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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá, jak je již patrné z názvu, využitím tuhého alternativního 

paliva (TAP) jako zdroje pro výrobu elektřiny a tepla. Práci lze rozdělit do čtyř částí, přičemž v první 

části se zabývám objasněním pojmu „tuhé alternativní palivo“, včetně uvedení výsledků laboratorních 

zkoušek s dalšími příměsemi, o které se toto palivo obohacuje. V další části jsou shrnuty 

technologické postupy pro získávání energie z TAP, na což navazuje třetí část, ve které jsou tyto 

technologie navzájem porovnány. V poslední části jsem provedl analýzu současné situace v oblasti 

nakládání s odpadem na Ostravsku, do které je zahrnuta i plánovaná stavba spalovny v areálu 

bývalého dolu Barbora na katastru města Karviné. 
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Abstract:  

The bachelor thesis deals with the phenomenon of using solid alternative fuel as one of 

the sources for production of electricity and heat. The work is divided into 4 parts, whereas in 

the first part I am focusing on the term „solid alternative fuel“ including results of laboratory 

tests with other admixtures, on which the fuel enriched. In the other part there are summarized 

technological processes for production of energy from TAP. It continues to the third part in 

which there is comparison of these technologies. In the last part I analysed current situation 

relating to junk management around the Ostrava city. It also includes planned construction of 

incinerator in the area of ex mine Barbora in the land of Karviná city.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AFB  Atmospheric Fluidizer Bed 

AFBC  Atmospheric Fluidizer Bed Combustion 

CaCO3  Uhličitan vápenatý 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

ČR  Česká Republika 

EU  Evropská Unie 

HCl  Kyselina chlorovodíková 

Hg  Rtuť 

HTV  Hoch Temperature Vergasung 

KIC  Krajské výzkumné centrum využívaní komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji 

LTO  Lehký topný olej 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NOx  Oxid dusíku 

PAH  Polyaromatické uhlovodíky 

PCB  Polychlorované bifenyly 

PCDD/F polychlorované dibenzodioxiny  a dibenzofurany 

PFBC  Pressurized Fluidized Bed Combustion 

POPs  Perzistentní organické látky 

SCR  Selective Catalytic Reduction 

SKO  Směsný komunální odpad 

SO2  Oxid siřičitý 

TAP  Tuhé alternativní palivo 

TZL  Tuhé znečišťující látky 
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1. Úvod 

Rok za rokem stoupá množství vyprodukovaného odpadu po celém světě a valná část z něj 

skončí na skládkách odpadu, kde již není dále využit. A tak si můžeme položit otázku „Nedá se nějak 

využít energetický potenciál, který odpad jako takový v sobě nese?“. Již delší léta se v odpadovém 

hospodářství snaží řešit tuto otázku. Odpadové hospodářství je poměrně mladé technologické odvětví, 

které se snaží redukovat množství jak vyrobeného tak uskladněného odpadu. Určuje další nakládání 

s ním, aby mělo co nejmenší dopad na životní prostředí, a taky se jej snaží využít jako druhotnou 

surovinu. 

Samotné zpracování odpadu není tak jednoduché jak by se zdálo. Technologické postupy musí 

splňovat náročné ekologické normy a emisní limity, které se postupem času stále zpřísňují a firmy 

vynakládají nemalé peníze na čistění výstupního materiálu, který se vytváří během procesu, jako jsou 

třeba spaliny. Rovněž obyvatelstvo je rozděleno na dva tábory. Jedni jsou jeho zastánci a druzí jeho 

odpůrci. 

Kapacity skládek nejsou neomezené, proto i z toho důvodu, je pro budoucnost více výhodné 

odpad, dáli se, dále využít nějakou technologií. Nejvíce rozšířenou technologií využívanou odpad jako 

energii je spalování. Díky spalování odpad ztratí ¾ svého objemu, což velmi pomůže kapacitám 

skládek a navíc z něj dokáže získat energii v podobě tepla pro ohřev horké vody. Další velmi slibné 

metody využití odpadu jako zdroje energie se jeví pyrolýza a zplyňování, ovšem obě technologie jsou 

v dnešní době více využívaný v laboratořích než v reálném prostředí.   
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2. Tuhé alternativní palivo 

Tuhé alternativní palivo vzniká z odpadu po vytřídění nebezpečných vlastností. Tyto dva 

pojmy lze definovat dle vyhlášek: 

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

přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. 

Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto 

zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez 

ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, 

odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o 

odpadech osoba sama.  

Zákon o odpadech, § 3 odst. 1 a 2.“ 

„Alternativním palivem se rozumí směs spalitelných materiálů přírodního nebo umělého původu bez 

nebezpečných vlastností uvedených pod kódy H1, H4 až H14 v příloze č. 2 zákona o odpadech. 

Skutečné složení alternativního paliva se ověřuje autorizovanou zkušebnou. Vlastnosti produktu 

spálení (plynných odpadních plynů a tuhých zbytků) jsou ověřovány autorizovanou osobou podle § 15 

zákona o ochraně ovzduší na konkrétním zařízení zdroje znečišťování. Alternativní palivo lze spalovat 

jen v zařízení zvláště velkého, velkého nebo středního zdroje znečišťování, na kterém byla provedena 

spalovací zkouška včetně měření emisí a podmínky využití jeho spalování jsou uvedeny v souboru 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření daného zdroje. Na tato zařízení 

zdroje znečišťování se vztahují vybrané obecné emisní limity podle zvláštního právního předpisu. 

Definice a ustanovení z vyhlášky č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv 

z hlediska ochrany ovzduší, ve znění pozdějších předpisů“ 

2.1. Původ odpadu a alternativního paliva [1] 

Když ještě lidé žili kočovným způsobem života, se s problémem týkajícím se odpadků 

nezatěžovali. Většina z nich totiž byla organického původu z přírodních materiálů, která se rychle 

rozložila. Až když se lidé začali usazovat, vznikal problém co s hromadícím se odpadem, který se 

nestíhal dostatečně rychle rozkládat v závislosti na spotřebě obyvatelstva. Problémy s odpadky byly 

stále větší přímo úměrné rozrůstajícím se městům, což v 19. století mělo za následek vypuknutí 

epidemie cholery.  

V té době nastal zlom, kdy se začal tento problém řešit. Pro splašky se začala budovat kanalizace a 

pevné odpady byly odvážené na skládky. Ovšem kapacita skládek byla zanedlouho přeplněná, 

důsledkem toho bylo vybudování spaloven, které razantně zmenšily objem odpadu.  

V letech 1876/77 byly vybudovány spalovny v Leedsu, Manchesteru a Birminghamu. Dále byly 

budovány spalovny v Německu, v roce 1904 byla vybudována první spalovna ve Švýcarsku, která byla 



 

- 3 - 

 

schopná spálit 11 tun odpadu za den. Roku 1905 také první spalovna vznikla v Brně a provozována 

byla do roku 1941. V Praze vznikla v 30 letech minulého století, která později sloužila jako teplárna a 

zbouraná byla na začátku 21. století.  

 

Obr. 1 Skládka odpadu [11] 

Dnes existuje spousta zákonu a nařízení v Evropě, jak má správně odpadové hospodářství vypadat. 

V Evropě existuje na 340 zařízení, které energeticky využívají komunální odpad. Tři taková zařízení 

jsou i na území České Republiky. Jsou to spalovny v Brně, malešická spalovna a spalovna v Liberci. 

Jako palivo se v nich používá zbytky komunálního odpadu po vytřídění recyklovatelných složek. Ze 

získané energie odpadu se vyrábí teplo a elektrická energie. 

2.2. Charakteristiky alternativních paliv 

Alternativní paliva v porovnání s černým uhlím mají nižší výhřevnost. V závislosti na obsahu 

popela a vody je u biopaliv výhřevnost v rozmezí 15 až 18 MJ/kg. Odpadní dřevo s obsahem vody 

10% má výhřevnost 17 MJ/kg. Splaškové a čistírenské kaly mají výhřevnost v rozmezí 2 až 12 MJ/kg 

a závisí na obsahu vody. V tab. 1 je přehledně zpracovaná analýza paliv pro kombinované spalování. 

Z této tabulky se dá vyčíst, že dřevo a sláma mají podobné složení, avšak sláma má podstatně vyšší 

obsah chloru přičemž hrozí nebezpečí koroze dodatkových ploch. U odpadového dřeva se může 

vyskytovat vysoký obsah dusíku (více než 3%) a těžkých kovů. Zvýšený obsah těžkých kovů mohou 

mít i čistírenské kaly.  
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Tab. 1 Analýza uhlí a vybraných alternativních paliv [23] 

 

2.3. Tuhé alternativní palivo s biomasou [2] 

V roce 2011 bylo vyprodukováno přes 30 mil. tun odpadu v České Republice. Z čehož bylo 

využito celkem 37% odpadu, zbytek je skladován, vyvezen do členských zemi EU nebo mimo EU atd. 

Z celkového množství vyprodukovaného odpadu je pouze 3% využito jako palivo k výrobě elektřiny. 

Dle vyhlášky číslo 357/2002 sb. můžeme alternativní palivo spalovat pouze v kotlích středních 

výkonů, tzn. od 200 kW výš. Tuhé alternativní palivo je vyrobeno z odpadu, které neobsahuje 

nebezpečné vlastnosti uvedené pod kódy H1, H4 až H14 v příloze č. 2 Zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb., určené k využití a zužitkování ve spalovnách nebo v zařízeních k spoluspalování  a splňující 

požadavky na třídění a specifikaci, stanovené v CEN/TS 15359. Spalování směsného komunálního 

odpadu není zdaleka tak výhodné, jako výroba z tohoto materiálu výhodnější tuhé alternativní palivo, 

jehož výhodou po úpravě na pelety nebo brikety je dlouhodobé skladování a zároveň snadná 

manipulace a doprava k odběrateli. „Tuhé alternativní palivo lze využít v předem stanovených 

systémech spalování jako je spalování na roštu, spalování ve fluidním kotli nebo zplyňování a kromě 

toho je možné toto palivo spoluspalovat v kotlích na uhlí, v cementárenských pecích anebo 

spoluzplyňovat při zplyňování biomasy a uhlí. Důvodem spoluspalování například v 

cementárenských pecích jsou vysoké teploty s dlouhou prodlevou, které způsobí účinnou destrukci 

organických složek, zásadité prostředí pomáhá ke snížení kyselých plynných emisí a popeloviny a 

těžké kovy jsou vázány do struktury konečného výrobku.“[3] 

Vyhláška č. 357/2002 Sb. stanovuje základní požadavky na tuhá paliva, do kterých jsou zahrnuty i 

alternativní paliva, které můžeme spalovat ve stacionárních zdrojích. Tyto požadavky jsou shrnuty 

v tabulce 1. 
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Tab. 2 Návrh požadovaných parametrů na kvalitu TAP [3] 

 

2.4. Materiály a metodika TAP s biomasou [3] 

Brikety jsou vyráběny z hlavního materiálu tzv. vlákenné chmýří (fluff). Toto chmýří je velké 

několik centimetrů, má nízký obsah vody, jedná se o organickou hmotu různého původu, např. textil, 

lignocelulózové materiály, plasty atd. Znázorněn na obr 1. 

 

Obr. 2 Vlákenné chmýří [3] 

Tento materiál má nízkou hustotu a má možnost být unášen vzduchem. Obsahuje plast, dřevo, papír, 

textil a pryž. Výrobce palivo označuje jako ASAPAL, které je používáno pro spoluspalování 

v cementárenských pecích. 

Brikety mněly průměr 65 mm. na nichž byly prováděny následující testy. První byla mechanická 

zkouška. Brikety byly zváženy a změřeny aby se zjistila jejich měrná hmotnost. Pro zkoušku byl 

použit univerzální trhací stroj ZDM-5, rychlost posuvu byla 6 mm.mm-1 s rozsahem zatěžovací síly 0-
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50000 N. Briketa se vložila do trhacího stroje mezi svírací desky, které k sobě jsou přitlačovány, 

dokud nedojde k destrukci samotné brikety. 

Další zkouška se prováděla v akumulačních kamnech SK-2 se jmenovitým tepelným výkonem 8kW, 

kde byly zjišťovány energetické vlastnosti některých briket a byly provedeny spalovací zkoušky.   

Posledními zkouškami se zjišťoval obsah vody, prchavé a neprchavé hořlaviny a popele. 

2.5. Výsledky zkoušek a vyhodnocení. [3] 

Na briketě se prováděly mechanické zkoušky, kterými se zjišťuje její odolnost proti úderu nebo otěru, 

ke kterým může dojít při manipulaci. Platí, že čím je vyšší měrná hmotnost briket, tím větší je 

množství energie v jednotce objemu a kvalita brikety je vyšší. Obdobně to platí i u odolnosti proti 

poškození. Opět čím větší je zapotřebí destrukční síla k poškození tím je briketa kvalitnější. 

Mechanické vlastnosti briket složených z biomasy a tuhého alternativního paliva jsou uvedeny v tab. 2 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti briket. [3] 

 

Ve výsledcích můžeme vidět že brikety mají nižší měrnou hmotnost. Ve zvýšení měrné hmotnosti se 

ukázala kombinace TAP+Ekobiopal s 20% přídavkem uhlí. Ekobiopal je biopalivo na bázi 

čistírenských kalů a rostlinné biomasy. Největší destrukční síly byly zapotřebí pro složení TAP+topol, 

rovněž Ekobiopal má dobré vlastnosti. Nejméně kvalitní brikety se ukázaly směs TAP+TTP. 

Při spalování briket analýza prvku ukázala, že obsah síry a chlóru v briketách se s použitím kombinace 

směsi TAP a biologického odpadu snižuje, naopak s přídavkem uhlí se zvyšuje.   
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3. Předpoklady energetického využívání odpadů [21] 

Ačkoliv směrnice Evropské unie o odpadech rozlišuje energetické využívání odpadů a jeho 

odstraňování spalováním a další směrnice Evropské unie o spalování odpadu vyžaduje energetické 

využívání odpadu, příslušná paliva dosud chybí. 

 Zásadní použití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie – proces zahrnuje 

spalování odpadu tehdy, je-li odpad použit jako prostředek k výrobě energie, tj. když je zásadní část 

odpadu použitá za smysluplným účelem výroby energie za následujících předpokladů: 

 Spalováním odpadu se získá více energie, než je zapotřebí pro vlastní spalovací 

proces. 

 Část získaného energetického přebytku ze spalovacího procesu bude skutečně jako 

tepelná nebo elektrická energie využita. 

 Většina odpadu bude spotřebovaná pro spalování a větší část uvolněné energie bude 

využita. 

V poslední době jsou patrné tendence vázat energetické využívání odpadů na určitou hodnotu 

výhřevnosti. Lze se oprávněně domnívat, že více méně podobnou strukturu výhřevnosti může 

vykazovat evropský, tedy i český komunální odpad. Pokud by se stanovila jistá hodnota výhřevnosti 

jako vymezovací kritérium pro energetické využívání/odstraňování, znamenalo by to, že by odpady 

byly teprve od této hodnoty výhřevnosti využívány a pod touto hodnotou pouze odstraňovány. 

Praktická proveditelnost tohoto záměru je diskutabilní. 

3.1. Následky pro Českou republiku [21] 

V případě, že by se legislativa předpisu EU odchylovala od práva členského státu, je nutné 

patřičnou národní právní úpravu přizpůsobit tak, aby její výklad byl konformní s právem evropských 

společenství. Pro Českou republiku jsou směrodatné následující dokumenty: 

 Směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu vyžaduje pro energetické využívání: 

“Veškeré teplo vznikající při spalování nebo spoluspalování bude podle možnosti 

rekuperováno“. 

 Směrnice 75/442/EHS o odpadech, kvalifikace spalování odpadu jako využívání: 

“Hlavní použití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie“, 

kvalifikace spalování odpadu jako odstraňování: “Spalování na pevnině“. Pro NO je to 

zase Směrnice 91/689/EHS. 

 Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech, novelizace č. 106/2005 Sb. a č. 314/2006 Sb. 

řeší kvalifikace spalování odpadu jako využívání: “Využití odpadu způsobem 

obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie“, kvalifikace spalování 

odpadu jako odstraňování: “Spalování na pevnině“. Definice energetického využívání 

odpadů v zákoně o odpadech je srozumitelná. Odpad nepotřebuje po vlastním zapálení 

ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije na potřebu vlastní nebo 
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dalších osob. Také vyhovuje výše uvedeným předpokladům pro energetické využivání 

odpadu formulovaných v rozsudcích Evropského soudního dvora. V budoucnu lze 

očekávat, že pro každé zařízení na spalování odpadu s výrobou energie bude 

vyžadován průkaz splnění předpokladů formulovaných v rozsudcích Evropského 

soudního dvora z roku 2003, aby mohlo být kvalifikováno jako zařízení na 

energetické využívání či odstraňování odpadu.  

 

3.2. Vyjádření ministerstva životního prostředí ve věci podpory energetického využívaní 

odpadů. [4] 

Česká republika má z dlouhodobého hlediska malou míru energetického využití odpadu (viz. 

Obr. 3). MŽP plně podporuje výstavby ZEVO (zařízení pro energetické využívaní odpadu) a to i jako 

součást mezinárodních nebo krajských integrovaných systému nakládaní s odpady. To je v souladu 

s českou i evropskou legislativou. Dříve než bude možno odpady energeticky využít, se musí vytřídit 

v místě vzniku nebo v zařízeních k tomu určeným. Protříděné složky budou recyklovány, materiálově 

využitý a až poté již dále nevyužitelný odpad energeticky využit. 

 

Obr. 3 Porovnáni energetického využití odpadu v Evropě. [4] 

 Hlavními prioritami MŽP v oblasti energetického využití komunálního odpadů jsou: 

 v souladu s cíli stanovenými směrnicí 1999/31/ES o skládkách odpadů, které udávají snížení 

ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládky. Směsný komunální 

odpad (po separaci využitelných složek), který není možné dále materiálově využít, obsahuje 

průměrně více než 40 % biologicky rozložitelné složky, která je na skládkách hlavním 

zdrojem skleníkových plynů a potenciálně nebezpečných výluhů. 
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 v souladu se směrnicí č. 98/2008 o odpadech má jiné využití odpadů, např. energetické, 

přednost před pouhým odstraněním odpadů skládkováním, které v ČR zatím, z pohledu 

komunálních odpadů, převažuje 

 v souladu se strategií Evropa 2020 jde o náhradu primárních zdrojů energie tzv. obnovitelným 

zdrojem – dále nevyužitelných složek směsných komunálních odpadů. 

 

 

 

4. Technologie pro kombinované spalování a zplyňování 

Ve světě se používají dvě technologie. 

První spočívá v přímém spalování paliva s odpadů a biopaliva s primárním palivem ve 

spalovací komoře, druhá v zplyňování nebo pyrolýze, kdy se spaluje vyrobený plyn ve spalovací 

komoře s primárním palivem. U první metody se přivádí alternativní palivo do těchto prostor: 

 Uhelných mlýnů 

 Spalovací komory v úrovni hořáků (upravené palivo) 

 Spalovací komory nad úrovní hořáků 

Kombinované spalování má výhodu, že u něho není nutné provádět velké rekonstrukce a úpravy 

provozovaného spalovacího zařízení. 

Hlavní problémy můžeme popsat takto: 

 Hnědé uhlí se mele ve ventilátorových mlýnech a černé v kulových mlýnech. Pokud je 

u ohnišť na černé uhlí 10% podílu biopaliva tak se celkový objem paliva zdvojnásobí. To 

vylučuje možnost společného mletí a dávkování paliva do kotle. U paliv s nízkou teplotou 

tavení může docházet k nánosům v přívodech do hořáku a v mlýnech. 

 

4.1. Spalování ve fluidních kotlích [5] 

Pro spalování širokého rozsahu paliva byly vyvinuty kotle pracující na principu spalování 

paliva ve fluidní vrstvě. Fluidizace je děj, při kterém je souhrn pevných látek udržován ve vznosu 

proudem plynu nebo kapaliny. Fluidní vrstva tvoří dispersní systém, který se vytváří průtokem plynu 

vrstvou částic nasypaných pod pórovité dno, kterému se říká fluidní rošt.  

Výhody fluidního spalování: 

 Možnost dávkování vápence do kotle za účelem častého odsíření spalin, účinnost odsíření je 

od 40 do 95% podle typu kotle, kvality promísení paliva s aditivem a množství dávkovaného 

vápence, fluidní kotle tedy nevyžadují budování odsiřovacího zařízení za kotlem. 

 Nízké teploty ve fluidní vrstvě a odstupňovaný přívod vzduchu do ohniště mají dobrý dopad 

na redukci NOX ve spalinách. 

 Ve fluidních kotlích můžeme spalovat i méněhodnotná paliva a odpady s velmi nízkou 

výhřevností, v jiných typech kotlu nespalitelné. 

 Spalování probíhá s vyšším zatížením roštové plochy oproti klasickým roštovým kotlům a 

rozměry roštu proto jsou nižší. 
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 Mají nižší komínovou ztrátu, neboť odsířené spaliny na konci kotle mohou mít v důsledku 

nižšího rosného bodu nižší teplotu. Účinnost kotlů bývá při jmenovitých parametrech 92-94 % 

Nevýhodou fluidních spalování: 

 Stavba spalovny je finančně náročná a nejde budovat po etapách 

 Obsluha musí být kvalifikovaná 

 Vysoké náklady na údržbu a provoz zařízení 

 Náročný proces čištění spalin 

 Zvýšená citlivost na granulometrii paliva 

4.1.1.  Atmosférické fluidní kotle se stacionárním fluidní vrstnvou (AFB). [5] 

        1 – zásobník paliva  

 2 – fluidní vrstva 

          3 – obratová komora 

          4 a 5 – přehřívák 

          6 – ekonomizér 

          7 – LUVO 

 

 

 

                 Obr. 4 Kotel s bublinkující fluidní vrstvou. [5] 

Charakteristickým rysem těchto kotlů je bublinkující (stacionární) fluidní vrstva se zřetelnou 

hladinou. Schéma kotle je na obr. 8. Palivo je přiváděno ze zásobníku paliva (1) do spalovací 

komory (2), kam je přiváděn i spalovací vzduch. Primární vzduch je veden skrze fluidní rošt a vytváří 

z paliva a aditiva fluidní vrstvu. Spaliny znečištěné popílkem pak odchází dohořívací komorou (kam 

bývá přiveden sekundární vzduch) do mezitahu (3), kde je odloučena velká část tuhého úletu. Dále 

spaliny prochází výhřevnými plochami parní části kotle (přehřívákem (5), ekonomizérem (6)) a 

ohřívákem vzduchu (7). Popílek je odveden na úložiště, u některých systémů je zaváděn zpět do 

fluidní vrstvy (2). 

4.1.2.  Atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou (AFBC) [5] 

Principem kotlů s cirkulující fluidní vrstvou je cirkulace částic fluidní vrstvy (paliva i aditiva) 

mezi spalovací komorou a cyklonem, ze kterého jsou vraceny zpět do fluidního ohniště. Společným 

znakem těchto kotlů je prostup všech spalin z ohniště přes cyklony. Výhodou je delší pobyt částic ve 

spalovacím prostoru, který vede k lepšímu odsíření i vyhoření uhlíku (snížení ztráty mechanickým 

nedopalem). Tyto kotle se staví pro vyšší výkony než kotle bublinkující (výkony 50–700 MWt). 
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Na rozdíl od kotlů AFB není u těchto kotlů zřetelná hladina fluidní vrstvy, která expanduje do 

prostoru ohniště. V důsledku cirkulace přes sifon se pevné částice vrací zpět do ohniště. Uvádí se, že 

průměrně velká částice paliva cirkuluje 10–15× než dojde k jejímu vyhoření. Základní schéma AFBC 

je na obr. 5. Drcené palivo je dodáváno spolu s mletým vápencem CaCO3 (1) do fluidní vrstvy (2). 

Roštem se přivádí primární vzduch (3) v podstechiometrickém množství, cca 70 % z celkového 

přiváděného vzduchu do kotle. Nad rošt se přivádí vzduch sekundární (4). Vlastní komora je vyložena 

membránovými stěnami. Rychlost spalin a popele ve výhřevných plochách je 4–8 m.s
−1

. Spaliny ze 

spalovací komory odchází do cyklonu (5), kde se odloučí 90 % prachových částic. Částice se vrací 

přes sifon (6) zpět do fluidní vrstvy (2). Kromě vracení popele je možná též cesta přes externí chladič 

popele (7), v němž jsou výhřevné plochy tlakového systému. Externí chladič tak zvyšuje 

regulovatelnost výkonu kotle a parametrů páry a lépe umožňuje přechod na jiná paliva. 

 

1 – přívod paliva,  

2 – fluidní vrstva, 

 3 – primární vzduch, 

 4 – sekundární vzduch, 

 5 – cyklon, 

 6 – fluidní uzávěr (sifon), 

7 – externí chladič popele, 

 8 a 9 – přehřívák, 

 10 – ekonomizér, 

11 – LUVO 

 

 

 

 

4.1.3.  Spalování ve fluidních ložích za zvýšeného tlaku (PFBC) [6] 

Ve spalovnách PFBC se uhlí a TAP spaluje v cirkulující nebo kypící fluidní vrstvě při 

zvýšeném tlaku. Díky zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku tento proces probíhá se zvýšenou 

intenzitou, což umožňuje disponovat menší celkovou velikostí jednotky (v porovnání s klasickou PF 

elektrárnou) při zachování stejného výkonu. Vznikají zde vysoce horké plyny o vysokém tlaku, které 

Obr. 5 Kotel s cirkulující fluidní vrstvou [5] 
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po vyčištění je možno použít k pohonu plynové turbíny. Rovněž se využívá i parní turbína, která je 

poháněna parou vznikající z odpadního tepla primárního procesu. 

Dnešní všechny komerční PFBC elektrárny využívají kypící lože a pracují při tlaku 1,2 MPa 

a 850 °C. Sama turbína poskytuje stlačený spalovací vzduch. Plyny vycházející z PFBC lože 

procházejí cyklónou, poté jsou přiváděny na turbínové lopatky. Plyny vycházející z turbíny vstupují 

do tepelného rekuperátoru, za kterým se nachází odlučovač pevných částic, kterým plyn projde, než je 

vypouštěn do ovzduší. Teplo z tepelného výměníku a z rekuperátoru se využívá k ohřívání páry 

užívané v teplotním cyklu. 

 Pro snížení emisí oxidu síry se přidává mletý vápenec nebo dolomit přímo do spalovacího 

lože, a to buď v pastózní, nebo suché podobě. Obyčejně se palivo přivádí ve formě směsi skládající se 

ze 30% vody a 70% uhlí, ovšem existuje elektrárna ve Španělsku (Escatron) spalující pouze suché 

uhlí. Omezení emisí NOx se děje přidáním čpavku spolu s SCR. K odstranění prachu z proudu 

stačeného plynu se užívá cyklon, ačkoliv není zaručeno úplné odstranění pevných částic. Proto jsou 

konstrukčně upraveny přímo plynové trubky, pro lepší schopnost odolávat prachu obsaženému 

v plynu. V Japonské elektrárně Wakamatsu se testuje filtrace horkých plynů za použití 

vysokoteplotních filtračních zařízení vyvinutých firmou Asahi Glass. 

Účinnost cyklu se pohybuje okolo 41 – 42 % (LHV), v případě elektrárny Wakamatsu se 

očekává, že bude vyšší. 

 

4.2. Spalování pomoci pyrolýzy. 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, patřící mezi širokou skupinu termických procesů. 

Termické procesy jsou technologie, které na odpad působí teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické 

stability. V jednotlivých technologiích se využívá široké rozmezí teplot od 300 do 2000°C, u čehož 

není vzatá úvaha chemické povahy probíhajících dějů. Z toho důvodu dělíme termické procesy do 

dvou kategorií: 

1. Prcoces oxidativní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší 

vzhledem ke zpracovanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování). 

2. Proces reduktivní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo substechiometrický 

(pyrolýza a zplyňování). 

Pyrolýzou je myšlen termický rozklad organických materiálu bez médií obsahujících kyslík. 

Základem pyrolýzy je zahřátí pyrolýzy nad mez termické stability zde se vyskytujících organických 

sloučenin, díky čemuž dochází k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. 

Dle využívané teploty můžeme pyrolýzu rozdělit na: 

1. Nízkoteplotní (<500°C) 



 

- 13 - 

 

2. Středoteplotní (500-800°C) 

3. Vysokoteplotní (>800°C) 

 

4.2.1.  Komunální odpad a pyrolýza [10] 

Pro pyrolýzu je vhodnou složkou komunálního odpadu jeho biologická rozložitelná část. Dle 

zákona o biologicky rozložitelném odpadu č. 185/2001 rozumí takový odpad, který podléhá 

anaerobnímu nebo aerobnímu rozkladu. Mezi komunální odpady, které jsou biologický rozložitelné 

patří separované odpady z domácnosti a zahrad, odpady z tržišť, dále odpady z veřejné zeleně, odpady 

z kuchyní a ze stravoven. Takovým příkladem biologického komunálního odpadu můžou být zbytky 

zeleniny a ovoce, zbytky jídla, rostlin, papír, tráva, listy, lepenka, piliny, peří, trus hospodářských 

zvířat, vlasy, chlupy, plastové fólie, potravinové obaly, tašky z biologických plastů a textil. 

Pro směsný odpad je složité optimálně navrhnout podmínky pyrolýzního procesu, protože se 

skládá z různého materiálu o různých velikostech a rovněž obsahuje chlór a těžké kovy. Proto je 

vhodné vytřídit složky komunálního odpadu, které mohou být vhodnějším výchozím materiálem pro 

pyrolýzu, např. papír, lepenka, použité dřevo, plasty, textil. Vyjmenované suroviny mají vyšší 

energetickou hodnotu než klasický směsný komunální odpad. 

Větší část spalitelných složek v komunálním odpadu zahrnuje lignocelulózu, díky čemu 

můžeme průběh pyrolýzy těchto materiálu srovnávat s pyrolýzou biomasy. Například u pomalé 

pyrolýzy lepenky, odpadního dřeva a textilu při teplotě 350 °C vzniká přibližně 32% pyrolytického 

koksu, který je produktem tepelné degradace hemicelulózy a celulózy, které jsou aktivně rozkládány 

při teplotách 250 – 350 °C. Se vzrůstající konečnou teplotou procesu postupně klesá množství 

vzniklého koksu, při teplotě nad 600 °C již pyrolýza neovlivňuje množství vznikajícího koksu. 

Pyrolýzní koks vzniklý z odpadních materiálu během jejich pyrolýzy obsahuje 38 – 55 % 

energetického obsahu výchozího materiálu. Vlastnosti pyrolytického koksu závisí na povaze 

nespalitelných látek, které se v pyrolýzním procesu nerozloží ale zůstávají v pevné fázi. Při konečné 

teplotě 600 °C vzniká 26% pyrolytického koksu z lepenky, 22% pyrolytického koksu z použitého 

dřeva a 19% z textilu. 

Vzniklá pyrolytická kapalina je do teploty 600 °C stabilní, její množství závisí na druhu 

použité suroviny, ze dřeva vzniká 44%, z lepenky 32% a z textilu 45%. Při konečné teplotě nad 

600 °C klesá množství kapalné fáze na cca 35 – 37 % vlivem krakování (tepelného štěpení) těžkých 

molekul, díky čemu se zvyšuje množství plynných produktů. Pyrolýzní kapalina vzniklá z pyrolýzy 

lepenky, dřeva a tectilu, která má výhřevnost kolem 10 – 12 MJ/kg představuje přibližně 20 – 30 % 

energetického obsahu výchozí suroviny. Pyrolýzní olej je tvořen převážně z vody a oxidované látky 

jako furany, anhydrity cukrů a deriváty karboxylových kyselin. 
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Plynný produkt z pyrolýzy lepenky, dřeva a textilu je tvořen z více jak dvou třetin CO a CO2, 

dále se zde objevuje methan a vodík kterých množství obsažené v pyrolýzním plynu se zvyšuje při 

teplotách nad 500 °C. 

 

4.2.2.  Schéma pyrolýzní jednotky BABCOCK [7] 

 

Obr. 6 Schéma pyrolýzní jednotky BABCOCK [7] 

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

4.2.3.  Druhy pyrolýzy [8] 

U pyrolýzy můžeme řídit hlavní parametry, jaké jsou teplota, rychlost zahřátí, doba zadržení 

materiálu které ovlivňují vlastnosti biomasy (granulometrie, vlhkost). Z toho hlediska máme tři druhy 

průběhů pyrolýzy. 

1. Pomalá pyrolýza 

Pomalá pyrolýza neboli karbonizace probíhá při teplotách okolo 450°C z pomalou rychlostí 

zahřívání, díky čemu dochází k vypařování a vzniklý produkt má přibližně stejný podíl tuhých 

plynných a kapalných produktů. 
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Základní varianty pomalé pyrolýzy 

 Pálení v retortách 

 Karbonizační pece 

Mezi těmito dvěma technologiemi je hlavní rozdíl v přívodu tepla, bez kterého se pyrolýza 

neobejde. V retortách je teplo přiváděno z venku přes plášť spalováním jiného, většinou odpadního 

paliva na což v karbonizačních pecích se teplo získává zevnitř spalováním části dřeva. 

2. Rychlá pyrolýza [9] 

U tohoto procesu jsou organické materiály rychle zahřáty bez účasti vzduchu na teploty 450 –

 600 °C. Při těchto podmínkách se vstupní materiál přemění na pevný zbytek (dřevěné uhlí) a stabilní 

plyny. Plyny se odvádějí do kondenzátoru, kde se zkondenzují na pyrolýzní olej. Ze vstupní suroviny 

je možno získat 50 až 75 % váhového množství bio-oleje. 

Získaný olej je stabilní kapalné biopalivo, které můžeme na rozdíl od biomasy nebo jiných 

energetických surovin snadno přepravovat i skladovat. Energetická hustota oleje je 4 – 5x vyšší než u 

vstupní suroviny. 

Pyrolýzní olej je možně široce využívat, jak ve výrobě tepla, elektřiny, tak u pohonných hmot 

a v chemickém průmyslu. 

Vlastnosti pyrolýzního oleje: složení C2H5O2, hustota 1150 – 1250 kg/m
3
, výhřevnost         16 

– 20 MJ/kg, obsah vody 15 – 30 % 

 

Obr. 7 Využití pyrolýzního oleje [9] 
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4.3. Zplyňování odpadu 

Zplyňováním odpadu rozumíme přeměnu uhlíkatých materiálů na hořlavá plynná paliva 

žádaného složení. Na rozdíl od pyrolýzy zplyňování probíhá za přítomnosti reaktivních plynů (O2, 

vzduch, vodní pára), tyto prvky dále umožní přeměnu koksovitých zbytků na plynné produkty. 

Zplyňování probíhá při teplotách převyšujících 800°C, při níž dochází k oxidaci vzniklého 

pyrolýzního koksu podstechiometrickým množstvím kyslíku. Zplyňováním odpadů se vytvoří tři 

složky, a to tuhá fáze, kapalná fáze a syntézní plyn. Hlavní složkou je syntézní plyn, který se může 

následně spalovat nebo využit v generátorech pro výrobu elektrické energie. Syntézní plyn se skládá 

z oxidu uhelnatého a vodíku (může být až 85%), dusíku, oxidu uhličitého, metanu a dalších 

uhlovodíkových plynů. Tento plyn disponuje vysokou výhřevností, proto ho můžeme použít jako 

topné palivo k výrobě páry, výrobě elektrické energie nebo jako základní chemickou surovinu 

v rafinérském a petrochemickém odvětví. Výhřevnost syntézního plynu závisí na složení dodávaného 

vstupního odpadu. Možným dalším produktem je vodík pro využití v palivových článcích. Díky 

vysokým teplotám je u této technologie výhodou, že nevznikají vysoce toxické dioxiny, polycyklické 

aromatické uhlovodíky a furany. Vznikající struska se dále chladí a taví ve vodní lázni. Tím vzniká 

jemný sklovitý glutamát, který se používá ve stavebnictví. 

4.3.1.  Technologie zplyňování [11] 

Nejčastěji používaným zařízením pro zplyňování odpadu je reaktor HTV (Hoch-Temperature-

Vergasung) od firmy Voest-Alpine nebo zařízení od firmy Thermoselect. 

 

Obr. 8 Technologie zplyňování [11] 
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Zplyňování v reaktoru HTV nám umožňuje využívat a zpracovávat celou řadu odpadů. 

Reaktor se skládá ze speciální zplyňovací komory, kde v dolní části komory je vodní granulační lázeň 

a vynášecí zařízení pro odtah granulové sklovité strusky. Do zplyňovací komory vedou dvě svislé 

šachty kde naproti nim je umístěn speciální kombinovaný hořák. Hořák spaluje cizí nebo vlastní plyn, 

olej jako podpůrné palivo nebo rozličné kapalné odpady. Vstupní materiál je drcen a dávkován 

šnekem. Samotné zplyňování se uskutečňuje v reakční komoře, kde teplota dosahuje až 1600°C.  Díky 

vysokým teplotám dochází k rozštěpení všech organických látek včetně metanu, kromě CO a H2. 

4.3.2.  Výhody a nevýhody zplyňování odpadu 

Výhody zplynování odpadů 

 Menší vznik emisí než při spalování 

 Vzniklý syntézní plyn je po vyčištění dále využíván a zpracováván (lze využít jako 

pohon pro spalovací turbínu, spalovací kotle, motorů, parní turbíny, vodík lze využít 

v palivových článcích a metan v energetice) 

 Kogenerace – výroba elektrické a tepelné energie 

 Strusku lze využít jako inertní materiál ve stavebnictví 

 Výhodou oproti spalovnám může spalovat i směsné odpady 

 Díky vysokoteplotnímu zplyňování nevznikají vysoce toxické dioxiny, polycyklické 

aromatické uhlovodíky afurany 

Nevýhody zplyňování odpadu 

 Z ekonomického hlediska je zplyňování vhodné pouze u některých druhů směsných 

odpadů 

 Kladené vysoké nároky na kvalitu syntézního plynu a na jeho vyčištění 

 Množství celkové vzniklé energie závisí na energetickém obsahu odpadů 

 Vznik nebezpečných látek jako HF, HCl, SO2, těžkých kovů 

 Stejně jako u pyrolýzy a spalování je nutné vzniklé spaliny čistit 

 Vysoké investiční náklady 
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5. Porovnání jednotlivých procesů pro zpracování TAP. 

5.1. Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých metod 

Zplyňování, spalování a pyrolýza jsou metody, kterými se redukuje množství odpadů a 

dovolují nám z nich získat inertní materiál který, jíž dále není svými vlastnostmi ohrožením pro okolí. 

Tuhý inertní materiál však nekončí nevyužit, ale hojně se využívá hlavně ve stavebnictví 

v cementárenských firmách, nebo pro rekultivační účely. Díky termickým technologiím zpracování 

odpadu se nám naskytuje další energetické využití a to třeba výroba horké vody, nebo výroba 

elektrického proudu z horkých plynů nebo z páry.  

 Při různých procesech se rovněž různě prokují i výstupní látky. Během spalování se 

produkuje struska, popílek, spaliny a odpadní voda. Největším problémem u tohoto procesu jsou 

spaliny, které obsahují celou řadu nebezpečných látek jako SOX, NOX, CO, CO2, HCl, Hg a taky 

toxické látky s karcinogenními vlastnostmi PCDD/F. U pyrolýzy se vytváří pyrolýzní plyn, pyrolýzni 

koks, dehet a odpadní voda. Široké další využití má získaný pyrolýzní plyn, ze kterého jde využít 

metan v energetice, nebo vodík ve vodíkové technologii, ovšem může byt i klasicky spalován s 

produkcí emisí. Podobně jako pyrolýza je na tom zplyňování, ze kterého vzniká dehet, syntézní plyn, 

struska a popel. Syntézní plyn je možno dále využívat třeba jako pohon spalovací turbíny, nebo z něj 

využit metan v energetice, nebo dále spalovat. Hlavní výhodou pyrolýzy a zplyňování je, že 

neprodukují toxické látky typu POPs, rovněž produkují méně emisí, čímž jsou sníženy náklady na 

filtraci a čištění spalin. 

5.2. Porovnání jednotlivých procesů z hlediska ekologie 

V této části se věnuji škodlivinám naměřeným v jednotlivých procesech spalování a jejich 

následném porovnáním.  

Tab. 4 Tabulka koncentraci látek na výstupu jednotlivých procesů spalování [20] 

Druh kotle \ Látka TZL SO2 NOx CO PCDD/F PCB PAH Hg 

 mg.m
-3 

mg.m
-3 mg.m

-3 mg.m
-3 ng.m

-3 
ng.m

-3 
ng.m

-3 
mg.m

-3 

Granulační + odsíření 25 420 440 58 0,0025 0,098 230 0,0094 

Roštový 44 2 115 468 229 0,060 0,0013 660 0,0033 

Fluidní  15 446 286 11 0,0045 0,182 192 0,0205 

Spalovna 4,3 27,4 174 8,6 0,0046   0,022 

Koksovna 18 324 466      

Vysvětlení jednotlivých látek 

TZL: Tuhé znečišťující látky [13] 

Tuhé znečisťující látky v podobě prachu, jsou to částice v rozmezí velikosti od 0,1 µm až po 

0,5 mm. charakteristické různorodým složením. Z pohledu lidského zdraví jsou nejnebezpečnější 
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částice o velikostech od 0,25 po 5µm., přičemž v plících jsou nejvíce zadržovány částice o velikostech 

okolo 1µm.. Nejvýznamnější jsou těžké kovy. 

Těžké kovy 

Těžké kovy jsou kovy, jejichž hustota přesahuje velikost 4500 kg/m
3
, mají tendenci se 

shromažďovat v potravinářském řetězci a jsou toxické. Kovy můžeme rozdělit dle různé míry toxicity 

a dle různého působení na lidské organismy. 

 Prvky silně toxické: As, Cd, Hg, Pb, Cr, Th a Ni 

 Prvky potenciálně toxické: Co, Cu, Fe, Mn, Se a Zn 

 Prvky méně toxické: Sb, Sn, V 

Spalovací procesy jsou významným zdrojem zejména As, Cd, Hg, Ni, Se, Sn a V. Forma v jaké se 

těžké kovy vyskytují v palivu a jejich množství, má vliv na množství těžkých kovů z nich uvolněných 

během spalování. Rovněž je množství určeno podmínkami při spalování v ohništi (oxidační a redukční 

podmínky, doba zdržení částic a teplota v ohništi). 

SO2: Oxid siřičitý [13] 

Oxid siřičitý spolu s tuhými částicemi jsou hlavními látkami znečisťujících ovzduší 

v městských oblastech po celém světě. Oxid siřičitý je jedovatý plyn, který je bezbarvý a štiplavě 

páchne, reaguje na různých povrchách tuhých suspendovaných částic. Snadno se rozpouští ve vodě za 

vzniku kyseliny siřičité a vznikajícímu teplu. 

NOX: Oxidy dusíku [14] 

Tato skupina látek zahrnuje širokou škálu oxidu dusíku. Nejčastěji se vyskytujícími jsou: oxid 

dusnatý (NO, plyn je bezbarvý a bez zápachu) a oxid dusičitý (NO2, plyn se vyznačuje 

červenohnědým zabarvením a štiplavým zápachem). Dále do této skupiny náleží oxid dusitý (N2O3), 

oxid dusičitý (N2O5) a tetraoxid dusíku (N2O4). Existují ještě další oxidy dusíku, které se vyskytují 

v menších množstvích a nepředstavují větší riziko. 

CO: Oxid uhelnatý [13]  

Je to bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti, je nedráždivý a lehčí jak vzduch a rovněž je silně 

jedovatý. S kyslíkem se prudce slučuje, má sině redukční vlastnosti, ve vodě se slabě rozpouští. Ve 

spojení se vzduchem při koncentraci oxidu uhelnatého od 12,5 po 74,2 % vybuchuje. Vzniká při 

nedokonalém spalování fosilních paliv i biomasy a to jak v mobilních tak i stacionárních zdrojích. 

Vzniká zejména pokud: 

 když je teplota spalování příliš nízká, aby mohlo dojít k oxidaci paliva na oxid uhličitý.   

 Čas hoření ve spalovací komoře je přiliž krátký 

 Nedostačující množství kyslíku  
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PCDD/F: polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany [15] 

Jsou to extrémně toxické a lidskému zdraví velmi nebezpečné sloučeniny. Největším zdrojem jsou 

všechny termální procesy. Největší nebezpečí vzniku PCDD/F představuje spalování, při kterém se 

uskutečňuje termické reakce mezi donory chlóru a organickou látkou v přítomnosti kyslíku (spalování 

PVC). V tab. 5 můžeme vidět množství produkovaných PCDD/F při spalování jednotlivých materiálů. 

Tab. 5 Obsah PCDD/F ve spalinách, ng/m3 [15] 

 ng/m
3 

Spalování uhlí 26,2 – 86,9 

Spalování dřeva 151 – 237 

Městský odpad 251 – 398 

Průmyslový odpad 0,1 – 2068 

Nemocniční odpad 11,6 – 40,9 

Vápenka 2 – 155 

 

PCB: polychlorované bifenyly [16] 

Podle úrovně chlorace mohou být bezbarvé až žluté, méně chlorované bifenyly jsou obvykle kapaliny, 

více chlorované patří mezi pevné látky. Jsou to látky přilnavé, inertní, odolné vůči vysokým teplotám 

a nehořlavé. Polychlorované bifenyly se dobře rozpouštějí v organických rozpouštědlech, tucích a 

olejích.  

PAH: polyaromatické uhlovodíky [17] 

Sloučeniny jsou lehce nažloutlé nebo bílé krystalické pevné látky. Jsou velmi slabě rozpustné ve vodě, 

ale snadno se rozpouštějí v olejích a tucích. Vznikají při spalování jakýchkoliv materiálů obsahujících 

uhlík, když není spalování dokonalé. Jedné se o spalování skoro všech uhlíkatých paliv. 

Zhodnocení: 

Z tabulky koncentrací látek si jde jasně povšimnout, že jako nejvíce ekologicky nepříznivý 

dopadl roštový kotel. Ten má největší množství, až dvojnásobné oproti dalším kotlům, produkce 

tuhých znečišťujících látek a dokonce až čtyř násobně větší produkci oxidu siřičitého, stejně tak to 

platí pro množství produkovaného oxidu uhelnatého. Nejlépe je na tom fluidní kotel a spalovna. 
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6. Využití komunálního odpadu na Ostravsku 

6.1. Rozdělení odpadu do skupin a nakládaní s nimi [22] 

a) Odpady z nerostných surovin a uhlí 

Většinou se jedná o odpady kategorie ostatní, inertní materiály, které odpovídají svou 

strukturou proplástkům, nadložním zeminám a balastním zeminám. Životnímu prostředí bývají 

škodlivé až tuhé odpady z úpraven, které zahrnují zbytky flotačních činidel, popřípadě zbytky rud. 

Z pohledu legislativy nejsou odpady z horní činnosti odpadem, ale jsou uloženy na odkalištích a jsou 

posuzovány jako ložiska nerostných surovin a dle toho je s nimi nakládáno. 

Patří sem i odpady které vznikají v kamenolomech při těžbě kamene nebo těžbě vápence ve 

vápencových lomech nebo při těžbě kaolinu. 

b) Odpady průmyslové a z těžby a zpracování ropy 

Zde se zahrnují odpady z vlastní průmyslové výroby a z energetiky. Občas se ve statistických 

přehledech vyskytují i odpady ze zemědělství a z lesnické výroby. Odpady průmyslové jsou velmi 

cennou surovinou, kterou můžeme využit přímo nebo po úpravě v hlavním nebo vedlejším 

recyklačním procesu. Rovněž je možno využít jako sekundární zdroj energie. Průmyslové odpady jsou 

většinou dobře definovatelné, poměrně čisté, znamenají úsporu energie a surovin. I když odpady této 

kategorie mají velkou rezervu ve využití, tak i přesto někdy končí na skládkách bez dalšího 

energetického využití. 

Odpady z dopravy, skladování, těžby a zpracování ropy patří do kategorie odpadu 

nebezpečných k životnímu prostředí a jsou posuzovány jako látky škodlivé k vodám.  

c) Odpady z energetiky 

Do odpadu z energetiky patří většinou odpady ze spalování tuhých paliv a rovněž produkty 

z odsíření spalin u velkých energetických zdrojů. Primárními tuhými odpady ze spaloven jsou popel, 

popílek, škvára a struska. Hlavní využití těchto odpadů zastávají různé obory stavebnictví. Specifickou 

skupinu tvoří odpady z jaderných paliv v atomových elektrárnách, které jsou řazeny mezi odpady 

nebezpečné. 

d) Odpady ze zdravotnictví 

Do skupiny odpadu ze zdravotnictví patří odpady ze zdravotnictví, lázeňské péče, sociální 

péče, zdravotnického výzkumu a rovněž zde jsou zařazeny odpady z veterinární péče. Odpad ze 

zdravotnictví můžeme téměř vždy považovat za odpad nebezpečný. Odpadů ze zdravotnictví vzniká 

velké množství a jeho skladba je velmi různorodá. Dle katalogu odpadu jsou řazeny do skupiny 18 

(odpady ze zdravotnických zařízení – podskupina 18 01, odpady z veterinární péče – 

podskupina 18 02). 
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Infekčnost těchto odpadů je řadí do kategorie nebezpečných dopadů. Likvidace odpadu 

vznikajících ze zdravotnictví musí být realizováno v souladu s platnou legislativou v odpadovém 

hospodářství a taktéž v souladu s legislativou související. Zdravotnické odpady se zneškodňují 

spalováním. Odpady z veterinární oblasti se likvidují v asanačních zařízeních (ústavech) nebo 

v kafileriích. 

e) Odpady komunální 

Komunální odpady jsou odpady většinou z oblasti bydlení, rekreace, dopravy, služeb, ale 

rovněž odpady z nevýrobní sféry průmyslových výrob. Složení odpadu je velmi různorodé a velmi 

záleží na oblasti, odkud tento odpad pochází. Hlavní složky odpadu jsou papír, popel z lokálních 

topenišť, zbytky organického původu, plasty, sklo, kovy, bioodpad, nápojové kartóny, sklo. Součástí 

komunálního odpadu je i podstatné množství velkoobjemových odpadů, rovněž sem patří i drobné 

nebezpečné odpady (baterie, obaly od různých čisticích prostředků, léky apod.), které by mněly být 

vytříděny a zneškodněny aby neohrožovaly životní prostředí. 

f) Odpady nebezpečné 

Nebezpečné odpady mají jendu nebo více nebezpečných vlastností vyznačených v příloze č. 2 

zákona o odpadech. Nebezpečné vlastnosti odpadů a kritéria hodnocení nebezpečných vlastnosti 

odpadu jsou definovány ve vyhlášce č. 376/2001 Sb.. 

Odpad je hodnocen jako odpad nebezpečný, jestliže obsahuje alespoň jedno z následujících 

vlastností: 

 H1 výbušnost 

 H2 oxidační schopnost 

 H3A vysoká hořlavost 

 H3B hořlavost 

 H4 dráždivost 

 H5 škodlivost zdraví 

 H6 toxicitu 

 H7 karcinogenitu 

 H8 žíravost 

 H9 Infekčnost 

 H10 toratogenitu 

 H11 mutagenitu 

 H12 schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo netoxické plyny 

 H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí 

 H14 ekotoxicitu 
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6.2. Obchodní společnost OZO Ostrava s.r.o. [12] 

OZO Ostrava s.r.o. vznikla v roce 1994 z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava, 

která byla založena v roce 1949. V OZO Ostrava pracuje 333 zaměstnanců, z těchto pracovníků je 10 

řídicích pracovníků. Základní činnosti společnosti je svoz, sběr, využívání a odstraňování odpadu 

z měst, obcí, podnikajících subjektů, výroba náhradního paliva pro cementárny, svoz stavební sutě, 

výroba granulátu z PE plastů, třídění skla, třídění a lisování PET lahví, výroba bioplynu, nákladní a 

speciální doprava, odvoz fekálií, poradenství a ekologická osvěta a výchova. 

Hlavní prioritou společnosti je vnímání odpadu jako cenné suroviny a zdroje energie, proto se 

zaměřuje na separaci a další využití odpadu. Společnost OZO Ostrava s.r.o. věnuje vekou snahu na 

rozšiřování sítě separačních nádob a komodit k separaci, rozvoj technologii při svozu, zpracování a 

dotřiďování využitelných složek odpadu, environmentální výchově a osvětě obyvatel v regionu. 

OZO Ostrava v roce 2011, jak i v minulých letech, budovala stanoviště na separovaný sběr 

odpadu s přidáním 359 nádob na separaci plastu, papíru a skla. Jednotlivý počet nádob za rok 2011 

činí viz. tab.4. Společnost chce i nadále rozšiřovat sběrná místa a rovněž zavést do domácnosti tašky 

na třídění odpadu, které byly kladně přijaty obyvateli Ostravy při průzkumu. Novinkou v roce 2011 

rovněž bylo v celé svozové oblasti OZO zavedení separovaného sběru kovových obalů. Další 

novinkou bylo zavedení zcela nové placené služby pro firmy i občany a to pravidelného svozu zeleně 

z nádob přistavených přímo u domu objednavatele. Této novinka se ukázala velmi přínosným krokem, 

jelikož již v prvním roce zavedení svozu zeleně se svezlo během celé vegetační sezóny 1315 tun trávy, 

listí a další rozložitelných odpadů ze zahrad. Celkové množství zpracované v kompostárně OZO 

Ostrava s.r.o. činí 11 876 tun zeleně. Prodáno bylo 1 149 tun vyrobeného kompostu a 425 tun 

zeminového substrátu různým zájemcům z řad firem i občanům. 

Tab. 6 Počet nádob na separaci odpadu 

Sklo Plasty Papír Spalitelný odpad Zeleň 

1 488 2 205 1 772 1 020 2 096 

 

V roce 2011 taktéž firma přešla na dvousměnný provoz při svozu separovaného komunálního 

odpadu. Během roku 2011 bylo na lince plastu vytříděno přes 1 000 tun odpadu, které lze materiálově 

využít (PET láhve, PE duté obaly a PE fólie, kovové obaly, nápojové odpady), zbytek odpadu 

s dalšími spalitelnými odpady byl využitý k výrobě 4 341 tun paliva PALOZO. 

Palivo PALOZO [18]: Zdrojem paliva PALOZO jsou komunální a průmyslé odpady. Poměr 

jednotlivých složek, ze kterých je palivo vyrobeno, je znázorněn v grafu 1. Z grafu vidíme, že největší 

procentuální podíl má plast (61 %), dále dřavo (20 %), papír (11 %) a textil (8 %). Toto palivo se 

vyznačuje granulometrii do maximálni velikosti 35 mm., jeho výhřevnost se pohybuje okolo 22 Mj/kg. 

Palivo obsahuje maximálně 0,5 % chlóru, obsah síry max. 0,9 %, s vlhkostí pohybující se do 

max. 15 %. Využití paliva PALOZO našlo místo v cementárenském průmyslu, u nás je PALOZO 



 

- 24 - 

 

spalováno v cementárně „Cement Hranice, a.s.“. Na obr. 8 můžeme vidět vzhled paliva v koncové 

formě. 

 

Graf 1 Složení paliva PALOZO 

 

Obr. 9 Palivo PALOZO [18] 

 

Dále v tomto roce bylo na lince skla dotříděno 5 324 tun skla. 1 373 tun elektrických a 

elektronických zařízení bylo zpracováno v chráněné dílně pracovníky Charity svatého Alexandra. 

Meziroční procentuální nárůst separovaného odpadu v rámci Ostravy byl 19,5 % (2011). 

 

Obr. 10 Množství separovaného odpadu (celá svozová oblast) [12] 

Plast 
61% 

Dřevo 
20% 

Papir 
11% 

Textil 
8% 

Složení PALOZO 
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Obr. 11 Počet nádob na separovaný odpad [12] 

6.3. Pro nakládání s odpadem na území města Ostravy jsou níže navrženy tři varianty: 

 Výstavba skládky TKO v prostorách odvalu Heřmanice 

 Rozšíření skládky TKO společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Hruškově 

 V katastru města Ostravy nalezení vhodné lokality pro skládku TKO 

V níže uvedeném grafu je uvedeno množství uloženého odpadu na skládce v Ostravě-Hrušově 

za léta 2007 až 2011. 

 

Obr. 12 Množství odpadu uloženého na skládce TKO v Ostravě-Hrušově [12] 

V produkci elektrické energie a čerpání skladkového plynu provozovatel skládky očekává 

v letošním roce nižší produkci bioplynu kvůli důvodu, že skládka TKO je již z velké části vyčerpaná. 
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V roce 2010 se realizovala další etapa odplynění, díky čemuž narostlo množství bioplynu využitého 

k výrobě elektrické energie. Množství produkce elektrické energie a skladkového plynu je uvedeno na 

níže uvedeném grafu za léta 2007 až 2011. 

 

Obr. 13 Produkce elektrické energie a skladkového plynu na skládce TKO v Ostravě-Hrušově [12] 

Městská kompostárna obchodní společnosti OZO Ostrava se provozuje v areálu skládky TKO 

v Ostravě-Hrušově. V roce 2010 provozovatel kompostárny zvýšil její kapacitu. Cílem je zvětšit míru 

využívaní biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně od obyvatelů žijících na území města Ostravy, 

ale rovněž i z veřejných ploch, které jsou udržovány v jednotlivých městských obvodech. V roce 2009 

společnost OZO Ostrava zaregistrovala kompost (produkt kompostárny) jako výrobek. Kompost 

dostal obchodní název KOMPOZO I (označení dle podnikové normy PN 01/2009), tento kompost je 

organické hnojivo vyrobeno většinou z rostlinného materiálu a bioodpadů. Obohacuje půdu 

rostlinnými živinami a humusovými látkami a je vhodný pro revitalizaci půd. Kompost se rozmetá a 

následně zapraví do zemědělské půdy s maximální aplikační dávkou 20 t sušiny/ha v průběhu třech let. 

Během roku 2011 bylo na kompostárnu společnosti OZO Ostrava navezeno 11 875 tun zeleně, což je 

oproti roku 2010 nárůst o 43%. Na obr. 14 máme množství navezeného odpadu na kompostárnu 

v Ostravě-Hrušově.  

V nakládání s komunálním odpadem je další významnou položkou různé elektrozařízení 

(počítače, monitory, televize, ledničky, vysávače, mrazáky, atd.) které mají obyvatele Ostravy 

možnost odvážet do sběrných dvorů. Daný odpad ze sběrných dvorů je ekologicky zpracován, 

demontován, recyklován. Problematikou zpracování odpadu z elektrozařízení se zabývá společnost 

ASEKOL. Tato společnost vznikla v roce 2005 a je jedinou společností v ČR (z rozhodnutí 

ministerstva životního prostředí – MŽP) ke zpětnému odběru historických elektrozařízení. Jedná se o 

společnost neziskově hospodařící, v zastoupení dovozců a výrobců spotřební elektrotechniky, 

telekomunikační, výpočtové a kancelářské techniky. 
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Obr. 14 Množství navezeného bioodpadu na kompostárnu v Ostravě-Hrušově [12] 

6.4. Povinnosti původce odpadu 

Statutární město Ostrava vydává každý rok v souladu s ustanoveními § 10 písm. D) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích a podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

který má ve správě Ministerstvo financí, obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovuje místní 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování 

komunálního odpadu (dále jen místní poplatek). Tato vyhláška se aktualizuje každý rok. 

Podstatnou změnou pro rok 2010 je jednorázová splatnost tohoto poplatku k 30.6. běžného 

kalendářního roku. V předcházejících létech byl místní poplatek splatný ve dvou termínech, 

k 30.4. a 30.9. daného kalendářního roku. Tato změna rozhodnutí o jednorázové splatnosti 

místního poplatku má vést k umožnění dřívějšího zahájení vymáhacího procesu. 

 

 

 

6.5. Připravovaná spalovna komunálního odpadu v areálu bývalého dolu Barbora [19] 

Připravovaná výstavba spalovny v Karviné je základní součásti tzv. krajského integrovaného 

centra na energetické využívání odpadu. Umístění spalovny odpadu bude v areálu bývalého dolu 

Barbora v Karviné. Předpokladem je, že by ročně měla při svém provozu zlikvidovat zhruba 192 tisíc 

tun odpadu. Tento projekt byl iniciován jíž v roce 2005 Moravskoslezským krajem a dalšími pěti 

velkými městy – Karvinou, Ostravou, Havířovem, Frýdkem-Místkem a Opavou. Výstavba spalovny 

v Karviné by měla vyjít na 5 miliard korun, z čehož 2 miliardy korun dodá Operační program 

životního prostředí z Evropského fondu soudržnosti. Díky tomuto projektu se realizuje záměr EU, kdy 

by se mělo do roku 2020 podstatně snížit skladování odpadu a naopak podpořit spalování odpadu a 

recyklaci při ekologickém využití. 
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Technologické postupy a technické parametry připravované spalovny odpadu v Karviné [19] 

6.5.1.  Technologie zpracování KO 

Spalovna bude disponovat vlastním zásobníkem odpadu (betonový bunkr) s maximálním 

objemem cca 10 000 m
3
, kde se bude uskladňovat 5 denní zásoba odpadu pro dvě linky. V prostoru 

bunkru je bude nainstalován jeřáb s drapákem vybaveným tenzometrickými váhami pro možnost 

sledovat dávkování odpadu do kotle, čímž se bude řídit výkon kotle. Dále bude směsný komunální 

odpad z násypky kotle automaticky podáván na rošt a spalován. Samozřejmostí bunkru budou 

bezpečnostní systémy s čidly pro sledování koncentrace CH4, požárním zabezpečovacím systémem a 

elektronickým požárním systémem. 

6.5.2.  Kotel 

Pro spalování odpadu budou využity dva moderní kotle (výkony kotle v tab. 10) s roštovým 

ohništěm, konstruované speciálně pro energetické využívaní komunálního odpadu. Kotel bude 

vybavený 4 tahy (3 vertikální + 1 horizontální). Teplota spalování odpadu bude cca 950-1100°C na 

posuvném roštu takovým způsobem, aby byla zaručena dostatečná doba setrvaní ve spalovacím 

prostoru, (min. teplota spalin 850°C po dobu 2 s., aby mohlo dojít k dokonalému rozložení 

organických látek). Také bude kotel vybaven hořáky s automatickou regulací, které budou plnit funkci 

stabilizace hoření, tzn. budou automaticky spuštěny vždy, když klesne teplota ve spalovací komoře 

pod 850°C. 

Tab. 7 Palivo pro jeden kotel a pomocné palivo - lehký topný olej (LTO) [19] 

 

Tab. 8 Výkony kotle [19] 
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6.5.3. Vyvedení tepla 

Vyrobená tepelná energie spalováním SKO bude využita pro výrobu elektrické energie a pro 

vytápění. Při provozu obou bloků budou kotle schopny vyrábět cca 76 t/h ostré páry o parametrech 

408°C a 4,2 MPa. Odebrané teplo z turbíny bude dodáváno do horkovodní distribuční sítě centrálního 

zásobování teplem. Vyváděná tepelná energie se provede dvěma alternativami, v podobě páry a horké 

vody. 

Vedení tepla v horké vodě 

Prostorově a dodavatelský je toto řešení náročnější. Ve strojovně jsou navrženy výměníky 

pára/voda a oběhová horkovodní čerpadla. Teplota horké vody bude regulována podle venkovní 

teploty vzduchu v souladu s regulací teploty vody v Teplárně Karviná, kam bude převedena vyrobená 

horká voda, pomocí potrubí 2xDN 500 opatřeným tepelnou izolací. 

Vedení tepla v páře 

Prostorově a dodavatelský je toto řešení méně náročně, složeno bude z jednoho parního 

potrubí DN 500 a jednoho potrubí vratného kondenzátu DN150, potrubí je vedeno stejnou trasou. Ve 

strojovně nejsou výměníky ani čerpadla. 

Při dodávce tepelné energie v podobě horké vody po dobu cca 4 000 h/rok dosáhne množství 

dodaného tepla hodnoty 576 000 GJ/rok 

Při dodávce tepelné energie v podobě páry o tlaku 1,1 MPa po dobu cca 8 000 h/rok dosáhne 

množství dodaného tepla hodnoty 1 152 000 GJ/rok. 

6.5.4.  Čištění spalin 

Hlavními komponenty technologického řetězce pro čištění spalin jsou: 

 Elektrický odlučovač – navrhován modulový, vystupující spaliny z kotle zde ztratí 

99 % tuhých znečišťujících látek. 

  Výměník (gas/gas) – předehřívá sekundární vzduch pro kotel. Výstupní teplota za 

výměníkem bude cca 180-200°C, která je vhodná pro katalytickou destrukci dioxinů 

v rukávcovém filtru. 

 Rukávcový tkaninový filtr – destrukce zbytku organických látek typu PCDD/F. 

 Pračka spalin – koncový stupeň technologického řetězce čištění spalin – dvoustupňová 

mokrá vypírka. Vypírka probíhá jíž při nízkých teplotách v silně agresivním prostředí. 
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Tab. 9 Účinnost čištění spalin [19] 

 

6.5.5.  Turbogenerátor 

K výrobě elektrické energie je plánovaná kondenzační turbína s odběrem páry. Parametry 

ostré páry, která bude mít 4,2 MPa a 408°C, jsou dostatečné pro potřebnou ekonomickou účinnost 

výroby elektrické energie. Plánovaná turbína, dovoluje různé varianty provozování, například i čistě 

kondenzačního provozu. Vyrobenou elektrickou energii turbogenerátorem si spalovna pokryje jak 

vlastní spotřebu elektrické energie, tak umožní i dodávku elektrické energie i do rozvodové sítě.  

Odebíraná pára z turbíny se bude využívat buď to pro výrobu výrobu horké vody ve 

výměníkové stanici KIC při 0,4 MPa, nebo pro dodávku páry do teplárny Karviná s tlakem 1,1 MPa.  

Navrhované výkony turgogenerátoru 

 Provoz s vypouštěním odpadních vod…………76 t/h 

 Provoz s odpařováním odpadních vod…………70 t/h 

Instalovaný výkon turbogenerátoru………………….15 MWe 

Zimní provoz s dálkově dodávaným teplem (horká voda) 

Elektrický výkon dosažený při maximálním výkonu dálkově dodávaného tepla při převažujícím 

teplotním spádu horké vody 100/55°C. 

 Provoz s vypouštěním odpadních vod…………14,35 MWe 

 Provoz s odpařováním odpadních vod…………13,40 MWe 
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Zimní provoz s dálkově dodávaným teplem (pára) 

Elektrický výkon dosažený při maximálním výkonu dálkově dodávaného tepla v podobě páry o tlaku 

1,1 MPa. 

 Provoz s vypouštěním odpadních vod…………5,53 MWe 

 Provoz s odpařováním odpadních vod…………5,10 MWe 

Technické parametry turbogenerátoru: 

Typ turbíny……………………………………………..kondenzační turbína s odběrem páry 

Kondenzace páry……………………………………….vzduchem chlazený kondenzátor 

Počet jednotek ………………………………………...jedno turboústrojí pro 2 spalovací linky 

Činný výkon turbogenerátoru (max)…………………..15MWel (cos φ 0,95) 

Jmenovitý průtok páry na vstupu……………………...76 t/h 

Turbosoustrojí se skládá z turbíny, převodovky a generátoru a je umístěno na turbínovém 

stole. Turbína je pro provoz v nenominálních a přechodových režimech vybavena redukční stanicí 

ostré páry. K turbíně je přes převodovku připojen synchronní trojfázový generátor 6,3 kV, 50 Hz o 

výkonu 15 MW. Chlazení generátoru je zajištěno chladícím vzduchem, který se do generátoru povede 

přes výměník tepla vzduch/voda. 

6.5.6.  Vyvedení elektrického výkonu  

Vyvedení elektrické energie vyrobené v KIC bude realizováno do rozvodny 22 kV Teplárny 

ČSA. Zdrojem elektrické energie bude výše zmíněný synchronní trojfázový generátor. Počet otáček a 

regulace napětí bude řízena v plně automatizovaném synchronizačním zařízení. Integrační řídicí 

systém bude umožňovat regulaci cos φ dle podmínek správce rozvodové sítě při provozu do sítě. 

Elektrický výkon turbogenerátoru bude přenášen do hlavní rozvodny 6 kV, která slouží jak pro 

napájení vlastní spotřeby elektrárny, tak pro vyvedení výkonu po transformaci do stávající rozvodny 

22 kV Teplárny ČSA. Pro vyvedení výkonu jsou v hlavní rozvodně elektrárny navrhovány dva 

transformátory T1 a T2, každý má 16 MVA, 22/6,3 kV, z nichž druhý bude sloužit jako 100 procentní 

rezerva pro transformátor T1 a rovněž jako napájecí transformátor při najíždění spalovny. 
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7. Závěr: 

V dnešní době, při rostoucí produkci odpadu, je nanejvýš důležité, aby si lidé uvědomili 

důležitost energetického využití odpadu jako obnovitelného tuhého alternativního paliva. V odpadu se 

ukrývá veliký energetický potenciál, který může nahradit neobnovitelné zdroje v podobě uhlí, ropy a 

plynu. Současná produkce odpadu je dostačující k omezení spotřeby těchto neobnovitelných zdrojů a 

tím dopomoci ke zpomalení těžby, což ve výsledku znamená posunutí hranice k jejich vyčerpání. 

Technologické způsoby pro využití odpadu jako alternativního paliva jsou spalování, pyrolýza a 

zplyňování. Spalováním můžeme, docítil menšího zatížení životního prostředí z pohledu méně 

objemových skládek odpadu. Ovšem varianta spalování se ne všem zamlouvá, proto můžeme 

obyvatelstvo rozdělit do dvou skupin a to na zastánce a odpůrce. Z nutnosti řešení regulace odpadu a 

nakládání s ním, vzniklo oddělení odpadového hospodářství, které se tímto problémem zbývá a které 

je nutno podporovat. 

Jak již bylo zmíněno v odstavci výše, jednou z výhod využití odpadu jako obnovitelného 

paliva je uspoření velkého množství neobnovitelných zdrojů. Dalším pozitivem je nahrazení lokálních 

topenišť, které jsou velkým zdrojem emisí a toxických dioxinů. Vzniklé výstupní produkty 

jednotlivých technologických postupů, mají další různé využití, při čemž nejvíce bývá využit 

v cementárenském průmyslu. Díky vyspělé technologii čištění spalin se nemusíme obávat znečištění 

ovzduší, což bývá hlavní zbraní odpůrců spalování. Za zmínku stojí i redukce objemové kapacity 

skládek. 
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