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Anotace 

V bakalářské práci jsou uvedeny způsoby nakládání s nebezpečnými odpady a to 

zejména spalování a energetické využití odpadu. V první části práce je seznámení se 

s nebezpečným odpadem, způsoby jeho nakládání, možnosti energetického využití i 

odstranění. Dále jsou shrnuty legislativní podmínky při práci s tímto odpadem. V praktické 

části jsou potom blíže popsány procesy při nakládání s nebezpečným odpadem ve spalovně 

SPOVO a.s. v Ostravě, spalovna průmyslových odpadů, společnosti SITA CZ. V závěru je 

uvedeno zhodnocení nakládání s nebezpečnými odpady v České republice i ve společnosti 

SPOVO a.s. 
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Summary 

In this bachelor thesis are presented methods of treating hazardous wastes, especially 

combustion and energy recovery. In the first part is the introduction with hazardous waste, 

methods of treatment, the possibility of energy recovery and disposal. Furthermore, are 

summarized legislative requirements when working with this waste. Then in the practical 

part are described in detail the processes for handling hazardous waste in the incinerator 

and SPOVO Ostrava, incineration of industrial waste, SITA CZ. In conclusion is presented 

treatment of hazardous waste in the Czech Republic and in society as SPOVO. 
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Seznam zkratek: 

ČR – Česká republika 

PCB – polychlorované bifenyly 

EVO – energetické využití odpadů 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ČHMÚ  – Český hydrometeorologický ústav 

VúV CeHO – Výzkumný ústav vodohospodářský, Centrum pro hospodaření s odpady 

CENIA – česká informační agentura životního prostředí 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

TOC – celkový organický uhlík 
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1 Úvod 

Již od vzniku lidstva se člověk potýkal s otázkou kam s věcmi, které už nepotřebuje, 

všemi známé jako odpad. Starověké civilizace měli kolem svého bydliště mnoho volného 

prostranství a odpady vznikaly v malém množství. Proto tento problém řešily jednoduchým 

zahozením do nejbližšího okolí. Dříve lehce vyřešitelná otázka se však nyní změnila v 

celosvětový problém, který i přes všechny technické výhody dnešní doby, není zatím zcela 

vyřešen. 

Koncept nakládání s odpady, který zahrnuje širokou oblast působení, je ve stručnosti 

jakákoliv manipulace s ním. Pro odpad komunální nebo odpad podobný komunálnímu jsou 

důležité pojmy shromažďování, sběr, výkup, přeprava a doprava, skladování, úprava, 

využití a odstranění odpadů. Avšak pro odpad nebezpečný je důležité zejména jak tento 

odpad přemístit, v čem jej skladovat, popřípadě upravit, před samotným energetickým 

využitím či odstraněním. 

Mezi nejznámější způsoby odstranění nebezpečného odpadu patří spalování a 

skládkování. Dále se v České republice nově plánují i spalovny odpadu nazvané EVO, 

energetické využití odpadu. Stále však přibývá množství obyvatel a zmenšuje se využitelná 

plocha, proto se možnost spalování stává více zajímavější než celosvětově nejpoužívanější 

a nejdostupnější metoda uložení odpadů na skládku.  

Technologické řešení spaloven je navrženo tak, aby nebezpečný odpad různého 

chemického složení prošel spalovacím procesem a vznikly spaliny neohrožující okolí. 

Spalovny ale také produkují typy odpadu jako popílek, škváru a odpady z čištění 

kouřových plynů, které se stejně musí uložit na skládku nebezpečných odpadů. Proto 

vybudování spaloven zcela nezabrání uložení odpadu na skládku, pouze sníží toto 

množství. Tudíž do budoucna nejlepší variantou pro snížení množství vzniklých odpadů je 

prevence vzniku a bezodpadová technologie. 

Cílem této bakalářské práce je popsat způsoby nakládání s nebezpečným odpadem, 

blíže se zaměřením na spalování a energetické využití (jako příklad je zde uvedena 

spalovna SPOVO a.s.). Dále shrnout legislativní podmínky při manipulaci s tímto odpadem 

a na závěr zhodnotit získané poznatky.    
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2 Legislativa 

2.1 Základní pojmy 

Odpad – dle zákona č.185/2001 Sb., § 1 ve znění pozdějších předpisů, „je odpad 

každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 

přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ 

Nebezpečný odpad – dle zákona č.185/2001 Sb., § 4 ve znění pozdějších předpisů, 

„je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

zákonu.“ Jedná se o výbušnost, oxidační schopnost, vysokou hořlavost, hořlavost, 

dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratogenitu, 

mutagenitu, ekotoxicitu, senzibilitu, schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny 

ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami a schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí při nebo po jejich odstranění. 

Nakládání s odpady – dle zákona č.185/2001 Sb., § 4 ve znění pozdějších předpisů, 

se jedná o „shromažďování, sběr, výkup, přepravu, dopravu, skladování, úpravu, využití a 

odstranění odpadů.“ 

Odstranění odpadů – dle zákona č.185/2001 Sb., § 4 ve znění pozdějších předpisů, 

„se jedná o činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako 

druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k tomuto zákonu je 

uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů.“ 

Spalovna odpadu – dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., § 2, odstavce d) ve znění 

pozdějších předpisů, „je spalovna technická jednotka se zařízením určeným ke spalování 

odpadu s využitím nebo bez využití vzniklého tepla, přímým oxidačním spalováním, jakož i 

se zařízením určeným pro jiné způsoby tepelného zpracování, zejména pyrolýzu, 

zplyňování nebo plazmové procesy, pokud jsou vzniklé látky následně spáleny. Spalovna 

odpadu zahrnuje kromě všech spalovacích linek, zařízení pro příjem, skladování a 

předzpracovávání odpadu na místě, systémy přívodu odpadu, paliva a vzduchu, kotle, 

zařízení k čištění odpadních plynů, komíny, místní zařízení pro skladování tuhých zbytků a 

vod, zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu a pro monitorování a 

zaznamenávání spalovacích podmínek a emisí.“ 
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2.2 Právní předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady ČR 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je prvořadý zákon o odpadech. Jelikož 

existuje velké množství dalších předpisů, je zde uveden pouze výběr těch nejdůležitějších.  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aktuální znění zákon č. 436/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu, aktuální znění nařízení vlády č.206/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování životního prostředí. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, aktuální znění vyhláška č. 61/2010 Sb. 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, aktuální 

znění vyhláška č. 502/2004 Sb. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, aktuální znění vyhláška č. 478/2008 Sb. 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů. 

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků. 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků. 

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. 
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2.3 Právní předpisy EU 

Dne 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, se 

implementovala legislativa ČR s předpisy EU. Zde je uveden přehled některých z platných 

právních předpisů (uvedených bez novelizací). 

Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. 12. 1991 o nebezpečných odpadech. 

Rozhodnutí Rady 93/98/EEC z 1. 2. 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě o 

pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská úmluva). 

Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. 12. 1994 o spalování nebezpečného odpadu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. 12. 1994 o obalech a 

odpadech z obalů. 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. 

3 Způsoby nakládání s nebezpečným odpadem 

Nakládání s nebezpečnými odpady je především založeno na jejich vhodné úpravě, 

aby se odstranily nebo omezily jejich nebezpečné vlastnosti. Každý, kdo nakládá 

s nebezpečným odpadem, má zajištěn souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, a to 

na specifický druh odpadu, množství i způsoby jeho nakládání. [21], [22] 

3.1 Přeprava odpadů  

Hlavním problémem přepravy nebezpečných odpadů je výběr vhodných dopravních 

prostředků. Je potřeba využít jejich kapacitu a minimalizovat dopravní náklady. Vše je 

podřízeno požadavku bezpečnosti přepravy. Při přepravě nebezpečných odpadů je důležité 

zkrátit čas převozu na dobu nezbytně nutnou.   

Přeprava nebezpečného odpadu podléhá dohledu obecních úřadů, kterým odesílatel i 

příjemce zasílá hlášení o přepravě. Vždy je vyplněn záznam do evidenčních listů pro 

přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. V příloze č. 1 je uveden vzor evidenčního 

listu. Pro jednotlivé firmy se liší vzhled dokumentu, obsah je však vždy stejný. Pro přesnou 

identifikaci je každý odpad označen identifikačním listem. Vzor identifikačních listů je 

uveden v příloze č. 2. [5], [22], [25] 
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3.2 Úprava odpadů  

Úprava nebezpečných odpadů je technologicky náročná a nákladná, protože se často 

jedná o směsné neseparované odpady. Nejobtížněji se zpracovávají odpady vytvořené 

směsí organických a anorganických látek ve formě vodných kalů. Zde je totiž obtížné 

odstranění nebezpečných složek tak, aby bylo možné upravené odpady využít jako 

druhotné suroviny. [27] 

Mechanická úprava 

Úpravou odpadů je nejčastěji myšlena mechanická úprava, jako je drcení, mletí, 

třídění, lisování. Pro nebezpečné odpady se využívá především drcení. Drcení odpadů je 

blíže popsáno v části spalování nebezpečného odpadu, kapitola 2.6.3. [5] 

Fyzikálně-chemická úprava 

Nejběžněji používané fyzikální procesy jsou separace, adsorpce, destilace, 

odpařování, sušení, extrakce, vymrazování, separace a elektrodialýza. Při výběru vhodné 

fyzikální úpravy odpadu je důležité znát jeho fyzikální podstatu s uvážením výhod i 

nevýhod dané úpravy. Prvořadá je však vždy bezpečnost práce. 

Chemické odpady lze za určitých podmínek detoxikovat různými chemickými 

reakcemi. Mezi často používané chemické procesy patří neutralizace, srážení, hydrolýza, 

flokulace, dehalogenace a elektrolytické procesy.  

Stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů jsou zvláštní typy fyzikálně-

chemické úpravy. Často jsou tyto pojmy v oblasti odpadového hospodářství špatně 

interpretovány, a tak dochází k jejich vzájemné záměně. Využívá se jich k odstranění či 

snížení toxicity nebo nebezpečnosti odpadů. 

Hlavním cílem technologie úpravy stabilizací je vytvoření odpadů pro ekologicky 

nezávadné skládkování. Využívá se zde chemických reakcí pro přeměnu odpadu na jinou 

formu, která zabraňuje uvolňování nebezpečných polutantů do životního prostředí. Jedná 

se tedy o soubor procesů, které v konečném výsledku snižují rizika vyvolané nebezpečným 

odpadem. Dochází ke snížení vyluhovatelnosti ekologicky škodlivých látek tím, že 

přeměňují přítomné polutanty do méně rozpustné, pohyblivé, a tudíž méně toxické formy. 

Nemusí zde docházet ke změně fyzikální podstaty odpadu. 
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Další často využívanou možností, jak upravit nebezpečný odpad na odpad inertní, je 

solidifikace. Existuje několik technologií úpravy, ale všechny mají společné, že mění 

skupenství látky z kapalného na pevné. Úpravou odpadů solidifikací se změní jejich objem 

a sníží se riziko úniku nebezpečných látek. Zvyšuje se alkalita směsi, pevnost i trvanlivost. 

Využívá se anorganických pojiv jako je cement, vápno nebo materiály vulkanického 

charakteru. Prakticky používané solidifikační metody jsou cementace, bitumenace, fixace a 

vitrifikace.  

Mezi nejznámější patří cementování, využívané pro navázání toxických kovů i 

dalších nebezpečných látek do stabilní podoby. Odpad se mísí za přídatného přidání písku, 

škváry a činidel (zpožďujících tuhnutí) ve vhodném poměru s cementem. Při cementaci se 

zvyšuje původní objem až dvakrát. Nevýhodou odpadů zpracovaných cementováním je 

jejich relativně malá odolnost proti vyluhování, neboť matrice jsou porézní. Bitumenace je 

solidifikace v tuhnoucích taveninách. Vysušený odpad je vnášen do roztavených hmot. 

Částice potom „plavou“ v tavenině a po vypuštění do vhodné nádoby směs ztuhne 

přirozeným ochlazováním. Proces vyžaduje předchozí odvodnění zpracovávaných odpadů 

a provádí se za zvýšených teplot. Získaný produkt je velmi stálý proti vyluhování vodou. 

Principem vitrifikace je zeskelnatění tavením při vysokých teplotách. Využití je hlavně pro 

radioaktivní odpad a ekotoxických zbytků ze spaloven nebezpečného odpadu. [4], [6], [5], 

[27] 

Biologická úprava 

Méně známé biologické metody mohou rovněž zajistit, aby nebezpečný odpad ztratil 

svou rizikovost. Mohou být aplikovány různými způsoby. Nejčastěji je snaha o snížení 

absolutní koncentrace nebezpečných látek v odpadu na daný limit. Tohoto postupu se 

využívá pro plynné, kapalné i pevné odpady. Podle vlastností odpadu je pouze využita 

rozdílná technologie. V jiných případech je snaha o imobilizaci nebezpečných látek. 

Někdy je také proces označován jako biosolidifikace. Tohoto způsobu se využívá pro 

úpravu převážně pevných odpadů obsahující látky složitě biologicky rozložitelné 

(polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a podobné) atd. 

Mikrobiologické metody jsou založeny na biochemických reakcích, které jsou řízeny 

biologickými katalyzátory – enzymy. Pro použití biologických metod je tedy důležité, aby 

mikroorganismy, které se podílejí na pochodu, obsahovaly dané enzymy. Další nutnou 
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podmínkou je složení odpadu. Odpad nesmí obsahovat látky toxické pro organismy ani 

látky, které by ovlivnily enzymatickou aktivitu. Jedná se o jednu z nejčastějších bariér pro 

využití biologických metod. Poslední podmínkou je nutnost zajistit takové podmínky 

v prostředí upravovaného odpadu, které umožní mikrobiální činnost. Jedná se především o 

vhodnou hodnotu pH, obsah vlhkosti, teploty a koncentrace makrobiotických prvků 

důležitých pro činnost mikroorganismů.  

Při biologické úpravě neexistuje mikroorganismus nebo skupina mikroorganismů, 

které by se daly využít pro všechny druhy odpadů. Proto se volí mikroorganismy, které 

jsou schopny dosáhnout požadovaného cíle. Takové, které jsou schopny transformovat 

nebo odbourávat přítomné polutanty a zároveň vyhovují technologickému postupu. 

Nejčastěji se jedná o bakterie, kvasinky, plísně a nižší houby. [5], [21] 

3.3 Shromažďování odpadů, sběr a skladování 

Shromažďováním nebezpečných odpadů je myšleno krátkodobé soustřeďování do 

shromažďovacích prostředků v místě vzniku před jeho dalším nakládáním. Příkladem 

shromažďovacích prostředků mohou být speciální nádoby (např. popelnice), kontejnery, 

obaly a také jímky a nádrže. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou 

odlišeny barvou, tvarem nebo popisem, dále jsou chráněny před povětrnostními vlivy 

(pokud jsou určeny pro použití mimo chráněné prostory), před druhotnou prašností, jsou 

odolné proti chemickým vlivům uložených odpadů a jsou bezpečné při jejich manipulaci. 

Zároveň musí být odpad v něm uložený chráněn před nežádoucím znehodnocením, 

zneužitím, odcizením, únikem, který by mohl ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí. 

Sběr odpadů je soustřeďování odpadů osobou oprávněnou k podnikání od jiných 

osob za účelem jejich předání k využití nebo odstranění. Provozovatel zařízení ke sběru je 

povinen zveřejňovat druhy sbíraných odpadů a podmínky jejich sběru. Z nebezpečných 

odpadů se provádí sběr například barev, laků, autobaterií, léků, elektroodpadů. 

Skladování je přechodné uložení odpadu na místo tomu určené a do zařízení 

k tomuto účelu upraveného. Sklady mohou být volné plochy, přístřešky a jiné stavby, 

podzemní a nadzemní nádrže, kontejnery a jiné. Na sklady nebezpečných odpadů jsou také 

kladeny specifické požadavky. Musejí být oddělené od okolního prostředí tak, aby 
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nemohlo dojít k úniku odpadů. Provedením musí umožnit bezpečnou manipulaci 

s odpadem a zároveň musí být vybaveny identifikačními listy. [26] 

3.4 Odstranění odpadů v ČR 

Z údajů statistického úřadu České republiky lze odvodit vzrůstající tendenci 

odstranění nebezpečných odpadů fyzikálně-chemickou úpravou.  Zvyšuje se také podíl 

dopadů odstraněných biologickou úpravou. Naopak snížilo se množství odpadů 

ukládaných na skládky i úprava odpadů před odstraněním. Podíly nebezpečných odpadů 

odstraněných spalováním jsou srovnatelné. Pro srovnání jsou výsledky uvedeny v grafu 

č. 1, 2 a 3. Tyto údaje vycházejí ze tří nejbližších let, jedná se o roky 2007, 2008 a 2009. 

[17] 

 

Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2007
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Graf č. 1: Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2007 [17] 
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Odstanění nebezpečných odpadů v roce 2008

8%

51%

8%

1%

10%

22%

Spalování

Fyzikálně-chemická úprava

Úprava před odstraněním

Ostatní odstranění

Skládkování

Biologická úprava

 

Graf č. 2: Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2008 [17] 

Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2009
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Graf č. 3: Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2009 [17] 
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3.5 Skládkování nebezpečných odpadů 

Při odstranění odpadů skládkováním jsou odpady plánovitě zaváženy na skládku, 

hutněny a překrývány inertním materiálem. Pro hutnění skládky se nejčastěji využívá čelní 

kolový nakladač, tzv. kompaktor. Skládkou se rozumí technické zařízení, kterým se 

odstraní odpad, trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. Jedná se o nejméně 

žádoucí formu odstraňování odpadů. Technologické vybavení zabezpečuje, aby uložené 

odpady nemohly negativně ovlivnit životní prostředí. Jedná se zejména o ochranu 

podzemních i povrchových vod, horninové prostředí a minimalizaci vlivů na ovzduší. 

Podle druhu přijímaných odpadů se volí vhodné těsnění, odplynění skládky i její umístění. 

Podle technického zabezpečení se skládky dělí do tří skupin. Nebezpečný odpad je ukládán 

na skládku skupiny S-nebezpečný odpad (také označován S-NO).  

V posledních letech došlo k značnému vývoji konstrukčního provedení skládek. 

Dříve byly budovány skládky v lokalitách, které využívaly těsnících vlastností podloží, 

později se začaly využívat uměle vytvořené minerální těsnění. Moderní skládka je 

vybavena technologickými jednotkami zabezpečující bezpečné uložení odpadů i zařízením 

na nakládání s výluhovými vodami a odvod skládkového plynu. Skládkový plyn vzniká 

z organického uhlíku obsaženého v odpadu, který je částečně rozkládán mikroorganismy. 

To má za následek tvorbu emisí, jako je methan a oxid uhličitý. Ke kontrole bezpečnosti a 

bezporuchovosti skládky slouží monitorovací systém. Monitorování musí provozovatel 

skládky provádět minimálně 30 let. K těsnění typu skládek S-NO se využívá několika 

bariérových vrstev. První vrstva na dně skládky je většinou minerální těsnění. Druhou tvoří 

folie z vysokohustotního polyethylenu, na níž se nachází netkaná textilie, a vrstva 

pneumatik s jemnozrnným materiálem, používaná na ochranu proti protržení folie 

odpadem.  

Z geologického hlediska jsou tři možnosti, jak nebezpečný odpad uložit. Nejčastěji 

se využívá skládkování na povrchu nebo mělce pod terénem. Odpady jsou ukládány do 

samostatných kazet podle druhů odpadů pro případné budoucí využití jako zdroj 

druhotných surovin. Pro látky méně rizikového charakteru je tento typ doporučován. U 

látek s nejvyšší nebezpečností se doporučuje vysoce nákladná skládka hlubinného typu, 

která zajišťuje maximální stupeň bezpečnosti. Vysoce toxické a radioaktivní látky je nutno 

chránit před vnějšími vlivy ve speciálních skládkách v hloubce několika set metrů. Budují 



Markéta Valová: Nakládání s nebezpečným odpadem 

2011 11 

se ve vhodných prostorách hlubinných dolů, jako jsou dutiny, komory, chodby nebo vrty. 

Další specifickým typem skládky je injektáž do horninového prostředí. Jedná se o 

zneškodnění odpadů bez možnosti jeho dalšího budoucího zpracování. Používá se pro látky 

nižšího stupně nebezpečnosti. Tento způsob zneškodňování se u nás nevyužívá, protože 

zde nejsou vhodné podmínky. [21], [23], [25], [27], [28] 

3.6 Spalování nebezpečného odpadu 

Odpad obsahuje velké množství energie, které materiál získal při vzniku výrobku, 

nebo je uloženo v samotném materiálu. Spalování tak představuje využití tepla, 

obsaženého v těchto odpadech. Jedná se o exotermickou oxidační reakci, která může 

probíhat ve dvou variantách. Reakce s přebytkem vzduchu (oxidační proces) a 

s nedostatkem vzduchu (redukční proces). 

Odpad může být spalován bez přídavku podpůrného paliva, obsahuje-li dostatečné 

množství hořlaviny. Většina odpadů však nemá dostatečné množství hořlaviny, proto se 

přidává se jako palivo například olej nebo plyn. Vysoká výhřevnost není jedinou 

podmínkou pro dokonalé spálení odpadů. Některé odpady se spékají, hoří jen na povrchu 

nebo uvolňují nebezpečné emise, proto je také důležitá povaha spalujících látek, materiálů 

a případné čištění spalin.  

Odvětví spalování prošlo v průběhu posledních 15 let rychlým technologickým 

vývojem. Vyvíjejí se nové technologie pro snížení nákladů při stávající nebo snížené 

produkci vypouštění škodlivých látek do ovzduší i vody. Výhod spalování odpadů před 

jinými typy zneškodnění se využívá především ve vyspělých průmyslových státech 

s hustou městskou zástavbou.  

Největším přínosem spalování je snižování objemu odpadů až na 10 % původního 

objemu (váhově až na 30 % původní váhy), což je mnohem výraznější než snížení objemu 

u kompostování nebo skládkování, zároveň snižuje množství uložených odpadů na 

skládky. Dále se může využít vzniklé teplo pro výrobu páry, elektrické energie či ohřev 

teplé vody. A další důležitou částí je spalování pro snížení nebezpečných vlastností 

původního odpadu, zejména pak u zdravotnického a průmyslového odpadu, pro které je 

spalování mnohdy jediný způsob zneškodnění. Nevýhodou jsou vysoké finanční nároky na 

výstavbu spalovny, její provoz i údržbu, nezbytnost kvalifikovaného personálu i zajištění 
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technologií pro zachycení nebezpečných látek před vstupem do životního prostředí. 

Zároveň se spalovna odpadu neobejde bez skládek, neboť popílek s popelem tvoří třetinu 

původní hmotnosti odpadů zpracovaných spalovnou. [15] 

Při technologickém dodržení postupů spalování, opírajících se o legislativní 

podmínky, je znečištění životního prostředí srovnatelné s jinými metodami zneškodnění 

odpadů.  

Do pochodů probíhajících při spalování odpadů můžeme zařadit následující 

jednotlivé části. Nejprve je odpad předsoušen při teplotě kolem 100°C, dále se zvyšuje 

teplota až na 600°C a probíhá odplyňování odpadů a zároveň začíná zapálení odpadů. 

Následně dochází k povrchovému prohořívání při spalování odpadů. Při hoření se zvyšuje 

teplota až na 1100°C a konečnou fází je vyhořívání a odvádění tepla. [1], [2], [16], [27] 

Obecné schéma spalovny a řídící, kontrolní systém 

Proces spalování je rozdělen do několika na sebe navazujících technologických 

celků. Je sestaven pro bezpečnou manipulaci a zneškodnění odpadů s možným využitím 

vzniklého tepla. Na obrázku je zobrazen průběh spalování. 

Pro řízení provozu a kontroly spalování jsou důležité údaje svedeny na centrální 

řídící panel nacházející se ve velínu. Zde lze ovlivnit spalovací proces nastavením jiných 

parametrů, či stabilizovat spalování přídavkem podpůrného paliva, nejčastěji zemním 

plynem. [1] 

 

Obrázek č. 1 : Schéma návaznosti technologických celků u spaloven [1] 



Markéta Valová: Nakládání s nebezpečným odpadem 

2011 13 

3.6.1 Příjem odpadu 

Na spalovnu jsou přiváženy odpady různého chemického složení. Každý nebezpečný 

odpad má pro charakterizaci vytvořen identifikační list, který zpravidla obsahuje údaje o 

původci a oprávněných osobách, o kódech a značení odpadu, údaje o původu odpadu, 

parametry spalování, bezpečnostní i ekologické informace, právní předpisy. Při vstupní 

kontrole jsou odpady analyzovány i v laboratořích a porovnávány s identifikačními listy a 

podle zjištěných údajů jsou buď přijaty do skladovacích prostor, nebo odmítnuty a zaslány 

zpět odesilateli. [4] 

Odpady lze na spalovnu přijímat podle skupenství i fyzikálně-chemických vlastností 

v různých druzích přepravních nádob. V autocisternách se přivážejí látky kapalné, které 

jsou stáčeny podle charakteru do různých cisteren. Odpady z kontejnerů jsou naváženy do 

sekcí. Kusový odpad jako jsou sudy, jsou ukládány buď do skladovacích prostor, nebo jsou 

odpady vysypány do sekcí. Některé přepravní obaly se spalují spolu s nebezpečným 

odpadem, jiné se však pouze vyprázdní, očistí a používají se znovu. Klinik boxy jsou 

nejčastěji využívané pro shromáždění i likvidaci zdravotnického odpadu. Tyto nádoby se 

spalují spolu s odpadem. Jako příklad přepravních vratných obalů může být cisterna, 

bikran či kontejner. [7] 

3.6.2 Skladování, úprava odpadu 

U nebezpečných odpadů je velmi důležitá neznámá povaha a složení odpadů. Zvyšují 

se rizika a nebezpečí ohrožení zdraví lidí i životního prostředí, proto na rozdíl od ostatních 

odpadů jsou kladené vysoké nároky na skladovací systémy. Odpady je možno na spalovnu 

přijímat v autocisternách, sudech i kontejnerech. Pro minimalizaci odpadů z obalů je dobré 

skladovat nebezpečné odpady ve stejných kontejnerech, které se použily pro přepravu. Tím 

se zároveň zamezí další manipulaci s nebezpečným odpadem. 

Tuhé nebezpečné odpady jsou skladovány v bunkrech neboli sekcích. Jejich 

velikost je převážně v rozmezí 500 až 2 000 m3. Jedná se o zabezpečené prostory tvaru 

obdélníkových betonových místností, jenž jsou opatřeny otevíratelnými vraty pro příjem 

odpadů i protipožárním systémem. Odpady jsou ukládány na hromadu a míchány 

drapákem jeřábu. Po homogenizaci je odpad jeřábem přenesen do násypky rotační pece. 

Obsluha jeřábu je v kabině mimo sekce, ale má dostatečný dohled do všech částí sekcí. 
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Kapalné nebezpečné odpady jsou ukládány do cisternových skladů. Podle 

množství druhů kapalných nebezpečných látek musí být zajištěn i dostatečný počet 

cisteren, aby nedošlo po smíchání k následné explozi, polymerizaci a jiné odezvy. 

K homogenizaci v cisternách se využívá mechanické nebo hydraulické míchadla. Může 

zde být využito i atmosféry inertní (např. dusíkové) pro zamezení negativních reakcí s 

odpadem. Kapaliny jsou čerpány přes potrubí do rotační pece i sekundární spalovací 

komory. Vstřikování nebezpečných kapalin se ovládá z velína centrálním řídícím panelem. 

Některé spalovny také využívají skladovacích prostor pro přechodné uložení sudů 

a malých balíků i kašovitých odpadů. Ty jsou podle charakteru různě dopravovány do 

spalovací části. Malé sudy a balíky jsou přepravovány dopravníkem přímo do rotační pece, 

kašovitý materiál je vozíkem odvážen do sekcí. [4], [7] 

Nejčastěji se velké kusy odpadu před spálením upravují drcením, a to pro lepší 

homogenizaci odpadu a následně pro stabilizaci spalování. Při zdrobňování je materiál 

drcen a rozrušován působením vnějších sil. Nejčastěji se jedná o namáhání tlakem, 

smykem a ohybem. Odpady jsou v drtičích rozmačkávány, roztírány nebo štěpeny tlakem, 

smykem, úderem nebo nárazem. Získávají se tak kusy odpadu požadované velikosti. 

V dnešní době se vyrábí mnoho typů drtičů, aby bylo možno vyhovět rozdílným 

požadavkům na drcený materiál. Patří zde drtiče čelisťové, kuželové, válcové, kladivové a 

odrazové. [24] 

3.6.3 Spalování odpadu 

Pro spalování nebezpečných odpadu se nejčastěji používá rotační pec, v menším 

měřítku pro tuhé odpady roštové spalovny a pro některé předem upravované materiály 

spalovny s fluidním ložem. Nejvíce jsou využívány kombinace bubnových pecí 

s dohřívacími komorami. 

Rotační pec je masivní objekt, ve kterém lze spalovat veškeré druhy odpadu. 

Provozní teplota v rotačních pecích při spalování nebezpečného odpadu je v rozsahu 900 

až 1 200 °C, v závislosti na druhu vstupního odpadu. Čím vyšší je teplota, tím více podléhá 

opotřebení žáruvzdorná vyzdívka a je zapotřebí ji chránit (např. tepelně izolačními vrstvy). 

Používané cihly mají vysoký obsah oxidu hlinitého a oxidu křemičitého. Jako ochrana 

žáruvzdorné vyzdívky před chemickým i mechanickými vlivy se využívá ztvrdlá vrstva 
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strusky vytvořená na začátku provozu spalovaným struskotvorným odpadem nebo 

materiálem.  

Rotační pec se skládá z otočné válcové nádoby, lehce nakloněné v horizontální ose o 

délce 10-15 m a vnitřním průměru 1-5 m. Odpad se pohybuje působením gravitace při 

rotaci a je dávkován vstřikováním kapalných odpadů, sudy jsou přepravovány dopravníky 

a pevný odpad přes násypku pece. Doba zdržení pevného odpadu záleží na úhlu nádoby a 

rychlostí její rotace. Pro dokonalé vyhoření odpadu je čas zdržení okolo 30–90 minut. 

Teplo je k odpadu přiváděno spalinami všemi třemi způsoby. Jedná se o sálání plamene na 

odpady i na část vyzdívky, sdílení tepla ze spalin na odpady a vedení tepla z horké 

vyzdívky. Pro vyšší účinnost zneškodnění toxických látek se po rotační peci, do procesu 

spalování, zařazuje i sekundární dohřívací komora. 

V dohřívací komoře je rozsah teplot 900-1200 °C. Ve většině zařízení se do 

dohřívací komory vstřikuje sekundární vzduch a tryskou kapalný i plynný odpad. Vysoká 

teplota a existence sekundárního vzduchu způsobuje, že dojde k úplnému vyhoření spalin a 

organické sloučeniny, jako PCB a dioxiny, jsou zcela odbourány. Doba zdržení spalin 

v dohřívací komoře závisí na její velikosti a objemovém průtoku. Pro dokonalé vyhoření 

plynů je základním požadavkem Směrnice 2000/76/ES zdržení spalin více než 2 sekundy.  

[4], [27] 

 

Obrázek č. 2: Schéma spalování odpadu v rotační peci [4] 
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3.6.4 Využití tepla 

Parní kotel (generátor) u spaloven nebezpečného odpadu má kapacitu v rozmezí 16 

až 35 MW v závislosti na velikosti zařízení. Plně vybavené zařízení průměrně vyprodukuje 

4 až 5 tun páry na 1 tunu spáleného odpadu. Kotel má ve spalovnách dvě funkce, ochlazuje 

spaliny a zároveň přenáší teplo ze spalin do jiného média. Médium je zde voda, ze které 

účinkem tepla vzniká především pára uvnitř kotle. Volba kotle je závislá na druhu 

vzniklých spalin, které jsou určeny typem spalovaných odpadů. Např. některé nebezpečné 

látky mohou vytvářet vysoce korozivní spaliny a společně s prachovými částicemi z pece 

snižují životnost kotlů. 

Pro výrobu páry a horké vody se ve spalovnách využívá především trubkové 

horkovodní kotle. Pára a horká voda vzniká ve svazcích trubek, jimiž prochází proud 

vzniklých spalin.[4] 

3.6.5 Čištění spalin a měření emisí 

Provoz spalovny nebezpečného odpadu v sobě zahrnuje mimo jiné i znečištění 

ovzduší. Při vypouštění znečišťujících látek do ovzduší hovoříme o emisích. Ještě před 

vstupem spalin do komína se provádí automatické kontinuální měření polutantů ve 

spalinách. Prvořadý cíl monitorování a analýzy průmyslových znečišťujících látek je určit 

identitu, koncentraci a rozsah toxického chemického znečištění. Jemnost a přesnost 

analytického měření je důležité, neboť definují kvalitu výsledků.  

Toto znečištění se porovnává s emisními limity stanovené platnými emisními 

normami, a v případě překročení se ukládají původcům spalin sankce. Monitorovací 

systém zahrnuje především měření: prachu, TOC, analyzátor kyslíku a HCL, CO, SO2, 

NOx. [6], [7],[19], [20] 

Tuhé znečišťující látky 

Odstranění tuhých příměsí je většinou technicky lépe zvládnutelné než odstranění 

plynných škodlivin. Existuje mnoho metod odstranění pevných příměsí, pro volbu 

nejlepšího postupu zachycení je důležitá dokonalá charakteristika. Mezi významné 

charakteristiky patří velikost a tvar částic, koncentrace, smáčivost, elektrický náboj a 

odpor, měrný povrch a jiné. 
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Zařízení na zachycení prachu z hlediska principu jejich funkce rozdělujeme na 

odlučovače mechanické, elektrické a filtry. Mechanické odlučovače pracují na principu 

gravitační nebo setrvačné síly, suchou nebo mokrou cestou. Mohou to být usazovací 

komory, cyklóny, Venturiho pračka a další. Elektrické odlučovače využívají přitažlivých 

sil mezi opačně nabitými částicemi prachu a sběrací elektrodou. Mezi nejstarší metody 

odstranění prachu je i zachycení na tkanině pomocí tkaninového filtru. Ve spalovnách 

nebezpečných odpadů se zejména potkáváme s odlučovači elektrostatickými a 

tkaninovými filtry. 

Podstatou elektrostatického odlučovače jsou opačně nabité elektrody, na které je 

vedeno stejnosměrné napětí. Jedna elektroda je sběrací, má relativně velkou plochu a podle 

druhu použití může mít různý tvar. Další je nabíjecí a má malou plochu, většinou jde o tyč 

nebo drát kruhového průřezu. Když postupně zvyšujeme vložené napětí, v určité době 

začne mezi elektrodami procházet proud následkem ionizace molekul plynu. Účinnost 

odlučovače je převážně závislá na měrném elektrickém odporu popílku. Odpor vrstvy 

popílku je ovlivněn složením odpadu, a především u nebezpečného odpadu se může rychle 

a výrazně měnit. Výhodou zařízení je malá ztráta tlaku a velká odlučivost pro částice 

s malými rozměry. Mezi nevýhody patří velké pořizovací náklady a rozměry odlučovače. 

Tkaninové filtry se dělí podle tvaru filtrační látky na hadicové a kapsovité. Na obou 

typech se tuhá znečišťující látka zachytává na tkanině a vzniká filtrační koláč. Při 

kontinuálním provozu narůstá tlaková ztráta zapříčiněná usazováním částic prachu, a je 

proto sledována monitorovacím systémem, který oznámí potřebu očištění filtru. Zachycený 

prach se proto musí pravidelně odstraňovat (regenerace látky), a to mechanickým 

oklepáváním, vibracemi, zpětným profukováním. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady 

a vysoká účinnost. Nevýhodou je neschopnost využití pro lepivé či vlhké materiály. [8], [4] 

Plynné znečišťující látky 

Čištění spalin od plynných znečišťujících látek může probíhat v závislosti na 

fyzikálním stavu sorpčního činidla suchými, polosuchými i mokrými procesy. Volba 

technologie čištění je závislá na druhu spalovaného odpadu. Pro spalovny odpadu je 

důležité zejména zachycení kyselých složek (SO2, HCl, HF), dále proces denitrifikace 

(odstranění oxidů dusíku) a nakonec odstranění stopových příměsí (organokovové 

škodliviny a rtuť).  
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Mokrý proces znamená sprchování spalin oběhovou vodou, peroxidem vodíku nebo 

pracím roztokem (s přídavkem vápenného mléka, hydroxidem sodným a dalšími reakčními 

činidly). Dochází tak k odstranění nejen kyselých složek, ale i prachových částic.  

V porovnání s jinými metodami má mokré praní vyšší účinnost čištění spalin. Problémem 

však jsou vzniklé odpadní vody. Odpadní vody jsou částečně řešeny čističkami odpadních 

vod, dále pak výrobou sádrovce. Přebytečná voda ze sádrovce je odstraněna v odstředivce 

a opětovně využívaná v procesu čištění spalin. 

Suchý proces čištění probíhá přidáním suchého sorpčního prostředku do proudu 

spalin. Nejčastěji to bývá vápno a uhličitan sodný. Vzniká suchý reakční produkt. 

Polosuchý (polomokrý) proces je vstřikování sorpčního prostředku rozpuštěného ve 

vodném prostředí. Jedná se například o vápenné mléko nebo suspenzi kalu. Reakční 

produkt je suchý, protože se v průběhu reakce odpařuje voda, a je možno jej následně 

recirkulovat. 

Při vysokoteplotních procesech se vytváří mimo jiné i oxidy dusíku, které je 

zapotřebí před vypuštěním do ovzduší snížit. Nejčastěji se využívá se reakce redukčního 

činidla (amoniaku nebo močoviny), metodou nekatalytického nebo katalytického procesu. 

Jestliže je amoniak nebo jeho vodný roztok vstřikován do spalovacího zařízení při teplotě 

870 °C až 970 °C, jedná se o proces nekatalytický. Tato metoda je náročná na provozní 

podmínky, proto je více využíváno katalytického procesu. V něm se na tělesa z nerezového 

plechu nanese aktivní hmota na bázi oxidů titaničitého, molybdenového nebo 

wolframového. Ta svým účinkem i při nižších teplotách 300 °C až 450 °C dovoluje průběh 

denitrifikačních reakcí. 

Pro odstranění těžkých kovů je aplikována metoda jejich adsorpce na aktivním uhlí 

obohaceném sírou, na koksu z nístějové pece, nebo na zeolitu. Při průchodu spalin přes 

aktivní vrstvu dochází k zachycení hlavně rtuti a organokovových škodlivin. Rtuť se může 

vyskytovat ve dvou formách, a to anorganické a elementární. Pro její zneškodnění je 

důležitý i obsah chlóru přítomného ve spalovaném odpadu. Vysoká koncentrace chloru má 

za následek vysoký stupeň chlorace rtuti, a tím dochází k vysoké účinnosti jeho odstranění. 

Znečištěný aktivní koks nebo uhlí je pak zachyceno odlučovačem pevných příměsí. [3], 

[4], [7]. 
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3.6.6 Produkty spalování 

Ve spalovně nebezpečného odpadu vznikají i produkty spalování. Mohou být 

skupenství plynného, kapalného i pevného. Tyto odpady se odstraňují skládkováním nebo 

se přečišťují. 

Mezi pevné produkty spalování patří popel nebo struska, což jsou hlavně 

nespalitelné frakce odpadu. Oba produkty jsou nejčastěji odstraněny uložením na skládku 

nebezpečných odpadů. Dále tuhé částice z odprášení spalin, nazývané popílek, a pevné 

zbytky z čištění odpadních vod. Prach ze spalovny, který je tvořen zejména z popílku ze 

spalovacího procesu, je unášen proudem plynů a zachytáván v procesu čištění spalin. 

Odlučovací zařízení odloučí většinu prachu, zbylý podíl je unášen přes komín dále do 

ovzduší. Množství prachu vypouštěného do ovzduší je kontinuálně měřeno. Podle druhu 

spalovaného odpadu a závislosti reakční rovnováhy jsou v prachu koncentrovány i jiné 

prvky a sloučeniny. Ekologická závadnost pevných produktů spalování spočívá v obsahu 

toxických (popřípadě karcinogenních) kovů, dioxinů, furanů a vysokých objemech 

produkce. Úletový popílek má na svém povrchu nakoncentrované různé vysoko škodlivé 

látky, a proto představuje významné nebezpečí pro životní prostředí. Pro svůj velký měrný 

povrch mohou tedy popílky pevně vázat toxické anorganické i organické škodliviny.  

Odpadní spaliny, obsahující látky jako oxidy uhlíku, oxidy síry i dusíku, 

chlorovodík a jiné, jsou zachycovány v procesu čištění spalin (kapitola 3.6). Oxid uhelnatý 

vzniká při nedokonalém spalování odpadů na bázi uhlíku. Je produkován při nedostatečné 

teplotě a obsahu kyslíku při hoření, a tudíž neproběhne úplná oxidace, až na oxid uhličitý. 

Obsah CO je tedy míra kvality spalovacího procesu. Pokud odpad obsahuje sirnaté 

sloučeniny, pak při jeho hoření vzniká především SO2 a menší množství SO3. Zdroj 

odpadu je např. sádrovec a čistírenské kaly. Oxidy síry způsobují okyselení a jsou 

kontinuálně měřeny. Spalovny také produkují různé oxidy dusíku a v závislosti na 

příslušném oxidu mohou mít toxické a kyselé účinky. NO a NO2 vzniká z odpadů 

obsahující dusík i z přeměny atmosférického dusíku ze spalovacího vzduchu. Dále mohou 

být odstraňovány a měřeny látky v odpadních spalinách: TOC, HCl, HF, HBr, HI, Br, I, 

těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky.  
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Odpadní vody vznikají zejména při mokrém čištění spalin. Množství odpadních vod 

a koncentrace znečišťujících látek v ní obsažené závisí na druhu spalovaném odpadu a na 

systému čištění spalin. Pro snížení množství odpadních vod se využívá recirkulace vod 

z čištění spalin. Existují tři hlavní metody čištění odpadních vod. Fyzikálně-chemické 

čištění, kde se využívá úprava pH, usazování, odvodňování, filtrace. Na spalovnách 

nebezpečného odpadu se často mísí kyselé a alkalické odpadní vody z mokrého čištění 

spalin za výroby sádrovce. Odpařování při spalovacím procesu, rozprašováním sušícího 

zařízení pracujícího podobně jako u polosuchého procesu čištění. Neutralizované odpadní 

vody jsou vstřikovány do proudu spalin, odpaří se voda a znečišťující látky se následně 

odstraní v procesu čištění spalin (např. na tkaninovém filtru). Samotné odpařování je 

proces, kdy zkondenzované vody vyrobené v samostatném reaktoru jsou často málo 

znečištěné a mohou se tedy vypouštět bez speciálních opatření. Dalším zdrojem je chlazení 

strusky. Spalovny mají vybudovanou buď vlastní čističku odpadních vod, nebo za úplatu 

tyto vody předávají k přečištění jiné firmě. [3], [4], [13], [18] 

3.7 Energetické využití odpadu 

Hlavní snahou moderního odpadového hospodářství, mimo snížení objemů odpadů 

na skládky a předcházení vzniku odpadů, je využití energetického potenciálu uloženého 

v odpadech. Energii uloženou v odpadech je možno využít termicko oxidačním procesem. 

Jedná se především o tepelnou energii získanou ze spalování odpadu. Současné právní 

předpisy přesně nedefinují pojem energetického využití odpadů, aby však bylo zařízení 

označeno za EVO, je pro něj podstatné, že odpad slouží k užitečnému účelu a zároveň 

nahrazuje fosilní paliva. Tím vzniká úspora neobnovitelných zdrojů jako je ropa, zemní 

plyn či uhlí. Zároveň spalováním odpadů je zmenšen jejich objem, a tím se zredukuje i 

množství odpadů uložených na skládky. 

Od roku 2003 jsou energeticky využívané odpady sledovány oddělením surovinové a 

energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich množství je zaznamenáváno 

na několika pracovištích, a to na ČSÚ, ČHMÚ, VúV CeHO, CENIA a MPO. Jelikož se 

zaznamenávají odpady z různých důvodů, a za použití odlišných metod, nejsou výsledná 

data prakticky porovnatelná. V grafu č. 4 je zobrazen vývoj energetického využití 

nebezpečných odpadů z dat oddělení surovinové a energetické statistiky MPO. V této 

statistické studii je považováno energetickým využitím spalovaní tuhých komunálních, 



Markéta Valová: Nakládání s nebezpečným odpadem 

2011 21 

nemocničních a průmyslových odpadů i využívání alternativních paliv z odpadů, za 

podmínky, že vyrobená energie je využívaná a má energetický přínos. Zařízení jsou 

rozdělena na čtyři kategorie: spalovny tuhého komunálního odpadu, spalovny 

průmyslového a nemocničního odpadu, využívání alternativních paliv v cementárnách, 

vápenkách a ve velké energetice. [9], [10],[11], [12] 

Vývoj energetického využití průmyslových a nemocničních odpadů
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Graf č. 4: Vývoj energetického využití nebezpečného odpadu [9] 

Rozvoj energetického využití 

Pro investice do zařízení na energetické využívání odpadů existuje v České republice 

mnoho bariér. Jedná se o aspekty, které komplikují, prodražují a někdy zcela znemožňují 

realizaci záměru. Významnou překážkou jsou legislativní omezení. Od roku 2003 až do 

poloviny roku 2010 bylo prakticky nemožné postavit zařízení pro energetické využití 

odpadu, zároveň nebylo možné čerpat finanční dotace z evropských fondů pro negativní 

pohled MŽP na výstavbu nových spaloven. Tento dlouhodobý postoj MŽP ovlivnil názory 

lokální veřejné správy. Dále jsou to bariéry ekonomické, související s vysokou cenou na 

pořízení nových strojů pro energetické využívání odpadů a zároveň s cenou, za kterou bude 

toto zařízení nabízet vzniklou energii. Původci odpadů v ČR jsou motivováni k 

ekonomickému využití jiných metod zneškodnění odpadů. Nejčastěji tedy volí 

skládkování, jako stále levnější metodu. Další důležité překážky jsou na straně investora. 

Mezi nejvýznamnější patří snížená akceptace některých společností proti rozvoji 

průmyslové výroby, která znamená výstavbu průmyslových zařízení. Proto také část 

veřejnosti má negativní postoj k zařízení na energetické využití odpadu. 
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Energie je základem ekonomického rozvoje společnosti, existují však různé pohledy 

jak zajistit její dostatek. Většina z občanů ČR chápe potřebu energetického využití odpadů, 

přesto toto zařízení z pochopitelných důvodů nechce ve svém blízkém okolí. Negativní 

informace, které získávají, jsou často zkreslené nebo nepravdivé. Aby energetické využití 

odpadů v ČR zaznamenalo rozvoj, je potřeba přijmout ještě hodně změn. Umožnit vizi 

budoucího odpadového hospodářství, uskutečnit dlouhodobou informační osvětu, 

propagovat úspěchy energetických zařízení a je zde nutnost společenské i politické ochoty 

řešit tuto problematiku. Současná vláda chce snížit energetickou závislost ČR na cizích 

zdrojích a jedním z možných řešení by mohlo být energetické využití opadů. [10] 

Energetické využití nebezpečného odpadu 

Zařadit spalovnu v ČR do kategorie energetického využití je zatím legislativně 

možné pouze pro komunální odpad. V mnoha případech spaloven nebezpečného a 

průmyslového odpadu totiž nejsou přesně známy hodnoty výhřevností spalovaného odpadu 

ani vyrobeného a využitého tepla, proto je problematický odpočet podpůrného paliva.  

Přesto spalovny nebezpečného odpadu mohou uvolnit energetický potenciál odpadu 

a mohou dodávat elektřinu, páru či teplo. Energetické vstupy jsou výhřevný odpad i 

podpůrné palivo. Rozdíl mezi vstupy a využitelnými výstupy jsou ztráty a cílem správné 

technologie je snížit tyto ztráty na minimum. Některé spalovny využívají vzniklou energii 

pro vlastní provoz, jiné také prodávají vzniklou páru jiným odběratelům. [9], [14] 
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4 Spalovna SPOVO a.s. 

Spalovna průmyslových odpadů SPOVO a.s. je jedna ze šesti spaloven 

provozovaných společností SITA CZ. Nachází se v severní průmyslové zóně města 

Ostravy. Konstrukčním a technologickým řešením patří mezi nejmodernější a 

nejbezpečnější zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu nejen v ČR, ale i ve střední 

Evropě. Provoz podléhá dohledu příslušných správních orgánů a je řízen platnými 

legislativními předpisy a nařízeními. 

Tato spalovna je určena pro bezpečné zneškodnění mnoha druhů nebezpečných 

odpadů, zejména s vysokým obsahem chlóru, síry, těžkých kovů. Jedná se o jediné zařízení 

v ČR s povolením termické likvidace PCB a freonů. Zároveň využívá tepla vzniklého při 

spalování pro výrobu páry a elektrické energie. 

Po úspěšném provedení zkušebního provozu, byl trvalý provoz spalovny zahájen 

v červenci 2001 a v současné době má povoleno spalovat o kapacitě 2,3 t/hod při 8 000 

provozních hodin. V příloze č. 3 je schéma spalovny SPOVO a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3:  Spalovna SPOVO a.s. [30] 
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Velín 

Celá spalovna je řízena centrálním řídicím systémem ovládaným z velínu. Veškeré 

provozní údaje jsou svedeny na řídící panel, kde operátor nastavuje zvolené parametry.  

Operátor na základě těchto parametrů řídí proces spalování, čištění spalin a čištění 

odpadních vod. V místnosti velínu je i jeřábník, který na základě pokynů operátora dávkuje 

pevný odpad do rotační pece přes stacionární přední stěnu. 

 

 

 

Obrázek č. 4: Velín 
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Příjem odpadů 

Odpady jsou přijímány v autocisternách, kontejnerech i jako samostatný kusový 

materiál. Nejprve je odpad zvážen na váze spalovny a podle skupenství je uložen do sekcí, 

zásobníků nebo do skladu odpadů. U kapalných odpadů je také odebrán vzorek na analýzu 

do laboratoří. Objemný materiál je drcen v drtiči uloženém v prostoru sekcí. 

 

 

Obrázek č. 5: Přeprava nebezpečného odpadu v kontejneru, cisterně [7] 

 

 

 

Obrázek č. 6 : Skladování odpadů v cisternách, sekcích 
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Laboratoř 

Laboratoř spalovny slouží k provádění analýz potřebné pro provoz spalovny. Měla 

jsem zde možnost provádět stanovení spalného tepla, stanovení obsahu vody, měření 

teploty varu, stanovení chlorů (titračně), zkoušku mísitelnosti a práci s rentgenovým 

analyzátorem. 

 

Obrázek č. 7: Laboratoř spalovny 

 

Obrázek č. 8: Stanovení obsahu vody                        Obrázek č. 9: Stanovení spalného tepla 
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Spalovací část  

Úsek spalovny, kde dochází k hoření odpadu, tvoří rotační pec a sekundární 

dospalovací komora. Nespalitelný zbytek odchází z rotační pece ve formě strusky. 

Obrázek č. 10: Rotační pec                                 Obrázek č. 11: Pohled do sekundární pece 

 

Struska je odváděna mokrým vynašečem strusky, kde je zároveň ochlazována. Již 

vychladlá struska je vysypávána do kontejneru a dále je s ní nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem. Veškerá struska se ukládá na skládku nebezpečného odpadu 

v Rapotíně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Odvod ochlazené strusky do kontejneru 
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Výroba páry a elektrické energie 

Vznik teplých spalin ze spalování odpadů je využíván k výrobě vodní páry. Ta je 

použita pro vlastní technologii, popřípadě pro komerční účely. Vyrábí se z ní také 

elektrická energie, která je využívána pro vlastní potřebu spalovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Část provozu, v níž dochází k výrobě páry a elektřiny 

Čištění spalin 

Spaliny vzniklé při procesu spalování jsou nejprve odváděny do elektrostatického 

filtru. Zde dochází k odstranění polétavého popílku. Následně přecházejí spaliny do 

dvoustupňového mokrého praní. V prvním stupni (kyselá pračka) jsou spaliny skrápěny 

procesní vodou a dochází zde k odstranění zejména HCl, HF a také k odstranění těžkých 

kovů (zejména rtuti). Druhý stupeň (alkalická pračka) je díky vysokému podílu SO2 ve 

spalinách, které chceme odstranit, rozdělen na dvě prací jednotky. Spaliny jsou zde 

skrápěny vápenným mlékem. Po průchodu mokrým praním je do spalin vstřikován aktivní 

koks pro zachycení dioxinů a těžkých kovů. Ty jsou následně zachyceny na rukávcích 

tkaninového filtru. Následuje čištění oxidů dusíku, a to vstřikováním vzducho-čpavkové 

směsi v DENOx katalyzátoru (selektivní katalytický reaktor). Již přečištěné spaliny pak 

odchází komínem o výšce 50 m, kde je umístěno kontinuální měření vybraných polutantů. 

[7], [30] 
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          Obrázek č. 14: Elektrostatický filtr        Obrázek č. 15: Mokrá pračka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Tkaninový filtr 
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Obrázek č. 17: Systém DENOx    Obrázek č. 18: Komín 
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5 Závěr 

Nakládání s nebezpečnými odpady je významným problémem pro životní prostředí. 

O problematiku těchto odpadů se většina vyspělých průmyslových zemí začala zajímat již 

koncem 70. let. Moderní přístupy k nakládání s odpady jsou podporovány právními 

normami Evropské unie i České republiky. 

Nejčastější způsob likvidace nebezpečných odpadů je termický rozklad. Jedná se o 

částečně ekonomický proces, kde využití tepla vzniklého v procesu je pozitivním vedlejším 

jevem. Není to však hlavní důvod pro volbu této metody zneškodňování a zároveň není 

vždy zcela nejúčinnější. Spalování by mělo být použito pouze pro minimální množství 

odpadů, které již nelze využít jako druhotné suroviny. Dnes je tento proces nahrazován 

některými novými postupy, např. biodegradací. V ČR je nejčastěji nebezpečný odpad 

likvidován fyzikálně-chemickou úpravou (údaje z roku 2009).  

Měla jsem možnost spolupracovat se spalovnou SPOVO a.s. V praxi jsem zjistila, 

jak se nakládá s nebezpečným odpadem, od shromažďování po konečnou likvidaci 

nespalitelných odpadů. Závěrem bych chtěla konstatovat, že firma postupuje podle platné 

legislativy a spolupracuje se správními orgány ČR. Autorizované měření emisí škodlivin 

ze spalovny (z roku 2007 a 2008) lze nalézt na internetové stránce společnosti. 
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