu speciálních výrobků pro stavební a jiné obory, např. v oblasti zemědělství

 pro ochranné vrstvy střešních krytin po předchozí hydrofobizaci [5]

3.1.2. VYUŽITÍ POPÍLKŮ V DOPRAVNÍM A POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

 násypy dopravních staveb a jiných provozních ploch

 zásypy podpěr mostů

 jako náhrada nevhodné podložní zeminy

 stabilizované podkladové vrstvy (popílek stabilizovaný cementem nebo vápnem)

 náhrada cementů v silničních a konstrukčních betonech

 náhrada vápencových plniv v živičných směsích

 zlepšení granulometrického složení přírodního kameniva

Protože chemizmus popílku nemusí být vždy rozhodujícím a postačujícím hlediskem 

pro jejich využívání na stavební účely, ukázalo se, že ve většině případů je rozhodujícím 

hlediskem  tzv.  technologická  vhodnost.  Kromě  technologické  vhodnosti  se  sleduje 

i ekologická vhodnost popílku, přičemž do průkazu ekologické vhodnosti jsou zahrnuty tyto 

typy zkoušek:

 stanovení vyluhovatelnosti škodlivých látek - vyplívá ze zákona o odpadech

 stanovení ekotoxicity - sleduje působení výluhů z popelů a popílků na 4 typy živých 
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organismů

 stanovení škodlivých složek v sušině - pouze u stavebních hmot používaných jako 

krajinotvorné prvky

 stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů

V případě  fluidních  popílků  jsou  to  hlavně  volné  vápno,  MgO a  sloučeniny  síry,  které 

způsobují rozpínání kompozitu. Z mineralogického hlediska se za škodliviny považují např. 

chlorid, sericit, kalcit, illit, montmorillonit, které způsobují bobtnání, pokles pevnosti, modul 

pružnosti, mrazuvzdornosti [5].

Obecně lze uvést, že pokud jsou ve stavebnictví používány VEP ověřené dle zákona 

č. 22/1997  Sb.  jsou  jejich  environmentální  vlastnosti  pro  daný  účel  použití  stanoveny. 

V případě, že by byly využity materiály bez výrobkového certifikátu, bez posouzení systému 

řízení výroby nebo ověření shody, je nutné při ověření jejich environmentálních vlastností 

postupovat v souladu se zákonem č. 158/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.

Kromě  stavebnictví  lze  popele  a  popílky  aplikovat  v  těchto  oblastech:  doly, 

zemědělství,  hutnictví,  metalurgie,  posyp  komunikací,  čištění  odpadních  vod,  speciální 

aplikace (výroba keramických cenosfér, syntetických zeolitů apod.).

V dolech slouží tyto odpady k zakládání, na podsypy, sanace a rekultivace. Sanace 

důlních prostor  pomocí samo tuhnoucích hmot na bázi  vybraných průmyslových odpadů 

zároveň přispívá k minimalizaci vzniku nežádoucích jevů spojených s dobýváním i útlumem 

a likvidací báňské činnosti. Jsou to zejména projevy subsidence povrchu, propady starých 

důlních  děl  na  povrchu  nebo  nekontrolované  výstupy  mineralizovaných  důlních  vod 

a metanu. Jejich následná likvidace představuje pro náš stát významné finanční náklady.

Popílky a  strusky jsou  též  vhodné  jako  sorbenty k čištění  odpadních  vod.  Pomocí 

strusky  nebo  škváry  lze  z odpadních  vod  odstraňovat  fenoly,  mastné  kyseliny,  kyanidy, 

merkaptany, pesticidy, fosfátové kaly s obsahem Cd apod. Například čistírny odpadních vod 

pomocí filtrační látky CINIS využívající výhradně popele ze složiště, mají velké uplatnění 

pro  dekontaminaci  vod  znečištěných  organickými  i  některými  anorganickými  látkami. 

Vynikající  výsledky byly prokázány především při  čištění  průmyslově znečištěných vod. 

Jedná se přitom o ropné látky i těžké kovy, které jsou touto technologií dokonale z vody 

odstraňovány. Tato technologie je využívána přímo v provozních podmínkách, např. na ČOV 
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ve Strojeticích u Podbořan [4].

3.2. VYUŽITÍ POPÍLKŮ VE STAVEBNÍ VÝROBĚ

Popílek a strusku je možno též využívat při výrobě cihel, přidává se do asfaltu atd. 

Velmi zajímavá je technologie výroby cihel americké firmy Castone, kdy surovinou k výrobě 

cihel je až z 90 % popel a proces probíhá za studena, je tedy energeticky úsporný. Tyto cihly 

mají  podstatně  lepší  užitné  vlastnosti  ve  srovnání  s  běžnými  cihlami  a  díky  svým 

vlastnostem a širokému spektru barev se využívají na vnější zdivo bez omítky [6]. 

3.2.1. UMĚLÉ KAMENIVO

Umělým kamenivem můžeme v závislosti na technologii výroby částečně nebo úplně 

nahradit  přírodní  kamenivo.  Cílem zkusovění  popílku  do  podoby  umělého  kameniva  je 

zafixovat toxické látky a omezit tak vznik nežádoucích výluhů. Jako hlavní surovinou  při 

výrobě umělého kameniva je možné použít jak elektrárenský a teplárenský popílek, vzniklý 

spalováním při vysoké teplotě 1200 °C, tak i popílek z fluidního spalování, vznikající při 

teplotě cca 850 °C. Jako pojiva se dá použít cement, vápno popř. vápenný hydrát, sádra aj. 

Fluidní popely a popílky je možné zpracovávat bez přídavku pojiva [5].

Jednou z technologií, která může snížit ekologické problémy a zvýšit využití popílku je 

peletizace,  přičemž  vzniklé  ekopelety  jsou  ekologicky  nezávadným  materiálem.  Vlastní 

technologie  peletizace  je  založena  na  zvlhčování  popílku  vodou  v  rotujícím  agregátu. 

Velikost  agregátů lze do určité  míry volit  podle požadavků od 5mm do 20 -  25mm. Při 

různých kombinacích a poměrech směsi popílku a přísady lze do směsi přimísit tuhý sypký, 

nezávadný odpad z různých průmyslových odvětví jako jsou textilky, papírny, čím se řeší 

komplexní likvidace širokého spektra odpadů. S ohledem na odlišné jakostně technologické 

vlastnosti  popílků  umožní  jejich  úprava  peletizací  široké  průmyslové  využití.  Pelety lze 

využít v konkrétních regionech jako podsypový, zásypový, stavební, izolační materiál, nebo 

ekologicky nezávadné pelety umožňují ukládání v místě energetického spotřebiče, nebo je 

ukládat do výsypných prostor těžebních závodů.
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Základním  kritériem  rozdělení  jednotlivých  druhů  umělého  kameniva  je  způsob 

vytvrzování [7].

1. Technologie za studena - normální zrání ve vlhkém prostředí

2. Technologie  za  zvýšené  teploty  -  urychlené  zrání  propařováním  (technologie 

Aardelite)

3. Technologie  za  zvýšené  teploty  a  tlaku  -  urychlené  zrání  autoklávováním 

(hydrotermální zrání)

4. Technologie spékáním - za teplot nad 1000 °C (Agloporit, Lytag)

Mezi  dostupnými  zahraničními  technologiemi  se  nejvíce  projevují  technologie 

s obchodním  názvem  Ardelite  a  Lytag.  Obě  technologie  zpracovávají  popílek  odlišným 

způsobem  za  odlišných  výrobních  podmínek,  takže  výsledný  produkt  má  pak  zásadně 

odlišné vlastnosti.

3.2.2. TECHNOLOGIE AARDELITE

Výroba umělého kameniva Aardelite využívá reakce hydroxidu vápenatého ve formě 

vápenné kaše s SiO2, Al2O3 a Fe2O3 oxidy obsaženými v popílku. Reakce je podobná tvrdnutí 

betonu  a  vzniká  tvrdý  a  stabilní  materiál.  Do  mísiče  se  dávkuje  popílek,  recyklovaný 

materiál z třídění,  vápno, voda, popř. další  přísady a vše se důkladně promíchá. Vzniklá 

hmota se přivádí do peletizátoru, kde vznikají pelety (granule) o různé velikosti. Působením 

teploty 70-90°C pelety vytvrdnou a dávkují se přes mezi zásobník do třídiče. Rozměrově 

nevyhovující  část  se  vrací  zpět  na  počátek  procesu.  Aardelite  má  ve  srovnání  s  Lytag 

poněkud  horší  vlastnosti  (pevnost,  nasákavost  30  %,  mrazuvzdornost),  neužívá  však 

energeticky  náročné  vysokoteplotní  technologie.  Měrná  hmotnost  kameniva  Aardelite  je 

1140 -1750 kg/m3, pevnost granulí v tlaku 2,5 - 8,4 MPa [6].

Aardelite  je  kamenivo  vhodné  především  pro  zásypy,  násypy  a  podkladní  vrstvy, 

případně pro výplňové a  podkladní  betony.  Jelikož má již  zmíněnou násakovost  (30 %) 

a tudíž není mrazuvzdorný je jeho uplatnění u nás problematické.
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Obrázek. 2. Použití Aardelite jako podkadní vrstvy

3.2.3. TECHNOLOGIE LYTAG

Výroba je založena na zpracování granulovaného popílku při teplotách kolem 1100 °C, 

kdy žár způsobí mírné natavení a částečné spojení (tzv. slinutí popílkových zrn. Výrobní 

linka sestává z dávkovacího šneku, který dávkuje popílek do mísiče, kde se přídavkem vody 

a malého množství práškového uhlí připraví optimální směs. Ta se dávkuje do granulátoru. 

Vytvořené granule jsou rozprostřeny na granulační pás a zapalovacím hořákem je zahájen 

proces tzv. aglomerace. Po prohoření vrstvy, slinutí granulí a po následném vychlazení na 

teplotu cca 250 ° C jsou vzniklé granule mechanicky tříděny na sítech. Výsledný materiál má 

vlastnosti  srovnatelné s  přírodním kamenivem s výjimkou nízké měrné hmotnosti  (750 - 

1400 kg/m3), která jej předurčuje pro použití při stavbách jako mostní konstrukce, masivní 

těžké stavby apod., kde je snaha snížit celkovou hmotnost stavby nebo její části. Chemicky 

se materiál chová jako inertní hmota. Pevnost granulí v tlaku je vyšší než 5 MPa [6].

Obrázek č. 3. Umělé kamenivo Lytag
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3.2.4. VÝROBA  MALTOVIN

Ve výrobě maltových směsí může jít o cely jejich sortiment, tj. malty pro venkovní 

a vnitřní  použití,  speciální  malty  na pórobetony,  malty tepelně izolační.  Ve všech  těchto 

případech však musí  předcházet  posouzení  fyzikálních,  chemických vlastností  výchozího 

popílku  a  jejich  kolísání,  na  které  potom  navazují  vypracované  příslušné  receptury, 

podmíněné požadovanými vlastnosti celého výrobku. Základním normovaný požadavek na 

malty je jejich pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku a přilnavost k podkladu. Zvýšení 

pevnosti je možné ovlivnit přídavkem chemických přísad a nebo proteplováním směsí. 

Další   oblastí  možného využívání popílků je  výroba je  výroba suchých maltových, 

omítkových,  zdících,  zálivkových  a  jiných  speciálních  směsí  a  tmelů  včetně  směsí 

betonových. Popílky z elektráren a tepláren z klasických i fluidních ohnišť lze využít velmi 

výhodně při výrobě suchých směsí. U fluidních popelů a popílků výrazněji vystupuje vliv 

podmínek jejich vzniku na výsledné vlastnosti výše uvedených malt a obdobně i suchých 

betonových směsí [8].

3.2.5. ENERGOSÁDROVEC

Využití se v cementárnách jako přísada pro regulaci tuhnutí cementu. Energosádrovec 

je  pro  tyto  účely  plnohodnotnou  náhradou  přírodního  sádrovce  těženého  u  nás  pouze 

v Kobeřicích u Opavy. Cementárny odebírají energosádrovec ve vlhké, vysušené nebo ze 

jména  briketované  formě,  která  během  dopravy  a  manipulace  nepráší  ani  se  nelepí. 

Energosádrovec se v cementárnách přidává do cementového mlýna ke slínku jako osvědčený 

regulátor tuhnutí cementu. Tímto způsobem je využíván energosádrovec z většiny elektráren 

ČEZ, a. s.

Energosádrovec se po odvodnění zahřeje na teplotu kolem 100 °C (tzv.  kalcinace), 

přičemž vzniká běžná sádra, tzv. (β−sádra, která může být samostatně expedována nebo bývá 

využita  bezprostředně  při  výrobě  sádrokartonových  desek.  Při  této  technologii  se  sádra, 

rozmíchaná s vodou a přísadami regulujícími tuhnutí, dávkuje na pás papíru. Vrstva sádry se 

překryje horní vrstvou papíru a vzniklá deska se nechá vytvrdnout. Vytvrdlé desky se ořežou 

na  potřebné rozměry a  případně dále  povrchově upravují.  Desky mají  široké  použití  při 

výstavbě. V ČR je již vyrábí závod Knauf Počerady a  závod Rigips Mělník [6].
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Tabulka. č 3. Základní kvalitativní parametry pro prokazování kvality energosádrovce

Obrázek. č. 4. Sklad energosádrovce
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ENERGOSÁDROVEC
Parametr Požadavek

A Vlhkost % < 10
B % > 90
C MgO vodorozpustný % < 0,2
D CL vodorozpustný % < 0,1

CaSO2 . 2H2O



3.2.6. VÝROBA  α-SÁDRY A VÝROBKŮ Z NÍ

Je-li  sádrovec  kalcinován  za  zvýšeného  tlaku  0,4-0,5  MPa a  teploty 120-130 °  C, 

vzniká  tzv.  a-sádra,  která  má  výrazně  lepší  vlastnosti  zejména  z  hlediska  pevnosti 

a mrazuvzdornosti než běžná sádra. Ve směsi se struskou může být využívána dokonce i na 

vnější stavby jako téměř plnohodnotná náhrada betonu. Desky z a-sádry mohou sloužit ke 

konstrukci tzv. dvojitých podlah. Desky se vyrábějí ze směsi 92% a-sádry a 8% celulózy 

nebo odpadního papíru a vody. Desky z této směsi se vylisují v lisech a suší se po dobu 4-5 

dní. Poté je upraven formát a desky mohou být upraveny i povrchově, polepeny kobercem, 

plechovou fólii, PVC apod. [6].

3.3. PRODUKTY POLOSUCHÉ METODY ODSÍŘENÍ

Aglomerát: vzniká smícháním popílku s vodou (cca 20 %) bez použití vápna. Zlepšuje 

vlastnosti  konstrukčních prvků a hlavně se používá jako sanační materiál  pro rekultivaci 

zdevastovaných prostor vytěžených uhelných povrchových dolů a elektrárenských úložišť. 

Je sypký až granulovaný, jeho vodní výluh obsahuje jen nízké koncentrace škodlivých látek.

Stabilizát:  popílek  smíchaný  z  vodou  za  přídavku  stabilizujících  přísad  (vápna, 

popřípadě energosádrovce).  Tím vznikají podmínky pro vznik pucolánových reakcí a pro 

změnu mechanicko - chemických vlastností vzniklého produktu. Po zatuhnutí a zatvrdnutí 

dosahuje  pevnost  až  10  MPa.  Kvalita  vodního  výluhu  stabilizátu  je  lepší  než  jeho 

jednotlivých složek. Těžké a toxické kovy jsou fixovány  v krystalické mřížce materiálu. 

Stabilizátu  vyrobeného  elektrárnou  Počerady  se  využívá  jako  materiálu  pro  rekultivaci 

krajiny, rekultivaci složišť popelovin, výstavbu náspů silnic a jako podkladového materiálu 

při stavbě vozovek. 

Deponát:  směs popele a energosádrovce zvlhčená cca 25 % vody. Tento produkt má 

mírně sníženou vyluhovatelnost ve srovnání s původními složkami [5].
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Obrázek. č. 5. Ukládání deponátu na složiště v elektrárně Prunéřov

Produkty polosuché metody odsíření se používají pro nenáročné stavby (vyplňování 

výkopů,  zásypy,  násypy,  konstrukční  vrstvy  silnic  a  dálnic,  vyplňování  důlních  prostor 

apod.) využívá se zde schopnosti těchto materiálů nabývat alespoň minimálních pevností. 

V provozech  energetiky  může  někdy  působit  problémy  dodržování  stálé  kvality  těchto 

stavebních hmot. Proto stavební úřady vyžadují pro použití těchto materiálů při výstavbě tzv. 

certifikát,  který zaručuje,  že výrobek bude mít  vždy vlastnosti,  které  jsou pro konkrétní 

použití požadovány. Při výrobě stavebních hmot z odpadů z energetiky se proto musí dbát na 

dodržování technologické kázně a sledovat vlastnosti vstupujících surovin.

3.4.  POUŽITÍ JAKO TĚSNÍCÍ VRSTVY SKLÁDEK, ZAHLAZOVÁNÍ DŮLNÍCH 

         ČINNOSTÍ, REKULTIVACE

Úpravou receptury stabilizátu a jeho ukládáním za určitých podmínek (hutnění) lze 

připravit  vrstvu,  která splňuje všechny požadavky na těsnicí materiál pro skládky. Vrstva 

stabilizátu upravená pro těsnicí účely dosahuje propustnosti vůči vodě řádu 10-9-10-11 m/s. 

Vytvořenými chemickými vazbami, zhutněním vrstvy a nízkou propustností téměř nedochází 

k uvolňování případných škodlivin z vrstvy do životního prostředí. Je však nutno vytvořit 

vrstvu  dostatečně  silnou  a  pevnou,  aby  po  zatížení  vrstvou  odpadu  nedošlo  k  jejímu 

popraskání.

Vrstva  stabilizátu,  aglomerátu a  deponátů může být úspěšně použita jako technická 
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rekultivační  vrstva  skládek,  složišť  apod.  před  překrytím  zeminou  a  konečnou  úpravou 

povrchu. Stabilizát je i velmi vhodným materiálem pro rekultivaci bývalých odkališť. Tyto 

materiály jsou též vhodné pro vyplňování prostor po povrchové těžbě a obnovení původního 

nebo vytváření nového reliéfu krajiny. Stabilizát může být i cenným konstrukčním prvkem 

v silničním stavitelství. Při všech těchto způsobech využití se na jedné straně šetří přírodní 

suroviny,  které by jinak byly spotřebovány, na straně druhé se snižuje množství odpadu, 

které by bylo uloženo bez užitku na skládkách.

Po  úpravě  fyzikálních  a  chemických  vlastností  jsou  VEP  na  mnoha  místech 

v Mostecké  a  Sokolovské  pánvi  využity  pro  rekultivace  vytěžených  povrchových  lomů. 

Především na Mostecku se tepelné elektrárny se nacházejí v blízkosti zbytkových jam. Při 

využití  stabilizátů a  aglomerátů a  deponátů pro rekultivační  práce  se  vychází  z místních 

podmínek.  Vzhledem  k deficitu  a  nedostupnosti  vhodných  rekultivačních  materiálů  je 

použití těchto produktů velmi žádoucí.

Ve všech případech využití odpadů důsledně dbáme na to, aby nedošlo k poškození 

životního prostředí. K tomu nám slouží zejména systémy kontroly řízení jakosti, certifikace, 

popř. povinný proces posuzování vlivu na životní prostředí [6].

3.5. HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH VLASTNOSTÍ VEDLEJŠÍCH 

      ENERGETICKÝCH PRODUKRŮ 

Základní požadavky na jakost výrobků (materiálů) obecně stanoví zákon č.22/1997 Sb. 

o požadavcích  na  výrobky a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů.  V §8  zákona  jsou 

definovány  povinnosti  výrobců,  dovozců  a  distributorů  při  uvádění  výrobků  na  trh.  Na 

prvním místě je zde uvedeno, že výrobce je povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky 

(materiály). Dále je v §5 odst. 5 uvedena definice, co znamená „bezpečný výrobek“: 

Za bezpečný se považuje výrobek:

splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo pokud pro něj technický předpis 

neexistuje,  buď  splňující  požadavky  norem,  anebo  odpovídající  stavu  vědeckých 

a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh. Technickým předpisem se zde 

rozumí  právní  předpisy  vyhlášené  ve  Sbírce  zákonů  České  republiky,  které  obsahují 
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požadavky na výrobky. Normou se rozumí dokument vytvořený podle tohoto zákona, jehož 

vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví.

V § 12 odst.  1 zákona č. 22/1997 Sb. jsou definovány nařízením vlády „stanovené 

výrobky“, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto 

musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů. Pro oblast 

stavebnictví platí nařízení vlády č.163/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky. V přílohách tohoto nařízení jsou přesně stanoveny výrobky, u kterých je 

výrobce před uvedení na trh povinen zajistit certifikaci výrobku, posouzení systému řízení 

výroby nebo ověření shody výrobků (buď u autorizované osoby, nebo sám výrobce).

Environmentální  požadavky na stavební  hmoty,  výrobky či  materiály jsou většinou 

stanovené v příslušných technických předpisech či normách. Není-li tomu tak nebo jedná-li 

se např. o nový výrobek (materiál) vzniklý přepracováním odpadů ve smyslu přílohy č. 3 

k zákonu 185/2001 Sb., pro který ještě podobné normy neexistují, potom je třeba postupovat 

individuálně v souladu s vyjádřeními příslušných státních orgánů činných v oblasti životního 

prostředí.

Při konkrétním využití VEP je rovněž nutné samostatně posuzovat i okolní okrajové 

podmínky (vlivy na vodu a horninové prostředí), jako např. pozaďové koncentrace polutantů 

v podzemních vodách na konkrétních lokalitách apod. 

Velkým problémem je zde stanovení vyluhovatelnosti těchto materiálů, které je často 

vyžadováno.  Metodika  stanovení  vyluhovatelnosti  pro  odpady  zde  není  zcela  na  místě, 

neboť  ve  stavební  praxi  nikdy  nemůže  dojít  k plnému  nasycení,  rozdrcení  a  navíc 

protřepávání  hmoty  trvající  24  hodin.  Navíc  většina  stavebních  hmot  zraje,  roste  jejich 

pevnost a má posléze velmi malou až minimální propustnost, čímž se možnost tvorby výluhu 

značně limituje.  Jistým přiblížením reality zde mohou být metodiky tank-testů,  metodika 

SZÚ nebo metodiky uváděné v existujících ČSN pro použití fluidních popelů a popílků ve 

stavebnictví, kdy vzorky nejsou drceny.

Při ověření enviromentálních vlastností stabilizátů lze postupovat následovně: Vzorek 

je vyroben podle předpokladů skutečného použití - je-li stabilizát hutněn, pak i vzorek je 

předepsaným způsobem zhutněn apod., zásadně není drcen. Pokud není platnými předpisy či 

normami stanoveno jinak, jsou zkoušky vyluhovatelnosti stabilizátu provedeny po 60 dnech 
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zrání. Vodný výluh se připraví v poměru tuhá fáze: destilovaná voda 1:10 (hmotnostní díly). 

Vzorek je ponořen do vody v inertní nádobě při normální laboratorní teplotě (cca 20 oC) po 

dobu 24 hodin. Během louhování není vzorek protřepáván. Kapalná a tuhá fáze je oddělena 

papírovým filtrem s velikostí pórů 0,5 mikrometrů. (Dle metodiky specifikované ve vyhlášce 

383/2001 Sb. se upravený materiál – vzorek se nedrtí, je-li 95% jeho hmotnosti menší než 

frakce 4 mm – otáčí frekvencí 5 – 10 otáček po dobu 24 hodin.).

Další modifikací zkoušek vyluhovatelnosti metodou tank-testu je příprava výluhu dle 

metodiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Vodný výluh je připraven v poměru 1:5 (tj. 

1 díl vody na 5 cm2 povrchu zkoušeného tělesa).

Z výše  uvedeného  lze  sumarizovat,  že  upravené  produkty  spalování  používané  ve 

stavebnictví musí splňovat příslušné technické normy pro stanovený účel použití. Současně 

musí  být  respektováno  environmentální  hledisko.  Musí  být  eliminováno,  případně 

minimalizováno riziko znečištění horninového prostředí,  podzemních a povrchových vod, 

ohrožení fauny a flóry a dále riziko přenosu znečišťujících látek do potravního řetězce. Vždy 

musí být stanoveny okrajové podmínky a limitující faktory použití stanoveného materiálu, 

a to tak,  aby byly respektovány příslušné zákony (např.  č.  254/2001 Sb.  O vodách nebo 

č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví).

3.6. RÁMCOVÁ PRODUKCE VEP VE SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s.

Elektrárna Chvaletive

Roční rámcová produkce: 182 000 t. energosádrovce

                                         573 000 t. popílku

                                         145 000 t. strusky

                                         741 000 t. stabilizátu k uložení

1. Energosádrovec: 

 sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu

certifikát č. 04-2313

2. Popílek: 
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 jako popílek pro stavební účely

 energetický popílek pro výrobu pórobetonu

 energetický popílek jako aktivní složka do betonu

 energetický popílek jako neaktivní složka do betonu

 energetický popílek pro podkladní vrstvy vozovek zpevněných cementem

certifikát č. 04-3460

3. Stabilizát:

 stavebně technické osvědčení - stabilizát pro tvarování krajiny

certifikát č. 04-8880

4. Struska:

 Struska pro stavební účely

certifikát č. 04-7918

Elektrárna Mělník

Roční rámcová produkce: 400 000 t. popílku

                                          120 000 t. energosádrovce

1. Suchý popílek:

 popílek pro stavební účely, pro výrobu cementu

 popílek pro výrobu malt

 popílek jako neaktivní složka do betonu

 popílek pro podkladové vrstvy vozovek zpevněných cementem

certifikát č. 040-024 117

2. Energosádrovec: 

 energosádrovec pro výrobu sádrokartonových desek

3. Aglomerát:
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 materiál pro technickou rekultivaci

4. Stabilizát:

 Stabilizát pro stavby pozemních komunikací

 Stabilizát pro stavby povodňových hrází

certifikát č. 010-015624

Elektrárna Počerady

Roční rámcová produkce: 90 000 t. sádry

                                         15 000 t. sypaného sádrovce

                                         30 000 t. briketovaného sádrovce

                                         50 000 t. popílku

                                    1 000 000 t. stabilizátu

1. Energosádrovec a sádra:

 energosádrovec jako přísada do cementu

 sádra pro výrobu sádrokartonových desek

certifikát č. 040-002876, sádrovec briketovaný

certifikát č. 040-003672, sádrovec surový

2. Popílek:

 Popílek hnědouhelný pro výrobu pórobetonu 

 Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací 

certifikát č. 040-025780, popílek pro výrobu pórobetonu

certifikát č. 010-019420, popílek do stabilizátu

3. Stabilizát:

 Stabilizát - použití pro výstavbu náspů silnic a jako podkladový materiál při stavbě 

vozovek 

 Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací 
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 Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů a pro násypy a zásypy 

při hornické činnosti 

certifikát č. 010-019420, popílek do stabilizátu

certifikát č. 010-018642, popílek pro násypy a zásypy

certifikát č. 010-019415, aditivovaný granulát do výsypek

Elektrárny Prunéřov

Roční rámcová produkce: 600 000 t. energosádrovce

                                         260 000 t. strusky

                                       1500 000 t. popílku

1. Energosádrovec:

 energosádrovec jako přísada do cementu

certifikát č. 040-015673

2. Popílek:

 produkt po spalování hnědého uhlí bez obsahu odsiřovacích produktů

certifikát č. 040-017433

3. Struska:

 pro zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí.

 výrobek je určen pro trvalé zabudování do staveb pro terénní úpravy a rekultivaci 

prostor po těžbě nerostných surovin, stavbu násypů pozemních komunikací podle TP 

93,  vytváření  ochranné  vrstvy  kryjící  těsnící  vrstvu  a  svrchní  rekultivační  vrstvy 

skládek odpadů a pro výrobu pálených cihlářských výrobků. 

certifikát č. 040-025293, struska pro terénní úpravy a rekultivaci

certifikát č. 040-025804, struska pro zásypy a obrysy liniových staveb inženýrských 

sítí

4. Stabilizát:

 zásypový materiál, vyplňování důlních prostor. 

certifikát č. 040-015117
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Elektrárny Tušimice

Roční rámcová produkce: 700 000 t. popílku

                                          350 000 t. strusky

1. Popílek:
 Popílek  pro  výrobu  směsných  cementů,  jako  přísada  do  betonu,  pro  podkladové 

vrstvy komunikací a pro zásypy 

certifikát č. 040-018112

2. Struska:

 Struska  -  pro konstrukční  vrstvy vozovek,  pro násypy a  zásypy a  pro cihlářskou 

výrobu 

certifikát č. 010-011634

3. Stabilizát:

 Deponát pro rekultivační práce a stavbu pozemních komunikací 

certifikát č. 010-011587

Elektrárna Ledvice

Roční rámcová produkce: 100 000 t. popílku

                                            70 000 t. stabilizátu

                                            25 000 t. REA produktu

1. REA produkt:

 REA-produkt - pro výrobu stabilizací v silničním stavitelství 

certifikát č. 04-8959

2. Stabilizát:

 Stabilizát - pro obnovu krajiny v těžbou zdevastovaných oblastech 

 Stabilizát pro podkladní vrstvy vozovek - Popílek a směsi s popílkem pro násypy 

a zásypy při stavbě pozemních komunikací 

certifikát č. 040-018748, stabilizát pro obnovu krajiny

certifikát č. 204/C5/2006/040-026882, stabilizát pro podkladní vrstvy vozovek
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3. Popílek:

 Popílek do betonu z hnědého uhlí (výrobek je určen jako příměs druhu II do betonu) 

certifikát č. 040-027025

Elektrárna Tisová

Roční rámcová produkce: 400 000 t. popílku

1. Popílek.

 Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací 

 Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek typ/varianta:

certifikát  č.  204/C5/2006/010-020661,  popílek  a  směsi  s  popílkem  pro  násypy 

a zásypy při stavbě pozemních komunikací 

certifikát č. 010-020660, popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek 

Elektrárna Dětmarovice

Roční rámcová produkce: 200 000 t. popílku

                                            20 000 t. strusky

1. Popílek:

 Popel, hrubý popel pro stavbu konstrukčních vrstev vozovek a pro násypy a zásypy 

jako součást rekultivačních prací 

 Popílek pro výrobu betonu 

 Popílek pro stavbu konstrukčních vrstev vozovek a pro násypy a zásypy 

 Popílek pro výrobu pórobetonu 

 Popel,  směs hrubého a jemného popele pro násypy a zásypy jako součást  úpravy 

reliéfu krajiny 

certifikát  č.  040-018162,  Popílek  pro  stavbu  konstrukčních vrstev  vozovek a  pro 

násypy a zásypy 

certifikát č. 040-018163, Popílek pro výrobu pórobetonu 

certifikát č. 040-017887, hrubý popel pro stavbu konstrukčních vrstev vozovek a pro 

násypy a zásypy jako součást rekultivačních prací 
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certifikát č. 040-018160, Popílek pro výrobu betonu

certifikát č. 040-024205, Popílek pro výrobu cementu 

certifikát č. 040-018167, Popel, směs hrubého a jemného popele pro násypy a zásypy 

jako součást úpravy reliéfu krajiny 

2. Struska:

 Struska pro škvárové betony 

certifikát č. 040-018164

3. Stabilizát:

 Stabilizát do výsypek dolů, pro násypy a zásypy při úpravě reliéfu krajiny 

certifikát č. 040-018166

Elektrárna Hodonín

Roční rámcová produkce: 100 000 t. popílku

1. Popílek:

 Úletový popílek 

 Ložový popel 

certifikát č. 204/C5/2006/040-024655

certifikát č. 040-024651.

4. DISKUSE

Zvyšující se životní úroveň obyvatel způsobuje rostoucí spotřebu komodit a energií, 

s čímž  úzce  souvisí  růst  průmyslové  výroby,  výroby  energie  a  hlavně  problémy  se 
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vzrůstajícím množstvím odpadů. Energetický průmysl  produkuje velké množství  odpadů. 

Druhy a složení odpadu závisí na použité technologii výroby elektrické nebo jiné energie.

Nekvalifikované nakládání s odpadními látkami znamená jak ztrátu cenné suroviny pro 

nejrůznější  obory  stavební  výroby,  tak  má  za  následek  postupné  zaplňování  skládek, 

původně určených pro zatím nevyužitelné odpady.

Zatímco  v případě  použití  stabilizátů  a  stabilizovaných  popílků  pro  rekultivace 

vytěžených  povrchových  lomů  a  dále  především  jejich  využití  do  maltových  směsí 

a cementu  se  v současné  době  běžně  provádí,  různorodost  aplikací  těchto  materiálů  pro 

dopravní a liniové stavby a ukládání do podzemí vyžaduje citlivější (individuální) přístup 

a spolupráci všech zúčastněných stran (výrobců, odběratelů, orgánů státní správy). Nicméně 

současné technologie zpracování a úpravy vedlejších produktů spalování energetického uhlí 

umožňují tyto produkty beze zbytku ve stavebnictví využít.

5. ZÁVĚR

Technický potenciál zpracování odpadů z energetických procesů v České republice se 

blíží  objemu  jejich  produkce.  Jen  malé  množství  těchto  materiálů  není  kvůli  jejich 
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vlastnostem možné využít. Omezení představuje zejména obsah rizikových látek, zvyšující 

toxicitu  nad  limitní  hodnoty,  a  v  některých  případech  rozpadavost  či  jiné  nepříznivé 

vlastnosti.

Podstatou snížení dopadů na životní prostředí  je zvýšení konkurenceschopnost VEP 

tak,  aby  bylo  možné  energeticky náročnou  výrobu  klasických  stavebních  hmot  částečně 

nahradit VEP. To by mělo vést ke snížení produkce primárních stavebních hmot a redukci 

způsobené zátěže. Při zavádění nových technologií zpracování VEP je však zároveň třeba 

mít na zřeteli jejich dopad na životní prostředí. 

Současný alarmující  stav životního prostředí,  stupeň exploatace primárních surovin 

a množství produkovaných odpadů, ke kterému popílky přispívají významnou mírou, nabádá 

stále naléhavěji lidstvo k racionalizaci výroby a maximálnímu využití všeho, co si člověk 

z přírody  vzal.  Jen  zodpovědnější  přístup  ke  globálním  problémům  nedostatku  energie, 

surovin  a  zhoršujícího  se  životního  prostředí  může  vést  k  dosažení  trvale  udržitelného 

rozvoje života na Zemi. [5]
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