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Anotace 

V diplomové práci je popsán návrh centra pro zpracování komunálního odpadu 

Karlovarského kraje. V začátku práce je uveden současný stav nakládání s komunálním 

odpadem v České republice a Karlovarském kraji. V další části práce je podrobně popsána 

vlastní technologie mechanicko-biologické úpravy odpadu, kde jsou podrobněji popsány 

jednotlivé části technologie MBÚ. Dále jsou zde zmíněny legislativní podmínky pro 

nakládání s jednotlivými sloţkami po úpravě odpadu, ukládání odpadu na skládky a 

stanovení emisních limitů do ovzduší.V další části práce je uvedena předpokládaná bilance 

toku odpadů, spotřeby elektrické energie a také vlivu paliva z odpadů na emise 

skleníkových plynů. V předposlední části práce je zhodnocen ekonomický přínos 

technologie mechanicko-biologické úpravy. Na závěr práce je shrnutí jednotlivých zjištění 

včetně doporučení dalších kroků pro zpracování komunálního odpadu touto metodou. 

 

Klíčová slova: mechanicko-biologická úprava; směsný komunální odpad; objemný odpad;  

skládkování; aerobní fermentor, 

 

Summary:The design of the center for municipal waste disposal in Karlovy Vary area is 

described in this diploma work. At the beginning of the work there is introduced the 

today’s situation in municipal waste disposal in the Czech Republic and in Karlovy Vary 

area. At the next part of the work the respective technology of mechanical-biological way 

of waste processing with particular description of separate parts of mechanical-biological 

mill is described. Further there are legal conditions for treatment of separate elements after 

municipal waste processing, disposal to the dump. At the next part there is mentioned the 

supposed balance sheet of waste flow, electric power consumption and also the influence 

of the fuel from wastes on the green gases emissions. In the semi-final part of the work the 

economical contribution of the mechanical-biological mill is evaluated. In the end, there is 

recapitulation of individual findings with the inclusion of next steps for municipal waste 

treatment with this method. 

 

Keywords: mechanical-biological mill; mixed municipal waste; bulky waste; waste 

disposal; aerobic fermentor 
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Seznam použitých zkratek 

BAT - Best Available Techniques (nejlepší dostupné techniky) 

BRKO - biologicky odbouratelné sloţky komunálního odpadu 

EU - Evropská unie 

KO - komunální odpad 

MBÚ - mechanicko-biologická úprava 

MŢP - Ministerstvo ţivotního prostředí 

POH - Plán odpadového hospodářství 

PPC - paroplynový cyklus – elektrárna vyuţívající energoplyn vyráběný tlakovým 

zplyňováním uhlí 
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Úvod 

Způsob nakládání s odpadem patří v současné době k jednomu z hlavních ukazatelů 

úrovně společnosti. Komunální odpad lze recyklovat, spalovat, zplyňovat, kompostovat 

nebo sládkovat. Pořadí nakládání s odpadem je stanoveno v § 9 a) Zákona č. 154/2010 Sb., 

ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů[1], a je následující: „(1) V rámci 

odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s 

odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů.“ [1] 

Byť je posloupnost pro způsob nakládání s odpadem stanovena výše uvedeným 

zákonem, je v České republice i nadále stále upřednostňován nejméně vhodný způsob, a to 

skládkování. Jednou z moţností jak tento trend zvrátit, je i energetické vyuţití odpadů 

především formou spoluspalování či zplyňování v jiţ provozovaných energetických 

zařízeních. Mezi výhody tohoto způsobu vyuţití jsou výrazně niţší pořizovací náklady pro 

spalovací zařízení, které spočívají především v případné instalaci speciálních technologií 

na čištění spalin (závisí na druhu a přípravě spalovaného odpadu). Ostatními potřebnými 

technologiemi bývá spalovací zařízení jiţ vybaveno. Další výhodou je sníţení části 

nákladů na stále zvyšující se ceny paliv. 

Vhodným způsobem úpravy komunálního odpadu pro spoluspalování nebo 

zplyňování je metoda mechanicko-biologické úpravy. Při této úpravě je z komunálního 

odpadu v mechanické části úpravy vytříděn odpad z vyšší výhřevností a následně upraven 

do vhodné formy na palivo. V části biologické úpravy je zbývající část odpadu podrobena 

fermentaci (aerobní či anaerobní) a tím stabilizována, tzn. jsou ukončeny všechny pochody 

a při následném uloţení na skládku jiţ nedochází k uvolňování nebezpečného metanu, 

který můţe způsobit vznícení a také jako skleníkový plyn ohroţovat ţivotní prostředí. 

Další výhodou je výrazné sníţení celkového mnoţství odpadu ukládaného na 

skládku, coţ s sebou přináší úspory obcím za ukládání komunálního odpadu. V současné 
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době platí obce podle Přílohy č. 6 zákona 185/2001 Sb. o odpadech 500 Kč za uloţenou 

tunu odpadu [2]. 

Toto práce se zabývá pouze návrhem technologického procesu mechanicko-

biologické úpravy komunálního odpadu, jeho vlivu na emise skleníkových plynů a 

ekonomickým přínosem pro obce Karlovarského kraje. Zpracovatelský závod by byl 

umístěn u stávající skládky komunálního odpadu v blízkosti obce Vřesová, přibliţně 1 km 

od zpracovatelského (zplyňovacího) zařízení. 
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Současný stav nakládání s komunálním odpadem 

„Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. 

Směsný komunální odpad nepatří do kategorie nebezpečných odpadů, a proto není 

povinnost zacházet s ním jako s nebezpečným[2]. 

Nakládání s komunálním odpadem v České republice je zakotveno v Zákoně 

185/2001 Sb. o odpadech v platném znění[2], prováděcí Vyhlášce č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady [3]  a v Nařízení vlády 197/2003 Sb. o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky[4]. Všechny uvedené právní normy mají v sobě 

zapracovánu směrnici Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, která mimo jiné členským 

států ukládá vypracovat národní strategii opatření k recyklaci, kompostování, produkci 

bioplynu nebo zhodnocení surovin a energie, jejíţ realizace povede k omezení mnoţství 

biologicky rozloţitelného odpadu odcházejícího na skládky[5]. Dále pak zvýšit 

materiálovou recyklaci komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000, sníţit hmotnostní podíl ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 oproti roku 2000 

a sníţit maximální mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů (BRKO) ukládaných na 

skládky tak, aby podíl této sloţky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 

nejvíce 50% hmotnostních a v roce 2015 nejvíce 35% hmotnostních z celkového mnoţství 

BRKO vzniklého v roce 1995 [5].  

Ovšem jak ukazuje Tabulka č. 1 Nakládání s komunálními odpady v ČR [t][6], je 

téměř veškerý odpad (směsný i objemový) ukládán na skládky a ani za poslední roky 

nedochází ke sniţování jeho ukládání. Tímto tak Česká republika stále neplní zmiňovanou 

směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů[5]. V Tabulka č. 3 Skládkování 

komunálního odpadu ve vybraných zemích [kg/obyvatele][7] jsou pro porovnání uvedena 

mnoţství skládkovaného komunálního odpadu i ostatních evropských zemí v tunách na 

obyvatele  v letech 2003 aţ 2008 (rok 2009 zatím ještě nebyl ve jmenovaném zdroji 

uveden). 
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Tabulka č. 1 Nakládání s komunálními odpady v ČR [t] 

2005 2006 2007 2008 2009

skládkování 2 132 964 2 400 276 2 498 292 2 266 023 2 390 456

spalování 

s vyuţitím tepla 374 691 374 758 373 368 353 552 344 947

spalování 

bez vyuţití tepla 914 2 538 1 726 1 426 1 859

recyklace (R2-R11) 32 186 27 817 54 015 58 302 69 126

kompostování 18 152 28 568 34 314 46 658 66 442
 

Nakládání s komunálním odpadem v Karlovarském kraji je obdobné jako v celé 

republice, to znamená, ţe téměř veškerý odpad je skládkován. Mnoţství veškerého 

vyprodukovaného komunálního odpadu v Karlovarském kraji je uvedeno v Příloze č. 1 

Produkce komunálního odpadu Karlovarského kraje v letech 2002 ÷ 2009 [8], 

v Tabulka č. 2 Souhrn  produkce komunálních odpadů Karlovarského kraje [t] je uveden 

pouze součet hlavních poloţek, tj. sloţky z odděleného sběru (kód 20 01), odpady ze 

zahrad a parků včetně hřbitovního odpadu (kód 20 02), ostatní komunální odpady (kód 

20 03), směsný komunální odpad (kód 20 03 01), objemný odpad (kód 20 03 07) a 

komunální odpady jinak blíţe neurčené (kód 20 03 99)[11]. Pro větší názornost je Tabulka 

č. 2 převedena do Grafu č. 1 Vývoj produkce komunálních odpadů Karlovarského kraje [t] 

(pouze celková mnoţství). Mnoţství uvedená v Tabulka č. 2 budou podkladem pro návrh 

kapacity centra pro zpracování odpadu. 

 

Tabulka č. 2 Souhrn  produkce komunálních odpadů Karlovarského kraje [t] 

Kód 

odpadu 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

20 01 12 593 27 263 3 724 2 589 2 410 5 350 5 588 3 644 

20 02 3 554 4 268 6 216 6 125 17 734 44 699 6 983 8 418 

20 03 83 845 106 790 95 828 98 809 97 330 105 405 101 355 107 226 

Celkem 99 992 138 321 105 768 107 523 117 474 155 454 113926 119 288 
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Graf č. 1 Vývoj produkce komunálních odpadů Karlovarského kraje [t] 

 

Tabulka č. 3 Skládkování komunálního odpadu ve vybraných zemích [kg/obyvatele] 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bulharsko 407 396 405 356 388 440 

Česká republika 201 222 209 234 243 218 

Dánsko 34 31 38 37 41 35 

Německo 115 104 48 4 4 3 

Irsko 480 452 446 471 467 440 

Řecko 393 389 387 386 345 347 

Španělsko 364 309 292 358 335 327 

Francie 193 189 183 195 194 193 

Itálie 314 306 295 298 286 276 

Maďarsko 390 381 382 376 341 333 

Nizozemí 17 11 11 15 14 7 

Rakousko 183 46 35 25 20 19 

Polsko 251 241 226 236 239 228 

Portugalsko 293 291 278 289 297 307 

Rumunsko 277 273 296 291 284 287 

Slovensko 233 222 228 234 240 250 

Finsko 278 273 282 286 267 265 

Švédsko 64 42 23 25 21 15 

Velká Británie 440 419 376 353 324 308 

odhad odhad Eurostatu   

Množství komunálního odpadu Karlovarského kraje v letech 2002 až 2009   
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Návrh technologie pro zpracování odpadů 

Komunální odpad je z pohledu fyzikálně-chemických vlastností velmi různorodý 

materiál, mezi který patří sklo, papír, textil, dřevo, plasty, kovy, odpady z čištění 

kanalizací, biologicky rozloţitelný odpad (stravovny, kuchyně) apod. I jeho vlastní sloţení 

je výrazně proměnlivé a to co do mnoţství, kvality, tvaru, objemové hmotnosti, obsahu 

jednotlivých látek, obsahu spalitelných sloţek, nestability, schopností zahnívat atd. 

Nejuţívanějšími metodami jeho zpracování jsou skládkování, recyklace, spalování, 

kompostování (biologické postupy), fyzikální a chemické postupy, skladování a vývoz. 

Pro energetické vyuţití odpadu jako paliva je vhodná metoda mechanicko-

biologické úpravy (MBÚ). Cílem MBÚ je předúprava odpadu před jeho uloţením na 

skládku a částečné vyuţití některé jeho sloţky. V našem případě tedy sloţky vhodné 

k energetickému vyuţití. Tato metoda se skládá ze dvou základních procesů: 

a) mechanického – třídění, drcení, separace, míšení a peletizace 

b) biologického – kompostování, anaerobní digesce 

3.1 Mechanická úprava 

V první fázi mechanické úpravy dojde k předtřídění odpadu, kde z něj budou 

odděleny balastní sloţky, kovové a nekovové části a odpady podléhající zpětnému odběru. 

Takto vytříděný odpad bude rozdrcen a na následném třídiči vytříděn. Podsítná sloţka 

obsahující většinový podíl biologických sloţek bude tedy pokračovat do části zařízení pro 

biologické zpracování. 

Nadsítná sloţka půjde do vzduchového třídiče, kde vytříděné lehké částice, tvořící 

základ pro výrobu paliva, budou následně po dalším drcení peletizovány.  

3.2 Biologická úprava 

Pro biologickou úpravu bude pouţita metoda aerobní fermentace ve fermentoru 

EWA, kde dojde k zpracování biologicky rozloţitelných odpadů pomocí řízení aerobní 

termofilní fermentace. Vzniklý fermentát následně projde mechanickou doúpravou. Na 

sítovém třídiči. Podsítná sloţka bude uloţena přímo na skládku. Nadsítná sloţka bude 

pokračovat do mechanického třídiče, kde se oddělí balast (uloţí se na skládku) a lehké 

podíly představující převáţně energeticky hodnotné sloţky, které budou dopraveny k 

peletizaci k úpravě na palivo, protoţe podsítná frakce z primárního třídění směsného 
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odpadu na sítovém třídiči obsahuje významné mnoţství energeticky hodnotných 

komponent malých rozměrů (drobné plasty, speciální papír, úlomky dřeva apod.), které 

nebudou odbourány procesem kompostování. Zařízení mechanické doúpravy zajistí 

vytřídění těchto sloţek, které jsou dále zpracovány jako palivo z odpadu. 

 

Obrázek č. 1 Schéma navrhované technologie MBÚ 
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Technologie pro energetické využívání paliva z odpadů 

4.1 Legislativní podmínky 

Technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu je zařízením pro 

nakládání s odpady z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění[2].  

K provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je 

potřeba dle §14 zákona souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem, který 

vydává Krajský úřad Karlovarského kraje.  

Náleţitosti ţádosti o souhlas k provozování zařízení a obsah provozního řádu 

stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 

41/2005 Sb. [9] 

Z hlediska zákona o odpadech je navrhovaná technologie úpravou odpadu směřující 

k materiálovému (vytříděné kovy, příp. další suroviny) a energetickému (výroba paliva z 

odpadu) vyuţití [2]. 

Výstupní frakce z procesu třídění je dle zákona nutno povaţovat za odpady ze 

zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu skupiny 19 ve smyslu vyhlášky 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a její změnou uvedenou ve vyhlášce 

č. 503/2004 Sb. [10] 

Podsítná frakce obsahující vysoký podíl biologicky odbouratelného odpadu, bude 

dále zpracována aerobní fermentací. Výstupní materiál bude zařazen jako 19 05 Odpady 

z aerobního zpracování pevných odpadů (19 05) a kompost nevyhovující jakosti – bude 

ukládán na skládku (19 05 03) [11]. 

Není předpokládán výskyt nebezpečných odpadů odloţených do směsného 

komunálního odpadu. Pokud takový odpad bude zjištěn, bude oddělen, umístěn do 

zvláštního kontejneru a následně odstraněn v souladu se zákonem o odpadech.  

4.1.1 Podmínky pro nakládání s jednotlivými složkami po úpravě odpadu 

a) Palivo z odpadu – 19 12 12 Spalitelný odpad - palivo z odpadu bude 

lisováno do pelet a tyto budou dopravovány do příjmového terminálu PK 

Vřesová a dopraveny ke generátoru, kde budou zplyňovány spolu s hnědým 

uhlím v poměru max. 1:10. Ve smyslu zákona o ovzduší [12] se bude jednat 
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o spoluspalování odpadů dle nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se 

stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. 

Spoluspalovací zařízení je v §2 Základní pojmy definováno jako: “zařízení, 

jehoţ hlavním účelem je vyuţití energie nebo výroba hmotných výrobků 

a které pouţívá odpad způsobem obdobným jako základní nebo přídavné 

palivo. Pokud ke spoluspalování dochází tak, ţe hlavním účelem zařízení 

není vyuţití energie nebo výroba hmotných výrobků, ale tepelné zpracování 

odpadu spalováním, je takové zařízení pokládáno za spalovnu odpadu. Toto 

zařízení zahrnuje kromě všech spolu spalovacích linek, zařízení pro příjem, 

skladování a předzpracování odpadu na místě, systémy přívodu odpadu, 

paliva a vzduchu, zařízení k čištění odpadních plynů, komíny a výduchy 

vztahující se ke spolu spalování odpadu, místní zařízení pro skladování 

tuhých zbytků a vod, zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu 

a pro monitorování a zaznamenávání spalovacích podmínek a emisí,“ [13]. 

 V našem případě se tedy o spalovnu nejedná, neboť hlavním účelem zařízení je 

výroba energetického plynu, učeného pro vyuţití ve spalovací turbíně paroplynové 

elektrárny k výrobě el. energie. 

Nároky na zařízení z hlediska ochrany ovzduší technologické zařízení PK Vřesová 

splňuje a není potřeba dalších doplňujících technologických prvků pro čištění emisí nebo 

monitoring obsahu znečišťujících látek ve spalinách. Palivo z odpadu není palivem ve 

smyslu vyhlášky MŢP č. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro 

stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší [14]. 

b) Ţelezné a neţelezné kovy (19 12 02, 19 12 03) a sklo (19 12 05) - vytříděné 

suroviny určené ke zpracování (recyklaci) budou předmětem prodeje 

zpracovatelským závodům. 

c) Balastní sloţky (19 12 12) - tato frakce bude představovat těţké odpadní 

látky větších rozměrů, např. kamení, velké kusy skla, porcelánové 

předměty, PVC, tedy látky, které je moţno bez další úpravy ukládat 

do skládek odpadů (výhřevnost pod 8 MJ/kg, minimální obsah biologicky 

rozloţitelných látek). 



Bc. Martin Volenec: Návrh centra pro zpracování komunálního odpadu  

 

d) Kompost nevyhovující jakosti (19 05 03) - jedná se o veškeré částice ze 

vstupního drtiče, které propadnou sítem vibračního třídiče. V této frakci 

budou obsaţeny zeminy, střepy, převáţná část biologicky rozloţitelného 

odpadu, drobné předměty. Jde o materiál, který je moţno ukládat na skládku 

aţ po úpravě spočívající v řízené aerobní fermentaci aţ po dosaţení 

parametrů stanovených platnou legislativou uvedených v následujícím 

odstavci.  

4.1.2 Podmínky ukládání odpadu na skládky 

Tyto podmínky jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 294/2005 Sb.[15], o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb.[3], o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 

Sb.[[16], a její novela č. 61/2010 Sb.[17], která je zaměřena především na právní úpravu 

technologie mechanicko-biologické úpravy směsných komunálních odpadů a stanoví 

podmínky jejího provozu a nakládání s výstupními frakcemi z této technologie. 

Tato vyhláška v §2 Základní pojmy definuje technologii MBÚ jako: “úpravu 

směsného komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad 

spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů“[17]. Účelem fyzikálních 

postupů je oddělení sloţek odpadů nevhodných k biologické úpravě za účelem jejich 

dalšího vyuţití, nebo odstranění a cílem biologických postupů je stabilizace biologicky 

rozloţitelných látek odpadu před uloţením na skládku, nebo jejich dalším vyuţitím.  

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich vyuţívání na povrchu terénu platí od 1. března 2010.  

4.1.3 Stanovení emisních limitů do ovzduší 

Pro zařazení technologie jako zdroje znečištění třeba se řídit především dle Zákona 

č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění a Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení 

emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší. Dle tohoto nařízení v §3 Kategorizace zdrojů, Příloha č. 1, část III 

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů platné od 1. ledna 2010, 

není technologie mechanicko-biologické úpravy odpadů vyjmenovaným zdrojem 

znečišťování ovzduší, byl by zařazen dle §3 Kategorizace zdrojů, odst. 3 jako střední zdroj 
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znečištění. Obdobným zařízením, které je v tomto Nařízení vlády uvedeno je pod bodem 

„5.2 Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů“ [18], a je zařazen 

jako střední zdroj znečišťování. Z těchto důvodů bych zařadil celou technologii MBÚ jako 

střední zdroj znečišťování  

Technologie MBÚ můţe být i zdrojem zápachu. Zde platí Vyhláška č. 362/2006 

Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěţování 

zápachem a způsobu jejího zjišťování, „§ 2 Způsob stanovení koncentrace pachových látek 

(1) Stanovení koncentrace pachových látek se provádí u stacionárních zdrojů uvedených v 

příloze k této vyhlášce postupem stanoveným touto vyhláškou a českou technickou normou 

ČSN EN 13725 (dále jen "technická norma"). Stanovení koncentrace pachových látek se 

nevztahuje na malé stacionární zdroje. Příloha - Stacionární zdroje, u kterých se stanoví 

koncentrace pachových látek C. 5 Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou 

úpravu odpadů“[19]. 

4.1.4 Vliv na životní prostředí 

Posouzení celkového vlivu navrhovaného zařízení pro zpracování odpadů na 

ţivotní prostředí se řídí Zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

v platném znění. Z pohledu tohoto zákona se jedná o zařízení uvedené v Příloze č. 1 k 

zákonu č. 100/2001 Sb., Kategorie II, čl. 10.1 sloupec B, tj. zařízení ke skladování, úpravě 

nebo vyuţívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, 

energetickému vyuţívání nebo odstraňování ostatních odpadů [20]. V této kategorii jsou 

zařazeny záměry, které vyţadují zjišťovací řízení, v rámci kterého příslušný úřad rozhodne 

o tom, zda záměr bude nebo nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. Stavba patří 

mezi záměry, jejichţ posuzování je zajišťováno Krajským úřadem Karlovarského kraje. 

Zjišťovací řízení, případně celý proces EIA, musí proběhnout před podáním ţádosti 

o vydání územního rozhodnutí. 

4.2 Třídění a mechanická úprava odpadů 

Třídění a mechanická úprava je první částí MBÚ. První fází je předtřídění, a to 

mechanické a ruční. Odpad bude sváţen do stavebně oddělené části objektu mechanické 

úpravy. Odtud bude nakladač s drapákem, který provede první předtřídění (odpad rozhrne 

a oddělí z něj balastní předměty, které nejsou vhodné pro zpracování MBÚ), ukládat odpad 
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do násypky s vynášecím dopravníkem. Balastní sloţky budou ukládány do přistaveného 

kontejneru a ukládány bez úpravy na skládku. 

Vynášecí dopravník přepraví odpad do zpracovatelské části objektu na třídící linku. 

V této části budou z odpadu ručně odstraněny větší kusy ţelezných a neţelezných kovů, 

odpady podléhající zpětnému odběru jako jsou pneumatiky (nebo jejich části), domácí 

spotřebiče, výbojky a zářivky apod.  

Z předtřídící linky bude odpad pokračovat do drtiče, kde bude rozdrcen, pak z něj 

budou pomocí magnetického separátoru odděleny ţelezné kovy. Následně bude pokračovat 

na vibrační třídiče, kde dojde k oddělení malých částic obsaţených v odpadu a 

rozmělněných vstupním drtičem. Bude se jednat převáţně o zbytky potravin, zeminu, 

skleněné střepy, drobné předměty. Tato frakce obsahuje většinový podíl biologicky 

odbouratelných sloţek komunálního odpadu a musí být před uloţením do skládky 

podrobena aerobní fermentaci. 

Z třídiče nadsítná sloţka odpadu postoupí do odlučovače neţelezných kovů, který 

současně oddělí i drobné ţelezné předměty z odpadu. Tento dále postupuje do 

vzduchového třídiče, kde dojde k oddělení lehkých částic, které tvoří základ pro výrobu 

paliva z odpadu od velkých těţkých předmětů (kameny, keramika, sklo, dřevo), které 

představují balastní podíly. 

Balastní sloţky budou ukládány bez další úpravy do skládky. Biologická aktivita 

bude nízká vzhledem k předchozímu oddělení biologicky aktivního podílu na vibračním 

třídiči. 

Lehká frakce bude postupovat dále do sekundárního drtiče (mlýna), kde bude 

velikost částic ještě sníţena. Odtud bude dopravována do granulační linky (peletárny). 

4.3 Granulace (peletizace) energeticky využitelného odpadu 

Jde o úpravu drceného paliva z odpadu ze zpracovatelské části mechanické úpravy 

odpadů do pelet, které jsou vyuţitelné pro zplyňování spolu s hnědým uhlím při výrobě 

energoplynu v generátoru tlakové plynárny zpracovatelské části společnosti Sokolovská 

uhelná. 

Zařízení se bude skládat ze dvou obdobných linek. Jedna bude určená pro úpravu 

paliva ze zpracovatelské části mechanické úpravy, druhá pro úpravu paliva z externích 
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zdrojů a z části mechanické doúpravy kompostu (podsítná frakce). V kaţdé z nich bude 

upravené a vytříděné palivo ve šrotovníku rozmělněno, odkud poputuje upravené palivo z 

odpadu do samostatných zásobníku.  

Rozmělněný odpad ze zásobníků bude pokračovat do společného zásobníku, ze 

kterého bude dávkován do jednotlivých granulátorů. Ze spodní části granulátorů budou 

peletky pomocí pásových dopravníků transportovány do akumulačního skladu umístěného 

ve zpracovatelské části ve Vřesové. Předpokládaná výhřevnost peletek 15 ÷ 18 MJ/kg.  

Výrobní kapacita technologie granulace 10 t/h (přesněji 8,52 t/h) – dle odst. 

6 Bilance toku odpadů navrhovaného řešení této práce. 

Granulované palivo musí mít obdobné fyzikální vlastnosti jako základní palivo 

(hnědé uhlí) pouţívané při zplyňování. Jde především o zrnitost a pevnost. 

4.4 Zpracování biologicky odbouratelné složky odpadu 

Mezi biologické metody nakládání s odpadem patří: 

a) kompostování – řízené hromady odpadu jsou budovány pro podporu biologického 

rozkladu pevných organických látek, humusových sloučenin cenných jako hnojivo 

b) aerobní digesce (vyhnívání) – redukce organického obsahu odpadu 

c) anaerobní digesce – rozkládající se organický materiál je uzavřen v nádobách za 

nepřítomnosti vzduchu, vyuţívá dvě formy bakterií – kyselinotvorné a 

metanotvorné [21] 

V tomto případě bude pouţito procesu aerobní fermentace, jejíţ cílem je dosaţení 

sníţení biologické aktivity podsítné frakce z třídění směsného komunálního odpadu s 

vysokým obsahem BRKO pod úroveň respirační aktivity spotřeby kyslíku 10 mg O2/g 

sušiny.  Tím se dosáhne toho, ţe nebude docházet k anaerobním procesům ve skládkovém 

tělese za vzniku plynu metanu, který má cca šestinásobně vyšší skleníkový efekt, neţ 

přirozený produkt biologického rozkladu oxid uhličitý. Pro aerobní fermentaci bude 

pouţita skupina aerobních fermentorů EWA[24]. 

4.5 Aerobní fermentor EWA 

Aerobní fermentor je určen pro zpracování biologicky rozloţitelných odpadů 

pomocí řízení aerobní termofilní fermentace. 

Fermentor EWA je tepelně izolovaný pracovní prostor, se systémem injektorů k 

intenzivní aeraci zakládky, systému překopávání zakládky, sestávající ze segmentové 
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podlahy a kapsového dopravníku umístěného po vnitřním obvodu fermentoru a 

integrovaného zařízení pro naskladnění a vyskladnění. Všechny technologické uzly jsou 

umístěny uvnitř 12 metrového ISO kontejneru (ALLINONE). Schéma fermentoru EWA je 

Obrázek č. 2 Schéma aerobního fermentoru EWA (zdroj www.agro-eko.cz)[24]. 

 

Obrázek č. 2 Schéma aerobního fermentoru EWA (zdroj www.agro-eko.cz)[24] 

4.5.1 Princip zpracování v aerobním fermentoru 

Směs biologicky rozloţitelných odpadů a nasákavé biomasy se naskladní do 

pracovní části fermentoru. Optimální vlhkost zakládky (50 ÷ 60%) a dostupnost vzdušného 

kyslíku aktivuje metabolický aparát aerobních bakterií. Aerací a překopáváním uvnitř 

fermentoru dochází k provzdušňování zakládky. Vysoká úroveň metabolické aktivity a 

současné mnoţení bakterií se navenek projevuje zvyšováním teploty zakládky. Za stejných 

podmínek probíhá v celém profilu zakládky intenzivní termofilní aerobní fermentace, čímţ 

se urychlují kompostovací procesy. Sloţité organické látky se rozkládají a přeměňují se v 

jiné. Díky optimálním podmínkám probíhá ve fermentoru bouřlivá biologická oxidace. 

Teplota v zakládce se zvyšuje nad 70°C a dochází k postupné denaturaci bílkovin. Vysoké 

teploty v zakládce po definovanou dobu způsobují inaktivaci přítomných mikrobů a 

patogenních organismů (viry, bakterie, kvasinky, plísně, prvoci, červi). Tento proces se 

nazývá aerobní termofilní stabilizace a hygienizace zakládky. Působením vysoké teploty se 

sniţuje mnoţství mikroorganismů a semena plevelů ztrácejí svou klíčivost. Pokračování 
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fermentace při teplotách okolo 50°C a intenzivní aerace zakládky umoţňují tzv. biologické 

dosoušení zakládky.  

Fermentát určený k energetickým účelům, bývá vyskladňován s konečnou vlhkostí 

pod 30%. Doba zdrţení zakládky ve fermentoru EWA závisí na charakteru zakládky a 

finálním výrobku a trvá 48 ÷ 96 hod. [24] 

4.5.2 Provoz a řízení fermentoru EWA 

Pracovní cyklus aerobního fermentoru se řídí na základě snímání provozních stavů 

a veličin, které charakterizují probíhající aerobní fermentaci vzduchové ejektory, 

a teploměrné tyče viz Obrázek č. 3. 

Jednotlivé pracovní fáze a přibliţné časy jejich trvání: 

1. fáze naskladnění - pracovník obsluhy - 2 hod.  

2. fáze fermentace - bezobsluţný provoz řízený PCI- 46 - 96 hod.  

3. fáze biologické dosušování - bezobsluţný provoz řízený PCI- 48 hod.  

4. fáze vyskladnění - pracovník obsluhy - 2 hod. [24] 

 

Obrázek č. 3 Vnitřní prostor fermentoru - vzduchové injektory a teploměrné tyče (zdroj 

www.agro-eko.cz) [24] 

Základní technické parametry fermentoru : 

Objem pracovní části:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35  m
3 
 

Hmotnost jedné zakládky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10÷20  t  

http://www.agro-eko.cz/
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Spotřeba el. energie na zpracování 1 t paliva: . . . . . . . . . . 4,7  kWh  

Výhřevnost 1 kg biopaliva:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10÷12  MJ 

Vzhledem k 7 dennímu pracovnímu cyklu fermentoru – 1 den nakládka a vykládka, 

4 dny (96 hodin) fermentace a 2 dny (48 hodin) biologické dosušování musí být i na tuto 

dobu navrţena kapacita těchto jednotek. Při předpokládané hodinové produkci bioodpadu 

6,18 t/h, tj.  395,52 t za týden, bude jich zapotřebí 20. Na kapacitu přibliţně 400 t bude 

nutno dimenzovat i skladovací prostor, chráněný před povětrnostními vlivy, pro ukládání 

bioodpadu před fermentací.  

4.5.3 Mechanická doúprava fermentátu   

Technologie představuje sítový třídič, kde dojde k prosevu drobných částic 

prošlých kompostovacím procesem, které jsou pak uloţeny přímo na skládku. Nadsítný 

podíl pak postoupí do mechanického třídiče, kde dojde k oddělení balastu (uloţení na 

skládku) a lehké podíly představující převáţně energeticky hodnotné sloţky, které budou 

dopraveny k peletizaci k úpravě na palivo.  

Podsítná frakce z primárního třídění směsného odpadu na sítovém třídiči obsahuje 

významné mnoţství energeticky hodnotných komponent malých rozměrů (drobné plasty, 

speciální papír, úlomky dřeva apod.), které nejsou odbourány procesem kompostování. 

Zařízení mechanické doúpravy zajistí vytřídění těchto sloţek, které jsou dále zpracovány 

jako palivo z odpadu. 
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Návrh technologie v porovnání s BAT 

Vysokého stupně ochrany ţivotního prostředí je dosahováno předcházením 

znečišťování, a pokud to není moţné, tak omezováním emisí a jejich dopadů na ţivotní 

prostředí pouţitím nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques - BAT). 

Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech 

BREF (Reference Document on Best Available Techniques), které jsou zpracovávány pro 

jednotlivé kategorie průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 

Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.  

Emisní úrovně a spotřeby dle BAT uváděné v referenčních dokumentech BREF jsou 

nezávazné. Referenční dokumenty BREF nestanovují závazné emisní limity, ale podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES, o integrované prevenci jsou členské 

státy a jejich orgány povinny k nim přihlíţet při stanovování podmínek integrovaných 

povolení [22].  

Pro zpracování odpadů ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., 5.1., 5.3. platí 

obecná referenční technologie BAT uvedené v odst. 5 Nakládání s odpady, bod 5.1. 

Zařízení na odstraňování nebo vyuţívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s 

odpadními, oleji, vţdy o kapacitě větší neţ 10 t denně a bod 5.3. Zařízení na odstraňování 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší neţ 50 t denně [23] 

zahrnující rovněţ technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů. 

Kapitoly a odstavce dokumentu BREF vztahující se k problematice MBÚ[21] 

a) Obecné informace (kapitola 1) 

odst. 1.2.2 Zařízení zahrnující biologické zpracování odpadu 

odst. 1.2.13 Zařízení pro přípravu odpadu pro pouţití jako paliva 

b) Aplikované procesy a techniky (kapitola 2) 

odst. 2.2 Biologické metody nakládání s odpadem 

odst. 2.2.2 Mechanicko – biologická úprava 

odst. 2.5 Úpravy, jehoţ primárním cílem je produkce materiálu pro 

palivové vyuţití nebo pro regeneraci jeho energie 

odst. 2.5.1 Příprava tuhého paliva převáţně z tuhého odpadu 

odst. 2.5.1.1 Příprava tuhého paliva  z jiného neţ nebezpečného odpadu 

pomocí mechanického (a biologického) zpracování  
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c) SOUČASNÉ SPOTŘEBA A EMISNÍ STUPNĚ (kapitola 3) 

odst. 3.2        Emise a spotřeba z procesů v rámci biologických úprav 

odst. 3.2.1     Odpady vstupující do biologických úprav 

odst. 3.2.2     Spotřeby v rámci biologických úprav 

odst. 3.2.3     Emise z biologických úprav 

odst. 3.2.4     Výstupy z biologických úprav 

odst. 3.5       Emise a spotřeby u zpracování odpadu,jehoţ cílem je výroba 

materiálu pro určeného ke spalování jako palivo 

odst. 3.5.1     Vstupní odpad pro přípravu paliv z odpadu 

odst. 3.5.2     Spotřeba při přípravě paliva z odpadu 

odst. 3.5.3     Emise z přípravy paliv z odpadu  

odst. 3.5.4     Palivo z odpadu (odpad na výstupu) 

odst. 3.5.4.1  Tuhá paliva z odpadů připravená zpracováním TKO 

odst. 3.5.4.4  Systém zajišťováním jakosti 

d) TECHNIKY, KTERÉ JE TŘEBA ZVAŢOVAT PŘI VOLBĚ BAT (kapitola 4) 

odst. 4.1.1     Postupy ke zlepšení znalostí vstupních odpadů 

odst. 4.1.4     Skladování a manipulace 

odst. 4.2        Techniky zvaţované v případě biologického zpracování 

odst. 4.2.1     Výběr vhodné biologické úpravy 

odst. 4.2.2     Specifické techniky skladování a manipulace techniky pro 

biologické úpravy 

odst. 4.2.3     Výběr výchozího materiálu pro biologické systémy 

odst. 4.2.8     Techniky ke zlepšení mechanicko – biologických úprav 

odst. 4.2.10  Řízení aerace biologického rozkladu 

odst. 4.2.11  Managment odpadních plynů v zařízeních MBÚ 

odst. 4.2.12   Techniky sníţení emisí z biologické úpravy 

odst. 4.5     Techniky moţné přípravy odpadu k jeho pouţití jako paliva 

odst. 4.5.1     Zlepšení informací o připravovaném palivu z odpadu 

odst. 4.5.2    Příprava různých druhů paliva z odpadu 

odst. 4.5.3     Techniky přípravy tuhého paliva z odpadu 

odst. 4.5.3.1  Volba technik pouţívaných při přípravě tuhého paliva z odpadu 

odst. 4.5.3.2  Sušení tuhého paliva z odpadu 
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odst. 4.5.3.3  Magnetická separace ţelezných kovů 

odst. 4.5.3.4  Separace neţelezných kovů 

odst. 4.5.3.5  Separátory všech kovů 

odst. 4.6        Čištění odpadních plynů 

odst. 4.7        Nakládání s odpadním i vodami 

e) NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY (kapitola 5) 

odst.5.2        BAT pro zvláštní způsoby zpracování odpadů[21] 
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Bilance toku odpadů navrhovaného řešení 

Podkladem pro určení kapacity zařízení jsou údaje o produkci komunálních odpadů 

v Karlovarském kraji, které jsou kaţdoročně zpracovávány původci odpadů a formou 

hlášení poskytovány příslušným orgánům státní správy na úrovni obcí s rozšířenou 

působností, následně krajů a centrální evidence o produkci odpadů a nakládání s nimi – 

Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) spravovaného v současné době 

Českou informační agenturou ţivotního prostředí CENIA[8].  

Pro vyhodnocení stavu a vývoje produkce komunálních odpadů v Karlovarském 

kraji byly vzaty údaje za roky 2002 ÷ 2009 dle jednotlivých kódů a celkového sumáře 

evidované produkce odpadů. Produkce KO je zařazena v Příloze č.1. 

Po provedení celkové analýzy je moţno konstatovat, ţe produkce komunálních 

odpadů jako celku (skupina 20 dle Katalogu odpadů)[8] v Karlovarském kraji se trvale 

udrţuje na hodnotě cca 120 000 tun za rok[7].  

Zároveň je nutno uvést, ţe úroveň primární separace v kraji je, jak jiţ bylo zmíněno 

v odstavci 2, na poměrně nízké úrovni. Produkce směsného komunálního odpadu je 

vysoká, dosahuje téměř 90 000 tun za rok a produkce objemného komunálního odpadu cca 

13 000 tun za rok. Tyto dvě poloţky netříděného odpadu pak představují aţ 85% z celkové 

produkce komunálního odpadu[8]. 

Tento nepříznivý trend z hlediska nakládání s odpady dává naopak větší 

perspektivu výtěţnosti výhřevných sloţek (plast, papír atd.) při třídění a úpravě směsného 

odpadu jeho zpracováním metodou MBÚ.  

Z hlediska podmínek pro přiznání dotace na realizaci záměru z Operačního fondu 

ţivotní prostředí je nutno výkon zařízení pro úpravu a vyuţívání odpadů nastavit tak, aby 

nepřesáhl polovinu roční kapacity roční produkce komunálních odpadů v obcích, z nichţ 

bude dané zařízení odpad odebírat (tímto je zabezpečeno, aby pomocí dotací v kraji 

nevzniklo monopolní zařízení na zpracování odpadu).  

V případě regionu Karlovarského kraje se tedy jedná o mnoţství 60 000 tun KO za 

rok. Projektovaná kapacita zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů bude tedy 

představovat 60 000 tun za rok, přestoţe by bylo moţno zpracovat aţ 100 000 tun 

směsného a objemného odpadu.  
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Nastavený limit vychází z předpokladu, ţe úroveň primárního třídění v 

domácnostech se bude postupně zvyšovat a ve výhledu 5 ÷ 10 let bude dosaţeno cíle POH 

ČR – 50% vytřídění a materiálového vyuţití komunálního odpadu. V tom případě by 

logicky muselo poklesnout mnoţství směsného odpadu. Jednotlivé poloţky odpadů jsou 

přibliţné, vycházející ze statistiky produkce komunálního odpadu Karlovarského kraje (viz 

Příloha č. 1). Pro stanovení mnoţství bioodpadu se vychází ze Situační zprávy o 

biologicky rozloţitelných odpadech[25], která uvádí jeho přibliţně 40% zastoupení ve 

směsném komunálním odpadu. 

Předpokládané bilanční toky odpadů jsou uvedeny na Obrázek č. 4 Bilanční schéma 

toku odpadů (roční) - vstup a na  Obrázek č. 5 Bilanční schéma toku odpadů (roční) - 

výstup. Celkový tok odpadů je pak znázorněn na Obrázek č. 6 Schéma toku odpadů 

(roční). 

 

 

Obrázek č. 4 Bilanční schéma toku odpadů (roční) - vstup 

 

* 7 500 t z doúpravy kompostu 

 

Balast 2 

3 000 t 

Bioprosev – 

podsítná frakce 

25 000 t 

Balast 1 

500 t 
Ţelezné a 

neţelezné 

kovy 

1 500 t 

Palivo z odpadu 

(30 000+7 500*) 

30 000 t 

Vstup – směsný a 

objemový KO 

60 000 t 
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Obrázek č. 5 Bilanční schéma toku odpadů (roční) - výstup 

 

 

 

Obrázek č. 6 Schéma toku odpadů (roční) 

 

Pro nastavení výrobní kapacity jednotlivých zařízení MBÚ je proveden přepočet na 

předpokládané hodinové výkony. Při tomto přepočtu se vychází z dvousměnného 8 

hodinového pracovního cyklu a roční kapacitě 253 pracovních dnů tzn.:  

Kompostování 

(úbytek 30 %) 

17 500 t 

Skládka odpadů 

(500+10 000+3 000) 

13 500 t 

Doúprava 

kompostu 

10 000 t + 7 500 t 

Ţelezné a 

neţelezné kovy 

1 500 t 

Skládka odpadů 

(500+10 000+3 000) 

13 500 t 

Palivo z odpadu 

(30 000 + 7 500) 

37 500 t 

 

Balast 2 

3 000 t 

Výstup – po MBÚ 

52 500 t 

(ztráta 30 % při kompostování – 7 500 t) 
 

Bioprosev – 

podsítná frakce 

25 000 t 

Balast 1 

500 t 

Ţelezné a 

neţelezné kovy 

1 500 t 

Palivo z odpadu 

(30 000 + 7 500) 

37 500 t Vstup – 

směsný a 

objemový 

KO 

60 000 t 
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2 ∙ 8 ∙ 253 = 4048 pracovních hodin/rok 

2 - dvousměnný provoz 

8 - délka směny [hod] 

253 - roční kapacita pracovních dnů 

Celkový hodinový tok odpadů je pak znázorněn na  Obrázek č. 7 Schéma toku odpadů 

(hodinové). 

 

 

Obrázek č. 7 Schéma toku odpadů (hodinové) 

 

Kompostování 

(úbytek 30 %) 

4,32 t 

Doúprava 

kompostu 

2,47 + 1,85 t 

Skládka odpadů 

(0,12+2,47+0,74) 

3,33 t 

Balast 2 

0,74 t 

Bioprosev – 

podsítná frakce 

6,18 t 

Balast 1 

0,12 t 

Ţelezné a 

neţelezné kovy 

0,37 t 

Palivo 

z odpadu 

(7,41 + 1,85) 

9,26 t 
Vstup – 

směsný a 

objemový 

KO 

14,8 t 
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Energetický propočet 

Pro stanovení předpokládané spotřeby technologie MBÚ se vychází z referenčních 

dokumentů BREF, kde na srovnatelné mnoţství zpracovávaného odpadu je spotřeba 

přibliţně 55  kWh/t vstupního mnoţství odpadu [21] viz Příloha č. 2. Z této spotřeby jde 

přibliţně 15 kW/h na mechanickou část úpravy – separaci a granulaci, zbylá část pro 

biologické zpracování, to znamená 40 kW/h. Ovšem v našem případě bude bioodpad 

zpracováván v aerobních fermentorech, jeţ pro svou funkci potřebují 4,7 kWh na tunu 

odpadu. Při 20 t kapacity této jednotky to znamená spotřebu 94 kWh, přičemţ těchto 

jednotek bude 20. 

7.1 Spotřeba mechanické části 

Mnoţství zpracovaného odpadu 15 t/h (přesně 14,8 t/h) 

Spotřeba el. energie na 1 t odpadu 15 kWh 

Spotřeba na celkové mnoţství odpadu 225 kWh 

7.2 Spotřeba biologické úpravy 

Mnoţství zpracovaného bioodpadu 400 t (přesně 395,52 t) 

Spotřeba el. energie na 1 t bioodpadu 4,7 kWh 

Spotřeba na celkové mnoţství bioodpadu 1880 kWh 

7.3 Celková spotřeba 

Celková spotřeba mechanické části 225 kWh 

Celková spotřeba biologické části 1 880 kWh 

Celková spotřeba MBÚ 2 105  kWh = 2,1MWh 

Celková spotřeba MBÚ na 1 t vstup. odpadu 2 105/14,8 = 142,23 kW 

 

Celková spotřeba technologie mechanicko-biologické úpravy bude tedy 2,1 MWh, 

tj. 8 500 MW za rok. Spotřeba elektrické energie na 1 t vstupního odpadu bude 142 kWh, 

coţ je bez mála trojnásobek, neţ uvádějí referenční dokumenty BREF.  
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Rozdíl ve spotřebě elektrické energie lze vysvětlit odlišnou technologií především 

v biologické části úpravy. Pro biologickou úpravu mohou být vyuţity následující metody: 

a) anaerobní fermentace 

b) aerobní fermentace formou kompostových základek 

c) aerobní fermentace ve fermentoru EWA 

7.3.1 Anaerobní fermentace 

“Separace, anaerobní rozklad (vyhnívání) a biologický rozklad vyžadují energii. 

Spotřeba elektrické energie na separaci a anaerobní rozklad se pohybuje okolo 60 kWh/t 

vstupního materiálu; z toho na separaci připadá asi 8 až 15 kWh. Při spalování bioplynu 

ve spalovacím motoru s účinností 35% je vyrobeno přibližně 120 kWhe/t odpadu. To 

znamená cistou produkci přibližně 60 kWhe/t odpadu.Výroba produktu anaerobního 

rozkladu vyžaduje přibližně 100 MJe/t vstupního materiálu. Biologické sušení vyžaduje 

také asi 100 MJe/t vstupního materiálu.“ [21]. 

Nevýhodou v tomto případě jsou vysoké pořizovací náklady zařízení pro vyuţití 

vzniklého bioplynu, včetně vyšších nákladů spojených s provozem (povinné revize) a 

údrţbou spalovacího zařízení. 

7.3.2 Aerobní fermentace formou kompostových základek 

Jde o systém kompostových zakládek, které jsou umístěny v uzavřené hale 

a  překopávány překopávačem se systémem, který zkrápí substrátu přídavným 

zavlaţovacím zařízením.  

Nevýhodou této technologie je, ţe proces výrazně pomalejší a dosti náročný na 

místo pro aerobní fermentaci. Jeho výhodou jsou na druhou stranu podstatně menší 

pořizovací a provozní náklady.  

7.3.3 Aerobní fermentace ve fermentoru EWA 

Aerobní fermentace ve fermentoru EWA je rozumným kompromisem mezi oběma 

výše uvedenými způsoby biologického zpracování. Jednak je to podstatné zrychlení 

aerobního procesu oproti fermentaci formou kompostových základek (a tím i zkrácení 

doby zpracování), dále úspora místa nutného pro aerobní fermentaci a pak také sníţení 

pořizovacích nákladů ve srovnání s technologií anaerobní fermentace. Vlastní energetickou 
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náročnost lze sníţit při skupinovém nasazení moţností vyuţití odpadního tepla, které se 

pouţije pro dosoušení fermentátu v sousedních fermentorech. 



Bc. Martin Volenec: Návrh centra pro zpracování komunálního odpadu  

 

Vliv využívání paliva z odpadů na emisi skleníkových plynů 

Nahrazením části paliva (přibliţně 10%) odpadem, bude mít i pozitivní vliv na 

emisi skleníkových plynů. Náhradou základního paliva odpadem dojde ke sníţení 

mnoţství tvorby CO2 aţ o 30% o proti pouţití stejného mnoţství uhlí. Dle propočtů 

provedených na základě údajů o spotřebě uhlí[26] a emisích CO2[27] v letech 2006 aţ 

2010, uvedených v Tabulka č. 4 a Tabulka č. 5, by došlo ke sníţení emisí CO2 v průměru o 

1 190 t při vyuţití kapacity pouze z navrhované technologie a o 53 000 t při vyuţití celé 

kapacity zplyňovacího zařízení. 

Tabulka č. 4 Úspora uhlí při použití paliva z odpadů[26] 

 

Spotřeba 

uhlí  

[t] 

Úspora paliva při 

10% náhradě zákl. 

paliva odpadem  

[t] 

Úspora paliva  

vyuţitím pouze 

kapacity 

navrhovaného centra  

[t]  

Úspora paliva 

vyuţitím pouze 

kapacity 

navrhovaného 

centra 

  [%] 

 A B C D 

2006 1 510 545 151 055 34 500 2,28 

2007 1 486 000 148 600 34 500 2,32 

2008 1 637 292 163 729 34 500 2,11 

2009 1 513 247 151 325 34 500 2,28 

2010 1 561 596 156 160 34 500 2,21 

 

Tabulka č. 5 Snížení emisí CO2 při použití paliva z odpadů[27] 

  Emise CO2 

za PPC  

[t] 

Sníţení CO2 při 

10% náhradě zákl. 

paliva odpadem  

[t] 

Sníţení CO2 vyuţitím 

pouze kapacity 

navrhovaného centra  

[t] 

  E F G 

2006 1 712 084 51 363 1 173,09 

2007 1 723 868 51 716 1 200,68 

2008 1 748 144 52 444 1 105,07 

2009 1 804 349 54 130 1 234,10 

2010 1 859 293 55 779 1 232,31 

 

A - spotřeba uhlí pro tlakové zplaňování v daném roce 

B = A ∙ 0,1 - mnoţství nahrazeného paliva [t] 
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C = 34 500  - předpokládané mnoţství energeticky vyuţitelného odpadu 

z navrhované technologie [t] 

D = 100/A ∙ C  - úspora paliva  [%] 

E  - emise CO2 v daném roce 

F = E ∙ 0,03 - mnoţství sníţení CO2 [t] 

G = F ∙ D/100 - sníţení CO2 při vyuţitím pouze kapacity navrhovaného centra [t] 
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Základní ekonomické podmínky 

Nedílnou součástí návrhu technologie mechanicko-biologické úpravy je i 

zhodnocení ekonomického přínosu, který přinese provoz technologie MBÚ. 

Podle Přílohy č. 6 zákona 185/2001 Sb. o odpadech zaplatí obce 500 Kč za 

uloţenou tunu odpadu [2]. Průměrná cena 1 MWh v roce 2010 byla 1 085,35 Kč [28] 

Základní data: 

Roční produkce komunálního odpadu Karlovarského kraje 120 000 t 

Roční kapacita technologie MBÚ 60 000 t 

Poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky 500 Kč/t 

Průměrná cena 1 MWh elektrické energie v roce 2010  1 085,35 Kč 

Celková spotřeba el. energie technologie MBÚ 8 500 MW 

 

a) Současné náklady obcí na ukládání komunálního odpadu na skládku 

120 000 ∙ 500 = 60 000 000 Kč 

b) Náklady obcí na ukládání komunálního odpadu při vyuţití provozu technologie MBÚ  

uloţení nezpracovaného komunálního odpadu 

60 000 ∙ 500 = 30 000 000 Kč 

náklady na provoz technologie MBÚ 

8 500 ∙ 1085,35 = 9 224 455 Kč 

30 000 000 + 9 224 455 = 39 224 455 Kč 
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Závěr 

Provozem Centra pro zpracování komunálního odpadu Karlovarského kraje dojde 

k výraznému sníţení ukládání komunálního odpadu na skládku, a to z 120 000 t na 

přibliţně 73 000 t, coţ je 60% původního mnoţství. Znamená to i sníţení poplatků obcí za 

ukládání odpadu na skládky o 20 miliónů Kč. Dále dojde ke sníţení emisí skleníkových 

plynů při energetickém vyuţití odpadu, úspoře paliva a i poplatků za emisní povolenky, 

které v současné době výrazně zatěţují náklady společnosti Sokolovská uhelná. 

Z pohledu poţadavku směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách[5] by bylo vhodné 

zpracovat veškerou produkci komunálního odpadu kraje. Došlo by tím ke sníţení mnoţství 

odpadu ukládaného na skládky aţ na 28 000 t, to je sníţení na 23% původního stavu. 

Při plném vyuţití kapacity provozovatele zplyňovacího zařízení by se mnoţství 

takto zpracovaného komunálního odpadu pohybovalo na hranici 150 000 t a mnoţství 

emitovaného skleníkového plynu CO2 by se sníţilo o 53 000 t.  
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