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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá výběrem pyrolýzní technologie pro optimální 

energetické využití pneumatik v České republice. V první části jsou teoreticky popsány 

dva základní termické procesy – pyrolýza a zplyňování, včetně využití těchto 

technologických postupů při likvidaci použitých pneumatik. Dále je rozebrána 

problematika energetického a materiálového využití pneumatik, spolu s platným 

legislativním rámcem. Ve třetí kapitole je uveden přehled existujících a vyvíjených 

pyrolýzních technologií pro energetické využití pneumatik včetně jednotlivých schémat 

a procesů těchto metod. V další kapitole je na základě zjištěných hodnot vybrána vhodná 

technologie, která je prakticky aplikovatelná v podmínkách České republiky. Následně 

byly zpracovány údaje o záměru (část B) dle oznámení technologie energetického využití 

odpadu Tušimice (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). Poslední pátá kapitola se věnuje zpracování vybraných částí 

oznámení záměru pyrolýzního zařízení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů – údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

(část C). 
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Annotation 

This thesis deals with the selection of pyrolysis technology for optimal energy 

utilization tires in Czech Republic. The first part describes two basic theories of thermal 

processes - pyrolysis and gasification, including the use of technological procedures for 

disposal of used tires. It is also analyze the problem of energy and material use tires, along 

with valid legislative framework. The third chapter provides an overview of existing and 

emerging technologies for pyrolysis of tires including energy use schemas and processes of 

these methods. The following chapter is based on established values selected appropriate 

technology that is practically applicable in the Czech Republic. Subsequently, the 

processed data project (Part B) by notification technology Tusimice energy recovery of 



waste (notified within the meaning of Annex 3 to the Act No. 100/2001 Coll., As 

amended). Last Chapter Five is devoted to the processing of selected parts of the 

announcement of the intention of the pyrolysis device as defined in Annex 3 to the Act No. 

100/2001 Coll., As amended - data on the state of the environment in the affected area 

(Part C). 
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Seznam použitých zkratek 

 BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

 BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

 ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

 ČOV  čistírna odpadních vod 

 DTA  difrakční termická analýza 

 EMS  systém environmentálního managementu 

 ETU  elektrárna Tušimice 

 EVL  evropsky významná lokalita 

 CHKO  chráněná krajinná oblast 

 CHLÚ  chráněné ložiskové území 

 CHOPAV chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 KJ  kogenerační jednotka 

 KO  komunální odpad 

 LV  list vlastnictví 

 MŽP  ministerstvo životního prostředí 

 NN  nízké napětí 

 NP  národní park 

 NPP  národní přírodní památka 

 NPR  národní přírodní rezervace 

 NRBC  nadregionální biocentrum 

 NRBK  nadregionální biokoridor 

 PCDD  polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

 PCFD  polychlorované dibenzofurany 

 PE  polyethylen 

 PM10  prachové částice (particulate matter) o velikosti 10 μm  

 PO  ptačí oblast 

 PP  polypropylen nebo přírodní památka 

 PR  přírodní rezervace 

 PTR  pomalý termický rozklad 

 PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 



 PVC  polyvinylchlorid 

 Q100  stoletý průtok 

 QMS  systém managementu jakosti 

 RBC  regionální biocentrum 

 RTP  rychlý termický rozklad (Rapid thermal proces) 

 SEZ  staré ekologické zátěže 

 STL  středotlaký 

 SKO  směsný komunální odpad 

 TEVO  technologické využití odpadů 

 TG  termogravimetrie 

 TKO  tuhý komunální odpad 

 TOC  celkový organický uhlík (Total organic compound) 

 TZL  tuhé znečišťující látky 

 ÚSES  územní systém ekologické stability 

 ÚTP  územně technický podklad 

 VKP  významný krajinný prvek 

 VN  vysoké napětí 

 VNN  velmi vysoké napětí 

 VTL  vysokotlaký 

 ZPF  zemědělský půdní fond 
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1. Úvod 

S vývojem lidské společnosti s jejími potřebami se ruku v ruce celosvětově 

zvyšuje spotřeba výrobků, produktů a energií, což je přímo úměrné zvyšující se produkci 

odpadů. Jednou z možností likvidace odpadu je jeho spalování a využití jeho energetického 

obsahu. Kromě spalování, které je nejrozšířenějším termickým procesem, se uplatňují ještě 

dva způsoby energetického využití odpadů – pyrolýza a zplyňování. Vyprodukované 

odpady a jejich následné nakládání s nimi představuje environmentální problém jak 

současnosti, tak především v budoucnosti. Při vhodném využití, je zároveň možné 

několikanásobně zmenšit jejich objem a při výběru vhodných technologických zařízení 

na energetické využití uspořit přírodní neobnovitelná paliva, která by byla nutná 

spotřebovat pro výrobu energie. Využití tepelné energie spolu se zmenšením objemu 

odpadů jsou v kombinaci s kvalitními koncovými technologiemi zachycování emisí 

významnými aspekty, které šetří životní prostředí. 

Realizaci zařízení pro energetické využívání odpadů však doprovází několik 

překážek a problémů, jako vysoké investiční náklady, nevole obyvatel, kterých se stavba 

zařízení bezprostředně týká, potřeba vypracování komunikační strategie a v neposlední 

řadě legislativní požadavky. 

Cílem této diplomové práce je popsat základní principy pyrolýzy, její teorii, 

vlastnosti, dnešní význam použití a následné využití při praktickém energetickém využití 

odpadů, se zaměřením na opotřebované pneumatiky, které představují lukrativní zdroj 

různých materiálových složek a energie. 
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2. Pyrolýza a zplyňování – teoretické základy procesů 

2.1. Pyrolýza – historický vývoj 

Pyrolýza (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění). Pyrolýzní proces byl průmyslově 

využíván již v 19. století, a to k výrobě olejů a parafínů. Největší rozmach zažila pyrolýza 

až ve 20 století, konkrétně v období 2. světové války, kdy byly tímto způsobem v Německu 

získávány pohonné hmoty z uhlí. Na území České republiky působil jeden závod 

na výrobu pohonných hmot a to v Záluží u Litvínova, který se zabýval zpracováním 

hnědého uhlí. V 60. letech minulého století bylo uhlí ve výrobě  pohonných hmot 

nahrazeno ropou a pyrolýza byla odsunuta do pozadí. [1] 

V posledních letech jsou rozvíjeny nové moderní technologie pyrolýzy, zejména 

pro termické zpracování biomasy. Technologický problém procesů zde vyplývá ze složení 

biomasy. Ta je totiž tvořena vysokým podílem vody a kyslíku, a s těmito specifiky jsou 

spojeny vysoké náklady na dopravu, skladování a úpravu biomasy před samotným 

energetickým využitím. Decentralizovaný systém s navazující centrální úpravou kapalných 

produktů představuje výhodnější realizaci procesu pyrolýzy, protože se kapalné produkty 

skladují a přepravují s vyšší ekonomickou účinností (vyšší energetický obsah 

v jednotkovém objemu, než u původního materiálu). [1] 

2.2. Charakterizace pyrolýzy 

Pyrolýzou je myšlen termický rozklad látek, který se řadí mezi fyzikálně – 

chemické procesy probíhající v anaerobních podmínkách, ve kterých nedochází 

ke spalování, při kterých je surovina termicky rozložena na nízkomolekulární látky (plynné 

uhlovodíky) a tuhý zbytek (viz obr. 1). [1] 

Termické procesy se dělí na dvě kategorie: 

 procesy oxidativní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo 

vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování) [1] 

 procesy reduktivní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

podstechiometrický (pyrolýza a zplyňování) [1] 
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Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy rozdělit dle dosahované teploty na: 

 Nízkoteplotní (< 500 ºC) 

 Středněteplotní (500 – 800 ºC) 

 Vysokoteplotní (> 800 ºC) [1] 

 

Obrázek 1: Rozklad molekul při pyrolýzním procesu [18] 

Dále je možno pyrolýzu dělit na pomalou a rychlou: 

Technologie pomalé pyrolýzy – karbonizace  

Pomalá pyrolýza nachází nejčastější využití při výrobě dřevěného uhlí. 

K zuhelnění dřeva dochází při teplotách kolem 400 ºC, a to obvykle přímo částí vlastních 

pyrolýzních plynů. Vyznačuje se nízkou rychlostí zahřívání, svou dlouhou dobou 

vypařování poskytuje přibližně vyrovnaný podíl všech frakcí.[2] 

Až 35 % dřevěného uhlí se získává tímto procesem. Na hmotnost dřeva lze 

kondenzací vznikajícího kondenzačního plynu získat dřevný dehet, až 7 % kyseliny octové 

a 1 % metanolu. [2] 
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V současnosti existují 2 základní varianty: 

 použití klasických milířů – karbonizačních pecí (hliněná nebo ocelová konstrukce) 

pro pálení dřevěného uhlí a 

 pálení v retortách. [2] 

Přívod potřebného tepla pro pyrolýzu představuje rozdíl mezi těmito 

technologiemi. Teplo dodávané spalováním dřeva zevnitř je charakteristické pro 

karbonizační pece, zatímco u retort je teplo přiváděno zvenčí přes stěny pláště spalováním 

většinou odpadní paliva. [2] 

 

Technologie rychlé pyrolýzy – zkapalňování 

Rychlá (blesková) pyrolýza se řadí mezi jedny z nejnovějších procesů přeměny 

biomasy na produkty s vysokou energetickou hodnotou – kapaliny. Rychlá pyrolýza je 

stále ve fázi výzkumu a vývoje (obr. 2). [2] 

Pára a aerosoly jsou hlavními produkty, které po rychlém zchlazení kondenzují 

na kapalinu o výhřevnosti 16 – 22 MJ/kg, kterou je možno upravovat na motorové či jiné 

biopalivo. Z celkových produktů rychlé pyrolýzy je možno získat 75 %hm kapalného 

biopaliva, 13 %hm hořlavého plynu a 12 %hm tuhé karbonizované biomasy. Pro tuto 

pyrolýzu postačují teploty na úrovni 500 – 600 ºC, přičemž biomasa setrvává v reaktoru 

0,5 až 1 s. Inertního materiálu je asi 20x více než je biomasy, což zaručuje dostatečný 

tepelný potenciál pro rychlé odplynění. [2] 
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Obrázek 2: Cyklónový pyrolýzní reaktor [2] 

2.2.1. Děje probíhající při pyrolýze 

Samotná pyrolýzní proces probíhá obecně ve třech fázích: sušení, karbonizace, 

tvorba plynu. Při průběhu pyrolýzy prochází zahřívaný materiál mnohými stádii, která jsou 

typická pro určité rozmezí teplot. [1] 

Jedná se o proces štěpení makromolekulárních sloučenin až na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. V první fázi do 200 ºC dochází k sušení, 

odpaření volné i hrubé vody a zároveň k desorpci adsorbovaných látek (CO2, CH4, C2H6, 

N2); z materiálu se postupně uvolňují první páry těkavých uhlovodíků. [1] 

Následující fáze v rozmezí od 200 do 500 ºC je tzv. suchá destilace, kdy se 

z vysokomolekulárních organických látek odštěpují boční řetězce, tím vznikají jednodušší 

plynné a kapalné organické produkty a tvoří se pevný uhlíkatý zbytek (polokoks). V tomto 

intervalu teplot je nejmarkantněji produkovaným plynem metan. [1] 

V poslední fázi procesu v oblasti teplot 500 až 1200 ºC se produkty suché 

destilace štěpí a z organických látek vznikají stabilní plyny (např. H2, CO2, CO, CH4). 

Finálními pyrolýzními produkty jsou: pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej, který vzniká 

kondenzací par organických látek a pyrolytický koks. [3] 
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2.2.2. Chemické reakce probíhající při pyrolýze 

Řada chemických procesů probíhajících při pyrolýze: 

 štěpení vysokomolekulárních látek; 

 polymeraci nízkomolekulárních látek; 

 kondenzaci a polykondenzaci; 

 cyklizaci; 

 izomeraci; 

 dehydrogenaci; 

 hydrogenaci. [1] 

2.2.3. Produkty pyrolýzy 

Mezi hlavní pyrolýzní produkty patří polokoks, kapalné látky (těžký a lehký 

dehet, střední olej, karbonizační benzin, pyrolýzní voda) a pyrolýzní plyn. Podmínky 

procesu (teplota, tlak, rychlost ohřevu, doba zdržení produktů v reakčním prostoru, 

konstrukce reaktoru) ovlivňují vlastnosti a množství pyrolýzních produktů. Výtěžek 

polokoksu klesá s rostoucí teplotou procesu (se současně rostoucím obsahem popela 

v polokoksu) a roste výtěžek prchavých látek. Výtěžek kapalných produktů s rostoucí 

dobou zdržení klesá, a to z důvodu probíhajících sekundárních reakcí (termické krakování, 

polymerizace, kondenzace). [1] 

Polokoks, jakožto velmi reaktivní a čerstvě vyrobený má sklon k samovznícení. 

Hnědouhelný polokoks je nespékavý a obsahuje vysoké množství popelovin. Při teplotách 

okolo 900 ºC přechází polokoks z černého uhlí na koks, který už neobsahuje téměř žádné 

těkavé látky. [1] 

Dřevěné uhlí se po staletí vyrábí pyrolýzou dřeva, to se používá k výrobě 

aktivního uhlí (aktivace vodní parou), nebo k výrobě peletovaného paliva. [1] 

Těžký dehet je specifický velkým obsahem popelovin a uhelného prachu, přičemž 

se jeho část může v místě výroby využívat přímo jako palivo pro ohřev pyrolýzního 

reaktoru. [1] 

Pyrolýzní olej představuje směs několika stovek látek. Podílově významné složky 

tvoří fenolové sloučeniny, organické kyseliny, furfural a jeho deriváty aj. [1] 
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Pyrolýzní olej lze využít k výrobě tepelné energie v kogeneračních jednotkách. 

Kyselost olejů, vysoká viskozita a nestabilita jim brání ve spalování v klasických 

dieselových motorech. Zplyňován může být i bioolej, přeměňován Fisher-Tropschovou 

syntézou na metanol, nebo fermentací na etanol. [1] 

Frakce lehkého dehtu a středního oleje obsahuje cca 70 % uhlovodíků a cca 28 % 

fenolů. Karbonizační benzin obsahuje uhlovodíkové látky až z 90 %, jeho další složkou 

jsou fenoly. [1] 

Kapalné pyrolýzní produkty lze hydrogenačními a rafinačními úpravami 

dosáhnout produkci látek svou kvalitou srovnatelných s kvalitou pohonných hmot, 

vyráběných v současné době v největší míře z ropy. [1] 

Výsledný pyrolýzní plyn a jeho složení se odvíjí především od vlastností 

pyrolyzovaného materiálu a teploty pyrolýzy. Hlavními složkami plynu jsou CH4, H2, CO2 

a CO. Ten většině případů využíván k ohřevu pyrolýzních reaktorů. [1] 

2.2.4. Pyrolýzní proces – Technologické parametry ovlivňující výtěžnost 

procesu pyrolýzy 

Na vzájemný poměr a složení pyrolýzních produktů má vliv mnoho faktorů. 

Skladba vstupního materiálu, poměr organické a anorganické složky a velikost částic 

vstupního materiálu, všechna tato kritéria ovlivňují složení pyrolýzních produktů. 

Výtěžnost jednotlivých frakcí ať už kapalné, plynné nebo pevné je dále ovlivněna 

konečnou teplotou pyrolýzního procesu, nosným plynem, dobou zdržení plynných 

produktů v pyrolýzní komoře, tlakem, konstrukčním provedením pyrolýzního zařízení 

(reaktor s pevným ložem = Fixed Bed, reaktor s fluidním nebo cirkulačním ložem). [13] 

Důležitým parametrem, který může významně ovlivnit výtěžnost a vlastnosti 

produktů pyrolýzy je také přítomnost katalyzátoru a poměr materiál/katalyzátor. Výše 

uvedené parametry jsou velmi proměnlivé, proto musí být celý proces pyrolýzy navržen 

tak, aby vycházel z konečného využití pyrolýzních produktů. [13] 

2.2.5. Příklady průmyslového využití pyrolýzy 

V současné době je většina provozovaných pyrolýzních systémů založena 

na termickém rozkladu v rotační peci, která je zevně vytápěná vznikajícími spalinami, 
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které vznikají z následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. Pyrolýzní 

jednotky bývají vhodné pro nespékavý odpad s nepříliš vysokým obsahem škodlivin. 

Nespotřebovaná zbytková energie se využívá v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry 

nebo teplé užitkové vody, k výrobě elektrické energie ve spalovacích turbínách nebo 

motorech. Pyrolýzní plyn je možno využít jako chemickou surovinu nebo topný plyn např. 

pro motory kogeneračních jednotek nebo spalovací turbíny. [13] 

V popředí zájmu je též využití chlévské mrvy a kejdy, neboť se zpřísňují předpisy 

zajišťující ochranu zemského povrchu a podzemních vod před znečištěním. Technologie 

pracující na principu rychlé pyrolýzy vyrábějí vysoce kvalitní pyrolýzní olej (většinou 

z dřevních pilin). Primární upotřebení dřevního oleje je v oblasti biochemie, avšak probíhá 

i výzkum jeho užití jako náhradního paliva. Na trh jsou firmami dodávány agregáty 

na využívání zplynované práškové biomasy s výkonem 12 až 400 kW které jsou určené 

především pro rozvojové země. [13] 

V zámoří postavila společnost Ensys sedm provozních zařízení pro rychlou 

pyrolýzu tzv. RTP (Rapid Thermal Process). Kapacita největšího zařízení je 100 tun 

odpadního dřeva za den a za rok je zde vyrobeno více než 50000 tun kapalného paliva. 

[13] 

Ve Velké Británii provozuje společnost Wellman Internationals pyrolýzní zařízení 

s kapacitou 250 kg biomasy za hodinu pro výrobu bio-dieselu, tímto procese se produkuje 

250 l/h bio-dieselu a navíc 30 l/h glycerolu. Mezi další příklady se řadí provozní zařízení 

pro pyrolýzu biomasy od společnosti Fortun působící ve Finsku. [13] 

2.2.6. Odpady vhodné pro pyrolýzu 

Pyrolyzovat jde v podstatě jakýkoli materiál obsahující organickou složku, avšak 

vlastnosti materiálu ovlivňují efektivnost procesu. K zefektivnění procesu je dobré mít 

přehled a znát chování jednotlivých materiálů během pyrolýzy. Pro určení teplotního 

gradientu a teploty rozkladu materiálu je vhodné použít diferenční termickou analýzu 

a termogravimetrii (DTA/TG). Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku 

při nízkoteplotní destilace podle ČSN ISO 647 se provádí za účelem získání základních 

informací o výtěžnosti jednotlivých frakcí. [13] 
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Komunální odpady a jeho složky 

Vhodnou část komunálního odpadu pro pyrolýzu tvoří jeho biologicky 

rozložitelná část. Dle zákona č.185/2001 se biologicky rozložitelným odpadem rozumí 

takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Odpady 

z domácností, odpady z živností a úřadů se označují jako biologicky rozložitelné 

komunální odpady (BRKO). Jako příklad můžeme uvést separovaný odpad z domácností 

a zahrad, dále odpady ze zeleně, z tržišť a jídelní odpady. Příkladem BRKO mohou být 

zbytky ovoce, zeleniny, zbytky jídla, papír, tráva, listí, plastové fólie a tašky z biologicky 

rozložitelných plastů a textil. [13] 

Směsný odpad je značně nehomogenní, jelikož se skládá z různých materiálů 

o různé velikosti a navíc obsahuje těžké kovy a chlór, je proto těžké navrhnout optimální 

podmínky pyrolýzního procesu. Naproti tomu některé vytříděné složky komunálního 

odpadu, jako použité dřevo, papír, lepenka, textil a plasty mohou být pro pyrolýzu 

vhodným výchozím materiálem. [13] 

Komunální odpad většinou tvoří spalitelný materiál s obsahem lignocelulózy. 

Tudíž je průběh pyrolýzy těchto materiálů srovnatelný s pyrolýzou biomasy. Jako příklad 

může posloužit pomalá pyrolýza odpadního dřeva, lepenky a textilu, kdy při teplotě 350 °C 

vzniká cca 32 % pyrolytického koksu, který je produktem tepelné degradace celulózy 

a hemicelulózy, které se aktivně rozkládají při 250 – 350 °C. Množství vzniklého koksu 

klesá se stoupající konečnou teplotou, při dosažení 600 °C je tepelný rozklad dokončen 

a pyrolýza nad touto teplotou už množství koksu neovlivňuje. Takto vzniklý pyrolytický 

koks obsahuje asi 38–55 % energetického obsahu výchozího materiálu. Povaha 

nespalitelných látek které se nerozloží a zůstávají v pevné fázi, udávají vlastnosti 

pyrolytického koksu. V konečné fázi pyrolýzy při teplotě 600 °C vzniká 22 % 

pyrolytického koksu z použitého dřeva, 26 % pyrolytického koksu z lepenky a 19 % 

pyrolytického koksu z textilu. [13] 

Do teploty 600 °C je množství vzniklé pyrolytické kapaliny stabilní, z použitého 

dřeva vzniká 44 %, z textilu 45 % a 32 % z lepenky. Zvýší-li se konečná teplota 

nad 600 °C množství kapalné fáze klesá na cca 35-37 % vlivem krakování těžkých 

molekul, což má za následek zvýšení množství plynných produktů. Z pyrolýzy dřeva, 

lepenky a textilu se získá pyrolýzní kapalina o výhřevnosti kolem 10 až 12MJ/kg což 
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představuje cca 20 – 30 %  energetického obsahu výchozího materiálu. Látky jako voda, 

furany, deriváty karboxylových kyselin a anhydridy cukrů jsou hlavními složkami 

pyrolýzního oleje. [13] 

Z pyrolýzy dřeva, lepenky a textilu tvoří plynný produkt z více než dvou třetin 

CO a CO2, menší podíl pyrolýzního plynu tvoří CH4 a H2, jejichž obsah se zvyšuje při 

vysokých teplotách nad 500 °C. [13] 

Pyrolýzu ovlivňuje například přítomnost dusíku ve vstupním materiálu. Mezi 

dusíkaté složky vznikající při pyrolýze patří kyanovodík (HCN), amoniak (NH3), kyselina 

izokyanátová (HNCO). Relativní podíl jednotlivých složek ovlivňují  teplotní podmínky 

během pyrolýzního procesu, velikosti částic a druh paliva. Velká část dusíku zůstává při 

nízkých teplotách v uhlíkatém zbytku, hlavním dusíkatým plynem jen NH3. Více dusíku 

zůstává v plynné fázi při vysokých teplotách a převládá HCN (prchavé cyklické amidy 

zvyšují obsah HCN a HNCO). Nepříznivý vliv na průběh pyrolýzního procesu mají 

anorganické složky, především draslík podporující tvorbu usazenin. Promýváním vodou 

lze z biomasy odstranit alkalické kovy. Dalším prvkem, který negativně ovlivňuje proces 

pyrolýzy je chlór, který přispívá ke korozi zařízení, ubývání a znečištění kovu pyrolýzního 

zařízení. Separace prchavých produktů a sloučenin chlóru do uhlíkatého zbytku během 

pyrolýzy není možné. [13] 

Biomasa (dřevní pelety, kaly z ČOV) 

Hlavními složkami dřeva jsou celulóza (50 %), hemicelulóza (25 %) a lignin 

(25 %). Nejprve se rozkládá hemicelulóza poté celulóza a nakonec lignin. [13] 

Výtěžnost pyrolytického koksu z pyrolýzy dřeva se pohybuje okolo 40 % přičemž 

10 % je závislých hlavně na teplotě pyrolýzy, rychlosti ohřevu, velikosti částic a tlaku. 

U nižších teplot je vliv velikosti částic významnější, nad 600 °C je rozdíl téměř 

zanedbatelný. [13] 

Rychlá pyrolýza se vyznačuje vznikem menšího množství pyrolytického koksu 

než při pomalé karbonizaci. Dlouhá doba setrvání produktů v plynné fázi a vysoký tlak 

zvyšují množství vzniklého pyrolýzního koksu. Hlavními složkami pyrolýzního plynu jsou 

CO, CO2, CH4, H2, N2. Složení kapaliny závisí na teplotě a době, po kterou jsou dehtové 

páry zadržovány v horkém reakčním prostředí. Při teplotách 200-500 °C vznikají kyslíkaté 
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(primární) páry, uhlovodíkové (sekundární) dehty vznikají při teplotách do 850 ºC 

a aromatické (terciární) dehty nad 850-1000 °C. [13] 

V následujícím pořadí vzrůstají koncentrace: kyslíkaté sloučeniny, fenolické 

ethery, alkylfenoly, heterocyklické fenoly, polyaromatické uhlovodíky. Kapalné produkty 

jsou tvořeny podílem vody vzniklé z vlhkosti pevného paliva rozkladnými reakcemi. 

Množství kapalné a plynné frakce na úkor pevné zvyšuje rychlý ohřev a přenos tepla 

v reakční zóně. Jestliže produkty setrvávají v plynné fázi krátkou dobu (méně než 2 s) 

a následně dojde k rychlému zchlazení par, pak dochází k podpoře vzniku většího množství 

kapalných produktů než plynných. [13] 

Při pyrolýze kalů z ČOV je výtěžnost jednotlivých frakcí ovlivněna především 

konečnou teplotou pyrolýzy a rychlostí ohřevu. Vznik plynných produktů podporuje 

zvýšení konečné pyrolýzní teploty, zatímco množství vzniklého pyrolytického koksu klesá 

a množství kapalné frakce mírně vzrůstá se zvyšující se teplotou od 450 do 600 °C, při 

teplotách nad 650 °C zůstává téměř konstantní. Výtěžnost jednotlivých frakcí ovlivňuje 

rychlost ohřevu pouze při nízkých pyrolýzních teplotách. Při teplotách kolem 450 °C, čili 

nižších, vede zvýšení rychlosti ohřevu k dokonalejšímu tepelnému rozkladu a tím 

ke vzniku většího množství pyrolytického oleje a plynu na úkor pyrolytického koksu. Při 

teplotách vyšších, čili nad 650 °C je vliv rychlosti ohřevu zanedbatelný. Nižší teploty 

dávají vzniknout lehčím sloučeninám krakovacími reakcemi, které mnou být podpořeny 

zvýšením rychlosti ohřevu, nad teplotou 650 °C převládá karbonizace kyslíkatých 

uhlovodíků a hydrogenace nad krakovacími reakcemi, což vede k polymeraci 

a polykondenzaci. [13] 

Vzniklý koks z pyrolýzy kalů je zásadité povahy a vysoce makroporézní. 

S rostoucí teplotou se zvyšuje bazicita, ale  nezávisle na rychlosti ohřevu. Obsah popela 

v koksu dosahuje cca 50 – 65%, obsah popela stoupá s rostoucí konečnou teplotou 

pyrolýzy. Pyrolýza kalů se nezdá být kompletní ani při 850 °C, kdy v pyrolytickém koksu 

stále přetrvává malé množství prchavých látek, jejichž uvolňování se podobně jako 

u karbonizace uhlí zpomaluje. [13] 

Hlavní složky pyrolytického plynu z kalů jsou: CO2, CO, H2, N2, uhlovodíky CH4, 

C2H4, C2H6. Při nižších teplotách (250 - 350 °C) je převažujícím plynem CO2 a také N2. 

Zvýšením teploty dojde ke zvýšení produkce CO a H2 a poklesu CO2. CH4 nejvíce vzniká 
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při teplotách okolo 600 °C a množství C2H4 a C2H6 je nejvyšší při cca 450 °C. Se zvyšující 

se rychlostí ohřevu klesají koncentrace CO2, C2H4 a C2H6 a naopak koncentrace ostatních 

zmíněných plynů stoupají. Čím více uhlovodíků pyrolýzní plyn obsahu, tím vyšší je jeho 

výhřevnost. [13] 

Výhřevnost pyrolýzního oleje i pyrolýzního plynu z kalů je relativně vysoká 

a srovnatelná s některými tradičními palivy. Zásaditá povaha a struktura pyrolytického 

koksu ho předurčuje k použití jako méně kvalitního absorbentu především k absorpci 

kyselých sloučenin vzniklých při úpravě odpadních vod. [13] 

2.3. Zplyňování odpadů 

Podstatou zplyňovacího procesu je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot 

(nad 800 ºC) na hořlavé plynné látky, děj probíhá za přívodu podstechiometrického 

množství vzduchu nebo jiného oxidačního média, čímž dochází k přeměně vzniklého 

koksového zbytku na plynné produkty. [4] 

Proces probíhá podle rovnic a je silně endotermický: 

 

a) Uhlík v koksovém zbytku se zplyňuje pomocí oxidu uhličitého: 

  C +  CO2  → 2 CO   - 155 MJ 

 

b) Obdobně reaguje vodní pára: 

  C +  H2O  → CO  +    H2 - 118 MJ 

C + 2 H2O  → CO2 + 2 H2 - 90 MJ 

 

c) Uvolněný vodík reaguje za vzniku metanu: 

C + 2   H2  → CH4  - 88 MJ [4] 

Díky vysokým teplotám odpadají problémy s tvorbou vysoce toxických dioxinů, 

furanů a polycyklických aromatických uhlovodíků, což je nespornou výhodou tohoto 

procesu. Tvorbě oxidů dusíku rovněž brání redukční prostředí. [4]  

Zatím je tento postup odstraňování odpadů ve stadiu laboratorního či 

poloprovozního ověřování a nejsou s ním dosud praktické zkušenosti. [4] 
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Charakteristika procesu a produktů 

Zplyňování nachází uplatnění pro likvidaci bioodpadu a biomasy. Hlavní rozdíl 

oproti pyrolýze je ten, že kyslík (samotný nebo ve formě vzduchu či páry) reaguje 

za vysoké teploty s uhlíkem, který je obsažený v odpadu a vzniká plyn, popel a dehet. Je-li 

použit vzduch, je teplota zplynění 800 až 1000 ºC a výhřevnost plynu asi 6 MJ 
.
 m

-3
. 

Použije-li se kyslík je teplota 1000 až 1400 ºC a výhřevnost plynu 15 až 20 MJ 
.
 m

-3
. 

V tuhém palivu dochází při zplyňování k termické transformaci chemické energie 

hořlaviny na jinou formu chemické energie, vázanou na plynné látky. Nositelem 

uvolněného tepla je vyrobený plyn. Takto vzniklý surový plyn obsahuje dehet a prachové 

uhlíkové částice. V kotlích nebo pecích ve kterých probíhá spalování plynu musí být 

systém přizpůsoben tomuto plynu a je nutné ho čistit, použije-li se pro plynové turbíny. [5] 

 

Zplyňovací reaktory existují v několika konstrukčních provedení: 

1. Protiproudý reaktor (obr. 3 a 6). Vzniklý plyn se vyznačuje nízkou výhřevností 

a vysokým obsahem dusíku. [19] 

2. Souproudý reaktor (obr. 4 a 6). Oproti protiproudému reaktoru je konstrukčně 

náročnější a vzniká v něm méně dehtu. [19] 

3. Fluidní reaktor (obr. 5). Vyrobený plyn se vyznačuje vyšší koncentrací prachových 

částic. [19] 

4. Reaktor se sesuvným ložem. [19] 
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Obrázek 3: Protiproudý zplyňovací reaktor [19] 

 

 
Obrázek 4: Souproudý zplyňovací reaktor [19] 

 



Bc. Jakub Jež: Výběr pyrolýzní technologie pro optimální energetické využití pneumatik 

v České republice 

2013  15 

 

 
Obrázek 5: Fluidní zplyňovací reaktor [19] 

 

 

Obrázek 6: Schematické zobrazení různých technologií zplyňování v pevné vrstvě [14] 
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Uvažujeme-li zplyňování biomasy, dávkujeme do rektoru biomasu a zplyňovací 

vzduch (přibližně 1/3 množství vzduchu používaného při stechiometrickém spalování). 

Produkt je nízkovýhřevný plyn o vysoké teplotě a popel. [5] 

Zplyňovací proces dřevních odpadů má dvě fáze: 

1. anaerobní fázi, kdy vzniká dřevěné uhlí a dehet,  

2. fázi, ve které vzniklé meziprodukty reagují se vzduchem za vzniku plynné směsi 

obsahující CO, CO2, H2O,CH4 a N2. [5] 

Nižší výhřevnost plynu způsobuje dusík, na druhou stranu lze ale výhřevnost 

plynu až zdvojnásobit použitím kyslíku. Účinnost zplyňování se tedy pohybuje mezi 80 až 

85 %. [5] 

Aplikace zplyňování 

Jak již bylo řečeno dříve, zplyňování se využívá zejména pro zpracování biomasy 

(hoblin, směsi polin a hoblin, čistírenských kalů) pro kterou byl použit fluidní nízkotlaký 

rektor Biofluid s výkonem kolem 70 kW. Zplyňovací teplota byla v rozmezí 750 až 900 ºC. 

Vyrobený plyn měl nízkou výhřevnost, jelikož obsahoval velký podíl inertních složek (N2, 

CO2) a jemný tuhý úlet a dehty, které komplikují spalování plynu v turbíně. [5] 

Biomasu lze pomocí fluidní technologie zplyňovat až do vlhkosti 60 % a palivo 

do velikosti částic až 5 cm. Technologie se vyznačuje nízkým obsahem emisí NOx. [5] 

Dřevní odpad byl při teplotě 850 ºC zplyňován ve fluidním reaktoru a získalo se 

z něj přibližně 80 kg 
.
 h

-1
 nízko výhřevného plynu, obsahujícího 15 obj. % CO, 13 obj. % 

H2, 4 obj. % CH4, 11 obj. % CO2, 12 obj. % H2O a 45 obj. % N2. Vzniklé teplo z přímo 

spalovaného plynu lze využít k výrobě páry či horké vody anebo ještě ekonomičtěji 

v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. [5] 

V zásadě se dá dřevo zplyňovat dvojím způsobem. První způsob je ten, kdy 

štěpky a předehřátý vzduch postupovaly reaktorem shora dolů, tím se získalo z 1 t suchého 

dřeva 1 700 m
3
 plynu o výhřevnosti  5,7 MJ 

. 
m

-3
. Účinnost konverze byla 74 %. Druhý 

způsob je ten, kdy byl vzduch přiváděn odspodu a dřevní odpad shora, získalo se z 1 t 

suchého dřeva 2 700 m
3
 plynu o výhřevnosti 4,8 MJ 

. 
m

-3
. Účinnost konverze byla 70 %. 

[5] 
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Přednosti zplyňování 

Zplyňovací technologie v sobě skrývají některé výhody. Jednou z nich je možnost 

lépe řídit samotný proces spalování produkovaného plynu než spalování tuhé biomasy, 

čímž se zmenšuje produkce škodlivých emisí. V plynových turbínách a paroplynových 

cyklech dosahujeme využitím plynu vyšší účinnosti při výrobě elektrické energie. [6] 

V současné době se prosazují technologie tlakového zplyňování produkující plyn 

bohatý na vodík, s tím jde ruku v ruce vzrůstající možnost využití vodíku jako syntézního 

plynu v palivových článcích. Neopomenutelnou výhodou zplyňování je možnost stavby 

menších kogeneračních jednotek s výkony v desítkách či stovkách kilowat. [6] 

Produkovaný syntézní plyn lze využít několika způsoby. Kogenerační jednotky 

na bázi spalovacích motorů se využívají u menších zařízení. U větších zařízeních přichází 

v úvahu využití plynové turbíny s případným zařazením do paroplynových cyklů. Využití 

palivových článků, mikroturbín či Stirlingova motoru se nachází zatím ve fázi vývoje. [6] 

2.4. Nové technologie zplyňování 

Příkladem je plazmový reaktor PLASGAS, který je instalován v Ústavu fyziky 

plazmatu AV ČR, v. v. i., pro zplyňování pevných organických látek a vitrifikaci 

anorganických látek s novým typem plazmatronu a hybridní stabilizací oblouku. Právě 

plazmatron s vysokou účinností se ověřil při pyrolýze organických látek. Touto pyrolýzou 

biomasy byl získán pyrolýzní plyn s vysokým obsahem CO, H2 a velmi nízkým obsahem 

CO2 a vyšších uhlovodíků. [14] 

Výhodnější je zplynění biomasy s využitím plazmatu vytvářeného ve vodním 

plazmatronu ve srovnání s dosud používanými technologiemi, což se prokázalo 

experimentálně. Vlastnosti produkovaného plynu se vyznačují vysokou kvalitou 

a výhřevností, která je až 3,5krát vyšší než příkon plazmatronu. [14] 

V rámci projektu BIOCOCOMB je na obrázku 7 uvedena demonstrační jednotka 

zplyňovače s fluidní vrstvou pro biomasu. Kotel byl vyroben pro elektrárnu v Zeltwegu 

firmou AUSTRIAN ENERGY. [14] 

Pro příklad další technologie zplyňování může být uveden proces Westinghouse, 

který je prakticky jediný v průmyslovém měřítku pracující zařízení s plazmovým 
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reaktorem na zpracování SKO. V současnosti pracují na světě dva referenční závody, a to 

v Japonsku v Utashinai a Mihla-Mikata. V prvním zmíněném závodě zpracovávají 

komunální odpady s kapacitou 200 t/den a drcené autoodpady v množství 165 t/den. 

Kapacita druhého zmíněného závodu je 22 t SKO + 4,8 t kalů ČOV/den. [14] 

 

Obrázek 7: Elektrárna v Zeltwegu se zplyňovačem BIOCOCOMB [12] 

2.5. Perspektivy aplikace pyrolýzy a zplyňování 

Obě technologie, ať už pyrolýza a nebo zplyňování odpadu jsou ve stadiu 

přechodu do provozního měřítka. Nejvíce se výstavba pyrolýzních a zplyňovacích zařízení 

rozvíjí v Evropě (51 %) a v USA (24 %), zbytek připadá na ostatní země. Ve Velké 

Británii má být v příštích deseti letech uvedeno do provozu deset pyrolýzních nebo 

zplyňovacích jednotek. Pro pyrolýzní technologie lze na rozdíl od spalování stavět malé 

lokální jednotky. Výhoda pyrolýzy komunálního odpadu spočívá v tom, že vzniká řádově 

nižší koncentrace dioxinů než při spalování. Pyrolýza tedy méně znečišťuje ovzduší a je 

ekologičtější variantou zneškodňování tuhých odpadů než spalování. Energii plynu 

získaného zplyňováním odpadů lze využít v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. 

[5] 
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2.6. Srovnání pyrolýzy, zplyňování a spalování 

Srovnání jednotlivých technologických postupů je znázorněno v tabulce 1. [14] 

Tabulka 1: Srovnání pyrolýzy, zplyňovací a spalování [14] 

 

2.7. Právní úprava použitých pneumatik v ČR 

V ČR náleží odpovědnost za nakládání s použitými pneumatikami jejich 

výrobcům. Pneumatiky se řadí k výrobkům, na které se vztahuje povinnost zpětného 

odběru (§ 38) podle zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost zpětného odběru 

upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, která byla novelizována 
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vyhláškou č. 353/2005 Sb. Tato novelizace spočívá v tom, že zpětně odebraný výrobek se 

stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. [7] 

Zpětný odběr vyřazených pneumatik má povinnost zajistit povinná osoba, tj. 

právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která sama pneumatiky dováží nebo 

vyváží. Tato osoba musí zajistit informovanost spotřebitele o způsobu zpětného odběru. 

O způsobu zajištění zpětného odběru vyřazených pneumatik musí spotřebitele informovat 

minimálně poslední prodejce. V případě, že tak není prodejcem učiněno, je prodejce 

povinen vyřazené pneumatiky odebrat přímo v provozovně, bez nároku na úplatu a bez 

vázání odebraných vyřazených pneumatik na nákup zboží. [7] 

Právní úpravou odpadového hospodářství ČR jsou vyřazené pneumatiky 

vyloučeny z odstraňování skládkováním. Zákaz skládkování vyřazených pneumatik je 

upraven v zákoně o odpadech, a to jak v podobě zákazu ukládání využitelných odpadů, 

dále pak v podobě zákazu ukládání odpadů podléhajících povinnosti zpětného odběru 

a nakonec jako zákaz ukládání pneumatik, s výjimkou pneumatik používaných jako 

technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky, v souladu 

s provozním řádem skládky. Dále pak ministerstvo stanovilo požadavky na ukládání 

odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládek prováděcím právním 

předpisem. [7] 

2.8.  Energetické využití pneumatik 

Energetické využití se nabízí v zařízeních na výrobu energie, v různých 

spalovnách odpadů s možností využití energií a v pyrolýzních procesech. Substituování 

fosilních paliv pneumatikami v cementářském průmyslu pozitivně ovlivňuje množství 

některých emisí, hlavně CO2, jehož množství je při spalování pneumatik úměrně nižší než 

při spalování fosilních paliv. [7] 

Odpad s velkou výhřevností, to je společný znak vyřazených pneumatik. 

Výhřevnost je možno posílit hrubým drcením vyřazených pneumatik a odstraněním 

ocelových součástí. Výhřevnost jedné pneumatiky činí 27 GJ/t, přičemž drcené 

pneumatiky zbavené většiny ocelových součástí je 32 GJ/t. V tabulce 2 je uvedena 

výhřevnost některých dalších druhů odpadu. Energetické využití je přitom aplikovatelné 

jak na celé pneumatiky, tak na pneumatiky mechanicky upravené. Pneumatiky se upravují 
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stříháním na čtvrtky a nebo drceny na kusy. Podle technologie spalovacího procesu 

a zařízení na energetické využití pneumatik závisí použití jednotlivých typů frakcí 

pneumatik. [7] 

Tabulka 2: Výhřevnost některých druhů odpadů [26] 

Druh odpadu Výhřevnost (MJ/kg) 

Čerstvé zeleninové odpady (65 % vody) 3,35 

Dřevěný odpad 14,6 – 16,3 

Papírový odpad 14,6 

PVC odpad 18,8 

Staré pneumatiky 36,2 

Polyetylénové odpady 41,8 

Veškeré spalovací procesy sloužící k energetickému využití pneumatik podléhají 

platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší, která stanovuje povolená množství 

produkovaných emisí pro jednotlivá zařízení. Spalovací proces i zařízení, ve kterých 

dochází k nakládání s pneumatikami je nutno zabezpečit tak, aby splňoval limity stanovené 

legislativou. [7] 

2.9. Materiálové využití pneumatik 

Vyřazené pneumatiky a jejich materiálové využití je úzce spjato s celou řadou 

technologických postupů, směřujících k postupnému získání upotřebeného 

recyklovatelného materiálu pro další využití. V zásadě platí, že jsou tyto operace vysoce 

energeticky náročné. Zejména pryžová složka pneumatik vzbuzuje hlavní pozornost. 

K materiálovému využití pneumatik slouží mnohé technologické procesy, které 

se zaměřují i na další materiály obsažené v pneumatikách, jako je ocel a textil (viz obr. 8). 

[7] 
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Obrázek 8: Využitelné materiály z ojeté pneumatiky [24] 

Materiálový způsob využití pneumatik způsobuje hlavní ekologické dopady 

v oblasti nepřímých vlivů na životní prostředí, které jsou spjaty s energetickou náročností 

těchto procesů. Mezi další ekologické dopady spadá prašnost a hlučnost těchto procesů. 

Prašnost představuje společný problém všech těchto technologií, při kterých dochází 

k drcení vstupního materiálu mechanickým způsobem. [7] 

Konečnou cenu výsledného recyklovaného materiálu negativně ovlivňuje celková 

energetická náročnost a vysoké investiční náklady na materiálové využití pneumatik. [7] 

V cementářských pecích se spalují pneumatiky, a jde jak o jejich energetické 

využití, tak i o materiálové využití. Pneumatiky obsahují ocel, což přispívá ke zlepšení 

kvality slínku. Obsah síry v rozmezí 1 – 2 % není na závadu, neboť je vzniklý oxid siřičitý 

vázán na alkalické složky v rotační peci. Dojde-li ke spálení pneumatik v cementářských 

pecích, nevzniká žádný zbytkový popel a v případě kvalitního technologického procesu 

dojde k zachycení emisí a jedná se tudíž o efektivní způsob využití vyřazených pneumatik 

s minimálním vlivem na životní prostředí. Tento způsob využití je taktéž aplikovatelný 

na pneumatiky, které díky svým vlastnostem nelze využít jiným postupem. Jde např. 

o velké pneumatiky traktorové a nákladní a staré pneumatiky s nevhodnou elasticitou 

a strukturou pryže. [7] 

2.10. Možnosti využití ojetých pneumatik 

 protektorování je ekologicky přijatelná technologie, posouvá však problém v čase 

a je použitelná pro pneumatiky v prvních sedmi letech životnosti (samovolné 
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biodegradační procesy). Je považováno ze jeden z nejvhodnějších způsobů využití 

použitých pneumatik. Tento způsob představuje kromě úspory energie a materiálů 

i snižování množství odpadů z pneumatik a snížení počtu nově vyráběných 

pneumatik. V ČR existují dostatečné kapacity pro výrobu protektorů. 

Protektorované pneumatiky jsou problémem z hlediska jejich omezené 

využitelnosti, a to jak z technického tak i z bezpečnostního hlediska.Veřejnost 

taktéž pozitivně nepřijímá protektory. Protektorování je možné aplikovat jen pro 

některé opotřebované pneumatiky. Jiným způsobem je nutno využít pneumatiky 

mechanicky poškozené, starší pneumatiky a pneumatiky s částečně narušenou 

strukturou chemického složení vulkanické směsi [8]. 

 výroba regenerátu, zde je třeba znovu zdůraznit, že žádným z regeneračních 

postupů nelze získat zpět původní kaučuk (výraz regenerát proto není zcela 

správný, používá se však). Regenerace umožňuje novou vulkanizaci (destrukcí 

vzniklých nových dvojných vazeb). Regenerát získaný mechanickým, či tepelným 

a chemickým zpracováním má však jen omezené použití, [9] 

 využití jako palivo, které má vysokou výhřevnost 21-31 MJ·kg
-1

 (pro srovnání 

hnědé uhlí 8-12 kJ·kg
-1

). V cementárnách lze spalovat pneumatiky přímo bez 

předběžné úpravy, a tento způsob se využívá u nás v několika cementárnách, [9] 

 chemické zpracování pyrolýzou na směs uhlovodíků a saze, zkapalňováním 

na olej, [9] 

 mechanické a fyzikální zpracování – kryogenním zpracováním, ochlazením 

na - 80ºC pneumatika zkřehne a lze ji snáze rozsekat strojem nebo vícenásobným 

mletím za normální teploty. Vzniklá pryžová drť má dobré adsorpční vlastnosti, lze 

ji použít např. pro odstraňování ropných látek a výsledný produkt snadno spalovat. 

[9] 
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3. Přehled existujících a vyvíjených pyrolýzních technologií 

pro energetické využití pneumatik 

3.1. Fungující technologie ve světě a u nás 

Ve světě úspěšně pracuje celá řada pyrolýzních jednotek a zplyňovacích 

elektráren využívajících společně uhlí, biomasu a odpadní plasty. Jenže všechny byly 

vybudovány v rámci pilotních projektů nebo je jejich provoz jinak dotován z veřejných 

zdrojů. V plně ekonomickém provozu prý v současné době ve světě nepracuje žádná. [17] 

Nám geograficky nejbližším a nejčastěji udávaným příkladem je elektrárna 

v rakouském Güsslingu s pyrolýzním reaktorem s cirkulujícím fluidním ložem pracujícím 

při atmosférickém tlaku. Jako vstupní hmota se používá dřevní štěpka, generovaný výkon 

dosahuje hodnoty 2MWel. [17] 

V tuzemsku se hovoří o tlakové plynárně Vřesová, patřící společnosti Sokolovská 

uhelná, a. s. Vyčištěný energoplyn se vyrábí zplyňováním uhlí a využívá se na výrobu 

elektřiny v Elektrárně Vřesová (obr. 9). [17] 

 

Obrázek 9: Elektrárna Vřesová [23] 
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Společné zplyňování hnědého uhlí a paliva vyrobeného z komunálního odpadu je 

v množství do 10 % vsázky technicky možné, což by představovalo až 150 tisíc tun ročně. 

Legislativní překážky však bohužel brání spuštění provozu. [17] 

U nás po určitou dobu úspěšně fungovala technologie zplyňování tuhého 

alternativního paliva v Prachovicích (obr. 10), kde se energie z vyrobeného plynu 

používala při výrobě vápna. Změna vlastníků firmy fakticky ukončila výrobu vápna 

i provoz zplyňování a v současnosti již tato linka fyzicky neexistuje. [17] 

 

Obrázek 10: Demonstrační zplyňovací zařízení Prachovice [20] 

 

Na pyrolýzu tříděného odpadu byla odborníky sdruženými v družstvu Envicrack 

vyvinutá prototypová linka PYROMATIC (obr. 11) pracující v Ostravě – Vítkovicích, 

která zpracovává 50 - 100 kg tříděného odpadu za hodinu. [17] 

Mechanicky upravený materiál s požadovanou hmotností je dávkován pásovým 

dopravníkem do hermeticky uzavřeného zásobníku. Šnekovým dopravníkem je dále 

materiál dávkován do pyrolýzní pece. Jakmile je pec vyhřátá na požadovanou teplotu 500 – 

700 °C je zahájení dávkování do pyrolýzní retorty. Posun materiálu v retortě je zabezpečen 

třemi bezjádrovými šneky, které lze aktivně ovládat a tím regulovat dobu zdržení materiálu 

v aktivní zóně retorty od 20 do 80 minut. Šneky pohánějí třífázové motory s kotvou 

na krátko, které jsou řízeny frekvenčními měniči a jejich otáčky jsou redukovány přes 

planetovou převodovku. Retorta je ohřívána pomocí plynových hořáků, které jsou 

napájeny propanem o celkovém výkonu 50 až 200 kW, které umožňují dosažení 
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maximální provozní teploty až 800ºC. V pyrolýzní peci se materiál rozkládá na pevný 

uhlíkový zbytek, jejž je jímán do popelového boxu na konci sekundárního šneku a plynou 

fázi, která je odváděna potrubím z retorty do cyklonu. V cyklonu dochází k expanzi plynu 

a gravitačnímu odloučení TZL. Takto vyčištěný plyn je odváděn do primárního chladícího 

stupně, který tvoří dva křížové chladiče pyrolýzní plyn – vzduch. Sekundární chladící 

stupeň tvoří výměník pyrolýzní plyn – voda, kde je plyn tak podchlazen, aby v potrubí 

nedošlo k jeho další kondenzaci. Vzniklý kondenzát je shromažďován v nádrži 

na kapalnou pyrolýzní fázi, která je opatřena míchadlem zabraňující sedimentaci těžkých 

uhlovodíků. Vzniklý plyn je veden do zásobníku pro pyrolýzní plyn odkud je následně 

využíván dalšími technologie, např. KJ. Celý technologický proces je řízen pomocí 

počítače z velínu, který je umístěn v přilehlé budově. [2] 

Ve fázi přípravy se projektuje linka na energetické využití 500 kg tříděného 

plastového odpadu za hodinu. Proces pracuje za sníženého tlaku s cílem získat maximum 

plynné fáze, současně vzniká kapalná frakce, jejíž složení je proměnlivé a tím i její 

problematické její další využití. [17] 

 

Obrázek 11: Jednotka Pyromatic [18] 
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V Česku se ke konci roku 2010 chystala společnost Agmeco LT (obr. 12), s. r. o., 

instalovat demonstrační jednotku vakuové pyrolýzy zahraniční výroby s kapacitou 250 kg 

vsázky za hodinu, plánován je dovoz další jednotky s vyšší kapacitou. Zmíněnou 

demonstrační linku bude provozovat společnost ELIAV, a.s. ve Velké Dobré u Kladna. 

Společnost se zaměřuje na ekologickou likvidaci vyřazených vozidel a zařízení bude 

určeno k energetickému využití odpadů vznikajících při této činnosti, jedná se zejména 

o pneumatiky a plasty. Zařízení bude zároveň sloužit i jako demonstrační jednotka pro 

různé zájemce pro zpracování různých vsázek odpadů a testování použitelnosti v procesu 

vzniklých produktů. [17] 

 

Obrázek 12: Pyrolýza AGMECO [21] 

Z výše uvedeného vyplývá, že technologie zplyňování a pyrolýzy jsou nejspíše 

perspektivní, nicméně stále ještě neetablovaná, na klíč dodávaná zařízení. Neúspěch 

technologií Siemens v německé Schwarze Pumpe a italské Thermoslect brání jejich 

prosazení, neboť se od nich čekalo více. U nás se celý proces zavedení technologie 

komplikuje legislativními překážkami a negativním postojem části energetických 

odborníků. Většinový názor občanů je stejný jako u klasických technologií spalování, resp. 

energetického využívání odpadů. [17] 
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3.2. Technologie Thermoselect 

Jedná se o pyrolýzní jednotku společnosti Thermoselect (obr. 13), která byla 

postavena v německém Karlsruhe a zpracovává tuhý komunální odpad o kapacitě 720  

t∙den
- 1

. V Japonsku je v provozu dalších 6 jednotek. [1] 

Nejprve je vstupní odpad komprimován, následně odplyněn a poté 

za kontrolovaného přídavku kyslíku zplyněn při teplotách až 2000 ºC. Pomocí získaného 

plynu se parní turbínou vyrábí elektrická energie. [1] 

Obrázek 13: Schéma procesu Thermoselect [1] 

3.3. Proces Babcock 

Tato technologie nachází široké uplatnění při zpracování tuhého komunálního 

odpadu, čistírenských kalů a podobných druhů odpadů. V současné době jsou vybudovány 

3 provozní a jedna zkušební jednotka. Proces Babcock (viz obr. 14) je kombinací pyrolýzy 

a řízeného spalování neupraveného surového plynu. Pyrolýzní proces probíhá 

ve válcovém, nepřímo otápěném reaktoru při teplotách 500 - 600°C. V cyklonech je plyn 

zbaven většího podílu tuhých částic a postupuje do spalovací komory, kde shoří za teplot 

okolo 1200 ºC. Generovaných spalin je využíváno dvojím způsobem. Primárně slouží 

k vlastnímu vytápění válcové pyrolýzní pece, které probíhá nepřímým způsobem. Jako 
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odpadní teplo v kotli je využívána zbytková entalpie spalin. Za kotlem následuje tkaninový 

filtr, který je finálním krokem jemného odprášení. Spaliny jsou čištěny suchou vápencovou 

metodou, kdy je vápno přidáváno částečně přímo k odpadu a částečně do proudu spalin 

před tkaninovým filtrem. [1] [13] 

 

Obrázek 14: Schéma pyrolýzní jednotky Babcock [13] 

1 – svoz odpadu do bunkru, 2 –násypka, 3 – drapák suroviny, 4 – vstup vápna, 5 – rotační pyrolýzní pec, 6 – 

vstup otopových spalin, 7 – odtah otopových spalin, 8 – vynášecí komora, 9 – cyklon, 10- spalovací komora, 

11 – vstup spalin do kotle, 12 – kotel na odpadní teplo, 13 – spalinový ventilátor, 14 – sekundární vstup 

vápna, 15 – tkaninový filtr, 16 – komín. 

3.4. Proces RCP (Recycled Clean Product) 

Jedná se o jednotku rychlé pyrolýzy (obr. 15) pro zpracovávání tuhého 

komunálního odpadu. Od roku 1997 je v Bremerhavenu v provozu jednotka o tepelném 

výkonu 17,5 MW s hmotnostním tokem odpadu 6 t
.
h

-1
. Vnitřně vyhřívaná pyrolýzní 

komora je základem zařízení, v níž probíhá kontrolované odplynění odpadu. Rošt typu Von 

Roll reguluje dobu zdržení odpadu v peci, v závislosti na jeho složení. Tavicí pec je 

zařazena bezprostředně za pyrolýzním blokem, kde při teplotách 1400 ºC přecházejí 

anorganické podíly na strusku. Struska je posléze zušlechťována a upravována 

v granulační lázni tak, aby její vlastnosti umožňovaly její použití jako přísady 

do portlandských cementů. [1] [13] 

Ve fluidní komoře jsou spaliny z tavicí pece chlazeny za pomoci písku na teplotu 

nižší než 1000 ºC. Cyklonový odlučovač úletu je zařazen hned za fluidní komorou. Čistý 
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kyslík nahradil ve všech stupních spalovací vzduch a to díky snaze minimalizovat objemy 

spalin k čistění. Zbylé spaliny jsou selektivní nekatalytickou redukcí denitrifikovány. 

Těžké kovy jsou odlučovány v kyselých pračkách, odsíření je prováděno suchou 

vápencovou metodou. Vznik PCDD a PCDF není výrobcem předpokládán díky 

přítomnosti vysokoteplotní tavící pece štěpící cyklické uhlovodíky. [1] [13] 

 

Obrázek 15: Schéma jednotky RCP [13] 

1 – násyp odpadu, 2 – podavač, 3 – pyrolýzní komora, 4 – přívod kyslíku, 5 – fluidní dopalovací reaktor, 6 – 

chladič, 7 – cyklon, 8 – kotel na odpadní teplo, 9 – výstup spalin k čištění, 10 – tavící pec, 11 – odtah kovů, 

12 – zušlechtění strusky, 13 – granulační lázeň. 

3.5. Technologie S-B-V(Schwel-Brenn-Verfahren) 

Pilotní jednotka technologie S-B-V (viz obr. 16) je v provozu od roku 1988 v Ulm 

-Wiblingenu a poté v provozním měřítku ve Fürthu. Kapacita zařízení je deklarována 

na 100 000 t/r drceného odpadu a čistírenských kalů. Rozdrcený směsný odpad je spolu 

s čistírenským kalem zpracováván v rotačních pyrolýzních pecích po dobu přibližně 

1 hodiny při teplotě 450 ºC. Na sítech je poté z tuhého zbytku oddělena hrubá frakce 

tvořená převážně sklem, kamením a kovy. Vyčištěný tuhý zbytek je spolu s pyrolýzním 

plynem odváděn do spalovacího prostoru, kde probíhá spalování při teplotách 1200 - 

1300°C. Vznikající struska je chlazena ve vodní granulační lázni a poté může být použita 

jako součást portlandských cementů nebo deponována na skládkách. Spaliny 
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se po odprášení odsiřují, denitrifikují a adsorpčním způsobem odstraňují PCDD a PCDF. 

Podle údajů firmy Siemens lze z 1 t TKO získat 1470 kWh užitného tepla. [1] [13] 

 

Obrázek 16: Schéma jednotky S-B-V [1] 

3.6. Technologie Vortex-SERI (Solar Energy Research Institute) 

V Coloradu byla sestavena jednotka ke konverzi tuhých organických látek 

a biomasy na kapalné produkty (viz obr. 17). Do nepřímo vytápěného reaktoru je 

tangenciálně přiváděna vysušená surovina (pelety z měkkého dřeva), kde kontaktem 

s horkou stěnou pyrolyzéru dochází k rychlé pyrolýze za teploty stěny 625 °C. Zatímco 

třením tuhých částic o stěny reaktoru je zpomalován jejich postup, vznikající pyrolýzní 

plyn odchází středem zařízení s velmi krátkou dobou zdržení. Problémy se zanášením 

reaktoru částicemi o vysoké hustotě a problémy s abrazí prozatím zabránily realizaci 

testovacího zařízení jako provozní jednotky. [13] 
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Obrázek 17: Technologie Vortex-SERI [13] 

1 – vstup drceného odpadu, 2 – otop pyrolýzního reaktoru, 3 – pyrolýzní komora, 4 – výstup pyrolýzního 

plynu, 5 – spalovací sektor, 6 – kotel, 7 – odtah spalin na čištění, 8 – výstup hrubé frakce (kovy, sklo, štěrk), 

9 – přívod spalovacího vzduchu, 10 – granulační lázeň. 

3.7. Vakuová pyrolýza M3RP 

Jedná se o pyrolýzní jednotku typu M3RP (viz obr. 18), jejímž dodavatelem je 

AmbientEnergy LLC. (USA) a výrobcem Scogen (Indie). Tato vakuová pyrolýza 

reprezentuje princip termální depolymerizace recyklovaného odpadu bez přístupu vzduchu, 

ke které dochází v vakuované retortě. Jako vstupní materiál pro pyrolýzu poslouží pryž 

včetně pneumatik, v maximálním množství 1800 t/rok (250 kg/hod, tzn. 6 t/den při 

třísměnném provozu). Ze vsázky 1800 t/rok pyrolýza vyprodukuje: pyrolýzní plyn (8 %, 

144 t/rok), lehký olej (37,6 %, 677 t/rok), těžký olej (12,6 %, 227 t/rok), uhlík (33,3 %, 599 

t/rok). [22] 
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Obrázek 18: Schéma pyrolýzní jednotky M3RP [22] 

Vzniklý pyrolytický plyn je odsáván přes cyklon, který odlučuje prachové částice 

(uhlíkové úlety). Je počítáno s využitím cyklonu od firmy ACTI, jehož účinnost deklaruje 

výrobce na 98 %. Posléze se z pyrolytického plynu ve Venturiho pračce odstraňují 

zbývající prachové částice. Dodavatel praček, firma BINOMIC Industries může dodávat 

pračky ve dvou typech: klasická pračka (Venturiho pračka) nebo věžová pračka. Takto 

pročištěný plyn je následně veden do kondenzační kolony, kde se ochlazuje a dochází 

ke kondenzaci do kapalné fáze. Poté je vychlazený nezkondezovatelný plyn veden skrz 

odsiřovací systém, kde nesirné sloučeniny z plynu odstraňují za vzniku elementární síry. 

Ve finální fázi je takto upravený plyn čerpán do vloženého vyrovnávacího zásobníku 

(nízkotlakého tanku), ze kterého je plyn použit jako palivo pro hořák retorty (jako 

startovací plyn slouží propan-butan). Spaliny z retorty jsou emitovány do ovzduší. [22] 

Pyrolytický plyn zbavený prachových částic je následně veden do kondenzační 

kolony, kde se ochlazuje a kondenzuje do kapalné fáze oleje. Takto zkondenzované oleje 

jsou přečerpávány do rektifikační kolony, kde dochází k předestilování vstupního oleje 

do dvou frakcí odpovídající lehkým a těžkým topným olejům. Zpracované oleje jsou 

přečerpány do externích olejových nádob, které se expedují k odběratelům. [22] 
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Důležitý fakt poskytují emisní charakteristiky zařízení, které sdělují, že veškeré 

transportní dráhy uhlíku jsou hermeticky uzavřené a podtlakové (díky silikonovému 

těsnění). Došlo-li by k vypadnutí tuhého zbytku z retorty do vzduchotěsného, 

ochlazovaného zásobníku, tak by došlo k mírné aktivaci tuhého zbytku (snížení prašnosti). 

Ventilátor zajišťující dopravu bude umístěn za kladívkovým mlýnem a magnetickým 

separátorem. Big-bagy jsou plněny v zařízení, které je vybaveno cyklónem s filtračním 

rukávcem, které je schopno zachytit až 99,8% sazí o granulometrii 40 mikronů. 

Vzduchový výduch bude situován do vnitřního prostoru haly. Pro havarijní případy je 

na vytipovaných místech počítáno s instalací odtahů. [22] 

3.8. Pyrolýza PYROS 

Podle výrobce se tento pyrolýzní proces (viz obr. 19) vyznačuje tím, že pracuje při 

nízké teplotě, za anaerobních podmínek, bez přítomnosti plamene a také tím, že žádné 

součásti technologie nejsou vystaveny tlakovému působení, hodnoty emisí jsou uvedeny 

v tabulce 3. [15] 

 

Obrázek 19: Schéma technologie PYROS [15] 

Legenda: 

gassification section – zplyňovací část 

combustion section – spalovací komora 
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thermal-energy recovery section – rekuperace tepelné energie 

feed – palivo 

valve – ventil 

syngas data survey point – měření syntézního plynu 

mixing chamber – směšovací komora 

gas oil or natural gas burner – hořák zemního plynu nebo plynového oleje 

superheated air – přehřátý vzduch 

fumes data survey point –měření výparů  

chimney – komín 

trigger process (electric, natural gas, gas oil) – spouštěcí proces (elektřiny, plynu, oleje) 

singas – syntézní plyn 

air feed – přívod vzduchu 

secondary chamber – sekundární komora 

primary chamber – primární komora 

vapour – pára 

vapour turbine – parní turbína 

oxygen control system – systém řízení kyslíku 

temperature control system – systém regulace teploty 

electric generator – elektrický generátor 

waste materials – odpadní materiály 

inert ash – inertní popel 

metals - kovy 

aluminium – hliník 

glass - sklo 

air – vzduch 

evaporator – odparka 

water – voda 

control panel data control and management – ovládací panel dat a řízení 

air recovery condenser water – rekuperace vzduchu kondenzátorové vody 

pump – pumpa 

water recovery condenser water -  recyklace kondenzátorové vody 



Bc. Jakub Jež: Výběr pyrolýzní technologie pro optimální energetické využití pneumatik 

v České republice 

2013  36 

 

Tabulka 3: Emisní hodnoty technologie PYROS [15] 

Test proveden 6/7/2010 

parametry jednotka metoda prům. hodnoty max. hodnoty 

Dioxiny a furany ng /Nm
3
 UNI EN 1948:1999 neměřitelné* 0,1 

PCB ng /Nm
3
 UNI EN 1948:1999 neměřitelné* 0,2 

Celkový prach mg /Nm
3
 UNI EN 13284-1/2003 1,69 30 

NOx (jako NO2) mg /Nm
3
 ISTISAN 98/2 a) 36,92 400 

SOx (jako SO2) mg /Nm
3
 ISTISAN 98/2 a) 13,2 200 

HCl mg /Nm
3
 ISTISAN 98/2 b) 20,74 60 

HF mg /Nm
3
 ISTISAN 98/2 b) 0,17 4 

PAU mg /Nm
3
 UNICHIM 825 0,0005 1 

Rtuť mg /Nm
3
 UNI EN13284-1/2003 + 

ICP OES 

<0,0001 0,05 

Kadmium mg /Nm
3
 UNI EN13284-1/2003 + 

ICP OES 

0,0001 0,05 

Olovo mg /Nm
3
 UNI EN13284-1/2003 + 

ICP OES 

0,0041 0,5 

Thalium mg /Nm
3
 UNI EN13284-1/2003 + 

ICP OES 

<0,0001 0,05 

TOC mg /Nm
3
 UNI EN 12619/2002 5,58 20 

(*) – neměřitelné = naměřené hodnoty jsou nižší než minimální mez detekce analytické metody 

3.9. Kobe-Steel 

V japonském městě Akroh vybudovala na základě výsledků svého pokusného 

měření firma Kobe-Steel prototypové zařízení na pyrolýzu pneumatik a několik let jej 

úspěšně provozovala. Hlavním cílem bylo vyrobení koksu vysoké kvality, který by byl 

na trhu předmětem zisku. Z důvodu obsahu nečistot bylo rychle zřejmé, že vzniklý koks 

není pro výrobu pneumatik použitelný. Ani adsorpční schopnosti pyrolýzního produktu 

nebyly dostačující, aby mohl být použit jako aktivní koks. Z ekonomických důvodů Kobe-

Steel po několika letech zařízení odstavila. [16] 

3.10. Technologie PYROMEX 

Technologie Pyromex představuje vysokoteplotní zplyňovací systém, který nabízí 

nejmodernější energetický způsob k likvidaci odpadu. Porovnání s jinými termickými 

procesy je uvedeno v tabulce 4. [25] 
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Tabulka 4: Pyrolýza Pyromex ve srovnání s jinými termickými metodami [25] 

  

Popis 

Pyromex 

(Extrémně 

vysokoteplotní 

zplyňování) 

 

Standardní 

pyrolýza 

 

Spalování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Druh odpadu    

Biomasa Ano Ano Ne 

Čistírenské kaly Ano Ano V omezeném rozsahu 

Struska, popílek z 

elektráren 

Ano Ne Ne 

Tekuté 

průmyslové 

odpady 

Ano Ne Ne 

Azbest z katalýzy 

a filtrace 

Ano Ne Ne 

Nemocniční 

odpad 

Ano Ano Proveditelné 

Odpady z 

gastronomie 

Ano Ano Proveditelné 

Mořské 

naplaveniny, 

lodní odpad 

Ano Ne Ne 

Kovy (kovové 

zbytky) 

Ano Ne Ne 

Ropné látky Ano Ne Proveditelné 

Zbytky ze 

spaloven odpadů 

Ano Ne Ne 

2 Kapacita Neomezená Malá Střední 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Výhody recyklace 

materiálů 

-Maximální energie 

s plynovou turbínou 

nebo palivovým 

článkem 

- Žádné toxické 

produkty 

- Celkové snížení 

odpadu 

- Zbytek je možné 

briketovat 

 

- Nízká spotřeba 

elektřiny s parní 

nebo plynovou 

turbínou možné, 

ale problematické 

- 20% 

kontaminace 

zbytkovým 

toxickým uhlí 

- 80% snížení 

objemu 

- Využití odpadního 

tepla 

- Nízká spotřeba tepla s 

parní turbínou 

- 20 až 25% toxického 

popela 

- 75% snížení objemu 

 

 

 

 
 

 

4 

 

 

 

 
 

 

Výroba plynu 

- Plyn bez dehtu 

-H2 převeden na 

celkové emise CO 

- Čištění plynů s 
vysokou výhřevností 

- Žádné toxické 

výfukové plyny 

- Dehet a jiné 

částice v plynu 

mohou  způsobit 

problémy v 
potrubí, 

čerpadlech a 

strojích, čímž se 

náklady na 

- Negeneruje žádný 

plyn 
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údržbu zvyšují 

- Emise 

nespáleného CO 

také způsobují 

problémy 

 

5 

Udržitelný rozvoj - 100% recyklovatelné 

produkty 

- Nejmodernější 

zařízení 

- Pouze částečné 

řešení pro 

ochranu ŽP 

- Pouze částečné řešení 

pro ochranu ŽP 

 

 

6 

 

Dopad na životní 

prostředí 

- Žádné emise 

- Žádné nebezpečné 

zbytky 

- Žádný komín 

- Nebezpečné 

toxické zbytky při 

spalování 

hnědého uhlí 

- Komín 

- Toxický popel 

- Furany a dioxiny 

- Politická opozice 

 

7 

 

Umístění zařízení 

 

Jednoduché 

 

Obtížné 

- Velmi obtížné 

- Dlouhý schvalovací 

proces 

8 Rozměry zařízení Malé a kompaktní Střední Velmi velké 

9 Údržba Snadná Velmi náročná Náročná 

10 Kapitálové 

náklady 

Malé Střední Velké 
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4. Výběr optimální pyrolýzní technologie pro energetické 

využití pneumatik v podmínkách České republiky 

4.1. Porovnání technologií 

Díky možnosti se zúčastnit měření a také tím, že daná technologie splňovala 

požadavky investora, byla na základě zjištěných emisních hodnot pro podmínky České 

republiky vybrána technologie firmy HEDVIGA GROUP a.s., pyrolýzní jednotka PTR 

1000. Následně byla zpracována část B, údaje o záměru ve smyslu oznámení přílohy č. 3 

k zákonu č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Základní údaje 

4.2.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Technologie energetického využití odpadu Tušimice 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 93/2004 

Sb., zákon č. 163/2006 Sb., zákon č. 186/2006 Sb., zákon č. 216/2007 Sb., zákon 

č. 436/2009 Sb., zákon č. 38/2012 a zákon č. 85/2012), spadá hodnocený záměr 

do kategorie II (tzn. záměry vyžadující zjišťovací řízení), do bodu 10.1 (Zařízení 

ke sladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně – 

chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů). [10] 

Provedení zjišťovacího řízení je vyžadováno záměrem ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [10] 

Kompetentním úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 

Labe. [10] 

4.2.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Je předpokládáno, že bude ročně zpracováno 20 500 tun drcených pneumatik. Pro 

účely oznámení je možné uvedený zpracovávaný odpad považovat za odpad kategorie O.  
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S provozem kogeneračních jednotek (KJ) je počítáno v rozsahu 7 360 hodin ročně (23 

hodin denně, 320 dní v roce). [10] 

Za rok vyrobí zařízení 8 200 000 m
3
 plynu o průměrné výhřevnosti 48 MJ/m

3
, což 

umožní vyrobit ročně 26 500 MWh elektrické energie. S využitím tepelné energie se zde 

nepočítá. Nepočítá se ani s instalací spalinových výměníků do kogeneračních jednotek. 

Produkce pyrolýzního oleje a pyrolýzního uhlíku se předpokládá na 6 200 a 8 200 tun 

ročně. Zábor půdy by měl činit cca 7 215 m
2
. [10] 

4.2.3.  Umístění záměru 

 

Kraj:   Ústecký (sídlo v Ústí nad Labem) 

Obec:   Tušimice 

Katastrální území: Tušimice (771 899), [10] 

 

Umístění záměru je dobře patrné z obrázku 20. 
 

 
 

Obrázek 20: Umístění hodnocené lokality v mapových podkladech – ortofoto [10] 

Posuzovaná 
lokalita 
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4.2.4.  Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 

Záměrem je využití pryže z pneumatik a to jak energeticky, tak materiálově 

pomocí metody termolytického rozkladu v uzavřeném zařízení, pro účely tohoto oznámení 

považované za odpad kategorie ostatní. Pryž z pneumatik je v současnosti velmi obtížně 

využitelná a je obvykle odvážena na skládku. Odpad bude rozkládán působením tepla 

v uzavřené technologii, kde výstupem bude pevný zbytek (vedlejší produkt – kovy a čistý 

uhlík) a kapalná a plynná složka. [10] 

V předmětné lokalitě by mohla nastat kumulace vlivů záměru s ostatními 

provozovanými nebo plánovanými aktivitami v oblasti hlukové a imisní zátěže v kontextu 

s provozem stávajícího kogeneračního zařízení na využití skládkového plynu, které je 

umístěno nedaleko navrhované lokality. Zařízení pracuje pouze v přetržitém provozu, tudíž 

by nemělo dojít k zaznamenatelné kumulaci vlivů na životní prostředí. [10] 

Elektrárna Tušimice II (4 x 200 MWe) se nachází západním směrem (viz obr. 20) 

ve vzdálenosti cca 1 200 m. Kumulace tímto zařízením či s jinými záměry se 

nepředpokládá. [10] 

Je třeba nasnadě podotknout, že nejbližší obytná zástavba se nachází cca 3,2 km 

jihozápadně v obci Nová Víska u Rokle a cca 4,2 km severovýchodně v obci Březno. [10] 

4.2.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 

pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

V roce 2010 patřila Česká republika s 3,2 tuny odpadu na obyvatele a cca 300 kg 

směsného komunálního odpadu na obyvatele v evropském srovnání k zemím s relativně 

nízkou produkcí odpadu a lze očekávat, že celková produkce bude postupně narůstat. 

Odpad se podle zákona o odpadech dělí na nebezpečný a ostatní, přičemž nebezpečného 

odpadu je cca 15 % z celkového objemu. Ostatní odpad tvoří z většiny stavební sutě  

a podobné relativně málo rizikové materiály, ze kterých se více jak 74,5 % znovu využívá 

(údaj 2010). [10] 
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Problémem jsou ty komunální odpady, u kterých se energetická hodnota 

vzhledem ke změně jejich skladby zvyšuje. I přesto se více než 60 % těchto odpadů 

odstraňuje skládkováním, materiálové a energetické využití není dostatečné. Jednou 

ze složek odpadů je bioodpad, o jehož využití se vedou stále diskuze. [10] 

Vývoj a využívání zařízení pro termickou konverzi odpadů s produkcí energie, 

na jehož výstupu je minimum nebezpečných odpadů je cílem vývoje firmy SIMUL trust 

a.s., která vyvinula pyrolýzní jednotku PTR 1000 na výrobu plynu pro pohon 

kogeneračních jednotek. [10] 

V tomto případě bude pyrolýzní jednotka zpracovávat drcené pneumatiky (drť 

z pneumatik je v pyrolytických článcích důležitá pro rovnoměrné zhutnění vsázky 

i v případě zpracování komunálního odpadu). [10] 

Mezi hlavní důvody výběru lokality záměru patří dostupnost dopravní sítě, 

blízkost zdrojů vstupního odpadu a dostatečná vzdálenost od obytné zástavby. Protože má 

investor předběžnou dohodu s vlastníkem pozemků parcelních čísel 97/21, 97/5 a 301/2, 

bylo hodnocení směřováno na uvedené parcely. Stavba nijak neovlivňuje lesní porost, 

takže není potřebné kácení lesního porostu ani trvalé odnětí lesní půdy, nedotýká se zvláště 

chráněných území ani registrovaných významných krajinných prvků a biotopů. [10] 

Dodavatel technologie předložil záměr v jedné technologické variantě, která 

prošla  zkušebním provozem, jiné varianty nebyly zvažovány. [10] 

4.2.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Zařízení areálu tvoří tyto technologické prvky: manipulační plocha, drtiče odpadu 

spojené s lineárními síty v samostatné hale, čtyři pyrolýzní jednotky PTR 1000 umístěné 

ve druhé hale, čtyři kusy (celkem 40 000 m
3
) vakových plynojemů zavěšených v hale PTR 

a celkem z osmnácti kogeneračních jednotek umístěných v šesti kontejnerech po třech 

jednotkách. Kiosková trafostanice bude částečně zapuštěná do země (viz obr. 20). [10] 

Posuzovaný záměr má být umístěn v katastrálním území Tušimice (771 899) 

na částech pozemků parc. č. 97/21, 97/5 a 301/2. Zpevněné manipulační plochy 

o rozměrech 80 m x 60 m (4 800 m
2
), kde bude ukládána  vstupní surovina, dvě haly, kde 

budou instalovány drtiče a síta (hala o rozměrech 20 x 35 = 700 m
2
), čtyři pyrolýzní 

jednotky PTR 1000 firmy SIMUL trust a.s. (hala o rozměrech 29 x 35 = 1 015 m
2
) 
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na výrobu plynu pro pohon kogeneračních jednotek Cento T200 firmy TEDOM, tvoří 

celkovou zástavbu. Ve čtyřech vakových plynojemech zavěšených v hale bude jímán 

vyrobený plyn. Dále budou v hale umístěny dva chladiče a jímka na olej (viz obr. 21). 

Ve velkém lodním kontejneru budou po třech (každá o výkonu 200 kW) umístěny 

kogenerační jednotky (spojené s generátory). Takových to velkých lodních kontejnerů 

bude celkem šest a mají být umístěny na volném prostranství. Generátory KJ budou mít 

celkový elektrický výkon 3 600 kW (6 x 3 x 200 kW). [10] 

Roční předpoklad zpracovaného materiálu je 20 500 tun drcených pneumatik. 

Z roční produkce zařízení 8 200 000 m
3
 plynu o průměrné výhřevnosti 48 MJ/m

3
 lze 

vyrobit 26 500 MWh elektrické energie. S využitím tepelné energie se zde nepočítá – 

nepatrná část bude využita pro otop technologických objektů. Taktéž se nepočítá s instalací 

spalinových výměníků do kogeneračních jednotek. [10] 

 
Obrázek 21: Situace – detailní rozmístění prvků zařízení TEVO na hodnocené lokalitě (pozemky parc. č. 

97/21, 97/5 a 301/2) [10] 
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Pyrolýzní jednotka PTR firmy HEDVIGA GROUP a.s. 

Podle definice je pyrolýzou myšlen termický rozklad organických materiálů 

za nepřístupu médií obsahující kyslík. Ohřev materiálu nad mez jejich termické stability 

přítomných organických sloučenin je podstatou pyrolýzy, což vede k jejich štěpení 

až na stálé nízkomolekulární látky a tuhý zbytek. [10] 

Podle dosahované teploty lze pyrolýzní procesy z technologického hlediska 

rozdělit na: 

1. nízkoteplotní (< 500 °C), 

2. středněteplotní (500 ÷ 800 °C), 

3. vysokoteplotní (> 800 °C). [10] 

V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, 

které je možné pro jednoduchost rozdělit do tří teplotních intervalů. V oblasti teplot 

do 200 °C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv. suché 

destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních 

organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické 

produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1 200 °C jsou 

produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného 

uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 

a CH4, a dále propan, butan. [10] 

Princip pomalého termického rozkladu (= PTR) vychází z principů pyrolýzy, ale 

je upraven. Kvalitativní technický a technologický posun u PTR technologie je oproti 

normálnímu pyrolýznímu procesu následující: 

 rozklad je nízkoteplotní s teplotou pod 480 °C s vyšší účinností využití energie 

k topení bez komínové ztráty, 

 jedná se o PTR, čili pomalý termický rozklad; k dokonalému oddělení frakcí a tím 

i k vyšší účinnosti tvorby plynových a kapalných produktů má tepelné působení 

dostatek času (desítky minut). Ze srovnatelných surovin je výnosnost těchto 

produktů o 5 ÷ 8 % vyšší než je uváděno v literatuře (myšlenko pro rozklad 

pneumatik při teplotě 480 °C), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Endotermick%C3%A9_procesy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
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 ohřevem trvajícím řádově minuty začíná proces, při kterém dochází k jemnému 

dělení frakcí bez vzniku krusty na povrchu,  

 tento tzv. proces Batch není kontinuální, tato pomalost umožňuje procesu naprosté 

oddělení produktů a řízení růstu teploty v surovině podle teplotní křivky bez 

termického šoku, 

 plynové produkty je možné díky pomalosti procesu jímat do zásobníků a využívat 

je k provozu kogenerační jednotky bez vypouštění spalin do ovzduší, čímž 

nedochází k tvorbě emisí (mimo výstupu z kogenerační jednotky). [10] 

Jednotka PTR je tvořena dvěma moduly: termickým a chladícím (viz obr. 22 

a 23). Oba moduly mají pro kapacitu 1 t/h podobu a rozměr 20-ti stopého přepravního 

kontejneru. [10] 

 

Obrázek 22: Pohled na topný modul PTR jednotky [10] 

Na bázi elektrické komorové pece je postaven topný modul, jeho další technické 

parametry jsou: boční ohřev odporovými tyčemi a maximální příkon 200 kW. V podlaze je 

pec vyzděna šamotovými cihlami a ve stěnách je provedena tepelná izolace sklenou vatou. 

Stabilizovanou konvekci tepla a rychlost proudění okolo palivových článků zajišťují 
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v horní části pece tři ventilátory. Uvnitř ocelových článků (kompartmentech) se surovina 

vkládá do pece. Stěny kompartmentů jsou vyrobené z nerezové oceli třídy 17 o tloušťce 5 

÷ 10 mm s třemi vývody pro plynové produkty a s bajonetovýni uzávěry na surovinu 

v horní a boční části článku o průměru 50 ÷ 80 cm s izolací zabraňující vniknutí vzduchu 

do kompartmentu. Doprava článku do pece je zajištěna kolejemi. Článek pracuje na bázi 

koksárenské baterie, má specifikované rozměry a poměry stran, přičemž je šířka 

ve stanoveném poměru k délce a článek představuje tenký vysoký hranol postavený 

na kratší stranu. Jednotlivé poměry stran detailní parametry článku jsou předmětem know-

how technologie. Gradient mezi teplotou suroviny a teplotou pece s řízeným nárůstem 

tepla je zajištěn tak, že v článku dochází k proudění tepla, konkrétně k ohřevu suroviny 

od středu k okrajům a od zdola nahoru. Na základě údajů z teplotní čidel, které jsou 

umístěny v šesti místech pece a třech místech článku dochází řízeným procesem podle 

CPU k regulovanému ohřevu suroviny v článku. Díky jednotlivým informacím z teplotních 

čidel je možný třípásmový ohřev v peci podle výšky ve stěně a nárůstu teploty v článku. 

Součástí know-how technologie PTR je sofistikovaná teplotní křivka podle které dochází 

k zahřívání suroviny. Know-how technologie PTR rozděluju proces do tří fází: Každá fáze 

se vyznačuje jiným gradientem růstu teploty suroviny ve stupních za minutu a je 

zakončena teplotním plató se stabilizací teploty nejprve v intervalu mezi 130 ÷ 145 °C 

a pak mezi 350 ÷ 380 °C. V závislosti na typu suroviny a hmotnostní navážce suroviny 

v článku mohou jednotlivé teplotní křivky vykazovat odchylky do 15 %. [10] 

První fáze procesu vede k vysušení suroviny, vypaření vodní páry a k odvedení 

kyslíku ze článku v prvních 10 minutách procesu, přičemž první fáze procesu trvá 15 ÷ 20 

% času. Konečná teplota první fáze je zhruba 135 °C, k ohřevu na tuto teplotu je potřeba 

120 ÷ 150 kW. Po následném zvýšení teploty začíná proces rozkladu a od teploty 180 °C 

vzniká plyn, nejvyšší produkce plynu nastává v 60 až 80 % cyklu při teplotě okolo 350 °C. 

K ohřevu na dosažení této teploty je zapotřebí 65 kW. Ke vzniku krusty ani spékání 

povrchu nedochází při ohřevu za nízké teploty. Organické látky se v článku z 90 % 

rozkládají na frakce procesem suché destilace za sníženého tlaku (podtlak až 0,4 bar). Čas, 

který zabírá tento cyklus je 20 až 90 %. Exotermické reakce v poslední fázi do teploty 

480 ºC vedou k odstranění těkavých látek z organického uhlíku. Odstranění požadovaného 

množství těkavých látek při pyrolýze z organického zbytku ovlivňuje délku třetí fáze 

pyrolýzy. Pec PTR jednotky je složena ze dvou článků, které se v polovině topného cyklu 
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druhého článku vyměňují. V závislosti na typu suroviny a množství suroviny v článku trvá 

cyklus procesu mezi 180 až 210 minutami. Po vyčerpání suroviny v článku dochází k jeho 

nahrazení článkem novým a k opakování cyklu. [10] 

 

Obrázek 23: Pohled na chladicí modul PTR jednotky [10] 

V horní části palivového článku se surovinou jsou trubky vycházející ven z pece 

PTR systému a jsou upínáním připojeny k trubkám vedoucím do chladiče. Kontejner, 

ve kterém je umístěn chladič procesu PTR má 20 stop a je dvoj okruhový o celkové délce 

trubek chladiče 84 m. Ke každému okruhu chladiče je samostatně připojen jeden palivový 

článek. Plyny vcházející do chladiče mají průměrnou vstupní teplotu 450 ºC a výstupní 

teplotu 80 ºC. V uzavřeném okruhu slouží jako chladící kapalina voda s etylenglykolem. 

Pyrolýzní olej, jehož složení je dáno vlastnostmi suroviny, vzniká v chladiči kondenzací 

uhlovodíků a olejové frakce. Na výtoku z chladiče se v jeho spodní části hromadí olej 

z procesu. [10] 

Plyn se dále upravuje sušením a čištěním. Ohřívák plynu zajišťuje sušení plynu 

a zároveň ohřátí zchlazeného plynu v předchozím stupni (na 7 ºC) o 10 ÷ 15 °C. Plyn 

vstupující do výměníku chladící jednotky ohřívá výměník. [10] 
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K zachycení znečišťujících látek a k čištění plynu slouží nádoba s aktivním uhlím. 

Látky se v plynu nacházejí ve stopovém množství a jejich průchodem nádobou dochází 

ke snížení obsahu síry o cca 50 % oproti původnímu stavu. Tento proces čištění plynu je 

pro spalování dostatečný, neboť termický proces zpracování odpadů neprodukuje vysoké 

koncentrace síry v plynu. [10] 

 

Obrázek 24: Schéma procesu se zařízením PTR a kogenerační jednotkou (HEDVIGA) [10] 

Jedná-li se o manipulaci s palivovými články, pak je potřeba k provozu PTR 

jednotky 8 palivových článků, kdy 2 jsou v peci, 2 ve výměníku, 2 chladnou a 2 se plní 

(viz obr. 24). Z mlýna je doprava rozemleté suroviny zajištěna pásovým dopravníkem 

a poté shora plní palivový článek. Článek je stavěn na koleje před pec ramenovým 

jeřábem a následně po kolejích vjíždí do pece. Po ukončení cyklu se po kolejích pomocí 

magnetického zámku vytahuje horký článek ven a nechává se vychladnout v tepelném 

výměníku s nově naplněným článkem. Článek se po vychladnutí (za 6 hodin) zvedá 

jeřábem a uhlíkový zbytek se vysypává do kontejneru. [10] 
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Hmotnostní výtěžky výroby frakcí z procesu PTR se liší podle suroviny: 

Na výrobu 330 kg plynu, 450 kg pyrolýzního oleje a 220 kg uhlíkatého zbytku je 

třeba 1000 kg pneumatik (suroviny). [10] 

U kalu z čistíren odpadních vod (ČOV) jsou hodnoty odlišné, z 1000 kg 

zpracovaného kalu se průměrně vyrobí 790 kg pyrolýzního oleje, 160 kg uhlíkové frakce 

jako paliva a 50 kg bioplynu (převážně metanu). [10] 

Použití zařízení s PTR jednotkou má tyto vlastnosti: 

 Výhodou je mobilita technologie – PTR jednotky je možno přivést (umístění 

v kontejnerech) na požadovanou lokalitu, např. na místo zpracování kalů v areálu 

ČOV. Tímto řešením se snižují náklady, protože nevyžaduje převoz kalů, není 

vyžadováno speciální povolení pro převoz a uskladňování nebezpečných odpadů. 

[10] 

 Stejně tak nachází zařízení s PTR jednotkami využití u skládky starých pneumatik 

(řešený případ) nebo tuhého komunálního odpadu a následně tyto odpady v zařízení 

zpracovat. [10] 

 Technologie se vyznačuje širokou flexibilitou, jelikož je možné ji dodat v různé 

velikosti. [10] 

 Technologie PTR je tvořena ze samostatných jednotek – modulů. Je možné složit 

více modulů za účelem dosažení větší kapacity. Tento postup je výhodný kvůli 

investování finančních prostředků per partes a tím snížit celkové investiční 

náklady. Možnost výpadku celého zařízení minimalizuje právě modulární 

uspořádání, což také umožňuje pravidelný servis bez celkové odstávky zařízení. 

[10] 

 Technologie neprodukuje plynné fugitivní odpady, jelikož pracuje v uzavřeném 

prostředí (compartmentu). Technologie se řadí mezi bezodpadové, jelikož jsou 

všechny produkty z procesu využitelné a schopné prodeje. [10] 

Tuto technologii nízkoteplotní termické pyrolýzy – PTR vyvinula firma SIMUL 

trust, a.s., Vratimov. Technologie je patentovaná a má zaregistrovaný průmyslový vzor. 

Od 31.08.2012 je vlastníkem patentu, prodejcem a výrobcem zařízení firma HEDVIGA 
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BIOENERGY, a.s., která disponuje všemi právy spojenými s prodejem této technologie. 

Kogenerační jednotka, která je navázána na technologii vyrábí ze vzniklého pyrolýzního 

plynu teplo a elektrický proud. Zbylé olejové a pevné výstupy mohou být využity jako 

palivo a budou předmětem komerčního prodeje. Pro olejové (kapalné) výstupy byl vydán 

certifikát č. VVUÚ-205/H/2009 ze dne 03.12.2009 (Kapalné palivo SIMUL TPO 1), pro 

pevné výstupy pak certifikát č. VVUÚ-206/H/2009 ze dne 04.12.2009 (Pevné palivo 

SIMUL TUD 1). [10] 

Firma je v současnosti schopna vyrábět zařízení zpracovávající 50, 250 a 1 000 kg 

pyrolýzní suroviny na jednu vsázku a zpracovat ji za cca 2 hodiny. Pro posuzovaný případ 

bude použito pyrolýzních jednotek PTR 1000, které mohou zpracovat 1 000 kg pyrolýzní 

suroviny za cca 2 hodiny. [10] 

Kogenerační jednotka Cento T200 firmy TEDOM a.s. 

Používané kogenerační jednotky TEDOM řady Cento se řadí mezi stroje středních 

výkonů pracujících na principu plynových motorů, které vycházejí z vozidlových motorů 

a tvoří řadu výkonů v intervalu od 40 do 200 kW. Blokové uspořádání jednotek tvoří 

soustrojí motor – generátor, kompletní tepelné zařízení jednotky a protihlukový kryt. Pro 

efektivnější snížení hlukových emisí je součástí dodávky tlumič výfuku. Součástí KJ je 

elektrický rozvaděč se silovou a ovládací částí. Provoz KJ je na zemní plyn, bioplyn, 

skládkový či jiný plyn s patřičnou výhřevností. Umisťuje se do kryté strojovny nebo 

kontejnerů (viz obr. 25 - v posuzovaném případě budou umístěny tři KJ v jednom 

kontejneru). Základní technické údaje kogenerační jednotky jsou uvedeny v tabulce 5. [10] 

Na základě rozhodnutí certifikované osoby 1015 (Strojírenský zkušební ústav s.p., 

Brno) byl vydán certifikát „E-30-01048-10“, který potvrzuje shodu výrobků řady Cento 

s požadavky směrnice 2009/142/ES (nařízení vlády č. 22/2003 Sb.). Mimo jiné je 

společnost TEDOM také držitelem certifikátů řízení jakosti QMS a EMS. Elektrotechnický 

zkušební ústav udělil na základě zkoušek provedených na řídícím rozvaděči certifikát 

č. 1081012. [10] 
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Obrázek 25:Kogenerační jednotka Cento 2 x T160÷200 firmy TEDOM (v kontejneru) [10] 

Legenda: 1 – sekundární okruh – výstup DN 65, 2 – sekundární okruh 

– vstup DN 65, 3 – spaliny – výstup DN 150, 5 – vstup ventilačního vzduchu. 

Pozn.: v posuzovaném případě budou umístěny v jednom kontejneru tři KJ. 

 

Tabulka 5: Základní technické údaje kogenerační jednotky Cento T200 firmy TEDOM a.s. [10] 

jmenovitý elektrický výkon 200 kW 

maximální tepelný výkon 253 kW 

příkon v palivu 510 kW 

elektrická účinnost 39,2 % 

tepelná účinnost 49,5 % 

celková účinnost (využití paliva) 88,7 % 

spotřeba plynu při 100 % výkonu 54,0 m
3
/h 

spotřeba plynu při 75 % výkonu 41,6 m
3
/h 

spotřeba plynu při 50 % výkonu 29,3 m
3
/h 

Plynový spalovací motor TG 210 G5V TW 86 od firmy TEDOM a.s. (viz obr. 

26)., slouží k pohonu jednotky. Základní technické údaje motoru jsou uvedeny v tabulce 6, 

7 a 8. [10] 
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Tabulka 6: Základní technické údaje motoru TG 210 G5V TW 86 [10] 

počet válců 6 

uspořádání válců v řadě 

vrtání x zdvih 130 x 150 mm 

zdvihový objem 11 946 cm
3
 

kompresní poměr 12 : 1 

otáčky 1 500 min
-1

 

 

Tabulka 7: Odvod spalin [10] 

množství spalin 900 m
3

N/h 

Teplota spalin jmen./max. 120/150 °C 

rychlost spalin na výstupu (DN 150) 20,4 m/s 

 

 

Obrázek 26: Plynový spalovací motor kogenerační jednotky Cento firmy TEDOM a.s. [10] 

 
Tabulka 8: Garantované emisní koncentrace [10] 

 CO NOx 

emise (při 5% obsahu O2 ve 

spalinách) 

650 mg/m
3
N 500 mg/m

3
N 

 

Výše uvedené hodnoty plní emisní limity stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., 

o přípustné úrovni znečišťování. [10] 
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Pro pístové spalovací motory, které spalují plynné palivo o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu vyšším než 5 MW (v posuzovaném případě je celkový tepelný příkon 

zařízení 9 180 kW) jsou emisní limity pro CO 650 mg/m
3
 a pro NOx 500 mg/m

3
. [10] 

V tomto případě je zdrojem elektrické energie synchronní generátor, jehož 

parametry jsou uvedeny v tabulce 9. [10] 

Tabulka 9: Základní parametry synchronního generátoru [10] 

výkon generátoru 315 kVA/252 kW 

cos φ 1,0 

napětí 400 V 

frekvence 50 Hz 

Úroveň akustického tlaku udávají hlukové parametry měřené ve volném 

zvukovém poli, uvedené v tabulce 10. Způsob vyhodnocení hodnot odpovídá ČSN 09 

0862. 

Tabulka 10: Hlukové parametry [10] 

Provedení Standardní Silent 

protihlukový kryt KJ v 1 m 80 dB 72 dB 

výstup ventilace protihlukového krytu v 1 m 89 dB 76 dB 

vývod spalin v 1 m od příruby tlumiče 80 dB 80 dB 

Popis postupu zpracování starých pneumatik 

Zpracovávání starých pneumatik bude prováděno drcením a proséváním linkou 

s dvoustupňovým drtičem na části o velikosti 5 cm až 8 cm. Takto upravený materiál bude 

shromažďován v zásobníku, odkud budou články plněny materiálem pro pyrolýzu. 

V článcích bude materiál hutněn vibracemi. Naplněné články budou pomocí zavážecího 

zařízení zasunuty do elektrické pece a připojeny na potrubí chladiče. Jakmile dojde 

k překonání termické bariéry, začne v článku probíhat pyrolýzní rozklad materiálu. 

Po dokončení pyrolýzního rozkladu bude článek z pece vyvezen a nahrazen dalším 

článkem naplněným materiálem. Výměny článků se opakují přibližně v intervalu každých 

dvou až tří a půl hodin, přičemž budou v peci umístěny dva články. Režim, ve kterém jsou 

články měněny, zaručuje plynulou produkci plynu ze zařízení PTR 1000. [10] 

Kogenerační jednotky TEDOM Cento T200 jsou poháněny přes plynojem 

upraveným plynem , který je vysušený a vyčištěný. Technologické zařízení bude v souladu 

s bezpečnostními předpisy vybaveno také havarijní flérou, jejíž spalovací teplota je cca 

1200 ºC. Z oddělovací jímky bude do sběrné nádrže přečerpáván pyrolýzní olej, který bude 
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odvážen k dalšímu zpracování. Kryté kontejnery budou sloužit ke shromažďování pevné 

frakce, ze kterých budou následně odváženy k dalšímu z pracování. Není zde počítáno 

s využíváním tepelné energie – jen malá část se využije pro otop vlastních technologických 

objektů. S instalací spalinových výměníků do kogeneračních jednotek není taktéž počítáno. 

[10] 

Je pravděpodobné, že po uplynutí stanovené doby provozu budou jednotlivé 

komponenty rozebrány a odvezeny. Při dodržení platné legislativy je další nakládání 

s komponenty a odpadem zcela na rozhodnutí vlastníka. Rekultivace míst základů 

jednotlivých zařízení a zpevněných ploch proběhne podle projektu rekultivace, 

schváleného již ve fázi vydání stavebního povolení. Nově vybudované a upravené 

komunikace pravděpodobně nebude vůle odstraňovat a budou ponechány, jelikož zvyšují 

možnosti zpřístupnění pozemků. Stavba technologie energetického využití odpadu 

vyhovuje v současnosti všem kladeným požadavkům na tento typ staveb. [10] 

4.2.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:  červen  2013 

Předpokládaný termín dokončení výstavby:  prosinec 2013, [10] 

4.2.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:  Ústecký   Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem 

Obec:  Kadaň    Město Kadaň 

Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň 

Správní obvod obce s rozšíř. působností 

a obce s pověřeným obecním úřadem:  Městský úřad Kadaň 

Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň, [10] 
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4.2.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat 

Příslušný orgán pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí je Krajský úřad 

Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. [10] 

Navazující rozhodnutí: Územní řízení, stavební řízení, kolaudační rozhodnutí. 

Věcně a místně příslušný stavební úřad navazující správní řízení ve věcech 

umístění, povolení a trvalého užívání stavby je v tomto případě Městský úřad Kadaň, 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Vodoprávní úřad vydá povolení k vypouštění vod do vod 

povrchových, v tomto případě Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. 

Pokud to bude shledáno potřebným, vydá stanovisko k zařazení zdroje znečišťování 

ovzduší Ministerstvo životního prostředí. Kompetentní k vydání závazného stanoviska 

k umístění provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování je Krajský úřad Ústeckého kraje. 

Vedení řízení o integrovaném povolení se nepředpokládá, neboť zařízení neprodukuje 

jednoduché základní chemické látky a nezpracovávají se zde nebezpečné odpady. [10] 

4.3.  Údaje o vstupech 

4.3.1.  Zábor půdy 

Investorem je stavba vlastního zařízení technologie energetického využití odpadu 

plánována v katastrálním území Tušimice (katastrální území 771 899) na nezastavěných 

pozemcích parcelních čísel 97/21, 97/5 a 301/2. Hodnocená lokalita se nachází 

v nadmořské výšce cca 315 metrů nad mořem. [10] 

Historicky se jedná o území poznamenané těžbou hnědého uhlí. Posléze zde byla 

provedena rekultivace a v současnosti je velká část pozemků vyhrazena skládce 

(vlastníkem je dle katastru nemovitostí firma Skládka Tušimice a.s.). Zařízení technologie 

energetického využití odpadu (části pozemků parcelních čísel 97/21, 97/5 a 301/2) 

se nachází na území uvedené skládky firmy Skládka Tušimice a.s. (na obr. 27 je označena 

jako Skládka TKO Na Březně). Skládkovat je možné jak TKO tak i nebezpečný odpad 
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(pouze v jedné části skládky), skládka má kapacitu 52 900 m
3
 a její předpokládaná 

životnost je minimálně do roku 2014. [10] 

 

Obrázek 27: Umístění lokality pro výstavbu zařízení na pozemcích fy Skládka Tušimice a.s. [10] 

Převážná část pozemků je v současné době volnou plochou, na určitých částech 

jsou uloženy staré pneumatiky. Dle listu vlastnictví (LV č. 21) lze pozemek parcelního 

čísla 97/5 s celkovou výměrou 44 329 m
2 
popsat následovně: 

Způsob využití:   manipulační plocha, 

Druh pozemku:   ostatní plocha, 

BPEJ:   parcela nemá evidované BPEJ, 

Omezení vlastnických práv:  nejsou. [10] 

Dle LV č. 21 lze pozemek parcelního čísla 97/21 s celkovou výměrou 5 635 m
2 

popsat následovně: 

Způsob využití:   ostatní komunikace, 

Druh pozemku:   ostatní plocha, 

BPEJ:   parcela nemá evidované BPEJ, 

Omezení vlastnických práv:  nejsou. [10] 

Dle LV č. 21 lze pozemek parcelního čísla 301/2 s celkovou výměrou 5 095 m
2
 

popsat následovně: 

Lokalita výstavby 

TEVO Tušimice 
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Způsob využití:  manipulační plocha, 

Druh pozemku:  ostatní plocha, 

BPEJ:  parcela nemá evidované BPEJ, 

Omezení vlastnických práv: nejsou. [10] 

Dle LV nejsou uvedené pozemky v katastrálním území Tušimice (771 899) 

součástí zemědělského půdního fondu. Ani pro rozvoj zemědělského využití nepředstavují 

tyto půdy vhodný potenciál a to jak z hlediska kvality (vztah bonitovaných půdně 

ekologických jednotek k pozemkům je v LV bez zápisu), tak umístění. Nedojde tedy 

k záboru půdy ze zemědělského půdního fondu. Inkriminované nejsou součástí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). [10] 

Pro stavbu technologie energetického využití odpadů pro skládku Tušimice 

v areálu Skládky Tušimice  dle sdělení Městského úřadu Kadaň, odboru stavební úřad, 

ze dne 31.01.2013 (č.j.: SÚ-1577/2013/VJ/V) vyplývá, že je v souladu s územně plánovací 

dokumentací ÚP Kadaň – plocha technické infrastruktury. [10] 

Celkový zábor půdy: 

Zpevněná manipulační plocha:     80 m x 60 m = 4 800 m
2
 

Zastavěná plocha: hala (4 x PTR 1000, 4 x vakový plynojem): 35 m x 29 m = 1 015 m
2
 

Zastavěná plocha: hala (drtič pneumatik a separátor):  35 m x 20 m =    700 m
2
 

Umístění kogeneračních jednotek:     30 m x 20 m =    600 m
2
 

Trafostanice:         10 m x 10 m =    100 m
2
 

Celkový zábor půdy:          7 215 m
2
, 

[10] 

Ochranná pásma: 

Do řešeného území mohou zasahovat ochranná pásma vodovodu, ochranné pásmo 

VN nadzemního vedení a ochranná pásma další technické infrastruktury. [10] 

Přehled jednotlivých limitů: 

 ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu (zákon č. 458/2000 Sb.), 

 ochranné pásmo VN kabelového vedení 22 kV (zákon č. 458/2000 Sb.), 
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 ochranné pásmo VN nadzemního vedení 22 kV (zákon č. 458/2000 Sb.), 

 ochranné pásmo VVN nadzemního vedení 110 kV (zákon č. 458/2000 Sb.), 

 ochranné pásmo vodovodů a kanalizací (zákon č. 274/2001 Sb.), 

 ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zákon č. 127/2005 Sb.). 

[10] 

Ochranná pásma inženýrských sítí (obecně): 

 Vedení NN - 1,0 m, 

 Vedení VN - 1,0 m, 

 Vedení telefonu - 1,5 m, 

 Vodovod do ø 500 - 1,5 m, 

 Středotlaký plyn - 1,0 m, 

 Silnice II. třídy - 15,0 m. [10] 

4.3.2.  Odběr a spotřeba vody 

Výstavba  

Spotřeba vody je v průběhu stavby předpokládána úměrná běžným stavebním 

pracím, převážně bude odebírána v místech výroby a betonářských výrobků a směsí, 

maximální odběr v místě stavby bude činit 10 m
3
/den. Nepředpokládá se, že by v rámci 

zařízení stanoviště byly v území zřizovány sprchy, voda pro sociální zařízení stavebních 

dělníků bude odebírána v sídle jejich firmy. Potřeba pitné vody bude ve fázi výstavby 

zajištěna dovozem. [10] 

Provoz zařízení 

 Pitná voda a voda pro sociální účely 

Zdrojem pitné vody bude ve fázi provozu přípojka na veřejný vodovod 

s napojením ve vodovodní šachtě v sousedství hodnocené lokality (vzdálenost cca 200 m). 

[10] 

V tabulce 11 je uvedena potřeba pitné vody pro sociální účely. 
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Tabulka 11: Potřeba pitné vody [10] 

Průměrná denní 

potřeba 

Maximální denní 

potřeba 

Průměrná měsíční 

potřeba 

Průměrná roční 

potřeba 

(m
3
/den) (m

3
/den) (m

3
/měsíc) (m

3
/rok) 

1,20 1,95 36 432 

 

 Voda pro technologické účely 

V systému bude voda používána v uzavřeném okruhu jako chladící kapalina. 

Systém se vykazuje ojedinělým nárokem na odběr a doplňování vody, neboť z kondenzace 

plynu odchází dostatečné množství vody, které lze po vyčištění použít pro doplnění 

chladícího okruhu. [10] 

Požární voda 

Stejně tak jako voda pitná a voda pro sociální účely bude požární voda 

zabezpečena ze stejného zdroje (přípojka na veřejný vodovod s napojením ve vodovodní 

šachtě v sousedství hodnocené lokality). [10] 

4.3.3.  Surovinové a energetické zdroje 

Energetické zdroje 

Pro účely tohoto oznámení se předpokládá následující spotřeba energií 

a energetických zdrojů: 

Elektrická energie:    spotřeba zpracovaného materiálu cca 0,4 MWh/1 t 

(bez ohledu na vyrobenou energii, která bude 

dodávána do sítě)  

Zemní plyn nebo LPG:  jako spoluspalovaný plyn v havarijní fléře, 

nevýznamná spotřeba, v rámci tisíců m
3
/rok (fléra 

bude muset být, z hlediska splnění bezpečnostních 

předpisů, instalována). 

Vstupní odpady kat. O:   20 500 tun drcených pneumatik za rok (např. odpady  

16 01 03 Pneumatiky, případně odpady jiných 

granulovaných plastů a pryže). [10] 
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Surovinové zdroje 

Pomineme-li jako vstupní surovinu do zařízení dovážené odpady, bude mít záměr 

pouze minimální nároky na zabezpečení vstupních surovin a materiálů. Provozní materiály 

a materiály pro běžnou údržbu budou v běžném množství a bez významných přepravních 

či jiných nároků. Neuvažuje se s potřebou strategických zdrojů přírodních surovin. [10] 

Pro výstavbu a údržbu hodnoceného záměru jsou potřebné zejména stavební 

a konstrukční materiály. Stavební materiály pro výstavbu: 

 Zdící a spojovací materiály, betony pro základové a podlahové konstrukce, písky, 

ocelové konstrukce a prvky, dřevěné konstrukce, stavební dřevo, výplňové prvky – 

dveře, okna atd., 

 Štěrky, písky, štěrkopísky a recykláž pro konstrukce zpevněných ploch a podsypy, 

 Konstrukce z oceli, spojovací prvky, konstrukční prvky oplocení – ocelové brány, 

sloupky, pletivo atd., 

 Prefabrikáty z betonu, stavební betonové prvky, armaturní železo, izolační hmoty 

a stavební textilie, asfaltové směsi a asfaltové betony, 

 Různě profilované potrubí z různých materiálů (PE, PP PVC, kamenina) včetně 

potřebných objektových prvků (šachtice, vpustě, jímky) a armaturního vybavení, 

 Hydrantové objekty včetně pozinkovaných potrubních rozvodů, vytápěcí soustavy 

otopných rozvodů, 

 Elektromateriál a elektrozařízení – trafostanice, rozvodny, kabely, osvětlovací tělesa, 

zemnící dráty, pásky atd., 

 Slaboproudé instalace, 

 Dílenské, provozní a laboratorní vybavení, hygienická zařízení, nábytkové vybavení. 

[10] 

Materiály a suroviny pro provoz zařízení: 

Vzhledem k nevýrobnímu charakteru, má záměr pouze minimální nároky 

na zabezpečení vstupních materiálů a přípravků a to pouze z důvodů údržby staveb 

a instalací. [10] 
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4.3.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Na stávající účelové komunikace bude napojena doprava areálu Technologie 

energetického využití odpadu Tušimice, které jsou přímo napojeny na sjezd ze silnice 

II/568 ve vzdálenosti cca 2 720 m od posuzovaného areálu (vzdálenost je myšlena 

po silnici). Podle předpokladu oznamovatele (viz tab. 12) bude proud vozidel na silnici 

II/568 rozdělen z 50 %  ve směru na Kadaň a z 50 % ve směru na Chomutov. Po křížení 

účelových komunikací v hodnoceném úseku se silnicí II/568 je předpokládaná nákladní 

i osobní doprava ve výši plných 100 %. Nasazení stavební techniky se předpokládá ve fázi 

výstavby (buldozer, rýpadlo, nakladač), včetně 2 až 3 průjezdů nákladních aut za hodinu, 

max. 30 jízd nákladních automobilů denně v denní době. Pro dovoz a odvoz vstupních 

a výstupních materiálů se ve fázi provozu v krajním případě předpokládá využití 20ti 

těžkých nákladních vozidel za den, běžně max. 10ti vozidel za den. Maximální příjezd 

(a odjezd) se mimo nákladních vozidel předpokládá v množství 10ti osobních vozidel 

za den, běžně 5ti vozidel denně. Realizace nákladní dopravy se uskuteční pouze v denní 

době. [10] 

 

Tabulka 12: Dopravní trasy - nárůst průjezdu vozidel v souvislosti s provozem areálu [10] 

 
Dopravní trasy- nárůst průjezdů 

vozidel 
Vozidla 

Rok 2014 

voz./den 
 

 

  Areál TEVO Tušimice  Osobní 10 

   Lehká nákladní   

   Těžká nákladní  20 

   Celkem 30 

  Účelové komunikace   Osobní 10 

  úsek silnice II/568 - areál využití   Lehká nákladní   

  odpadu   Těžká nákladní  20 

   Celkem 30 

  Silnice II/568   Osobní 5 

  úsek účelová komunikace - směr  Lehká nákladní   

  Kadaň  Těžká nákladní  10 

   Celkem 15 

  Silnice II/568   Osobní 5 

  úsek účelová komunikace - směr   Lehká nákladní   

  Chomutov  Těžká nákladní  10 

   Celkem 15 
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Roční bilance obslužné dopravy hodnoceného areálu bude následující: 

 Doprava materiálu ke zpracování:    1 680 nákladních aut ročně, 

 Odvoz pevné frakce:          530 nákladních aut ročně, 

 Odvoz pyrolýzního oleje:         310 cisteren ročně. [10] 

Doprava bude vytěžována v obou směrech – pevná frakce bude odvážena 

některými náhradními automobily, které přivezou surovinu ke zpracování. S hodnoceným 

záměrem je možno konstatovat, že nárůst dopravy na silnici II. třídy číslo 568 

a na účelových komunikacích bude minimální. [10] 

4.4. Údaje o výstupech 

4.4.1.  Druh a množství emisí do ovzduší 

Období provozu 

Energetické využití 20 500 tun drcených pneumatik za rok je předmětem stavby 

záměru Technologie energetického využití odpadu Tušimice. Uvedený zpracovávaný 

odpad lze pro účely tohoto oznámení považovat za odpad kategorie O. [10] 

Technologické zařízení areálu tvoří manipulační plocha, síty lineárně spojené drtiče 

odpadu umístěné v samostatné hale, čtyři pyrolýzní jednotky PTR 1000 od firmy SIMUL 

trust, a.s. (PTR = pomalá termická reakce), umístěné ve druhé hale, čtyři kusy vakových 

plynojemů (celkem 40.000 m
3
) zavěšené v hale PTR a celkem osmnáct kogeneračních 

jednotek (TEDOM Cento T 200 SP KON), umístěné v šesti kontejnerech po třech 

jednotkách. Kiosková trafostanice bude z části zapuštěná do země. [10] 

a) Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Při zpracování odpadu v hodnocených pyrolýzních jednotkách, je nutno zdůraznit, 

že odpady nepřicházejí do kontaktu s plamenem a oxidačním prostředí, naopak jsou 

zpracovány za nepřístupu vzduchu, aby byl odstraněn i zbytkový obsah kyslíku 

ve vstupujících odpadech. V zařízení dochází pouze k tepelnému rozkladu odpadů 

na pevnou, kapalnou a plynnou část (vznikne energeticky využitelný plyn, pyrolýzní olej 

a zbytková pevná frakce). Po vysušení a odsíření plynné části následuje čištění, které je 
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zajištěno průchodem přes aktivní uhlí, kde jsou zachycovány všechny znečišťující látky. 

Z hlediska emisí se tak výsledná kvalita vyčištěného plynu ze spalování blíží 

generátorovému plynu. V kogenerační jednotce se takto vyčištěný plyn spaluje a vyrábí 

se elektrická energie, která je dodávána v celém objemu do sítě. Zařízení využívá pouze 

odpadní teplo ze vstupních materiálů, čímž dochází ke snížení energetické náročnosti 

provozu zařízení. [10] 

Kogenerační jednotka spálením plynu vyrobí 8 200 000 Nm
3
/rok o průměrné 

výhřevnosti 48 MJ/Nm
3
. Kogenerační jednotka je projektovaná na dobu provozu 7 360 

hodin ročně (23 hodin denně, 320 dní v roce). V jednotkách vyprodukovaný pyrolýzní plyn 

bude spalován v osmnácti kogeneračních jednotkách o tepelném příkonu 510 kW 

v přivedeném palivu (TEDOM Cento T 200 SP KON o tepelném výkonu 253 kW 

a elektrickém výkonu 200 kW), tímto bude produkován elektrický proud a teplo. 

Elektrický výkon bude celkem 3 600 kW, tepelný výkon bude celkem 4 554 kW a tepelný 

příkon bude celkem 9 180 kW. Distribuční síť bude dodávána vyrobeným proudem – 

předpoklad výroby je 26 500. Ke generování emisí znečišťujících látek dochází pouze 

ze palování plynu vzniklého z pyrolýzního procesu v kogeneračních jednotkách, které 

představují hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší. Pro emise a limity z provozu 

kogeneračních jednotek jsou použity hodnoty emisních limitů jako pro pístové spalovací 

motory platné do 31.12.2017 – viz tab. 13. [10] 

Tabulka 13: Emisní limity pro pístové spalovací motory [10] 

Plynový motor Tepelný příkon 
Emisní limity [mg/m

3
] 

NOx
 

CO 

pro plynné palivo obecně > 5 MW 500 650 

 

Poznámky:  - TZL - tuhé znečišťující látky, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý. 

- Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn 

  při referenčním obsahu kyslíku 5 %. 

Je důležité upozornit, že se v daném případě nejedná o spalovnu odpadů 

ve smyslu zákona, neboť: 

a) je hlavním účel zisk čistých kovových složek vstupního odpadu, 

b) odpady kategorie N nevstupují do zařízení, 

c) se směsný komunální odpad v zařízení tepelně neupravuje. [10] 
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Avšak z hlediska principu předběžné opatrnosti byly v rámci rozptylové studie 

modelovány znečišťující látky, které jsou charakteristické pro spalovny odpadů, i když 

hodnocené zařízení není spalovnou odpadů a vztahují se na něj pouze emisní limity pro 

pístové motory (viz výše). Následně vypracovaná studie o posouzení vlivů na veřejné 

zdraví vycházela z výstupů rozptylové studie. [10] 

Emisní limity pro spalovny odpadu (příloha č. 4, část I, bod 1 vyhlášky MŽP 

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší) – viz tab. 14 byly použity pro 

výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), celkového 

organického uhlíku (TOC), chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených 

jako HCl, fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako HF 

a polychlorovaných dibenzodioxinů, polychlorovaných dibenzofuranů (PCDD/F). [10] 

Tabulka 14: Emisní limity pro spalovny odpadu [10] 

Znečišťující látka Emisní limity 

TZL 10 mg.m
-3 

SO2 50 mg.m
-3 

TOC 10 mg.m
-3

 

HCl 10 mg.m
-3

 

HF 1 mg.m
-3

 

PCDD/F 0,1 ng TEQ.m
-3 

Poznámky: Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při 

referenčním obsahu kyslíku 11 %. 

Pozn.: Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava v areálu firmy HEDVIGA BIOENERGY, a.s. ve Vratimově, provedlo 

dne 18.10.2012, na zkušebním zařízení (pyrolýzní jednotka PTR 1000, kogenerační 

jednotka TEDOM Cento T 180 SP a příslušenství) autorizované měření emisí 

a akreditovanou zkoušku (č. 47/12). Pro energetické využití byly použity drcené 

pneumatiky. Výsledné emise znečišťujících látek byly za kogenerační jednotkou 

u měřeného zařízení mnohem nižší, než stanovené emisní limity pro spalovny odpadů – viz 

tabulka 14. Z měření emisí na výstupu za kogenerační jednotkou vyplynulo, že emise 

znečišťujících látek, sledovaných u spaloven odpadů jsou u měřeného zařízení mnohem 

nižší, než stanovené emisní limity pro spalovny odpadů – viz tabulka 14. [10] 
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Pro emise PCDD/F (ƩTEQ) dosáhla hodnota pouze 30,7 % emisního limitu pro 

spalovny odpadu, emise HF dosáhly jen 9 % emisního limitu a emise HCl 18,5 % emisního 

limitu pro spalovny. Výsledky jsou uvedeny při referenčním obsahu kyslíku 5 %. Při 

referenčním obsahu kyslíku 11 %, jak je právě předpokládáno u emisních limitů pro 

spalovny (viz tab. 14) by byly hodnoty uvedených emisí ještě nižší. 

b) Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Mezi plošné zdroje znečišťování ovzduší mohou být za provozu hodnoceného 

záměru považovány pojezdy drobných zařízení (vysokozdvižný vozík apod.) po zpevněné 

manipulační ploše. Emise z výše uvedených zařízení by měly být minimální. Manipulační 

plocha bude využívána i přijíždějícími a odjíždějícími nákladními automobily se vstupním 

a výstupním materiálem. Emise z těchto dopravních prostředků jsou vypočteny dále 

v kapitole hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší. Případné další technologické 

pochody budou probíhat v hale, kde se nepředpokládá vznik emisí. [10] 

c) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Zejména emise z výfukových plynů těžkých nákladních automobilů, přivážejících 

a odvážejících vstupní a výstupní materiály (doprava materiálu ke zpracování, odvoz pevné 

frakce a odvoz pyrolýzního oleje ke spotřebitelům) budou patřit k hlavním liniovým 

zdrojům znečištění. [10] 

Pro určení množství emisí za období provozu zařízení  je možno aplikovat tento 

vzorec v obecném tvaru: 

E =  EF x Q x L x 10
-3  

kde E - je emise (kg), 

EF - je emisní faktor jednotkového vozidla (g/km.voz.), 

Q - je počet vozidel (vozidla za období provozu), 

L - je délka příjezdové a odjezdové komunikace (km). [10] 

Program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02 a v.06 

z internetových stránek ATEM Praha (http://www.atem.cz) – viz. tab. 15, posloužil pro 

výpočet emisí ze silniční dopravy. Předpoklad pro stanovení emisních faktorů byl takový, 

že provozovaná silniční vozidla budou v roce 2014 podle plnění emisní úrovně 

http://www.atem.cz/
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v následujících kategoriích: 50 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel EURO 3, 15 % vozidel 

EURO 2 a 6 % vozidel EURO 1 a 4 % konvenční (bez katalyzátorů). Emisní faktory jsou 

fixovány pro režim rychlosti 50 km/hod. Pro dovoz a odvoz vstupních a výstupních 

materiálů se v provozní fázi předpokládá maximální počet 20ti těžkých nákladních vozidel 

za den. Vypočítané emise zahrnují úsek od příjezdové trasy po účelových komunikacích 

délky 2 720 m od křížení silnice II/568 se začátkem účelových komunikací po hodnocený 

areál záměru technologie energetického využití odpadu. [10] 

Tabulka 15: Emisní faktory pro silniční dopravu [10] 

 Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2014 

  PM10 (g/km.voz.) 

 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

 Osobní vozidla 0,165 0,034 0,031 0,062 

 

Lehká nákladní 

vozidla 
1,046 0,147 0,194 0,363 

 Těžká nákladní vozidla 7,941 0,735 0,636 0,636 

  NO2 (g/km.voz.) 

 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

 Osobní vozidla 0,184 0,026 0,019 0,025 

 

Lehká nákladní 

vozidla 
1,102 0,185 0,130 0,133 

 Těžká nákladní vozidla 16,002 0,700 0,582 0,582 

  CO (g/km.voz.) 

 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

 Osobní vozidla 7,595 0,572 0,494 1,136 

 

Lehká nákladní 

vozidla 6,703 1,067 0,959 2,540 

 Těžká nákladní vozidla 44,677 6,772 5,984 5,984 

  benzen (g/km.voz.) 

 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

 Osobní vozidla 0,100 0,011 0,009 0,014 

 

Lehká nákladní 

vozidla 
0,015 0,003 0,002 0,002 

 Těžká nákladní vozidla 0,162 0,026 0,017 0,017 

  benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 

 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

 Osobní vozidla 0,040 0,038 0,150 0,340 

 

Lehká nákladní 

vozidla 
0,023 0,028 0,076 0,168 

 Těžká nákladní vozidla 0,110 0,274 1,210 1,210 
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Množství emisí z dopravy, coby liniové zdroje, bude dosahovat hodnot uvedených 

v tabulce 14 (trasa pro příjezdy a odjezdy – 2,720 km, max. 20 těžkých NA denně, tj. 40 

jízd těžkých nákladních automobilů za den – po dobu 320 dnů za rok). [10] 

Údaje uvedené v roční bilanci obslužné dopravy říkají, že pro dopravu materiálu 

ke zpracování by mělo být využito 1 680 nákladních automobilů za rok (cca 5,25 NA 

denně při 320 dnech ročně = cca 10 jízd denně), přičemž budou některá vozidla z těchto 

530 nákladních automobilů ročně využita k odvozu pevné frakce. Dále bude použito 310 

cisteren ročně pro odvoz pyrolýzního oleje (cca 1 cisterna denně při 320 dnech ročně = cca 

2 jízdy denně). Při výpočtu emisí uvažovaných 20 NA denně (40 jízd těžkých nákladních 

automobilů denně) jednoznačně vyplývá, že byl plně reprezentován princip předběžné 

opatrnosti, protože skutečné emise budou výrazně nižší. 

Tabulka 16: Množství emisí na uvedené trase – období provozu (320 prac. dnů/rok) [10] 

Škodlivina  Emisní faktor EF [g/km.voz], 

50 km/hod., TNA 

Emise za 320 dnů [kg] 

PM10 0,735 25,589 

NO2 0,700 24,371 

CO 6,772 235,774 

Benzen 0,026 0,905 

Benzo(a)pyren 0,000000274 0,00000954 

Z hodnot uvedených v tabulce 16 vyplývá, že množství emisí souvisejících 

s obslužnou dopravou posuzovaného areálu bude velmi nízké. Emise pro osobní 

automobily nebyl počítány, jelikož jsou jejich emise mnohem nižší, než emise pro nákladní 

vozy. [10] 

Období výstavby 

Při výstavbě TEVO (po dobu cca 6ti, max. 7mi měsíců) dojde ke zvýšenému 

provozu nákladních automobilů a stavebních a zvedacích mechanismů po příjezdových 

komunikacích. Dva hlavní stavební cykly bude tvořit betonáž základové desky a základů, 

stavba haly a usazení technologických jednotek na základech. Práce v této fázi bude mít 

charakter stavby nebo montáže z dovezených vstupů (štěrk, písek, řídící systémy, apod.). 

[10] 
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a) Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Výskyt významných bodových zdrojů znečišťování ovzduší se v období výstavby 

hodnoceného záměru nepředpokládá. Za bodový zdroj můžeme považovat generátor 

na výrobu elektrické energie pro provoz pracovního nářadí, jehož užití však bude časově 

omezené. [10] 

b) Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Mezi plošné zdroje znečišťování ovzduší patří soubor činností, které budou 

probíhat na ploše staveniště v rámci přípravy území, s prováděním stavebních prací 

a dopravy stavebních materiálů. Přejezdy nákladních automobilů a činnost mechanismů při 

stavbě jsou hlavními zdroji znečišťování. [10] 

Uvedené činnosti mohou do ovzduší emitovat:  

 tuhé znečišťující látky (PM10), 

 oxid dusičitý, 

 oxid uhelnatý, 

 benzen jako reprezentant karcinogenních uhlovodíků. [10] 

Při přejezdech nákladních automobilů a pracovních mechanizmů po ploše 

staveniště, může docházet k dalšímu znečišťování ovzduší tuhými látkami vznikem 

sekundární prašnosti. Obytná zástavba je dosti vzdálena od staveniště, nepředpokládá 

se tedy zhoršení kvality ovzduší v této nejbližší obytné zástavbě (nachází se cca 2,6 km 

západojihozápadně v místní části Tušimice města Kadaně, 3,2 km jihozápadně v obci Nová 

Víska u Rokle a cca 4,2 km východoseverovýchodně v obci Březno) vlivem uvedených 

činností. Dojde-li k vysychání povrchu stanoviště, lze přistoupit ke zkrápění ploch 

a omezování rozlohy pracovní plochy. Prachové emise vzniklé druhotnou prašností nelze 

spolehlivě určit. [10] 

Předpoklady pro posouzení emisí z provozu motorů nákladních automobilů 

a pracovních mechanizmů: 

 počet vozidel stavby se odhaduje na 6 denně, po dobu 16 hodin denně, 

 počet stavebních strojů nepřetržitě fungujících na stanovišti se odhaduje na 3 až 

4 denně po dobu maximálně 40 dnů. [10] 
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Předpoklad pojezdu nákladních automobilů během 16 hodin činí vzdálenost 

40 km. V prostotu stanoviště bude operovat další těžká stavební technika jako bagr, jeřáb, 

domíchávač. Stavební stroj byl pro účely výpočtu emisí nahrazen nákladním automobilem, 

pracujícím v prostotu staveniště po dobu 16 hodin denně (ekvivalentní spotřeba paliva), 

s předpokladem pojezdu 40 km. Maximální počet všech pracujících strojů je 10 denně, 

emisní faktor jim je ekvivalentně přisouzen pro rychlost 5 km/h a ekvivalentní  vzdálenost 

pro určení emisí je 40 km. Tabulka 17 popisuje maximální množství emisního plošného 

zdroje, které ovlivní imisní situaci na stavbě a blízkém okolí. [10] 

Tabulka 17: Max. denní emise plošných zdrojů (16 h) a celk. emise za 40 dnů – období [10] 

Škodlivina  Emisní faktor EF [g/km.voz], 

5 km/hod., TNA 

Emise za den  

[kg] 

Emise za 40 dnů 

[kg] 

PM10 7,941 3,176 127,04 

NO2 16,002 6,401 256,04 

CO 44,677 17,871 714,84 

Benzen 0,162 0,065 2,60 

c) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Emise nákladních automobilů přivážející stavební materiály, konstrukce, strojní 

a elektro technologie, mají hlavní podíl na liniovém znečištění ovzduší.  Hodnoty emisí 

bylo vypočítány pro úsek příjezdové trasy po účelových komunikacích délky 2 720 m 

od křížení silnice II/568 se začátkem účelových komunikací po hodnocený areál záměru 

technologie energetického využití odpadu (příjezd i odjezd celkem 5,440 km). Podle 

režimu rychlosti 50 km/hod byl zvolen odpovídající emisní faktor. Pro úsek 40 dnů je 

předpokládán největší počet automobilů pro betonáž a odvoz zeminy a sutě. Po dobu 

výstavby cca 6ti měsíců lze odhadnout celkový počet těžkých nákladních automobilů 

na max. 250 vozidel. [10] 

Při určování celkové emisní zátěže za období výstavby (cca 6 měsíců) je nutné 

hodnoty denních emisí vynásobit počtem dnů, kdy je posuzovaný dopravní prostředek 

v provozu. Pro určení množství emisí za období provozu zařízení  je možno aplikovat 

vzorec v obecném tvaru: 

E = EF x Q x L  x 10
-3  

kde E - je emise (kg), 

EF -emisní faktor jednotkového vozidla (g/km.voz), 
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Q - počet vozidel (vozidla za období výstavby), 

L - délka příjezdové a odjezdové komunikace (km). 

Po dobu výstavby (cca 6 měsíců) bude množství emisí z liniového zdroje 

od křížení silnice II/568 se začátkem účelových komunikací po staveniště záměru 

dosahovat uvedených hodnot v tabulce 18 (pro příjezdy a odjezdy – 5,440 km, 250 

nákladních automobilů). [10] 

Tabulka 18: Množství emisí z křiž. sil. II/568 na staveniště – období výstavby (6 měs.) [10] 

Škodlivina  Emisní faktor EF [g/km.voz], 

50 km/hod., TNA 

Emise za 6 měsíců [kg] 

PM10 0,735 0,999 

NO2 0,700 0,952 

CO 6,772 9,209 

Benzen 0,026 0,035 

d) Celkové emise při výstavbě 

Součet emisí stavebních strojů a nákladních automobilů operujících na stanovišti, 

udává celkové množství emisí vznikajících při výstavbě. Protože se jedná o krátkodobou 

činnost, bude se jednat o max. emise po dobu celkem cca 40ti dnů. K těmto emisím jsou 

přičteny emise z dopravy nákladních automobilů po účelových komunikacích od křížení 

silnice II/568 se začátkem účelových komunikací po stanoviště záměru, které vzniknou 

za celou dobu stavby (cca za 6 měsíců).  V tabulce 19 jsou uvedeny celkové emise. [10] 

Tabulka 19: Celkové množství emisí za období výstavby (6 měsíců) [10] 

Škodlivina  Emise [kg] 

PM10 128,039 

NO2 256,992 

CO 724,049 

Benzen 2,635 

4.4.2.  Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Technologická voda 

Technologická voda bude využita jako chladící kapalina s příměsí etylenglykolu 

na ochlazení plynu. Vyčištěná kondenzovaná voda z vlhkosti vstupních odpadů, doplňuje 

vlastní odpad vody při zahřívání odpadů. Čištění je zabezpečeno průtokem přes aktivní 
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uhlí a filtrací, podle potřeby bude zajištěna úprava pH vody. U každé jednotky bude jímka 

o objemu 90 m
3
 ve které bude akumulována chladící voda. [10] 

Splaškové odpadní vody 

Sociální zařízení vyprodukují za den cca 12 m
3
 splaškové vody. Odkanalizování 

splaškové odpadní vody zajistí kanalizační přípojka do bezodtokové, uzavřené kanalizační 

jímky splaškových vod dostatečné kapacity (min. kapacity měsíční produkce). Splaškové 

odpadní vody budou posléze odváženy a likvidovány v městské ČOV. V tabulce 20 je 

uvedena předpokládaná produkce splaškových vod. [10] 

 

Tabulka 20: Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod [10] 

Průměrná denní 

produkce 

Sekundová produkce Průměrná měsíční 

produkce 

Průměrná roční 

produkce 

(m
3
/den) (l/s) (m

3
/měsíc) (m

3
/rok) 

1,20 0,014 36 432 

Dešťové vody 

Ze střech dvou hal bude nekontaminovaná dešťová voda v lokalitě zasakována. 

Ze zpevněných a manipulačních ploch bude povrchová voda vedena do odlučovače 

ropných látek a následně zasakována.Všechny plochy, na kterých by mohlo potenciálně 

dojít k úniku závadných látek nebo k jejich průsaku do podloží, budou opatřeny odolnou 

izolací vůči těmto látkám. [10] 

Období výstavby 

Odpady spojené s ubytováním dělníků, včetně odpadní vody budou řešeny mimo 

posuzovanou lokalitu. Pro vykonání základních hygienických potřeb se na dotčené lokalitě 

předpokládá umístění chemických WC a nádrží s vodou. Strojní mechanismy (převážně 

nákladní automobily) budou čištěny převážně mechanicky. Čištění komunikace bude 

realizováno ostřikem vodou z cisterny do silničního příkopu. V důsledku obnažení terénu, 

dojde v místech prováděných zemních prací k dočasnému zvýšení odtoku srážkových vod. 

Koeficient odtoku bude na zpevněných plochách vyšší než na neupraveném povrchu, 

vsakování zvýšeného povrchového odtoku z těchto ploch do trvalých travních porostů 

a orné půdy však nepředstavuje problém. [10] 
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4.4.3.  Kategorizace a množství odpadů 

Druhy jednotlivých odpadů jsou uvedeny v tabulkách 21 a 22. Výčet odpadů 

nemůže být v době posuzování vlivů záměru na životní prostředí kompletní, v rámci 

dalších kroků projektové dokumentace jej bude nutné aktualizovat. [10] 

Dnes je právní rámec pro nakládání s odpady vymezen zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

vyhláškami MŽP: č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., a č. 384/2001 Sb., 

č. 294/2005 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 352/2005 Sb. Závěrem je nutno zmínit i zákon 

o obalech č. 477/2001 SB., a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 66/2006 Sb. 

Jakým způsobem je možné s odpady nakládat, stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, povinnosti původců odpadů stanoví § 16 tohoto zákona. [10] 

Odpady vznikající v průběhu výstavby zařízení 

Je velmi pravděpodobné, že při výstavbě zařízení budou vznikat odpady uvedené 

v tabulce 21. Dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., která stanoví Katalog odpadů jsou 

odpady zařazeny. Většina pozemků tvořená parcelními čísly 97/21, 97/5 a 301/2 je volnou 

plochou, na které jsou v některých částech umístěné staré pneumatiky i jiné odpady. Před 

započetím výstavby bude nutné pozemek zbavit těchto odpadů. [10] 
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Tabulka 21: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě zařízení [10] 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 

 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Pozn.: Nebezpečné odpady jsou v souladu § 3 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ve sloupci „Katalogové 

číslo odpadu“ tabulky označeny „*“. Navíc je v tabulce B.11 uveden sloupec „Kategorie odpadu“, kde 

jsou jednotlivé kategorie odpadu označeny ve smyslu § 3 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. (tedy 

„O“, „N“, resp. „O/N“). 

Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude realizovat prováděcí či odborná firma. Evidenci odpadů je povinen 
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vést stavební dodavatel, který předloží evidenci ihned po ukončení stavebních prací 

příslušnému úřadu. [10] 

Odpady vznikající při provozu technologie energetického využití odpadu 

Odpady vznikající při provozu TEVO (viz tab. 22) budou provozovatelem 

v souladu s platnou legislativou tříděny a ukládány do doby odvozu k využití nebo 

odstranění oprávněnou organizací. [10] 

Tabulka 22: Přehled odpadů vznikajících při provozu technologie energetického využití odpadu [10] 

katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

08 901 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 

11 

O 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje N 

13 01 13* Jiné hydraulické oleje N 

13 02 05* Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací 

oleje 

N 

13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 05 02* Kaly z odlučovačů olejů N 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot N 

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje N 

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

16 06 01* Olověné akumulátory N 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů N 

19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní N 
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vody 

19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů N 

19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin N 

19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky N 

19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 O 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

Pozn.: Nebezpečné odpady jsou v souladu § 3 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ve sloupci „Katalogové 

číslo odpadu“ tabulky označeny „*“. Navíc je v tabulce B.12 uveden sloupec „Kategorie odpadu“, kde 

jsou jednotlivé kategorie odpadu označeny ve smyslu § 3 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. (tedy 

„O“, „N“, resp. „O/N“). 

Je zřejmé, že bude nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy odpadů vhodné nádoby 

a jejich umístění. Do zvlášť určených kontejnerů musí být odkládán odpad, který má nebo 

může mít nebezpečné vlastnosti. Tyto kontejnery musí mít náležité specifikace, musí být 

vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou proti zatečení dešťových vod a umístěny 

tak, aby byly mohly být snadno a průběžně kontrolovatelné pověřenými zaměstnanci. [10] 

Následné předání a manipulace s odpady bude nutno zajistit s oprávněnými 

osobami, které mohou s odpady nakládat nebo provozují zařízení k využití nebo odstranění 

odpadů. S tím to je spojena povinnost provozovatele zpracovávat hlášení o produkci 

a nakládaní s odpady za příslušný rok v souladu s požadavky ustanovení § 22 vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [10] 

Posuzované zařízení bude dále produkovat buď v režimu odpadů, nebo jako 

certifikovaný výrobek (nebo jako vedlejší produkt):  

 železné i neželezné čisté kovy (skladovány v kontejnerech), 

 takřka čistý uhlík ve formě sazí, využitelný pro gumárenský průmysl a k výrobě 

aktivního uhlí (skladován v obalech BIG-BAG), 

 pyrolýzní plyn využívaný v kogenerační jednotce, 

 elektrická energie vyprodukovaná v kogenerační jednotce, 

 teplo vyprodukované kogenerační jednotkou. [10] 

V závislosti na složení vstupních materiálů bude dle údajů dodavatele 

z technologického zařízení vystupovat:  

a) v množství 20÷35 hm. % plynná frakce, 
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b) v množství 10÷40 hm. % kapalná frakce, 

c) v množství 45÷60 hm. % pevná frakce, 

Vlastnosti vzniklého pyrolýzního oleje jsou uvedeny v tabulce 23. [10] 

Tabulka 23: Kvalita vzniklého pyrolýzního oleje [10] 

Hustota kg/m
3
 924 ÷ 935 

Výhřevnost MJ/kg 35 ÷ 42 

Obsah síry mg/kg 0,50 ÷ 1,1 

Obsah PCB g/kg < 5 

Pevný zbytek obsahuje cca 80 ÷ 90 % čistého uhlíku. 

Jako předmět komerčního prodeje budou využity olejové a pevné výstupy 

z technologie. Pro kapalné výstupy byl vydán certifikát č. VVUÚ-205/H/2009 ze dne 

03.12.2009 (Kapalné palivo SIMUL TPO 1), pro pevné výstupy pak certifikát č. VVUÚ-

206/H/2009 ze dne 04.12.2009 (Pevné palivo SIMUL TUD 1). [10] 

4.4.4.  Hluk 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, byla pro posouzení vlivu hluku z provozu navrhované technologie 

energetického využití odpadu a z provozu dopravních prostředků zpracována hluková 

studie. V hlukové studii je zohledněn i hluk na lokalitě v období výstavby a hluk z dopravy 

v okolí účelových komunikací a silnice II/568. [10] 

Období výstavby 

Liniové zdroje 

Mezi liniové zdroje znečištění bude patřit i silniční doprava, která bude využívána 

k dopravě stavebních materiálů a technologických komponentů na staveniště. Celková 

množství stavebních materiálů ani přesné objemy výkopových prací nejsou v současné fázi 

přípravy stavby známé, byl zaveden předpoklad, že bude v období výstavby zapotřebí max. 

30 jízd nákladních automobilů (2÷3 průjezdy nákladních aut za hodinu) a 20 jízd osobních 

a dodávkových automobilů denně, v denní době. [10] 

Plošné zdroje 

Plocha staveniště bude v období výstavby hlavním plošným zdrojem hluku. 

Za hlavní zdroje hluku lze označit práci stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních 
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automobilů se stavebními materiály a v prostorech mimo stavební komunikace. Na ploše 

stanoviště byl provoz modelován pojezdy těžkých nákladních automobilů v terénu 

s hladinou hluku jednotkového vozidla 90 dB, což je důležité při hodnocení situace. Hluk 

ze stavebních činností posiluje celkový synergický efekt. Na staveništi byl hluk 

modelováno nepřetržitou činností jednoho stavebního stroje s akustickým výkonem 105 dB 

(např. bagr, nakladač apod.). [10] 

Období provozu 

Liniové zdroje 

Silnice II/568 bude spolu s napojenými přilehlými komunikacemi využívána 

k dopravě odpadů k pyrolýze do hodnoceného areálu. Provoz areálu (320 dnů v roce) spolu 

s četností automobilového provozu, bude činit max. 5 nákladních automobilů (10 jízd – 6 

jízd doprava materiálu, 2 jízdy odvoz pevné frakce a 2 jízdy odvoz pyrolýzního oleje 

v cisterně) a 5 osobních automobilů denně (10 jízd). Realizace nákladní dopravy bude 

probíhat pouze v denní době. Dle tabulky 10 předpokládá oznamovatel rozdělení proudu 

vozidel na silnici II/568 z 50 % ve směru na Kadaň a z 50 % ve směru na Chomutov. [10] 

Plošné zdroje 

V období provozu jsou za plošné zdroje považovány stěny haly, kde bude umístěn 

druhý stupeň drcení. V drtiči budou drceny pneumatiky na 20 ÷ 30 mm včetně separace 

kordové oceli. Maximální akustický výkon druhého stupně drcení já hodnotu 105 dB. Při 

zpracování hlukové studie bylo bráno v úvahu nepřetržité drcení. Zbylá instalovaná 

zařízení v hale (čtyři pyrolýzní jednotky PTR 1000) nepředstavují  významné zdroje hluku. 

[10] 
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Obrázek 28: Pravděpodobné rozložení hladin hluku v hale drticí linky [10] 

Výpočty akustických výkonů na jednotlivé prvky fasády (viz tab. 24) byly 

vypočteny dle ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku z budovy do venkovního prostotu. 

Pomocí programu Izofonik, v. 3. 2 byla modelována situace v hale (viz obr. 28). [10] 

Tabulka 24: Akustické výkony na obvodových konstrukcích haly drtící linky [10] 

LpA 

[dB] 
prvek X´as [dB] Cd plocha [m

2
] Lwa [dB] 

 severní fasáda 

90,1 stěna 28,4 -5 260 80,68 

90,1 vrata 21,36 -5 10 76,75 

90,1 otevřená vrata 1 -5 10 94,1 

 východní a západní  fasáda 

90,1 stěna 26,7 -5 160 80,44 

 jižní  fasáda 

90,1 stěna 28,4 -5 250 80,68 

90,1 okno 21,7 -5 30 78,17 
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Zdroje bodové 

V hale s pyrolýzními jednotkami bude na volné ploše instalováno 18 ks 

kogeneračních jednotek, které budou umístěny vždy po třech v šesti kontejnerech. 

Výpočtový model počítá s jednotkami v „Silent“ provedení s hladinou akustického tlaku 

LpA, 1m = 72 dB (kryt), LpA, 1m = 76 dB (ventilace) a LpA, 1m = 80 dB (vývod spalin). 

S materiály určenými k pyrolýze bude na zpevněné ploše pravděpodobně manipulovat 

čelní kolový nakladač s LWA  = 105 dB. [10] 

4.4.5.  Vibrace 

Za zdroj vibrací v době výstavby navrhované TEVO můžeme považovat průjezd 

nákladních automobilů, působení stavebních strojů při zemních pracích, případně 

provádění některých stavebních úkonů – vibrování betonu, ukládání betonových konstrukcí 

a podobně. Není pravděpodobné, že by docházelo k přenosu vibrací mimo staveniště. 

Vyskytnou-li se vibrace, bude jejich trvání převážně krátkodobé a pouze v denní pracovní 

době. [10] 

Vznik a působení vibrací s negativními vlivy na okolní prostředí nebo 

na obyvatelstvo se při provozu TEVO nepředpokládá. Možný je výskyt pouze vibrací 

malých intenzit, přenášené pře železobetonové bloky základů jednotlivých 

technologických zařízení do blízkého horninového prostředí. Pro stanovení bezpečného 

založení jednotlivých základů bude území podrobeno geofyzikálnímu průzkumu, který 

zhodnotí podloží i s ohledem na možný přenos vibrací zařízení. [10] 

4.4.6.  Elektromagnetické a jiné záření 

Radionuklidové zářiče nebudou používány v průběhu realizace ani v provozu 

záměru. Jediné záření, které připadá v úvahu je elektromagnetické záření, které je 

produkováno zařízením energetické využití odpadu (generátor na výrobu střídavého 

proudu, transformátor, elektromotory). Tento typ záření by mohl mít vliv na zdraví pouze 

v těsné blízkosti zařízení a to ještě při dlouhodobém účinku, což se nepředpokládá.  
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4.4.7.  Zápach 

Při běžném provozu technologie neemituje zápach do okolí. Pokud by však došlo 

k mimořádné události – havárii (požáru) není vyloučeno, že by technologie mohla být 

zdrojem zápachu. [10] 

4.4.8. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

S rizikem havárie se nepředpokládá, avšak v rámci dalšího stupně projektové 

dokumentace bude nutné pro posuzovanou stavbu TEVO zpracovat havarijní studii, resp. 

bezpečnostní zprávu ve smyslu příslušné legislativy. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů bude u záměru v rámci zpracování dalšího stupně 

projektové dokumentace provedeno komplexní posouzení požárního nebezpečí podle 

odstavce 1 § 6 tohoto zákona. Zhodnocení možnosti likvidace požáru bude taktéž součástí 

této dokumentace. [10] 
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5. Zpracování vybraných částí oznámení záměru pyrolýzního 

zařízení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

 

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Do antropogenně ovlivněné lokality (tzv. brownfield) u skládky Na Břežně 

u města Kadaň, na okraji městské části Tušimice je umístěn posuzovaný záměr 

Technologie energetického využití odpadu (TEVO) Tušimice, jedná se o nevýrobní 

energetický záměr. Hornictví prováděné povrchovým způsobem (povrchové doly Merkur 

a Nástup), dále pak provoz skládky na Březně (vlastníkem je dle katastru nemovitostí firma 

Skládka Tušimice a.s.) a dlouhodobý provoz tepelné elektrárny Tušimice II degradovalo 

v předmětné lokalitě životní prostředí. [10] 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani zábor ploch vedených 

v zemědělském půdním fondu (ZPF) si záměr nevyžádá, protože se vyhýbá chráněným 

částem krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů), jak maloplošným ta i velkoplošným chráněným územím i územím 

soustavy Natura 2000. [10] 

5.1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území 

5.1.1. Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, evropsky 

významné lokality, ptačí oblasti 

Zvláště chráněná území 

Kategorie zvláště chráněných území (národní parky - NP, chráněné krajinné 

oblasti - CHKO, národní přírodní rezervace - NPR, přírodní rezervace - PR, národní 

přírodní památky - NPP, přírodní památky - PP) jsou specifikovány zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v části třetí, hlavě první, 
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§ 14. Velmi významná přírodovědecká či estetická území lze vyhlásit za zvláště chráněná 

a přitom se stanoví podmínky jejich ochrany. 

Zvláště chráněná území (velkoplošných – NP, CHKO či maloplošných – NPR, 

PR, NPP, PP) nejsou zasaženy zájmovými lokalitami. Podle zákona č. 114/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, se území s ochranou nacházejí v širším okolí záměru. 

Zájmová území tohoto typu jsou vyhlášena jižně od povodí řeky Ohře, a pak také jižně od 

obce Pokutice (ve vzdálenosti jednotek kilometrů od zájmového území). – viz. dále obr. 29 

a 30. [10] 

NPR Úhošť  

Předmět ochrany představuje tabulovitý kopec význačné geologické stavby, 

přirozené lesní, lesostepní a stepní společenstva na jeho svazích. Národní přírodní 

rezervace má rozlohu 114,57 ha. Na katastrální území Pokutice, Úhošť, Úhošťany 

a Zásada i Kadaně (vše v Ústeckém kraji) zasahuje chráněné území. [10] 

PR Běšický a Čachovický vrch 

Poskytování ochrany původním stanovištím blízkých stepních a lesostepních 

a lesních společenstvech a geologického odkryvu s výskytem chráněných druhů rostlin 

a živočichů je účelem této přírodní rezervace. Jelikož se zde vyskytují ohrožená stanoviště 

na hranici svého rozšíření, je území z tohoto hlediska velmi cenné. Přírodní rezervace má 

rozlohu 24,72 ha. Chráněnou lokalitou jsou zasaženy k.ú. Března u Chomutova 

a Tušimice. Od 30.11.2009 je území evidováno jako chráněné. [10] 

PP Želinský meandr 

Želinský meandr byl vyhlášen přírodní památkou pro ochranu význačného 

geomorfologického celku údolí Ohře a biotopu státem chráněných druhů rostlin 

a živočichů. Rezervace má rozlohu 174,47 ha. Chráněnou lokalitou jsou zasaženy k.ú. 

Kadaně, Rokle a Tušimic. Od 28.05.1992 je území evidováno jako chráněné. [10] 

PP Sluňáky  

Jedná se o chráněné území u obce s Rokle s rozlohou 3,5 ha. Území přírodní 

památky se vyznačuje roztroušenými bloky křemenců se zvětralým povrchem. Jedná se 
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o jedno z posledních míst výskytu těchto křemenců v České republice. V roce 1966 byla 

vyhlášena ochrana. [10] 

 
Obrázek 29: Poloha maloplošných chráněných území v okolí posuzované lokality [10] 

Přírodní parky 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů je přírodní park obecně chráněné území. Kompetentní vyhlášku ke zřízení 

přírodního parku mají krajské úřady,  ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, 

poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný 

ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Pro omezení negativních vlivů na rekreační 

využívání těchto oblastí byly dříve zřizovány tzv. klidové oblasti, které byly předchůdcem 

přírodních parků. Podle uvedeného zákona se z klidových oblastí staly přírodní parky. 

I přesto, že je zájmové území změněno urbanizací, vyskytuje se v jeho širším okolí 

přírodní park. [10] 

Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka 

Severozápadně od zájmového území protéká řádově dvě desítky kilometrů 

Prunéřovský potok. V roce 2000 bylo Údolí Prunéřovského potoka vyhlášeno přírodním 

NPR Úhošť 

PP Sluňáky 

PP Želinský 

meandr 

PR Běšický a 

Čachovický 

vrch 

Zájmová 

lokalita 
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parkem.  S vysokou přírodovědeckou a krajinářskou hodnotou jsou v údolí významným 

geologickým a geomorfologickým prvkem skalnaté rulové svahy. Nachází se zde také 

nejvyšší vodopády v Krušných horách a také nejvyšší památný strom v ČR. Jedná se o cca 

250 letý smrk obecný s výškou 50 m. Dominantu představuje zřícenina gotického hradu 

Hasištejn na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka, založeného 

ve 14. století. [10] 

Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek je ta část krajiny, která ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Dle § 3 b) 

jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní 

nivy. § 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody 

a krajiny uvádí jiné části krajiny; jedná se zejména o stepní trávníky, meze, mokřady, 

remízy, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirození skalní 

útvary, výchozy a odkryvy. Historické zahrady, parky, včetně ploch porostů sídelních 

útvarů jimi také mohou být. [10] 

Nové pojetí a kategorizaci územní ochrany krajiny navrhl zákon 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V rámci všeobecné ochrany 

krajiny existují v řešeném území  “významné krajinné prvky” (VKP). [10] 

Rozeznáváme dva typy VKP: 

1. Vyjmenované taxativně, tj. lesy, rašeliniště, rybníky, jezera, údolní jezera 

a vodní toky. 

2. Části krajiny, které zaregistruje dle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, 

zejména stepní trávníky, remízky, mokřady, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů 

a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. [10] 

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody (resp. VKP) stanoví zákon 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který VKP chrání před poškozováním 

a ničením. Lužický potok je “ze zákona” významným krajinným prvkem, který se nachází 

cca 450 m vzdušnou čarou od kraje zájmového území směrem na západ. Vzdálenějším 

VKP je řeka Ohře protékající jihozápadně, cca 2,7 km od místa plánované realizace 

záměru. V zhledem ke značně degradovanému stavu krajiny, neeviduje orgán ochrany 

přírody v k.ú. žádný VKP. [10] 
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Lokality soustavy Natura 2000 

Nejdůležitější právní předpisy Evropské unie týkající se ochrany přírody 

ukládající vytvoření soustavy Natura 2000 jsou směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně 

žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. Soustava zabezpečuje ochranu živočichů, rostlin 

a typů přírodních stanovišť které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, 

vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Postup vytváření 

národního evropského seznamu významných lokalit – EVL je dle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve čtvrté části, oddílu 

prvním zákona. Ptačí oblasti  - PO (Specials Protection Areas – SPA) jsou vymezovány 

podle druhého oddílu, hlavě první zákona. Tyto dva typy lokalit společně tvoří soustavu 

Natura 2000. Vše, co by mohlo ovlivnit (koncepce nebo záměr) území evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblast i, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho 

ochrany z uvedených hledisek. [10] 

Na inkriminované ploše se nenacházejí území zařazená do sítě Natura 2000. 

Stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo vyloučeno ovlivnění lokalit soustavy 

NATURA 2000. [10] 

Nádrž vodního díla Nechranice (CZ 0421003) a již zmíněný Želinský meandr jsou 

nejbližšími evropskými významnými lokalitami. Vzhledem k EVL je poloha záměru 

znázorněna na obrázku 30. 

EVL a PO Nádrž vodního díla Nechranice 

Lokalita má kód CZ 0421003. Plocha chráněného území je 1191,48 ha, přičemž 

jsou chráněny populace husy polní a zimujících vodních ptáků.  

EVL Želinský meandr 

Lokalita má kód CZ 0420012. Zákonem jsou chráněny kontinentální opadavé 

křoviny, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, bahnité břehy 

řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p., formace jalovce obecného 

na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, evropská suchá vřesoviště, panonské skalní 

trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 
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chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových 

skal. Území chráněné plochy je 199,6673 ha. [10] 

 

Obrázek 30: Poloha prvků EVL a PO soustavy NATURA 2000 (výřez z ÚAP Ústeckého kraje) [10] 

V širším okolí hodnoceného záměru jsou ptačí oblasti (PO) a evropsky významné 

lokality (EVL) výčtově uvedeny v tabulkách 25 a 26. [10] 

 

Tabulka 25: Ptačí oblasti v širším okolí hodnoceného záměru [10] 

Kód Název ptačí oblasti (PO) 

CZ0411002 Doupovské hory 

CZ0421004 Novodomské rašeliniště – Kovářská 

CZ0421005 Východní Krušné hory 

Zájmová 

lokalita 
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Tabulka 26: Evropsky významné lokality v širším okolí hodnoceného záměru [10] 

Kód Název evropsky významné lokality (EVL) 

CZ0420156 Louky u Volyně 

CZ0424125 Doupovské hory 

CZ0420005 Louky pod Louchovem 

CZ0420160 Podmilesy 

CZ0420035 Na loučkách 

CZ0414125 Hradiště 

CZ0420171 Údolí Hačky 

CZ0424030 Bezručovo údolí 

CZ0423203 Černovice 

CZ0420144 Novodomské a polské rašeliniště 

CZ0423213 Chomutov – zoopark 

CZ0423229 Údlické Doubí 

CZ0423217 Krásný Dvůr 

CZ0423214 Jezerka 

CZ0423510 Ohře 

CZ0414110 Krušnohorské plató 

CZ0413174 Borecké rybníky 

CZ0423216 Kopistská výsypka 

CZ0413190 Ostrovské rybníky 

5.1.2.  Ochranná pásma 

Dotčená lokalita nezasahuje do ochranných  pásem vodních zdrojů, zvláště 

chráněných území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o památkové 

péči. [10] 

5.1.3. Fauna a flóra 

Zkoumaným územím byl pochůzkou proveden průzkum v období od července 

do října 2012. Je nutno uvést že zájmovou lokalitu tvoří území přetvářené četnými 

antropogenními zásahy, devastované území ruderálního charakteru. Proto se nalezená biota 

nachází jen na zatravněných plochách nebo na okraji zájmové lokality, odkud sem 

zalétávají motýli, čmeláci nebo případně ptáci se svými náhodnými přelety. [10] 

Flóra 

V červenci a říjnu byla prováděna floristická měření. V průběhu floristických 

měření bylo na zájmové lokality, případně v jejím okolí zastiženo celkem cca 66 
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rostlinných druhů. Z větší části se jedná o druhy plevelné, ruderální, případně i neofyty, 

bez většího botanického významu: 

Ruderální druhy, např.: pcháč obecný kopřiva dvoudomá, , lopuch větší, kuklík 

městský, pěťour malokvětý kapustka obecná. [10] 

Plevelné druhy, např.: merlík zvrhlý, pelyněk černobýl, lebeda rozkladitá, ohnice 

obecná, heřmánkovec nevonný, pcháč oset, rozrazil břečťanolistý, svlačec rolní. [10] 

Neofytní druhy, zavlečené, nepůvodní, např.: celík (zlatobýl) kanadský, turanka 

kanadská. [10] 

V rámci floristického šetření zde nebyl nalezen žádný taxon, který je předmětem 

zvláštní ochrany ve smyslu příslušných ustanovení podle přílohy č. II vyhlášky MŽP 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. [10] 

Fauna 

Pro většinu zvířat, ptáků, hmyzu nepředstavuje zájmové území vhodný biotop pro 

jejich trvalý výskyt. Obojživelníci nejsou vůbec v území zastoupeni. Žádný trvale žijící 

druh zde v průběhu faunistických šetření nebyl nalezen který je předmětem zvláštní 

ochrany ve smyslu příslušných ustanovení podle přílohy č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Chráněný čmelák se zde vyskytuje jen přechodně, 

při náhodných přeletech. Vesměs se popisované druhy, celkem 30 taxonů, vyskytují spíše 

na okrajích zájmové lokality nebo na sousedních plochách, odkud na zájmovou lokalitu 

pouze přechodně zabíhají, zalétají, nejčastěji za potravní příležitostí. Většinou však jde jen 

o náhodné přelety. [10] 

Závěr: Území představující zájmovou plochu se vyznačuje postupnou celkovou 

devastací s ruderálními společenstvy v různém stupni vývoje, bez většího botanického 

významu, častých druhů ruderálních a plevelných, které osidlují nová stanoviště 

pod silným entropickým tlakem. [10] 



Bc. Jakub Jež: Výběr pyrolýzní technologie pro optimální energetické využití pneumatik 

v České republice 

2013  89 

 

Prognóza 

Původně devastované a následně rekultivované dotčené území přechází 

v současné době v postupná sukcesní stádia, což bude mít za následek zvyšující 

se biodiverzitu zastoupených druhů. 

5.1.4.  Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Pojem ÚSES je definován v § 3 odst. 1 a) jako vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. Hierarchicky dělíme ÚSES na místní, regionální a nadregionální. ÚSES 

příznivě působí na okolí, umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství. Orgány 

územního plánování spolu s orgány ochrany přírody ve spolupráci vodohospodářskými 

orgány, orgány ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství 

provádějí vymezení ÚSES a stanovení jeho hodnocení. [10] 

Značná antropogenní zátěž předmětné lokality je způsobena zejména rezidui 

hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem, dále pak blízkost skládky Na Březně 

a v neposlední řadě také blízkost nedaleké elektrárny Tušimice II (ETU II). 

Environmentální vlastnosti území jsou jednoznačně determinovány uvedenými 

charakteristikami. [10] 

 

Obrázek 31: Poloha prvků ÚSES a posuzované lokality [10] 

Zájmová 

lokalita 
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Trvalé zajištění biodiverzity je hlavním cílem vytváření územních systémů 

ekologické stability krajiny. Biodiverzitou rozumíme variabilitu všech organismů a jejich 

společenstvech a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost 

ekosystémů a vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch 

v krajině, které by příznivě ovlivňovaly okolní ekologicky méně stabilní části. [10] 

Ekologickou stabilitou  nazýváme stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný 

schopností vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla důsledky lidské činnosti) bez značných 

a dlouhodobých škod. Patří mezi jedny ze základních znaků kvality lidského životního 

prostředí a je vlastní ekosystémům a krajinným celkům, blížícím se přirozenému stavu.  

[10] 

Biocentra a biokoridory jsou základními prvky ÚSES: 

Biocentrum svou velikostí a stavem ekologických podmínek představuje segment, 

který umožňuje dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci společenstev rostlin 

a živočichů. Charakteristika segmentu, jako jeho zachovalost, rozloha, poloha 

a reprezentativnost určuje význam biocentra. [10] 

Biokoridor je krajinný segment, který přispívá k šíření genetických informací díky 

migraci živočichů a propojení jednotlivých biocenter mezi sebou. Biokoridor vytváří 

ze sítě izolovaných biocenter vzájemně se ovlivňující systém. Základy pro vznik koridorů 

tvoří nejčastěji zbytky lesních porostů v zemědělské krajině, linie stromů a keřů podél 

vodních toků, nádrží, komunikací apod. [10] 

V roce 1996 byl v České republice zpracován územně technický podklad (dále jen 

ÚTP) nadregionálního a regionálního ÚSES, který slouží pro základní zpracování 

skladebných částí ÚSES zájmovém území. Z generelů regionálních ÚSES, které byly 

pořízeny pro jednotlivé kraje v letech 1991 až 1993 vzešlo zpracování ÚTP. [10] 

Mimo skladebné části ÚSES a mimo plochy s vyšším stupněm ekologické 

stability je situována posuzovaná. Na přírodě blízké ekosystémy nemá přímý vliv. [10] 

Nadregionální osa biokoridoru (NRBK) Úhošť – Stroupec (pozice 3 na obr. 31) se 

nachází záměru nejblíže a to ve vzdálenosti cca 6 km západním směrem. [10] 

Dalšími regionálními a nadregionálními prvky ÚSES v okolí záměru jsou: 

 NRBC Úhošť (4) o rozloze 1000 ha - vzdálenost 9,3 km ZJZ směrem, 
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 RBC Želina (5) – vzdálenost 4,9 km západojihozápadním směrem, 

 RBC Černý vrch, hrad Egerberk (7) – vzdálenost 13,2 km Z směrem, 

 osa NRBK K41 – Svatošské skály – Úhošť (1) – vzdálenost 11,3 ZJZ směrem. 

[10] 

Rozmístění výše uvedených regionálních a nadregionálním prvků ÚSES  

vzhledem k záměru je patrné z obrázku 31. [10] 

5.1.5.  Krajina, krajinný ráz 

V prvé řadě se krajinný ráz odvíjí od trvalých ekologických podmínek 

a ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny 

(přírodních podmínek území). Krajinný ráz je v těchto rámcích dotvářen (u přírodní 

krajiny) až vytvářen (u antropicky přeměněné krajiny) lidskou činností a životem lidí 

v nich. [10] 

Hodnota krajinného rázu spočívá zejména v jeho přírodní, kulturní a historické 

podstatě a je potřeba ji chránit před činností snižující  jeho hodnotu. Zásahy do krajinného 

rázu mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků 

a vztahů v krajině. V zhledem k charakteru lokality výstavby a charakteru okolních staveb 

je možno konstatovat, že ovlivnění krajinného rázu záměrem Technologie energetického 

využití odpadu Tušimice bude minimální. [10] 

5.1.6.  Charakter osídlení území 

V obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň se nachází posuzovaný záměr 

Technologie energetického využití odpadů (TEVO) Tušimice. V katastrálním území 

Tušimice leží zájmová oblast. Oblast se řadí mezi tzv. brownfield, tedy lokality, které jsou 

negativně ovlivněny lidskou činností prováděnou v minulosti. Mezi hlavní zdroje 

degenerace krajiny patří hornická činnost – povrchový důl (lom) Merkur Tušimice, skládka 

Na Březně a tepelná elektrárna ETU II. [10] 

Blízké okolí předmětné lokality není využíváno k bydlení. V širším okolí 

se nachází tepelná elektrárna Tušimice II a těsnější je využíváno jako skládka odpadů. 

Střed města Kadaň, které je nejbližším větším sídelním útvarem se nachází cca 6,5 km 

západně vzdušnou čarou od hodnocené lokality. Nejblíže od posuzované lokality jsou 
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obytné domy v místní části Tušimice města Kadaň, které jsou vzdáleny 2,6 km 

jihozápadně od posuzované lokality. Jde o několik obytných domů, které se nacházejí 

nedaleko tepelné elektrárny Tušimice II. [10] 

5.1.7.  Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Město Kadaň se vyznačuje bohatou historií, která sahá do dob raného středověku. 

Již v letech 1183/1186 je v historických pramenech zmiňována jako tržní městečko. Kolem 

poloviny 13. století se zdejší osídlení postupně proměňovalo v městskou aglomeraci. 

Z významných architektonických a historických památek se na území města Kadaně 

nalézají dvě památky: Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků 

a Městská památková rezervace Kadaň, která zahrnuje řadu významných městských 

staveb. Archeologický význam má v lokalitě paleontologické naleziště „Merkur“ o rozloze 

3,19 ha ležící v dobývacím prostoru lomu Merkur. [10] 

Oblast je značně ovlivněna antropogenní činností, kdy v průběhu let docházelo jak 

k odkrytí kvartérního pokryvu, tak k zásahu do hlouběji uložených vrstev, a proto je nález 

archeologicky cenných předmětů či výskyt cenných archeologických lokalit v dané oblasti 

nepravděpodobný. [10] 

5.1.8.  Dosavadní využívání území 

Jedná se o území, kde v minulosti probíhala těžba hnědého uhlí. Následně zde 

byla provedena rekultivace a dnes je velká část pozemků vyhrazena skládce (skládka firmy 

Skládka Tušimice a.s.). Lokalita pro výstavbu hodnoceného zařízení technologie 

energetického využití odpadu (části pozemků parcelních čísel 97/21, 97/5 a 301/2) 

se nachází na území uvedené skládky firmy Skládka Tušimice a.s. (na obr. 26 je označena 

jako Skládka TKO Na Březně). [10] 

Uvedené pozemky v katastrálním území Tušimice (771 899) nejsou tedy dle listu 

vlastnictví součástí zemědělského půdního fondu. Ani kvalita těchto pozemků (vztah 

bonitovaných půdně ekologických jednotek k pozemkům je v LV bez zápisu) a jejich 

umístění nedává vhodnou příležitost pro rozvoj zemědělského využití. V současné době 

není území pro plánovanou výstavbu technologie energetického využití odpadu využíváno 

zemědělsky. [10] 
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Staré ekologické zátěže (SEZ) se nacházejí v okolí místa realizace záměru. SEZ 

se přímo v zájmové území nevyskytují. Nejbližší evidovaná lokalita kontaminace půdního 

prostředí je zátěž „Skládka Rokle“, vykazující se mírným kvalitativním rizikem a nízkým 

kvantitativním rizikem. Pod číslem 6168001 je evidovaná o něco závažnější SEZ „Naše 

Radost“ (viz. obr. 32), která se nachází jihozápadně od města Kadaň. Kvantitativní riziko 

je bodové, kvalitativní riziko zátěže je vysoké. U obce Prunéřov je další negativní lokalitou 

průmyslová skládka, ze které jsou plynoucí rizika nízká, bodová. Skládka je situována 

500 m SSV od tepelné elektrárny Prunéřov II, na severovýchodním okraji plaveniště 

popílku. [10] 

 

Obrázek 32: Poloha starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst [10] 

Pozn.: Termínem stará ekologická zátěž se označuje znečištění životního prostředí 

nad přípustnou míru v důsledku dlouhodobé činnosti v minulosti. Mezi starou ekologickou 

zátěž mohou být řazeny pozůstatky lidské činnosti s negativními dopady na životní 

prostředí, př.: znečištění podzemních vod, kontaminace půdy. Analýza rizik představuje 

důležitý nástroj pro posuzování rizik souvisejících se znečištěním jednotlivých složek 

životního prostředí. 

Prunéřov

v 

„Naše Radost“ 

Skládka Rokle 

Zájmová 

lokalita 
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5.2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 

ovlivněny 

5.2.1. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

V okolí zájmové lokality je ovzduší silně ovlivněno především těžební činností 

(uhlí, kaolín) a provozem tepelných elektráren Tušimice II a Prunéřov I a II. Negativním 

vlivem přispívá lokální vytápění. [10] 

Na základě sledování automatizované monitorovací stanice UTUSA (č. 1002, 

Tušimice – viz tabulka 27) lze odhadnout imisní situaci lokality. Stanice podává 

reprezentativní výsledky v oblastním měřítku (4 ÷ 50 km). Určení pozadí koncentrací 

celkové hladiny je cílem měřícího programu. Stanice se nachází ve vzdálenosti cca 3 km 

od místa realizace záměru. [10] 

Tabulka 27: Koncentrace znečišťujících látek v hodnocené oblasti (r. 2011) [10] 

Údaje získané ze stanice UTUSA (č. 1002, Tušimice) 

Max. denní koncentrace PM10 121,6 µg/m
3
, 98 % kv. 91,2 µg/m

3
 (VoL: 

49) 
1)

 

Průměrná roční koncentrace PM10 28,3 µg/m
3
 

Max. hodinová koncentrace NO2 74,0 µg/m
3
, 98 % kv. 36,9 µg/m

3
 

Průměrná roční koncentrace NO2 13,1 µg/m
3
 

Průměrná roční koncentrace benzenu 1,1 µg/m
3
 

Max. hodinová koncentrace SO2 176,8 µg/m
3
, 98 % kv. 37,3 µg/m

3
 

Průměrná roční koncentrace SO2 6,9 µg/m
3
 

  Pozn.: 1) VoL: počet překročení limitní hodnoty 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP 4/2011) je oblast 

v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Kadaň (je stavebním úřadem i pro 

Tušmice). Na 6,5 % území jsou překračovány hodnoty ročního imisního limitu pro 

benzo(a)pyren a na 1,5 % území jsou překračovány hodnoty denního imisního limitu pro 

PM10. Daná oblast je dle Věstníku MŽP č. 2/2012 oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 

pro imise částic PM10 – denní koncentrace na ploše 82,4 % obvodu a pro imise 
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benzo(a)pyrenu - roční koncentrace na ploše 13,7 % obvodu pro ochranu zdraví 

(na základě dat za rok 2010). [10] 

Klimatické poměry 

Tabulka 28: Charakteristika makroklimatických poměrů v zájmovém území (T2) [10] 

Sledovaný parametr Hodnota 

Počet letních dnů 50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ºC a více 160 – 170 

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu [ºC] -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci [ºC] 18 – 19 

Průměrná teplota v dubnu [ºC] 8 – 9 

Průměrná teplota v říjnu [ºC] 7 – 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Počet dnů zamračených 120 – 140 

Počet dnů jasných 40 – 50 

Širší okolí spadá do klimaticky teplé oblasti T2 (viz dále obr. 33), která je 

charakteristická dlouhým teplým a suchým létem. Jaro i podzim je mírně teplé až teplé, 

přechodové období je krátké. Sněhová pokrývka (QUITT 1971) setrvává krátkou chvíli, 

neboť je zima krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá. Tabulka 28 udává bližší 

charakteristiky. [10] 

 
Obrázek 33: Výřez z mapy klimatických regionů (Quitt, 1971) [10] 

zájmová 

lokalita 
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Větrná růžice lokality Kadaň (viz tab. 29) patří mezi jedny ze základních 

vstupních dat pro zpracování oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Data pro zpracování této růžice byla poskytnuta ČHMÚ Praha 

v podobě pěti tříd stability a 3 rychlostí větru pro danou lokalitu, ve výšce 10 metrů 

nad povrchem terénu. [10] 

Tabulka 29: Celková průměrná větrná růžice lokality Kadaň [10] 

m.s
-1

 N 

 

NE E SE S SW W NW Calm Součet 

1,7 2,90 7,70 7,91 4,09 2,91 5,80 12,80 8,91 15,38 68,40 

5,0 2,09 3,19 1,71 1,11 0,40 3,60 7,40 7,30  26,80 

11,0 0,40 0,20 0,10 0,00 0,00 0,80 1,60 1,70  4,80 

Součet 5,39 11,09 9,72 5,20 3,31 10,20 21,80 17,91 15,38 100,00 

 

 

Obrázek 34: Souhrnná větrná růžice pro lokalitu Kadaň [10] 

Větrné poměry jsou proměnlivou charakteristikou, která ovlivňuje průběh jiných 

meteorologických prvků (teplota vzduchu, výskyt mlh apod.) a rovněž rozptyl 

a koncentrace škodlivin v ovzduší. Pro lokalitu Kadaň ze souhrnné větrné růžice (viz. obr. 

34) plynou převládají západní větry. Průběhem reliéfu, zejména průběhem horských hřbetů 

a údolí, vznikají podmíněné místní odchylky. [10] 

5.2.2.  Voda 

Povrchové vody 

Je možné konstatovat, že z širšího územního hlediska spadá převažující část 

území do hlavního povodí dolního Labe a do dílčího povodí řeky Ohře a Bíliny. Řeka 
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Ohře, jakožto největší tok, odvodňuje 613 km
2
 území a u Litoměřic, resp. Mlékojem se 

vlévá do Labe. V blízkosti zájmového území je kvalita vody Ohře pravidelně měřena. 

Z hlásných profilů Želina a Kadaň jsou k dispozici údaje o jakosti vody. Želinský profil je 

blíže k zájmovému území (viz tab. 30), proto je uveden dříve tento profil a následně pak 

profil Kadaň (viz tab. 31). Profil Kadaň zastává funkci kontrolního profilu, protože lze 

porovnáváním údajů odvodit úroveň znečištění  zdrojů mezi profily Kadaň a Želina lze 

odvodit úroveň znečištění,  kterou do Ohře vnáší ETU II. [10] 

Tabulka 30: Jakost vody - profil č. 1102 Želina (ř. km 123,000 [10]) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Imisní limit 
Třída 

jakosti 

Teplota vody 
o
C 0,0 22,5 10,8 25  

Reakce vody  7,3 8,2 7,6 6 – 8  

Elektrolyt.konduktivita mS.m
-1

 24,2 74,0 42,7  II. 

BSK5 mg.l
-1

 0,6 4,7 2,2 6 II. 

CHSKCr mg.l
-1

 8,0 25,0 17,0 35 II. 

NNH3 mg.l
-1

 0,01 0,66 0,11 0,5 I. 

NNO3 mg.l
-1

 1,5 3,5 2,2 7 I. 

Pcelk mg.l
-1

 0,02 0,13 0,07 0,2 II. 
 

Tabulka 31: Jakost vody - profil č. 1103 Kadaň (ř. km 125,200) [10] 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Imisní limit 
Třída 

jakosti 

Teplota vody 
o
C 0,00 21,7 10,4 25  

Reakce vody  7,3 7,9 7,5 6 – 8  

Elektrolyt.konduktivita mS.m
-1

 23,7 70,2 42,8  II. 

BSK5 mg.l
-1

 0,3 4,6 2,3 6 II. 

CHSKCr mg.l
-1

 6,0 24,0 16,0 35 II. 

NNH3 mg.l
-1

 0,02 0,67 0,12 0,5 I. 

NNO3 mg.l
-1

 1,3 3,6 2,2 7 I. 

Pcelk mg.l
-1

 0,02 0,12 0,06 0,2 II. 

Severní okraj ETU II lemuje Lužický potok, který je zároveň nejbližší vodotečí, 

následně se stáčí jižně (protéká od místa posuzovaného záměru) a teče podél silnice II/568. 

Potok ústí do Nechranické vodní nádrže. [10] 
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Obrázek 35: Rozsah rozlivu řeky Ohře při Q100 [10] 

Povodňová situace  

V profilu Želina dostoupí hladina pod jezem při stoletém průtoku Q100 = 746 m
3
/s 

na úroveň 275,81 m n.m. (v Baltu) po vyrovnání. Zatopení nehrozí ani při stoleté, protože 

se hodnocená lokalita nachází v nadmořské výšce 315 metrů. Z obrázku 35 je patrný 

rozsah rozlivu řeky Ohře při dosažení průtoku odpovídajícího Q100, který dokládá, že 

zájmové území je situováno mimo aktivní záplavové území. [10] 

Důlní vody a odpadní vody z elektrárny (srážky z původního povodí jsou dnes 

akumulovány v otevřeném důlním prostoru ležícím severně za ETU II a zároveň níže než 

elektrárna a jsou proto následně přečerpávány) uměle napájejí Lužický potok. Lužický 

potok nepředstavuje z hlediska povodní nebezpečí pro hodnocenou lokalitu. [10] 

Podzemní vody 

Z morfologie území a skutečnosti, že se v podloží nalézají zeminy převážně 

nepropustné nebo s omezenou puklinovou propustností, vyplývají hydrogeologické 

poměry. Pouze nepatrná část klimatických srážek se vsakuje do podloží, většina povrchově 

zájmové 
území 

rozsah rozlivu 

Ohře při Q100 
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odtéká a nebo se hromadí v bezodtokových depresích. Podzemní voda je po chemické 

stránce mírně alkalická, velmi tvrdá s vysokým obsahem síranových iontů a netvoří 

souvislý horizont. [10] 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Od hodnocené lokality směrem na sever a severozápad prochází hranice Chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod – Krušné hory, která se nejvíce blíží k záměru (od severu) 

na vzdálenost cca 7400 m (viz obr. 36). Na CHOPAV Krušné hory nebude mít posuzovaný 

záměr vliv. [10] 

 

Obrázek 36: Umístění hodnoceného záměru vzhledem k CHOPAV Krušné hory [10] 

5.2.3.  Půda, geofaktory životního prostředí, surovinové zdroje 

Půda 

Na silně antropogenně ovlivněných pozemcích parcelních čísel 97/21, 97/5 

a 301/2 v katastrálním území Tušimice (771 899) má být umístěn předmětný záměr. Zábor 

zájmové 

území 
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půdy pro realizace záměru bude v rozsahu 7 215 m
2
. Plochy bez půdního krytu představují 

velkou část ploch určených k realizaci záměru. Dle listu vlastnictví nejsou dotčené 

pozemky součástí zemědělského půdního fondu. Umístění pozemku ani jejich kvalita 

(vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek k pozemkům je v LV bez zápisu) 

nedává vhodnou příležitost pro rozvoj zemědělského využití. Nedojde tedy k záboru půdy 

ze zemědělského půdního fondu. [10] 

Z obrázku 37. jsou v okolí a na posuzované lokalitě patrné půdní typy dle 

klasifikace TSKP. Hodnocená lokalita je označena půdním typem – „antropozemě“. [10] 

 

 
Obrázek 37: Půdní typy dle klasifikace TSKP v okolí a na posuzované lokalitě [10] 

zájmové 

území 
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Geologie, přírodní zdroje 

Dříve severočeská hnědouhelná, dnes Mostecká pánev je reliktním pozůstatkem 

třetihorní sedimentární pánve, jejíž vyplňování sedimentárním materiálem spadá převážně 

do období miocénu. V této pánvi se v době před 22 až 17 miliony let nakupilo až 500 

metrů jílů, písků a organické hmoty. Plocha pánve je z většiny pokryta hnědouhelnou slojí, 

vzniklou z vrstev rašeliny ukládaných  třetihorním močále. Usazování rašeliny v místech, 

kde do močálu ústily řeky napájející močál vodou, bylo potlačeno usazování rašeliny 

usazováním jílu a písku. Sloj je v těchto místech zcela nahrazena říčními nebo deltovými 

usazeninami nebo je rozštěpena na několik lávek. Mostecká pánev je podle projevu těchto 

profilů na profil sloje členěna na několik částí. Delta v oblasti Žatce byla postižena 

největším vlivem přínosu písku a jílu. Ve zbylých lokalitách se vyvinula souvislá 

hnědouhelná sloj  o mocnosti 25 ÷ 45 metrů. V současné době je plocha pánve vymezena 

výchozem uhelné sloje nebo jejím ekvivalentem na povrch. Dnešní pozůstatky mostecké 

pánve mají rozlohu 870 km
2
. Mezi Litvínovem, Osekem, Duchcovem a obcemi Lom 

a Mariánské Radčice se nachází nejhlubší část pánve, tzv. centrální oblast. Protezoické ruly 

krušnohorského krystalinika tvoří nejhlubší podloží pánve, na Žatecku zase tvoří podloží 

permokarbonské písčitojílovité sedimenty. Slínovce a pískovce tvoří tzv. křídové moře 

usazenin, které na těchto horninách spočívají o síle až dvě stě metrů. Sedimentární 

stratigrafický sloupeček výplně mostecké pánve (podle Domácího 1977) říká, že sopečné 

horniny oligocenního střežovského souvrství patří k nejrannější pánevní výplni, které 

rovněž budují podloží sloje a také současné České středohoří a Doupovské hory. 

Zvětráváním sopečných hornin pozvolna vznikají jíly a písky duchcovských vrstev, které 

představují počáteční období sedimentární historie pánve se spodním miocénu. 

Duchcovské vrstvy byly vytvořeny a následně přetvořeny v obrovský močál pozvolnou 

přeměnou říčního systému. Profil v písčité části žatecké delty je nahrazen říčními písčitými 

a jílovitými usazeninami. Sloje tvořené uhlím a jejich časové ekvivalenty jsou řazeny 

k holešickým vrtsvám. Mocnost těchto vrstev se pohybuje v rozmezí od 20 do 300 m, 

podle toho, jestli jsou zastoupeny uhelnou slojí nebo i jejími písčitojílovitými ekvivalenty.  

Mostecká pánev je tvořena převážnou částí nadložních sedimentů. Mocnost v nejhlubší 

části pánve dosahuje 300 m. Na vrcholu profilu jsou v centrální části pánve vyvinuty 

jezerní jíly lomských vrstev s vysoce popelnatou, několik metrů mocnou uhelnou slojí. 

[10] 
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Geofaktory životního prostředí 

Součástí podkrušnohorského prolomu je podloží Chomutovsko – teplické pánve, 

která má rozlohu cca 567 km
2
. Silné antropogenní vlivy zapříčinily mírné zvlnění povrchu 

sedimentárních plošin, říčních teras a údolních niv. Povrchová těžba hnědého uhlí 

a probíhající rekultivace ve vytěžených prostorách, včetně usazovacích nádrží a dalších 

terénních nároků průmyslu, jsou hlavním zdrojem přeměn. Krušnohorské úpatí je 

lemováno náplavovými kužely a úpatními haldami. V důsledku rozsáhlé těžby hnědého 

uhlí má pánev z větší části antropogenně změněný povrch. [10] 

Klima a potenciální vegetace: 

Dle Quitta spadá Chomutovsko do teplé oblasti T2. Při západním proudění 

vytvářejí Krušné hory tzv. anemo – orografický systém, který se projevuje velkým 

srážkovým stínem. Díky tomu se zde, poblíž Žatce vyskytuje nejsušší místo České 

republiky. [10] 

Na antropogenních stanovištích se zde z  hlediska přirozené vegetace vyskytuje 

společenstvo 51 – komplex sukcesních stadií (spol. Betula pendula – Calamagrostis 

epigeios). [10] 

Syntaxonická klasifikace: Je problematické mapované porosty syntaxonicky 

zařadit. Většinou jde o bazální, sekundární a odvozená společenstva, částečně zařaditelná 

do řádu Arrhenatheretalia s vysokým podílem ruderálních druhů. Dominance trav, 

zejména Calamagrostis epigeios je charakteristickým rysem. Po proběhnutí spontánní 

sukcese o délce cca třiceti let se výsledná antropogenní vegetace stabilizuje na výsypkách 

a dalších místech narušených těžbou (podle Z. Neuhäuslové). [10] 

Počínající rekultivace vytěženého prostoru dává vzniknout uměle vytvořenému 

terénnímu povrchu. Lužický potok protéká nedaleko zájmového území a následně se vlévá 

do Nechranické vodní nádrže. Zdejší současná krajina je silně poznamenána povrchovou 

těžbou uhlí, stejně tak jako minulou i současnou průmyslovou činností (provoz tepelné 

elektrárny Tušimice II se všemi důsledky nebo Skládka Na Březně). [10] 
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Surovinové zdroje 

 

Obrázek 38:Umístění záměru vzhledem k chráněným ložiskovým územím [10] 

Chráněné ložiskové území (CHLÚ) není posuzovaným záměrem dotčeno, což je 

patrné z obrázku 38, nejbližšími CHLÚ jsou: 

 pozice 1 (Hradiště) – vzdálenost11 km severozápadním směrem (ložisko fluoritu 

– barytové suroviny), 

 pozice 2 (Kralupy II) – vzdálenost cca 7,1 km severozápadním směrem (ložisko 

hnědého uhlí), 

 pozice 3 (Kralupy a Kralupy I) – vzdálenost cca 6,6 km severozápadním směrem 

(ložisko hnědého uhlí), 

 pozice 4 (Droužkovice I) – vzdálenost cca 1,5 km východním směrem (ložisko 

hnědého uhlí), 

 pozice 5 (Vinaře u Kadaně) – vzdálenost 5,2 km jihozápadním směrem (ložisko 

bentonitu a stavebního kamene). [10] 

zájmové 
území 
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5.2.4.  Osídlení území 

Tušimice je malá vesnice, dnes část města Kadaň v bývalém okrese Chomutov. 

Tušimice se nachází cca 4,5 km na východ od Kadaně. Okolo obce procházela železniční 

trať Březno u Chomutova - Kadaň - Prunéřov. V roce 2009 zde bylo evidováno 27 adres, 

v roce 2001 zde trvale žilo 110 obyvatel (údaje převzaté z literatury - ČSÚ, Lexikon obcí). 

Rozloha katastrálního území je 20,88 km
2
. [10] 

Kadaň (německy Kaaden, lat. Civitas Cadanensis) je někdejší královské město 

v Ústeckém kraji ležící jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře. Město je 

důležitým kulturním a turistickým centrem severozápadních Čech, tedy oblasti, 

rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast Doupovských vrchů. [10] 

Kadaň je v historických pramenech zmiňována již v letech 1183/1186 jako tržní 

městečko. Od přelomu třicátých a čtyřicátých let 13. století se zdejší osídlení postupně 

proměňovalo v městskou aglomeraci. Ve středověku a raném novověku patřila Kadaň 

k nejvýznamnějším královským městům v Českém království. [10] 

Od konce 50. let 20. století se v celých severozápadních Čechách mohutně 

rozvíjel důlně - energetický průmysl, s přímými důsledky pro vývoj Kadaňska - devastací 

krajinných, sídelních a demografických struktur, které se do té doby přirozeně rozvíjely. 

[10] 

Na území Kadaňska, dotčeného v minulosti těžbou hnědého uhlí, jsou v současné 

době v souvislosti se stabilizací krajiny realizovány sanační a rekultivační práce v různém 

stupni rozpracovanosti. Cílem je dosažení opětovného začlenění území Kadaňska 

do krajiny způsoby přírodně blízkými, zatímco elektrárny zůstávají a těžba hnědého uhlí se 

přesouvá na katastrální území, kde pověřenou obcí s rozšířenou působností je město 

Chomutov. Současný rozvoj Kadaňska je tedy především ovlivněn doznívající těžbou 

hnědého uhlí v katastrálním území Tušimice a Prunéřov s návazným energetickým 

průmyslem. Současná těžba hnědého uhlí probíhá v rámci vládních limitů stanovených 

vládou České republiky z počátku 90. let 20. století (usnesení vlády ČR č. 444 ze dne 30. 

října 1991). [10] 

Město Kadaň mělo k 1. prosinci 1930 8 641 obyvatel, 17. května 1939 již jen 

7 650 a 22. května 1947 pouze 5 062 obyvatel. Po válce bylo téměř veškeré německé 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_B%C5%99ezno_u_Chomutova_-_Kada%C5%88-Prun%C3%A9%C5%99ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_B%C5%99ezno_u_Chomutova_-_Kada%C5%88-Prun%C3%A9%C5%99ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vejprty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doupovsk%C3%A9_hory
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obyvatelstvo Kadaně vysídleno. V letech následujících byl počet obyvatel zvyšován 

dosídlováním, takže v roce 1950 žilo ve městě 5 542 obyvatel, v roce 1980 už 18 277, 

v roce 2001 16 975 obyvatel a v roce 2006 pak 18 759 obyvatel. [10] 

V okruhu do 15 km se nacházejí další větší sídelní útvary (nad 10 tis.obyvatel): 

 Chomutov s cca 51 100 obyvateli, 

 Jirkov s cca 21 400 obyvateli, 

 Žatec s cca 20 000 obyvateli, 

 Klášterec nad Ohří s cca 15 800 obyvateli. [10] 
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce je výběr optimální pyrolýzní technologie pro 

energetické využití pneumatik v podmínkách České republiky. V práci jsou nejprve 

rozebrány základní termické procesy, zejména pyrolýza a v menším rozsahu zplyňování. 

V dnešní době se do popředí zájmu dostává pyrolýza, coby metoda vhodná právě 

ke zpracování pneumatik, biomasy, vyjetých olejů, komunálního odpadu či kalů z ČOV. 

Jak bylo zmíněno, pyrolýza patří mezi termické procesy odstraňování odpadů, který se děje 

za nepřístupu kyslíku. Při procesu pyrolýzy dochází k produkci plynné, kapalné a tuhé 

frakce, které mohou být dále využívány jako palivo. Ve většině případů se pyrolýzní 

jednotky vyskytují jako součástí větších průmyslových celků. 

Budeme-li brát v úvahu ekonomické hledisko, je třeba brát v potaz skutečnost, 

že v ČR není v provozu žádné zařízení na pyrolýzu, případně zplyňování odpadů 

v průmyslovém měřítku. Bohužel i v Evropě je zatím využití procesu pyrolýzy odpadů 

v průmyslovém měřítku za očekáváním, což představuje fakt, že nejsou k dispozici 

relevantní údaje. Ekonomické zhodnocení pyrolýzy je tedy ve srovnání s jinými způsoby 

nakládání s odpady problematické. Často je navíc porovnání s ostatními státy EU složité, 

neboť je struktura vybavenosti zařízeními pro nakládání s odpady v jednotlivých zemích 

značně rozdílná, což určuje i ekonomickou náročnost a podmínky, jak ukazuje současná 

situace, jsou nesrovnatelné. V podmínkách českého tržního hospodářství by bylo reálné 

relativně přesné posouzení ekonomické náročnosti a udržitelnosti provozu zařízení 

pyrolýzy odpadů v porovnání s jinými používanými technologiemi nakládání s odpady by 

vyžadovalo získat údaje o investičních a provozních nákladech alespoň na jednom 

pyrolýzním zařízení v průmyslovém měřítku. 

Poměrně značně vysoké náklady na investice a provoz zařízení pyrolýzy odpadů 

představují limitující faktory v úvahách o aplikaci pyrolýzy či zplyňování oproti spalování 

v masivním měřítku a v navíc krátkém časovém období. I přes tyto nevýhody v podobě 

vyšších nákladů je důležité podporovat vývoj zařízení na pyrolýzu odpadů, neboť právě 

tyto pyrolýzní technologie budou v budoucnu splňovat stále přísnější legislativní 

požadavky na zbytky ze spalování a taktéž z hlediska jejich možného materiálové využití. 

VŠB – TU Ostrava se svým pilotním pyrolýzním zařízením Pyromatic udělala jeden 

z prvních kroků ve vývoji pyrolýzy odpadů v podmínkách České republiky. Zařízení je 
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koncipováno pro likvidaci vytříděných druhů odpadů (př. plasty, pryž, textil), v obcích 

může být spolu s vyseparovaným odpadem použito jako koncové zařízení na energetické 

využití odpadů s kapacitou 500 – 1000 t/rok. 

Technologie energetického využití odpadů (TEVO) se v České republice 

v poslední době dostává do popředí zájmu a rozvíjí. Technologie se zdokonalují ve své 

energetické účinnosti a šetrnosti k ŽP. V současnosti jsou technologie na takové úrovni, že 

prakticky neznečišťují ŽP a když ano, tak pouze ve velmi malé míře. 

Moderní technologie ať už pyrolýzy či zplyňování patří mezi perspektivní metody 

v oblasti energetického využití odpadů. Ve světě existuje mnoho zařízení pracujících 

na tomto principu, ať už jsou vybudovány v rámci pilotních projektů nebo je jejich provoz 

dotován z veřejných financí. V podmínkách České republiky byly taktéž provedeny pokusy 

o zprovoznění těchto technologií garantující minimální emisní zatížení životního prostředí 

a úplného využití zbytkového odpadu. Jak už to ale bývá, tak kvůli řadě technických 

a finančně náročných úprav se nepodařilo tato zařízení zrealizovat do provozuschopného 

režimu a zůstalo tak jen u experimentálních zařízení. Jejich standardní využití zatím nebylo 

možné, jisté zlepšení by mohlo představovat pyrolýzní technologické zařízení firmy 

HEDVIGA GROUP a.s., které má být realizováno na katastru obce Tušimice a má sloužit 

k energetickému zpracování pneumatik. 
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