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Anotace 

 

Cílem mé práce je pojednat podrobně o využití vedlejších energetických 

produktů. Jsou zmíněna průmyslová využití a hlavní odběratelé těchto produktů. 

Součástí pojednání jsou rovněž kapitoly věnované vlastnostem produktů, 

průmyslovému využití, analýze prodeje a jejich ukládání. Návrh řešení byl 

sestaven tak, aby bylo možno jej v budoucnu zrealizovat. 
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Annotation 

The goal of my Bachelor Theses is to describes in details the utilization of 

sideline energy products. Mentioned are its industrial applications and its main 

consumers. Part of the dissertation are also chapters dedicated to products 

qualities, its industrial use, sale analyze and its depositing. Proposal of the solution 

is prepared such way that it could be realized in future. 
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1. Úvod, cíl práce 

Vedlejší energetické produkty mají v dnešní době uplatnění v různých 

oblastech využití, jako například ve stavebnictví či stavitelství. Mimo finančního 

přínosu, jako alternativy jiného produktu, se jedná také o ekologický přínos.  

Při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se 

stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro 

další zpracování a výrobu. V minulosti byly vedlejší energetické produkty brány 

jako odpady, myšleno zhruba před deseti lety. Pomocí zavedené nové 

technologie, se z nich staly vedlejší energetické produkty, které splňují náležitosti 

certifikace. Vedlejší energetické produkty již nepatří do kategorie odpadů, ale lze 

je prakticky využít jako surovinu pro výrobu například pórobetonu nebo betonu.  

V Elektrárně Dětmarovice vznikne ročně cca 300 000 tun vedlejších 

energetických produktů. Z tohoto množství je cca 80 % popelovin, které jsou 

certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, 

betonu či pórobetonu. Zhruba 10 % představuje energosádrovec, který je 

produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. Energosádrovec se dělí na praný 

nebo nepraný a využívá se k výrobě pórobetonu, sádrových tvárnic, atd. Zbylých 

10 % představuje struska.  

Vedlejší energetické produkty se dělí na popílek, energosádrovec, strusku  

a stabilizát. Podle použití typu kotle, jako jsou granulační, roštové kotle, kde vzniká 

energosádrovec nebo kotel fluidní, kde vzniká stabilizát. V Elektrárně Dětmarovice 

je nainstalován roštový kotel. Hlavními odběrateli vedlejších energetických 

produktů jsou stavební společnosti a výrobci stavebních hmot, jako například 

cementárny a betonárky, které tento produkt využívají při výrobě cementu  

či betonu.  

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o., která vznikla v roce 2008, 

zabezpečuje spolehlivý a efektivní odsun a prodej vedlejších energetických 

produktů. Zabezpečovací metody vedlejších energetických produktů jsou dvě, a to 

prodej a ukládání. Výhodnější je prodej, který se uskutečňuje převážně v letním 

období a to z důvodu stavební sezóny. V zimním období se vedlejší energetické 
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produkty ukládají do dolů a na složiště, na kalové rybníky, používají se při 

krajinotvorbě, rekultivaci krajiny apod. Za zimní období se považuje rozmezí 

měsíce října až března, letní období je v měsících duben až září.  

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy vznikajících VEP 

nalézt možné ekonomické a ekologicky výhodné řešení jejich využití i v zimním 

období a zároveň popsat technologický vznik vedlejších energetických produktů  

a způsob jejich evidence. Zapotřebí je najít řešení pro zimní období, které je kvůli 

ukládání vedlejších energetických produktů na složiště a do dolů finančně 

náročné.   

Z regionálního hlediska a dominantního postavení skupiny ČEZ na trhu, jsem 

analyzovala Elektrárnu Dětmarovice.  
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2. Elektrárna Dětmarovice 

Druhá kapitola bakalářské práce obsahuje základní informace o Elektrárně 

Dětmarovice ve vazbě na produkci a uplatnění vedlejších energetických produktů.  

 

2.1. Základní informace  

Elektrárna Dětmarovice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ a.s., která  

se nachází u obce Dětmarovice v Moravskoslezském kraji. Byla postavena 

v letech 1972 - 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou 

na Moravě. Výstavba elektrárny byla zahájena v roce 1971. V elektrárně jsou 

instalovány čtyři bloky. Každý z těchto bloků má výkon 200 MW. Tyto bloky byly 

postupně přiřazovány do rozvodné sítě od května 1975 až do listopadu 1976. 

Stavbu projektovala společnost Energoprojekt Praha, akciová společnost VOKD 

Ostrava byla dodavatelem stavebních částí, o technologickou stránku se postarala 

společnost Škoda Plzeň.  

Elektrárna Dětmarovice patří mezi elektrárny regulační, což znamená, 

 že najíždí a odstavuje bloky dle pokynů dispečera Energetického dispečinku. 

Jednotlivé bloky mohou být regulovány v rozpětí 50 - 100 %. Například u jednoho 

bloku se jedná o rozsah 100 - 200 MW. 

Vzhledem k dostupnosti černouhelných dolů v Ostravském revíru, bylo 

zvoleno umístění elektrárny na okraji obce Dětmarovice. Z místních zdrojů  

se spalovalo černé uhlí, ale po roce 2000 se začalo využívat také hnědé uhlí 

 ze severozápadních Čech. Levnější černé uhlí se začalo dovážet z Polska. 

Hlavním dopravcem uhlí je společnost OKD a.s., která také provozuje vlečku 

elektrárny, vykládku uhlí ze samovýsypných vozů a zajišťuje i provoz zauhlování.   
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2.1.1. Provoz elektrárny Dětmarovice  

Elektrárna Dětmarovice má čtyři výrobní bloky každý o jmenovitém 

elektrickém výkonu 200 MW. Kontrolu provozu výrobních bloků je vidět 

 na obrázku  č. 1. Výrobní bloky tvoří uhelné mlýny, kotel, turbína, generátor, 

vývodový transformátor, odlučovač popílku, zařízení k odsíření a chladící věže. 

Společným zařízením výrobních bloků je zařízení na zauhlování, odstruskování  

a odpopílkování. Také čerpací stanice a přivaděče vody do elektrárny, chemické 

úpravy vody, komíny, rozvody, vývodové linky vyrobeného elektrického výkonu, 

centrální kompresová stanice, přívod plynu s vysokotlakou redukční stanicí  

a pomocné zařízení jsou nutné k provozu těchto bloků.  

V kotlích, které jsou vysoké 60 m, se z vody vyrábí pára o teplotě 540 °C 

 a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátoru, který je složen celkem ze tří 

stupňů a zajišťuje přeměnu tepelné energie páry na energii mechanickou.  

Turbíny jsou umístěny ve strojovně, jejich výkon je 200 MW a počet otáček je 

3000/minutu. Povrchový kondenzátor má za úkol tepelný spád. Řeka Olše je 

hlavním zdrojem vody, kterou je chlazeno technologické zařízení uzavřenými 

chladicími okruhy.  

Významné jsou dodávky tepla, které se vyrábí společně s elektrickou energií 

v jednom cyklu. Tento proces se nazývá kogenerace, jejímž cílem je snížit 

spotřebu paliva na vyrobenou jednotku a tím samozřejmě šetřit životní 

prostředí.[10] 

 

Obrázek 1 - Stav výrobních bloků 

Pramen [vlastní fotografie] 
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2.1.2. Palivo 

Elektrárna Dětmarovice spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg  

a obsahem síry pod 0,5 %. Průměrná denní spotřeba uhlí na jeden blok je zhruba 

1 600 tun. V prostoru elektrárny se nachází tři pohotovostní skládky uhlí, každá  

o kapacitě 95 000 tun. Pomocí pásové dopravy se uhlí přesouvá ze skládky  

do zásobníku surového uhlí u kotlů. Řetězové podavače odebírají uhlí ze 

zásobníků a svodkami palivo padá do kroužkových mlýnů. Kotel má čtyři mlýny, 

přičemž stačí k provozu pouze tři. V těchto mlýnech se mele uhlí na jemný prach. 

Tento jemný prach spolu s předehřátým vzduchem se vhání práškovými hořáky do 

spalovací komory kotle. Vyhořívající uhelný prach předává svou tepelnou energii 

napájecí vodě ve výparníku, čímž se vytváří pára. [10] 

 

2.1.3. Výroba elektrického proudu  

Třífázové synchronní alternátory se starají o výrobu elektrického proudu. 

Alternátory jsou poháněny parními turbínami, z tohoto důvodu se jim říká 

turboalternátory. Alternátor se skládá ze statoru a rotoru.  

Stejnosměrný proud v otáčejícím se rotoru vytváří silné magnetické pole  

a tím se vyrábí střídavý elektrický proud. Vyrobená elektrická energie je 

transformována blokovým transformátorem a vedením 121 kV je vyvedena do 

rozvoden vysokého napětí. Mimo blokového transformátoru je zde připojen 

 na vývod generátoru odbočkový transformátor, který napájí elektrozařízení 

výrobního bloku. Největšími spotřebiči jsou napájecí čerpadla, uhelné mlýny 

a oběhová čerpadla chladící vody. Alternátor je regulován množstvím páry 

přiváděným do turbíny. [10] 
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2.1.4. Vodní hospodářství 

Řeka Olše je zdrojem vody pro elektrárnu Dětmarovice. Čerpací stanice, 

která stojí v těsné blízkosti řeky, čerpá a dopravuje vodu do elektrárny. Před 

vstupem do elektrárny se surová voda mechanicky vyčistí průtokem přes síta  

a pískové filtry. Poté se upravuje ve dvou chemických úpravách. Demoralizovaná 

voda, která je zbavená všech nečistot, slouží k napájení kotlů.  

I přesto, že elektrárna má uzavřený okruh vody, dochází ke značnému úniku 

vody. K hlavním ztrátám dochází v chladicích věžích, menší ztráty jsou způsobeny 

netěsností systému. V chladicí věži jednoho bloku se za hodinu ochladí asi  

22 tisíc m3 vody z teploty 32 °C na 22 °C, přitom ztráta odparem z této věže je cca  

300 tun/hodinu vody. Elektrárna o výkonu 800 MW musí okruh doplňovat 

maximálně 2 000 tun vody za hodinu. [10] 

 

2.2. Význam pro českou ekonomiku skupiny ČEZ 

Musíme si uvědomit, že akciová společnost ČEZ je dominantní společností 

na tuzemském trhu a patří k největším dodavatelům elektřiny v České republice. 

Skupina ČEZ je zařazena mezi tři největší dodavatele tepla v České republice. 

Mateřskou společností a jádrem Skupiny ČEZ je největší výrobce elektřiny  

v České republice, akciová společnost ČEZ, kterou v roce 1992 založil Fond 

národního majetku ČR. Kromě výroby a prodeje elektřiny se také zabývá oblastí 

telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby 

energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických 

produktů. 

V České republice Skupina ČEZ distribuuje elektřinu pro necelých 3,5 milionů 

odběrných míst. Rozšíření Skupiny ČEZ o regionální distribuční energetické 

společnosti a navýšení účastí v dalších významných společnostech, jako jsou 

např. akciová společnost Severočeské doly nebo akciová společnost Škoda 

Praha, významně obohatilo aktivity Skupiny a posílilo její postavení na 

energetickém trhu. 

 



Monika Kramná: Analýza prodeje a využití vedlejších energetických produktů v Elektrárně Dětmarovice 

7 

 

Téměř tři čtvrtiny z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České 

republice připadají na Skupinu ČEZ. Provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných 

výrobních zdrojů na území České republiky, 3 uhelné zdroje v zahraničí,  

34 vodních elektráren včetně 3 přečerpávacích, 3 lokality s větrnými elektrárnami 

a 7 slunečních elektráren.  

Základním kamenem úspěchu skupiny ČEZ je dlouhodobé snižování nákladů 

a zvyšování efektivity. Od roku 2000 je zahájen program obnovy uhelných 

elektráren Skupiny ČEZ v hodnotě přibližně 100 mld. Kč. Hlavním cílem programu 

je obnovit 11 bloků hnědouhelných elektráren, postavit 2 nové hnědouhelné bloky, 

každý o instalovaném výkonu 660 MW, a ukončit provoz celkem 14 neefektivních 

hnědouhelných bloků. 

Poptávka po elektřině na českém plně liberalizovaném trhu meziročně 

neustále roste. To dokazuje graf  č. 1., na kterém je zobrazený dlouhodobý vývoj 

spotřeby elektrické energie. V rámci zkvalitnění zákaznických služeb, pro lepší 

využití výrobních kapacit, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení pozice 

společností Skupiny ČEZ na nových trzích byla v České republice založena síť 

obchodních center a kanceláří, v několika okolních státech vznikla obchodní 

zastoupení, například v Polsku. 

Od 1. srpna 2009 začala Skupina ČEZ nabízet svým zákazníkům kromě 

elektřiny i možnost dodávky další energetické komodity - dodávku zemního plynu. 

Společnost ČEZ investovala do svého rozvoje a ekologických opatření více než 

200 mld. Kč. Největší dosavadní investicí do životního prostředí bylo uskutečnění 

rozsáhlého programu odsíření uhelných elektráren v letech 1992 – 1998, do něhož 

společnost přímo investovala cca 46 mld. Kč. Investice do ekologie, které jsou  

v případě energetické společnosti ČEZ největší ze všech podniků v České 

republice, plní zdroje Skupiny ČEZ nejpřísnější standardy dané legislativou 

Evropské unie. [9] 
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Graf 1 Spotřeba elektřiny v ČR 

Pramen: http://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/energetika-v-
cr.html 

 

 

2.2.1 Význam elektrárny Dětmarovice 

Elektrárna Dětmarovice ročně vyrobí okolo 2,5 TWh elektrické energie a více 

než 800 TJ tepla, které dodává především do města Orlové, roční dodávka tepla 

činí kolem 450 TJ. Svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou 

 na Moravě. Využití českých uhelných elektráren v nastávajících letech umožní 

očekávaný růst poptávky po elektřině v České republice a příznivý vývoj české 

ekonomiky. 

Elektrárna Dětmarovice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i významné 

dodávky tepla. V květnu 2009 proběhla výstavba přivaděče tepla do dalšího 

města. Horkovodem proudí teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu 

minimálně dvaceti let. První dodávky tepla byly zrealizovány v roce 2010 a městu 

Bohumín přinesou zhruba pětinovou úsporu nákladů za vytápění a teplou vodu. 

Náklady na výstavbu ve výši 500 milionů korun hradí Skupina ČEZ. [8] 
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3. Technologický proces vzniku VEP 

 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena 

vznikem odpadů. Otázka jejich odstranění a možné využití dnes představuje 

prvořadý úkol z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického. 

Ve většině výrob i spotřebních postupů vznikají vedlejší energetické produkty. 

Pokud neumíme tyto vedlejší energetické produkty dále využít, potom  

je nazýváme odpadem. V této kapitole představím vedlejší energetické produkty, 

které vznikají při výrobě elektřiny a tepla. Tento proces nazýváme spalovací 

proces, při něm vzniká, za předpokladu splnění zákonných a technických 

podmínek, surovina pro další zpracování a výrobu.  

 

3.1. Charakteristika vedlejších energetických produktů 

Mezi vedlejší energetické produkty, které vznikají při výrobě elektřiny a tepla, 

patří: popílek, struska, energosádrovec, stabilizát. 

 

3.1.1. Popílek 

Popílek je heterogenní směs částic, která se liší tvarem, velikostí  

a chemickým složením. Parametry popílku jsou dány kvalitou spalovaného uhlí  

a typem spalovacího zařízení. Nejdůležitější vlastností je obsah nespalitelného 

podílu, granulometrie, obsah cenosfér a plenosfér, hustota, měrný povrch, 

zastoupení krystalické a amorfní fáze, obsah magnetických minerálů, povlaky na 

povrchu částic, zastoupení majoritních a minoritních prvků. Barva popílku bývá od 

světle šedé až po černou. Pokud je v uhlí obsažena břidlice, jedná se o barvu 

světlou. Obsah pyritu udává popílku barvu tmavou. Velikost zrn popílku se 

pohybuje v intervalu od 0,1 až 100 µm. Popílek se dělí na jemný a hrubý popel. 

Vlastnosti popílku, jako přídavku do směsí, vidíme v tabulkách 1 - 4. [11] 
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Tabulka 1 Popílek - hlavní složka cementu 

Hlavní složka cementu dle ČSN EN 197-1 

Ztráta žíháním  max. 5 % hm.  

Obsah aktivního oxidu křemičitého  min. 25 % hm.  

Obsah aktivního oxidu vápenatého  max. 10 % hm.  

Obsah volného oxidu vápenatého  max. 1 % hm.  

Hmotnostní aktivita Ra 226  max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I  max. 2,0  

Pramen: http://www.cezep.cz/zakaznicky-modul/prispevek/55868.html 

 

Tabulka 2 Popílek - filer do betonu 

Filer do betonu dle ČSN EN 12620  

Ztráta žíháním  max. 5 % hm.  

Obsah veškeré síry S  max. 1 %  

Obsah chloridů  max. 0,1 % hm.  

Zrnitost (propad sítem 2 mm)  100% 

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

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

Hmotnostní aktivita Ra 226  max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I  max. 2,0  

Pramen: http://www.cezep.cz/zakaznicky-modul/prispevek/55868.html 
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Tabulka 3 Popílek – beton 

Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1 

Ztráta žíháním  max. 5 % hm.  

Obsah chloridů  max. 0,1 % hm.  

Obsah oxidu sírového  max. 3 % hm.  

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

Aktivní oxid vápenatý  max. 10 % hm.  

Jemnost (zbytek na sítě 0,045 mm)                max. 40 %  

Index účinnosti po 28 dnech  min. 75 %  

Index účinnosti po 90 dnech  min. 85 %  

Měrná hmotnost  deklarovaná hodnota ± 200 kg/m
3
  

Objemová stálost  max. 10 mm  

Hmotnostní aktivita Ra 226  max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I  max. 2,0  

Pramen: http://www.cezep.cz/zakaznicky-modul/prispevek/55868.html 

 

Tabulka 4 Popílek – pórobeton 

Popílek do pórobetonu  

Ztráta žíháním  max. 4 % hm.  

Obsah oxidu křemičitého  min. 45 % hm.  

Obsah oxidu sírového  max. 2 % hm.  

Obsah oxidu vápenatého  max. 5 % hm.  

Obsah oxidu sodného  max. 1,5 % hm.  

Hmotnostní aktivita Ra 226        max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I  max. 2,0  

Pramen: http://www.cezep.cz/zakaznicky-modul/prispevek/55868.html 
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3.1.2. Struska 

Struska vzniká spalováním uhlí v granulačních kotlích. Před dopadem  

do vodní lázně, se struska odlučuje ve výsypce spalovací komory. Po odvodnění 

je expedována odběratelům.  

Svým zrnitostním složením a mechanickými vlastnostmi struska odpovídá 

špatně zrnitým pískům. Dobře se zpracovává vibračními hutnícími prostředky. 

Výhodou je nízká objemová hmotnost strusky, což je významné zejména ve 

stavebnictví. Struska vyhovuje požadavkům na výsledky ekotoxikologických testů 

a limitním koncentracím pro obsahy škodlivin v sušině, a proto je považována za 

výrobek zdravotně nezávadný. Struska je skladována jako deponie, viz obrázek 

č. 2. 

 

 

Obrázek 2 - Násyp strusky 

Pramen [vlastní fotografie] 
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3.1.3. Energosádrovec 

Odsířením spalin metodou mokré vápencové vypírky vzniká energosádrovec. 

Hlavní složkou je dihydrát síranu vápenatého. Energosádrovec se používá jako 

náhrada za přírodní sádrovec. Energosádrovec je odváděn dvěma linkami dvou 

pásových dopravníků z budovy absorbéru do budovy skladu. Odebírán je  

ze skladu buď přímo pomocí kolového nakládače, nebo do výsypek na pásovou 

dopravu a odtud pomocí pásových dopravníků je nakládán na nákladní auto. 

Požadavky na energosádrovce jsou vidět v tabulce číslo 5. [11] 

 

Tabulka 5 Energosádrovec – požadavky 

Kvalitativní požadavky energosádrovce  

Obsah CaSO4 . 2 H2O min. 90 % hm. 

Vlhkost   max. 10 % hm. 

Obsah chloridů  max. 0,1 % hm.  

Obsah oxidu hořečnatého max. 0,2 % hm. 

Hodnota pH  5 - 8  

Hmotnostní aktivita Ra 226  max. 300 Bq/kg  

Index hmotnostní aktivity I  max. 2,0  

Pramen: http://www.cezep.cz/zakaznicky-modul/prispevek/55869.html 

 

3.1.4. Stabilizát 

Stabilizát je zvlhčená stavební směs s vápenným pojivem vyráběna  

ve standardním centrálním mísícím zařízení. Stabilizát se vyrábí technologickou 

úpravou vstupních surovin, kterými jsou vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření 

spalin (popílek, struska, fluidní popel, případně energosádrovec nebo produkt 

polosuché metody odsíření), spočívající v dokonalém promísení s přesně 

dávkovaným množstvím záměsové vody.  
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Po zatuhnutí se stabilizát zásadně liší svými technickými vlastnostmi  

od původních neupravených vstupních surovin, jeho vlastnosti jsou obdobné 

vlastnostem chudého betonu. Speciálně vyráběné typy stabilizátů s vyšším 

obsahem vápna lze charakterizovat jako materiál nepropustný, s vysokou pevností 

v prostém tlaku (5 – 10 MPa), odolný proti mrazu a vodě. [11] 

 

3.2. Využití vedlejších energetických produktů 

 

V minulosti byl větší problém s využitím vedlejších energetických produktů, 

které byly považovány za odpad. V dnešní době si i tyto „odpady“ našly své 

uplatnění. 

Ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější likvidací vedlejších energetických 

produktů je jeho prodej pro další využití. Z průmyslových odpadů se stává 

surovina pro další zpracování nebo přímé použití. Celou problematiku současného 

využití vedlejších energetických produktů ovlivňuje vhodné složení a fyzikálně - 

chemické vlastnosti. Jakost odpovídá požadovaným limitům. Tímto využíváním 

popílku se chrání životní prostředí a navíc se ušetří část nákladů na vybudování 

složiště.  

Využívání odpadů jako druhotných surovin je environmentálním jevem 

vyvolaným např.: 

• časovou reálnou dostupností primárních zdrojů; 

• vyšší ekonomickou efektivností výrobních procesů; 

• závislostí na dovozu surovin ze zahraničí; 

• negativním vlivem na životní prostředí. 

 

 

 

 



Monika Kramná: Analýza prodeje a využití vedlejších energetických produktů v Elektrárně Dětmarovice 

15 

 

3.2.1. Využití popílku 

Nejvíce možností využití popílku je zatím v oblasti stavebnictví. Z hlediska 

výsledných vlastností stavebních materiálů a potřeb technologie jejich výroby 

vyplývají další požadavky především na fyzikální a chemické vlastnosti popílku.  

Z tohoto hlediska mají popílky pro stavební praxi velmi výhodné vlastnosti. Další 

využití popílku je v oblasti zemědělství. Využití pro vylehčení těžkých půd se 

ukázalo jako vhodné. Nyní se používají k rekultivaci krajiny. 

Následně se popílek využívá jako cenosféra – (keramické mikrosféry) – je to 

alumináto - silikátové částice kulového tvaru, které vznikají při spalování uhlí  

a z popílku jsou získávány jeho plavením. Používá se tam, kde je nutno snížit 

hmotnost a zvýšit izolační schopnost materiálu. Cenosféry se používají jako 

součást izolačních malt, izolačních prefabrikovaných prvků, tepelně a zvukově 

izolačních materiálů anebo se používají jako plnivo v plastických materiálech.  

Dalším využitím jsou tzv. injektáže. Popílky jsou používány k vyplnění 

prasklin, mezer nebo volných prostor. Vyplněním dojde k zlepšení stability 

povrchu, zvýšení odolnosti, pevnost povrchu anebo snížení celkové propustnosti 

zemin.[3] 

Využití popílku ve výrobě stavebních materiálů: 

• výroba umělých lehčených, lehkých a hutních kameniv;  

• výroba litého a vibrovaného lehkého betonu; 

• výroba vibrovaných a vibrolisovaných betonových výrobků; 

• výroba pórobetonu; 

• výroba suchých omítkových, zálivkových, zdících, betonových směsí  

a tmelů; 

• výroba cihlářského a keramického průmyslu; 

• výroba typů solidifikátů a stabilizát pro výstavbu cest; 

• výroba cementu; 

• pro ochranné vrstvy střešních krytin po předchozí hydrofobizaci. 
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Využití popílku v dopravním stavitelství: 

• násypy dopravních staveb a jiných provozních ploch; 

• zásypy podpěr mostů; 

• náhrada podložní zeminy; 

• stabilizované podkladové vrstvy; 

• náhrada cementů a vápencových plniv; 

• zlepšení složení přírodního kameniva.[8] 

 

3.2.2. Využití energosádrovce  

Energosádrovec dělíme na praný a nepraný. Praný energosádrovec se 

využívá tam, kde se apeluje na čistotu suroviny. 

Energosádrovec se využívá jako surovina pro: 

• výrobu cementu; 

• výrobu sádrokartonových a sádrovláknitých desek; 

• výrobu samonivelačních podlahových směsí; 

• výrobu sádrových omítek; 

• výrobu pórobetonu; 

• výrobu sádrových tvárnic; 

• výrobu speciálních hnojiv s obsahem síry; 

• výrobu substrátu pro pěstování žampionů. [8] 
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3.2.3. Využití strusky  

Struska patří mezi jednu standardně používanou složku směsných cementů. 

Během výrobního procesu cementu se struska přidává k vypálenému 

cementovému slínku a společně s dalšími přísadami se připravená směs mele  

na konečný produkt. Další využití strusky je pro: 

 

• násypy zemních těles pozemních komunikací; 

• zásypy opěrných konstrukcí; 

• zásypy a obsypy liniových staveb;  

• zásypový materiál při rekultivaci; 

• terénní úpravy a rekultivace; 

• ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků. [8] 

 

3.2.4. Využití stabilizátu  

Stabilizát je dodáván odběratelům na výstupu z centrálního mísícího zařízení 

jako zavlhlá směs s optimální vlhkostí vhodnou k okamžitému zpracování. 

Vzhledem k exotermním reakcím, které ihned po namísení ve stabilizátu 

probíhají, je stabilizát možno zpracovávat i za nižších teplot než +5 °C a vyšších 

než 0 °C, kdy se zemní práce již běžně neprovádějí. Pokud je zaručen souvislý 

přísun stabilizátu a jeho zpracování, lze stavět násypové konstrukce i při teplotách 

pod bodem mrazu. Je však nutné před zahájením stavebních prací ověřit 

výslednou kvalitu zpracování zkouškami. Stabilizát nabývá požadovaných 

vlastností po zpracování (zhutnění) a vyzrání. [3] 
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Stabilizáty vyráběné společností ČEZ Energetické produkty jsou 

certifikovanými stavebními výrobky pro následující užití: 

 tělesa násypů zemních pozemních komunikací; 

 protipovodňové hráze, protihlukové valy; 

 hráze odkališť a skládek odpadů; 

 podkladní a ochranné vrstvy vozovek; 

 aktivní zóna; 

 obsypy a zásypy objektů; 

 přechodové oblasti mostů; 

 těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032; 

 stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů); 

 zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin; 

 sanace podzemních dutin (po demolici stavebních objektů,  

při stavbách tunelů, parovody, kanalizace, stará důlní díla); 

 KAPS – kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí. [8] 

 

3.3. Technologický proces vzniku VEP v EDĚ 

 

Termínem „tepelná elektrárna“ je označována spalovací elektrárna spalující 

běžné fosilní palivo (zpravidla uhelná elektrárna, případně plynová nebo ropná 

elektrárna). Na principu tepelné elektrárny pracují i další typy elektráren, které 

využívají principu změny tepelné energie na elektrickou. Například to jsou jaderné 

elektrárny, geotermální elektrárny či tepelné sluneční elektrárny. 

Základní princip v uhelných elektrárnách je, že se tepelná energie získává 

spalováním uhlí.  Takto získána energie se předává vodě. Vzniklá pára poté 

roztáčí parní turbínu a ta zase alternátor vyrábějící elektřinu. Na stejném principu 

pracují kromě uhelných elektráren i elektrárny spalující mazut, zemní plyn  

a do jisté míry i jaderné elektrárny.  
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Provoz tepelné elektrárny spalující uhlí tvoří několik okruhů: okruhy paliva, 

vzduchu a kouřových plynů, strusky a popela, vody a páry a okruh výroby 

elektřiny. 

Uhlí se do elektrárny dopravuje pásovými dopravníky. Spotřeba uhlí závisí na 

jeho výhřevnosti (např. na jednu vyrobenou MWh se spálí asi 1 tuna uhlí). 

 Po rozemletí uhlí na uhelný prášek a po jeho vysušení je pak palivo ventilátory 

spolu se vzduchem vháněno do hořáků kotle. Kromě roštových a práškových 

ohnišť se používají i moderní fluidní kotle různých typů.  

Část vyhořelého paliva padá do spodního prostoru ohniště jako struska. Část 

popela, která je v podobě jemných částeček unášena ve spalinách, se zachycuje  

v elektro odlučovačích. Horní část kotle slouží k přehřívání a ohřívání. V zadním 

tahu se předehřívá voda v ekonomizéru a ve vzduchovém ohříváku vzduch. 

Z kotle vstupují spaliny do elektrostatického odlučovače popílku. Odlučovač je 

velká komora, ve které jsou do proudu spalin umístěny sršící a usazovací 

elektrody. Sršící elektrody pracují na principu kladných nábojů pomocí 

stejnosměrného proudu. Částečky prachu jsou nabíjeny kladným nábojem, ty jsou 

poté přitahovány záporně nabitými sběracími elektrodami. [12] 

Popílek je pravidelně oklepáván do výsypek. Tato metoda zachytávání 

popílku je velmi účinná.  Prakticky ve všech českých tepelných elektrárnách 

spalujících uhlí je instalováno i zařízení, které ze spalin odděluje oxidy síry  

a dusíku. 

Do kotle je napájecími čerpadly dodávána chemicky upravená voda, z které 

jsou především odstraněny minerální složky. Nejprve se v ekonomizéru 

předehřeje, poté vstupuje do výparníku, kde se mění na páru. Vzniklá sytá pára 

však obsahuje příliš málo energie a je proto dále ohřívána spalinami  

v tzv. přehřívačích na teplotu sahající až k 550 °C. Tato tzv. ostrá pára poté proudí 

do turbíny. 

Pára svou vnitřní energii předává nejdříve do vysokotlaké, poté  

do nízkotlaké části parní turbíně, která se vlivem předané energie roztáčí.  

Pro vyšší účinnost se pára po průchodu částí turbíny vede zpět do kotle  
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k tzv. mezipřihřátí, při kterém se opět zvýší teplota, a pak se znovu odvádí  

do střednětlaké a nízkotlaké části turbíny. Když pára odevzdá využitelnou energii, 

kondenzuje v kondenzátoru a vrací se zpět do kotle. Odebrané teplo se  

ve vnějším okruhu odvádí z elektrárny do řeky či prostřednictvím chladicích věží 

do ovzduší. [12] 

Při výrobě elektrické energie byl po zavedení střídavého proudu vystřídán 

původní stejnosměrný generátor, tj. dynamo, třífázovým synchronním alternátorem 

složeným ze statoru a rotoru. Hřídel alternátoru je připojena ke hřídeli turbíny, 

společně tvoří turbosoustrojí. Celá jednotka se otáčí rychlostí 3000 otáček  

za minutu. Elektřina vyrobená z generátoru má napětí 10 - 15 kV, odvádí se do 

blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí (400 kV).  

Od vývodového blokového transformátoru se odvádí venkovním vedením do 

rozvodné sítě. [12] 

Elektrárna se skládá z několika tzv. výrobních bloků. Elektrárenský výrobní 

blok znamená samostatnou jednotku skládající se z kotle, navazující turbíny  

a příslušenství, z generátoru, odlučovačů popílku, chladicí věže a blokového 

transformátoru. Správní budova je společná celé elektrárně. Také uhelné a vodní 

hospodářství, komín, elektrická síť za blokovými transformátory. [12] 

Pro odsíření se využívá metoda vápencové vypírky. Kouřové plyny odcházejí 

z kotlů přes odlučovače popílku kouřovodem do odsiřovací jednotky, která se 

nazývá absorbér. Zde procházejí několikastupňovou sprchou, kterou je 

rozstřikována vápencová suspenze. Při styku vápencové suspenze s kouřovými 

plyny dochází k chemické reakci. Vzniká tuhý produkt, který zůstává v absorbéru. 

Mletím kusového vápence s vodou vzniká vápencová suspenze. Výsledkem 

odsíření je energosádrovec, čistý síran vápenatý.  

Na obrázku č. 3 je znázorněné základní schéma zařízení pro výrobu 

elektrické energie. Vznik vedlejších energetických produktů v elektrárně 

Dětmarovic zobrazuje obrázek č. 4.  
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Obrázek 3 – Základní zařízení při výrobě elektrické energie 

Pramen [http://sipal.fvtm.ujep.cz/ElEl/ElEl_11.pdf] 
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Obrázek 4 – Vznik VEP v EDĚ 

Pramen [interní zdroj] 
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4. Současný systém pro evidenci VEP 

 

V této kapitole se budu věnovat současnému systému pro evidenci 

vedlejších energetických produktů. Navrhnu základní schéma prodeje a uložení  

a zároveň nastíním systém pro evidenci produktů.  

 

4.2. Prodej a ukládání VEP 

 

V současné době je nejvyužívanějším způsobem nakládání s vedlejšími 

energetickými produkty jejich prodej. Společnost ČEZ energetické produkty s.r.o. 

je dceřiná společnost ČEZ a.s., jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou  

a ekonomickou obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu, odsun  

a prodej vedlejších energetických produktů. Prodej vedlejších energetických 

produktů vede k výrazným finančním úsporám.  

Dalším způsobem nakládání s vedlejšími energetickými produkty je jejich 

ukládání. Donedávna bylo ukládání vedlejších energetických produktů na skládky 

a odkaliště zabírání půdy, tím se snižovala možnost jejich následného využití  

a samozřejmě docházelo k negativním vlivům na životní prostředí.  

 

Základní typy deponování: 

• injektáž do horninového prostředí; 

• deponie hlubinného typu; 

• rekultivační stavby; 

• krajinotvorba; 

• terénní úpravy; 

• usazovací nádrže. 
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Oblast prodeje: 

• stavební směsi (cihla, beton, maltové směsi); 

• rekultivační substráty a komposty; 

• žampionárny; 

• zásypové materiály; 

• těsnící materiály. 

 

4.3. Legislativa  

 

Česká republika procházela v uplynulých 16 letech řadou změn, které byly 

provázeny také vývojem a tvorbou nových zákonů, nařízení a jiných legislativních 

předpisů. Stejně tak, jak se vyvíjely jednotlivé formy zákona o odpadech, vyvíjela 

se definice druhotné suroviny a vymezení materiálového využívání odpadů.  

Dne 1. srpna 1991 začal platit první zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., který 

jako první definuje ve svém § 2, v odstavci 4 také pojem druhotná surovina. Tento 

zákon zní: 

„Druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který  

je způsobilý k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, zůstává přitom 

odpadem až do dalšího zpracování. „ 

Součástí zákona je také oddíl II § 5, odstavec 1: 

„Původce je povinen využívat vzniklé odpady jako zdroj druhotných surovin 

nebo energie, především při své vlastní činnosti, odpady takto nevyužité 

nabídnout jinému.“ 

Po vstupu České republiky do Evropské Unie byl vydán zákon č. 106/2005 

Sb. o odpadech, který zachovává definici odpadů. V současné právní úpravě 

nakládání s odpady není dříve uvedený pojem druhotná surovina již samostatně 

definována. V zákoně o odpadech se objevuje pojem materiálové využití odpadů  

a do jisté míry nahrazuje formulaci druhotná surovina. Zákon, který zmiňuje 

druhotnou surovinu, zní následovně: 



Monika Kramná: Analýza prodeje a využití vedlejších energetických produktů v Elektrárně Dětmarovice 

25 

 

„Materiálovým využití odpadů je chápána náhrada prvotních surovin látkami 

získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny. „ 

Na základě zákona o odpadech, lze odvodit, že druhotná surovina, která plní 

pro účely následného použití funkci primárních surovin, již dále není považovaná 

za odpad.  

 

4.4. Evidence vedlejších energetických produktů 

Systém pro evidenci vedlejších energetických produktů od vzniku  

až po prodej nebo uložení je zobrazeno na obrázku č. 5.  

 

 

Obrázek 5 -  Evidence VEP 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Dle základního schématu vznikají vedlejší energetické produkty v elektrárně 

Dětmarovicích. Mezi vedlejší energetické produkty elektrárny Dětmarovice patří 

popílek, struska a energosádrovec, které jsou certifikovanými výrobky. Odsun 

produktů zabezpečuje společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o., která buď 

produkty prodává jednotlivým odběratelům, nebo ukládá s pomocí přepravce na 

složiště. Odběratelé mohou přímo odebírat produkty z elektrárny Dětmarovice, 

pokud vlastní vhodná nákladní auta, ovšem ve většině případů si najímají 

přepravce, kteří splňují svými technickými prostředky podmínky pro odebírání 

VEP.  

V elektrárně Dětmarovice se nachází šest sil na jemný popílek, jedno silo má 

kapacitu 2 000 tun, kde je možno uložit 1 800 tun popílku. Hrubý popel a struska 

se ukládá do mezisil, kapacita mezisila je 600 tun. Energosádrovec se skladuje ve 

skladech, kde kapacita skladu přesahuje cca 500 tun. Hladinu energosádrovce ve 

skladech kontroluje pověřená fyzická osoba. Nakládání energosádrovce je 

znázorněno na obrázku č. 6, na obrázku č. 7. je znázorněn stav energosádrovce 

ve skladu.  

 

Obrázek 6 - Nakládání energosádrovce 

Pramen [vlastní fotografie] 
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Obrázek 7 - Sklad energosádrovce 

Pramen [vlastní fotografie] 

 

Popílek a struska se ukládá do sil a mezisil, viz obrázek č. 8. V silech  

a mezisilech je nainstalováno měřící zařízení, které eviduje stav produktů po 

určitých časových intervalech. Zvýšení stavu produktů v silech má za následek 

ukládání vedlejších energetických produktů nebo jejich prodej.  
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Obrázek 8 - Sila 

Pramen [vlastní fotografie] 

 

Pro automobilovou dopravu vedlejších energetických produktů se používají 

cisterny a návěsy. VEP se také dopravují pomocí potrubí, tzv. PS pumpami. 

Obvyklým způsobem přepravy produktů je doprava vlaková, kdy se vedlejší 

energetický produkt nakládá do rajek. Struska je odvážena nákladními auty, které 

jsou zakryté, železničními vagóny na složiště nebo přímo ke spotřebiteli. Provoz 

složiště popelovin se musí řídit schváleným provozním řádem.  

Náhled do hlavního systému pro evidenci vedlejších energetických produktů 

je znázorněn na obrázcích číslo 9, 10 a 11. V tomto systému pracují pouze 

zaměstnanci ČEZ a.s. a společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o.  Zákazníci  

se přihlašují do zákaznického modulu.  
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Obrázek 9 – Přihlašovací modul 

Pramen [http://www.cezep.cz/] 

 

Při přihlášení zaměstnance se zobrazí plná verze evidence vedlejších 

energetických produktů. V této sekci nalezneme aktuální či celkový stav zásob, 

prodej, seznam odběrů, vývoj zásob, atd. 

 

 

Obrázek 10 – Reporty 

Pramen [interní zdroj] 
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Na obrázku č. 11. je vidět stav zásob VEP v elektrárně Dětmarovicích. Podle 

aktuálního stavu zásob se řídí společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o., která 

při vysokých zásobách produktů, musí ihned vyvážet tyto produkty, aby předešla 

zastavení celého provozu na elektrárně, což by mělo velké negativní následky, 

zejména po finanční stránce.  

 

 

Obrázek 11 – Stav zásob 

Pramen [interní zdroj] 

 

Stav zásob vybraného druhu VEP  je znázorněna na obrázku č. 12. 

 

Obrázek 12 – Aktuální stav zásob 

Pramen [interní zdroj] 
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Aktuální stav zásob a případná evidence vedlejších energetických produktů 

v elektrárně Dětmarovice je evidentní z předešlých obrázků. Při vyvážení produktů 

tzn. prodej i ukládání, prochází tyto produkty ještě jednou kontrolou, než opustí 

oficiálně elektrárnu. Při vjezdu vozidel do areálu elektrárny Dětmarovice se auta 

váží na váze a při odjezdu se váží společně s naloženými vedlejšími 

energetickými produkty, obrázek č. 13.  

 

 

Obrázek 13 - Váha 

Pramen [vlastní fotografie] 

 

Výstupem této evidence je vážní lístek, který je na obrázku č. 14. Na vážním 

lístku je důležitá hodnota týkající se hmotnosti vozidla při příjezdu a hmotnosti 

vozidla při odjezdu. Rozdíl těchto dvou hodnot udává hmotnost odebraného 

vedlejšího energetického produktu. Tyto vážní lístky se automaticky zaevidují do 

počítače. Odběratelé pro kontrolu odebraného produktu obdrží vážní lístky, 

záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku  
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od přepravců a od společnosti ČEZ Energetických produktů s.r.o. obdrží sjetinu, 

která je pomocí váhy evidována a zároveň je výstupem údajů z váhy.   

 

 

Obrázek 14 – Vážní lístek 

Pramen [vlastní zpracování] 
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5. Analýza prodeje VEP za sledované období 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je najít řešení pro nadměrné ukládání 

vedlejších energetických produktů v zimním období a příčinu tohoto ukládání. 

Kapitola pojednává o analýze prodeje a ukládání vedlejších energetických 

produktů, o odběratelích, kteří odebírají tyto produkty v elektrárně Dětmarovice. 

Sledované období odběru produktů je od roku 2008 do roku 2011.  

 

5.1. Odběratelé 

Velkoodběratelů vedlejších energetických produktů elektrárny Dětmarovice je 

v České republice dostatek. Hlavním odběratelem je firma Cement Hranice, 

akciová společnost, která odebírá popílek. Tato firma vyrábí kvalitní cement, 

suché omítkové a maltové směsi, další pojiva.  

 Energosádrovec využívá akciová společnost PÓROBETON Ostrava. 

Specializuje se zejména na výrobu pórobetonových prvků. Další odběratelé jsou 

znázorněni v tabulce č. 6. 

Tabulka 6 Odběratelé vedlejších energetických produktů 

Název firmy 
Druh 

VEP 
Výroba 

BAUMIT, spol. s.r.o. popílek 

suché betonové směsi, omítky, zdící 

malty 

Českomoravský beton, a.s. popílek 

betonové výrobky, potěrové a zdící 

malty 

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. popílek betony, malty pro zdění, omítky 

quick-mix, k. s. popílek maltové směsi, omítkové směsi, maltop 

TRANSBETON, s.r.o. popílek beton 

ZAPA beton a.s. popílek beton 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování] 
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Evidence odběratelů vedlejších energetických produktů je také vedená 

v zaměstnaneckém modulu. Tento přehled je znázorněn na obrázku č. 15, kde je 

náhled na akciovou společnost Českomoravský beton, který je také hlavním 

odběratelem popílku. 

 

 

Obrázek 15 – Přehled odběratelů 

Pramen [interní zdroj] 

 

5.2.  Analýza prodeje a ukládání VEP v EDĚ 

ČEZ Energetické produkty s.r.o. poskytly vlastní podklady pro analýzu 

prodeje a ukládání vedlejších energetických produktů pro rok 2011. Výstupem této 

analýzy je tabulka, která je vyhotovena v Microsoft Excelu, obrázek č. 16 a č. 17. 
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Obrázek 16 – Prodej VEP 2011 

Pramen [interní zdroj] 

 

 

Obrázek 17 – Ukládání VEP 2011 

Pramen [interní zdroj] 



Monika Kramná: Analýza prodeje a využití vedlejších energetických produktů v Elektrárně Dětmarovice 

36 

 

5.3. Vlastní analýza prodeje a ukládání VEP  

 

Cílem analytické části bakalářské práce bylo orientačně ověřit možnosti 

nakládání s vedlejšími energetickými produkty v elektrárně Dětmarovice. 

Z uvedených informací je jasně nejvýhodnější prodej těchto produktů  

do stavebních odvětví. K analýze prováděné za účelem ověření poměru prodeje  

a ukládání produktů, byly použity zdroje ze společnosti ČEZ Energetické produkty 

s.r.o. Jako sledované komodity jsou zvoleny: 

• popílek; 

• struska; 

• energosádrovec. 

 

Pro získání celkové produkce vedlejších energetických produktů jsou 

v tabulce č. 7 rozepsány jednotlivé produkty, jejich prodej a ukládání za roky 2008 

až 2011.  

Tabulka 7 Prodej a ukládání VEP od roku 2008 – 2011 [t] 

rok/VEP 
Prodej VEP Ukládání VEP 

Struska Popílek Energosádrovec Struska Popílek Energosádrovec 

2008 0 110 000 16 000 20 000 85 000 14 000 

2009 2 600 100 000 10 000 16 000 90 000 18 000 

2010 30 000 170 000 15 000 0 92 000 20 000 

2011 43 000 148 000 5 500 0 77 000 30 600 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Nabízí se dvě metody nakládání s produkty, a to prodej či ukládání.  

Za nejméně vhodnou variantu se považuje ukládání na složiště. Pro představu 

například popílek, se prodává tuna za 50 Kč a jeho uložení včetně nakládky  

a dopravy stojí 125 Kč za tunu. V letech 2008 a 2009 se pro strusku nenašlo 

vhodné využití, až po roce 2009 se začala používat převážně pro zásypy  

a násypy.  V tabulce č. 8 je znázorněn prodej a ukládání v procentech.  
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Tabulka 8 Prodej a ukládání VEP od roku 2008 – 2011 procentuálně 

rok/VEP 
Prodej VEP Ukládání VEP 

Struska Popílek Energosádrovec Struska Popílek Energosádrovec 

2008 0,00 56,41 53,33 100,00 43,59 46,67 

2009 14,00 52,63 35,71 86,00 47,37 64,29 

2010 100,00 64,89 42,86 0,00 35,11 57,14 

2011 100,00 65,78 15,24 0,00 34,22 84,76 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Změny v produkci jsou ovlivňovány aktuálním stavem na trhu a to jak ve 

stavebnickém tak i stavitelském průmyslu. Při omezení odběru produktů, což je 

jeho prodej, dochází k jeho následnému ukládání na složiště.  

Mezi faktory ovlivňující prodej vedlejších energetických produktů například 

patří: 

 sezónnost odvětví, ve kterém se VEP používá; 

 cena VEP; 

 kvalita VEP; 

 množství produkce VEP; 

 konkurence, ve smyslu celkové produkce VEP a obdobných 

materiálů v ČR; 

 pasivní přístup odběratelů. 

 

Tabulka 9 Celková produkce jednotlivých VEP [t] 

rok/VEP 
Celková produkce 

Struska Popílek Energosádrovec Celkem 

2008 20 000 195 000 30 000 245 000 

2009 18 600 190 000 28 000 236 600 

2010 30 000 262 000 35 000 327 000 

2011 43 000 225 000 36 100 304 100 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Z hlediska produkce VEP, je dominantní produkt popílek. Průměrná 

produkce za čtyři roky tohoto produktu dosahuje 80 %. Z této produkce popílku, 

která cca ročně odpovídá 200 000 tun, se ukládání a prodej v prvních dvou letech 

shoduje. V letech 2010 a 2011 se prodej popílku i strusky zvýšil, a to z důvodu 

rozvoje stavitelství či stavebnictví, například stavba silnic a dálnic, liniové stavby, 

pozemní stavitelství apod. Celková produkce VEP v elektrárně Dětmarovice  

je zobrazena v grafu č. 2.  

 

 

Graf 2 Produkce 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Jak je vidět z tabulky č. 9 a grafu č. 2, produkce strusky v roce 2010 - 2011, 

se zvýšila cca o 30%. Nadměrného ukládání energosádrovce může být 

způsobeno silnými mrazy a sníženým odběrem hlavních odběratelů, kteří 

v zimním období nejeví zájem o tento produkt z důvodu snížení výroby vzhledem 

ke stavitelství a stavebnictví.   
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Tabulka 10 Celková produkce jednotlivých VEP [%] 

rok/VEP 
Celková produkce 

Struska Popílek Energosádrovec Celkem 

2008 8,16 79,60 12,24 100,00 

2009 7,87 80,30 11,83 100,00 

2010 9,17 80,13 10,70 100,00 

2011 14,14 73,99 11,87 100,00 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

5.4. Návrh řešení 

Z informací uvedených v analytické části v předcházejících kapitolách 

vyplývají následující možnosti řešení, a to zejména v těchto oblastech: 

 

1. Oblast ukládání  

 

Tato oblast se týká především typů VEP, kterými je hrubý popel, struska  

a stabilizát. Sezónnost u těchto komodit není natolik výrazná, jako u ostatních typů 

VEP, ale investiční náklady s ohledem na produkované množství jsou u interních 

kapacit na ukládání enormní – v řádu stovek milionů Kč.  Mezi navrhovaná 

opatření patří: 

-  minimalizace nákladů na ukládání VEP na vlastní zařízení - složiště, 

kalové (flotační) rybníky, cestou výrazného snižování množství takto 

ukládaného materiálu.  Tento trend jednoznačně vyplývá z postupu skupiny 

ČEZ v postupném ukončování životnosti a nezvyšování kapacity stávajících 

zařízení a rozhodnutí nebudovat kapacity nové. Konkrétním výstupem ve 

sledované Elektrárně Dětmarovice je ukončení a legislativní zrušení 

složiště v lokalitě Kašpárkovice; 

- zvyšování objemu ukládaného množství VEP do investičních staveb jiných 

subjektů formou cenového zvýhodnění VEP, jako náhrady standardně 

používaných materiálů. Jedná se především o využití jako zásypového 

materiálu do liniových staveb (kanalizace, vodovody, komunikace), 
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výplňového materiálu do rekultivačních staveb a terénních úprav apod. 

Konkrétním výstupem je využití stabilizátu z produkce elektrárny Hodonín 

do výstavby protipovodňových hrází v Rohatci;  

- zvyšování množství externě ukládaného VEP v zimním období formou 

cenového zvýhodnění. 

Těchto cílů je možno dosáhnout cíleným marketingem v nabídce VEP jako 

alternativní náhrady standardně používaných zásypových a výplňových materiálů, 

rozšíření certifikace materiálů pro další formy využití. 

 

2. Oblast prodeje 

Vzhledem k tomu, že základním problémem prodeje VEP je sezónnost,  

tzn., že poptávka po VEP v letním období převyšuje nabídku a v zimním období je 

tomu naopak, je nutno k posílení prodeje v tomto období zajistit. Následující: 

 

Energosádrovec:  

- Průběžné zřizování dočasných deponií v únosné dopravní vzdálenosti 

směrem ke stávajícím významným odběratelům. Tyto deponie umožňují 

akumulované kapacity energosádrovce zimního období dodat na trh 

v sezóně. Investiční náklady i provozní náklady na tyto dočasné deponie jsou 

minimální. Charakter této komodity zaručuje bezproblémové deponování 

z ekologického hlediska (minimální prašnost, stabilita figury); 

- cíleným marketingem je umožnit vstup na slovenský a zejména polský trh, na 

kterém jsou vybudovány ohromné kapacity žampionáren. Vzhledem k tomu, 

že se nejedná o odpad ale materiál, je přeshraniční doprava bezproblémová, 

dopravní vzdálenost vzhledem k umístění EDĚ je únosná a kvalita 

energosádrovce výrazně převyšuje polský energosádrovec (proces odsíření 

v Polsku je teprve v počátcích) je zřejmé, že rozšíření tímto směrem může 

v úrovni několika let zajistit vyrovnanou bilanci výroba – prodej této komodity.  
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Popílek: 

 Tato komodita je charakterizována dvěma zásadními problémy a to je 

sezónnost a disponibilní kapacity pro skladování. Vzhledem k charakteru popílku 

je možno dopravovat pouze v cisternách a skladovat výhradně v silech. Z těchto 

důvodů je nutno postupně provádět následující opatření: 

 

- V oblasti výstavby vlastních sil pro deponování popílku v zimním období 

zpracovat prováděcí studii, která by vyhodnotila návratnost investic  

do pořízení těchto sil v parametrickém porovnání s náklady na likvidaci 

odpovídajícího množství popílku v zimním období ukládáním;  

- formou cenového zvýhodnění zainteresovat externí odběratele popílku pro 

výstavbu vlastních (externích) sil, případně v návaznosti na výstupy 

z předcházejícího bodu navrhnout těmto odběratelům společnou investici při 

zřizování externích sil;  

- prověřit možnosti využití stávajících depresí, uhelných kališť v rámci 

pohornické oblasti Ostravsko-Karvinska pro plavení popílku do těchto lokalit 

z cisteren formou skrápěcích šneků. Tato varianta je z pohledu umístění 

Elektrárny Dětmarovice zajímavá, investičně nenáročná a v daném regionu 

ekologicky prospěšná.  
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6. Závěr 

 

Přesto, že ekonomická situace v současné době není příznivá (vzhledem  

ke stagnaci ve stavebnictví) pro optimalizaci poměru prodávaných a ukládaných 

VEP je zřejmé, že existují možnosti, aby byl současný trend v postupném 

zvyšování prodávaného materiálu dále zachován. To souvisí s tím, že se zvyšují 

ceny standardně používaných materiálů (především ve výrobě stavebních hmot) a 

VEP (popílek a energosádrovec) se stávají ekonomicky zajímavou alternativou 

v oblasti využití VEP jako zásypových, výplňových a těsnicích materiálů do 

liniových a pozemních staveb, postupně zvykají na uplatnění VEP místo historicky 

používaného kameniva a písku. V neposlední řadě je významným i ekologický 

aspekt využití VEP, protože se v podstatě přírodní materiál vzniklý spalováním uhlí 

bez cizorodých látek vrací formou zásypových a výplňových materiálů zpět 

 do přírody.  

Touto prací jsem se snažila podrobně popsat vedlejší energetické produkty 

elektrárny Dětmarovice, jejich evidenci a technologický proces vzniku. Vlastním 

návrhem řešení byly získané možné varianty využití těchto produktů. Tato 

problematika je natolik zajímavá, že je nutno v jejím sledování dále pokračovat.  
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Slovník pojmů 

Aktivní zóna – celkové zatížení zóny u dopravy  

Amorfní fáze – beztvará fáze, bez vnitřní struktury fáze 

Deponie – místo vymezené k uložení, skládka 

Filer – přísada 

Kogenerace – zařízení, které slouží k vytápění a zároveň vyrábí elektřinu 

Majoritní prvky – většinové prvky 

Minoritní prvky – menšinové prvky 

Turboalternár – alternátor poháněný parní nebo plynovou turbínou 

Turbogenerátor – elektromechanické soustrojí složené z turbíny  

a elektrického generátoru 

 

 

 

 


