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ANOTACE 

 Komunální odpad je v dnešní době stále ještě nedostatečně využívaným 

zdrojem energie. Ve vyspělých státech EU se energeticky využije polovina odpadu, 

v ČR je to pouze třetina.  

Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním způsobů využití odpadů 

v Ústeckém kraji. V první její části se zabývám všeobecným přehledem současného 

stavu problematiky produkce a nakládání s komunálním odpadem včetně 

legislativního rámce odpadového hospodářství. V další části jsem přiblížil nejčastější 

způsoby a technologie nakládání s komunálními odpady. V experimentální části 

diplomové práce se již zaměřuji na konkrétní způsob zpracování, a to energetické 

využití komunálních odpadů ve spalovně. Závěrem jsem zhodnotil výhodnost 

energetického využití KO oproti jeho ukládání na skládky. 
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ANNOTATION 

Nowadays, municipal waste is still insufficiently used source of energy. In 

developed EU countries, half of the waste is reused to energy. In the Czech 

Republic, we reuse only one third of it. 

This thesis presents a comparison of recovery operations in the region 

Ústecký . The first part deals with a general overview of the current state of problems 

of production and municipal waste management, including waste management 

legislative framework. The next part describes the most common ways and 

technologies of the municipal waste management. The experimental part of the 

thesis focuses on a specific method of processing and energy recovery of municipal 

waste incinerators. Finally, I evaluated the benefits of energy recovery of municipal 

waste in comparison to landfilling. 
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municipal waste, waste to energy, incineration, incinerator 
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1 ÚVOD 

 Ochrana lidského zdraví a šetrnost k životnímu prostředí jsou základními 

požadavky pro posuzování vhodnosti způsobů využívání odpadů. Na evropském 

kontinentu má spalování dlouhodobou tradici. Původním cílem bylo i u nás odpady 

především hygienicky odstranit, záhy však začal být využíván jejich energetický, ale i 

materiálový potenciál.  

 Již v roce 1870 učinili členové fysiokratické společnosti magistrátu hlavního 

města Prahy návrhy k lepšímu zužitkování výkalů a jiných odpadků. V počátku 20. 

století má Praha již funkci městského inženýra, do jehož kompetence patří i čištění 

města. Ten konstatuje, že (cit.) „ … zužitkování smetků děje se způsobem 

hospodářským; smetky odvážejí se buď na smetiště, kde se prodávají anebo na 

nádraží a rozvážejí se na venek; dnes (1908) však poptávka je malá, cena klesá a 

smetky se hromadí na smetištích, což může vésti ke kalamitě. Je tedy nutno 

uvažovati o různých způsobech zužitkování smetků a to jest u nás výhodné buď: 

třídění nebo spalování…“. Řešením tohoto neúnosného stavu měla být výstavba 

spaloven. Moderní evropský trend té doby zachytilo v českých zemích pouze Brno 

(1905). Byla tu vůbec první spalovna na území Rakousko - Uherské monarchie, která 

již v té době využívala spalování odpadu k výrobě elektrické energie. Tato spalovna 

sloužila k tomuto účelu až do roku 1941. Pražští radní o spalovně tehdy uvažovali 

dvacet let a až epidemie úplavice v roce 1929, jejíž původ se shledal 

v nehygienickém nakládání s odpadky, úvahy převedla do realizace třídírny a 

spalovny odpadů ve Vysočanech. Tento téměř bezodpadový provoz byl zahájen 

v roce 1933 a ukončen až v devadesátých letech. [3] 

 Předpokladem dnešního moderního odpadového hospodářství, vedle 

předcházení vzniku odpadů a snížení množství odpadů ukládaných na skládky, je 

využití surovin a energie z odpadů. Bohužel v České republice zatím většina 

komunálního odpadu končí na skládce, což je v přímém rozporu s trendy odpadové 

politiky Evropské unie.  
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1.1 Statistika odpadů v České republice 

Ročně vzniká v České republice přibližně 30 mil. tun odpadů, z toho přibližně 4 

mil. tun komunálních odpadů. Znamená to, že za rok vyprodukuje každý občan ČR 

přibližně 400 kilogramů odpadů. V porovnání s ostatními hospodářsky vyspělými 

státy Evropy je to „relativně nízká“ produkce, takže se dá očekávat, že množství 

komunálních odpadů poroste. Komunální odpady představují necelých 15% 

celkového množství odpadů, které u nás vznikají. 

• Tříčlenná domácnost ročně vysype do popelnice jednu tunu odpadků. 

• Energetické využití 100 000 tun odpadu (300 000 obyvatel) pro výrobu 

elektřiny a tepla ročně nahradí 25 milionů m3 zemního plynu nebo 65 000 

tun hnědého uhlí. 

• Získá se teplo pro 20 000 domácností a elektřina pro provoz spalovny a 

běžnou spotřebu několika tisíc domácností. 

• Ze 100 000 tun komunálního odpadu se vytřídí 2000 tun železa. 

• Vzniklý popel má desetinu objemu původního odpadu a čtvrtinu jeho váhy. 

• Z toho je 20 000 tun popelovin, tedy škváry, která má vlastnosti jako 

využitelné výrobky nebo původní inertní materiály 

• Popeloviny lze využívat jako stavební výrobek s mírou materiálového 

využití až 97%. [2] 

 

2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Statistika uvedená v úvodní kapitole diplomové práce mě navádí k otázce: 

„Jak dlouho ještě budeme komunální odpad, cenný zdroj energie a surovin, ukládat 

bez užitku na skládky? „ 

Cílem předkládané diplomové práce je porovnat energetické využití 

komunálního odpadu se stále často využívaným způsobem jeho odstranění, a to 

skládkováním v regionu Ústeckého kraje.  
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3 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY ENERGETICKÉHO 
VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním 

předpisu zákona o odpadech s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. [30] 

Na rozdíl od nakládání s jinými, než komunálními odpady je nejčastějším 

způsobem nakládání některý ze způsobů odstraňování. V roce 2008 činil podíl 

odstraňování komunálních odpadů 80% z celkového nakládání. Přestože podíl 

odstraňování stagnuje, stále dochází vlivem chybějících kapacit pro materiálové a 

energetické využití ke skládkování směsných komunálních odpadů. Naopak výrazně 

jiná je situace u tříděných složek odpadů (sklo, plasty, papír), kdy je většina odpadů 

občany vytříděnými materiálově využita. 

 

 
Obrázek č. 1: Schéma integrovaného systému nakládání s odpady [20] 

 

Oproti roku 2002 vzrostl podíl využití odpadů v roce 2008 na celkovém 

nakládání s odpady o 6,4%. Z celkového množství vytříděných odpadů je 96% 

materiálově využito a 4% jsou využity energeticky. Skládkování představuje stále 

nejčetnější způsob odstraňování odpadů. Podíl skládkování na celkovém odstranění 

všech odpadů je 93%. [5] 
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3.1 Legislativa odpadového hospodářství 

Česká republika od poloviny 90. let minulého století usilovala o zapojení do 

západoevropského společenství, zejména Evropské unie. Tato snaha sebou nutně 

nesla závazek přizpůsobit své právní prostředí potřebám a požadavkům 

společenstva. Legislativa odpadového hospodářství není výjimkou.  

 Základním právním předpisem evropského odpadového hospodářství až do 

roku 2010 byla Rámcová směrnice 75/442/EHS. Cílem směrnice je především 

sjednotit názvosloví v této oblasti, stanovit povinnost zpracovávání a aktualizace 

národních koncepcí nakládání s odpady, vést členské státy k prevenci, recyklaci a 

zpracování odpadů, k získávání druhotných surovin, případně energie a k uplatnění 

jiných postupů umožňujících opětovné použití odpadů. Ve směrnici byl promítnut 

princip integrované ochrany životního prostředí, tj. princip spočívající v přijímání 

pouze takových opatření v nakládání s odpady, která neohrožují lidské zdraví a 

ostatní složky životního prostředí (vodu, ovzduší, půdu, rostliny a živočichy). V 

souladu se směrnicí jsou členské státy povinny určit orgán odpovědný za plánování a 

organizaci v nakládání s odpady, povolování a kontrolu stanovených povinností při 

provádění opatření v této oblasti.[24]  

Rámcová směrnice, přijatá v roce 1975, již neodpovídala současným 

potřebám společnosti, zejména technickému pokroku a právnímu vnímání systému 

nakládání s odpady, a proto po delším přípravném období byla v roce 2008 přijata 

Evropským parlamentem a Radou nová směrnice o odpadech 98/2008/ES. Hlavním 

cílem směrnice je „přiblížení se k evropské recyklační společnosti s vysokou úrovní 

hospodárnosti využívání zdrojů“. V souladu s tím klade nová směrnice větší důraz na 

vlastní předcházení vzniku odpadů, na přijímání opatření na podporu opětovného 

použití výrobků, na podporu vysoce kvalitní recyklace spojené s účinnými systémy 

tříděného sběru odpadů z papíru, kovu, plastu a skla. 

 V roce 2020 musí být opětovně využito či recyklováno 50 % hmotnosti těchto 

druhů odpadů, pocházejících z domácností. [22] Obecně prevence vzniku odpadů je 

chápána tak, že dochází k využívání nových technologií a výrobků více šetrných k 

životnímu prostředí než dosud. Pokud jsou již odpady produkovány, pak mají být 

využity co nejblíže u zdroje a nesmí vynucovat vznik a provoz rozsáhlých systémů 

nakládání s odpady, a zanechávat tak co nejmenší negativní dopady na životní 
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prostředí. V definici odpadu se novelizovaná směrnice příliš neliší od stávající 

evropské úpravy; nadále není zcela jasně definován přechod mezi odpadem a 

druhotnou surovinou. Nově je formulován přístup EU k nakládání s biologickými 

odpady, kdy členské státy mohou stanovit systém odděleného sběru takového 

odpadu za účelem kompostování a anaerobní digesce odpadu. Při zavedení systému 

musí však „zohlednit zásadu předběžné opatrnosti a udržitelnosti, technickou 

proveditelnost a hospodářskou životaschopnost, ochranu zdrojů i celkové dopady na 

ŽP, lidské zdraví, hospodářské a sociální dopady“. Ve směrnici je jasně stanovena 

hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. předcházení vzniku, příprava k 

opětovnému použití, recyklace, jiné využití, například energetické a odstranění. 

Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci členského státu musí vytvářet 

komplexní celek, integrovaný systém. Životní prostředí v souladu se současnou 

smlouvou o fungování EU (Lisabonskou smlouvou) totiž náleží mezi oblasti, v nichž 

se uplatňuje sdílená pravomoc Unie a členských států.[21] 

 Neméně důležitou je směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. Účelem 

směrnice je nastavit takové technické a bezpečnostní požadavky na umístění, provoz 

skládek a ukládání odpadů, které nejen naplní cíle Rámcové směrnice o odpadech, 

ale zároveň stanoví postupy a návody pro předcházení nebo maximální omezení 

negativních účinků skládkování odpadů na životní prostředí. Jedním z cílů směrnice 

je postupné snižování podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky oproti celkovému množství vyprodukovanému v roce 1995. 

Postupně má být dosaženo snížení na 75 % hmotnosti do pěti let od implementace 

směrnice do právního řádu členského státu, na 50 % hmotnosti do osmi let a na 35 

% hmotnosti do 15 let. Odklon biologicky rozložitelných odpadů od skládkování by 

měl být uskutečňován pomocí recyklace, kompostování, anaerobní digesce, 

materiálového či energetického využití odpadů. [23] 

Právní rámec odpadového hospodářství v podmínkách ČR tvoří zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon). Koncepce zákona vychází ze dvou základních 

předpokladů, a to odpovědnosti původce odpadu a hierarchie nakládání s odpady. 

Současný zákon o odpadech v sobě implementuje řadu právních předpisů Evropské 

unie včetně těch, které řeší specifické způsoby nakládání s odpady, např. 

elektrickými a elektronickými zařízeními, autovraky, akumulátory a bateriemi. Přesto 
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jsou v celé řadě záležitostí nakládání s odpady přijaty zvláštní právní předpisy, např. 

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. K zákonu o odpadech byla přijata řada prováděcích právních předpisů, 

jedná se především o vyhlášky stanovující Katalog odpadů, použití upravených kalů 

na zemědělské půdě, upravující podrobnosti nakládání s odpady, nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady, podmínky ukládání odpadů na skládky a další. [30] 

Na základě zákona o odpadech jsou v oblasti nakládání s odpady zpracovány 

významné koncepční dokumenty, kterými jsou plány odpadového hospodářství. Plán 

odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) byl přijat nařízením vlády č. 

197/2003 Sb., a to na období deseti let. Závazná část plánu určuje kvantitativní a 

kvalitativní cíle pro odpadové hospodářství republiky a je podkladem pro zpracování 

plánů odpadového hospodářství krajů a větších původců odpadů včetně obcí. Cíle 

POH ČR vyplývají především z požadavků právních předpisů Evropské unie. 

Zásadní vztah k odpadovému hospodářství obcí, respektive ke komunálním 

odpadům, mají následující cíle: 

• snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, 

• maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů, 

• minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s 

odpady, 

• snížení měrné produkce nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování, 

• vytvoření integrovaných systémů nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich 

propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti 

území, 

• nepodporování výstavby nových skládek odpadů ze státních prostředků, 

• nepodporování výstavby spaloven komunálních odpadů ze státních 

prostředků, 

• zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících 

odpadů do roku 2012 a zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % 

do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, 

• snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 

ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování, 
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• uzavření a rekultivace skládek, které nejsou dlouhodobě schopny plnit zákonné 

požadavky na provoz a jejich technický stav; skládky, které nesplňují zákonem 

stanovené podmínky provozovat nejdéle do 16. 7. 2009, 

• snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

(BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 

% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. [18] 

Jedním z novodobých opatření, které má přispět především k odklonu 

biologicky rozložitelného odpadu od skládkování v souladu s cíli POH ČR, a 

samozřejmě s cíli EU, je podpora výstavby zařízení na energetické využívání 

směsných komunálních odpadů z prostředků Evropské unie. Nařízením vlády č. 

473/2009 Sb., se ruší ustanovení vylučující podporu výstavby nových spaloven 

komunálních odpadů ze státních prostředků, obsažené v POH ČR. [17] Tímto 

opatřením se vytvářejí možnosti využití prostředků EU alokovaných v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 na projekty výstavby zařízení 

energetického využití odpadů, jež se v souladu s nejlepšími dostupnými technikami 

mají stát nedílnou součástí regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady. 

Transpozice nově přijaté evropské směrnice 98/2008/ES o odpadech do 

právního řádu členských států Evropské unie vyžaduje úpravu zákona o odpadech a 

jeho prováděcích předpisů platných v podmínkách ČR. V souvislosti s tím se 

rozvinula v odborných i politických kruzích široká diskuse zaměřená na oblast právní 

úpravy odpadového hospodářství, která vede k tomu, že v současné době je 

připravován nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. 

Není bez zajímavosti informace, že novela rámcové směrnice 75/442/EHS o 

odpadech v Evropském parlamentu zahrnuje energetické využívání odpadů mezi 

technologie využívání odpadu. Zároveň EP zamítl návrh, aby tomuto energetickému 

využívání předcházela povinnost mechanicko-biologické úpravy (MBÚ). [24] 

 

3.2 Produkce odpadu 

 I přes navrhovaná opatření v oblasti prevence vzniku komunálních odpadů se 

předpokládá postupné zvyšování jejich produkce. Systémová řešení jsou 

ovlivňována především požadavky na výrazné zvýšení využití komunálních odpadů a 
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současně i výrazné snížení množství komunálních odpadů odstraňovaných 

skládkováním. 

Nejnáročnější oblastí nakládání s komunálními odpady je rozšiřování 

technologií odděleného sběru využitelných složek, včetně bioodpadu z komunálních 

odpadů, požadované v rámci hlavních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a 

dále zavádění nových technologií zpracování komunálních odpadů v důsledku 

povinnosti snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky, stanovené rovněž jako jeden z hlavních cílů POH ČR a také 

zákonem o odpadech.  

Produkce odpadu je spojená s životním stylem, nadprodukcí, plýtváním a v 

neposlední řadě i laxností legislativy (ČR i EU) nadprodukci odpadů řešit jinak, než 

jen vyhláškami a směrnicemi. 

V příloze č. 1 této diplomové práce je uvedena statistika Evropského 

statistického úřadu (Eurostat) Produkce KO a způsoby nakládání s nimi v zemích EU 

(EU27) za rok 2010. 

 Z této tabulky je zřejmé, že produkce KO v kg na 1 obyvatele je v přepočtu na 

množství lidí v České republice čtvrté nejnižší z 27 zemí Evropské unie. V roce 2010 

připadlo na jednoho Čecha 317 kilogramů komunálního odpadu, zatímco průměr EU 

činil 502 kilogramů. V zemích EU přibližně 38 % odpadu v EU skončilo na skládkách, 

22 % ve spalovnách, 25 % bylo recyklováno a 15 % kompostováno. V ČR jsou tato 

čísla značně odlišná. Skládkováním bylo odstraněno až 68% KO. Naopak pouze    

14 % bylo recyklováno a jen 2 % kompostována. 

Pokud bych se zaměřil na ostatní země EU, tak nejvíce KO vyprodukovali 

v roce 2010 na Kypru, a to 760 kg na 1 obyvatele. Za nimi pak následují 

Lucembursko (678 kg), Dánsko (673 kg) a Irsko (636 kg). Pod 400 kg na 1 obyvatele 

mělo produkci KO pouze sedm zemí, přičemž ve všech případech jde o státy střední 

a východní Evropy, které EU rozšířily buď v roce 2004, nebo 2007. Nejméně KO 

podle Eurostatu vyprodukuje občan v Lotyšsku, a to 304 kg. 

Dále jsem z této statistiky vyčetl, že jsou v rámci EU stále ještě země, které 

všechen vyprodukovaný KO v roce 2010 uložily na skládky – Bulharsko 100%, 

Turecko 99% a Chorvatsko 96%. Na druhé straně Německo, Nizozemsko a 

Švýcarsko neuložily na skládku žádný KO. [8] 
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Obrázek č. 2: Vývoj produkce odpadů v ČR za období 2002 – 2010 [5] 

 

V roce 2010 dosáhla celková produkce odpadů v ČR 24,1 mil. tun. Oproti roku 

2009, kdy produkce dosáhla 24,2 mil. tun, se jedná o pokles o 0,5 %. 

Celková měrná produkce směsných komunálních odpadů v objemovém 

vyjádření představuje 1,7 m3/obyvatele a rok, které po uložení na skládce zaujmou 

objem cca 0,3 m3. Tedy každý z nás ročně „přispěje“ k zatížení životního prostředí 

přibližně 300 litry objemu skládek v ČR. [3] 

 Z následující tabulky č. 1 vyplývá, že produkce komunálního odpadu 

meziročně vzrostla o jedno procento, tedy asi o dva kg na obyvatele. Množství 

nebezpečného odpadu naopak kleslo na 90% z roku 2009 a celkem v roce 2010 

vzniklo asi 1,3 milionu tun tohoto odpadu. Podle statistiků souvisí pokles produkce 

nebezpečného odpadu se strukturálními změnami v průmyslu a s útlumem výroby 

vlivem krize. 

Tabulka č. 1: Produkce odpadů v ČR v roce 2010 [5]   

PRODUKCE ODPADŮ V ČR V ROCE 2010 (v tunách) 

 2010 2009 Podíl 2010/2009 

Celkem 24 123 560 24 235 648 99,5 

Nebezpečný odpad 1 370 679 1 510 825 90,7 

Podíl nebezpečného 

odpadu na produkci 

celkem (%) 

5,7 6,2  
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Podnikový odpad 20 423 322 20 513 766 99,6 

Podíl podnikového odpadu 

na produkci celkem (%) 
84,7 84,6  

Komunální odpad 3 334 240 3 309 667 100,7 

Odpad na obyvatele v kg 317 315  

 

Životní cyklus komunálních odpadů začíná jejich odložením do sběrných 

nádob v domácnostech (domovní odpady) nebo na stanovištích  (vytříděné odpady, 

objemné odpady, odpady ze služeb, průmyslové odpady nesouvisející s výrobou). 

Na druhém konci životního cyklu slouží jako náhrada primární suroviny (v případě 

materiálového využití), náhrada primárního zdroje energie (v případě energetického 

využití) nebo trvalé uložení na skládce komunálního odpadu.  

Informace o množství komunálních odpadů na území obcí a v regionech jsou 

vzhledem k vybavení objektů k nakládání s odpadem vážícím zařízením běžně 

dostupné. Množství odpadů se stanoví z evidence odpadů, kterou vedou průběžně 

všichni původci odpadů a oprávněné osoby včetně obcí v souladu se zákonem o 

odpadech. Na regionální úrovni se tyto údaje zjistí setříděním údajů z Informačního 

systému odpadového hospodářství (ISOH), spravovaného ministerstvem a 

provozovaného Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA). 

Tabulka č. 2: Produkce KO podle krajů v roce 2010 [5] 
 

 
 
 

ČR - kraje 

 
 

KO 
celkem 

 
Z toho 

 
KO na 1 
obyvatele  
v kg 

Běžný 
svoz 

odpadu 

Svoz 
objemného 

odpadu 

Odděleně 
sbírané 
složky 

Odpad 
z komunálních 

služeb 
Česká republika 3 334 240  2 390 421  352 339  528 893  62 587  317,0  
Hl. m. Praha 372 145  245 147  49 655  59 464  17 880  297,3  
Středočeský 523 201  409 980  44 401  60 671  8 149  416,2  
Jihočeský 217 918  154 611  18 862  38 200  6 245  341,6  
Plzeňský 136 904  88 455  21 874  25 530  1 046  239,3  
Karlovarský 92 661  66 932  11 481  13 129  1 118  301,2  
Ústecký 256 231  185 400  31 756  34 513  4 562  306,6  
Liberecký 123 892  90 112  16 137  16 484  1 159  281,9  
Královéhradecký 148 225  111 206  8 761  27 327  932  267,4  
Pardubický 176 498  99 364  14 999  61 885  251  341,5  
Vysočina 155 268  116 048  9 373  25 942  3 905  301,6  
Jihomoravský 340 991  259 340  33 428  42 470  5 753  295,8  
Olomoucký 197 100  145 850  21 007  28 225  2 018  307,2  
Zlínský 175 948  117 687  24 977  29 078  4 206  298,0  
Moravskoslezský 417 260  300 291  45 629  65 976  5 363  335,2  
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Z údajů v tabulce č. 2 vyplývá, že v roce 2010 bylo vyprodukováno v ČR 3,3 

mil. tun komunálního odpadu (317 kg/obyvatele), z toho největší část 71 % tvořil 

běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 16 % činil tříděný 

odpad (sklo, papír, plasty) a 11 % tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). 

Podobně je tomu i v Ústeckém kraji. Celkem bylo vyprodukováno 256 tis tun 

KO (307 kg/obyvatele), z toho největší část, a to 72 % tvořil běžný svoz, téměř 14 % 

náleží z celkové produkce KO v ÚK tříděnému odpadu a 12 % tvořil objemný odpad. 

Produkce odpadů zpravovaná podle hlášení producentů odpadů nepředstavuje úplně 

přesnou informaci o produkci odpadů, protože zde nejsou zahrnuty odpady původců, 

kterým nevzniká ohlašovací povinnost, tedy produkujících méně nežli 50 kg 

nebezpečných a 50 tun ostatních odpadů, a původců, kterým sice ohlašovací 

povinnost vzniká, ale hlášení o produkci a nakládání s odpady přesto nezaslali. 

Produkce podle údajů původců je zkreslena i duplicitou evidence upravovaných 

odpadů (např. tytéž odpady jsou evidovány původcem a znovu po průchodu třídícími 

linkami). [5] 

 

3.3 Složení komunálního odpadu 

Vlastnosti komunálních odpadů lze definovat z mnoha hledisek. Rozhodujícím 

při volbě způsobů nakládání s komunálními odpady je hledisko technologické 

výhodnosti. Z tohoto pohledu pak jsou za důležité považovány např. vlastnosti 

materiálové využitelnosti (recyklovatelnosti), biologické rozložitelnosti (aerobního či 

anaerobního rozkladu), energetické využitelnosti (spalování pevné či plynné 

substance) apod. Každá z vlastností je definována souborem základních 

charakteristik, jejichž hodnoty v závislosti na významnosti v daném souboru ukazují 

na schopnost zpracování odpadu určitým způsobem, respektive technologií.[3] 

 

Za základní charakteristiky komunálních odpadů se všeobecně považují: 

• množství, 

• zrnitostní (granulometrické) složení, 

• látkové složení, 

• vlhkost, 

• výhřevnost, 
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• obsahy vybraných látek a prvků. 

Zastoupení jednotlivých látkových skupin v komunálních odpadech je 

ovlivněno mnoha faktory (velikost sídla, skladba obyvatel, způsob vytápění). Vedle 

způsobu vytápění jsou hlavním faktorem, ovlivňujícím skladbu komunálních odpadů, 

životní styl a individuální spotřeba občanů. 

Složení komunálních odpadů z domácností je většinou sledováno jako složení 

směsných komunálních odpadů, tj. zbytkových odpadů po vytřídění využitelných a 

nebezpečných složek. Takto se sleduje granulometrické složení odpadů a látkové 

složení odpadů. Obdobně jako zbytkové odpady se sleduje složení objemných 

komunálních odpadů. 

Hmotnostně nejvýznamnější skupiny předmětů ve směsných komunálních 

odpadech z domácností jsou jemný odpad (popel, drobné částice), obaly (papír, 

plasty, sklo), potraviny (zbytky z přípravy jídel a zbytky jídel) a rovněž papír – neobaly 

(noviny, časopisy, letáky) a spalitelné (pleny), které tvoří téměř 80 % hmotnosti 

směsných komunálních odpadů. Ještě důležitější jsou objemové poměry, protože 

většina směsných komunálních odpadů se skládkuje (jen část se spaluje). 

Skládkování je nejméně žádoucí způsob nakládání s odpady, a je proto předmětem 

restrikcí v relevantních předpisech EU. 

Objemově výrazně nejvýznamnější jsou obaly (papír, plasty, sklo), a dále 

plasty – neobaly (fólie, hračky, kuchyňské potřeby) a papír – neobaly (noviny, 

časopisy, letáky); v menší míře též jemný odpad (popel, drobné částice), bioodpady 

(zbytky z přípravy jídel a zbytky jídel), textil a spalitelné (pleny), které dohromady 

představují skoro 90 % objemu směsných komunálních odpadů. [3] Podrobně jsou 

ukazatele skladby uvedeny v tabulce, která je v Příloze č. 2 této diplomové práce. 

 

3.4 Recyklace a využití komunálního odpadu 

Proces recyklace a likvidace, a tím i využití komunálního odpadu vždy začíná 

jeho sběrem a tříděním. Obecně lze systémy sběru a třídění komunálních odpadů 

charakterizovat podle dostupnosti sběrného místa, stupně třídění odpadů, používané 

technologie sběru či způsobu sběru. 

Podle dostupnosti sběrného místa se rozlišují způsoby sběru na odvozový 

(nádoby jsou umístěny před jednotlivými domy nebo je odpad z jednotlivých 
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domácností dáván v den svozu před dům), donáškový (občan nosí vytříděné složky 

na určená místa a překonává přitom vzdálenost v desítkách až stovkách metrů) a 

sběrný dvůr (místo určené obcí ke sběru více složek, slouží pro větší spádovou 

oblast). 

Systémy podle stupně třídění se rozlišují především na sběr směsného 

(netříděného) komunálního odpadu, sběr více druhového odpadu (např. spalitelný 

odpad, duté a ploché obaly apod.) a sběr jedno druhového odpadu (oddělený sběr 

jednotlivých komodit – papír, plasty, sklo, elektroodpad apod.). 

 

 
 Obrázek č. 3: Nádoby na separované odpady 

 

Třídicí linky jsou technologická zařízení sloužící k oddělení nečistot ze 

separovaných odpadů, k dotřídění vyseparovaných složek komunálních odpadů, k 

jejich rozdružení na dále využitelné suroviny a k jejich úpravě (lisování) k efektivní 

přepravě. Technologické vybavení třídicích linek se liší podle zpracovávaných druhů 

odpadů (papír/plasty/nápojové kartony; sklo) a podle kapacity. 

Technologie mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) směsných komunálních 

odpadů mění vlastnosti zpracovávaných odpadů, aby mohlo docházet k jejich 

snadnějšímu dalšímu využití, resp. odstranění. V případě MBÚ se tedy nejedná o 

technologii využití odpadů, případně jejich odstranění, ale pouze o úpravu odpadů 

před jejich dalším zpracováním. Vlastní technologie se skládá z mechanické části, v 

níž probíhá zejména drcení, třídění a rozdružování, a z části biologické, kde probíhají 

aerobní (kompostování) nebo anaerobní (fermentace) procesy. Následuje úprava 

získaných produktů pro jejich předání k materiálovému a zejména k energetickému 

využití a podstatná část upravených odpadů je odstraněna skládkováním. 

Největší podíl na využití odpadů mají recyklační technologie. Ty slouží 

k materiálovému využití odpadů či jejich částí (66 % z celkového využití). Mezi tyto 
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technologie patří například recyklační linky stavebních odpadů, zařízení na recyklaci 

plastů, kovů, papírny, sklárny apod. Jako druhý nejrozšířenější způsob nakládání s 

odpady je předúprava odpadů sloužící k dalším procesům materiálového využití 

odpadů (17 %). Do této oblasti patří zařízení, která odpad předupravují, jako 

například třídící linky separovaných odpadů, separátory kovů z popela a popelovin, 

apod. Třetím nejrozšířenějším způsobem využití odpadů je jejich používání jako 

paliva, tj. energetické využití (10 %). [5] 

 

 
Obrázek č. 4: Schéma životního cyklu KO a jeho následného zpracování 

 

3.5 Metody zneškodňování a využití KO  

Na rozdíl od nakládání s jinými než komunálními odpady je nejčastějším 

způsobem nakládání některý ze způsobů odstraňování. V roce 2008 činil podíl 

odstraňování komunálních odpadů 80% z celkového nakládání. Přestože podíl 

odstraňování stagnuje, stále dochází vlivem chybějících kapacit pro materiálové a 

energetické využití ke skládkování směsných komunálních odpadů. Naopak výrazně 

jiná je situace u tříděných složek odpadů (sklo, plasty, papír), kdy je většina odpadů 

vytříděných občany materiálově využita. 
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Mezi základní způsoby odstraňování a využití komunálních odpadů patří: 

• Biologické zpracování 

• Skládkování 

• Energetické využití 

 

3.5.1 Biologické zpracování 

 Biologicky rozložitelné odpady jsou takové odpady, které podléhají aerobnímu 

nebo anaerobnímu rozkladu. Tyto biologicky rozložitelné odpady lze zpracovávat 

například kompostováním nebo anaerobní digescí.  

 Biologické odpady jsou i podstatnou součástí KO. Podle různých analýz tvoří 

až 40% obsahu komunálního odpadu. Jedná se o tzv. biologicky rozložitelný 

komunální odpad (BRKO), který vzniká hlavně při údržbě travnatých ploch, zahrádek 

a při údržbě stromů a keřů. Sběr, zpracování a odstraňování BRKO je díky jeho 

některým vlastnostem, jako jsou fermentabilita a vyšší obsah vody znesnadňující 

energetické využití stále dosti problematický.  

 V souladu se Směrnicí Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů byla evropskou 

komisí v období vstupu ČR do EU odsouhlasena počáteční hodnota produkce BRKO 

pro rok 1995 na 1 530 000 tun. Požadované snížení množství skládkovaného BRKO 

v následujícím období je vypočítáno právě na základě této hodnoty. Národní cíle 

stanovené pro jednotlivá období jsou následovné: 1 147 500 tun za rok v letech 2010 

– 2012; 765 000 tun za rok v letech 2013 – 2019 a od roku 2020 pouze 535 000 tun 

ročně. [33] 

Biologicky rozložitelný odpad lze získat buď vytříděním ze směsného KO, 

nebo využitím separovaného sběru. S ohledem na snadnou rozložitelnost bioodpadů 

a vysokou měrnou hmotnost mají nádoby na shromažďování bioodpadů zvláštní 

konstrukci, která zvyšuje pevnost nádoby a omezuje vznik pachů. Také materiál 

nádob na sběr bioodpadů obsahuje aditiva zabraňující ulpívání plísní a bakterií na 

vnitřním povrchu nádob. 

Kompostéry, kompostárny a bioplynové stanice jsou technologie pro využití 

biologicky rozložitelných součástí komunálních odpadů. V těchto zařízeních se 

zpracovávají především separovaně sbírané bioodpady, jinak nazývané 

„gastroodpady“ (zbytky z přípravy jídel a zbytky jídel z kuchyní, restaurací a 
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stravoven), a odpady z údržby zeleně (tráva, listí, větve). Technologická zařízení 

urychlují a zefektivňují přírodní rozkladné procesy uskutečňované za přístupu 

vzduchu (aerobní rozklad – kompostování) a bez přístupu vzduchu (anaerobní 

rozklad za vzniku bioplynu). [3] 

Biologické zpracování BRKO lze zařadit k recyklaci, pokud se získaný produkt 

aplikuje do půdy nebo se používá na výrobu pěstitelských substrátů. Pokud se 

takové využití nepředpokládá, jedná se spíše o předúpravu odpadu před 

skládkováním nebo spalováním. 

Kompostování je proces, při kterém dochází za aerobních podmínek k 

rozkladu organických látek za vzniku humusu. Probíhá ve třech fázích: mineralizace 

(rozklad), přeměna, zrání (stabilizace). Zpracování biologických odpadů za účelem 

komerční výroby průmyslových kompostů je technologicky a procesně náročný 

postup. K urychlení přirozených přírodních procesů se používají: 

 

1.  zařízení k zintenzivnění rozkladné fáze: 

• drtiče,  • zakladače a mísiče,  • překopávače, 

2. zařízení k intenzivnější aeraci: 

• aerátory,  • vaky, 

3. přípravky k intenzifikaci mikrobiálního procesu: 

• aktivátory,  • žížaly, 

4. zařízení k rafinaci kompostu: 

• síta,   • nakladače. 

 

Kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu se 

označuje jako anaerobní digesce, při které vznikají bioplyn (směs plynů obsahující 

metan) a digestát (kapalný a pevný zbytek). Probíhá ve čtyřech fázích: hydrolýza 

(rozklad I), acidogeneze (rozklad II), acetogeneze (vznik H2, CO2 a kyseliny octové), 

metanogeneze (vznik metanu). Podrobnější informace k tomuto způsobu zpracování 

BRKO jsou uvedené v kapitole Výroba bioplynu – anaerobní digesce. [3] 
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3.5.2 Skládkování 

Skládkování je doposud nejlevnějším způsobem likvidace komunálního 

odpadu. Komunální odpady tvoří více než polovinu veškerých odpadů ukládaných na 

skládkách. Tento způsob je však při současném objemu odpadků neudržitelný. 

Změnu má přinést připravovaný nový zákon o odpadech, který počítá s postupným 

navyšováním poplatků za skládkování tak, aby se jeho cena přiblížila ceně za 

energetické využití odpadu.  

Skládkování je způsob zneškodňování odpadů, který nezatěžuje životní 

prostředí zplodinami ze spalování, ale skleníkovými plyny, které ze skládek unikají a 

rovněž nekontrolovatelnou prašností. Jak už jsem výše uvedl, při současném trendu 

zvyšování množství komunálního odpadu si není těžké představit, kolik a především 

jak velkých skládek bude potřeba, aby se na ně ukryl veškerý odpad, který naše 

společnost vyprodukuje. Platí, že každá již uzavřená (tedy naplněná) skládka se 

musí ještě dalších 30 let po ukončení jejího provozu monitorovat a za nemalé 

finanční prostředky rekultivovat. Dalším z problémů, který spíše obtěžuje, než 

zatěžuje, je zápach skládkovaného odpadu. 

Na území Ústeckého kraje bylo v roce 2008 provozováno 16 skládek, z toho 

12 skládek ostatních odpadů a 4 skládky nebezpečného odpadu. Jako příklad lze 

jmenovat skládku: Všebořice – Podhoří (Ústí nad Labem), Tušimice (Kadaň), Celio 

(Litvínov), Modlany (Teplice), SONO (Lovosice) a Orlík (Děčín). V současné době je 

řada dosluhujících kazet provozovaných skládek uzavírána a tyto jsou postupně 

rekultivovány.  

V současnosti je v ČR energeticky využíváno téměř 90% objemu skládek. 

Znamená to, že jsou odplyněny a je jímán skládkový plyn, který je dále využíván 

k výrobě elektrické energie i tepla.  Potenciál rozvoje produkce a využití skládkového 

plynu je v současnosti omezený, protože kapacity skládek již nijak významně 

nerostou. V roce 2004 byla dokonce produkce elektřiny ze skládkového plynu vyšší 

než celková produkce bioplynu z anaerobních fermentací všech typů. Od té doby se 

situace významně změnila ve prospěch bioplynových stanic. [7] 
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3.5.3 Spalování 

Spalování odpadů je technologie termického odstranění odpadů, které nemusí 

mít požadované energetické využití a odpad je pouze odstraněn.  

 

3.5.4 Výroba bioplynu – anaerobní digesce 

Fermentace neboli anaerobní digesce je proces, při kterém dochází k rozkladu 

organických látek bez přístupu vzduchu. Výsledným produktem tohoto procesu je 

využitelný bioplyn a nerozložený zbytek, tzv. digestát. Z technologického hlediska 

probíhá v bioplynových stanicích (BPS) suchá nebo mokrá fermentace.  

Bioplynové stanice dále podle zpracovávaných vstupních materiálů dělíme na: 

 

 Farmářské - např. kejda, hnůj, cíleně pěstované plodiny 

 Kofermentační (např. jateční odpady, kaly z čistíren odpadních vod, 

masokostní moučka 

 Komunální (např. odpady ze zeleně, separovaně shromážděné 

bioodpady, zbytky z jídelen a restaurací) 

 

BPS, které zpracovávají biosložku vytříděnou ze směsného komunálního 

odpadu (SKO) musejí být vybaveny zařízením pro odloučení lehké frakce a 

druhotných surovin. 

Bioplyn je bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 60%) a oxidu 

uhličitého (cca 40%). Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, 

NH3, H2O, ethanu a nižších uhlovodíků. [1] Tyto plynné látky obsažené v bioplynu ve 

stopových koncentracích (sirovodík a další sirnaté a dusíkaté sloučeniny) jsou 

příčinou možného zápachu bioplynu. Výhřevnost bioplynu o obsahu 60% methanu 

představuje 25MJ. Nejefektivnějším způsobem využití bioplynu je jeho spalování 

v kogenerační jednotce spojené s výrobou tepla a elektrické energie. 
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Obrázek č. 5: Schéma bioplynové stanice [3] 

 

S přípravou výstavby a provozem BPS jsou v ČR již určité zkušenosti. Přesto 

se stále vyskytují určité bariéry, které ovlivňují větší rozšíření těchto zařízení a které 

lze rozdělit na kvalitu zpracovávaných organických látek, nastavení potřebných 

technologických a provozních pravidel, zajištění investičních prostředků a 

ekonomické efektivnosti provozu a následné využití či zneškodnění zbytků ze suché 

či mokré digesce – digestátu a fugátu. 

Nezanedbatelnou bariérou je i odpor veřejnosti jednak ke každé nové 

spalovně nebo zařízení k energetickému využití odpadů a jednak vzhledem k 

neblahé zkušenosti s provozem prvních BPS, kdy nebyly zvládnuty všechny provozní 

podmínky. Z hlediska systému odpadového hospodářství jsou či budou bioplynové 

stanice na komunální odpady jen doplňkovými technologiemi, nikoli zařízeními, na 

kterých by integrované systémy byly založeny. 

 

3.5.5 Energetické využití  

 V současnosti představuje energetické využívání odpadů (EVO) hospodárnou 

alternativu k fosilním palivům. Takto je vnímáno v mnoha evropských zemích 

s vysokou mírou ochrany životního prostředí. Energetickým využíváním odpadů 
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(EVO) se získává elektřina a teplo a dochází rovněž ke snižování vypouštění 

skleníkových plynů.  

 V současné době u nás platné právní předpisy nedávají přesnou odpověď na 

to, jaká je definice energetického využití odpadů. Tento pojem lze vymezit tehdy, 

pokud budeme vycházet z pojmu „využití odpadů“ a ten definován je. Využití odpadů 

je činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží k užitečnému účelu tím, že nahradí 

materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití 

odpadů podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2002 Sb., o odpadech, nebo že je k tomuto 

konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet 

způsobů využití odpadů. [32] 

Zařízení k energetickému využití odpadů je stacionární technickou jednotkou, 

ve které probíhá jedna nebo více průmyslových činností a jakékoli další s tím přímo 

související činnosti, které po technické stránce s průmyslovými činnostmi souvisejí, 

probíhají ve společných prostorách a mohly by ovlivnit emise a znečištění životního 

prostředí. Emisemi se rozumí přímé nebo nepřímé vypouštění znečišťujících látek, 

šíření vibrací a vyzařování tepla, hluku nebo jiných forem neionizujícího záření ze 

zařízení do životního prostředí.  

Existují faktory ovlivňujících realizaci energetického využívání odpadů, včetně 

komunálních odpadů:  

 Environmentální 

• Celkový stav životního prostředí ve vymezeném regionu 

• Stav znečištění ovzduší ve vytipovaných lokalitách pro umístění 

zařízení na energetické využití odpadů 

• Množství a stav skládek odpadů 

 Ekonomické 

• Technické parametry a výběr lokality umístění zařízení vždy 

zohledňují politicko – ekonomickou úvahu 

• Množství a složení odpadů vznikajících na území regionu a jejich 

současné využití 

• Vývoj množství odpadů a možnosti jeho energetického využívání 
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• Ceny za skládkování odpadů v porovnání s cenami za energetické 

využití 

• Logistika toku odpadů 

• Využitelnost získané energie 

Nastavení cenové a smluvní politiky celého integrovaného systému nakládání 

s odpady je potřeba učinit tak, aby bylo zajímavé pro všechny obce a města 

v regionu.  Pokud k tomu dojde, bude to zásadní pro dobrou ekonomiku celého 

procesu energetického využití komunálního i jiného odpadu.  

 Zařízení na energetické využití odpadů (EVO) dokážou využít až 80% 

energetického obsahu odpadů v podobě tepla a elektrické energie, čímž šetří fosilní 

paliva a snižují objem i hmotnost odpadů. [3] 

 Pro energetické využívání odpadů není detailní skladba směsného 

komunálního odpadu směrodatná. Spalovna komunálního odpadu je z tohoto 

pohledu univerzální zařízení. Výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje 

úrovně hnědého uhlí (10 – 13 MJ/kg).  

Spalovny komunálních odpadů provozované v současnosti jak v ČR, tak ve 

světě, jsou technická zařízení, splňující příslušné environmentální i ekonomické 

podmínky provozu. Budované nebo rekonstruované spalovny v současnosti jak u 

nás, tak v Evropě, jsou vybaveny dokonalými systémy vícestupňového čištění spalin, 

aby splňovaly požadavky právních předpisů v oblasti emisních limitů.  

 
Obrázek č. 6: Rozmístění zařízení na energetické využívaní odpadů [19] 
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V ČR v současné době fungují pouze tři zařízení pro energetické využívání 

komunálního odpadu (ZEVO Praha Malešice, SAKO Brno a Termizo Liberec), která 

mohou ročně zpracovat 630 000 tun KO ročně.  

   

Obrázek č. 7: Současná zařízení na energetické využití KO v ČR 

Kapacita těchto spaloven není zatím naplno využita. Všechny tyto provozovny 

splňují limity dané jak evropskými, tak i českými právními a technickými předpisy. 

Mnohdy má naše legislativa tyto limity nastaveny přísněji, než ta evropská.  

Současné spalovny odpadu patří díky přísnějším ekologickým limitům pro 

vypouštěné spaliny k nejekologičtějším energetickým zařízením. Není bez 

zajímavosti, že emisní limity spaloven komunálních odpadů jsou nižší než emisní 

limity energetických zařízení srovnatelné velikosti na klasická paliva. Pro zajímavost 

a porovnání: spálením 1 kg odpadu doma v kamnech se uvolní do ovzduší tolik 

dioxinů jako při spálení 10 000 kg odpadu ve spalovně. Přestože je podíl spaloven na 

produkci dioxinů minimální, je jedním z největších „strašáků“, kterými v ČR 

argumentují odpůrci zařízení pro energetické využití odpadů. V ČR je celková roční 

produkce emise dioxinů (včetně přírodních procesů) odhadována na necelý 1kg, 

z toho je 83% množství dioxinů uvolněných do ovzduší důsledkem požárů a jiných 

přírodních procesů. Z lidské činnosti pochází pouze 175 g. Tři česká zařízení na 

energetické využití odpadů – Praha, Brno a Liberec – se na emisích dioxinů podílejí 

necelými 0,2 g, což je 0,11 % z celkového množství. České elektrárny a teplárny 

dohromady vytvoří 3,5 g dioxinů a domácí topeniště vypustí do ovzduší ročně 14 g 

dioxinů. [11]   

Schematicky znázorněný technologický řetězec na obrázku č. 8 je klasickým 

příkladem toho, jak má být sestaven k tomu, aby se dalo realizovat jak energetické, 

tak i látkové využívání odpadu. 
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Obrázek č. 8: Schéma technologie spalovny [29] 

  

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Návrh energetické koncepce ČR počítá do budoucna se ztrojnásobením 

využití odpadů pro výrobu energie. V této souvislosti je odpad považován za 

druhotný zdroj energie. 

V experimentální části diplomové práce se zabývám výhodností záměru 

společnosti United Energy, a.s. vystavět na území Ústeckého kraje, v lokalitě 

Komořany, zařízení k energetickému využití komunálních odpadů. Hlavní činností 

společnosti United Energy a.s. je výroba elektřiny, tepla a rozvod tepelné energie. 

V regionu není zatím žádné zařízení na energetické využití komunálního odpadu. 

Záměr EVO Komořany je jasný. Vyrobenou energii předat do sousedního provozu 

United Energy a.s. bez zbytečných ztrát dálkovými přenosy.  

 

4.1 Produkce KO v Ústeckém kraji 

Pro zvážení smysluplnosti realizovat v Ústeckém kraji, který má nejvíce 

skládek v ČR, zařízení k energetickému využití odpadů je vhodné zanalyzovat 

disponibilní množství komunálních odpadů v Ústeckém kraji. Jeho produkci uvádí 

poslední analytické podklady Ústeckého kraje ve svém oficiálním dokumentu Plán 

odpadového hospodářství Ústeckého kraje (analytická část): 
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Množství produkce odpadů je přímo úměrné statisticky predikovanému vývoji 

počtu obyvatel Ústeckého kraje, ze kterého je patrný jeho mírný pokles: 

Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel ÚK [5] 

Rok  2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Počet  816 964 814 584 812 057 809 234 806 007 802 297 

Přesto však směsných komunálních odpadů v Ústeckém kraji narůstá, když 

z údajů ISOH je zřejmé, že v r. 1998 byla produkce na 1 obyvatele 0, 38 t/rok, v r. 

2002 již 0,521 t/rok, v r. 2005 již 0,534 t/rok a v roce 2010 -  0, 542 t/rok. [13] 

Z hlediska posuzování environmentální zátěže patří Ústecký kraj mezi nejvíce 

zatížené průmyslovou činností, a proto řešení odstraňování komunálních odpadů by 

mělo patřit mezi prioritní úkoly, uvedené v Plánu odpadového hospodářství 

Ústeckého kraje. Prioritně jsou regionální specifika nakládání s odpady vztažena 

k rozsáhlé povrchové činnosti, k provozu tepelných elektráren (ta činí až třetinu 

všech v ČR) a jejich energetickým odpadům, odpadům z chemického průmyslu a 

těžbě inertních materiálů (písky). 

Produkce komunálních odpadů v Ústeckém kraji je evidována v následujících 

letech následovně: 

Tabulka č. 4: Produkce KO v ÚK ve vybraných letech [12] 

Rok 1998 2001 2004 2007 2010 

Množství (t) 289 338 333 827 412 640 439 390 453 200 

 

Použijeme-li opět závěry Hodnotící zprávy o plnění POH Ústeckého kraje v r. 

2010, potom jsou odpady ukládané na skládky v následujícím množství: 
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Tabulka č. 5: Ukládání KO v ÚK ve vybraných letech na skládky [12] 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Směsný komunální odpad (t) 291 411  288 275 278 525 278 127 

Objemný odpad (t) 47 760 50 737 51 985 56 634 

Celkem (t) 339 171  330 012 330 510 334 761 

Z Hodnotící zprávy plnění POH Ústeckého kraje v r. 2010 dále vyplývá, že pro 

nakládání s komunálními odpady díky oddělenému sběru bioodpadů dochází ke 

zvýšení produkce vytříděných biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

(BRKO), ale nelze jej vztáhnout k produkci směsného komunálního odpadu.   Dále je 

konstatováno navýšení odděleného sběru využitelných složek – papír, plasty a sklo. 

Způsob nakládání s komunálním odpadem je i nadále jednoznačně zachován 

způsobem skládkování. 

Pro porovnání energetického využívání a skládkování komunálních odpadů ve 

vybraných evropských státech v kg/osobu/ rok je zřejmé ze zdroje Eurostatu v r. 

2007 že: 

 
 

Obrázek č. 9: Porovnání energetického využívání a skládkování ve vybraných zemích EU 
Zdroj: Eurostat 
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4.2 Skládky komunálního odpadu 

 
Směrnice 19993/31/ES o skládkách odpadu stanovuje technické a 

bezpečnostní požadavky na umístění, provoz a ukládání odpadů. Skládky odpadů, 

dle národní legislativy spadají pod zákon o ovzduší a dle jejich kapacity je lze zařadit 

pro ukládání více než 10 t/den nebo s kapacitou větší než 25 tis. tun mezi zvláště 

velké zdroje znečišťování. [23] 

Kromě jiných povinností patří mezi povinnosti těchto zdrojů sledování nebo 

měření emisí, které unikají z povrchu skládek a zajistit jejich sledování. Touto emisní 

látkou je i methan (měření je nahrazeno výpočtem, protože spolehlivé metody na 

měření emisí methanu neexistují). Methan je skleníkovým plynem, nicméně na rozdíl 

od energetických zdrojů se na skládky nevztahuje povinnost omezování těchto emisí 

a navíc nespadají pod povinnost obchodování s povolenkami skleníkových plynů. 

Přitom ho vzniká ze skládkových plynů 40 – 60 %. K tomu lze ovšem dodat obecně 

známou skutečnost, že emise methanu jsou 23 x nebezpečnější pro atmosféru 

Země, než emise CO2, které jsou regulovány. [25] 

Skládky odpadu kromě emisí methanu produkují rovněž emise prachu a 

ostatních skládkových plynů (směs – amoniak, oxid uhličitý, oxidy dusíku, sirovodík a 

již zmiňovaný methan) a organické látky, které způsobují rovněž obtěžování 

obyvatelstva pachem. Tyto emise však s výjimkou jímání k dalšímu energetickému 

využití unikají volně do atmosféry bez jakékoliv regulace, nebo možnosti snižování. 

Pro tyto látky neexistují žádné emisní limity, ani žádná opatření proti jejich vzniku. 

Dalším zdrojem emisí ze skládky odpadů jsou rovněž i motorová vozidla – 

těžká technika, zajišťující provoz skládky a to nejen plynnými emisemi, ale i 

způsobovanou prašností na povrchu skládkového tělesa, zejména při suchém 

počasí. Tuhé látky lze omezovat pouze postřikem, ovšem na velkoplošných 

skládkách odpadů je toto provozně nemožné.  

Zvlášť nebezpečný a naprosto neregulovatelný příspěvek do ovzduší vzniká 

při havarijních stavech skládek – při jejich vznícení a požáru. Jedná se o naprosto 

neregulovatelný vznos toxických látek, které jsou zdraví nebezpečné.   

Skládky jsou nejen zdrojem emisí do ovzduší, ale jsou také i potenciálním 

zdrojem nebezpečí znečištění spodních vod a to vždy v případě, že technické řešení 
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má nedostatečný drážní systém nebo dojde k jeho poškození. Ne všechny skládky 

mají vlastní čistírnu průsakových vod.  

4.3 Využívání odpadů v cementárnách 

 Odpady a náhradní nebo alternativní paliva se využívají v cementárnách 

v České republice od roku 1980. V tomto roce začaly v Cementárně v Čížkovicích 

(Ústecký kraj) spalovat spolu s palivem pneumatiky a jiný průmyslový odpad. 

V devadesátých letech minulého století se začal projevovat zvýšený zájem o 

spalování odpadů a náhradních paliv i v jiných cementárnách. [28] 

 Využívání vytříděných částí odpadů (pneumatiky, odpadní oleje, čistírenské 

kaly aj.) jako alternativního paliva má výhodu v bezodpadové destrukci organických 

látek, které jsou v nich obsaženy. Výroba slínku v cementářské rotační peci je 

bezodpadová technologie, kdy je možné spalovat alternativní paliva s rozdílným 

obsahem příměsí, s rozdílným původem a vlastností bez rizika na ŽP. Při výrobě 

cementářského slínku se jejich nespalitelná složka stává součástí surovinové směsi 

a nahrazuje tak jiné surovinové složky. Celý pecní systém, sestávající z disperzních 

výměníků tepla, rotační pece, chladiče slínku, stabilizátoru a elektrostatického 

odlučovače prachu představuje dokonalý systém pro zachycení a bezodpadové 

zneškodnění škodlivin, vznikajících při spalovacím procesu. [10] 

 Mezi kapalná alternativní paliva a odpady patří např. odpadní oleje odpadní 

ředidla. Tuhé alternativní palivo (TAP) je takové, které vzniklo vytříděním a 

následnou úpravou odpadů pevných spalitelných látek, jako je textil, plasty, pryž 

nebo papír. Jedná se o drcenou směs, která obsahuje tříděný KO a průmyslový 

odpad. Obsah nebezpečného odpadu v něm je minimální. TAP je certifikovaný 

výrobek, který vyrábí většinou firma, zabývající se nakládáním s odpady.  

Pneumatiky (pryž) se používají ve formě buď nadrceného materiálu, nebo dokonce i 

celé.  

 Jako první alternativní palivo se v cementárnách používaly odpadní oleje. Olej 

je dnes již běžnou součástí našeho života – všechna poháněná zařízení je třeba 

promazávat a tento olej je potřeba po určité době vyměnit. Tyto oleje můžou být 

spalovány v hlavním hořáku rotační pece při výrobě cementářského slínku společně 

se základním palivem. Odpadní olej je možné spalovat i samostatně v pomocném 

hořáku. Jeho množství je pak dáno tepelným příkonem pece. V současnosti se 
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bohužel odpadní oleje velmi často spalují v malých tepelných zdrojích, jejichž teplota 

nepřesahuje ani 800oC. Tato teplota je pro dokonalé spálení odpadních olejů zcela 

nedostatečná. [26] 

 V tabulce č. 6 jsou uvedeny údaje z let 1997 až 2009 o využívání jednotlivých 

alternativních paliv v cementárnách a vápenkách v ČR a množství energie, která tato 

zařízení získala pro chod své vlastní technologie.  

 
Tabulka č. 6:  Využívání alternativních paliv v cementárnách a vápenkách [28] 

 

 

Kapalná 

alternativní 

paliva a 

odpady (t) 

OZE 

(t) 

Pryž 

(t) 

Tuhá 

aditivní 

paliva 

(t) 

Tuhá 

alternativní 

paliva 

z odpadu 

(t) 

Celkem 

(t) 

Celkem 

energie 

v palivu 

(TJ) 

1997    6815 - 13709 -      70   20594   561618 

1998 22433 - 15316 -      75   37824 1036236 

1999 20312 - 18242   1069    3489   43112 1148205 

2000 26939       21 22517   9829    7191   66497 1721110 

2001 36387   1574 27640 15029    9856   90486 2345216 

2002 10979   4110 27101 13579   22211   77980 1901382 

2003 11101   5144 27918 14521   31850   90534 2201627 

2004 15458 29015 36796 18562   51537 151368 3535648 

2005 21703 41283 42893 12923   68704 187504 4445136 

2006 18842 32657 37319 19780   66111 174708 4199668 

2007 12512 21045 38127 18711 104510 194904 4556955 

2008 14870 30064 44411 20620 107131 219764 5025604 

2009    8128 17528 44902 18844 146142 245543 5597459 
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Pneumatiky obsahují řadu oxidů a prvků, které napomáhají výrobnímu 

procesu cementářského slínku. Např. síra, je důležitým bilančním prvkem pro provoz 

rotační pece, neboť váže volné alkálie ve formě síranů. Z 1 kg pneumatiky se 

spálením získá cca 25 MJ energie a zbude cca 5 %, který je zabudován při slinování 

do pevných roztoků slínkovaných materiálů. [26] 

Při využití pneumatik jako alternativního paliva v cementárnách je potřeba 

uvést, že po ukončení procesu zůstane popelovina, která se nijak nevyužívá.  

Cementárny se od spaloven liší tím, že popel, škvára a produkty z čištění spalin se 

nevyužívají a jsou ukládány na skládky nejpřísnější kategorie. Energie získaná 

využitím těchto alternativních paliv maximálně pokryje potřebu vlastní technologie. 

 

4.4 EVO Komořany 

V rámci vyhlášeného operačního programu životní prostředí v rámci Prioritní 

osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 

oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady, mě zaujal zveřejněný záměr 

podnikatelského subjektu společnosti EVO – Komořany, a. s. (dceřinná společnost 

United Energy, a.s.) výstavby zařízení pro energetické využití komunálních odpadů 

v Komořanech u Mostu, který v květnu r. 2011 obdržel souhlasné Závazné 

stanovisko MŽP v Praze.  

Do této prioritní osy byly podány žádosti ještě dvou významných subjektů: 

záměry s názvem KIC Ostrava (sdružení měst a obcí – Krajské integrované centrum 

nakládání s odpady a ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) Chotíkov - 

Plzeň.   

Pro hodnocení vlivu na životní prostředí jsem si vybral záměr výstavby 

zařízení pro energetické využití komunálních odpadů v Komořanech u Mostu. 
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Obrázek č. 10: Umístění záměru EVO Komořany – Ústecký kraj [5] 

 
 

4.4.1 Hodnocení vlivu na životní prostředí 

Není účelem této diplomové práce hodnotit procesní záležitosti posuzování 

vlivu na životní prostředí – EIA – dle zákona č. 100/2001 Sb., jehož výsledek je nutné 

přikládat pro Územní řízení stavebnímu úřadu místní státní správy, nýbrž subjektivně 

posoudit dopad tohoto zařízení v lokalitě Mostecka, oproštěný od mediální kampaně. 

V rámci mediální kampaně se několikrát polemizovalo, zda zařízení na 

energetické využití odpadů je či není mega spalovna. Tento pojem je často tak 

zavádějící, že dezorientovaný občan nabyl dojmu, že mu za domem vyroste 

obrovská spalovna nebezpečných odpadů, jak již byl informován z průběhu řízení 

v obci Rybitví. V této souvislosti jsem dohledal skutečné mega spalovny, které dnes 

v Evropě fungují uprostřed velkoměst: Vídeň (Rakousko), Amsterdam, Rozenburg 

(Nizozemsko), aniž by měly nějaký vliv na kvalitu života a zdraví občanů v jejich 

okolí.  Fotografie těchto spaloven jsou zobrazeny v příloze č. 3 diplomové práce. 

Jedná se opravdu o obří spalovny, s kapacitami 250, 1 200 a 1 400 tis. tun za rok. 

Záměr výstavby zařízení na energetické využití odpadů předkládá společnost 

se silným ekonomickým zázemím, patřící do skupiny EPH (Energetický průmyslový 

holding).  
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V kontextu znalostí směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů (snížení 

skládkování) a směrnice 2008/98/ES o odpadech (hierarchie nakládání s odpady) ve 

známém trojúhelníku na obrázku č. 11 

 
 

Obrázek č. 11: Hierarchie nakládání s odpady 
 

a vyhlášeným Operačním programem Prioritní osy 4 se rozhodl soukromý investor 

k výstavbě tohoto zařízení s tím, že vzhledem k jeho umístění bude optimálně 

využita stávající infrastruktura stávající teplárny Komořany a dojde zde spojením 

dvou kogeneračních zdrojů k pokrytí poptávky tepla obyvatelstvem při souběžné 

úspoře fosilních paliv, jak bude dále uvedeno.  

Záměrem je tedy postavit nové, moderní zařízení na vysoké technické úrovni, 

které přispěje ke snížení skládkování v Ústeckém kraji.  

Důvody pro realizaci tohoto projektu jsou dva. První z nich je legislativní, jenž 

nám předepisuje nutnost respektovat evropské směrnice, národní legislativu (POH 

ČR, zákon o odpadech) a zároveň nás vede k naplnění POH Ústeckého kraje, což 

zejména znamená: 

 

• V maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů. 

• Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky 

na 50% hmotnostních do roku 2013 a na 35% hmotnostních do roku 2020 ve 

srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995. [18] 

 

Další důvod je ryze praktického charakteru. Lze říct, že díky výstavbě EVO 

Komořany se kraji, městům i obcím podaří razantně snížit podíl skládkovaného TKO 
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a získat teplo a elektrickou energii pro zásobování domácností v Ústeckém kraji. 

Výstavbou dojde také k významné úspoře fosilních paliv, sníží se emise skládkových 

plynů z ukládaných odpadů a kraj i města získají v zařízení záruku ekologicky 

přijatelnějšího naložení s odpadem, než jeho prostým skládkováním, které zabírá 

jejich území. Jedním z hlavních efektů vybudování EVO je náhrada klasického zdroje 

tepla spalujícího uhlí. Emisní parametry zařízení na využívání odpadů jsou 

kvalitativně úplně jiné než parametry pro běžnou teplárnu a lze s jistotou říci, že 

emise všech znečišťujících látek do ovzduší jsou mnohonásobně nižší než u 

stávajících klasických tepláren. 

Jak z předchozí kapitoly vyplývá, v Ústeckém kraji bylo disponibilních 453 200 

t odpadů, využitelných pro energetické využití, jako náhradou pro odstranění 

skládkováním. Dle dále uvedené uvažované kapacity využitelného odpadu 150 000 

t/rok na jedné spalovací lince dojde k využití cca 45 % dnes skládkovaných odpadů. 

Jednoduchým matematickým přepočtem potom dojdeme k hodnotě dalších 55 % 

skládkovaných odpadů, které lze využít dalšími způsoby, šetrnými k životnímu 

prostředí (mechanicko-biologická úprava, separace, kompostování). 

Ve stručnosti uvádím přednosti uvažovaného záměru: 

1. Umístění – umístění zařízení pro energetické využití komunálních odpadů 

(dále jen EVO) v průmyslové zóně města Mostu, v Komořanech, která je 

v dostatečné vzdálenosti vlivu na nejbližší obytnou zástavbu (pro vlivy hluku, 

zápachu, prašnosti atd.). 

2. Doprava – průmyslový areál se nachází na hlavním dopravním tahu Chomutov 

– Most, silnice I/13, který má dostatečnou kapacitu  

3. Distribuce tepelné a elektrické energie – EVO má být zařízením postaveným 

v bezprostřední blízkosti areálu teplárny Komořany – kogeneračního zdroje, 

výrobce tepla a elektrické energie s využitím jeho infrastruktury 
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Obrázek č. 12: Místo napojení tepelného výkonu EVO Komořany na stávající rozvod CZT [16] 

 

Pozn. Teplárna Komořany je provozována společností United Energy, a.s., Most-

Komořany. Instalovaný tepelný příkon teplárny je 1202 MWt a instalovaný elektrický 

výkon je 239 MWe. Palivem teplárny je hnědé uhlí a biomasa. Teplárna zásobuje více 

jak 34 tisíc domácnosti teplem.  

4. Připravovaná technologie – zařízení s roštovým kotlem a turbínou, které 

splňuje příslušné limity BAT a je v souladu s BREF 

5. Soukromý investor – jak bylo již uvedeno, silná finanční skupina je garantem 

efektivně vynaložených prostředků 

6. Projektový tým – záruka zkušenosti z podobné investiční výstavby v oblasti 

energetiky. 

7. Mezi přednosti umístění zařízení v regionu patří i tvorba nových pracovních 

míst, nejen výstavbou a provozem zařízení, ale i následnou údržbou a 

logistikou. 

8. Přínos životnímu prostředí – v třídění a recyklaci je ČR zařazena mezi průměr 

Evropy, ovšem v energetickém využití odpadu patří ČR mezi poslední. Cílem 

záměru je využití energetického potenciálu odpadní suroviny a úspora 

neobnovitelných zdrojů energie. [16] 
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Obecně lze za největší rizika z hlediska ochrany životního prostředí považovat 

hluk a znečištění ovzduší. V případě spaloven připadá v úvahu také expozice 

toxickými a karcinogenními látkami (např. při kontaktu se škvárou nebo zachyceným 

popílkem). V případě záměru EVO Komořany je tato expozice omezená, protože 

škvára půjde ze spalovacího procesu do vodní lázně a také s popílkem je nakládáno 

tak, aby nedošlo k jeho kontaktu s pracovním prostředím. Názory veřejnosti, že 

spalovna by mohla vypouštět karcinogenní a jiné nebezpečné látky je potřeba doplnit 

tím, že spalovna je bude vypouštět v souladu s platnými limity, které jsou nastaveny 

v právních a v jiných předpisech a normách tak, aby v žádném případě nemohlo dojít 

k ohrožení zdraví obyvatel v okolí. Přípustné koncentrace škodlivých látek jsou 

v pracovním ovzduší i několikanásobně nižší, než koncentrace venkovního ovzduší. 

Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie, která se zabývala 

některými hodnocenými látkami a jejich skupinami a výší jejich imisních hodnot 

vyprodukovaných spalovnou. Tabulka, uvedená v příloze č. 2 této diplomové práce, 

popisuje hodnoty imisních příspěvků jednotlivých látek. Pro všechny posuzované 

látky byl jejich příspěvek k celkovému zatížení ovzduší posouzen jako bezvýznamný.  

Postoj veřejnosti je bohužel velmi často zjednodušený – spalovna odpadu = 

hrůza. Existují nejen u nás v ČR spalovny (např. Liberec, Brno), ale také v Evropě 

(např. Curych, Vídeň), které byly realizovány v blízkosti obytných sídel a jsou 

provozovány bez podstatných problémů a negativních vlivů na okolí.  

V časopisu Environmental Science & Technology je uvedena studie, která se 

zabývá spalovnou nebezpečných odpadů ve Španělsku, a to v městečku Constantí. 

Tato studie zhodnotila rizika pro lidské zdraví a dopady na životní prostředí, které by 

mohly plynout z přítomnosti dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) v blízkosti 

nové spalovny čtyři roky po zahájení provozu tohoto zařízení. Naměřené hladiny 

PCDD/F se nijak nelišily v závislosti na vzdálenosti od spalovny nebo ve směru větru. 

Také rozdíly v naměřených koncentracích PCDD/F v půdě a v rostlinách se nijak 

nelišily před zahájením provozu a po čtyřech letech po uvedení do provozu. 

Statisticky byly nedůležité. Hodnocení ve studii ukázala, že tato spalovna ve 

Španělsku nezpůsobuje další rizika pro ŽP nebo pro obyvatele, žijící v jejím okolí.[9] 
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4.4.2 Vliv na ovzduší 

Zveřejněním záměru o výstavbě zařízení k energetickému využití odpadů mě 

zaujalo především opakované mýtické tvrzení odpůrců stavby, jak nebezpečný 

dopad bude mít na ovzduší. 

Společnost EVO Komořany pro svůj záměr stavby Zařízení pro energetické 

využití odpadů v Komořanech, předkládala rovněž v dokumentaci Posouzení vlivu na 

životní prostředí imisní zatížení předmětné lokality zpracovanou Rozptylovou studii. 

V dokumentaci EIA pro EVO – Komořany  byl potom uveden závěr: „Technické 

řešení EVO Komořany odpovídá nejlepší dostupné technice (BAT) v porovnání 

s příslušným BREF: Reference Document on the Best Available Techniques for 

Waste Incineration, August 2006.“ [6] 

Zařízení pro energetické využití odpadů je v záměru popsán jako roštový kotel 

s hodinovou kapacitou 12,8 t/hod, tepelným výkonem cca 40 t páry/h a elektrickým 

výkonem cca 35 GWh/r, což odpovídá jedné spalovací lince s kapacitou 150 tis. tun 

komunálního odpadu za rok. [16]  

Dle platné národní legislativy i normativů Evropské Unie bude splňovat tento 

spalovací zdroj následující emisní limity. Pro názornost bylo provedeno srovnání 

emisních limitů stávajících spalovacích zdrojů: 

 

Tabulka č. 7: Hodnoty koncentrace emisních limitů pro vybrané zdroje 

Koncentrace 

(mg/Nm3) 

Zařízení 

EVO 

EVO Komořany 

(EIA) [20] 

Uhelné kotle Kotle na 

biomasu 

Plynové 

kotle 

Tuhé emise  10    5  50   50    5 

Oxidy síry  50   40 850 200   35 

Oxidy dusíku 200 180 400 400 150 

Oxidu uhelnatý  50   30 250 - 100 

 

Pozn.: NV č. 146 Sb., příl. č. 1 – C. spalovací zdroje a Zařízení EVO dle NV č. 354/2002 Sb, o 

emisních limitech pro spalování odpadu s příkonem větším než 50 MW. 

 

Provoz EVO bude kontrolován kontinuálním měřením emisí v základních 

znečišťujících látkách a dále jednorázovým měřením emisí. K tomu je nutno 
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podotknout skutečnost, že skládky komunálních odpadů bohužel také občas spalují 

při vzniku požáru na skládce.  Zde se jedná ovšem o hoření naprosto nekontrolované 

a neřízené. 

Emise budou z EVO Komořany vypouštěny z komína – výduchu o výšce 75 m. 

K dosažení hodnot uvedených v tabulce v příloze č. 4 je zdroj vybaven následujícími 

způsoby čištění spalin ve čtyřech technologických stupních: 

1. redukce oxidů dusíku (NOx) 

Snížení koncentračních hodnot bude provedeno selektivní nekatalytickou 

redukcí (SNCR) a to dávkováním roztoku čpavkové vody (NH4OH) do spalovací 

komory kotel při teplotách 850o až 950o C. 

2. odprášení 

Popílek obsažení ve spalinách bude odlučován nejen v kotli, ale zejména 

v elektrostatickém odlučovači před výstupem spalin z výduchu zdroje. 

3. katalytický rozklad organických látek typu dioxiny a furany 

Organické látky PCDD/PCDF budou zachycovány ve speciálním katalytickém 

textilním filtru, který zajišťuje jejich destrukci na neškodné látky. Sekundárním 

efektem bude i zachycení zbytkových popílků. 

4. odstranění anorganických znečišťujících látek 

Pro odstranění anorganických složek bylo použito tzv. mokré chemicko-

fyzikálních procesů ve třech stupních, tedy v pračce spalin. 

V prvním stupni dochází k ochlazení horkých spalin nástřikem prací vody a 

současné absorpce kyselin (HCl, HF) a těžkých kovů (Hg, Cd, Pb atd).  V druhém 

stupni dochází k absorpci oxidů síry (SO2, SO3)  prostřednictvím hydroxidu sodného 

(NaOH). Ve třetím stupni spaliny procházejí soustavou Venturiho trysek, kterými jsou 

pomocí tlakové vody zkrápěny a dochází k odlučování aerosolů. Před vypouštěním 

do komína jsou spaliny vedeny přes odlučovač kapek. [16] 

 

4.4.3 Nakládání s odpadními vodami 

Nejvýznamnějším vlivem na životní prostředí v oblasti ochrany vod jsou 

technologické odpadní vody z vypírky spalin, které mají v souladu s právními 
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předpisy samostatné emisní limity. Hodnoty těchto limitů jsou uvedeny v tabulce 

v příloze č. 5. 

Odpadní vody je nutno před jejich vypouštěním a k dosažením výše 

uvedených emisních limitů čistit. EVO Komořany bude vypouštět odpadní vody do 

stávající podnikové kanalizační sítě sousedící společnosti. 

K čištění technologických odpadních vod bude použito následujících způsobů čištění: 

• neutralizace vápenným mlékem a úprava pH, při které dojde 

k odstranění anorganických kyselin 

• odbourávání těžkých kovů zvýšením pH a přidáváním roztoku Na2S 

• odstraněním přebytku Na2S pomocí roztoku FeCl3, odbourání 

sulfidů těžkých kovů a přidání flokulačního činidla 

• instalace iontoměniče do 1. vypíracího okruhu pro záchyt rtuti (Hg) 

• sedimentace a oddělení kalu od vyčištěné vody 

• analýza vypouštěné odpadní vody, při nesplnění emisních limitů se 

vrací odpadní voda na začátek úpravy. 

Výše uvedené čištění vyhovuje požadavkům BAT. Mokré čištění spalin 

má výhody v minimální spotřebě činidel a nejnižší produkci pevných 

zbytků. 

 

4.4.4 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady můžeme rozdělit na komunální odpady – tedy palivo a na 

odpady, vznikající z provozu zařízení EVO.  

4.4.4.1 Palivo 

Palivo – komunální odpad a zároveň energetická surovina - je přiváženo 

svozovými vozy po základním vytřídění využitelných složek (papír, plast, sklo) a je 

nasypáno do bunkru, ze kterého je dále dávkováno do spalovací komory zařízení. 

Kvalitativní parametry směsného komunálního odpadu dle podkladů BREF 

jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 6. 
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Směsný komunální odpad, včetně objemného odpadu po vytřídění složek 

v rámci systému odděleného sběru bude dodáván ze svozové vzdálenosti Ústeckého 

kraje cca do 70 km. Směsný komunální odpad (20 03 01) a objemný odpad (20 02 

07) bude při přijímacím řízení vizuálně i technologicky kontrolován.  

 
Tabulka č. 8: Předpokládaná produkce KO v obcích vzdálených do 70km od EVO Komořany [5] 

 

Velikost obce Rádius Počet 
obcí 

Počet 
obyvatel 

Množství 
SKO (t/rok) 

Množství 
KO (t/rok) 

0 – 1 500 obyv. Do 35 km 110 59 532 17 133 26 944 
 35 – 70 

km 
145 65 714 18 912 29 742 

 Do 70 km 255 125 246 36 046 56 686 
1 500 – 5 000 
obyv. 

Do 35 km  11 28 863 9 359 14 718 

 35 – 70 
km 

 20 51 863 13 694 21 536 

 Do 70 km 31 80 101 23 053 36 254 
Nad 5000 obyv. Do 35 km 15 345 670 81 063 127 482 
 35 – 70 

km 
  8 214 306 80 098 125 963 

 Do 70 km  23 559 976 161 161 253 445 
CELKEM Do 35 km 136 434 065 107 555 169 144 
 35 – 70 

km 
173 331 258 112 704 177 241 

 Do 70 
km 

309 765 323 220 260 346 385 

 
 
 
 

Z tabulky č. 8 zjistíme, že předpokládaná produkce KO ve všech obcích 

vzdálených od EVO Komořany do 70 km je přes 346 tis. tun ročně. Z toho SKO 

představuje množství cca 220 tis. tun ročně. Z těchto údajů je zřejmé, že v dojezdové 

vzdálenosti 70 km od EVO Komořany se ve zde vyskytujících obcích produkuje 

dostatečné množství KO (respektive SKO) pro potřebu záměru.  

Při násypu do bunkru bude umístěn detektor radioaktivních látek. Následně 

budou komunální odpady drceny, homogenizovány a dávkovány do spalovací 

komory. Na konci spalovací linky budou umístěny ještě dvě separační technologie – 

magnetická separace kovů (železné materiály) a dále indukční separace nekovů.  
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4.4.4.2 Průmyslové odpady a odpady z provozu zařízení 

Mezi odpady vznikající z provozu zařízení EVO patří zejména filtrační koláče 

z čištění odpadních plynů – 19 01 05 dle Katalogu odpadů, pevné odpady z čištění 

odpadních plynů (odpady z katalýzy) – 19 01 07, dále jiný popel a struska – 10 01 12 

nebo 19 01 13 jako popílek obsahující nebezpečné látky, vznikající při čištění kotle a 

filtraci spalin. 

Z běžného provozu zařízení bude vznikat celá řada druhů odpadů a to dle 

katalogových skupin přibližně v rozsahu 12, 13, 15, 16, 19 a 20 a není účelné 

sumírovat několik desítek druhů odpadů, jak kategorie ostatní, tak nebezpečné. Se 

všemi odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů v platném znění. [16] 

 

4.4.5 Ostatní vlivy na životní prostředí 

V rámci posouzení vlivů na životní prostředí provedení záměru EVO 

Komořany EIA se posuzovaly i takové vlivy, které veřejnost ani tolik nevede 

v patrnosti. Každý vnímá, že výstavba větších provozů může ovlivňovat ovzduší, 

vody, produkci odpadů a odpadních vod. Samozřejmě těchto vlivů je mnohem více a 

některé z nich jsem uvedl v této kapitole diplomové práce. 
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4.4.5.1 Vibrace 

Vibrace budou ovlivňovat pouze pracovní prostory svými technologickými 

zařízeními – turbínami, motory, rotační stroje apod. a nebudou mít vliv na životní 

prostředí. 

4.4.5.2 Neionizující záření 

Zdroje neionizujícího záření v uvažovaném zařízení EVO nebudou uvolňovat 

elektromagnetické záření. 

4.4.5.3 Vliv na veřejné zdraví 

Studie, zpracovaná v rámci EIA ve svých záměrech konstatuje, že zařízení 

EVO Komořany nebude mít významný vliv na veřejné zdraví obyvatel. Dostatečná 

vzdálenost průmyslové zóny od obytné zástavby zajišťuje minimální vliv na 

obyvatelstvo. 

4.4.5.4 Vliv na krajinný ráz 

Z uvedených snímků je zřejmé, že umístění EVO Komořany v průmyslové 

zóně vedle dominantního zdroje Teplárna Komořany bude mít minimální vliv na 

krajinný ráz.  Z obrázku č. 13 je zřejmý tento minimální vliv, neboť komín zařízení 

EVO Komořany o výšce 75 m bude „zanedbatelný“ vedle 180 m vysokého komína 

Teplárny Komořany.  
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Obrázek č. 13:Grafické znázornění vlivu na krajinný ráz [16]  

Letecký snímek v příloze č. 7 ukazuje na zcela minimální narušení krajinného 

rázu. 

4.4.5.5 Vliv záměru na dotčené území 

Stávající územní systémy ekologické stability jsou narušeny povrchovou 

těžbou hnědého uhlí. V širším zájmovém území se nenacházejí žádné prvky ÚSES, 

nezasáhnou ani nadregionální (Jezerka) ani regionální (Kopistská výsypka) prvky 

ÚSES. Stejně tak ani funkční lokální (Ressl) prvky ÚSES širšího okolí (do 10 km). 

Zvlášť chráněná území, přírodní parky, Natura 2000 ani žádné krajinné prvky dle zák. 

č. 114/1992 Sb., nejsou záměrem dotčena. 

S ohledem na vliv rozsáhlé činnosti průmyslu, nedostatku lesních 

společenstev a velkoplošné devastaci po těžbě hnědého uhlí není ovlivněna ani 

fauna ani flora v předmětném území záměru.  

 

+180m 

+75 m 

Komín a kotelna teplárny Komořany 

EVO 
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5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Nakládání s komunálním odpadem lze použít i jako měřítko ekonomické a 

kulturní vyspělosti evropských zemí. Jednu stranu by tvořilo Švýcarsko, kde je 

vytříděna a recyklována, popřípadě kompostována, polovina produkce komunálního 

odpadu a zbytek je energeticky využit. Na druhé straně pomyslné osy by bylo 

Bulharsko, kde se odpad netřídí vůbec, ani se nijak energeticky nevyužívá a veškerá 

produkce se rovnou skládkuje.  

 

 

Obrázek č. 14: Porovnání využití KO ve vybraných zemích Evropy[14] 

I Česká republika se pomalu stává skutečným „skanzenem“, kde je stále ještě 

možné v krajině vršit haldy zapáchajícího odpadu. Přitom disponujeme rozvinutým 

teplárenstvím, které je schopno teplo vyrobené ve spalovnách zužitkovat a dopravit 

k zákazníkům. Máme tak obrovskou výhodu v podobě rozvinutého teplárenství, kde 

není problém uplatnit teplo vyrobené z odpadu i v letních měsících. V kombinované 

výrobě elektřiny a tepla je energetický obsah komunálního odpadu zužitkován s 

maximální účinností, na rozdíl od samostatné výroby elektřiny, kde je využití energie 

paliva velmi nízké.  

Komunální odpad by současně mohl nahradit část ubývajícího hnědého uhlí. 

Investice do dalšího rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla, která výrazně 

zvyšuje efektivnost výroby energie, však přináší srovnatelný užitek s daleko více 

propagovanými úsporami energie u konečných spotřebitelů. Kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla snižuje spotřebu primárního paliva jako neobnovitelného zdroje 

energie, a tedy i zátěž pro životní prostředí.  
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Kromě úspory paliva je nezanedbatelnou výhodou dálkového zásobování 

teplem také zlepšení ovzduší v imisně zpravidla nejzatíženějších městských 

aglomeracích při použití nejmodernějších technologií pro čištění spalin.  

Subjektivním posouzením uvažovaného záměru výstavby zařízení EVO 

Komořany jsem dospěl k názoru, že přes všechny mediálně proklamované nevýhody 

odpůrci spaloven odpadů nebo zařízení k energetickému využití odpadů se jedná o 

smysluplnou, cílevědomou a kladnou investici ve prospěch ochrany životního 

prostředí ve smyslu omezování skládkování na úkor výroby tepla pro obyvatelstvo 

měst Mostu a Litvínova. 

 

6 ZÁVĚR 

 Na základě předchozích kapitol je možné konstatovat, že na území Ústeckého 

kraje, ale i jinde v ČR stále převládá skládkování komunálních odpadů nad 

materiálovým či energetickým využitím, a to i přes veřejně známé hrozby sankcí ze 

strany Evropské unie, neboť se ČR zavázala k plnění cílů v oblasti odpadového 

hospodářství. 

Skládkování odpadů není v České republice, a tedy ani v Ústeckém kraji 

vhodný způsob nakládání s odpady, a to nejen z hlediska environmentálního, ale i 

ekonomického. To znamená, že skládkování je nejméně přijatelným způsobem 

naložení s odpadem z hlediska vlivů na životní prostředí. Jak již bylo uvedeno, 

uložením odpadů na skládku přicházíme o významný materiálový a energetický 

potenciál, který je například právě v komunálním odpadu obsažen. 

Na rozdíl od energetického využití KO se na skládkách těchto odpadů nedělají 

žádná měření, nejsou stanoveny žádné emisní limity.  V případě, že skládka hoří, tak 

se jedná o tzv. hoření neregulované.  Skládky emitují plyny, které se také neměří a 

neregulují (málo se využívají jímáním). Oproti tomu zařízení na energetické využití 

odpadů -  spalovny KO - mají kontinuální měření emisí, řízené spalování a povinné 

dodržování přísných emisních limitů.  

 Z toho jednoznačně vyplývá, že při skládkování komunálního odpadu dochází 

k produkci mnohem většího množství škodlivin do ovzduší, než zařízení na 

energetické využití odpadů.  
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  Jedním z řešení, jak vyvolat poptávku po energetickém využívání KO odpadu, 

je legislativní, a to znamená navýšit poplatky za skládkování dle zákona o odpadech. 

Uvažuje se o výši až 1300 Kč/t v roce 2015. Poplatek za odstraňování/skládkování 

odpadů je označován za účinný ekonomický nástroj na omezení skládkovaných 

odpadů. I dále se předpokládá se jeho nárůst s pravidelným vyhodnocováním jeho 

účinnosti - měl by zvýhodňovat reálné způsoby nakládání s odpady proti 

odstraňování/skládkování odpadů. Zvýšením poplatku za skládkování se sice 

pravděpodobně dosáhne odklonění od tohoto způsobu využívání komunálního 

odpadu, ale nezaručí se tím efektivní využití energie v tomto zdroji, jakým určitě 

komunální odpad je.  

 Spalování komunálních odpadů v zařízeních pro energetické využití odpadů je 

technologií ověřenou, funkční a umožňující zpracovávat podle potřeby i větší 

množství různých druhů komunálních odpadů. Nevýhodou jsou sice velké prvotní 

investiční náklady, ale při přepočtu na jednotku spálených odpadů, při uvážení zisku 

ze získané energie a toho, že by v případě nezpracování komunálního odpadu musel 

být tento uložen na skládkách, jsou náklady ekonomicky přijatelné. Navíc žádná jiná 

technologie není schopná zajistit tak potřebné zpracovatelské principy.  

 Optimální řešením je kombinace podpory výroby elektřiny a tepla (např. 

investiční dotační politika státu) z komunálního odpadu a současně poplatek za jeho 

skládkování. 

Ohledně realizace záměru vystavět EVO Komořany, musím po prostudování 

všech dostupných materiálů, konstatovat, že zcela podporuji výstavbu spalovny KO 

v Komořanech. Chtěl bych podotknout, že nejsem občan, kterého by se to netýkalo. 

Žiji se svojí rodinou v Litvínově, v městě vzdáleném necelých 18 km od místa 

výstavby spalovny a přesto, nebo spíš právě proto, si myslím, že je to záměr, který je 

opravdu vhodné podporovat.  

Společnost EVO – Komořany, a. s. na webových stránkách 

www.evokomorany.cz velmi přesně a přehledně popsala přednosti a hlavní důvody 

k tomu, aby záměr byl zrealizován a již se dál nešířily médii mylné informace o tom, 

jak jsou zařízení pro energetické využití odpadů nebezpečná z pohledu dopadu jejich 

provozu na životní prostředí a na kvalitu života občanů. Dovolím si tedy v závěru své 

diplomové práce použít slova z výše uvedených webových stránek a zcela se 

ztotožnit s tím, že energetické využívání odpadů má svůj pozitivní význam jak v 
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energetice, tak z hlediska ochrany životního prostředí a vlivu nakládání s 

odpady na zdraví obyvatel, a to z těchto základních důvodů: 

•   Energetické využívání odpadů je prokazatelně nejčistší zdroj energie získané 

termicko oxidačním procesem. Žádné spaliny ze sebelépe odsířených 

elektrárenských a teplárenských procesů se nemohou svojí kvalitou 

srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání 

odpadů. 

•   Vyráběné teplo může nahradit lokální topeniště, která jsou významným 

zdrojem emisí, včetně dioxinů. Energetické využívání odpadů garantuje 

skutečně minimální emise do ovzduší a vody. 

• Energetickým využíváním odpadů se desetinásobně sníží objem a o 60-70% 

hmotnost odpadu. Dochází k omezení skládkování odpadů a tedy k 

eliminování emisí skleníkových plynů, emisí metanu a prachu, k omezení 

záboru půdy a k poklesu ohrožení spodních vod. 

•   EVO zajišťuje bezpečné a hygienické zpracování odpadů v moderních, 

provozně ověřených zařízeních. 

•   Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání 

odpadů umožňují jejich zpracování na použitelné produkty nebo bezpečné 

uložení do zemské kůry. 

•   Energetické využívání odpadů šetří fosilní paliva. 

•   V případě realizace EVO Komořany dojde ke snížení výkonu energetických 

zdrojů Teplárny Komořany o odpovídající výkon zařízení EVO, přičemž 

emise znečišťujících látek do ovzduší jsou u tohoto zařízení významně nižší, 

než u klasického zdroje tepla spalujícího uhlí.[27] 
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Příloha č. 1 
 
Produkce KO a způsoby nakládání s nimi v zemích EU (EU27) za rok 2010 [8] 
 

Municipal waste, 2010 

 Municipal 

waste 

generated, 

kg per 

person 

 

Total 

municipal 

waste 

treated, kg 

per person 

 

Municipal waste treated, % 

 

 

Landfilled 

 

Incinerated 

 

Recycled 

 

Composted 

 

EU27 502 486 38 22 25 15 

Belgium 466 434 1 37 40 22 

Bulgaria 410 404 100 - - - 

Czech 

Republic 

317 303 68 16 14 2 

Denmark 673 673 3 54 23 19 

Germany  583 583 0 38 45 17 

Estonia 311 261 77 - 14 9 

Ireland 636 586 57 4 35 4 

Greece* 457 457 82 - 17 1 

Spain 535 535 58 9 15 18 

France 532 532 31 34 18 17 

Italy*  531 502 51 15 21 13 

Cyprus 760 760 80 - 16 4 

Latvia 304 304 91 - 9 1 

Lithuania 381 348 94 0 4 2 

Luxembourg 678 678 18 35 26 20 

Hungary 413 413 69 10 18 4 

Malta 591 562 86 - 7 6 

Netherlands 595 499 0 39 33 28 
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Austria* 591 591 1 30 30 40 

Poland 315 263 73 1 18 8 

Portugal 514 514 62 19 12 7 

Romania 365 294 99 - 1 0 

Slovenia 422 471 58 1 39 2 

Slovakia 333 322 81 10 4 5 

Finland 470 470 45 22 20 13 

Sweden 465 460 1 49 36 14 

United 

Kingdom* 

521 518 49 12 25 14 

Iceland* 572 531 73 11 14 2 

Norway 469 462 6 51 27 16 

Switzerland 707 708 - 50 34 17 

Croatia  369 363 96 - 3 1 

Turkey 407 343 99 - - 1 

Pozn.: * 0 se rovná méně než 0,5%,  "-" označuje skutečnou nulu  Zdroj: Eurostat 
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Příloha č. 2 

Ukazatele skladby komunálních odpadů z domácností (výskyt) [4] 

 

Látková 

skupina 

Průměrný podíl látkových skupin v komunálních 
odpadech z domácností [% hmotnostní] 

Sídlištní zástavba Smíšená zástavba 
Venkovská 
zástavba 

Papír/lepenka     25,70   22,58   7,79 
Plasty     16,76   17,58   9,75 
Sklo      11,17     7,82   4,87 
Kovy        1,68     2,13   2,60 
Bioodpad      15,64   21,62 11,69 
Textil        4,47     3,98   2,27 
Minerální odpad        2,24     0,71   6,82 
Nebezpečný 
odpad        0,56     0,31   0,32 

Spalitelný odpad       10,61   12,37    9,42 
Elektrozařízení         0,56     0,46    0,32 
Zbytek 20–40 
mm         5,03     4,68     4,87 

Zbytek 8–20 mm         2,79     3,22     7,79 
Frakce < 8 mm         2,79     2,54   31,49 
Celkem     100,00 100,00 100,00 
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Příloha č. 3 

 
Fotografie tzv. mega spaloven ve vybraných velkých městech EU 
 
 
     VÍDEŇ – kapacita 250 tis. t/rok 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AMSTERDAM – kapacita 1 200 tis. t/rok 

 

 

 

 

 

 

 

      ROZENGURG – kapacita 1 400 tis. t/rok 
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Příloha č. 4 

Limitní hodnoty emisí sledovaných látek - ovzduší 
 
 

Sledovaná látka 
(nebo skupina 

látek nebo 
parametr) 

 
Jednotka 

 
Hodnota emisí 

BAT 

    Hodnota 
emisí zdroje 
dle NV 
354/2002 
Sb. 

TZL mg.m-3 1 - 5 10 
SO2 mg.m-3 1 - 40 50 
NO2 mg.m-3 120 - 180 200 
HCl mg.m-3 1 - 8 10 
HF mg.m-3 < 1 1 

Cd + Tl mg.m-3 neuvedeno 0,05 
Hg mg.m-3 <0,05 0,05 
As mg.m-3  

 
 
 
 

neuvedeno 

 
 
 
 
 

0.5 

Co mg.m-3 
Cr mg.m-3 
Cu mg.m-3 
Mn mg.m-3 
Ni mg.m-3 
Pb mg.m-3 
Sb mg.m-3 
V mg.m-3 

TOC mg.m-3 1 - 10 10 
PCDD/PCDF ng.m-3 < 0,1 TE 0,1 TE 
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Příloha č. 5 

Limitní hodnoty emisí sledovaných látek – odpadní vody 

 

Sledovaná 
látka nebo 
ukazatel 

Jednotka Hodnota emisí 
BAT 

Hodnota emisi 
zdroje dle 

NV 354/2002 
Sb. 

NL mg. l-1 60 30 
As mg. l-1       0,05        0,15 
Cd mg. l-1       0,02        0,05 
Cr mg. l-1     0,1      0,5 
Cu mg. l-1       0,21      0,5 
Hg mg. l-1       0,01        0,01 
Ni mg. l-1      0,11      0,5 
Pb mg. l-1    0,1      0,1 
Tl mg. l-1      0,05        0,05 
Zn mg. l-1    0,3      1,0 

PCDD/PCDF ng TE. l-1 < 0,05      0,1 
RAS mg. l-1 nestanoveno 15 000 
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Příloha č. 6 
 
Kvalitativní parametry směsného komunálního odpadu dle podkladů BREF 

 

Veličina Jednotka SKO 
Výhřevnost MJ.kg-1 7 – 15 
Vlhkost % 15 – 40 
Popel % sušiny 20 – 35 
Cl % sušiny 0,1 – 1 
S % sušiny 0,1 – 0,5 
F mg.kg-1 sušiny 0,04 – 0,035 
Pb mg.kg-1 sušiny 100 – 2000 
Hg mg.kg-1 sušiny 1 – 15 
Cu mg.kg-1 sušiny 200 – 700 
Zn mg.kg-1 sušiny 400 – 1400 
Cr mg.kg-1 sušiny 40 – 200 
Cd mg.kg-1 sušiny 1 – 15 
Ni mg.kg-1 sušiny 30 – 50 
As mg.kg-1 sušiny 2 - 5 
PCB mg.kg-1 sušiny 0,2 – 0,4 
PCDD/F         ng TEQ.kg-1     50 - 250 

 
Podklady: Referenční dokument  BREF - WI 
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Příloha č. 7 
 
Letecký snímek zobrazující objekt Teplárny Komořany s komínem vysokým 180m 
[15] 
 

 


