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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku VEP a analýzu jejich prodejů za 

období 2008 – 2010. V první části práce je nejprve uvedena charakteristika jednotlivých 

VEP, jejich vznik a vyuţití. V praktické části bakalářské práce je provedena analýza 

prodejů jednotlivých VEP za období 2008 – 2010. Následně zmiňuje problematiku vyuţití 

a navrhuje moţná řešení pro zlepšení prodeje pro budoucí období. 
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Summary 

The bachelor thesis is focused on description of the electric power generation by-

products and provides analysis of their sale in the period of 2008 – 2010. A characteristic 

of the individual by-products as well as their formation and utilization is mentioned in the 

first part of the work. Afterwards it concludes the problems of the by-products utilization 

and suggests possible solution of the sale improvement for the future. 

 

Keywords: VEP (electric power generation by-products), fly-ash, slag, gypsum, stabilized 

by-product, granulation by-product 



Obsah 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

1 ÚVOD, CÍL PRÁCE .................................................................................................... 1 

2 HISTORIE PROVOZU UHELNÝCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA 

POUŢITÍ VEP .............................................................................................................. 3 

2.1 Výroba elektřiny v elektrárně Počerady ................................................................. 4 

2.2 VEP A ZÁKON O ODPADECH ........................................................................... 7 

3 VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY A JEJICH CHARAKTERISTIKA . 8 

3.1 Popílek - VEP ......................................................................................................... 8 

3.2 Struska - VEP ........................................................................................................ 10 

3.3 Energosádrovec - VEP .......................................................................................... 11 

3.4 Stabilizát - výrobek z VEP .................................................................................... 12 

3.5 Granulát - výrobek z VEP ..................................................................................... 13 

4 MOŢNOSTI POUŢITÍ VEP V RŮZNÝCH OBLASTECH NH A ANALÝZA 

JEJICH PRODEJŮ ................................................................................................... 14 

4.1 Moţnosti vyuţití VEP a jejich výrobků ................................................................ 14 

4.2 Přehled produkce a vyuţití VEP Elektrárny Počerady ......................................... 17 

4.3 Přehled prodeje VEP ve sledovaném období 2008 - 2010 ................................... 24 

5 NÁVRH A OPATŘENÍ ............................................................................................. 27 

6 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 29 

SEZNAM LITERATURY .................................................................................................. 30 

SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................ 31 

SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................. 31 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................. 32 

PŘÍLOHY 

CD 

 



SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Bq Becquerel - chemická značka 

ČEZ, a.s. akciová společnost vyrábějící elektřinu a zabývající se jejím obchodem 

ČR Česká republika 

ČSN české normy 

EGS energosádrovec 

EN evropské normy 

EPC Elektrárna Počerady 

hm. hmotnosti 

kg kilogram 

MDS Ministerstvo dopravy a spojů  

mm milimetr  

MPa megapascal  

MW megawatt  

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NH Národní hospodářství 

POH plán odpadového hospodářství 

PN vnitropodnikové normy 

REA Rauchgas entschwefelung anlage - zkratka pro odsiřovací zařízení spalin 

Sb.  Sbírka zákonů 

TP  Technické podmínky 

TS  Technická specifikace výrobku 

VEP vedlejší energetické produkty 

ŢP ţivotní prostředí 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Pracuji jako technolog péče o zařízení v ČEZ, a.s. v elektrárně Počerady. Před 

čtyřmi léty jsem zde pracoval jako správce grafického informačního systému a mou náplní 

bylo mimo jiné spravovat základní mapu závodu. Pravidelně jsem sledoval změny 

odkaliště
1
, které byly způsobeny ukládáním popílku a posléze změny při jeho rekultivaci. 

Proto jsem si za téma mé bakalářské práce vybral vedlejší energetické produkty při výrobě 

elektrické energie uhelných elektráren a jejich vyuţití.  

Průmysl významně ovlivňuje ţivotní prostředí a ráz krajiny. Jedním 

z nejzávaţnějších ovlivňujících činitelů je výroba elektrické energie (v uhelných 

elektrárnách) a samozřejmě důlní činnost, bez které by výroba elektřiny nebyla moţná. 

Elektrárny jsou primárně zdrojem elektrické energie, sekundárně pak i tepelné energie 

(které se vyuţívají nejen v domácnostech, ale i v průmyslu) a v neposlední řadě 

i odpadních produktů. Energetickou surovinou pro výrobu výše zmíněných energií 

v uhelných elektrárnách je uhlí, při jehoţ spalování vzniká nejen značné mnoţství pevných 

odpadů, ale i emise do ovzduší. Jedním z výrazných faktorů je nárůst emisí skleníkových 

plynů. Nejlépe viditelný je tento nárůst u koncentrace atmosférického oxidu uhličitého, 

který je nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem. Jeho koncentrace se 

neustále zvyšuje, od roku 1860 do 1960 (tedy za sto let) se zvýšil jeho obsah o 6,5 %. 

Stejný nárůst pak byl zaznamenán za pouhých 18 let, tedy do roku 1978 a od té doby se 

stále zvyšuje [2].  

Dále se jako energetická surovina pouţívá rašelina, lignit (Jihomoravská oblast - 

Hodonín) a antracit ovšem v menším měřítku z důvodu buď nízké výhřevnosti, nebo 

náročnosti z ekonomického hlediska. Severní Čechy a severní Morava se staly prostředím, 

kde se nejvíce soustředily jak těţký průmysl, tak i elektrárny z důvodu dosahu dolů jak 

s černým, tak s hnědým uhlím. Ţivotní prostředí v těchto lokalitách je proto nejvíce 

zatíţené a z toho důvodu je nutné, se jeho ochranou zabývat. V rámci této problematiky je 

vynakládáno velké úsilí na odstraňování negativních vlivů na ţivotní prostředí a devastaci 

krajiny a zároveň těmto vlivům předcházet. Tento trend nabývá na intenzitě především po 

roce 1989.   

                                                 
1 ODKALIŠTĚ je oficiální vodohospodářský název pro vodní dílo slouţící k ukládání popílku a strusky 

uhelných elektráren, dříve nazývané SLOŢIŠTE, nebo ÚLOŢIŠTĚ. 
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Bakalářská práce je zaměřena na vedlejší produkty vzniklé jako nedílná součást 

při výrobě elektrické energie při spalování uhlí a jejich zpracováním na výrobky 

nepoškozují ŢP. 

Cílem bakalářské práce je popsat problematiku dalšího vyuţití vedlejších 

energetických produktů z elektrárny Počerady a analyzovat jejich prodej ve 

sledovaném období 2008 – 2010. 

Bakalářská práce je rozčleněna do 6 kapitol. Po úvodní kapitole je následně 

popsána historie výroby elektrické energie, provoz uhelných elektráren se zaměřením na 

elektrárnu Počerady a způsob vyuţití všech odpadů vznikajících při výrobě elektřiny. 

V další kapitole je popsán vznik VEP včetně jejich charakteristiky a moţnosti vyuţití 

v NH. Dále je provedena analýza prodeje výrobků z VEP a navrţeno řešení, jak docílit 

většího zájmu odběratelů o tyto výrobky. Závěrem je shrnutí bakalářské práce 

a předpoklad zvýšení moţností vyuţití VEP.  
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2 HISTORIE PROVOZU UHELNÝCH ELEKTRÁREN 

Z HLEDISKA POUŢITÍ VEP 

Zdrojem výroby elektrické energie je uhlí, uran, plyn a v neposlední řadě 

obnovitelné zdroje jako je voda, vítr, biomasa a sluneční energie. 

První elektrárny vznikaly koncem 19. a začátkem 20. století. Konstrukčně šlo 

o poměrně jednoduchá zařízení, jejichţ hlavní součástí byl generátor poháněný buď parním 

strojem, nebo vodním kolem (mimo jiné bylo vyuţíváno i mlýnských kol). Parní stroj byl 

později nahrazen parní turbínou, čímţ vznikly dnešní tepelné elektrárny. Tepelná 

elektrárna je obvykle kondenzační parní elektrárna, která získává energii spalováním 

fosilních paliv (nejčastěji uhlí), případně biomasy v kotlích. Vzniklým teplem je ohřívána 

voda, z níţ vzniká pára, která pohání parní turbínu turbogenerátoru.  

Tepelná (uhelná) elektrárna je zařízení, ve kterém se přeměňuje chemická energie 

obsaţená v palivu přes energii tepelnou a mechanickou v energii elektrickou. Účinnost 

těchto elektráren se pohybuje mezi 28 aţ 32 %. Hlavními produkty při výrobě elektrické 

energie je elektřina a teplo. Tepelné elektrárny bývají často kombinovány s teplárenským 

provozem a pára z parní turbíny je dále rozváděna k odběratelům pro účely vytápění, 

ohřevu teplé vody a k technologickým účelům [3]. 

Tepelné elektrárny spalující fosilní paliva jsou z ekologického hlediska nejméně 

vhodné, jelikoţ produkují velký objem škodlivých emisí - například oxidy dusíku (NOx), 

oxid siřičitý (SO2) a prachové částice. Jsou také významným zdrojem oxidu uhličitého 

(CO2). Jako palivo se v Česku nejčastěji pouţívá hnědé uhlí, jehoţ spalováním vzniká 

mnoţství strusky a popela. Dnes jsou tepelné elektrárny povinně vybaveny odlučovači 

popílku a odsiřovacími jednotkami, které sniţují mnoţství emisí vypouštěných do ovzduší. 

Pevné odpady při spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách, jako je popílek 

a struska, byly ukládány na odkalištích, většinou v prostorách po vytěţených povrchových 

dolech. Na tomto místě je ovšem nutné zmínit, ţe i tato činnost s sebou přinášela úskalí. 

Díky vysoké prašnosti takto deponovaných pevných zbytků po spalovaní paliv, docházelo 

v minulosti k sekundární kontaminaci ŢP, a to především emisemi tuhých znečišťujících 

látek nebo výluhy obsaţených těţkých kovů do půd a podzemních vod. Problém 

s prašností byl zmírňován pokládáním geotextilií, toto opatření nebylo zcela účinné. 



Rudolf Janeček: VEP při výrobě el. energie 

 

2011  4 

Zvláště s přihlédnutím k synergickému působení exhalací tuhých znečišťujících látek 

z komínů průmyslových komplexů, tepláren, elektráren a dalších podniků, byl ţivot 

v těchto lokalitách nepříjemný nejen pro obyvatelstvo, ale i pro faunu a floru vůbec [1]. 

Po roce 1989 bylo postupně v elektrárnách instalováno odsiřovací zařízení, které 

primárně sniţuje emise oxidů síry, obvykle technologií mokré vápencové vypírky
1
 spalin. 

V rámci tohoto procesu dochází také k produkci vedlejších energetických produktů (dále 

jen VEP). Základními produkty při výrobě elektrické energie je elektřina samotná a teplo. 

Podle úplného znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je třeba likvidovat následky 

činnosti negativně působící na ţivotní prostředí (pokud moţno těmto následkům 

předcházet), která byla prováděna před současným stavem. K tomu slouţí řada 

legislativních opatření a nástrojů, jako jiţ výše zmíněný zákon hlava I §10 a §11 a zákon 

199/2003 Sb. – Nařízení vlády o plánu odpadového hospodářství (dále jen POH) ČR, 

nástroji pak POH Ústeckého kraje a POH původce ČEZ, a.s. 

Původní odkaliště jsou rekultivována nejprve technickou a posléze biologickou 

rekultivací, čímţ je utvářen nový ráz krajiny. Technická rekultivace je jako základ pro 

následnou biologickou rekultivaci. Rekultivace většinou mění tyto prostory na oblasti 

určené k vyuţití, jako jsou např. lesy.  

2.1 Výroba elektřiny v elektrárně Počerady 

Elektrárna Počerady (dále jen EPC) se nachází v severozápadních Čechách na 

hranicích území Lounska a Mostecka, leţí v podstatě uprostřed mezi městy Louny, Most 

a Ţatec. Elektrárna byla postavena na základě projektu připravovaném od roku 1959 jako 

kondenzační elektrárna na uhelné palivo. Stavba byla zahájena v roce 1964 a první část, 

nazvaná jako Elektrárna Počerady I (výrobní bloky 1-4), byla spouštěna postupně od února 

1970 aţ do září 1971 (Obrázek č. 1 Elektrárna Počerady - konec výstavby a počátek 

provozu EPC I). Druhá část, Elektrárna Počerady II (výrobní bloky 5 a 6), byla 

zprovozněna v srpnu a prosinci 1977. Kaţdý výrobní blok je osazen generátorem 

s výkonem 200 MW (max. výkon 220MW). V rámci útlumového programu uhelných 

elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven z provozu výrobní blok č. 1. Od tohoto data je 

elektrárna provozována s výkonem 5 x 200 MW (Obrázek č. 2 Elektrárna Počerady - po 

zprovoznění odsíření EPC I a II) [3]. 

                                                 
1 Mokrá vápencová vypírka je absorpce SO2 ve vápencové suspenzi. 
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Obrázek č. 1 Elektrárna Počerady - konec výstavby a počátek provozu EPC I 
Zdroj: archiv firmy 

 

Obrázek č. 2 Elektrárna Počerady - po zprovoznění odsíření EPC I a II 
Zdroj: archiv firmy 

Obrázek č. 1 zobrazuje EPC v období dokončování výstavby EPC I, v té době jiţ 

blok č. 1 byl v provozu. Na obrázku č. 2 uţ je blok č. 1 v útlumu a EPC je provozováno 

s odsířením všech zbývajících výrobních bloků. 
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EPC byla stejně jako ostatní uhelné elektrárny Skupiny ČEZ odsířena v druhé 

polovině 90. let minulého století. Instalované odsiřovací zařízení pracuje na principu 

mokré vápencové vypírky. První odsířený počeradský blok o výkonu 200 MW byl 

i prvním odsířeným blokem v rámci celé energetické společnosti ČEZ. K původním 

vedlejším energetickým produktům, jako jsou popílek a struska, přibyl navíc 

energosádrovec, který můţe slouţit k výrobě dalších výrobků (Obrázek č. 1 Schéma 

odsíření - příloha č. 4).  

Všechny výše uvedené vedlejší produkty jsou jako suroviny v ČEZ, a.s. 

zpracovávány do výrobků certifikovaných státními technickými a zkušebními ústavy. 

Vznikají tak z nich tak výrobky jako popílky a směsi s popílkem ve formě popílků pro 

výrobu pórobetonu, cementů, betonů, stabilizátů, granulátů a deponátů, po odsíření spalin 

energosádrovce a REA produkty
1
 (směsi vzniklé z polosuché metody odsíření spalin 

vápencem nebo vápnem). Případně je pak lze pouţít dále pro finální výrobu dalších 

stavebních hmot. 

V EPC byly pro další zpracování energosádrovce postaveny technologické 

provozy kalcinace a briketovací lis. Jiţ několik let se zde úspěšně produkuje sádrovec 

slouţící k výrobě cementu, stavební sádry, sádrokartonových desek a v nemalé míře také 

omítkových směsí.  

Protoţe se koncem 90. let začaly prudce zvyšovat poplatky za ukládání popílku 

a strusky jako odpadu původním plavením do odkaliště, byla tato technologie nahrazena 

novou výrobnou popílkové směsi - stabilizátu. V ní se mísí suchý popílek s oxidem 

vápenatým (CaO) a záměsovou vodou (vyuţití odpadních vod z provozu elektrárny), lze 

přidat i strusku nebo energosádrovec. Po smíšení pak vzniká hmota zvaná stabilizát nebo 

granulát s certifikátem stavebního materiálu. Podle mnoţství přidaného vápna ho lze vyuţít 

pro stavbu silničních komunikací, zpevněných ploch, na rekultivace a do výsypek 

povrchových dolů [4]. 

                                                 
1 REA produkt je VEP z odsíření polosuchou metodou u fluidních kotlů, který nemá takovou čistotu jako 

sádrovec (je značně smíchán s úletovým popílkem) a nelze jej pouţít na výrobu sádry, ale lze ho pouţít 

obdobně do stavebních hmot a stabilizátů, má výhodu, ţe obsahuje více nezreagovaného vápence.  
REA =  Rauchgas entschwefelung anlage - Jedná se o německou zkratku pro odsiřovací zařízení spalin, která 

se v EPC začala pouţívat při jejich výstavbě 
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2.2 VEP A ZÁKON O ODPADECH 

Tuhé odpady ze spalování jsou podle svého původu zařazeny do několika skupin 

v Katalogu odpadů, viz vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Popílky ze spalování uhlí byly podle legislativy do roku 1997 zařazeny jako ZN – 

zvláštně nebezpečné; popel, škvára a struska z uhlí byly v kategorii Z - zvláštní a popel 

ze dřeva v kategorii O – ostatní. 

Dnes jsou tuhé odpady z energetiky a ze spalovacích procesů převáţně zařazeny 

do dvou skupin:  

10 – „Odpady z tepelných procesů“  

19 – „Odpady ze zařízení na zpracování odpadů, z čističek odpadních vod pro 

čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pitné vody a vody pro průmyslové 

účely“. 

Toto zařazení je provedeno podle platného katalogu odpadů vydaného jako 

vyhláška MŢP č. 381/2001Sb., na základě nového zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

a platným od 1. 1. 2002 [6]. 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v úplném znění ukládá všem firmám 

předcházet vzniku odpadů a jejich přednostní vyuţívání.  

VEP jsou vedlejší produkty vznikající jako nedílná součást výroby při spalováním 

hnědého popř. černého uhlí, ze kterých se vyrábějí výrobky mající platný certifikát dle 

zákona č. 22/1997 o technických poţadavcích na výrobky (certifikaci). Certifikace se pak 

provádí podle nařízení vlády zákona 163/2002 Sb. v úplném znění. VEP se tím stávají 

stavebními surovinami. Tyto výrobky jsou dle výše uvedeného zákona pod dohledem 

autorizovaných osob (Technických a zkušebních ústavů - TAZÚS). Stejně tak i veškeré 

výrobní postupy jsou, co se kvality týče, „hlídány“ příslušnou akreditovanou laboratoří. 

Tím je zajištěna povinnost předcházení vzniku odpadů a jejich přednostní vyuţití. Protoţe 

se tak děje v působnosti jiného zákona, přestávají tyto produkty spadat pod výše zmíněný 

zákon o odpadech, a netýká se jich zpoplatnění jako u odpadů [6]. 
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3 VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY A JEJICH 

CHARAKTERISTIKA  

Vedlejší energetické produkty popílek a škvára (struska) vznikají při procesu 

spalování uhlí. Při procesu odsíření spalin vzniká energosádrovec.  

3.1 Popílek - VEP 

Popílek vzniká při spalování uhlí v elektrárenských a teplárenských kotlích při 

teplotách cca 1 400 aţ 1 600 ºC. Je to jemný prášek, ze sklovitých  částic převáţně 

kulovitého tvaru, mající pucolánové vlastnosti
1
. Obsahuje beta-křemen (křemen se při 

vyšších teplotách přeměňuje ve vyšší beta křemen) a mulit - nerostný křemičitan hlinitý 

(3Al2O3.2SiO2). Pucolánová reakce popílku znamená reakci SiO2 a Al2O3 s hydroxidem 

vápenatým Ca(OH)2 

Základní technické parametry [6] : - ztráta sušením  pod 1 % 

- ztráta ţíháním pod 4 % 

- obsah SiO2   nejméně 40 % 

- celková síra   do 3 % 

- chloridy   do 0,1 % 

- radionuklidy  do 50 Bq/ kg
2
   

 

                                                 
1 Pucolán - jde o vulkanický hlinitokřemičitan. „Pucolánová aktivita je schopnost reagovat s Ca(OH)2, určují 

se tak pojivé vlastnosti“ [11]. 
2 Bq-„Becquerel je odvozená jednotka definovaná jako aktivita radioaktivní látky, při níţ dochází k jednomu 

rozpadu atomového jádra za sekundu. V praxi se pro určení radioaktivity látek často pouţívají relativní 

jednotky, např. Bq/m3 pro plyny nebo Bq/kg pro pevné látky“ [12]. 
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Pro různé způsoby pouţití jsou u jednotlivých výrobků garantovány následující 

vlastnosti vycházející z ČSN [9]:  

Popílek hlavní sloţka do cementu dle ČSN EN 197-1  

Ztráta ţíháním     max. 5 % hm. (hmotnosti) 

Obsah aktivního oxidu křemičitého  min. 25 % hm.  

Obsah aktivního oxidu vápenatého  max. 10 % hm.  

Obsah volného oxidu vápenatého   max. 1 % hm.  

Hmotnostní aktivita radia (Ra 226)  max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I    max. 2,0  

Popílek jako filer do betonu dle ČSN EN 12620  

Ztráta ţíháním     max. 5 % hm.  

Obsah veškeré síry S    max. 1 %  

Obsah chloridů     max. 0,1 % hm.  

Zrnitost (propad sítem 2 mm)   100 %  

Zrnitost (propad sítem 0,125 mm)   85 - 100 %  

Zrnitost (propad sítem 0,063 mm)   70 - 100 %  

Hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I    max. 2,0  

Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1 

Ztráta ţíháním     max. 5 % hm.  

Obsah chloridů     max. 0,1 % hm.  

Obsah oxidu sírového    max. 3 % hm.  

Obsah volného oxidu vápenatého   max. 2,5 % hm.  

Aktivní oxid vápenatý    max. 10 % hm.  

Jemnost (zbytek na sítě 0,045 mm)  max. 40 %  
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Index účinnosti po 28 dnech   min. 75 %  

Index účinnosti po 90 dnech   min. 85 %  

Měrná hmotnost     deklarovaná hodnota ± 200 kg/m
3
  

Objemová stálost     max. 10 mm  

Hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I    max. 2,0  

Popílek do pórobetonu  

Ztráta ţíháním     max. 4 % hm.  

Obsah oxidu křemičitého    min. 45 % hm.  

Obsah oxidu sírového    max. 2 % hm.  

Obsah oxidu vápenatého    max. 5 % hm.  

Obsah oxidu sodného    max. 1,5 % hm.  

Hmotnostní aktivita Ra 226   max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I    max. 2,0   

3.2 Struska - VEP 

Spalováním pevných paliv v tepelných elektrárnách a spalovnách odpadů vzniká 

jako zbytkový produkt popel. Aby se zamezilo vytváření struskových nánosů ve 

spalovacím prostoru, jsou tato topeniště zpravidla teplotně řízena tak, aby byl popel buď 

úplně, nebo částečně roztaven a mohl být odveden jako tavenina. Takto vzniklá struska je 

potom vedena do vodou chlazených komor, kde se granuluje.  

Ohniště na uhelný prášek můţe být granulační, nebo výtavné. Spalování prášku 

v granulačním ohništi se děje při relativně niţších teplotách, takţe struska vychází v tuhém 

stavu. Ve výtavném ohništi se prášek spaluje při relativně vyšších teplotách a struska 

odchází v roztaveném stavu.  

Struska se svou zrnitostí, sloţením a mechanickými vlastnostmi blíţí slabě 

zahliněným pískům. Škvára (dále jen struska) je vedlejším produktem spalování uhlí 

v granulačních kotlích. Struska je v EPC zachycována ve výsypce spalovací komory 



Rudolf Janeček: VEP při výrobě el. energie 

 

2011  11 

s vodním uzávěrem a splavována vodou do bagrovací stanice elektrárny, odkud je následně 

ve formě hydrosměsi čerpána do prostoru redeponizačních kazet na odkališti Třískolupy, 

nebo do odvodňovacího zařízení Babcock u výrobny stabilizátu. V obou zařízeních dojde 

k odvodnění strusky a odvodněná struska o vlhkosti 30 – 60 % hmotnosti je expedována 

odběratelům (viz bod 4.1.2) nebo vyuţita jako rekultivační inertní materiál nebo do směsi 

s popílkem pro výrobu stabilizátu a granulátu [9]. 

Pojmy struska a škvára nejsou jednoznačně odlišeny a pouţívají se průřezově, ale 

v energetice je široce zaţitý pojem struska z granulačních kotlů a škvára z roštových kotlů.  

3.3 Energosádrovec - VEP 

Energosádrovec je produkt z odsiřování spalin, je to většinou inertní, netoxický 

materiál, přesto je nutné počítat s tím, ţe oproti přírodnímu sádrovci obsahuje celou řadu 

stopových prvků oxidů těţkých kovů
1
. Je to VEP z procesu odsíření spalin metodou mokré 

vápencové vypírky. Hlavní sloţkou energosádrovce je dihydrát síranu vápenatého 

(CaSO4 . 2H2O), a proto se vyuţívá jako náhrada přírodního sádrovce. 

Energosádrovce produkované ČEZ, a.s. splňují následující kvalitativní 

poţadavky: 

Obsah CaSO4.2H2O   min. 90 % hm. 

Vlhkost     max. 10 % hm. 

Obsah chloridů    max. 0,1 % hm.  

Obsah oxidu hořečnatého  max. 0,2 % hm. 

Hodnota pH     5 - 8  

Hmotnostní aktivita Ra 226  max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I   max. 2,0   

Výchozím produktem procesu odsíření je: a) energosádrovec surový (nepraný) 

b) praný energosádrovec (produkt EPC) 

„Praný energosádrovec se vyuţívá pro výroby, u kterých jsou vyšší poţadavky na 

čistotu suroviny (obsah CaSO4.2H2O min. 95 % hm., obsah chloridů max. 0,01 %)“ [9]. 

                                                 
1 Těţké kovy obsaţené v energosádrovci - kadmium, olovo, arzén a rtuť. 
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3.4 Stabilizát - výrobek z VEP 

Stabilizáty jsou směsi popílku, vápna a vody. Dále do nich můţe být přidána 

v menší míře i struska a energosádrovec. Je to zvlhčená stavební směs s vápenným 

pojivem vyráběna ve standardním centrálním míchacím zařízení - výrobně stabilizátu. 

Stabilizát se vyrábí technologickou úpravou vstupních surovin, kterými jsou výše zmíněné 

vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření spalin, spočívající v dokonalém promísení 

s přesně dávkovaným mnoţstvím vody.  

Výroba stabilizátu je závislá v první fázi na důkladném promísení vstupních 

suroviny (popílku) s vápnem. Poté je potřeba tuto směs zvlhčit záměsovou vodou, 

důkladně promíchat a nechat reagovat. Ve směsi probíhají v alkalickém prostředí chemické 

pucolánové reakce obdobné procesům při tuhnutí cementů a díky přítomnosti volného CaO 

vzniká stavební hmota, která má vazební schopnosti. Po zatuhnutí se stabilizát svými 

vlastnostmi podobá chudému betonu. Propustnost stabilizátu je dána obsahem vápna. 

V podstatě je moţno vyrobit nepropustný stabilizát s vyšším obsahem vápna. Koeficient 

propustnosti „k“ je v tomto případě v rozmezí 10
-8

 aţ 10
-9

 m/s, tento stabilizát vykazuje 

i vysokou pevnost v prostém tlaku 5-10 MPa a je odolný proti mrazu a vodě. 

V míchacím centru je moţno vyrábět stabilizáty různých vlastností dle poţadavků 

zákazníků. V případě zájmu lze stabilizát dodávat i ve formě zahuštěné suspenze jako 

zálivkovou směs, vše určuje poměr při dávkování vstupních surovin a promísení se 

záměsovou vodou. 

„Stabilizát splňuje poţadavky na ochranu ţivotního prostředí (maximálně 

přípustné hodnoty chemických látek ve výluhu) stanovené v technických podmínkách – 

„Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s vyuţitím popílků a popelů“ TP 93, 

vydaných ministerstvem dopravy a spojů (MDS) 3. 4. 2003 a poţadavky vyhlášky 

č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Současně stabilizát 

vyhovuje poţadavkům na výsledky ekotoxikologických testů stanoveným vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., a proto je moţno stabilizát povaţovat za výrobek zdravotně nezávadný ve 

smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti stavebních výrobků v platném 

znění“ [9]. 
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3.5 Granulát - výrobek z VEP 

Granulát aditivovaný (dále jen granulát) má stejné sloţení jako stabilizáty, liší se 

ovšem obsahem vápna, který můţe být od 0 do 1 procenta. Je finálním produktem procesu 

smíchání popílku, energosádrovce a vody v míchacím zařízení.  

Skladba sušiny granulátu při nakládce na vagóny je charakterizována 

hmotnostním zastoupením komponentů : 

- popílek z elektrofiltrů............................................  67,5 – 100  % 

- struska z výsypek kotlů PG 640.................................    0 – 20  % 

- vzdušné vápno CL 90 .....................................………. 0 – 1,5  % 

- energosádrovec……………………………….………..0 – 11  % 

Záměsová voda v rozmezí 18 – 28 % , odpovídá cca 15 – 22 % hmotnostnímu 

obsahu vody, zaručuje bezprašnost výstupu. 

Při výrobě granulátu se pouţívá jako vstupních surovin certifikovaných 

stavebních výrobků EPC, tj. popílek, energosádrovec a struska, jejichţ kvalita je výrobcem 

kontrolována v rámci systému řízení výroby. Vstupní suroviny pro výrobu granulátu 

jakoţto certifikované stavební výrobky dále podléhají i periodickému dohledu, který je 

podobně jako u ostatních výrobků elektrárny prováděn minimálně 1x za 12 měsíců [7].  
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4 MOŢNOSTI POUŢITÍ VEP V RŮZNÝCH OBLASTECH 

NH A ANALÝZA JEJICH PRODEJŮ 

Ekologie a ochrana ţivotního prostředí přinutila energetické společnosti k rozvoji 

nové podnikatelské filozofie. Smyslem této koncepce bylo vytvoření takového stavu 

technického procesu v elektrárnách, který by umoţňoval kromě výroby elektrické energie, 

jakoţto dominantního produktu, také vytvoření určitého systému výroby, při kterém by 

vznikala celá řada stavebních hmot z původně odpadních produktů, které by byly v co 

nejvyšší míře komerčně vyuţitelné. 

Výroba stavebních hmot z VEP, které produkují uhelné elektrárny, je činností, 

která je v elektroenergetice v masivnějším měřítku poměrně novým fenoménem a to i přes 

to, ţe v Čechách s jejich výrobou bylo započato v minulém století. ČEZ, a.s. jsou 

společností, kde do podnikatelského plánu byl jiţ v této době přijat ekologický program, 

jehoţ součástí je výroba stavebních hmot ze surovin, které byly dříve ukládány jako odpad 

[4].  

4.1 Možnosti využití VEP a jejich výrobků 

VEP a výrobky z nich získané jsou pouţívány jak v klasickém stavebnictví, tak 

i v dopravní a inţenýrské výstavbě. 

4.1.1 Popílek 

Popílek sám o sobě není hydraulický, to znamená, ţe není schopen reagovat 

s vodou. Je-li však smíchán s hydroxidem Ca(OH)2, nebo oxidem vápenatým CaO, reaguje 

a vytváří stejné produkty jako při reakci cementu s vodou. Proto nalézá široké uplatnění ve 

stavebnictví a při výrobě stavebních hmot. Ve stavebnictví při přípravě betonů a malt, 

přičemţ popílek můţe působit jako aktivní i neaktivní sloţka (přispívá či nepřispívá 

k procesu tvrdnutí). Při výrobě stavebních hmot v největší míře při výrobě cementu, dále 

pak betonu, ale také při výrobě umělého kameniva (za studena, nebo při vysokých 

teplotách spékáním).  

Popílky produkované ČEZ, a.s. jsou certifikovanými stavebními výrobky. 

Veškeré popílky lze obecně vyuţívat dále jako surovinu pro výrobu např. maltovin, 

cihlářských pálených výrobků, minerálních vláken, asfaltových výrobků atd. Pro 
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následující způsoby pouţití, jsou u jednotlivých výrobků garantovány následující 

vlastnosti:  

a) Popílek jako hlavní sloţka do cementu dle ČSN EN 197-1; 

b) Popílek jako filer do betonu dle ČSN EN 12620 - jako kamenivo 

(plnivo) do betonu; 

c) Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1 - jako aktivní sloţka betonu;  

d) Popílek do pórobetonu - pro výrobu tvárnic. 

 

Veškeré popílky lze obecně vyuţívat dále jako surovinu pro výrobu směsí 

stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227; pórového kameniva dle ČSN EN 

13055; popílkových směsí; základkových směsí pro vyplňování prostor po těţbě uhlí; 

maltovin; cihlářských pálených výrobků; minerálních vláken; asfaltových výrobků; 

umělého kameniva, slévárenských písků; kopolymerů
1
. 

Zvlhčené popílky lze ve smyslu ČSN 73 6133 a technických podmínek MDS 

TP 93 pouţívat jako sypaninu z druhotných surovin pro násypy, zásypy a stavby zemních 

těles pozemních komunikací. 

4.1.2 Struska 

Struska EPC podle TS EPC 72 2073 (vnitřní norma) je určena pro výstavbu 

náspů, zásypů obsypů a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivacích a sanaci odkališť. 

Také je moţné pouţití v dopravní a inţenýrské výstavbě jako součást stabilizovaných 

podkladů vozovek a jako sloţku při budování jejích podkladních vrstev. Dále je moţno ji 

vyuţít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údrţbu komunikací a chodníků a pro 

výrobu cihlářských pálených výrobků [7]. 

4.1.3 Energosádrovec  

I zde jsou velké moţnosti uplatnění (podle ČSN 72 1206, PN ČEZ 10 1995) 

zejména v oblasti stavebnictví, při výrobě sádry a následně sádrokartonových desek, 

sádrové omítky, pórobetonu, nebo cementu. Můţe se uplatnit i při výrobě nosných profilů, 

                                                 
1 KOPOLYMER se pouţívá jako ztuţující sloţka do izolplastu, nebo jako kompozit při přípravě izotmelu, 

který slouţí k tmelení spár, detailů přechodů a drobných prasklin. 
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sádrových tvárnic, nebo sádrotřískových desek. Dále pak EGS lze vyuţít při výrobě 

samonivelační podlahové směsi na bázi sádrovce, jako jsou Anhydritové podlahové směsi
1
 

a podlahové směsi na bázi alfa sádry. Ale i pro výrobu speciálních hnojiv s obsahem síry 

a substrátu pro pěstování ţampionů [7]. 

4.1.4 Stabilizát 

Podle mnoţství vápna se rozlišují stabilizáty pro různé vyuţití dle 

TS EPC 73 6133 a TS EPC 72 2480 (vnitřní norma). Stabilizát pro komunikace a zpevněné 

plochy (TS EPC 73 6133) musí mít minimální obsah vápna 2 - 4 procenta, pro rekultivace 

minimálně 1 procento. Stabilizát zabudovaný do zemních konstrukcí musí splňovat 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. [7]. 

Stabilizát pro výstavbu komunikací a zpevněných ploch je prodáván v Elektrárně 

Počerady za základní cenu cca 30 Kč za tunu (ta je ovlivněna prodejem přes ČEZ 

Energetické produkty, s.r.o., která zprostředkovává další prodej všech výrobků z VEP). 

Cena štěrkopísku se pohybuje od 100 do 120 Kč za tunu, čistý štěrk bude podle velikosti 

zrna ještě draţší.  

Aby byl stabilizát ve větší míře doceněn a vyuţíván, musela by být jeho cena 

prakticky nulová, aby se tím vyváţila cena za jeho dopravu na stavbu. Například 

u nákladního auta s návěsem, který je naloţen 20 tunami stabilizátu z Elektrárny Počerady, 

se pohybuje cena od 30 do 35 Kč za kilometr. Protoţe stavby jsou spíše dále neţ blíţe 

k elektrárně, výsledná cena pro odběratele se vzdáleností prudce roste. Například na 

desetikilometrové vzdálenosti je tak ke kaţdé tuně nutno připočíst 16,50 Kč. Přidáme-li 

k tomu cestu pro nakládku, je to celkem 33 Kč.  

Důvodem, proč se stabilizát zatím málo vyuţívá, je vedle ceny jeho 

specializované uţití a malá obeznámenost stavebních firem o moţnostech tohoto produktu. 

Vhodný je jen tam, kde je nutné dosáhnout poměrně vysoké stabilizace (pevnosti) podloţí. 

Proto je vyuţíván nejvíce při stavbě nových supermarketů a výrobních hal v průmyslových 

zónách, bohuţel jen v omezené míře, tj. od jedné do tří tisíc tun na jednu halu. Výnikající 

                                                 
1 Anhydritové podlahové směsi mají velmi dlouhou ţivotnost, pevnost, rovinnost a odolnost, dále mají 

poměrně vysokou tepelnou vodivost. „Anhydritová maltovina – toto pojivo se vyrábí jemným semletím 

přírodního anhydritu nebo anhydritu II, vzniklého výpalem sádrovce do 500 °C a vhodného budiče (např. 

cementem, vápnem, struskou, síranem sodným apod.) [10].“ 
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by bylo jeho vyuţití při stavbě silnic, jenţe právě v tomto případě je rozhodující cena za 

dopravu a vzdálenost. 

Zatím nejvíce počeradského stabilizátu, a to 160 tisíc tun, bylo pouţito při 

výstavbě zkušebního polygonu v Mostě (viz graf č. 9). Tuto velkou stavbu ovšem 

financoval stát. Dále byl vyuţit při opravě ţelezničního náspu u stanice Březno 

u Chomutova, stojí na něm lounský Kaufland a výrobní haly společnosti Parker-Hannifin 

v Chomutově. 

4.1.5 Granulát 

Granulát aditivovaný, jeţ má podobné vlastnosti jako stabilizát, je dodáván ve 

zvlhčenémém stavu na ţelezničních vagónech přímo do povrchových dolů. Má vhodné 

geotechnické i environmentální vlastnosti pro pouţití na úpravu krajiny v rámci zahlazení 

důsledků hornické činnosti. Je určen do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy 

při hornické činnosti dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu, ve znění platných předpisů. 

4.2 Přehled produkce a využití VEP Elektrárny Počerady  

Přehled produkce a vyuţití VEP a jejich výrobků je uveden od roku 2000 do roku 

2010, tedy za posledních 11 let viz tabulka č. 1 v příloze č. 1. Podrobnější přehled za 

poslední tři roky je pak uveden v tabulkách č.1-3 v příloze č. 2 a znázorněn v grafech č. 1 -

 4 v příloze č. 3 

4.2.1 Produkce VEP, jejich vyuţití pro výrobu certifikovaných výrobků 

a jejich další prodej 

U popílku, strusky, ale i energosádrovce (viz graf č. 1, 3 a 5) je vidět, ţe produkce 

a jejich vyuţití pro výrobky během posledních let, je takřka vyrovnaná s mírnými výkyvy 

způsobenými výrobou elektrické energie a tedy provozem elektrárny. Ačkoliv samotný 

prodej popílku a strusky v poměru k jejich celkové produkci (viz graf č. 2 a 4) je stále 

nízký (nepřesahuje 3 % popř. 8 % celkové produkce), během posledních let zaznamenal 

malý nárůst (popílek svůj prodej od roku 2003 v průměru ztrojnásobil a struska se do roku 

2003 téměř neprodávala). Struska se nejvíce vyuţívá pro vlastní rekultivaci odkališť.  
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Prodej energosádrovce je nutné rozlišit dle doby, kdy Elektrárna Počerady sama 

prodávala své produkty více odběratelům a od roku 2008, kdy má pouze jednoho 

odběratele na veškeré výrobky z VEP. V první fázi se prodávaly tři produkty a to sádra 

vyráběná kalcinací energosádrovce (graf č. 7) a sádrovec briketovaný (částečně 

kalcinovaný do briketek lisovaný energosádrovec) (graf č. 6) a v zanedbatelném mnoţství 

samotný surový energosádrovec. Dnes elektrárna Počerady prodává jeden výrobek - 

surový energosádrovec, ať uţ je pouţíván pro výrobu sádra a dále sádrokartonových desek 

firmou KNAUF – Počerady, s.r.o (dále jen Knauf), nebo pro jiná vyuţití dle odstavce 4.1.3 

(graf č. 8). I prodej stabilizátu a granulátu je potřeba rozlišit do dvou období. Do roku 2003 

byl stabilizát vyuţíván pouze na rekultivaci odkaliště a prodej ostatním odběratelům nebyl 

nijak významný. Od roku 2003 se začal vyrábět granulát a odváţet do výsypek 

povrchových dolů. 

 

Graf č. 1 Produkce a vyuţití popílku 

  
Zdroj: vlastní zpracování + [8] 
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Graf č. 2 Prodej popílku 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 

Na grafu číslo 1 je vidět, ţe produkce a vyuţití popílku za poslední léta nemá 

velkých výkyvů, na rozdíl od toho na grafu číslo 2 je vidět, ţe aţ během posledních let 

(2009 a 2010) začal stoupat zájem o koupi tohoto produktu. Prodej popílku se pohybuje jen 

okolo 3 % z celkové roční produkce. Analýza se nachází v bodě 4.3.1 

Graf č. 3 Produkce a vyuţití strusky 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 
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Graf č. 4 Prodej strusky 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 

Produkce a vyuţití strusky je co se týče objemu třetinová proti produkci popílku, 
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Graf č. 5 Produkce a vyuţití energosádrovce 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 

 

Graf č. 6 Prodej briketovaného sádrovce 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 
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Graf č. 7 Prodej sádry 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 

Graf č. 8 Prodej surového sádrovce 

 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 
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Graf č. 9 Prodej stabilizátu pro silnice 

  

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 

 

Graf č. 10 Prodej granulátu do dolů 

 

Zdroj: vlastní zpracování + [8] 
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kdy byly stavby dočasně přerušeny, byl odprodej stabilizátu v roce 2010 v podstatě 

minimální cca 1 000 tun. 

Od roku 2003 se začal vyuţívat granulát do vyuhlených částí dolů a od roku 

2005, kdy se prodalo přes 1 380 000 tun je jeho prodej pro tyto účely takřka stabilní (viz 

graf č. 10). Maxima bylo dosaţeno v roce 2007, kdy bylo pouţito pro tyto účely 1 658 784 

tun granulátu (viz bod 4.3.4). 

Výhled v oblasti prodeje granulátu je dán předpokladem, ţe bude pozastaven 

v roce 2013, aby mohla být dokončena rekultivace, pomocí stabilizátu a strusky, na 

odkališti Třískolupy. Po ukončení rekultivace bude vyráběn pouze granulát aditivovaný 

a expedován do dolů. 

4.3 Přehled prodeje VEP ve sledovaném období 2008 - 2010  

Měsíční přehled VEP se nachází v příloze č. 2. 

Elektrárna Počerady má jednoho odběratele na všechny VEP a jejich výrobky. 

Ceny jsou zasmluvněné na celý rok dopředu (viz tabulky č. 1 - 3 v příloze č. 2). 

Prodej VEP je závislý na několika faktorech a to nejen na poptávce, kterou určuje 

sezonnost stavebních prací po těchto surovinách, ale i na současné výrobě, tudíţ provozu 

elektrárny. Dalším faktorem je kvalita uhlí a tím jeho spotřeba při výrobě elektrické 

energie a samozřejmě obsah popele v uhlí. Můţe dojít k tomu, ţe se jeden měsíc prodá více 

některého produktu (nejčastěji energosádrovce), neţ je v ten daný měsíc vyrobeno (měsíce 

říjen a listopad 2010 viz tabulka č. 3. v příloze č. 2 a graf č. 3 v příloze č. 3), ale i to je 

moţné, jelikoţ struska a energosádrovec lze skladovat na deponiích a popílek v silech. 

Odtud je produkt expedován k odběrateli případně vyuţit pro výrobu stabilizátu. 

4.3.1 Analýza prodeje popílku 

Prodej popílku ve sledovaném období ukazuje na neznalost vyuţívání popílku 

odběrateli v NH, které je navíc ovlivněné ekonomickou krizí. V roce 2008 bylo prodáno 

0,93 % z celkové produkce popílku, přičemţ největší mnoţství bylo prodáno v říjnu 

(2,2 %) a nejméně v lednu (0 %). V roce 2009 se prodej zvedl na hodnotu 3,62 %, kde 

nejvyšší hodnota byla zaznamenána v září a to 11,21 % a nejméně opět v lednu a to 0 %. 

V roce 2010 se mnoţství prodaného popílku sníţilo na 3 %. Nejvyšší mnoţství bylo 

prodáno v období od dubna do srpna. Nejvíce pak v červnu 7,25 % a nejméně opět v zimě, 
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tentokrát v měsících lednu a únoru kdy byla hodnota prodeje opět nulová. Ostatní produkce 

popílku byla vyuţita pro výrobu stabilizátu. Ačkoliv se popílku prodávalo ve sledovaném 

období celkově malé mnoţství, je vidět, ţe v zimních měsících byl jeho prodej zcela 

nulový. Nejvíce 12 670 t popílku bylo prodáno v září 2009. Z grafu č. 1 v příloze č. 3 je 

patrné, ţe trend ve sledovaném období je téměř shodný. Z období let 2009 – 10 je zřejmé, 

ţe maxima prodeje probíhají v letních měsících a naopak v zimních jsou nulové. Tento jev 

je logicky dán sezónností stavebních prací.  

4.3.2 Analýza prodeje strusky 

Prodej strusky ve sledovaném období (viz graf č. 2 příloha č. 3) se procentuálně 

mnoho nelišil od prodeje popílku. Z celkové produkce strusky v roce 2008 se přímo 

prodalo pouhých 0,43 %, přičemţ nejvíce se prodalo v říjnu a to 2,32 %.  V roce 2008 bylo 

celkem 7 měsíců, kdy se neprodala ani tuna strusky. To rok 2009 byl více jak 

desetinásobně úspěšnější, z celkové produkce bylo prodáno 5,86 % strusky a v červenci to 

bylo 11,23 %. V lednu to bylo pouhých 0,45 %. V roce 2010 prodej strusky opět stoupl na 

7,89 % a to díky měsícům únor a prosinec, kde přímý prodej strusky dosahoval 21,44 % 

a 23,17 %. Nejslabší byl opět leden, kdy prodej poklesl na 1,9 %. Z toho je zřejmé, ţe 

nejvíce bylo prodáno v prosinci 2010, kdy bylo vyexpedováno 5 927 t strusky. Většina 

ostatní produkce strusky byla uskladněna do kazet pro další prodej, případně jiné vyuţití. 

Zbytek byl pouţit pro výrobu stabilizátu a nebo vyuţit na odkališti. Od roku 2009 se 

elektrárny snaţí minimálně zapracovávat strusku do stabilizátu. V tomto období se začíná 

projevovat zájem odběratelů a prodej začal stoupat. U strusky se na rozdíl od popílku 

neprojevuje sezónnost, jelikoţ se struska vyuţívá jak v zimním období k posypu 

komunikací, tak v dolech po dobu celého roku pro zpevnění cest. 

4.3.3 Analýza prodeje energosádrovce 

Prodej energosádrovce ve sledovaném období (viz graf č. 3 příloha č. 3) se dělí na 

dvě části a to na EGS pro Knauf a EGS pro další prodej. Firma Knauf, která leţí v přímém 

sousedství elektrárny, odebírá většinu enegosádrovce pro výrobu sádrokartonových desek.  

V roce 2008 odebral Knauf 87,43 % EGS, přičemţ díky uskladněným zásobám odebral 

v březnu 216,18 %. Naproti tomu bylo prodáno jiným odběratelům v tomto roce 2,09 % 

z celkové produkce, nejvíce bylo prodáno v červenci a to 7,04 %. V roce 2009 byl prodej 

uţ o poznání niţší, kdy Knauf odebral 44,46 % a 4,57 % bylo prodáno jiným odběratelům. 
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V roce 2010 prodej EGS stoupl na hodnotu převyšující 120 % procent celoroční produkce, 

z toho Knauf odebral 118,43 % a ostatní odběratelé 5,49 %. Nejvíce to bylo v listopadu, 

kdy Knauf odebral 567,83 %, coţ činilo 131 385 t EGS. 

4.3.4 Analýza prodeje stabilizátu a granulátu 

Zatímco v roce 2008 bylo granulátu odebráno 83,82 %, tak stabilizátu bylo 

prodáno pouhých 0,69 % z celkové roční produkce. Nejvyšší mnoţství prodeje granulátu 

bylo v měsíci listopadu a to 98,57 %, nejniţší pak v březnu 62,4 %. Stabilizátu se prodalo 

nejvíce v červenci 3,41 % a nulových hodnot pak bylo dosaţeno v lednu, únoru, listopadu 

a prosinci. Ve sledovaném období se v roce 2009 prodalo nejvíce obou sloţek. Granulátu 

88,6 % a stabilizátu 1,18 % z celkové produkce. Nejvíce granulátu bylo prodáno v prosinci 

a to 99,67 % a nejméně v červnu 75,94 %. U stabilizátu to bylo nejvíce v květnu 4,33 % 

a 0 % od ledna do března a v říjnu. V roce 2010 bylo granulátu odebráno 80,49 %, 

stabilizátu bylo prodáno pouhých 0,06 % z celkové roční produkce. 100 % granulátu bylo 

prodáno v měsících dubnu, listopadu a prosinci, ale i v ostatních měsících byl jeho prodej 

přes 80 %, kromě července a září. V září poklesl odběr granulátu na 24,95 %, v tomto 

měsíci se prodalo nejvíce stabilizátu a to 0,24 %. Nejvíce prodaného granulátu v daném 

období bylo prodáno v lednu 2010 a to 158 208 t, u stabilizátu to bylo 6 571 t v květnu 

roku 2009 (viz graf č. 4 příloha č. 3). 

Velká část stabilizátu se vyuţívá pro vlastní potřebu při rekultivaci odkaliště 

Třískolupy. 

Prodej stabilizátu a granulátu ve sledovaném období je díky rozdílnému vyuţití 

také značně rozdílný. Zatímco u granulátu vyuţívaného do důlních děl je mnoţství prodeje 

kaţdý rok vyšší neţ 80 %, u stabilizátu prodej převýšil 1 % pouze v roce 2009. Výpočet 

vychází ze stejné produkce stabilizátu, jelikoţ sloţení jednotlivých sloţek se liší pouze 

mnoţstvím vápna (Ca) viz bod 3.5. 
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5 NÁVRH A OPATŘENÍ 

Výrobky z vedlejších energetických produktů zatím nejsou doceněny. Proto je 

vyuţívání VEP a jejich výrobků veřejností nízké. Výrobky z VEP lze vyuţít na výstavbu 

nových silnic, pro zpevňování ploch i rekultivace pozemků. Například popílek 

stabilizovaný vápnem, takzvaný stabilizát nebo granulát, má jako stavební materiál široké 

vyuţití od rekultivací, do výsypek povrchových dolů aţ po podkladové vrstvy komunikací. 

Pro jeho další vyuţití a rozšíření prodeje je potřeba seznámit okolí s jeho moţností uţití jak 

ve stavebnictví, tak i v dopravní výstavbě. Aby zájem o vyuţívání VEP a jejich výrobků 

dále stoupal, je potřeba zvýšit povědomost o jejich moţnostech vyuţití a hlavně jejich 

vlastnostech. Jedním z hlavních cílů by mělo být zavést informovanost o těchto produktech 

na vysoké školy stavební v oborech projektant, coţ by vedlo k větší míře jejich vyuţití. 

Pokud projektanti nebudou mít úplné znalosti o vlastnostech a moţnostech vyuţití VEP 

a jejich výrobků, jejich pouţití bude stále nízké. Stavitelé totiţ striktně dodrţují projekty. 

Zejména u starší populace přetrvávají názory, ţe výrobky z VEP jsou škodlivé nejen 

zdraví, ale celému ţivotnímu prostředí.  

Z přiloţených tabulek č. 1 - 3 přílohy č. 2 je zřejmé, ţe objem prodeje samotného 

popílku je velmi nízký a popílek se z hlavní části pouţívá pro výrobu stabilizátu 

a granulátu.  

Pro zlepšení přímého prodeje popílku by bylo potřeba zajistit jeho rozdělení do 

frakcí dle jeho charakteristik v bodě 3.1. Získáním jemnějších frakcí by bylo moţné vyuţití 

popílku do betonu jako jeho aktivní sloţky a tím by se zvýšil zájem o jeho větší odkup. 

Řešením pro získání těchto jemnějších frakcí je navrhnout suchou dopravu popílku tak, 

aby hrubá frakce popílku z 1. sekce elektroodlučovačů byla oddělena od jemných frakcí 

popílku z dalších sekcí elektroodlučovačů a jednotlivé frakce byly shromaţďovány 

v samostatných silech. Hrubá frakce popílku můţe být vyuţívána při výrobě cementu. 

U tohoto výrobku nejsou poţadavky na zrnitost, neboť při výrobě cementu se popílek mele 

společně se slínkem
1.
 Hrubá frakce popílku, která obsahuje výrazně niţší obsahy těţkých 

                                                 
1 „Technologie výroby cementu vychází z poţadavku vytvořit slínek, jehoţ mikrostruktura je tvořena novými 

sloučeninami (fázemi) poţadovaného sloţení. Jde především o přípravu surovinové směsi vhodného 

chemického sloţení s odpovídajícími moduly a stupněm sycení vápnem. Surovinová směs musí být jemně 

mletá s velkým reakčním povrchem, aby průběh reakcí v ţáru a vznik taveniny podmiňující vytvoření slínku 

byly co nejrychlejší a nejúplnější“ [10]. 
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kovů, můţe být dále s výhodou vyuţita i při výrobě rekultivačních materiálů pro 

zahlazování důlní činnosti (granulátu) s výrazně menšími negativními vlivy na ţivotní 

prostředí, neţ je tomu v současné době. Jemný popílek z 2. a 3. sekce elektroodlučovačů 

shromaţďovaný v samostatném expedičním silu pak bude kvalitním výrobkem s širokým 

spektrem vyuţití do speciálních betonů a dalších výrobků. 

Tímto dělením popílku a seznámením s jeho vlastnostmi všech dotčených oblastí 

výroby stavebních materiálů a stavebnictví vůbec, se zvětší pravděpodobnost zájmu o jeho 

vyuţití. 
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6 ZÁVĚR  

Bakalářská práce uvádí seznámení s historií výroby elektrické energie ve vztahu 

ke vzniku vedlejších energetických produktů. Popisuje charakteristiku a moţnosti vyuţití 

VEP. Graficky znázorňuje historii jejich produkce a vyuţití v rozsahu posledních 11 let, 

podrobněji analyzuje prodej a vyuţití VEP v sledovaném období 2008 – 2010. Analýzy 

vycházejí z tabulek, které přesně mapují produkci a prodej VEP a jejich výrobků. Dále 

bakalářská práce navrhuje řešení, jak zvýšit povědomost o jejich vlastnostech 

a moţnostech pouţití. 

Výrobky z VEP lze vyuţít na výstavbu nových silnic, pro zpevňování ploch, 

rekultivace pozemků, do výsypek povrchových dolů aţ po podkladové vrstvy komunikací. 

Bohuţel stále zůstává stavebníky nedoceněn. V celkovém objemu prodeje směsí 

s popílkem je jejich vyuţití jako výplní do dolů v podobě granulátu více jak 80%.  

Vyuţití popílku jako sloţky pro výrobu cementu by mělo v nejbliţší době stoupat. 

Při zvýšení nároků na emise oxidu uhličitého, které jsou při výrobě cementu značné, je 

pouţití popílku jako náhrady za slínek řešením pro jejich sníţení. Situace by se měla 

změnit od 1. 1. 2016, kdy vstoupí v platnost nové emisní limity pro škodliviny vypouštěné 

do ovzduší. Totéţ platí pro výrobu betonu, kde popílek jako jeho aktivní část nahrazuje 

právě cement a sniţuje jeho mnoţství v betonu. Za pomoci kvalitních popílků je moţno 

vyrábět speciální betony pro různá uţití, u nichţ je jeho přídavek výrazně vyšší neţ 

u klasických betonů. Vyuţití popílku do pórobetonu má do budoucna jen omezené 

moţnosti, neboť rozhodující výrobci pórobetonu v ČR přešli na náhradu popílku 

křemičitým pískem. 

V dnešní době je prodej VEP a výrobků z nich vyrobených ovlivněn celosvětovou 

ekonomickou krizí, kdy je omezeno jak stavebnictví, tak i výstavba silnic. Proto 

předpoklad o zvýšení zájmu o tyto výrobky vychází jak z toho, ţe zájem o výstavbu se 

bude zvyšovat, tak i tím, ţe znalost vyuţití VEP a jejich výrobků bude stoupat. 
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