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Anotace  

Cílem této práce je seznámit čtenáře se vznikem pevných vedlejších 

energetických produktů tzv. VEP a jejich využití zejména ve stavebnictví 

a v zahlazování důlní činnosti, jako náhrada přírodních nerostných surovin. VEP 

vznikají při spalování v tepelných elektrárnách a v průběhu odsíření spalin. Je jich 

celá řada a lze je využít jako druhotné suroviny. Dříve se veškerá produkce 

popílku a strusky ukládala ve formě hydrosměsi na odkalištích. Moderním 

způsobem jsou v současnosti využívané suché odběry, které jsou předpokladem 

pro další využití cenné suroviny. 

 

Annotation 

Hem those work is acquaint reader rise unyielding adjacent power performances 

so - called. VEP and their usage especially in building industries and in struck 

leveling mining operations, instead natural mineral raw material. VEP rise at 

combustion in heat power station and along flue gas desulphurization. Is them 

quite a number of and it is possible be taken advantage of like secondary colours 

raw materials. Earlier all performance fly - ash and slag attempt life in practice on 

sludge bed. In a modern way are presently exploited dry takings, that are 

presumption for others usage valuable raw materials. 
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Úvod 

Podle statistických údajů patří ČR mezi největší producenty tzv. vedlejších 

energetických produktů v Evropě. Ze současných bilancí vyplývá, že naše 

elektrárenské a teplárenské zdroje ročně vyprodukují celkem cca 13,5 miliónů tun 

produktů tj. popílků, strusky, popelů, škváry, energosádrovce a produktu 

z polosuché metody odsíření. Tyto velké objemy způsobují problémy s jejich 

uložením. A tak zde vzniká otázka, zda by nebylo lepší je využívat smysluplněji. 

Při vlastnostech, které vedlejší energetické produkty nabízejí, jsou velmi vhodné  

jako náhrada za některé přírodní nerostné suroviny, které by se nemuseli těžit 

v takovém množství a tím bychom částečně šetřili životní prostředí. Podle 

současně platného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, má materiálové využití 

přednost před jejich jiným využitím tj. plavením do odkališť nebo ukládáním do 

řízených skládek. V zahraničí je využití vedlejších energetických produktů již 

docela běžné a používají se buď v přirozené formě nebo se upravují a jsou 

pokládány za vhodnou náhradu cementu, sádrovce a jemné frakce kameniva. 

Řešení proto představuje technologická úprava produktů po spalování a odsíření 

na využitelné výrobky např. v povrchovém a hlubinném hornictví nebo ve 

stavebnictví a výrobě stavebních hmot.  
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1. Jakostní a technologické vlastnosti VEP 

Odpady ze spalovacích procesů a odsíření, především všechny varianty 

tuhých zbytků po spalování uhlí a tuhé zbytky z odsíření kouřových plynů 

energetických a teplárenských zdrojů jsou z hlediska materiálového využití  

významné. Pro následné využití tuhých produktů po spalování jsou nutné 

informace o jejich jakostně – technologických vlastnostech, pro které jsou určující 

druhy spalovacích procesů. 

 

1.1. Druhy spalovacího procesu 

a) Roštové topeništ ě – uhlí je spalováno na litinové mříži  (roštu) do jejíž spodní 

části se přivádí spalovací vzduch, jenž současně chladí rošt. Vyhořelý popel 

propadává do výsypky na dně kotle. Nevýhodou tohoto topeniště je nižší 

účinnost spalování. 

b) Klasické práškové topeništ ě – vysušené a jemně umleté uhlí je do kotle 

vháněno práškovými hořáky do spalovací komory ve formě uhelného prachu 

spolu se spalovacím vzduchem. Uhelná částice je unášena proudem vzduchu 

a spalin spalovací komorou, postupně vyhořívá a předává teplo teplosměnným 

plochám kotle. Tato technologie spalování uhlí dokáže spálit palivo s vysokým 

obsahem popele a vody s účinností vyšší než u roštových ohnišť.  

c) Fluidní topeništ ě – spalují se uhelné částic ve vznosu, v tzv. fluidní vrstvě. To 

se děje buď při atmosférickém tlaku nebo za tlaku zvýšeného. Při fluidním 

spalování je taková velikost uhelných částic a rychlost spalovacího vzduchu, 

aby se částice vířily nad dnem ohniště, ve kterém jsou umístěny vzduchové 

trysky. Nedohořené částice, které opustí ohniště, jsou zachycovány a vráceny 

zpět, takže ztráta mechanickým nedopalem je minimální. Díky tomu je účinnost 

spalování u těchto typů kotlů vyšší než 99,3 %. Teplota v ohništi fluidního kotle 

je poměrně nízká, asi 850oC, což je příznivé z hlediska tvorby oxidů dusíku 

v průběhu odsiřování. Výhodou této technologie je dále schopnost odsiřovat 

spaliny během spalování pomocí odsiřovacích sorbentů dávkovaných přímo do 

fluidní vrstvy.  
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1.2. Tuhé produkty po spalování uhlí 

a) Popílek  – složka tuhých zbytků po spalování uhlí, unášená spalinami z ohniště 

zachycená odlučovači. 

Chemické složení produkovaných popílků, zachycených v elektrických 

odlučovačích energetických zdrojů. závisí na tom, jak kvalitní či naopak 

nekvalitní uhlí spalujeme. Orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tab.1 Chemické parametry popílku 

Parametr  Jednotka  Hodnoty  
Síra veškerá S celk. % 0,12 – 0,47 
Oxid křemičitý SiO2 % 49,5 – 54,8 
Oxid hlinitý AL2O3 % 23,0 – 31,2 
Oxid vápenatý CaO % 2,2 – 4,3 
Oxid hořečnatý MgO % 0,87 – 1,5 
Oxid titaničitý TiO2 % 1,18 – 1,75 
Oxid železitý Fe2O3 % 6,7 – 16,1 
Oxid sírový O3 % 0,29 – 1,40 
Oxid sodný Na2O % < 0,7 
Oxid draselný K2O % 1,22 – 1,59 
Oxid fosforečný P2O5 % 0,13 – 0,23 

 

 

Základní fyzikální vlastnosti popílků jsou v rozmezích, uvedených v tabulce 2. 

 

Tab.2 Fyzikální parametry popílku 

Legenda  Jednotka  Hodnoty  
Spalitelné látky % 1,2 – 2,02 
Ztráta žíháním % 1,49 – 2,94 
pH vodného výluhu % 5,1 – 5,6 
Obsah rozpustitelných % 0,35 – 1,25 
Sypná hmotnost kg . m-3 707 – 800 
Setřesená hmotnost kg . m-3 987 – 1069 
Měrná hmotnost kg . m-3 2089 – 2270 
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Graf 1. průměrné zrnitosti popílků 
 

Z grafu je patrné, že v granulometrii popílku převažuje jemná frakce prachových 
částic, která je velmi dobře použitelná jako pojivo do betonu. 
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b) Struska  – vzniká v kotli tavením popele nebo popílku, pouští se do granulační 

nádrže, kde se prudce ochladí a granuluje  

Chemické složení reálně produkovaných strusek je uvedeno v tabulce č.3  
 

Tab.3 Chemické parametry strusky 

Parametr  Jednotka  Hodnoty  
Síra veškerá             S celk. % 0,16 – 0,86 
Oxid křemičitý           SiO2 % 51,1 – 54,7 
Oxid hlinitý              AL2O3 % 22,6 – 29,6 
Oxid vápenatý           CaO % 1,8 – 3,6 
Oxid hořečnatý         MgO % 0,78 – 1,45 
Oxid titaničitý             TiO2 % 1,22 – 1,86 
Oxid železitý           Fe2O3 % 8,8 – 13,0 
Oxid sírový                  O3 % 0,42 – 2,47 
Oxid sodný               Na2O % < 0,7 
Oxid draselný             K2O % 1,14 – 1,43 
Oxid fosforečný        P2O5 % 0,15 – 0,18 
 
Struska je podle klasifikace zemin zařazena ve třídě G3 – štěrk s příměsí 

jemnozrnné zeminy. 

 

 
Graf 2. optimalizovaný granulometrický rozsah strusky 
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c) Škvára  – natavený tuhý zbytek spalování uhlí, kromě popele obsahuje 

i nespálené hořlavé složky uhlí. 

Granulometrický rozsah charakterizuje materiál z pohledu zrnitostního složení, 

jako náhradu písků a štěrků, čímž je předurčena možnost dalšího využití. 

 

 
Graf 3. optimalizovaný granulometrický rozsah škváry 

 
 

 
Graf 4. podílový graf zrnitosti škváry 
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d) Fluidní popely – jsou to směsi minerálního podílu paliva s produktem odsíření 

a přebytku sorbentu vypáleného na vápno. Máme dva druhy fluidních popelů 

a to ložový nebo úletový. Při fluidním spalování se používá hruběji namleté 

palivo, proto nám vzniká daleko více ložového popele, který se usazuje ve 

spodní části kotle. Jak už název napovídá úletový popel vychází spolu se 

spalinami do filtrů kde je odloučen od spalin. Rozdíl tedy hledejme hlavně 

granulometrii. V následujících tabulkách můžeme jakostní parametry porovnat.  

 

Tab.4 Jakostní parametry ložového popele 

Legenda  Jednotka  Hodnoty  
Spalitelné látky % 0,372 – 1,048 
sypká hmotnost kg . m-3 1014 
měrná hmotnost kg . m-3 2940 
SiO2 % 28,8 
Al2O3 % 12,9 
CaO % 9,53 
K2O % 0,58 

 

Tab.5 Jakostní parametry úletového popele 

Legenda  Jednotka  Hodnoty  
Spalitelné látky % 0,253 – 0,348 
sypká hmotnost kg . m-3 638 
měrná hmotnost kg . m-3 2568 
SiO2 % 29 
Al2O3 % 14,9 
CaO % 3,15 
K2O % 0,58 
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1.3. Druhy technologie odsí ření spalin 

a) Mokrá vápencová vypírka  – spočívá v propírání kouřových plynů absorpční 

suspenzí, výsledným produktem chemické reakce je energosádrovec, jenž je 

možné dále využít například ve stavebnictví. Vlastní odsíření vypadá asi  

takto: spaliny zbavené tuhých látek vstupují spodní částí do absorbéru, což je 

velká nádoba, ve které probíhá samotné odsiřování. V horní části absorbéru 

jsou 3-4 sprchové roviny; spodní část je tvořena jímkou. Střední oblast 

nazýváme absorpční zónou. Sprchové roviny jsou složeny ze speciálních 

trysek, které rozstřikují vápencovou suspenzi směrem dolů, proti proudu spalin. 

Padající kapičky suspenze na sebe váží SO2 ze spalin a jsou zachycovány 

v dolní části absorbéru - jímce. Do jímky je pak ještě vháněn oxidační vzduch, 

aby mohla proběhnout oxidace siřičitanu na CaSO4. Účinnost této technologie 

může dosáhnout až 96 %.  

 
Obr.1. schéma technologie mokré vápencové vypírky 
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b) Polosuchá metoda odsí ření spalin  – tento způsob je založen na 

rozstřikování vápenného mléka do horkých spalin. Rozstřikování vápenného 

mléka se provádí v absorbéru. Ve stropu absorbéru je zabudován 

vysokoobrátkový atomizér patentované konstrukce, kterým se jemně 

rozprašuje suspense vápenného mléka, používaná jako absorbent. Voda 

z jemných kapiček se zcela odpaří a kouřové plyny se zchladí a dochází 

k absorpci SO2. Větší část suchého produktu se odvádí z kuželového dna 

pneudopravou do sila, zatímco předčištěné kouřové plyny se vedou do 

hadicového filtru, kde ve vrstvě, která se vytváří na hadicích, dochází ještě 

k dodatečné absorpci. Hadicový filtr je samočistící a produkt vypadávající 

z filtru se vede do sila, ze kterého část cirkuluje zpět k absorberu, aby se 

docílilo maximální využití reaktivity absorbentu. Při tomto procesu nevzniká 

žádná odpadní voda. Účinnost odsíření u této metody je 70 - 95% a metoda je 

velmi pružná v rozsahu výkonů kotle od 25-110%, při čemž se vždy dosahuje 

garantovaných hodnot emisí čistého plynu.  
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1.4. Tuhé produkty odsí ření spalin 

a) Energosádrovec  – vzniká v odsiřovacím absorbéru jako produkt reakce mezi 

vápencem a kyselými složkami kouřových plynů. Obsahuje příměs popílku 

zachyceného z odsiřovaných plynů. Je charakterizován jako  síran vápenatý 

a je to produkt z mokré vápencové vypírky. U energosádrovce nás nezajímá 

ani tak granulometrie jako samotné chemické složení. Česká republika má 

velmi malé zásoby sádrovce, je těžen pouze v Kobeřicích u Opavy. Vzhledem 

k nízké kvalitě a špatné dostupnosti je postupně od používání přírodního 

sádrovce upouštěno. V současné době je z větší části nahrazován odpadními 

sádrovci (energosádrovci). Hlavní rozdíl mezi ním a přírodním sádrovcem 

spočívá ve fyzikálních vlastnostech – velikost zrna, tvorba typu krystalů 

a technicky důležitá sypná hmotnost. 

b) Produkt z odsí ření – je suchý jemně prachový materiál, obsahující reakční 

produkty odsiřování tj. vápenné soli – síran vápenatý, fluorid vápenatý, 

uhličitan vápenatý, dále nezreagované podíly absorbentu, zejména hydroxidu 

vápenatého. 
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2. Využití VEP ve stavební výrob ě a při rekultivacích 

2.1. Popílek  

Je možno konstatovat, že kromě mostních konstrukcí a vrchních vrstev 

betonových povrchů vozovek se popílek ze spalování uhlí stal běžně používanou 

přísadou do betonu akceptovanou všemi výrobci betonu. 

U běžně vyráběných betonů se přidává cca 40 - 60 kg popílku na 1 m3 betonu.  

U specielních samozhutnitelných betonů to může být až 200 kg popílku na 1 m3 

betonu, požadavky na kvalitu popílku do specielních betonů jsou však vysoké, 

zejména co se týče jemnosti. 

Podmínky užití popílku jako suroviny při výrobě stavebních hmot jsou stanoveny 

evropskými normami. 

a) Popílek do betonu 

Do betonu lze přidávat pouze popílky certifikované dle evropských norem. 

Popílek se přidává do betonu za účelem zlepšení určitých vlastností nebo 

k docílení speciálních vlastností betonu. Popílek jako velmi jemná složka může 

přispět k optimalizaci granulometrie použitého kameniva ve skladbě betonu. 

Přítomnost popílku v betonu také zabraňuje vzniku trhlin a zvyšuje jeho odolnost 

proti agresivnímu prostředí. Ve využití popílku do betonu lze očekávat nárůst. 

Přídavek popílku jako aktivní složky, kterou lze nahradit část cementu, snižuje 

náklady na výrobu betonu. Za pomoci kvalitních popílků je možno vyrábět 

specielní betony pro různá užití, u nichž je přídavek popílku výrazně vyšší než 

u klasických betonů.  
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b) Popílek do cementu 

Všichni výrobci cementu na území ČR přidávají popílek jako složku do 

výroby cementu. V průměru se do cementu přidává 3 – 5 % hm. popílku.  

U popílku do cementu nejsou stanoveny požadavky na zrnitost, neboť 

popílek se mele společně se slínkem. Základní požadavky na popílek do cementu 

jsou následující : 

− Ztráta žíháním ≤ 5 % 

− Oxid křemičitý ≥ 25 % 

− Aktivní oxid vápenatý ≤10 % 

− Volný oxid vápenatý ≤ 1 % 

Běžné popílky z klasického spalování uhlí výše uvedené požadavky splňují. 

Vhodnost popílku do cementu dále záleží na jeho mineralogickém složení, které 

se liší dle druhu spalovaného uhlí. Proto si cementárny provádějí vlastní zkoušky 

popílku a odebírají takový popílek, který jim vyhovuje pro vyráběné druhy 

cementu. 

 Využití popílku jako složky do cementu bude mít do budoucna vzrůstající 

tendenci. Důvodem jsou požadavky na snižování emisí oxidu uhličitého při výrobě 

cementu. Tohoto cíle je možno dosáhnout náhradou části slínku elektrárenským 

popílkem. 

c) Výroba pórobetonu 

Z výše uvedeného užití popílku bylo v minulosti významné využití popílku 

při výrobě pórobetonu. Se změnou surovinové základny (místo popílku se používá 

křemičitý písek) podíl popílku využívaného jako suroviny do pórobetonu výrazně 

klesá. Zde sehrál roli konzervativní přístup k volbě materiálu a  přiklonění se 

k tradičním materiálům.  

Z původních pórobetonek, které jako základní surovinu pro výrobu 

lehčených zdících materiálů používaly popílek ze spalování hnědého uhlí zůstává 

v provozu závod v Trutnově (Poříčí) a v Třebovicích. Závod na výrobu pórobetonu 

v Kopistech  změnil surovinovou základnu a místo popílku používá křemičitý písek. 
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d) Výroba malt 

Při výrobě malt mohou popílky nahradit plniva jako jsou štěrkopísky, písky, 

jemné frakce drceného kameniva. A dají se využít i jako pojiva místo cementu, 

vápna. V některých případech zlepšují jejich vlastnosti. 

e) Výroba um ělého kameniva 

Kamenivo je základní hmotou pro výrobu betonu (tvoří až 80% hmotnosti 

celé směsi). Umělé kamenivo je zpravidla lehčené a může se vyrábět tepelnou 

cestou (spékáním elektrárenských popílků vzniká tzv. agloporit což je umělé 

pórovité  plnivo do betonu).  

f) Popílek pro ostatní využití 

Popílek je možno dále využívat jako surovinu:  

- pro výrobu pórobetonu 

- jako aktivní složku do maltovin 

- pro výrobu malt 

- pro výrobu cihlářských pálených výrobků 

- pro výrobu asfaltových hydroizolačních pásů 

- pro výrobu umělého kameniva spékáním 

- pro podkladní vrstvy vozovek zpevněných cementem 

 

2.2. Struska 

Struska nachází široké uplatnění jako obsyp určený na ochranu stavebních 

konstrukcí z betonu, kovu aj. Můžeme ji také použít jako posypový materiál na 

vozovky, kde tím ušetříme spoustu přírodních surovin. 
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2.3. Fluidní popely 

a) Ložový popel  – využívá se pro násypy hrází, zásypy výkopů, obsypy 

inženýrských sítí. Používá se k výrobě betonových směsí, dále do 

podkladových vrstev komunikací jako náhrada písku. 

b) Úletový popel  – uplatnění najde ve výrobě maltových a betonových směsí. Je 

vhodný k výrobě pálených výrobků a asfaltových hydroizolačních pásů 

 

2.4. Energosádrovec 

a)  Využití v cementárnách jako p řísada pro regulaci tuhnutí cementu 

Energosádrovec pro tyto účely může plně nahradit přírodní sádrovec těžený 

u nás pouze v Kobeřicích u Opavy. Cementárny odebírají energosádrovec ve 

vlhké, vysušené nebo v briketované formě, která během dopravy a manipulace 

nepráší a ani se nelepí. Přidává se v cementárnách do cementového mlýna ke 

slínku jako osvědčený regulátor tuhnutí cementu. 

Hlavním důvodem jeho používání ve všech cementárnách působících na 

území České republiky je nižší cena. Na území České republiky je v provozu pět 

velkých cementáren : 

− Lafarge Cement, a.s (Čížkovice) 

− Českomoravský cement, a.s. závod Radotín,  

− Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá 

− Cement Hranice, a.s. (Hranice na Moravě) 

− Holcim Práchovice, a.s. 

Pro energosádrovec používaný při výrobě cementu nejsou žádné specielní 

požadavky na kvalitu, jediným požadavkem je obsah vody (vlhkost) do 12 % (max. 

15 %), a to z důvodu přepravy a následné manipulace v cementárně. 
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b) Využití pro výrobu sádry a sádrokartonových desek 

Dalším využitím energosádrovce je výroba sádrokartonových 

desek. Energosádrovec se po odvodnění zahřeje na teplotu kolem 100°C tzv. 

kalcinace, přičemž vzniká běžná sádra, která může být samostatně expedována 

nebo využita při výrobě sádrokartonových desek. Při této technologii se sádra 

rozmíchá s vodou a přísadami regulující tuhnutí a dávkuje se na pás papíru. 

Vrstva sádry se překryje horní vrstvou papíru a vzniklá deska se nechá vytvrdnout. 

Vytvrdlé desky se ořežou na požadované rozměry a případně dále povrchově 

upravují. Při dnešní poptávce po sádrokartonových deskách by těžko přírodní 

sádrovec nahradil energosádrovec z mokré vápencové vypírky.  

V ČR jsou tyto výrobní provozy: 

− KNAUF Počerady spol. s r.o. 

− RIGIPS, s.r.o. , Horní Počaply. 

Požadavky na kvalitu energosádrovce pro výrobu sádrokartonových desek 

jsou vysoké, a to jak z hlediska obsahu škodlivin (chloridy, těžké kovy), tak 

i z hlediska bělosti. Z těchto důvodů se musí energosádrovec v průběhu 

odvodnění propírat čistou vodou, aby byly veškeré škodliviny odstraněny. 

Požadavek na obsah vody mezi 8 – 10 %. 

Ve výrazně menších objemech ve srovnání s výrobou cementu 

a sádrokartonu je energosádrovec používán jako přísada při výrobě pórobetonu. 

Energosádrovec je používán např. při výrobě pórobetonu v závodě Xella CZ, s.r.o. 

Hrušovany u Brna. V Dalších provozovnách firmy Xella v Horních Počaplech 

a Chlumčanech u Plzně se používá při výrobě pórobetonu anhydrit (CaSO4).  

Dále se energosádrovec využívá pro výrobu sádry, omítkových směsí, 

substrátů pro výrobu žampionů apod. 
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2.5. Produkt polosuché metody odsí ření 

Nejčastěji se produkt z polosuché metody odsíření využívá na výrobu 

stabilizátu. Například v elektrárně Ledvice se v míchacím zařízení v určitém 

poměru spojí produkt z odsíření spolu s popílkem a vodou a vzniká stabilizát, který 

je vhodný k rekultivaci vytěženého lomu. 

Produkty z polosuché metody odsíření se dále používají jako těsnící vrstvy 

skládek. Další obrázky, kde je vyfoceno stavění hrází na odkališti pro plavení jsou 

součástí obrázkové přílohy.  

 

 
Obr.2. plavení stabilizátu do vytěženého lomu  
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2.6. Přepracované produkty po spalování  

Většina vyprodukovaných produktů po spalování se zpracovává na 

stabilizát, aglomerát nebo deponát.  

Stabilizát  – směs popele, produktů odsíření, vody a případně aditiva, které 

aktivuje schopnost tvrdnutí. Po vytvrdnutí dosahuje pevnosti až 10Mpa a velmi 

malé propustnosti. Předností stabilzátu oproti samostatným složkám je, že toxické 

kovy  v nich obsažené jsou chemicky vázány v krystalické mřížce materiálu a tím 

je tedy značně omezené nebezpečí jejich uvolnění (vyluhování) do životního 

prostředí. A proto splňuje všechny požadavky na těsnící materiály pro skládky. 

Stabilizát je velmi vhodným materiálem pro rekultivace bývalých odkališť nebo  

také na vyplňování prostor po povrchové těžbě uhlí a obnovení či vytvoření 

nového reliéfu krajiny. Použití stabilizátů při budování staveb pozemních 

komunikací již prošlo fází pilotních projektů, byla vytvořena technologická 

a předpisová základna a v současné době je stále častěji používáno.  

Na základě dobrých výsledků s využitím  stabilizátů na stavbách pozemních 

komunikací lze předpokládat, že jejich využití bude rozšířeno i do oblasti 

železničního stavitelství. Z pohledu ochrany životního prostředí může využití 

stabilizátů v konstrukci pražcového podloží nahradit velká množství kvalitních 

přírodních zrnitých materiálů.  

Aglomerát  – je směs popele s vodou, které se smíchají ve speciálním míchacím 

zařízení a v sypké nebo granulované formě se vrací do dolů. V dolech se ukládá 

na izolovaná složiště a přispívá tak k rekultivaci.  

Deponát  – je směs popele, energosádrovce a vody. Vlastnosti deponátu už 

nejsou tak dobré jako u předešlých dvou forem zpracování. Má omezenou 

vyluhovatelnost, a proto musí být ukládán na izolované skládky.  
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3. Vedlejší energetické produkty v praxi 

Stezka pro cyklisty a bruslaře okolo vodní nádrže Matylda v Mostě. 

Jedná se o více jak čtyři kilometry dlouhou asfaltovou cestu. Bylo zde 

použito 20 tisíc tun certifikovaného výrobku tzv. stabilizátu z  nedaleké teplárny 

Komořany. Využit byl hlavně jako podkladový materiál. Tím se na přírodním 

kamenivu ušetřilo cca 3,4 milionu korun. Taková úspora je možné jen tehdy, když 

jsou malé náklady na dopravu. 

 
Obr.3. budování stezky pro cyklisty okolo Matyldy v Mostě 

S tímto výrobkem z teplárny Komořany  jsme se mohli také setkat např. při 

budování průmyslových zón Joseph Most, Triangle Žatec, parkovišť hypermarketů 

Tesco Most, Globus Chomutov. 
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Polygon v Mostě 

Areál Polygonu, který slouží jako cvičiště pro řidiče, začal v Mostě vznikat 

v prosinci 2003 na třinácti hektarech bývalé výsypky uhelného povrchového lomu. 

Skládá se z mnoha výcvikových ploch, které musely být nějakým způsobem 

zpevněny. Bylo zde použito 160 tisíc tun stabilizátu z nedaleké elektrárny 

Počerady. Použit byl hlavně jako podladový materiál. 

 
Obr.4. stavba polygonu 

Obchvat Louny 

Stavba začala být budována v roce 1996. Měří 7km a po celé délce je 

vybudováno 9 mostů. Na všechny obsypy mostních objektů bylo použito 40 tisíc 

tun stabilizátu z nedaleké elektrárny Počerady.  
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4. Zhodnocení sou časného stavu využívání 

Vedlejší energetické produkty jsou využívány již desítky let, ale přesto 

stejně jako jiné druhy odpadů zůstává značný rozdíl mezi možností využití a jeho 

skutečnou mírou. V porovnání s některými vyspělými státy je u nás míra využití 

poměrně nízká.  

Myslím si, že příčin proč se u nás těchto VEP méně využívá je více. Jedna 

z nich je ekonomická. Kdy cena, značně ovlivněná náklady na dopravu a náklady 

na prvotní zpracování, není za současných podmínek rentabilní. Další příčinou 

menšího využití je konzervativní přístup, neochota ke zkouškám nových materiálů 

a nedůvěra k VEPům jako takovým. Což má zřejmě příčinu v nedostatku informací 

a tíhnutí k tradičním osvědčeným přírodním surovinám, které mají ovšem 

omezené zásoby. 

Současné zpracovatelské kapacity, třeba na výrobu umělého kameniva 

z popílku, jsou u nás minimální. Je si ale také třeba položit otázku, zda-li by vůbec 

byl větší zájem o takový výrobek. To už je ale na samostatnou studii trhu. 

Z hlediska legislativy už v dnešní době prakticky překážky nejsou. Ba naopak 

dnešní zákony pamatují na naše životní prostředí daleko více než dřív. Také proto 

se většina producentů snaží na své produkty po spalování získat certifikát podle 

zákona o výrobcích a co nejmíň ukládat VEPy jako odpad. Popeloviny jako odpad 

jsou obecně dopravovány hydraulicky do takzvaných odkališť, což jsou vodní díla 

a nikoli skládky odpadů. Převážná většina odkališť byla založena v dobách 

socialismu, kdy ještě nebyla legislativa pro ochranu životního prostředí tak 

rozsáhlá a vymezená vůči znečišťovatelům. Ostatní VEPy by musely být řízeně 

ukládány na skládku a všichni moc dobře víme, že ukládání na řízené skládce je 

drahé a v legislativě je nastavena progresivní cena za ukládání odpadů. 
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5. Pohled na využívání do budoucnosti 

Stejně jako jiný odpad např. stavební, komunální tak i produkty z tepelných 

a energetických zdrojů mají do budoucna velký potenciál k využití. Přírodní zdroje 

nejsou nevyčerpatelné a dříve nebo později dojdou a tak bychom se k nim měli 

chovat již v současné době, protože i VEP vznikají z nerostných surovin, které 

mají také omezené zásoby. 

Předpokládám, že v budoucnosti se bude stavět daleko více než dnes, 

přeci jenom počet obyvatel na planetě neustále roste. Potřeba budování 

infrastruktury je stále větší a v současné dopravní situaci i velmi nutná. S tím jak 

bude do budoucna ubývat přírodních surovin se bude přímo úměrně zvyšovat 

jejich cena. To by mělo být již dnes velkým impulsem k většímu využívání odpadů, 

nejen ze spalovacích procesů. Nevyužité VEP jsou v současné době ukládány 

jako odpad do odkališť (v minimální míře) a hlavně přepracovávány na stabilizát, 

deponát nebo aglomerát, které jsou nejvíce využívány pro zahlazování důlní 

činnosti. Každý by si měl uvědomit, že je lépe tyto produkty využívat již teď, než je 

těžit v době kdy bude nedostatek přírodních materiálů. 

Řekl bych, že vlastnosti vedlejších energetických produktů najdou největší 

uplatnění spíše při zakládání různých průmyslových objektů nebo na stavbách 

silničních i železničních komunikací. Jako materiál pro bytovou výstavbu se podle 

mého nehodí. Přeci jen zde zastávám konzervativnější přístup, který ovšem může 

být do budoucna vyvrácen. 
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6. Největší producenti vedlejších energetických produkt ů v České republice 

V České republice se ročně spálí cca 50 miliónů tun uhlí o průměrné 

popelnatosti cca 27% což nám dává 13,5 miliónu tun produktů po spalování. 

Největší producenti u nás se na tom podílejí z více jak tří čtvrtin. V této 

kapitole bych chtěl představit největší producenty VEP. Data od jednotlivých 

producentů jsou za rok 2006. Získat novější data od producentů je obtížné, dalo 

by se říci nemožné. Každý si své cenné údaje chrání. 

ČEZ, a. s.  

Prodej    energosádrovec, popílek, produkt odsíření, struska 

Produkce popílků   6500kt za rok z toho prodej 300kt za rokr 

Produkce energosádrovce  1500kt za rok z toho prodej 500kt za rok 

Elektrárna Tisová  –  v současnosti je držitelem certifikátů na tyto produkty. 

Stabilizát z fluidního popela pro vyplňování vytěžených povrchových důlních 

prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích. 

Stabilizát z popela a energosádrovce pro vyplňování vytěžených povrchových 

důlních prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.  

Stabilizát z fluidního popela pro zemní konstrukce a podkladní vrstvy staveb 

pozemních komunikací. 

Struska pro vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor. 

Elektrárna Po čerady  – popílek certifikovaný na využítí do pórobetonu, pro 

asfaltové výrobky, do litých základkových směsí při vyplňování důlních děl a pro 

výrobu rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot. Po výstavbě 

odsiřovacích zařízení byl v těsném sousedství elektrárny postaven společný, 

německo-český podnik KNAUF - Počerady, s. r. o., který vyrábí z odpadního 

produktu odsiřování, energosádrovce, sádrokartonové desky. Tento podnik je 

v plném provozu od února roku 1995. Přebytek vyrobeného energosádrovce je 

pak briketován a dodáván do cementáren jako náhrada přírodního sádrovce. 
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Elektrárna D ětmarovice  popílek certifikovaný jako doplňková složka při výrobě 

cementu, jako příměs do betonu, do pórobetonu, pro asfaltové výrobky, do litých 

základkových směsí při vyplňování důlních děl, pro výrobu rekultivačních hmot. 

Vyprodukuje cca 400 kt za rok VEP. Další certifikovaný produkt je energosádrovec 

jako složka pro výrobu cementu. Certifikovaný stabilizát do výsypek dolů, pro 

násypy a zásypy při úpravě reliéfu krajiny. 

Elektrárna Hodonín – s uchý ložový popel (certifikovaný produkt pod názvem 

RESAN EHO, částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro zásypy 

výkopů, výrobu betonových směsí apod.), Stabilizát(certifikovaný produkt pod 

názvem REHAS EHO a REHAS II EHO), je popelová malta a dá se využít pro 

výstavbu hrázových těles, vyrovnání terénních nerovností apod. a úletový popílek 

(necertifikovaný produkt, není nebezpečný a dá se využít pro výrobu betonových 

směsí, cemento-popílkové suspenze, jako přídavek pro výrobu hurd apod.) Tyto 

"Vedlejší energetické produkty" z fluidního spalování jsou využívány hlavně ve 

stavebnictví. 

Elektrárna Chvaletice  – certifikovaný popílek lze využít pro výrobu betonových 

směsí, pórobetonu a cementu. Vlastní taktéž certifikát na energosádrovec jako 

přísada do betonu. Certifikovaný stabilizát pro tvarové úpravy a nepropustné 

překrytí odkladiště, tvarování krajiny, přechodová oblast mostních objektů, 

podkladní vrstvy, stavba zemního tělesa pozemních komunikací, zásypy a obsypy 

sítí. 
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Elektrárna Ledvice  – certifikát na popílek hnědouhelný – popílek do betonu. Dále 

vlastní certifikát na produkt z polosuché metody odsíření pod názvem REA-

produkt, který je určen pro výrobu stabilizací v silničním stavitelství, tj. pro úpravu 

zemin nebo jiného zrnitého materiálu s použitím pojiva. Certifikovaná struska pro 

násypy, zásypy a obsypy, pro tvarové úpravy krajiny, jako zásypový materiál pro 

vyplnění vytěžených prostor. Certifikovaný polosuchý stabilizát pro násypy, zásypy 

a obsypy, pro tvarové úpravy krajiny, jako zásypový materiál pro vyplnění 

vytěžených prostor a jako podkladní vrstvy komunikací. Certifikovaný stabilizát 

pasta pro násypy, zásypy a obsypy, pro tvarové úpravy krajiny, jako zásypový 

materiál pro vyplnění vytěžených prostor. 

Elektrárna M ělník  – certifikovaný popílek lze využít jako doplňková složka při 

výrobě cementu, do pórobetonu, pro asfaltové výrobky, do litých základkových 

směsí při vyplňování důlních děl, pro výrobu rekultivačních hmot. Certifikovaný 

stabilizát lze využít pro stavby pozemních komunikací a povodňových hrází. 

Elektrárna Po říčí – je držitelem certifikátu na popílek z fluidního spalování určený 

pro uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní konstrukce po úpravě na 

stabilizát. 

Popílek pro násypy a zásypy určený pro provádění násypů a zásypů. 

Stabilizovaný popílek pro tvarové úpravy krajiny určený pro provádění tvarových 

úprav krajiny. 

Elektrárny Pruné řov  – jsou držitelem certifikátu na směsi popele a strusky – bez 

obsahu odsiřovacích produktů vzniklý pro spalování hnědého uhlí. 

Granulometrické složení a geomechanické vlastnosti jako písečné zeminy 

s příměsí prachových zrn. Certifikovaný stabilizát lze využít jako zásypový materiál 

a k vyplňování důlních prostor. 

Energetika Vítkovice - certifikát  pro využití popílku a škváry ke stavebním 

účelům. 
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Elektrárna Tušimice  - certifikované výrobky, které lze využít ke stavebním 

účelům (popílek, struska a deponát). Deponát je dopravován do vytěžených 

prostor k revitalizaci krajiny po důlní činnosti, certifikovaná struska je využívána 

i k asanaci bývalého složiště Tušimice a samotný certifikovaný popílek je nabízen 

ke komerčnímu využití jako přísada do betonu. 
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Chemopetrol, a. s . 

Prodej   popílek 

Produkce popílku 400kt za rok z toho prodej 50kt, z toho 25kt do Německa 

Spaluje se hnědé uhlí z dolů skupiny Czech Coal, a. s. 

Výše odběru popílku pro zákazníky je limitována malým objemem zásobního sila 

a představuje 70 – 80kt za rok. 

Neprodaný popílek je plaven hydraulickou dopravou do vyuhleného lomu nebo 

zpracován s produktem odsíření na granulát a odvážen železničními vagony zpět.  

Prodej popílku postupně vzrůstá. V roce 2005 bylo prodáno 15kt . 

Ceny : popílek 30 Kč za tunu. 

International Power Opatovice, a. s.  

Prodej   energosádrovec, popílek 

Produkce energosádrovce 100kt za rok  z toho prodej 100kt 

Produkce popílku  300kt za rok  z toho prodej 150kt 

Spaluje se hnědé uhlí z dolů skupiny Czech Coal, a. s. 

Odběratelem energosádrovce je cementárna Práchovice – 50kt za rok, 

cementárna Rohožník – 30 kt za rok, YTONG – 10kt za rok, zbytek tvoří drobní 

odběratelé. 

Operativně je vyžívána i deponie energosádrovce pro vyrovnávání nesouladu 

mezi okamžitou výrobou a poptávkou. 

Popílek je prodáván do cementáren – 50kt (Holcim Práchovice), betonárek – 65kt 

a  do výrobny pórobetonu v Trutnově  - 35kt. 

Zbývající část popílku je zpracována na stabilizát, který se vyžívá pro vlastní 

potřebu na výstavbu hrází na skládce Bukovina nebo se prodává na stavby 

pozemních komunikací a protipovodňových hrází. 

Ceny : popílek 45 Kč za tunu, energosádrovec 70 Kč za tunu. 
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Energotrans, a. s.  

Prodej      popílek, energosádrovec 

Produkce popílku   300kt za rok z toho prodej 120kt 

Produkce energosádrovce  80kt za rok z toho prodej 40kt 

Spaluje se hnědé uhlí ze Severočeských dolů, a. s. 

Popílek se prodává do výroben betonu cca 80kt za rok. 

Do výroby cementu se prodává cca 40kt za rok. Odběratelem je cementárna 

Čížkovice. Neprodaný popílek se ukládá ve formě aglomerátu na odkaliště Panský 

les, které je ve správě majetku ČEZ, a.s . 

Odběratelem energosádrovce je cementárna Čížkovice. 

Neprodaný energosádrovec byl dříve ukládán na skládce, v současné době je 

ukládán na deponii v cementárně Čížkovice. 

Ceny :  popílek  20 Kč za tunu, energosádrovec 50 – 100 Kč za tunu 

Sokolovská uhelná, a. s.  

Prodej        energosádrovec, popílek 

Produkce energosádrovce  60kt za rok  z toho prodej 40kt 

Produkce popílku 170 – 180kt za rok z toho prodej 60kt a z toho 50kt do 

Německa 

Spaluje se hnědé uhlí ze Sokolovské uhelné, a.s. 

Odběratelem energosádrovce je RIGIPS Mělník. 

Neprodaný energosádrovec a popílek je zpracován na granulát a uložen do 

výsypky uhelného lomu.  

Odběr popílku do Německa má rostoucí tendenci.  

Ceny : popílek 40 Kč za tunu, energosádrovec 50 Kč za tunu. 
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Dalkia ČR, a. s. – Teplárna Trmice 

Prodej      popílek do betonu 

Produkce popílku 120kt za rok  z toho prodej 6kt (2006) 

Spaluje se hnědé uhlí ze Severočeských dolů, a. s. 

Popílek se prodával do výroben betonu. 

Maximálně je možno ročně prodat 10kt popílku z důvodu omezené kapacity 

dopravních cest. Ročně je cca 70kt  popílku smícháno s produktem odsíření na 

stabilizát, který je ukládán do vyuhleného lomu nebo využíván jako rekultivační 

materiál při uzavírání skládky odpadů Jedlová Hora. Zbytek popela je hydraulickou 

dopravou plaven do odkaliště. Pro zvýšení prodeje se provedla  rekonstrukce 

dopravních cest a výstavba nového sila o objemu 2000m3 . 

Dalkia ČR, a.s. – Teplárna T řebovice  

Prodej   0 

Produkce popílku 120kt za rok 

Spaluje se ostravské černé uhlí. 

Do roku 1995 se 110kt za rok popílku dodávalo do pórobetonky Třebovice 

prostřednictvím pneumatické dopravy o délce 1200 m. Po určitou dobu výroba 

ukončena a v současné době je provoz pórobetonky opět obnoven. Zájem 

o popílek z Tp Třebovice pro pórobetonu trvá, vedou se diskuze o rekonstrukci 

pneu dopravy na menší přepravní množství.  

Popílek společně se struskou je plaven do odkaliště, odkud se odtěžuje ročně cca 

200 000 m³ za rok s využitím pro rekultivaci prostor po staré důlní činnosti. 
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Plzeňská teplárenská, a. s.  

Prodej     popílek  

Produkce popílku 110kt za rok z toho prodej 0kt  

Spaluje se hnědé uhlí ze Sokolovské uhelné, a.s. 

Radioaktivita popílku se pohybuje na hranici povoleného limitu. 

Popílek je používán na rekultivaci odkaliště v množství cca 90kt za rok. 

Rekultivace bude trvat ještě příštích 10 let. Jako přísada do betonu bylo v roce 

2006 odebíráno cca 6kt za rok popílku z granulačních kotlů. Na rekultivace důlních 

děl v Příbrami je odebíráno 5 – 10kt za rok popílku z fluidních kotlů, který je žádán 

pro vysoký obsah CaO (10%). 

Plzeňská energetika, a. s.  

Prodej     popílek do betonu 

Produkce popílku 100kt za rok z toho prodej 10kt 

Spaluje se hnědé uhlí ze Sokolovské uhelné, a. s. 

Neprodaný popílek se míchá s produktem odsíření a vápnem na stabilizát, který 

se ukládá do vytěženého kaolinového dolu Ejpovice. Struska se odváží 

samostatně. Koncem letošního roku bude zahájena příprava na rekonstrukci 

odsíření a podmínky skladby VEP se mohou změnit. 
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Teplárna Č. Budějovice, a. s.  

Prodej    popílek je předáván jako odpad 

Produkce popílku  100kt za rok  

Spaluje se hnědé uhlí ze Sokolovské uhelné, a. s. 

V současné době je 90kt za rok předáváno firmě REKKA do Mydlovar na sanaci 

odkališť jako odpad kategorie „O“. Do vlastního odkaliště je plaveno 10kt za rok. 

Dalkia ČR, a.s. – Teplárna P řerov  

Prodej    pouze přeplavený popel z odkaliště 

Produkce popílku  90kt za rok  z toho prodej 0kt 

Spaluje se černouhelný proplástek z ostravských dolů. 

Popílek se struskou (popel) se plaví na odkaliště. Do cementárny Hranice je 

z odkaliště odtěžováno cca 30 – 40kt za rok popela jako přísada do výroby 

cementu. 

AES Bohemia spol. s r.o. – (Sezimovo Ústí)  

Prodej     občas prodej do betonu 

Produkce popílku 50kt za rok z toho prodej žádný 

Spaluje se hnědé uhlí ze Sokolovské uhelné, a.s. 

Problémem je vyšší radioaktivita, která se pohybuje na hranici stanoveného limitu.  

Pro rekultivaci prostor v Mydlovarech odebírá firma REKKA 30 kt za rok popílku. 

Příležitostně odeberou popílek některé betonárky. Cíleně není uzavřen žádný 

smluvní vztah s některým odběratelem. 
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Teplárna Otrokovice, a. s.  

Prodej   0 

Produkce popílku 50kt za rok 

Spaluje se hnědé uhlí z dolů skupiny Czech Coal, a. s. 

Popílek, struska a produkt odsíření se míchají na stabilizát, který je certifikován 

jako popelová malta a ukládán jako rekultivační materiál na odkaliště, nebo 

je používán k zahlazování důsledků staré důlní činnosti. 

Veškerou činnost spojenou s manipulací s  tímto materiálem zajišťuje pro teplárnu 

servisní firma, která je i vlastníkem certifikátu.  

Dalkia ČR, a.s. – Teplárna Karviná  

Prodej   0 

Produkce popílku 40kt za rok 

V teplárně je spalováno černé uhlí. 

Veškerá produkce popílku a strusky je odebírána a využívána na zahlazování 

důsledků důlní činnosti. 

Teplárna Strakonice, a. s.  

Prodej   0 

Produkce popílku 30kt za rok 

Spaluje se hnědé uhlí z dolů skupiny Czech Coal, a. s. 

Firma REKKA odebírá 20 kt popílku, 8 kt produktu odsíření a 10 kt škváry na 

rekultivaci starých důlních zátěží. Do výroby cihlářských výrobků je firmě 

Wienerberger dodáváno 10 kt popílku za cenu 5 Kč za tunu. 
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United Energy a. s. Teplárna Komo řany  

Prodej                    v současnosti se neprodává (nízká produkce) 

Produkce                33kt za rok  

Je zde spalováno hnědé uhlí z dolů skupiny Czech Coal, a. s. 

Certifikovaný popílek z fluidního spalování, výrobek obsahuje určité procento 

volného CaO. Při smíchání s vodou dochází k tvrdnutí. Použití jako podkladová 

vrstva při výstavbě pozemních komunikací dále pro náspy a zásypy. 

Cena produktu 30kč za tunu. 

 

Sumárně jsou největší producenti uvedeni v tabulkové příloze č.1. 
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7. Ekonomický a ekologický p řínos 

7.1. Ekonomický p řínos  

Je stále složitější a finančně náročnější ukládat na skládky. Při ukládání se 

musí platit nemalé peníze. Náklady na skládkování se mohou vyšplhat až na 

500kč za tunu uloženého odpadu. Ale při splnění určitých požadavků je možné 

vedlejší energetické produkty  přeřadit do kategorie rekultivační materiál, který už 

je ukládán bez poplatku. Lze říci, že náklady s uložení rekultivačního materiálu 

nejsou ani poloviční oproti uložení jako odpadu. Třetí a asi nejlepší cesta 

zhodnocení je získání certifikátu, který potvrzuje, že vedlejší energetický produkt 

má jakostně technologické vlastnosti vhodné pro další využití ve stavebnictví.  

Aby byl výsledný produkt konkurenceschopný, musí splňovat i ekonomické 

parametry, tzn. vždy je nutné volit technologii s minimální možnou energetickou 

náročností a maximálním využitím všech surovin. Obecně platí, že veškeré 

ekonomické ukazatele u nově koncipovaných technologií nesmí dosahovat 

horších ukazatelů než u technologií stávajících. O tom zda je vedlejší energetický 

produkt, rekultivační materiál nebo surovina určená k dalšímu zpracování 

nerozhoduje původce, ale nezávislá akreditovaná osoba. Ta rozhodne po 

provedení laboratorních testů o udělení certifikátu. Původce který získal certifikát 

na vedlejší energetické produkty musí průběžně sledovat jejich jakostní znaky 

a vést o tom záznamy. V případě  nesrovnalostí může původce o certifikát přijít. Je 

ale v zájmu původce, aby složení vedlejších energetických produktů stále hlídal, 

vždyť by tak mohl lehce přijít o odbyt produktu, kterého je na trhu přebytek.  
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7.2. Ekologický p řínos 

Pro společnost je výhodné vyžívání odpadů, protože šetří přírodní suroviny. 

I zákon nám říká „Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím 

odpadů“. Dříve pro nedokonalost technického vybavení nebylo možné využívat 

některé materiály, ale proto že technický vývoj jde stále dopředu je to dnes jinak. 

Parametry dnešních certifikovaných vedlejších energetických produktů jsou 

takové, že nepředstavují žádnou zátěž pro životní prostředí. Využití všech těchto 

výrobků je z ekologického hlediska velmi pozitivně hodnoceno, protože se jimi 

nahrazují neobnovitelné přírodní suroviny. Přestože jsme země na přírodní 

nerostné suroviny poměrně bohatá, měli bychom i tak šetřit a co nejdéle udržovat 

surovinovou soběstačnost. To právě dosáhneme jedině tím když se budeme 

snažit o co největší míru druhotného využití jak produktů po spalování, kterých 

mimochodem máme dost, tak i odpadů jiných. 
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8. Závěr 

Cílem této práce bylo popsat alternativy využití vedlejších energetických 

produktů, které představují velký problém z hlediska jejich vlivu na životní 

prostředí. Tento problém se ale díky technologickému pokroku může 

minimalizovat. Jen velmi malou část těchto materiálů kvůli svým vlastnostem 

(vysoký obsah rizikových látek) nelze využít. Neodborné nakládání s těmito 

materiály znamená ztrátu cenné suroviny. V oblasti výroby stavebních hmot, na 

bázi odpadních materiálů, došlo v poslední době ke značnému rozvoji. Tento trend 

souvisí jednak s omezenými zdroji materiálů nových a hlavně s tlakem na 

minimalizaci odpadů ukládaných na skládky. Je však třeba připomenout, že hmoty 

a výrobky na bázi druhotných surovin musí dlouhodobě splňovat určité parametry. 
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1. Příloha č.1 Tabulkový přehled největších producentů VEP v České republice  

 

Výrobce Produkce 

celkem kt 

za rok 

Prodej 

celkem 

kt za rok 

Certifikát 

popílek 

do 

betonu 

Prodej 

kt za 

rok 

Certifikát 

popílek 

do 

cementu 

Prodej   

kt za 

rok 

Prodej 

ostatní 

kt za 

rok 

Cena 

Kč za 

tunu 

Omezující 

faktory 

prodeje 

Poznámky 

1. ČEZ, a.s. 8000 800 ano 

EN 450-1 

150 ano 150 500    

2. Chemopetrol 400 50 ano  

EN 450-1 

50 ne - - 30 Kapacita sil,  

max.prodej  

80 kt/rok 

Z celkového 

prodeje 25 kt/rok 

do SRN 

3. International 

Power Opatovice  

500 150 ano  

EN 450-1 

65 ano 50 

Prácho- 

vice 

35 

porobe. 

Trutnov 

45 nejsou má i certifikát do 

pórobetonu  

4. Energotrans 300 120 ano 

EN 450-1 

80 ano 40 

Čížko-

vice 

- 20 nejsou  

5. Sokolovská 

      uhelná 

180 60 EN 450-1 60 ne - - 40 nejsou Z celkového 

prodeje 50 kt/rok 

do SRN 
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Výrobce Produkce 

celkem kt 

za rok 

Prodej 

celkem 

kt za rok 

Certifikát 

popílek 

do 

betonu 

Prodej 

kt za 

rok 

Certifikát 

popílek 

do 

cementu 

Prodej   

kt za 

rok 

Prodej 

ostatní 

kt za 

rok 

Cena 

Kč za 

tunu 

Omezující 

faktory 

prodeje 

Poznámky 

6. Dalkia ČR 

    Tp Trmice 

120 6 EN 450-1 6 

 

ne - - teď se 

nepro-

dává 

Kapacita sil 

pro prodej do 

10 kt/rok, 

Certifikát zrušen, 

připravují nový : 

EN 450-1  

7. Dalkia ČR 

    Tp Třebovice 

120 ne ne - ne - - teď se 

nepro-

dává 

Zvažuje se  

rekonstrukce 

doprav. cest 

Do roku 1995 

prodej popílku 

pórobeton 

8. Plzeňská 

    teplárenská 

 

110 6 EN 450-1 6 ne - - teď se 

nepro-

dává 

Zvýšená 

radioaktivita 

na hranici 

 

9. Plzeňská 

    energetika 

(Škoda Plzeň) 

100 10 EN 450-1 10 ne - - teď se 

nepro-

dává 

Zvýšená 

radioaktivita 

na hranici 

 

10. Tp České  

     Budějovice 

100 ne EN 450-1 - ne - - už se 

nepro-

dává 

Zvýšená 

radioaktivita 

na hranici lim. 

Certifikát zrušen, 

nezvažují nový 
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Výrobce Produkce 

celkem kt 

za rok 

Prodej 

celkem 

kt za rok 

Certifikát 

popílek 

do 

betonu 

Prodej 

kt za 

rok 

Certifikát 

popílek 

do 

cementu 

Prodej   
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rok 

Prodej 
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kt za 

rok 
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tunu 

Omezující 

faktory 

prodeje 

Poznámky 

11. Dalkia ČR  

      Tp Přerov 

90 35  ne - ne 35 - - Není suchý 

odběr 

Popel těžený 

z odkaliště do 

cementárny 

12.AES Bohemia 

    Sezimovo 

    Ústí 

50 - ne - ne - - už se 

nepro-

dává 

Zvýšená 

radioaktivita 

na hranici 

Certifikát zrušen, 

nezvažují nový 

13.Tp Otrokovice 50 ne ne - ne - - - - Likvidace externí 

firmou - stabilizát 

14. Dalkia ČR 

      Tp Karviná 

40 ne ne - ne - - - - Využití popela  

do dolů 

15.Tp Strakonice 45 45 EN 12620 27 ne - 18 - - Do cihlář. výr. 

Wienerberger 
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Obrázek č.1 ukázka budování hrází na odkališti 
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Obrázek č.2 vybudované hráze na odkališti 


