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Abstrakt 

 

 

Předložená doktorská disertační práce je zaměřena na posuzování vlivů spaloven 

a zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice. Disertační 

práce uvádí vysvětlení jednotlivých kroků procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

v České republice a uvádí právní normy v této oblasti. Dále pojednává o energetickém využití 

komunálních odpadů a technologiích pro spalování a energetické využití komunálních 

odpadů. 

Další část disertační práce zahrnuje poznatky z posuzování vlivů stávajících 

a navrhovaných spaloven a zařízení pro energetické využití komunálního odpadu v České 

republice.  

Závěrečnou částí disertační práce je vymezení hlavních okruhů problémů v rámci 

posuzování vlivů navrhovaných zařízení pro energetické zpracování odpadů na životní 

prostředí v České republice a návrhy na optimalizaci procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v rámci předložené novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

 

Klíčová slova 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), energetické využití komunálních odpadů, 

zařízení pro energetické využití a spalování komunálních odpadů, optimalizace procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

3 

 

 

 

Abstract 

 

 

Dissertation is focused on the environmental impact assessment (E.I.A.) of waste 

incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech Republic. 

The dissertation deals with the analysis of the environmental impact assessment process and 

provides an overview of existing legislation in branch of the environmental impact assessment 

in the Czech Republic. In this part is also explained the terminology of energy utilization 

of waste including their advantages and disadvantages. Furthermore, the methods of thermal 

processing of waste which with energy utility of waste is closely related and eventually values 

of the energy use of municipal waste. 

Next part of dissertation includes information concerning environmental impact 

assessment of existing and planned waste incinerators and facilities for energy utilization 

of waste in the Czech Republic.  

The last part of the dissertation includes the main areas of problems of the assessment 

of planned plants for energy recovery from municipal waste on the environment and includes 

the suggestions of improving of the environmental impact assessment process in the Czech 

Republic. 

 

 

Key words 

 

 

Environmental impact assessment (E.I.A.), energy utilization of municipal waste, facilities for 

energy utilization from municipal waste, the methods of improving of the environmental 

impact assessment process. 
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1 Úvod 
 

 

Výstavba staveb a velkých stavebních celků (zejména průmyslových, energetických 

a infrastrukturních) představuje vždy určitý negativní vliv na životní prostředí. Realizací 

opatření, navržených k prevenci, eliminaci, popř. kompenzaci negativních účinků na životní 

prostředí, lze tento vliv minimalizovat, avšak nikoliv úplně vyloučit. K určení velikosti 

a specifikace vlivu jsou v současné době používány legislativně stanovené metodické 

postupy, kterými je nutno většinu velkých staveb posoudit v době jejich přípravy 

(před samotným územním řízením a stavebním povolením). Dopad staveb na životní prostředí 

je hodnocen zejména podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(EIA), ve znění pozdějších předpisů. Nicméně je možno uplatnit i další metodiky 

(např. hodnocení environmentálních rizik, environmentální audit, hodnocení životního cyklu). 

Stěžejní náplní předložené disertační práce je problematika oceňování antropogenních 

vlivů na životní prostředí, která je nyní u nás i ve světě prakticky realizována procesem 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). 

Disertační práce je zaměřena na posuzování vlivů zařízení pro energetické využití 

odpadů a spaloven na životní prostředí v České republice. Práce uvádí vysvětlení jednotlivých 

kroků a pojmů procesu posuzování vlivů na životní prostředí v České republice a uvádí právní 

normy v této oblasti.  

Dále práce pojednává o energetickém využití komunálních odpadů a klasických 

technologiích pro energetické využití odpadů (zařízení s roštovým ohništěm). Uvádí rovněž 

zkušenosti z provozu nových technologií v této oblasti (pyrolýzní zařízení pro energetické 

využití odpadů). 

Další část disertační práce zahrnuje zkušenosti z posuzování vlivů stávajících 

a navrhovaných zařízení pro energetické využití komunálního odpadu a zabývá 

se problematikou zařazení pyrolýzních zařízení určených pro energetické zpracování odpadů 

v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Následující část 

práce uvádí návrhy na opatření v rámci posuzování vlivů navrhovaných zařízení 

pro energetické využití komunálního odpadu a spaloven na životní prostředí a návrhy 

na optimalizaci procesu posuzování vlivů na životní prostředí v této oblasti. 

Závěrečná část disertační práce seznamuje s návrhem novely zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, která byla zpracována jako reakce na připomínky Evropské komise. 
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V této části disertační práce je rovněž uvedena analýza novely zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí ve vztahu k zařízením s roštovým ohništěm (ZEVO) a k pyrolýzním 

zařízením určeným pro energetické využití odpadů. 

Disertační práce poskytuje ucelený přehled o problematice posuzování vlivů na životní 

prostředí v oblasti energetického využití komunálních odpadů s využitím nejnovějších 

poznatků a zkušeností. Těmto záměrům byl přizpůsoben i výběr podkladových materiálů. 

Autorka práce čerpala nejen z časopiseckých článků, knih a publikací prezentovaných 

na konferencích, ale také z oznámení, dokumentací a posudků, které byly zpracovány v rámci 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí v minulých letech v této oblasti.  
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2 Cíle disertační práce 
 

 

 

Navrhnout možnosti dalšího směřování procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

v České republice pro spalovny a zařízení pro energetické využití komunálních odpadů.  

 

V rámci zpracování disertační práce byly analyzovány následující okruhy problémů: 

 

 Proces posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. 

 Energetické využití komunálních odpadů.  

 Technologie vhodné pro energetické využití komunálních odpadů. 

 Stávající a navrhovaná zařízení pro energetické využití komunálních odpadů 

v České republice. 

 Vlivy zařízení pro energetické využití komunálních odpadů na životní prostředí. 

 Návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu 

k připomínkám Evropské komise. 

 

Výstupy: 

 

 Zkušenosti s posuzováním zařízení pro energetické využití odpadů u již 

posouzených záměrů (zařízení pro energetické využití odpadů s roštovým 

ohništěm, pyrolýzní technologie určené pro energetické zpracování odpadů).  

 Návrhy na opatření při posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů 

na životní prostředí. 

 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k zařízením 

určeným pro energetické využití odpadů. 

 Návrhy na optimalizaci procesu posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti 

energetického využití odpadů v České republice. 
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3 Proces posuzování vlivů na životní prostředí; 

právní normy v této oblasti 
 

 

Jedním z komplexních nástrojů prevence v oblasti životního prostředí je proces 

posuzování vlivů na životní prostředí, známý pod anglickou zkratkou EIA (= Environmental 

Impact Assessment). 

 

Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (dále proces EIA) je založen 

na systematickém zkoumání a posuzování možného působení rozvojových záměrů na životní 

prostředí. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich 

vlastní realizací. Ve vyspělých zemích je proces EIA již dlouho téměř rutinní součástí 

povolovacích postupů, který umožňuje záměr zvažovat v několika variantách z hlediska jeho 

možných vlivů na životní prostředí. 

 

Smyslem EIA je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy 

připravovaných záměrů na životní prostředí ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem 

procesu EIA je zmírnění nepříznivých vlivů realizace hodnoceného záměru na životní 

prostředí. Výsledky procesu EIA slouží jako odborný podklad pro následný rozhodovací 

proces o povolení záměru. EIA tak představuje významný preventivní nástroj ochrany 

životního prostředí a současně jeden z prvků environmentální politiky [4]. 

 

Je nezbytné, aby se investoři záměrů seznámili se základními principy kvalitně 

a efektivně prováděné EIA a vyžadovali jejich zohledňování i od dalších účastníků (příslušné 

orgány státní správy a samosprávy, odborné instituce, experti, nevládní organizace, veřejnost) 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pro investora (na rozdíl od ostatních účastníků 

procesu EIA) je situace složitější v tom smyslu, že stojí před rozhodováním, jakým způsobem 

ošetřit potenciální či reálný proces EIA, aby byly tyto principy dodrženy.  

 

Je třeba mít stále na zřeteli, že jde o zákonný proces otevřený veřejnosti a dalším 

stranám, a kladoucí tak mimořádné nároky na komunikaci. Současně se však jedná o proces 

preventivního charakteru, který by na základě expertního přístupu měl především vyjasnit 

otázky slučitelnosti záměru s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek, 

s požadavky ochrany veřejného zdraví a konečně i s požadavky na skutečně racionální využití 

území. 
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Oblast posuzování vlivů je v České republice legislativně upravena zákonem 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.1 Právní úprava procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v zahraničí 
 

3.1.1 Legislativa v USA 
 

Termín EIA (Environmental Impact Assessment) je odvozen z oddílu 102 zákona 

o národní politice v oblasti životního prostředí (NEPA - the National Environmental Policy 

Act) z r. 1969, zákona, který znamenal zásadní obrat v legislativě životního prostředí v USA 

[1]. 

 

Poprvé musel navrhovatel činnosti prokázat, že neovlivní podstatně životní prostředí, 

a to ve zpracovaném stanovisku o dopadech na životní prostředí (EIS - Environmental Impact 

Statement) [5, 13]. Celý proces EIA byl dále odborně i legislativně usměrňován a nyní má 

každý stát i federální agentura pro životní prostředí (EPA) svou vlastní proceduru posuzování 

vlivů na životní prostředí (EIA). 

 

3.1.2 Legislativa v Evropské unii 
 

Ve svém druhém akčním programu životního prostředí v roce 1977 konstatovala 

Evropská hospodářská komise OSN, že EIA je potřebným nástrojem péče o životní prostředí 

a prevence znečištění. 

 

Po řadě jednání a nejrůznějších úpravách byla v roce 1985 vydána Směrnice Rady 

Evropských společenství č. 85/337/EEC o hodnocení vlivů určitých soukromých a veřejných 

projektů na životní prostředí [20]. Ve zpětném pohledu bylo této směrnici vytýkáno několik 

nedostatků: 

 

 netýká se plánů a strategií, které mohou mít dopady na životní prostředí, 

 chybí v ní účast veřejnosti v prvních fázích procesu (procedury) EIA, 

 členské země EEC nejsou příliš vázány při formulaci vlastních zákonných ustanovení 

k EIA. 

 

Dne 14. března 1999 nabyla účinnosti Směrnice Rady 97/11/EC, která novelizuje 

Směrnici Rady 85/337/EEC. Novela rozšiřuje rozsah rozvojových projektů, které požadovala 
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dřívější Směrnice Rady 85/337/EEC a zahrnuje několik malých, ale důležitých změn 

v proceduře posuzování vlivů na životní prostředí [1]. 

 

Dne 27. června 2001 byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/42/EC, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Další 

směrnicí, která mění původní Směrnici Rady 85/337/EEC, je Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/35/EC, jejímž účelem je rozšíření účasti veřejnosti v rámci procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí. Poslední směrnicí je Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 

prostředí ze 13. prosince 2011 [77]. 

 

Zajímavá je otázka formy a povahy právní úpravy posuzování vlivů na životní 

prostředí. Ze srovnání v jednotlivých státech Evropské unie a v USA vyplývá, že každý stát 

řešil tuto problematiku jinak, podle svých podmínek, právních tradic apod. Tak např. Nařízení 

Rady Evropských společenství č. 85/337/EEC je aplikováno v jednotlivých státech ve třech 

základních formách [8, 14, 15, 16]: 

 

 některé státy zařadily problematiku EIA do stávajících právních předpisů, nejčastěji 

jako doplněk zákonů o územním plánování (Dánsko, Irsko, Velká Británie [16]) nebo 

zákonů o ochraně přírody (např. Francie), 

 jinde se stala tato problematika součástí zákonů o životním prostředí (např. 

Holandsko, Řecko), 

 někde byly vydány o EIA samostatné právní normy (např. Španělsko, Belgie, SRN). 

 

3.1.3 Mezinárodní dohody 
 

3.1.3.1 Aarhuská úmluva 
 

 Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí byla 

přijata dne 25.06.1998 v dánském Aarhusu. Česká republika podepsala Arhuskou úmluvu dne 

25.06.1998, kterou ratifikovala dne 06.07.2004 [1]. 

 

Ratifikace Aarhuské úmluvy znamená pro občany České republiky zajištění práva 

na dostupnost informací o životním prostředí, možnosti včas se vyjadřovat k projektovým 

záměrům (ale také k připravovaným politikám, plánům či zákonům s dopadem na životní 
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prostředí) a možnosti domáhat se nápravy v případě odepření informací nebo nesplnění 

podmínek pro zapojení veřejnosti. Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech, 

upravuje článek 6 Aarhuské úmluvy - velmi důležité je ustanovení, že musí být zajištěna účast 

veřejnosti ve fázi, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy tato 

účast může být účinná (odstavec 4). Lze říci, že pokud je proces EIA proveden 

podle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jsou tak zároveň naplněny 

i požadavky Aarhuské úmluvy [4]. 

 

3.1.3.2 Espoo úmluva 
 

Dalším významným krokem v uplatňování EIA jako nástroje mezinárodní ekologické 

politiky bylo přijetí úmluvy Evropské hospodářské komise OSN O hodnocení vlivů na životní 

prostředí přesahujících státní hranice (EIA in Transboundary Context), tzv. ESPOO úmluva, 

resp. konvence. Espoo úmluva definuje postupy v oblasti mezistátního posuzování vlivů na 

životní prostředí. 

 

Úmluva byla přijata ve finském městečku Espoo dne 25.02.1991 [1, 19]. Bývalá 

ČSFR přistoupila k této konvenci v srpnu 1991. ESPOO úmluva byla ratifikována Českou 

republikou dne 26.02 2001. 

 

Espoo úmluva zakotvuje právo obyvatel záměrem dotčené oblasti být informován 

o záměru a účastnit se procesu EIA, i pokud je záměr realizován na území jiného státu. 

Požadavky Espoo úmluvy jsou pro záměry upraveny v hlavě II (§§ 11, 12, 13, 14, 14a a 14b) 

zákona o posuzování vlivů na ŽP, týkající se posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice České republiky. 

 

 Mezi pozitivní, významné body úmluvy patří: 

 

 konkrétní, limitující vliv při tvorbě legislativy EIA v jednotlivých státech, 

 zdůrazněná nutnost věnovat pozornost ekologickým faktorům v nejranějších stadiích 

rozhodovacího procesu, 

 počítá se již s posuzováním vlivů koncepcí, plánů a programů na životní prostředí, 

 uvedení jmenovité a závazné specifikace činností, na něž se konvence vztahuje - 

dodatek I, 

 specifikace obsahu dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí - dodatek II, 

 nutnost zapojení veřejnosti, 
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 zahrnutí postprojektové analýzy jako kontroly dodržování podmínek dohodnutých 

při schválení dané činnosti. 

 

 V našich podmínkách, kdy přistoupení k ESPOO úmluvě si vyžadovalo urychlené 

promítnutí EIA do našeho právního řádu, bylo možné upravovat danou problematiku: 

 

 v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu, 

 v rámci zákona o životním prostředí - v samostatném zákonu. 

 

 Důsledná realizace požadavků, vyplývajících z Espoo úmluvy, k níž ČSFR a následně 

ČR přistoupila (Česká republika ji přejala v roce 1993 jako jeden z následnických států 

ČSFR), se projevila v rámci zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a v rámci přijetí 

speciálního zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který byl 

posléze nahrazen zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

souvisejících zákonů (o posuzování vlivů na životní prostředí) - nabyl účinnosti dne 

01.01.2002. 

 

3.2 Právní úprava procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v České republice 
 

3.2.1 Zákon č. 244/1992 Sb. 
 

Zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byl v České 

republice vytvořen prostor pro rozhodování o alternativách rozvoje z hlediska jejich možného 

působení na životní prostředí.  

 

Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, platil v České 

republice do konce roku 2001 [18]. Již v průběhu prvních let platnosti se ukázalo, že bude 

nutno zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, novelizovat. První 

analýzy zákona ukázaly některé nedostatky, které se týkaly zejména absence některých 

standardních fází procesu posuzování (zjišťovací řízení, zadání pro zpracování dokumentace - 

scoping process) [3]. Uvedené nedostatky patřily zároveň i mezi příčiny nekompatibility této 

právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí s právem Evropské unie. Z provedené 

analýzy a z ní vyplývajícího rozsahu nutných změn platné právní úpravy posuzování vlivů na 

ŽP vyplynulo, že nestačí novelizace platné právní úpravy (byla v průběhu platnosti zákona 
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č. 244/1992 Sb. několikrát navržena), ale že je nezbytné přistoupit k přípravě nové právní 

úpravy posuzování vlivů na životní prostředí [1, 2, 6]. 

 

Během platnosti zákona č. 244/1992 Sb. byl Ministerstvu životního prostředí České 

republiky oznámen značný počet staveb, které naplnily kritéria přílohy č. 1 zákona. 

Pro ilustraci je dále uvedeno odvětvové členění staveb oznámených Ministerstvu životního 

prostředí ČR od účinnosti zákona č. 244/1992 Sb. (01.07.1992) k 31.12.1999 (viz tabulka 

3.1).  

 
Tab. 3.1 Odvětvové členění staveb oznámených Ministerstvu životního prostředí (ČR) od účinnosti 

zákona č. 244/1992 Sb. k 31.12.1999 

Odvětví Počet staveb posuzovaných MŽP 

(ČR) 

% 

Dálnice, silnice 208 31,2 

Odpadové hospodářství 125 18,8 

Energetika  83 12,5 

Chemický průmysl  99 14,9 

Těžba  66   9,9 

Ostatní  85 12,7 

 

 

3.2.2 Zákon č. 100/2001 Sb. 
 

Věcný záměr zákona nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

předložený Ministerstvu životního prostředí České republiky zpracovatelským týmem v únoru 

1999, vycházel ze všech tehdy platných legislativních dokumentů Evropské unie v této oblasti 

(Směrnice Rady Evropské unie 97/11/EC a 96/61/ES, Úmluva Evropské hospodářské komise 

OSN E/ECE/1250 a ECE/CEP/43 atd.). 

 

Po projednání ve vládě České republiky, schválení v Poslanecké sněmovně a Senátu 

Parlamentu České republiky a po podpisu presidentem republiky nabyl nový zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. účinnosti dnem 1. ledna 2002. 

 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. (dále také jen zákon) 

zahrnuje zjišťovací řízení a umožňuje příslušným úřadům určit rozsah zadání pro zpracování 

dokumentace [21]. Posuzovanými záměry jsou stavby, činnosti a technologie uvedené 
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v příloze č. 1 k zákonu. Hlavní kroky procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou 

patrné z obr. 3.1. 

 
Obr. 3.1 Schéma stávajícího procesu posuzování vlivů na ŽP (EIA) v České republice dle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů [9, 10] 
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Každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá provést záměr (dále jen 

oznamovatel), je povinna předložit oznámení záměru (dále jen oznámení) dle přílohy č. 3 

k zákonu č. 100/2001 Sb. Ministerstvu životního prostředí nebo orgánu kraje v přenesené 

působnosti, v jehož územně správním obvodu je záměr navržen (dále jen příslušný úřad). 

 

Pokud je záměr navrhován na území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení 

Ministerstvu životního prostředí (dále jen ministerstvo). V tomto případě ministerstvo 

rozhodne o tom, který krajský úřad je příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu 

neprodleně oznámení k dalšímu řízení [10].  

 

V případě hodnocení podlimitního záměru je možno předložit zkrácené oznámení 

dle přílohy č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příslušný úřad 

na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám pro zjišťovací řízení 

sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda podlimitní záměr podléhá zjišťovacímu řízení a zároveň 

toto sdělení zveřejní na internetu (IS EIA - informační systém EIA MŽP). V případě sdělení, 

že podlimitní záměr podléhá zjišťovacímu řízení, musí oznamovatel zpracovat oznámení 

v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., případně budou následovat další kroky 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tato úprava platí od platnosti zákona 

č. 216/2007 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb.). 

 

Oznamovatel je povinen předložit oznámení příslušnému úřadu písemně 

a na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou poštou (tedy v elektronické 

podobě). Náležitosti oznámení stanoví příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Pokud se jedná 

o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu (záměry kategorie I), 

musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho 

volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. Dle § 6 odst. 5 zákona je možné předložit také 

oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu (tedy s náležitostmi 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí – dále jen dokumentace, nikoliv pouze 

s náležitostmi oznámení), a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem 

[10]. 

 

 U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona může oznamovatel 

předložit místo oznámení přímo dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu. V tomto případě 

příslušný úřad postupuje podle § 8 zákona (viz též dále). 
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Příslušný úřad (MŽP, krajský úřad) zašle do 7 pracovních dnů ode dne obdržení 

oznámení jeho kopii k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům. V téže lhůtě zajistí zveřejnění informace o oznámení a o tom, 

kdy a kde je možno do něj nahlížet a na internetu (IS EIA) vždy alespoň textovou část 

oznámení. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen orgán kraje) v téže lhůtě zašle kopii 

oznámení Ministerstvu životního prostředí. 

 

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů 

ode dne zveřejnění informace o oznámení. Za den zveřejnění je považován den, kdy došlo 

k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje, tj. kraje, kde má být záměr 

realizován (týká se i záměrů řízených MŽP). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad 

nemusí přihlížet.  

 

Jistým problémem se může jevit naplnění oznámení. Např. v části oznámení týkající 

se charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti, složitosti a významnosti, kde by 

u většiny záměrů měla být mj. posouzena otázka znečišťování ovzduší a hlučnosti, je velmi 

těžké odhadnout potřebu zpracování rozptylové, resp. hlukové studie. V principu by oznámení 

nemuselo tyto studie obsahovat (měly by být součástí až samotné dokumentace). Nicméně 

jsou případy, kdy je rozptylovou, resp. hlukovou studii vhodné zpracovat, jestliže chceme 

prokázat, že vliv na ovzduší a hlukovou situaci nebude po realizaci posuzovaného záměru 

významný. V případě prokázání nevýznamnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 

lze předpokládat pozitivní reakci dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků, která je důležitá zejména při posuzování záměrů kategorie II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení) dle přílohy č. 1 k zákonu. U těchto záměrů může být shledáno, 

že záměr nebude posuzován (viz též dále). V případech, kdy příslušný úřad obdrží 

nesouhlasné vyjádření k záměru, je nutno zpracovat dokumentaci (dle přílohy č. 4) a naplnit 

všechny další kroky procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb.  

 

Zjišťovací řízení (viz § 7 zákona č. 100/2001 Sb.) je institutem, který byl zákonem 

č. 100/2001 Sb. [21] značně pozměněn (zákon č. 244/1992 Sb. svými přílohami č. 1 a 2 

naplňoval pouze požadavky tzv. obligatorního zjišťovacího řízení), takže nyní je zde zahrnuto 

jak obligatorní (viz příloha č. 1, kategorie I - záměry vždy podléhající posouzení), tak 

fakultativní zjišťovací řízení (příloha č. 1, kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

[7, 10]. 
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Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést 

do dokumentace vlivu záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace), a to se zřetelem 

na: 

 povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru, 

 faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru 

ovlivněny, 

 současný stav poznatků a metody posuzování. 

 

U záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v kategorii II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení) a u změny záměru je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, 

zda záměr nebo jeho změna bude dále posuzována podle tohoto zákona (může být shledáno, 

že záměr kategorie II nebude posuzován – obr. 3.1 viz EIA ne). Zjišťovací řízení se zahajuje 

a provádí na podkladě oznámení (viz příloha č. 3 k zákonu), vyjádření k němu obdržených 

a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 (zásady pro zjišťovací řízení) k tomuto 

zákonu.  

 

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení, tj. ode dne, kdy došlo k vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího 

řízení na úřední desce dotčeného kraje. Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího řízení 

neprodleně zašle jeho odůvodněný závěr oznamovateli a zveřejní jej podle § 16 zákona. 

Součástí písemného závěru zjišťovacího řízení je souhrnné vypořádání všech připomínek 

obsažených ve vyjádřeních. Nedílnou přílohou tohoto závěru jsou kopie všech obdržených 

vyjádření.  

 

Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 (byla tedy vlastně 

předložena dokumentace) a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné 

vyjádření k němu, může v závěru stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení 

se považuje za dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na základě vyjádření podle 

předchozí věty ve svém závěru stanoví, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo 

nahradit dokumentaci. Pozn.: U záměrů kategorie I dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je 

vhodné zpracovat oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona (tedy s náležitostmi 

dokumentace), neboť tyto záměry (kategorie I) vždy podléhají posouzení. Je tak možno 

významně zkrátit proces posuzování z časového hlediska. Nejnověji (tedy od platnosti zákona 

č. 436/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb.) je možno dokumentaci 
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předložit přímo, jak tomu bylo již dříve v době platnosti zákona č. 244/1992 Sb. Nebezpečím 

je ovšem skutečnost, že při nesouhlasném vyjádření k dokumentaci se proces může přenést 

zpět do fáze zjišťovacího řízení, je-li tak rozhodnuto příslušným úřadem, což rozhodně 

nepřispěje ke zkrácení procesu posuzování z časového hlediska. 

 

V závěru může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, 

které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, 

jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné. 

V závěru příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených 

územních samosprávných celků stanoví, v jakém počtu mu oznamovatel předloží 

dokumentaci záměru. 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že v případě záměrů, které jsou uvedeny kategorii I, 

a u záměrů kategorie II, u kterých tak bylo rozhodnuto v rámci zjišťovacího řízení, musí být 

zpracována dokumentace. Dále v tomto případě proces posuzování vlivů na životní prostředí 

pokračuje (viz obr. 3.1) zveřejněním dokumentace, zpracováním posudku, zveřejněním 

posudku, veřejným projednáním (nemusí být vždy konáno – viz platná legislativa) a vydáním 

stanoviska [2, 10]. 

 

Oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení a závěru zjišťovacího řízení 

zajistí zpracování dokumentace v písemné podobě v počtu vyhotovení stanoveném 

příslušným úřadem a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze 

č. 4 k zákonu. Dokumentaci může zpracovávat pouze autorizovaná osoba ve smyslu zákona 

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

 

Příslušný úřad dokumentaci do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, 

zveřejní na internetu a zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům. V téže lhůtě zajistí zveřejnění informace o dokumentaci. Každý 

se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění 

informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet. 

 

 Příslušný úřad (MŽP, krajský úřad) může na základě obdržených vyjádření 

k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode 

dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto 

dokumentaci k přepracování nebo doplnění. 
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Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou 

(autorizovanou osobou). Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě 

dokumentace, popřípadě oznámení, a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku 

jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu. Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 

dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli 

posudku doručena. Tato lhůta muže být v odůvodněných, zejména složitých případech 

překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů [7, 10].  

 

Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, termínu 

a formě. Příslušný úřad zašle posudek do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 

oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. 

V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a zajistí zveřejnění informace o posudku záměru.  

 

K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě 

do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném 

projednání (viz dále). K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí příslušný úřad 

při dalším postupu přihlížet. 

 

Pokud příslušný úřad obdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, 

zajistí veřejné projednání posudku a současně dokumentace. 

 

Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci o veřejném projednání nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání konalo 

nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Příslušný úřad může ukončit 

veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele nebo zpracovatele dokumentace nebo 

posudku. Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje 

o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.  

 

Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku 

a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivu provedení 

záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty 

pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu [10].  

 

Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření 

podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů 
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pro navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne 

jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o pět let (tato úprava 

platí od platnosti zákona č. 436/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb.; 

dříve to byly 2 roky), a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, 

a podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem 

dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.  

 

Současnou základní právní úpravu procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

v České republice tedy tvoří zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně souvisejících zákonů (o posuzování vlivů na životní prostředí) a vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a úpravě některých 

dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí a vyhláška č. 353/2004 

Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast 

posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování 

a odnímání osvědčení. 

 

Zákon č. 100/2001 Sb. byl již několikrát novelizován následujícími zákony: 

 

 č. 93/2004 Sb. – tato novelizace rozšířila text zákona o ustanovení o strategickém 

posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. SEA); zavedla hodnocení zdravotních 

rizik a posuzování vlivů na složky systému NATURA 2000, 

 č. 163/2006 Sb. – změna náplně přílohy č. 1 k zákonu, 

 č. 186/2006 Sb. – změna terminologie vzhledem k novému stavebnímu zákonu, 

 č. 216/2007 Sb. – rozšíření o způsob posuzování tzv. podlimitních záměrů, 

 č. 436/2009 Sb. - novela z 11.12.2009 – možnost domáhat se žalobou z důvodu 

porušení zákona č. 100/2001 Sb. zrušení navazujícího rozhodnutí (ÚŘ, SP), 

přičemž odkladný účinek žaloby je vyloučen; možnost prodloužení stanoviska 

na žádost oznamovatele o 5 let, a to i opakovaně, 

 č. 38/2012 Sb. – žalobu podle odstavce 10 (zákona č. 436/2009 Sb.) je možné 

podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. 

prosincem 2009, 

 č. 85/2012 Sb. – doplnění přílohy č. 1 zákona zejména o body 11.1 a 11.2 (kat. I) 

a 3.7 a 3.10 (kat. II), týkající se úložišť oxidu uhličitého. 
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Zákon č. 100/2001 Sb. byl dále novelizován v rámci zákona č. 124/2008 Sb., zákona 

č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb. Jednalo se nicméně o vymezení jednoho či více 

pojmů, resp. jistá upřesnění (tyto novely bývají uváděny v příslušných přehledech). V roce 

2010 bylo vydáno úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, pod číslem 49/2010 Sb. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí u nás probíhá prakticky od února roku 

1993, kdy byly po příslušných zkouškách ustanoveny první způsobilé osoby (nyní 

autorizované osoby). Tehdy se proces posuzování vlivů na životní prostředí řídil zákonem 

č. 244/1992 Sb. (viz výše). 

Názorně jsou fáze procesu posuzování vlivů na životní prostředí (s podrobnějším 

uvedením jednotlivých kroků) patrné z obr. 3.2 a 3.3. 

 
Obr. 3.2 Fáze procesu posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením jednotlivých kroků –  

oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace [4] 
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Obr. 3.3 Fáze procesu posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením jednotlivých kroků –  

posudek, veřejné projednání, stanovisko [4] 

 

Závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí musí být zohledněny v dalších 

postupech a etapách přípravy, realizace a provozu záměru. Takto musí být zohledněn i závěr 

zjišťovacího řízení (v případě dále neposuzovaných záměrů kategorie II nebo změn záměrů 

obou kategorií přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Především z tohoto důvodu by měli mít oznamovatelé - investoři zájem na tom, 

aby proces EIA proběhl objektivně, věcně a pokud možno rychle, přičemž k těmto 

parametrům procesu EIA může oznamovatel sám přispět věcností a dobrou kvalitou 

podkladů, vstřícností při projednávání a korektností v rámci komunikace se všemi stranami 

procesu EIA. 

Poslední navrhované novele zákona je věnována kapitola 7, resp. 7.1 (viz dále). 
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3.3 Strategické posuzování vlivů na živ. prostředí (SEA) 
 

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (krátce SEA z anglického „Strategic 

Environmental Assessment") je důležitým nástrojem pro zvážení a zhodnocení možných 

dopadů realizace připravovaných plánů, programů a koncepcí na kvalitu životního prostředí. 

Proces SEA umožňuje zvážit možné varianty řešení a uplatnit základní principy ochrany 

životního prostředí, jako jsou princip prevence nebo princip předběžné opatrnosti již 

v počátečních fázích rozhodování [4]. 

 

Trendem moderní SEA je co nejširší zapojení posuzovatelského týmu do práce týmu 

připravujícího plán, program či politiku. Pak je možné do těchto dokumentů integrovat cíle 

a hlediska ochrany životního prostředí již během jejich vzniku a včas eliminovat možné 

negativní důsledky jejich realizace. Výsledkem je zkvalitnění koncepce i samotného 

plánovacího procesu, včetně snížení finančních a časových nároků. 

 

Česká republika vytvořila základní právní rámec pro SEA v roce 1992. Paragraf 14 

zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, upravoval problematiku 

posuzování koncepcí poměrně vágně, přesto se postupně vytvářela bohatá praxe. Z důvodů 

transpozice evropského práva do českého právního systému nabyla dne 1. května 2004 

účinnosti novela č. 93/2004 Sb. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, která v souladu se směrnicí č. 2001/42/ES rozšiřuje 

povinnost strategického posuzování vlivů na životní prostředí ze stávající národní úrovně 

i na úroveň regionální a lokální. 

 

Proces SEA zahrnuje povinnost předkladatele koncepce zpracovat vyhodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí – viz náležitosti oznámení koncepce (příloha č. 7 k zákonu 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Současně je předkladatel koncepce povinen 

návrh koncepce společně s vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí (viz příloha 

č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zveřejnit a zpřístupnit 

k připomínkám před jejím schvalováním. Proces posuzování také zahrnuje vydání stanoviska 

k návrhu koncepce Ministerstvem životního prostředí a podmínku, že schvalující orgán 

neprojedná koncepci bez jeho stanoviska. 

 

Koncepce (celostátní, krajské či obecní - například územní plán, plán odpadového 

hospodářství, územní energetická koncepce atd.) povětšinou vytvářejí základ pro budoucí 
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realizaci projektových záměrů. Posouzení jejich vlivů na životní prostředí (SEA) může 

stanovit podmínky pro povolení a realizaci těchto záměrů z hlediska životního prostředí. 

Proto je vhodné již v počáteční fázi přípravy záměru zjistit, zda záměr vyplývá z některých 

platných strategických dokumentů a zda byly v rámci SEA stanoveny podmínky pro realizaci 

záměrů z hlediska ochrany životní prostředí. 

 

3.4 Mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Realizace některých záměrů či koncepcí může mít vlivy na životní prostředí, které 

přesahují hranice České republiky a zasahují tak na území jiného státu (tzv. dotčený stát). 

V takovém případě je záměr či koncepce předmětem mezistátního posuzování - je nutné 

provedení přeshraniční EIA, resp. SEA. Tato procedura je upravena v hlavě II (§§ 11, 12, 13, 

14, 14a a 14b) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezistátní posuzování 

záměru či koncepce provádí vždy Ministerstvo životního prostředí ČR. Při přeshraniční EIA 

a SEA může Ministerstvo životního prostředí prodloužit jednotlivé lhůty pro vyjádření 

k dokumentům až o 30 dnů a může také přiměřeně prodloužit i ostatní lhůty, stanovené 

zákonem o posuzování.  

 

V rámci přeshraniční EIA je Ministerstvem životního prostředí zasláno dotčenému 

státu k vyjádření oznámení a dokumentace, v rámci příhraniční SEA pak návrh koncepce. 

Dotčený stát je povinen zapojovat svou veřejnost a své dotčené úřady. Vyjádření dotčeného 

státu (včetně veřejnosti a dotčených úřadu) k dokumentaci, resp. k návrhu koncepce 

(v případě SEA) zapracuje Ministerstvo životního prostředí do závěrečného stanoviska 

k záměru (resp. ke koncepci) nebo zdůvodní, proč bylo zapracováno jen zčásti nebo vůbec. 

Náklady spojené s překlady dokumentace a posudku a náklady spojené s tlumočením hradí 

oznamovatel [4]. 
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3.5 Další související procesy 
 

3.5.1 Hodnocení vlivů záměrů na soustavu chráněných území 

evropského významu (na lokality soustavy Natura 2000) 
 

Na základě požadavků Evropské unie byly v České republice novelou zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dány podmínky 

pro vytváření soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Tato soustava je 

tvořena dvěma typy lokalit: ptačími oblastmi (zvláštní typ chráněného území, resp. SPA = 

Special Protected Area) a tzv. evropsky významnými lokalitami (EVL, resp. pSCI = 

proposed Sites of Community Importance) [12]. 

 

V souladu s články 6 a 7 směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin, je velmi důležitým prvkem ochrany těchto 

území hodnocení možných důsledků realizace koncepcí či záměrů na tato území, což upravují 

ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiný. Hodnocení je 

zaměřeno na cíle ochrany dané lokality soustavy Natura 2000. Je velmi důležité, že zákon 

o ochraně přírody a krajiny nerozlišuje, zda se hodnotí významné negativní či pozitivní vlivy 

na lokality soustavy Natura 2000. Z posuzování proto nelze vyloučit ani záměry se zjevným 

kladným vlivem [4]. 

 

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 má úzký vztah k procesům 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) dle zákona o posuzování vlivů. Součástí 

oznámení záměru v rámci procesu EIA musí být i stanovisko příslušného orgánu ochrany 

přírody podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na základě tohoto 

stanoviska: 

 

a) lze vyloučit významné vlivy záměru na území Natura 2000. Pokud záměr svým 

rozsahem a charakterem podléhá posuzování dle zákona o posuzování vlivů, probíhá 

proces EIA standardním postupem dle zákona o posuzování bez hodnocení vlivů 

na lokality soustavy Natura 2000. 

 

b) nelze vyloučit významné vlivy záměru na území Natura 2000. Záměr tak podléhá 

posuzování dle zákona o posuzování vlivů. V takovém případě probíhá proces EIA 

dle zákona o posuzování včetně hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000.  
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Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 musí být provedeno autorizovanou 

osobou k provádění posouzení dle § 45i a § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. V případě, že se v rámci provedeného hodnocení 

vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 prokáží negativní vlivy na tyto lokality, záměr 

nemůže být v navržené podobě schválen. V takovém případě musí být hledány další varianty 

záměru a navržena kompenzační opatření. 

 

3.5.2 IPPC 
 

Nový přístup k ochraně životního prostředí při provozu průmyslových a zemědělských 

provozů a zařízení byl na úrovni EU zakotven směrnicí 96/61/EC o Integrované prevenci 

a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control). Hlavním cílem 

integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým 

a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení. Může nastat situace, 

kdy takovéto zařízení podléhá jak procesu EIA, tak řízení IPPC. To znamená, že vlivy 

jednoho záměru na životní prostředí musí být dvakrát posuzovány [4]. 

 

Evropská směrnice byla do českého právního řádu transponován zákonem č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci, ve znění zákona č. 521/2002 Sb. (dále „zákon o integrované 

prevenci). 

 

Uplatňování zákona o integrované prevenci má významný dopad na velký počet 

zařízení, v ČR řádově několik set. Podniky, které spadají do působnosti tohoto zákona, budou 

podléhat pravidelně opakovanému procesu povolování z hlediska souhrnných dopadů 

na životní prostředí. 

 

Komplexní přístup k předcházení vzniku a omezování průmyslového znečištění má 

v procesu IPPC podobu řízení o tzv. integrovaném povolení (dále také jako IP) a vydání 

podmínek integrovaného povolení, které je vydáváno na základě zhodnocení předpokladů 

daného zařízení předcházet znečištění a srovnání jeho environmentální výkonnosti s tzv. 

nejlepšími dostupnými technikami (BAT - Best Available Techniques). 

 

Se vstupem zákona o integrované prevenci v platnost vznikla provozovatelům zařízení 

povinnost ve stanovených lhůtách získat povolení pro provoz zařízení. Tato povinnost se týká 

především velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, 

provozovatelů skládek, spaloven atd. Od podniku vyžaduje důkladnější přístup k řešení 
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problémů se vznikem znečištění a v některých případech i zvýšení investic do modernějších 

technologií. 

 

Opatření podniku na předcházení vzniku znečištění mohou zahrnovat např. zavádění 

šetrnějších technologií, zlepšení hospodaření se surovinami, vodou a energií apod. 

 

Významným přínosem pro investory je zjednodušený způsob povolování provozu 

pomocí hodnocení všech hledisek životního prostředí v rámci jednoho správního řízení. 

Povolení jsou vydávána krajskými úřady nebo MŽP ČR a nahrazují řadu rozhodnutí 

dle složkové environmentální legislativy, odbornou podporu v procesu řízení o vydání 

integrovaného povolení a odborné zázemí pro konzultace v rámci procesu povolování 

zajišťuje Agentura Integrované prevence (příspěvková organizace MŽP ČR). 

 

Integrovaná prevence je prvním administrativním nástrojem, který zavádí na rozdíl 

od dobrovolných nástrojů právně závazné požadavky na uplatňování principů předcházení 

vzniku znečištění a žádoucím přístupem k ochraně životního prostředí před průmyslovým 

(a zemědělským) znečišťováním, které bylo v uplynulých letech řešeno spíše cestou méně 

účinných a finančně nákladnějších nápravných opatření. 

 

Při počáteční úvaze o záměru je vhodné zjistit, zda kromě EIA je pro daný záměr 

vyžadováno i vydání integrovaného povolení pro provoz. V případě, že ano, lze podklady 

zpracované v rámci procesu EIA využít posléze i pro tuto proceduru. Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 554/2002, která stanovuje vzor žádosti o integrované povolení, 

požaduje mimo jiné i informace a údaje, které jsou řešeny v rámci procesu EIA [4].  

 

3.5.3 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
 

Jde o proces, který je nedílnou součástí posuzování vlivů na životní prostředí. Hlavním 

cílem hodnocení vlivu na veřejné zdraví je ochrana a podpora veřejného zdraví jako souhrn 

činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek [11]. 

 

Hodnocení zdravotních rizik je posouzení pravděpodobnosti poškození zdraví 

populace, vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. 

Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní hodnocení 

expozice obyvatel. 
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Výstup z hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, 

čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížení zdravotních rizik. 

 

Vlivy záměru na veřejné zdraví musí být v rámci dokumentace (u záměrů kategorie I 

povinně, u záměrů kategorie II a změn záměrů obou kategorií na základě závěru zjišťovacího 

řízení) vyhodnoceny oprávněnou osobu, kterou je držitel osvědčení o autorizaci 

pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

ve smyslu vyhlášky č. 353/2004 Sb. (osvědčení uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví). 
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4 Energetické využití komunálních odpadů; techno- 

logie pro energetické využití komunálních odpadů 
 

 

Energetické využívání odpadů představuje součást energetické bilance každého státu. 

V České republice by mohlo teoreticky dosáhnout až 20 GJ ročně. Vyráběné teplo může 

nahradit část lokálních topenišť a zdrojů centrálního zásobování teplem, které jsou zdrojem 

emisí, přičemž není nutno spotřebovávat palivo, které by se jinak muselo vytěžit. Energetické 

využití odpadů náleží mezi bezpečné a hygienické zpracování odpadů - nevyužitelné odpady 

jsou využity v technologickém procesu a následné škodliviny jsou zachycovány velmi 

účinnými jednotkami, které jsou schopny zachytit i velmi toxické látky (PCDD/F) [22]. 

Odpady v tomto případě není nutno skládkovat a nevzniká tedy ani skládkový plyn.  

Poměrně značnou nevýhodou energetického využívání odpadů jsou v prvotní fázi 

(výstavba zařízení) vyšší investiční náklady. Nicméně při přepočtu na jednotku energeticky 

využitých odpadů a zisku energie a toho, že by při nezpracování komunálního odpadu 

ve spalovně musel být tento odpad uložen na skládky, je možno hodnotit náklady jako 

přiměřené. 

Výstavba nových kapacit pro energetické zpracování odpadů byla až do poloviny roku 

2010 v České republice prakticky nemožná. Až do konce roku 2009 nebylo prakticky možno 

využít ani prostředky fondů Evropské unie k tomuto účelu. MŽP teprve v závěru roku 2009 

odstranilo uvedenou překážku, a to vydáním novely nařízení vlády č. 473/2009 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství ČR, který již výstavbě kapacit pro energetické využití odpadů 

nebrání.  

Ochrana lidského zdraví a ohled k životnímu prostředí jsou základními požadavky 

při posuzování vhodného způsobu využívání odpadů. Je nutno připomenout, že v Evropě 

se odpad odstraňuje spalováním už 140 let. Tehdy bylo cílem především odpady hygienicky 

odstranit, následně však začal být využíván jejich energetický i materiálový potenciál. 

V současné době je energetické využívání odpadů vhodnou alternativou k fosilním palivům. 

Využíváním odpadů pro energetické účely se získává elektřina a teplo a dochází rovněž 

ke snižování množství vypouštěných skleníkových plynů. Ročně vznikne v České republice 

cca 31 mil. tun všech odpadů. Množství vznikajících odpadů postupně klesá, nicméně 

množství vznikajících komunálních odpadů mírně roste. Komunálních odpadů je v České 

republice vyprodukováno ročně přibližně 4,4 mil. tun, což představuje přibližně 15 % 

celkového množství odpadů, které u nás vznikají [22]. 
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Spalování odpadů lze považovat za energetické využití odpadů při dodržení určitých 

podmínek, které spalovny v České republice splňují (viz dále kap. 5). Energetické využití 

odpadů vychází z pojmu využití odpadů, který je uveden v zákoně o odpadech [25]: ,,Využití 

odpadů je činností, jejímž výsledkem je, že odpad slouží následně užitečnému účelu tím, že 

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

odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k 

tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů.” [22]. 

Energetické využívání odpadů je na čtvrtém místě v hierarchii nakládání s odpady 

při použití pětistupňové škály (viz obr. 4.1). Odráží pořadí priorit, co představuje nejlepší 

volbu z hlediska životního prostředí v rámci právních předpisů a politiky v oblasti nakládání 

s odpady vzhledem k ekonomické a sociální únosnosti. Členské státy jsou však zavázány 

přijmout opatření podporující nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí [22]. 

Hlavními cíli odpadového hospodářství musí vždy být zamezení vzniku, případně 

minimalizace množství vznikajících odpadů. V mnoha oborech lidské činnosti však vznik 

odpadů nelze ani v budoucnu zcela vyloučit. V takovýchto případech je nutné zajistit 

odstranění vzniklých odpadů tak, aby bylo zajištěno trvalé zamezení škodlivých vlivů odpadů 

na životní prostředí. Toto lze zajistit vedle ukládání odpadů na skládky, chemických, 

fyzikálních a fyzikálně-chemických úprav odpadů také progresivními metodami jako je 

termické odstraňování odpadů a zejména energetické zpracování, resp. využití odpadů [23]. 

Není možno opomenout ani využívání tzv. alternativních (náhradních) paliv. 

Alternativní paliva vznikají hlavně z určitých průmyslových odpadů na základě speciálních 

receptur připravovaných pro konkrétní účely využití (např. v cementárnách) [22, 36]. 

 

Obr. 4.1 Schematické znázornění hierarchie nakládání s odpady [24]  
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Výhody energetického využití odpadů [22, 23] jsou následující: energetické využití 

odpadů šetří fosilní paliva, mnohonásobné snížení objemu odpadů (60 až 70% snížení 

hmotnosti odpadů), vznikají inertní zbytkové materiály, které mohou být použity na další 

produkty nebo bezpečně uloženy do zemské kůry, z hlediska životního prostředí je 

energetické využívání odpadů neutrální ve vztahu ke tvorbě CO2, který vzniká oxidaci 

organického uhlíku; důležité je také omezení emise skleníkového plynu v porovnání 

se skládkováním, minimální emise do ovzduší a vody, zpracování většiny zbytkových látek 

na použitelné produkty, rychlost procesu, sterilní charakter zbytků odpadů po spalování. 

Mezi možné nevýhody lze zařadit možné emise škodlivin v plynných produktech 

termického odstraňování odpadů (nejsou-li instalována odpovídající zařízení k čištění spalin), 

investiční náklady termických zařízení vybavených systémem čištění spalin, poměrně vysoké 

náklady na provoz a údržbu zařízení, možná destrukce odpadních látek recyklovatelných 

a potřeba relativně kvalifikovaného personálu pro provoz a údržbu. 

Skládkování odpadů není vhodný způsob nakládání s odpady jak z hlediska 

environmentálního, tak ekonomického. Skládkování je nejméně přijatelným způsobem 

nakládání s odpady z hlediska vlivu na životní prostředí. Skládkováním zcela mizí možnost 

využití materiálového a energetického zdroje obsaženého v odpadu. Oba tyto aspekty jsou 

uvedeny v právních a technických předpisech jak Evropské unie, tak České republiky. 

Ke splnění těchto předpisů však nejsou dostatečné kapacity zařízení k materiálovému 

a energetickému využití. Negativní vliv na energetické a materiálové využití odpadů má také 

skutečnost, že ceny skládkování jsou nízké a jsou zároveň nejlevnějším způsobem nakládání 

s odpady. Pro zvýšení poměru energetického a materiálového využití odpadů mohou být 

legislativní změny vedoucí ke zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky a zároveň také 

zvýšení počtu zařízení k využívání těchto odpadů (bioplynových stanic, zařízení mechanicko-

biologických úprav a úprav stávajících energetických zdrojů pro spolužalování vytříděné 

výhřevné frakce, ale hlavně zařízení pro přímé energetické využití komunálních odpadů [22]. 

Jak vychází z hierarchie odpadového hospodářství, hlavní snahou je předcházení 

vzniku odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládky, ale hlavně využití suroviny 

a energie z odpadů [22, 36]. 
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4.1 Legislativa v oblasti energetického využití odpadů 

 

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

pozdějších předpisů, neobsahuje podle paragrafu 4 odstavce 1 písmene q [25] přesnou definici 

pro energetické využití odpadů, ale pouze využití odpadů. 

Z definice vyplývá, že energetickým využitím odpadů se šetří jiné materiály jako např. 

fosilní paliva k výrobě tepla a elektřiny. Odpad je využíván jako palivo k výrobě energie [25]. 

Podle novely (č. 154/2010 Sb.), kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů [25], vycházející 

ze Směrnice EU č. 98/2008/ES se za využívání odpadů považuje pouze spalování tuhých 

komunálních odpadů v zařízeních k tomu určených. Mění se podmínky pro spalování 

komunálního a nekomunálního odpadu. Důležitá je definice pojmů energetického využití 

odpadů a odstranění odpadů spalováním. Za energetické využití odpadů bude nadále 

považováno pouze spalování tuhých komunálních odpadů. Novela rovněž zahrnuje, 

že spalování komunálního odpadu musí dosahovat vysokého stupně energetické účinnosti, 

a to více než 0,65 pokud bylo zařízení zprovozněno po 31.12.2009. V případě dosažení menší 

energetické účinnosti bude spalování komunálního odpadu zpoplatněno. Novela zákona 

o odpadech také uvádí, že pokud zařízení spaluje jiný odpad než komunální nebo nedosahuje 

stupně energetické účinnosti, budou tato zařízení klasifikována jako zařízení pro odstranění 

odpadů. Zařízení pro odstranění odpadů budou zpoplatněna [26, 27].  

 
Tab. 4.1 Poplatky za odstranění odpadů (Kč/t) [27] 

Energetická účinnost spaloven odpadů je definována vztahem [27]: 
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kde je Ep - množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny (GJ/rok), 

Ef - energetický vstup z paliv přispívající k výrobě páry (GJ/rok), 

Ew - energie obsažená ve zpracovaném odpadu (GJ/rok), 

Ei - dodaná energie bez Ef a Ew, 

0,97- činitel energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování. 

 

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou zařízení pro tepelné zpracování 

odpadu ve spalovnách zařazena jako zdroj s kódem 2.1 (v kategorii Tepelné zpracování 

odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami) v příloze č. 2 k zákonu. U zdrojů s kódem 

2.1 je vyžadováno zpracování rozptylové studie (podle § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.), 

jsou vyžadována kompenzační opatření (podle § 11 odst. 5 [29]) a konečně je vyžadováno 

zpracování provozního řádu jako součásti povolení provozu (podle § 11 odst. 2 písm. d) [29]). 

Specifické emisní limity pro spalovny odpadu jsou uvedeny v části I přílohy č. 4 

k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Uvedená vyhláška v části II dále 

upravuje technické podmínky provozu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad 

[30]. Vyhláška č. 415/2012 Sb. respektuje emisní limity směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. Je nutno zdůraznit, že emisní 

limity pro spalovny odpadu jsou přísnější než u elektráren nebo tepláren [28, 30]. 

Provoz zařízení určených k energetickému zpracování odpadu, resp. ke spalování 

odpadu upravuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a také zákon 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 76/2002 Sb. popisuje zařízení pro energetické využití odpadů 

jako stacionární technickou jednotku, v níž probíhá průmyslová činnost, která by mohla 

ovlivnit životní prostředí emisemi a znečištěním (vypouštění tuhých a plynných látek, vibrace, 

vyzařování tepla, hluk atd.) [22]. 

Zákon č. 177/2006 Sb., o hospodaření s energií upravuje Národní program 

hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. 

Druhotný zdroj definuje jako využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká 

jako vedlejší produkt přeměnou a konečnou spotřebou energie při likvidaci odpadů [22, 23]. 

Národní program tedy podporuje využití odpadů jako zdroje energie. Naopak MŽP 

a správní orgány do nedávna podporovaly energetické využívání odpadů velmi omezeně. 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

37 

 

I přes novelizaci zákona o odpadech není legislativa ohledně energetického vužití odpadů 

(EVO) úplná a zařazení EVO do strategie odpadového hospodářství je nesnadné. Přístup 

politiků byl poměrně dlouhou dobu také odmítavý [22]. 

 

4.2 Termické metody zpracování odpadů 
 

Termické, resp. tepelné metody zpracování odpadů jsou technologie, při kterých 

dochází k působení tepla (přesahující meze její chemické stability) na odpadní látku, případně 

ke spolupůsobení teploty a kyslíku. Mezi termické metody lze zařadit spalování, zplyňování, 

pyrolýza, plazmové metody a jiné [23]. 

U těchto postupů jsou nebezpečné látky v odpadu přeměněny na poměrně neškodné 

produkty. Termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, protože vznikají 

vedlejší produkty jako popel (struska, plynné látky se škodlivými pevnými i plynnými 

částicemi) [23]. 

Teploty jednotlivých metod se pohybují v rozmezí 300 °C až 1 500 °C, u plazmových 

metod teploty několika tisíc stupňů (5 000 °C až 15 000 °C) [23]. 

Významným kritériem hodnocení jednotlivých termických zařízení na odstraňování 

odpadů je hlavně dosažitelný stupeň rozkladu odpadní látky, který je většinou (především 

při destrukci organických odpadních látek typu PCDD a PCDF) ovlivněn teplotou, 

chemickými vlastnostmi prostředí procesu termického odstraňování odpadů. Třídění 

termických procesů lze provést na základě kritéria charakteru prostředí v reakční komoře, 

jež je charakterizován obsahem kyslíku vůči odpadní látce. Podle toho rozlišujeme procesy 

[23]: 

 Oxidační, tedy procesy termického odstraňování odpadů, kdy je obsah okysličovadla 

v reakčním prostoru stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek 

v odpadu. Hovoříme tedy o spalování odpadů. Spalování odpadů je řízené exotermické 

slučování hořlavých složek odpadů s okysličovadlem (většinou uvažujeme s kyslíkem) 

za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. Podle teplot v reakčním 

prostoru tyto procesy dělíme na nízkoteplotní (do 1 000 °C) a vysokoteplotní (nad 1 000 

°C). Velmi často však na reakční komoru s pracovními teplotami v rozmezí 850 °C až 

1 000 °C navazuje komora dodatečného spalování (dospalovací komora), kde dochází 
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ke zvýšení teploty produktů spalování z reakční komory na teplotu v rozmezí 1 000 °C až 

1 300 °C. 

 Redukční – jsou to rovněž procesy termického odstraňování odpadů, nicméně obsah 

okysličovadla (resp. kyslíku) kyslíku v reakčním prostoru je nulový nebo 

podstechiometrický vzhledem k obsahu hořlavých látek v odpadu. Mezi tyto procesy 

řadíme pyrolýzu a zplyňování. Pyrolýza je tepelný rozklad organických odpadních látek 

za nepřístupu okysličovadla (vzduchu, vodní páry, kyslíku a oxidu uhličitého) v reakčním 

prostoru o teplotách 500 °C až 1 000 °C, kdy se organické látky rozpadají na jednoduché 

těkavé produkty a koks. Zplyňování odpadů je řízený tepelný rozklad odpadních látek 

při teplotách nad 800 °C za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, 

kdy se přeměňují uhlíkaté materiály na plynné hořlavé látky požadovaného složení. 

 

4.2.1 Vlastnosti termicky zpracovávaných odpadů 
 

Termické metody mohou být aplikovány na celou řadu odpadů (komunální odpady, 

nebezpečné odpady ve všech skupenstvích, kaly z čistíren odpadních vod, průmyslové odpady 

nebo zemědělské odpady). 

Spalitelné odpady je možno považovat za méněhodnotná paliva. Jejich spalování 

sebou nese mnoho obtíží, které vyplývají z nehomogenity, fyzikálních i chemických 

různorodostí, vysokého obsahu vlhkosti [23]. 

Jakost použitého odpadu jako paliva je charakterizována obsahem hořlaviny (obsahem 

spalitelných látek – uhlík, vodík, síra), obsahem popela (celkové množství minerálních látek) 

a vlhkosti [23]. 

Odpad je schopen hořet, obsahuje-li dostatečný podíl hořlaviny. Pokud obsah 

nespalitelných částí stoupne, může nastat, že palivo není schopno samostatného hoření. 

V takovém případě je nutno přivádět k odpadu tzv. podpůrné (stabilizační) palivo, aby 

hořlavina tohoto odpadu mohla shořet. Hranicí spalování tuhého odpadu bez přívodu 

podpůrného paliva je minimální výhřevnost odpadu 5 000 kJ/kg, kdy složení odpadu 

odpovídá [23] obsah popela A ≤ 60 %, vlhkost W ≤ 50 % a obsah hořlaviny C ≥ 25 %. 

Platí základní podmínka C + W + A = 100 % 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Tannerův diagram [3]  

 

V Tannerově diagramu (obr. 4.2) je obsah popela (A), obsah hořlaviny (C) i obsah 

vody (W) znázorněn v %. Vyznačený pětiúhelník vymezuje oblast, ve které je možno odpad 

termicky zpracovat bez přídavného paliva, tzn. bez stabilizace procesu. Po vyznačení hodnot 

obsahů popela, hořlaviny a vody (v %) na jednotlivých stupnicích trojúhelníku je možno 

z těchto hodnot vynést kolmice, které se v určitém bodě protnou. Pokud se protnou uvnitř 

uvedeného pětiúhelníku, není potřeba přivádět podpůrné palivo [23]. 

Přednosti termických metod a speciálně metody spalování odpadů jsou snížení objemu 

odpadů na cca 10 až 15 % původního objemu, tzn. snížení hmotnosti na 20 až 40 % původní 

hmotnosti. Významnou výhodou metody spalování je skutečnost, že pro mnohé druhy odpadů 

jako chemické a zdravotní odpady je to téměř jediný způsob odstranění, zbytek po spalování 

je tuhý, sterilní a nepodléhá dalšímu rozkladu. Uvolněné teplo při spalování odpadů je možno 

účelně využít pro výrobu páry, teplé užitkové vody, případně pro jiné účely [23]. 

V České republice je v celostátním průměru termicky zpracováváno přibližně jen 6 % 

odpadů, ve srovnání s vyspělými státy, kde je tento podíl 20 až 30 %. 

Spalování odpadů je spojeno s produkcí tepla, které může být vhodně navráceno 

a využito. V procesu tak dochází k současnému odstranění odpadu a uvolnění tepla, které 

může být konvertováno na využitelnou energii. K tomuto je možno využít dva základní 

procesy [23], a to využití tepla odcházejících spalin ve výměníku k předehřátí spalovacího 
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vzduchu přiváděného následně ke spalování odpadů, nebo využití tepla spalin k výrobě páry 

nebo teplé užitkové vody v kotli na odpady. 

Významně častější je výroba páry než spalovacího vzduchu nebo teplé užitkové vody, 

protože pára je mnohem všestrannější ve svém použití a dále také, že 1kg páry obsahuje více 

energie, než 1kg vody nebo vzduchu. Pára může být využita k výrobě elektrické energie nebo 

ke konverzi na jiný druh energie [23]. 

Rozhodnutí o způsobu odstranění odpadu vyžaduje zvážení výhod i nevýhod 

jednotlivých postupů. Rozhodující jsou emise škodlivin a náklady [23]. 

 
Tab. 4.2 Průměrné náklady na odstranění 1 tuny odpadů [23] 

Metoda Náklady na odstranění (USD/t) 

skládkování 6-10 

kompostování 12-24 

spalování 16-40 

 

 

Z tabulky 4.2 plyne, že z hlediska nákladů na odstraňování odpadů jsou při jejich 

spalování vyšší náklady, než je tomu při použití ostatních uvedených postupů (skládkování, 

kompostování). Ve vyspělých průmyslových státech je metoda spalování odpadů využívána 

hlavně v oblastech s hustou městskou zástavbou, kde pro nedostatek vhodného místa 

a při velkých dopravních vzdálenostech je využití ostatních metod problematické [23]. 

 

4.2.2 Produkty termických procesů 
 

Zařízení na termické zpracování odpadů přinášejí pozitivní aspekty do oblasti 

nakládání s odpady, avšak jejich použití není zcela bez negativních vlivů na prostřed [24]. 

 

Tuhé odpady 

 

Termickým zneškodňováním odpadů vzniká několik druhů sekundárních tuhých 

odpadů, které je nutno deponovat nebo přepracovat [31]. 

U technologie termického zneškodňování se vyskytují následující tuhé zbytky [31]: 

škvára, struska nebo polokoks jako zbytek po termickém procesu, tuhé částice ze suchého 

odprášení spalin, tuhý zbytek nebo kal z čištění spalin. Jedná se o jemné prachy nebo kaly, 

obsahující polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) a koksové oxidy 

s podílem těžkých kovů a tuhý zbytek nebo kal z čištění technologických vod. 
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Plynné produkty 

 

Plynné produkty v surovém stavu obsahují H2O, CO2, O2, CO, prach, Cl
-
, F

-
, SO2, 

+SO3, NO, +SO2. Kromě těchto složek obsahují spaliny i další závažné látky, především těžké 

kovy (Zn, Pb, Cd, Hg aj.) [31]. 

Při čištění spalin je nezbytné [31] zachycení prachu – tímto i zachycení těžkých kovů a 

PCDD/PCDF pomocí různých typů odlučovačů (mechanické, elektrické, filtry), odstranění 

kyselých složek spalin – (SOx, HCl, HF). Odstraňování kyselých složek probíhá suchým, 

polosuchým a mokrým způsobem, odstranění NOx – pomocí denitrifikace spalin (denitrifikace 

je ekonomicky náročný proces, který spočívá v úpravách spalovacího procesu - omezení 

vzniku vysokoteplotního NOx snížením teploty hoření, přebytku okysličovadla [3]) a 

odstranění příměsí PCDD/PCDF (dočišťovacím procesem adsorpcí na aktivním uhlí nebo 

koksu; průchodem spalin přes aktivní vrstvu dochází k zachycení hlavně organokovových 

škodlivin a rtuti; v současné době se u nejdokonalejších zařízení používá pro odstraňování 

příměsí PCDD/PCDF metoda SCR – katalytický reaktor DeDiox). 

 

Odpadní vody 

 

Odpadní vody vznikají ve spalovnách při chlazení hlavního tuhého zbytku (popel, 

škvára), při čištění spalin mokrými odlučovači a z čištění napájecí vody pro kotel (v případě 

instalace kotle na odpadní teplo) [23]. 

Odpadní vody spaloven obsahují soli vzniklé během úpravy kouřových plynů, pokud 

se nejedná o procesy, které nevytvářejí žádné odpadní vody (viz dále kap. 5.3.1). Průsakové 

vody ze skládkovaných zbytkových odpadů spaloven obsahují podstatně méně znečišťujících 

látek než průsakové vody ze skládky komunálního odpadu [32].  
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4.3 Energetické využití tuhého komunálního odpadu 
 

Současné spalovny komunálních odpadů u nás i v zahraničí jsou technická zařízení 

splňující příslušné environmentální, ekonomické a sociální podmínky provozu. V České 

republice to jsou v provozu tři spalovny komunálního odpadu v Praze, Liberci a Brně, 

které splňují jak evropské, tak i naše právní i technické předpisy. Ve všech se komunální 

odpad využívá pro výrobu energie [22]. 

 
Tab. 4.3 Stávající spalovny komunálního odpadu v České republice [22] 

Název a lokalita Kapacita v roce 2011 (tis. t) 

ZEVO - Praha Malešice 310 

TERMIZO, a.s., Liberec 100 

SAKO Brno, a.s. 240 

 

Technické parametry každého budoucího zařízení se řídí politicko-ekologicko-

ekonomickou úvahou. Záleží na tom, kolik peněz k realizaci zařízení je k dispozici (vlastní 

kapitál, dotace, půjčky) a dále na tom jaké poplatky budou od obyvatel za případný odpad 

požadovat. Bývá to tak, že u velkých zařízení nebo technologií nakládajících s komunálními 

odpady nižší investiční náklady znamenají vyšší provozní náklady a naopak [22]. 

Mezi důležité ekonomické faktory patří množství a složení odpadů vznikajících 

na území kraje nebo regionu a předpoklad vývoje množství odpadů, jejich využití a možnost 

energetického využití. Důležitou roli hraje také cenová hladina skládkování ve srovnání 

se spalováním a výběr vhodné lokality pro umístění zařízení na energetické využívání odpadů 

z hlediska využitelnosti získané energie [22]. 

Pro dobrou ekonomiku je vhodné nastavit cenové a smluvní politiky nakládání 

s odpady tak, aby byla zajímavá pro všechny obce a města v kraji i regionu. Významná je také 

otázka dopravy odpadů z ekonomického a ekologického hlediska, protože je zřejmé zatížení 

komunikací, bezpečnosti dopravy, hluku, zplodin atd. (možnost využití železniční dopravy, 

systémů překladišť atd.) [22]. 

Emisní limity jsou určeny evropskou legislativou. Nejčastěji se používá spalování 

na roštovém ohništi doplněné o čištění kouřových plynů (od suché metody po mokrou). Výběr 

metody čištění spalin závisí na místních a provozních podmínkách. Jednotlivé metody 

se od sebe liší investiční i provozní náročností a množstvím produkovaných zbytkových 

odpadů [22]. 
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Mnohé vyspělé Evropské státy jako jsou Rakousko, Německo nebo Švýcarsko řeší 

plnění směrnice omezení skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů hlavně 

technologií energetického využití odpadů. Emisní parametry zařízení jsou hluboko pod úrovní 

předepsaných limitů (za použití nejlepších dostupných technik). Obyvatelstvo v těchto zemích 

je ochotno zaplatit za spalování více než za skládkování. Následné výnosy z kogenerační 

výroby tepla a elektřiny se pozitivně promítají do ekonomiky provozu, čímž staví poplatky 

za příjem odpadu k energetickému využití do jiného světla. Energetické využívání odpadů 

podporuje politika i veřejnost a je považována za metodu ekologickou i ekonomickou. 

Ve Švýcarsku se třídí a materiálově využívá (recykluje) až 50 % komunálních odpadů a 50 % 

se spaluje, v Rakousku se 69 % recykluje, 23 % se spaluje a 18 % skládkuje, v Německu 

se 51 % odpadu recykluje, 25 % spaluje a 15 % skládkuje. V České republice se 18 % odpadu 

recykluje, 10 % spaluje a 72 % skládkuje [22]. 

 
Tab. 4.4 Energetické využití odpadů ve spalovnách TKO [33] 

Rok 
Spotřeba 

TKO 
Energie v 

palivu 
Hrubá výroba 

elektřiny Hrubá výroba tepla Dodávka tepla 

 

tuny GJ MWh GJ GJ 

1989 44 685 446 850 0 285 032 236 670 

1990 65 550 655 500 0 351 373 291 755 

1991 57 710 577 100 0 351 913 292 204 

1992 82 200 822 000 0 535 129 444 333 

1993 101 800 1 018 000 0 756 809 628 401 

1994 156 425 1 564 250 0 1 089 957 905 023 

1995 163 115 1 631 150 0 1 118 266 928 529 

1996 174 127 1 710 000 0 1 231 627 1 022 656 

1997 244 535 1 741 270 0 1 141 683 947 973 

1998 284 646 2 332 468 452 1 783 061 1 354 235 

1999 333 572 2 686 041 1 232 2 378 529 1 776 865 

2000 382 025 3 189 771 12 983 2 754 663 2 143 929 

2001 410 552 3 700 991 14 316 2 955 598 2 279 454 

2002 407 820 3 987 040 16 346 3 187 952 2 503 830 

2003 409 288 3 749 407 16 063 3 274 656 2 521 426 

2004 388 303 4 231 096 16 800 3 266 590 2 500 987 

2005 391 930 3 957 253 17 767 3 136 075 2 434 011 

2006 391 620 3 779 298 18 825 3 175 902 2 505 165 

2007 391 620 4 157 201 20 009 3 188 318 2 566 791 

2008 376 381 4 051 875 19 495 3 115 170 2 489 048 

2009 360 399 3 744 411 18 237 2 764 583 2 296 097 
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Z tabulky 4.4 je patrné, že od roku 1989 do roku 2009 se energetické využití 

komunálních odpadů (KO) neustále zvyšuje. Nejvíce ho bylo využito v letech 2001 až 2003, 

kdy bylo užito pro energetické účely 410 552 tun KO (rok 2001), což je cca 10x více než 

v roce 1989 (44 685 tun). V roce 2009, tedy v období ekonomické stagnace, bylo využito 

360 399 tun KO. Rovněž roste hrubá výroba elektřiny, hrubá výroba tepla i jeho dodávka (viz 

tab. 4.4). 
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4.4 Spalování odpadů 
 

Existuje široké spektrum technologií pro spalování odpadů, které jsou u nás i v Evropě 

na různém stupni rozvoje a používání. Všechny tyto technologie mají společné to, 

že nahrazují fosilní paliva, jako jsou ropa, uhlí a zemní plyn.  

Předností spalování odpadů vzhledem je značná redukce původního objemu odpadů 

a také snížení množství kontaminantů, což usnadňuje následné uložení zbytků spalování 

na skládky. Dalšími výhodami jsou například využití odpadního tepla, nebo jeho konverze 

na jinou formu energie pro veřejné nebo průmyslové využití. Pro odpady zdravotnických 

zařízení nebo například odpady chemického průmyslu je to v podstatě jediný možný způsob 

jejich odstranění [23]. Množství odstraněného komunálního, nebezpečného a ostatního 

odpadu v České republice v letech 2002 až 2008 je patrné z tabulky 4.5. 

 
Tab. 4.5 Odstranění komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu spalováním  

s využitím i bez využití tepla [22] 

Rok 
Komunální 

odpad 
Nebezpečný 

odpad Ostatní Celkem 

 

tisíc tun tisíc tun tisíc tun tisíc tun 

2002 401 61 313 775 

2003 401 76 302 779 

2004 397 60 372 829 

2005 376 76 218 670 

2006 377 105 237 719 

2007 375 112 221 708 

2008 354 123 148 625 

 

 

4.4.1 Principy a proces spalování 
 

Spalování odpadů je podmíněno jejich předchozím vysušením a ohřevem na zápalnou 

teplotu, ke kterému dochází sáláním žhavých spalin a zdiva pece, ale také konvekcí spalin 

nebo předehřátého vzduchu. Vysušení odpadu se děje při teplotách 50 °C až 150 °C. 

Za vyšších teplot vznikají těkavé látky a po jejich vznícení dochází ke vzniku plamene. Zbylý 

tuhý materiál je postupně odplyňován a po dosažení zápalné teploty je spalován. Zápalná 

teplota je minimální teplota, při jejímž dosažení dochází ke spontánnímu hoření odpadu. 

K zajištění kontinuálního spalování je potřeba zajistit základní podmínky [31], kterými jsou 

dostatečné množství spalovacího vzduchu (měl by být přiváděn s přebytkem 1,5 až 2,5 vůči 

stechiometrii spalovacích reakcí), dostatečný vývin tepla k pokrytí ztrát tepla do okolí, 
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zajištění zdržení spalin v komoře dodatečného spalování (teploty v rozmezí 1000 °C až 1300 

°C) po dobu minimálně 2 sekund. 

Příjem a skladování odpadů 

Speciální auta s vážícím zařízením svážejí odpad a vyprazdňují jej do zásobníku, 

který může být v ohrazené části budovy na otevřeném prostranství. Zásobníky zajišťují 

dostatečné zásoby odpadů pro zajištění kontinuálního (24 hodin denně) provozu spalovny 

při krátké (8 hodin denně) dopravy odpadů do areálu spalovny. Na jedné straně zásobníku 

bývá instalováno stříhací zařízení nebo rotační nárazový lamač pro redukci objemných částí 

odpadu na velikost vhodnou pro sázení do pece. Zásobník a jeho příslušenství musí být 

udržováno při slabém podtlaku, aby bylo zabráněno úniku zápachu [23]. 

Sázecí zařízení 

Odpad ze zásobníku je sázen do spalovací pece většinou pomocí mostového jeřábu 

(umožňuje podélný i příčný pohyb nad zásobníkem), kdy kabina řidiče bývá situována buď 

přímo na mostu jeřábu, nebo na boční straně zásobníku. Chapadla jeřábů musí umožnit sázení 

do pece (jejich kapacita je 1 až 4 m
3
) i promíchávání odpadů v zásobníku a jeho vyhovující 

vyčištění. Vlastní sázení odpadu do pece probíhá pomocí sázecí násypky [23]. 

Typické hodnoty měrné hmotnosti (hustoty) odpadů během uskladnění a sázení 

do pece jsou při vysypání do zásobníku (0,15 ÷ 0,25 t.m
-3

), po vsazení do zásobníku (0,30 ÷ 

0,40 t.m
-3

), v chapadlech jeřábu (0,40 ÷ 0,50 t.m
-3

) a v sázecí násypce (0,25 ÷ 0,35 t.m
-3

). 

Spalovací pece 

V případě roštové spalovací pece, která se skládá ze dvou základních částí a to 

spalovací komory a roštů, probíhá spalování tuhého odpadu ve třech základních stádiích [23]: 

sušení, zapálení a spalování. 

Sušení je obecně problematické u odpadů o vysoké vlhkosti (40 až 70 %) a dosahuje 

se vedením horkých spalin nebo předehřátého spalovacího vzduchu přes nebo podél vrstvy 

odpadů a také v důsledku záření stěn pece. Zabezpečení úplného spálení odpadu vyžaduje, 

aby teplota ve spalovací komoře neklesla pod 750 °C (vzestup nad 1 000°C také není také 

pro běžný odpad žádoucí, protože dochází k tavení popela a následně k poškození 

žáruvzdorné vyzdívky). Nejvíce tepelně namáhané části spalovací komory jsou vyzdívány 

karbidokřemíkovými tvárnicemi vysoké kvality [23]. 
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Pro efektivní průběh spalování je významná dodávka spalovacího vzduchu, který je 

nejčastěji přiváděn ve dvou stupních [23]: jako primární vzduch, který musí být přiváděn 

rovnoměrně přes lože odpadů ze spodní strany roštů (je nutno zároveň omezit únik 

prachových částic lože při rychlém prouděni primárního vzduchu) a následně jako sekundární 

spalovací vzduch, který bývá přiváděn do spalovací komory do prostoru nad roštem pomocí 

vzduchových trysek (za účelem dokonalého směšování s produkty spalování a zajištění 

dokonalého spálení). Pozn.: Někdy může být přiváděn i terciární vzduch. 

Vzduch pro spalování je přiváděn pomocí ventilátorů. Spalovací vzduch bývá 

předehříván na 150 °C až 250 °C teplem odpadních spalin ve výměníku rekuperačního typu 

[23]. 

Moderní spalovací zařízení (pece) využívají princip kontinuálního toku s plně 

automatickými rošty, které nevyžadují manuální obsluhu. Účelem roštů je přemístění odpadu 

od vstupní části k výstupní, kde by měl být již dokonale spálen. Jejich působením dochází 

také k neustálému přehrnování lože odpadů. Moderní spalovací zařízení bývají dále vybaveny 

komorou dodatečného spalování, která navazuje na spalovací komoru. Jejím účelem je udržet 

nebo zvýšit teplotu spalin na požadovanou teplotu a to např. pomocí hořáku dodatečného 

spalování nebo přívodem dalšího spalovacího vzduchu [23]. 

Odstraňování popela 

Spalování odpadů produkuje pevné zbytky, které pocházejí ze tří různých zdrojů a to 

propadu jemných částic roštem, zbytků po spalování na konci roštu (škvára, popel) a tuhé 

zbytky z chlazení a čištění spalin [36]. 

Zbytky po spalování (popel, škvára, kovové části apod.) jsou odstraňovány na konci 

posledního roštu a chlazeny ve vodní nádrži. Teplo pevných zbytků je tak převedeno 

do odpadní vody. Vzniká vodní pára, která je vrácena do spalovací komory. Pevné zbytky 

z chladící nádrže jsou skládkovány s jinými pevnými zbytky na skládce odpovídajícího typu. 

V určitých případech je možné sklovitou škváru využít pro stavební účely, železné kovy lze 

separovat a využít jako železný šrot. Popílek je možno skládkovat jen na skládce 

nebezpečných odpadů, protože obsahuje těžké kovy [23]. 

Chlazení spalin 

Teplota spalin v komoře dodatečného spalování je kolem 800 °C až 1300 °C a je tedy 

vysoká pro přímý vstup do zařízení na čištění spalin (teplota spalin na vstupu 

do elektrostatického odlučovače by neměla být vyšší než 350 °C). Spaliny je tedy nutné 
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ochladit některým z následujících způsobů - chlazení vodními sprchami, chlazení vzduchem, 

či chlazení ve výměníku. 

Nejpřirozenější způsobem je chlazení spalin ve výměníku, kdy je teplo odebrané 

spalinám využito k ohřevu spalovacího vzduchu v rekuperátoru (úspora paliva) nebo v kotli 

pro výrobu páry (v malé míře pro výrobu teplé užitkové vody nebo tepla pro dálkové 

vytápění). Chlazení vzduchem je konstrukčně jednoduché, nevýhodou však je zvýšení objemu 

spalin o 250 až 350 % mající za následek zvětšení potřebných rozměrů kouřovodů, zařízení 

pro čištění spalin i komína. Chlazení spalin vodními sprchami je nejúčinněji využito 

v případě, kdy není realizováno využití tepla spalin [23]. 

Čištění spalin 

Jedním z nejdůležitějších procesů je čištění spalin [1, 35], které určuje výsledný 

účinek metody odstraňování odpadů. Jde o prachové částice, obsah kyselých složek, obsah 

oxidů dusíku i nebezpečných organických polychlorovaných polutantů. 

Odvod spalin, komín 

Spalovny pracují s umělým tahem pomocí spalinového ventilátoru. Komín má za úkol 

pouze odvést spaliny do ovzduší. Výška komínů je určena hledisky hygienickými (plyne 

z tzv. rozptylové studie), případně urbanistickými. Provedení komínů bývá zděné, 

železobetonové, nejčastěji ocelové a stavějí se jako kotvené nebo samonosné [23, 35]. 

 

Každá spalovna odpadů bývá obvykle koncipována jako samostatný provoz nebo 

závod, který je vybaven technologickým zařízením zajišťující veškeré fáze nakládání 

s odpady (od jejich příjmu a shromažďování, vlastního spalování až po odstraňování 

plynných, kapalných a pevných produktů) [23]. 

U každé spalovny odpadů by měly být zajištěny následující technologické funkce: 

příjem a skladování odpadů, sázení a spalování odpadů, chlazení nebo využívání tepla spalin, 

čištění spalin a odvod spalin (komín) a odstranění pevných zbytků po spalování. 

Rovněž je nutno zajistit pomocné procesy spaloven, kterými jsou doprava v objektu 

spalovny, energetické a plynové hospodářství a správní a sociální zařízení. 

 

 

4.4.2 Roštové spalovny 

 

Roštové spalovny (viz obr. 4.3) jsou rozšířeny pro spalování směsného komunálního 

odpadu. K odstranění tuhého komunálního odpadu se v Evropě používá asi z 90 % roštových 
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topenišť. Ostatní zpracovávané odpady v roštových spalovnách představují průmyslové 

odpady, čistírenské kaly a některé klinické odpady [34]. 

 

 
 

Obr. 4.3 Schéma celkové koncepce spalovny TKO [3]: 1 - dávkovací násypka, 2 - dávkovací podavač, 

3 – válcový rošt Düsseldorf, 4 – zvlhčovací šnek, 5 – mokrý odškvárovač,  6 – odškvárovací  

dopravník, 7 – stropní zapalovací hořák, 8 – výhřevná plocha výparníku, 9 – přehřívák páry, 

10 – přehřívák páry pro dávkovací  násypku a  podavač,  11 – přehřívák páry,  12, 13 – hady 

výparníku, 14 – ohřívák vody,  15 – záchyt tuhých a plynných škodlivin  

 

Součásti roštových spaloven je podávací zařízení, spalovací rošt, výsypka ložového 

popela, systém přívodu spalovacího vzduchu, spalovací komora a pomocné, resp. stabilizační 

hořáky. 

 

Podávací zařízení  

 

Komunální odpad je dopravován do násypky podávacího zařízení pomocí mostového 

jeřábu, poté na roštový systém hydraulickou rampou nebo jiným dopravníkem (viz obr. 4.3). 

Plnicí násypka je vystavena velkému pnutí a případnému žáru, proto se používají 

otěruvzdorné materiály (např. plátování kotle nebo otěruvzdorná litina) [34]. 

Stěny násypky lze chránit před užitým teplem pomocí vodou chlazené konstrukce 

s dvojitým pláštěm, konstrukcí s membránovými stěnami, vodou chlazenými uzavíracími 

ventily a žáruvzdornou cihlovou vyzdívkou. 
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Dávkovací mechanismus lze řídit mechanicky nebo hydraulicky. K plnění existují 

různé konstrukční metody: pásové rošty, přiváděcí rošty, pěchovací přivaděče, hydraulické 

rampy a šnekové podavače. 

 

Spalovací rošty 

 

Účelem spalovacího roštu je distribuce spalovacího vzduchu do pece. Primární vzduch 

je z dmychadla vytlačován přes vrstvy otvorů v roštu [34]. Rošt má funkci dopravy materiálu 

ke spálení v kotli, resp. peci a prohrabávaní materiálu určeného ke spálení. 

Spalovací rošty dělíme na rošty pevné [3], které představují vodorovné rošty a rošty 

šikmé (viz obr. č. 4.4), a rošty pohyblivé. 

 

 
 

Obr. 4.4 Šikmý pevný rošt [3] 

 

 

Mezi pohyblivé rošty se řadí sklopné rošty, posuvné - vratné rošty (viz obr. 4.5), 

pásové rošty (viz obr. 4.6), válcové rošty a rošty chlazené. 

 

 

 
 

Obr. 4.5 Posuvný rošt [3] 
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Obr. 4.6 Pásový rošt [3] 

 

Výsypka ložového popela 

Výsypka ložového popela se používá k chlazení a odstraňování tuhých zbytků 

shromažďujících se na roštu. Slouží také jako vzduchový uzávěr pece a k chlazení a zvlhčení 

popela [34]. 

Spalovací komora kotle 

Samotné spalování probíhá nad roštem spalovací komory (viz obr. 4.7). Rošt je 

většinou ve spalovací komoře umístěn na dně, po stranách pece chlazené a nechlazené stěny 

a vyhřívání stropem nebo z povrchu kotle u stropu. Komunální odpady obsahují těkavé látky. 

Těkavé plyny proto odcházejí z ohniště kotle (spalovací komory) a vlastní spalování 

se odehrává pouze z malé části v blízkosti roštu [34]. 

 

 
 

Obr. 4.7 Ohniště kotle (spalovací komora) [34] 

Legenda: Waste feeding – zařízení k podávání odpadu, sewage sludge feeder – násypka k po-  

dávání čistírenských kalů, feeder table – válečkový dopravník k podávání odpadů, secondary  

air – sekundární vzduch, flue gas – spaliny, waste – odpady, drying – sušení, primary air – při- 

mární vzduch, de-gassing – odplyňování, exhaust – odvod exhalací, incineration – spalování, 

slag discharge – vypouštění strusky, příp. škváry 
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Přívod spalovacího vzduchu 

 

Spalovací vzduch plní následující funkce [3, 34]: poskytuje okysličovadlo, je 

chladicím médiem, promíchává spaliny, brání vzniku strusky a škváry ve spalovací komoře. 

Přiváděn je primární a sekundární vzduch. Primární vzduch je obvykle veden z bunkru 

na odpady, čímž se snižuje tlak vzduchu v bunkru a eliminují se zápachové emise vznikající 

v bunkru. Ventilátory je vyfukován do prostoru pod roštem, odkud může být jeho distribuce 

řízena pomocí dmychadel a distribučních ventilů. 

Sekundární vzduch je foukán velkou rychlostí do spalovací komory pomocí 

vstřikování nebo z vnitřních struktur, aby bylo zabezpečeno kompletní spalování, míchání 

spalin a prevence průchodu proudu nespálených plynů. 

Pomocné hořáky 

 

Pomocné hořáky se používají k zahřátí spalovací komory na specifickou teplotu, 

při které mohou procházet spaliny. Obvykle se spouštějí automaticky, pokud teplota klesne 

pod určenou teplotu [34]. 

 

4.4.3 Rotační pece 

 

Rotační pece jsou masivní, lze v nich spalovat téměř všechny odpady bez ohledu 

na druh či složení. Technologie je vhodná pro spalování nebezpečných i klinických odpadů 

a v menší míře i odpady komunální. Provozní teploty se v rotačních pecích pohybují 

v rozmezí 500 °C až 1 450 °C. Při běžném oxidačním spalování jsou teploty obvykle vyšší 

než 850 °C. Teploty v rozpětí 900 °C až 1 200 °C jsou běžné pro spalování nebezpečných 

odpadů [3, 30, 34]. 

 

Rotační pec (viz obr. 4.8) tvoří válcová tlustostěnná nádoba, která je nakloněná podél 

vodorovné osy a je obvykle umístěná na válečcích umožňující otáčení pece. Odpad prochází 

pecí působením gravitace při rotaci. V rotačních pecích lze spalovat tuhé, kapalné, plynné 

odpady a kaly. Tuhé odpady jsou obvykle podávány přes násypku, kapalné odpady lze do 

pece vstřikovat přes trysky hořáku, čekatelné odpady a kaly se vstřikují do pece přes vodou 

chlazenou trubici. Obvykle se zařazuje dospalovací komora [34] za účelem zajištění doby 

zdržení nejméně dvou sekund [30] k bezpečnému odbourávání toxických sloučenin. 
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Obr. 4.8 Spalovna tuhého průmyslového odpadu s rotační pecí [3] 

Legenda: 1 - mostový jeřáb s drapákem, 2 – násypka (podávací zařízení), 3 – rotační pec,  

4 – dohořívací komora, 5 – kotel, 6 – odlučovače, 7- kouřový ventilátor 

 

4.4.4 Fluidní ohniště 

Spalovny s ohništěm s fluidní vrstvou se používají ke spalování rozptýlených odpadů 

(např. paliva z odpadů a čistírenských kalů). Především slouží ke spalování homogenních 

paliv (uhlí, surový lignit, čistírenské kaly a biomasa jako např. dřevo) [34]. 

Spalovací zařízení s fluidní vrstvou je izolovaná komora, často ve tvaru válce. 

Ve spodní části je na roštu vzduchem fluidizovaná vrstva z inertního materiálu (písek nebo 

popel). Odpad ke spalování je přiváděn na fluidní pískovou vrstvu. Odpad je čerpán 

do reaktoru pomocí čerpadel, podavače nebo dopravníku. Ve fluidní vrstvě probíhá sušení, 

odplynění, vznícení a hoření. Teplota prostoru nad vrstvou je běžně 850 °C až 950 °C. 

Ve fluidní vrstvě je teplota asi 650 °C. Systémy s fluidní vrstvou mají rovnoměrné rozložení 

teplot a kyslíku, což zajišťuje stabilitu provozu [34]. 

Fluidní spalování s přídavkem vápence: Charakteristickým rysem fluidního spalování 

je podstatně delší doba zdržení paliva a tím i aditiva v horké zóně a též nižší teplota hoření 

(800 ÷ 850 °C). Zejména dlouhá doba zdržení má příznivý vliv na stupeň zreagování vápence. 

Při optimálním mletí a přebytku proti stechiometrii kolem 1,5 až 2,2 činí účinnost odsíření 85 

÷ 95 % [35]. 

Fluidní vrstva musí být zahřáta na minimální teplotu vznícení odpadu (nebo vyšší, 

požaduje-li to legislativa) k zahájení spalovacího procesu. Toto lze uskutečnit předehřátím 

vzduchu olejovými nebo plynovými hořáky. Odpad propadává do fluidní vrstvy, kde je drcen 

v procesu abraze a spalování [34].  
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Spalování odpadů ve fluidní vrstvě vyžaduje jejich přípravný proces – vlhkost odpadů 

je nutno přizpůsobit specifikacím. Jedná se například o kombinaci odděleného sběru nebo 

předběžnou úpravu (např. šrédrování). Některé druhy fluidních spalovacích zařízení (např. 

s otáčivou fluidní vrstvou) mohou přijímat odpady obsahující větší částice. V tomto případě je 

nutné zmenšení velikosti částic odpadu. Zpracování odpadů se skládá z třídění a drcení 

velkých inertních částic a šrédrování. Nutné je také odstranění železných a neželezných 

materiálů. Velikost částic musí být s průměrem maximálně 50 mm (přijímaný odpad 

u otáčivého fluidního ohniště má většinou částice o velikosti 200 – 300 mm). 

Fluidní vrstva obsahuje během spalování nespálené odpady a produkovaný popel. 

Přebytečný popel je odstraňován ze dna spalovacího zařízení [34]. 

Teplo produkované při spalování se dá využít v zařízeních integrovaných uvnitř 

fluidní vrstvy (výměníky tepla) nebo na výstupu odpadních plynů [34]. 

 

4.4.4.1 Zařízení se stacionární (bublinovou) fluidní vrstvou 

Tento druh fluidního zařízení (viz obr. 4.9) se nyní většinou uplatňuje při spalování 

čistírenských a průmyslových (petrochemický a chemický průmysl) kalů [34]. 

 
 

Obr. 4.9 Zařízení se stacionární (bublinovou) fluidní vrstvou [34] 

Legenda: 1 - podávání rozložených, resp. rozprašovaných kalů, 2 - přídavné palivo,  

3 - atmosférický kyslík, 4 - odpadní plyn, 5 - fluidní vrstva, 6 - dohořívací komora,  

7 - najížděcí spalovací komora, 8 - inspekční okénko, 9 - předehřívač vzduchu 
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Předehřátý vzduch zkapalňuje materiál fluidní vrstvy. Ve vrstvě jsou odpady drceny 

a míseny s horkým materiálem vrstvy, sušeny a částečně spalovány. Těkavé a jemné částice 

jsou spalovány ve volném prostoru nad fluidní vrstvou. Popel je spolu se spalinami odstraněn 

z vrchní části pece. Proces odvodňování a sušení slouží k vyhoření odpadů bez potřeby 

přídavného paliva. Využité teplo ze spalovacího procesu poskytuje energii k sušení odpadu 

[34]. 

U pevné fluidní vrstvy se teplo odvádí přes membránové stěny nebo přes ponořené 

stěny tepelných výměníků [34]. 

 

4.4.4.2 Zařízení s cirkulační fluidní vrstvou 
 

Cirkulační fluidní vrstva je vhodná pro spalování čistírenských kalů. Na vrstvu 

se používají jemné materiály a za vysoké rychlosti plynů odchází tuhé částice materiálu 

fluidního vrstvy z komory společně se spalinami. Částice jsou odděleny v proudovém cyklonu 

a vracejí se zpět do spalovací komory [34]. 

 

 
 

Obr. 4.10 Spalovací zařízení s cirkulační fluidní vrstvou [34] 

Legenda: Sewage sludge - čistírenské kaly, lime bunker - bunkr s vápnem, secondary air - 

sekundární vzduch, fluidized bed incineration chamber - spalovací komora s fluidní vrstvou, 

recycling cyclone - recyklační odlučovač, primary air - primární vzduch, coarse ash - hrubý 

popel, air – vzduch, fluidized bed condenser - kondenzátor umístěný ve fluidní vrstvě, flue 

gas to the boiler - spaliny do kotle 

 

Výhodou zařízení s cirkulační fluidní vrstvou (obr. 4.10) je dosažení velkého 

tepelného výkonu při malém reakčním objemu. Celkové rozměry zařízení jsou většinou větší 
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než v případě zařízení se stacionární (bublinovou) fluidní vrstvou a je zde také možné 

zpracovávat větší rozsah druhů odpadů [34].  

Čistírenské kaly jsou vstřikovány do spalovací komory a samotné spalování probíhá 

za teplot 850 °C až 950 °C. Vzniklé teplo je odváděno přes membránové stěny tepelného 

výměníku. K ochlazování vráceného popela slouží kondenzátor fluidní vrstvy. Takto je také 

možno regulovat odvádění tepla. 

4.4.4.3 Ohniště s pohazovacím roštem 
 

Odpad je do výšky několika metrů pneumaticky vháněn do spalovacího zařízení. 

Jemné částice se účastní spalovacího procesu, větší částice padají na pohyblivý rošt, který se 

posunuje v opačném směru, než se děje vstřikování odpadu. Sekundární vzduch zajišťuje 

promíchání spalin ve spalovací zóně. V porovnání se spalováním na roštu je tato technologie 

méně složitá vzhledem k malému tepelnému a mechanickému zatížení. V porovnání 

s metodou fluidního vrstvy je u této metody méně podstatná homogenita částic z hlediska 

velikosti a nižšího rizika zanášení [34]. 

 

4.4.4.4 Zařízení s otáčivou fluidní vrstvou 
 

Jedná se o variantu zařízení se stacionární (bublinovou) fluidní vrstvou. Specifickými 

znaky jsou nakloněné desky s tryskami, vrstva se skluzavkami na odtah popela, zrychlené 

plnění a extrakční šrouby. Tato metoda dovoluje široké rozpětí výhřevnosti paliv a také např. 

společné spalování s kaly a předem upravenými odpady díky recirkulaci spalin a tedy regulaci 

teploty žáruvzdorného obložení spalovacího zařízení [34]. 

 

4.5 Spoluspalování odpadů 
 

V poslední době roste zájem provozovatelů energetických zdrojů v hledání 

alternativních paliv, kterými by bylo možné nahradit spalování uhlí. Jednou možností je již 

spoluspalování biomasy v uhelných kotlích nebo spalování pouze biomasy v menších kotlích 

o nižších výkonech. Spoluspalování biomasy je problematické z hlediska její dostupnosti, 

zejména trh dřevní štěpky značně závisí na ročním období. Další možností je spoluspalování 

upraveného odpadu. Jedná se o energetické využití mechanicko-biologicky upravených 

odpadů a spoluspalování takto získané výhřevné frakce [22]. 
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Spoluspalování neupraveného komunálního a průmyslového odpadu v zařízeních 

ke spalování uhlí není možné bez jeho předchozí úpravy z hlediska jeho kvalitativních 

vlastností. Pro spalování neupraveného odpadu slouží spalovny odpadů se speciální 

technologií spalování a čištěním spalin. Oproti elektrárnám a teplárnám je zde volen jiný 

spalovací režim a jiné materiály vystavené spalinám. Palivo pro spolužalování musí mít stálé 

mechanické a kvalitativní vlastnosti a složení (v úvahu připadá textil, papír, vybrané plasty, 

dřevo tedy tzv. tuhé alternativní palivo). Další a také složitější cestou je varianta mechanicko-

biologické úpravy odpadů, výstupem zde je vysokovýhřevná frakce. Tato frakce není ještě 

využitelná pro spolužalování, dotřiďuje a upravuje se její granulometrie. Toto palivo 

se označuje jako RDF (Refuse Derived Fuel = palivo odvozené z odpadů). Z hlediska zákona 

o odpadech [25] se stále jedná o odpad. 

Palivo TAP (tuhé alternativní palivo) nebo RDF je vhodné spalovat ve speciálně 

vybudovaných zařízeních (monozdroje, monospalovny). Tato zařízení jsou projektována 

pro spalování odpadu a jsou spalovnami s veškerou výbavou, tzn. že jsou vybavena 

komplexním čištěním spalin včetně PCDD/PCDF a PAH. Není známo, že by měl být v České 

republice záměr takovéhoto zařízení vybudován [22, 36]. 

Úpravy spalovacích zařízení pro spoluspalování 

Palivo z odpadů je směs různých druhů odpadů (plasty, textil, pryž, obaly, aj.) a podílu 

biomasy. Podíl prchavé hořlaviny bude značný (60 až 70 %). Jedná se tedy o snadně zápalné 

palivo. Ke spalování takovéhoto odpadu je nutné přivádět vzduch s vysokým podílem tzv. 

dohořívajícího vzduchu, jenž zajistí dohoření všech uvolněných spalitelných plynů. 

Podmínkou je dostatečné promíchání se vzduchem a dostatečně dlouhé setrvání (min. 2 s) 

při teplotách nad 900 °C. Výhřevnost většinou převyšuje výhřevnost hnědého uhlí, se kterým 

by palivo mělo být spolužalováno. Největší úpravy kotlů pro spoluspalování by bylo třeba 

provést u práškových kotlů, naopak minimální úpravy u fluidních nebo roštových kotlů [22]. 

Práškové kotle je možné upravit instalací samostatných hořáků, do kterých je 

upravený odpad dopravován ze zásobníku a do prostoru ohniště je rozptylován pneumaticky 

nebo mechanicky. Většina odpadu shoří v letu v prostoru spodní části ohniště a výsypky. 

Větší a těžší částice mohou nevyhořelé spadnout do výsypky ohniště, odkud by byly 

odváděny se škvárou a zvyšovaly by podíl nespálených látek nad přijatelnou mez. Proto je 

nutné ve výsypce granulačního ohniště mít dohořívací rošt (nedohořelé zbytky zde dohoří). 

Podíl spolužalovaného paliva z odpadu může být 5 až 15 % tepelného příkonu. V druhém 
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případě je odpad přiváděn přímo na rošt umístěný na dno výsypky, kde vyhořívá ve vrstvě. 

Samostatné hořáky není tedy nutné instalovat, je nutné zvětšit velikost roštu [22]. 

Úpravy fluidních kotlů pro spoluspalování paliva by mohly být minimální, přičemž 

v tomto případě není vhodné palivo s uhlím míchat a dopravovat do kotle společně. Je nutné 

počítat se zřízením samostatné dopravní trasy ze skladu až do kotle. Provozní testy 

spolužalování fluidního kotle naznačují, že podíl paliva z odpadu by mohl činit až 30 % 

celkového tepelného příkonu kotle [22]. 

Rizika spoluspalování 

Spoluspalování paliva může v kotlích způsobit sníženou životnost některých z jeho 

částí nebo provozní problémy. Hlavním rizikem je možnost vzniku koroze způsobené 

přítomností chloru v palivu a tvorba nečistot na výhřevných plochách, které by způsobovaly 

zhoršení vychlazování spalin a tím i účinnost kotle [22]. 

Při spoluspalování v uhelných kotlích hrozí rizika emisí plynných exhalací do ovzduší 

a přítomnost škodlivých příměsí v tuhých zbytcích po spalování [22]. 

Čištění spalin při spoluspalování 

Čištění spalin u uhelných kotlů je realizován odlučováním mechanických částí, 

případně jejich odsíření. Pro odprášení se používají elektrostatické odlučovače popílku, 

látkové filtry u menších jednotek. Účinnost těchto zařízení je asi 99,95 % (koncentrace prachu 

ve spalinách je v desítkách mg/m
3
). Odsíření spalin se používá u kotlů vyšších výkonů, 

kde jsou přísnější limity pro SO2. U fluidních kotlů to lze provést tzv. aditivním způsobem 

přímým dávkováním vápence do fluidní vrstvy. U práškových kotlů aplikací mokré nebo 

polosuché metody v odsiřovacím reaktoru zařazeném mezi kouřový ventilátor a komín. 

Limity pro NOx se plní pomocí tzv. primárních opatření. Tato opatření zahrnují úpravu 

spalovacího zařízení, hlavně hořáku s přívodem spalovacího vzduchu. U většiny kotlů byla 

provedena optimalizace spalování, která zajišťuje plnění emisního limitu CO [22]. 

Při spoluspalování paliva z odpadu s uhlím s podílem 10 až 15 % se neprojevila 

významná změna emisí SO2, NOx, CO a TZL. Totéž platí i pro popel. Složitější je situace 

možného vzniku PCDD/PCDF a PAH. Tyto emise se nesledují ve spalinách u energetických 

zdrojů [22].  
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A to je právě značný problém. Spálením 10% podílu odpadů v deseti spoluspalovacích 

zdrojích (hypoteticky bez instalace komplexního čištění spalin, které je dnes standardní 

součástí spaloven odpadů - pro čištění spalin je u moderních spaloven komunálního odpadu 

předpokládáno použití kombinované metody, sestávající z následujících základních stupňů - 

rozprašovací sušicí reaktor, tkaninový filtr, třístupňová pračka spalin a metoda SCR - 

katalytický reaktor DeNOx a DeDiox) by tyto zdroje každý sám za sebe, díky naředění 

škodlivin ve spalinách, limity určené pro tyto zdroje případně i plnily. V součtu by se však 

do ovzduší uvolnilo stejné množství škodlivin jako při spálení 100 % odpadu v jednom 

jediném zdroji, jedné jediné spalovně, avšak bez čištění spalin [36], což je zvláště 

problematické u emisí PCDD a PCDF. Je nutno poznamenat, že i u emisí SO2, NOx, CO 

a TZL dosahují spalovny s komplexním čištěním spalin nižších koncentrací emisí. 

 

Spoluspalování v Evropě a v České republice 

V některých sousedních zemích (Německo a Rakousko) platí zákaz ukládání 

komunálních odpadů na skládky bez jejich předchozí úpravy. V tomto důsledku došlo 

k výstavbě zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů s následným spálením 

výhřevné frakce. V těchto zemích se také uplatňuje již výše zmíněné spoluspalování. 

Mechanicko-biologická technologie (MBÚ) se dále využívá v Itálii. Zde jsou linky MBÚ 

integrovány s energobloky spalujícími RDF. Jsou to energobloky s fluidními kotli, ve kterých 

je spalováno 100 % RDF vyráběného ze směsného komunálního odpadu v zařízeních MBÚ 

[22]. 

Spolupalování paliva z odpadů (RDF) z MBÚ naráží v evropských zemích na emisní, 

provozní i právní problémy. Např. v Německu na tyto skutečnosti zareagovali již 

před několika lety: MBÚ je zde charakterizována jako „chybná cesta v německém odpadovém 

hospodářství“ (a proto zde staví spalovny) [36]. 

Koncem roku 2009 byla situace v Německu ohledně nasazení alternativních paliv 

taková, že asi 7 milionů tun tohoto paliva bylo uloženo ve skladech a ročně k tomu přibylo 

a přibývá ročně dalších asi 5 mil. tun RDF, resp. alternativních paliv. Pro tato množství 

alternativních paliv se hledají možnosti spoluspalování nebo se plánuje výstavba 

„monozdrojů“ na alternativní paliva z odpadů (viz výše). Budování nových monozdrojů 

v kombinaci s investicemi do MBÚ a jeho provozními náklady je pak v porovnání s přímým 

energetickým využíváním odpadů ve spalovnách naprostým ekonomickým nonsensem, 

který celý systém na dlouhá léta prodražuje. Bohužel v Německu není k dispozici jiné 
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dostatečné kapacitní řešení pro tzv. alternativní paliva (RDF) z MBÚ a potvrzuje se tak výše 

uvedené tvrzení o chybné cestě v německém odpadovém hospodářství [36].  

V České republice je možnost zpracování směsného komunálního odpadu v porovnání 

s dalšími metodami, jakými jsou skládkování nebo spalování až na několik výjimek 

opomíjena. Společnost Alqip Generation již několik let prověřuje možnost využití RDF jako 

částečné náhrady uhlí ve fluidních kotlích Elektrárny Kladno. Zde by náhrada uhlí RDF 

do cca 10 % energetického obsahu na vstupu do kotle neměla mít vliv na provoz kotle včetně 

emisí do ovzduší. Pro dopravu RDF do ohniště kotle je zapotřebí kotel vybavit separátní 

trasou dopravy a dávkování tohoto dodatečného paliva. I zde však existuje nebezpečí 

poškození výhřevných ploch při spolužalování odpadu. Dále je připravována přestavba 

stávajícího granulačního kotle podniku Plzeňská teplárenská a.s. na spolužalování paliva [22]. 
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4.6 Zplyňování, pyrolýza, plazmové technologie 
 

4.6.1 Zplyňování 
 

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad 800 °C) 

na hořlavé plynné látky za přívodu podstechiometrického množství vzduchu nebo jiného 

oxidovadla. Zplyňování je silně endotermický proces. Výhodou je, že díky vysokým teplotám 

odpadají problémy s tvorbou toxických dioxinů, furanů a polycyklických aromatických 

uhlovodíků. Redukční prostředí brání vzniku oxidů dusíku [23]. 

 

Obr. 4.11 Průtokový zplyňovač [34]                   Obr. 4.12 Zplyňovač s pevnou vrstvou [34] 

Legenda (pro oba obrázky):  Bunker – bunkr,  steam washing - parní praní,  entry lock -  

- vstupní uzávěr, dust-tar injection - vstřikování dehtového prachu, water cooling jacket - 

vodou chlazený plášť, preheating zone - předehřívací zóna, drying – sušení, dega-

sification – odplynění, gasification – zplyňování, incineration zone - spalovací zóna, ash 

zone - zóna popele, water – voda, rotary grate - otáčivý rošt, rotary grate drive - pohon 

otáčivého roštu, slag lock - uzávěr strusky, steam collector - parní kolektor, lock gas - 

uzávěr plynu, wash water - promývací voda, wash cooler - chladič promý-vací vody, gas 

water/tar dust - voda s obsahem plynu, resp. dehtový prach, oxygen – kyslík, steam - 

pára, natural gas - zemní plyn, tar oil fraction - frakce dehtového oleje, slurry - odpadní 

kaly, cooling water - chladicí voda, burner – hořák, reactor – reaktor, quench water - 

přímé chlazení vodou, quencher – zhášedlo, cracked gas - krakovaný plyn, soot water - 

znečištěná voda, lock – uzávěr, slag - struska  
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Zplyňování je částečné spalování organických látek za vzniku plynů, které lze použít 

jako surovinu (pomocí reformních procesů) nebo jako palivo. Zplyňovací procesy jsou 

vhodné k úpravě komunálních odpadů, některých nebezpečných odpadů a sušených 

čistírenských kalů [34].  

Proces zplyňování lze charakterizovat menším objem plynu v porovnání s objemem 

spalin při spalování, vysokými provozními tlaky, tvorbou CO a CO2, akumulací tuhých 

zbytků ve formě strusky (za vysokých teplot zplyňování strusky), materiálovým a 

energetickým zužitkování syntézního plynu a menšími toky odpadních vod z čistění 

syntézního plynu. 

Jsou používány zplyňovací reaktory s fluidní vrstvou, průtokové zplyňovače 

(obr. 4.11), cyklónové (vířivé) zplyňovače, zplyňovače s pevnou vrstvou (obr. 4.12). 

Nebezpečné odpady v kapalné nebo kašovité formě lze zplyňovat přímo. Zejména 

u komunálních odpadů jsou nezbytná předběžná zpracování, i když tomu tak vždy nemusí být 

(viz dále zařízení Kazusa Clean Systems Co., Ltd.). Ve zplyňovačích s fluidní vrstvou nebo v 

cyklónových (vířivých) zplyňovačích musí být vstupující materiál jemně granulovaný [34]. 

Je nutno konstatovat, že zplyňování odpadů je rozvíjeno a realizováno v posledních 

letech ve velké míře v Japonsku. 

Velmi zajímavou konstrukcí jsou např. zplyňovací jednotky s pevnou vrstvou pracující 

v zařízení pro energetické využití komunálního odpadu Kazusa Clean Systems Co., Ltd. Toto 

zařízení bylo postaveno v Kisarazu City v japonské prefektuře Chiba firmou Nippon Steel 

Engineering Co., Ltd. (viz obr. 4.13) [39, 40]. Zařízení zpracovává neupravený komunální 

odpad. 

Ve zplyňovací peci je v tavicí zóně (zde se v poslední fázi taví komunální odpad) 

dosahováno teploty až 1 800 °C, přičemž odcházející struska je granulována ve vodním žlabu 

a poté drcena. Ze strusky jsou magnetickou separací získávány kovy a zbytek je využíván 

ve stavebnictví. 

Plyn přichází do spalovací komory, kde se spaluje. Spaliny jsou vedeny 

do spalinového kotle, kde se vyrábí přehřátá pára pohánějící turbínu a generátor, vyrábějící 

elektrický proud. Jednotky se vyrábějí s kapacitou pro zpracování 100 nebo 125 tun 

komunálního odpadu denně. Ve firmě Kazusa Clean Systems Co., Ltd. jsou umístěny 

2 jednotky pro zpracování 100 tun komunálního odpadu denně a 2 jednotky pro zpracování 

125 tun KO denně. Výkon generátorů je pak 3 000 kWe a 5 000 kWe [39, 40]. 
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Spaliny jsou čištěny několikastupňově, jako je tomu např. u Zařízení pro energetické 

využívání odpadů (ZEVO) Praha-Malešice, tedy včetně SCR - katalytického reaktoru DeNOx 

a DeDiox [40]. 

 

 

 

Obr. 4.13 Kazusa Clean System – zplyňovací a tavicí pec [39] 

Legenda: Gasification furnace – zplyňovací pec, waste – odpad, limestone - 

vápenec, coke – koks, thermal decomposition gas – pyrolýzní plyn, dry- 

ing and preheating zone – sušicí a předehřívací zóna, thermal decomposi- 

tion zone – tepelná rozkladná zóna,  melting zone – tavicí zóna,  melting  

materials – tavené materiály, tapping of melting materials–odpich tav. mat. 
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4.6.2 Pyrolýza 

 

Pyrolýza je termický rozklad organických materiálů za nepřístupu okysličovadla 

(obsahujícího kyslík, vzduch, oxid uhličitý, příp. vodní páru), přičemž vzniká plynná, kapalná 

a pevná frakce.  

Podstatou pyrolýzy tedy je, že za vyšších teplot jsou organické sloučeniny méně 

stabilní. Vysocemolekulární látky se rozkládají na nízkomolekulární, což vyvolá jejich rozpad 

na těkavé produkty a koks. Pyrolýza probíhá v rozmezí 150 °C až 1 000 °C. Podle teplot je 

možno rozlišit [23] nízkoteplotní pyrolýzu (reakční teplota do 500 °C), středněteplotní 

pyrolýzu (reakční teplota 500 °C až 800 °C) a vysokoteplotní pyrolýzu (reakční teplota 

nad 800 °C). 

Průběh pyrolýzy spočívá v odštěpování menších molekul z molekul původních 

s dlouhými řetězci. Její průběh závisí na druhu, vlastnostech materiálu, obsahu vlhkosti, 

pyrolýzní teplotě a reakční době. Do teploty 200 °C nastává sušení materiálu a odštěpení vody 

za vzniku vodní páry. Při teplotách 200 °C až 500 °C dochází k suché destilaci, nastává 

štěpení vysokomolekulárních organických látek a přeměna na plynné a kapalné organické 

produkty a pevný uhlík. Probíhající reakce jsou silně endotermické. Za teplot 500 °C až 1 000 

°C jsou produkty suché destilace štěpeny a transformovány. Přitom z kapalných organických 

látek i pevného uhlíku vznikají plynné látky jako H2, CO, CO2 a CH4 [23]. 

Pyrolýzní proces probíhá v komorové nebo rotační peci navazující na termoreaktor. 

Pyrolýzní komora, do které je vkládán odpad, je vytápěna z vnějšku spalinami, 

kdy při teplotách 500 °C až 550 °C dochází za nepřístupu vzduchu k uvolnění hořlavých 

plynů, které jsou vedeny do termoreaktoru, kde jsou při teplotách 900 °C až 1 300 °C spáleny. 

Pyrolýza se používá u odpadů s konstantním složením, není vhodná pro odpady průmyslové 

a domovní (vznik odpadů s nízkou výhřevností) [23]. 

Výhody pyrolýzních procesů spočívají v tom, že se jedná o jednodušší a investičně 

méně náročné zařízení, produkovaná paliva jsou snadněji prodejná, než teplo a pára a vzniká 

jen zlomek plynných produktů oproti spalování stejného množství paliva. 

Nevýhody pyrolýzních procesů jsou nákladnější provoz a problém s odstraněním 

pyrolýzního zbytku (pyrolýzního koksu), kapalných uhlovodíků (tzv. pyrolýzního oleje), 

obsahujících zvýšený obsah těžkých kovů. 
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Tab. 4.6 Srovnání parametrů spalování a pyrolýzy [23] 

Spalování Pyrolýza 

oxidace, reakce se vzdušným 
kyslíkem 

tepelný rozklad, reakce za vyloučení kyslíku 

spalovací teplota pyrolytická teplota 

800 °C až 1 000 °C  500 °C až 1 000 °C  

produkty: produkty: 

tuhé: škvára (oxidovaná) tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

kapalné: voda kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

plynné: CO2, H2O, SO3, NOx a jiné plynné: H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, C2H6, C3H8, NH3 aj. 

exotermní reakce endotermní reakce 

citlivá na změněné složení málo citlivá na změněné složení 

tuhé odpady tuhé, pastovité odpady 

 

Pyrolýza představuje termický rozklad organických materiálů za nepřístupu 

okysličovadla. Vzniká pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej a tuhý koks. Výhřevnost pyrolýzního 

plynu je 5 až 15 MJ/m
3
 pro komunální odpady a 15 až 30 MJ/m

3
 pro palivo z odpadu. 

Při pyrolýze pneumatik dosahovala při provozních měřeních [46] výhřevnost hodnot až 

50 MJ/m
3
 (viz dále kap. 4.6.2.1). Teplota se pohybuje mezi 400 °C až 700 °C [34]. 

Pyrolýza se skládá z následujících technologických stupňů [34]: odplynění (tvorba 

plynu z těkavých odpadů při teplotách mezi 400 ºC až 600 ºC), pyrolýza (tepelný rozklad 

organických molekul odpadu při teplotách 500 ºC až 800 ºC, kdy vzniká plynná a tuhá 

frakce), zplyňování (konverze podílu uhlíku v pyrolýzním koksu při 800 ºC až 1 000 ºC, 

s použitím zplyňovacích látek - vzduch nebo pára - na procesní plyn - CO, H2) a spalování 

(spalování plynu a pyrolýzního koksu ve spalovací komoře). 

Pyrolýzní zařízení zahrnují následující základní výrobní stupně [34]: 

 Příprava a mletí: mlýn zlepšuje kvalitu odpadu ke zpracování a tím je usnadněn 

přestup tepla, 

 Sušení: sušení zlepšuje kvalitu procesního plynu s nízkou výhřevností a zvyšuje 

účinnost interakce mezi tuhou a plynnou fází v rotační peci, 

 Pyrolýza odpadů: akumulace pyrolýzního plynu a tuhého uhlíkatého zbytku s obsahem 

minerálů a organických látek, 

 Druhotné zpracování pyrolýzního plynu a pyrolýzního koksu kondenzací plynů 

vedoucí k extrakci energeticky využitelných olejových směsí (pyrolýzní olej) nebo 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

66 

 

spalování plynu a koksu k destrukci organických složek a současnému využití 

energie. 

 

     
 

Obr. 4.14 Zařízení (jednotka SCOGEN M3RP) k pyrolýze pneumatik z osobních aut [37] 

Pyrolýzu lze využít kromě tepelného zpracování komunálních odpadů a čistírenských 

kalů také k [34] dekontaminaci půd, úpravě plastových odpadů a použitých pneumatik 

(viz obr. 4.14) či úpravě pro látkové využití kabelových odpadů, kovových a plastických 

materiálů. 

Potencionální výhody pyrolýzy [34] jsou snížení množství spalin po spalování, výroba 

elektrické energie pomocí plynových motorů (resp. kogeneračních jednotek) nebo plynových 

turbín (místo parních kotlů) a možnost využití materiálů organických frakcí (např. metanolu). 

Značným handicapem pyrolýzních a zplyňovacích jednotek, určených ke zpracování 

odpadů, oproti např. těmto jednotkám zpracovávajícím biomasu, je to, že naše legislativa 

v podmínkách pro provoz a monitorování nerozlišuje různé technologie energetického využití 

odpadů a vztahuje na ně ve velké většině případů stejné požadavky jako na spalovny (viz dále 

kap. 6.2.1).  

Již delší dobu jsou zplyňování i pyrolýza uhlí považovány za velice perspektivní 

i v oblasti energetického využití odpadů. Přestože výzkum v této oblasti je dosti široký 

a technologický vývoj značně pokročil, ani jedna z těchto technologií zatím stále není 
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zavedená v oblasti odpadů tak, aby ji budoucí provozovatel dostal hotovou tak říkajíc na klíč. 

To je v současnosti velký problém, protože řada podnikatelů v této oblasti nemá čím osadit 

zamýšlené provozy pro zpracování odpadů (komunální odpad, pneumatiky), které by chtěli 

provozovat jako zařízení pro energetické využití odpadů [36]. 

Jedním ze zařízení, které je nicméně nabízeno i u nás pro zpracování pneumatik (je 

možno využít i pro další druhy odpadů), je pyrolytická linka M3RP dodavatele 

AmbientEnergy LLC (USA), výrobce SCOGEN (Indie, resp. nyní i Čína). 

Pryž nadrcená na daný rozměr je přiváděna svislým korečkovým dopravníkem 

a dopravním pásem do násypky retortové části pyrolytické jednotky. Tzv. vakuová pyrolýza 

představuje termální depolymeraci uhlovodíkových materiálů v evakuované, nepřímo 

ohřívané retortě, tedy v bezkyslíkovém prostředí a za sníženého tlaku. Při procesu tedy 

nemůže docházet k hoření vsázky – nejedná se o spalování. Vstupním materiálem 

pro pyrolýzu je pryž včetně pneumatik v maximálním množství 1 800 t/rok (250 kg/hod., 

tzn. při třísměnném provozu 6 t/den). Schéma celého zařízení je na obrázku 4.14. 

Vzniklý pyrolýzní plyn je odsáván přes speciální filtrační a separační systém, 

k odloučení prachových částic (uhlíkové úlety) slouží speciální horko plynové filtry, 

které jsou schopny kromě prachových částic (TZL < 2 mg/Nm
3
) zachytit za pomoci suchého 

praní, při užití speciálních sorbetů, i další možné znečišťující látky jako SO2, HCl a dokonce 

i NOx.  

Následně je pyrolýzní plyn veden k věžové kondenzační pračce plynu (Tower 

Scrubber), sloužící k odstranění zbývajících prachových částic a kondenzaci těžké kapalné 

frakce. Kondenzace je podporována vypírací kapalinou, která je do výplně pračky 

vstřikována. Zachycená těžká frakce je odváděna zpět do vakuové retorty, kde je opět 

odpařena a depolymerována. Následně je takto pročištěný plyn veden do kondenzační kolony 

tvořené soustavou výměníků tepla napojených na systém s chladicí věží. Plyn se ochlazuje 

a dochází ke kondenzaci do kapalné fáze (vznik olejů). Vychlazený a vyčištěný 

nezkondenzovatelný plyn (cca 55°C) je poté čerpán do vloženého vyrovnávacího zásobníku 

(nízkotlakého tanku), ze kterého je plyn použit jako palivo pro hořáky retorty. Jednotka 

SCOGEN M3RP (obr. 4.14) je konkrétně osazena hořákem od firmy GB-GANZ (typ ABG-

45) s instalovaným výkonem 160 - 380 kW. Spaliny z hořáku retorty (ohřev retorty) dosahují 

emisních hodnot, které jsou dle údajů výrobce hluboce pod stanovenými emisními limity. 

Jako startovací plyn pro hořák pyrolýzní jednotky je možno využívat např. propan-butan. 
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Když tlak vyrobeného pyrolýzního plynu dosáhne nastavené hodnoty, řídicí systém přepne 

speciální plynový trojcestný ventil a uzavře přívod propan-butanu. 

Pyrolýzním zařízením, o jehož realizaci v poslední době uvažují některé podnikatelské 

subjekty je zařízení italské firmy PYROS [41]. Dle sdělení výrobce se toto zařízení (viz obr. 

4.15) vyznačuje tím, že pracuje při nízké teplotě, bez přítomnosti plamene a okysličovadla, 

přičemž dochází k termo-chemické konverzi organických materiálů ve spalitelný plyn. Žádné 

součásti technologie nejsou pod tlakem. Naměřené hodnoty emisí jsou uvedeny v tabulce 4.7 

[41]. 

 

Obr. 4.15 Pyrolýzní jednotka firmy PYROS [41] 

Legenda: gassification section – zplyňovací část, combustion section – spalovací komora, 

thermal-energy recovery section – rekuperace telené 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 – bod 

měření výparů, chimney – komín, trigger process (electric, natural gas, gas oil) – 

spouštěcí proces (elektřiny, plynu, oleje), syngas – 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 regu-lace teploty, 

electric generator – elektrický generátor, waste materials – odpadní materiály, 

inert ash – inertní popel, metals – kovy, aluminium – hliník, glass – sklo, air – 

vzduch, evaporator – výparník, 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. 
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Tab. 4.7 Naměřené emisní hodnoty u zařízení PYROS [41] 

Test proveden 6/7/2010 

Parametry Jednotka Metoda Průměr. 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 

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

 

Dalším zařízením, které se v poslední době dostalo do centra pozornosti některých 

podnikatelských subjektů, je zařízení firmy HEDVIGA GROUP, a.s. Vratimov s obchodním 

názvem PTR, které je schopno energeticky využít jak odpadní pryžové materiály, pneumatiky 

a komunální odpad, tak celou škálu ostatních odpadů (čistírenské kaly, ropné odpady, plasty, 

biomasu). 

Princip zařízení PTR (= STD – slow thermal decomposition) vychází v zásadě 

z principů pyrolýzy, ale je upraven. Kvalitativní technický a technologický posun u PTR 

technologie je oproti normálnímu pyrolýznímu procesu následující [42, 43, 44]: 

- jedná se o nízkoteplotní rozklad s teplotou pod 480 °C s vyšší účinností využití energie 

k topení bez komínové ztráty, 

- jedná se o pomalý proces (slow thermal decomposition); tepelný rozklad má tedy 

dostatek času (hovoříme o desítkách minut) k naprostému oddělení frakcí a tím 

i k vyšší účinnosti tvorby plynových a kapalných produktů. Výnos těchto produktů 

ze srovnatelných surovin je o 5 ÷ 8 % vyšší než uvádí literatura (naměřeno pro rozklad 

pneumatik při teplotě do 480 °C),  

- proces začíná pozvolným ohřevem v řádu minut, kdy dochází k jemnému dělení frakcí 

a to bez vzniku krusty na povrchu, 

- jedná se o Batch proces, který není jako takový kontinuální a proto pomalost procesu 

umožňuje naprosté dělení produků a řízení růstu teploty v surovině podle teplotní 

křivky bez termického šoku, 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

70 

 

- pomalost procesu umožňuje jímat veškeré plynové produkty do zásobníků a využívat 

je k provozu kogenerační jednotky, a to bez vypouštění spalin do ovzduší, 

čímž nedochází ke vzniku emisí (mimo výstupu z kogenerační jednotky). 

PTR jednotka sestává ze dvou modulů: termického (topného) a chladicího. Pro kapacitu 

1 tuny za hodinu mají oba moduly podobu a rozměr 20-ti stopého přepravního kontejneru.  

 

 
Obr. 4.16 Pyrolýzní zařízení PTR 1000 firmy HEDVIGA GROUP, a.s. – topný modul [43, 44] 

 

Topný modul (obr. 4.16) je postaven na bázi elektrické komorové pece s bočním 

ohřevem odporovými tyčemi a maximálním příkonu 200 kW. Pec je vyzděna šamotovými 

cihlami v podlaze a tepelnou izolací na bázi skelné vaty ve stěnách. V horní části pece jsou tři 

ventilátory zaručující stabilizovanou konvekci tepla a rychlost proudění okolo palivových 

článků. Surovina se vkládá do pece v ocelových kompartmentech, palivových článcích 

vyrobených z nerezové oceli třídy 17 o tloušťce stěny 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. Palivový článek se pohybuje 

do pece po kolejích. Pokud se jedná o manipulaci s palivovými články, pak jednotka PTR 

potřebuje k provozu 8 palivových článků, přičemž 2 jsou v peci, 2 ve výměníku, 2 chladnou 

a 2 se plní [43, 44]. 
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Palivový článek se plní shora rozemletou surovinou, která je dopravována z mlýna 

pásovým dopravníkem. Článkem manipuluje ramenový jeřáb, který jej staví na koleje 

před pec. Po kolejích vjíždí článek do pece (topného modulu). Po ukončení cyklu se horký 

článek vytahuje ven po kolejích magnetickým zámkem a dále se nechává v tepelném 

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

a uhlíkový zbytek se vysypává do kontejneru. 

 

 

Obr. 4.17 Pyrolýzní zařízení PTR 1000 firmy HEDVIGA GROUP, a.s. – chladicí modul [43, 44] 

 

Chladič PTR procesu (obr. 4.17) je umístěn v 20-ti stopém kontejneru a je 

dvojokruhový o celkové délce trubek chladiče 84 m [43, 44]. Každý okruh chladiče je 

připojen samostatně na jeden palivový článek. Vstupní teplota plynů vcházejících do chladiče 

je průměrně 450 °C a výstupní pak 80 °C. Chladicí kapalinou je voda s etylenglykolem 

(v uzavřeném okruhu). V chladiči kondenzují uhlovodíky a olejové frakce za vzniku 

pyrolýzního oleje, jehož složení závisí na složení suroviny. Olej z procesu se hromadí 

na výtoku z chladiče v jeho spodní části. Plyn je dále upravován - vysušen a vyčištěn [42, 43, 

44].  
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Hmotnostní bilance výroby frakcí z procesu PTR 1000 se liší podle suroviny: Z 1000 

kg pneumatik (suroviny) se vyrobí průměrně 330 kg plynu, 450 kg pyrolýzního oleje a 220 kg 

uhlíkatého zbytku.  

Na technologii navazuje kogenerační jednotka TEDOM Cento T 180 (Czech Republic 

- obr. 4.18) vyrábějící ze vzniklého pyrolýzního plynu teplo a elektrický proud. Olejové 

a pevné výstupy z technologie mohou být využity jako palivo a budou předmětem 

komerčního prodeje. 

 

 

Obr. 4.18 Kogenerační jednotka Cento firmy TEDOM a.s. – plynový spalovací motor [43, 44] 

 

Často je uváděno, že pyrolýzní technologie je málo výhodná z hlediska ekonomických 

ukazatelů, které vycházejí z japonských cenových relací. Zejména se poukazuje na vysoké 

investiční náklady u těchto zařízení [36, 38]. Je možno konstatovat, že výše uvedené 

zahraniční zkušenosti se u zařízení PTR firmy HEDVIGA GROUP, a.s. neprojeví. 

 

 

4.6.2.1 Praktické zkušenosti s provozem pyrolýzní jednotky pro energetické  

zpracování odpadů 
 

 Pro ilustraci (tab. 4.8) jsou uvedeny hodnoty emisí znečišťujících látek, které byly 

naměřeny při jednom z prvních měření [45, 46, 62] provedeném na zařízení PTR 1000 firmy 
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HEDVIGA GROUP a.s. ve Vratimově při pyrolýze pneumatik v roce 2012. Uvedené emisní 

hodnoty ukazují, že zařízení PTR 1000 plní s rezervou emisní limity platné v České republice 

i emisní normy Evropské unie. 

 
Tab. 4.8 Naměřené emisní hodnoty u zařízení PTR firmy HEDVIGA GROUP, a.s. [46, 47, 62] 

Znečišťující látka Střední hmotnostní 
koncentrace ZL 

Emisní limit Poznámka 

 
NOx 

 
424 mg/Nm

3
 

 
500 mg/Nm

3
 

Emisní limity pro 
kogenerační jednotky 
(plynové spalovací 
motory) 

CO 104 mg/Nm
3
 650 – 1300 mg/Nm

3
 detto 

    

TZL 0,55 mg/Nm
3
 10 mg/Nm

3
 Emisní limity pro spa-

lování odpadu 

HF 0,09 mg/Nm
3
 1 mg/Nm

3
 detto 

HCl 1,85 mg/Nm
3
 10 mg/Nm

3
 detto 

PCDD/F (Ʃ  TEQ) 0,0307 mg/Nm
3
 0,1 mg/Nm

3
 detto 

Hg 0,01600 mg/Nm
3
 0,05 mg/Nm

3
 detto 

Cd 0,00088 mg/Nm
3
 0,5 mg/Nm

3
 detto 

    

PAU 0,813 mg/Nm
3
 1 mg/Nm

3
 Emisní limit EU 

 

 

4.6.3 Plazmové technologie 
 

Plazmová zařízení vyžadují teploty cca 5 000 až 15 000 °C. Tyto vysoké teploty 

doprovázejí přeměnu elektrické energie na teplo za vzniku plazmy. Plazma je směs elektronů, 

iontů a neutrálních částic (atomů a molekul). Tento ionizovaný, vodivý plyn, který má 

vysokou teplotu, vzniká interakcí plynu a elektrického nebo magnetického pole. Rychlé 

chemické reakce jsou podporovány uvedenými vysokými teplotami. Plazma je zdrojem 

reaktivity. Horké plazma lze vytvořit průchodem stejnosměrného nebo střídavého 

elektrického proudu plynem mezi elektrodami, pomocí radiomagnetického pole bez elektrod 

nebo pomocí mikrovln [34]. 

Při vstřikování nebezpečných látek jako např. PCB, dioxinů, furanů, pesticidů atd. do 

plazmy se tyto látky rozbíjejí na atomické složky. Proces se používá k úpravé organických 

látek, PCB a HCB (hexachlorbenzen). Účinnost této technologie je vyšší než 99,99%. Proces 

plazmových metod je drahý a provozně náročný. Existují různé druhy plazmových 

technologií [34, 40]: 

Plazmový elektrický oblouk v argonu. Argon nereaguje se složkami plamene a je 

inertní. Odpady se mísí přímo se vstřikovaným argonovým plazmatem. Účinnost destrukce a 
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odstranění (DRE – Destruction and Removal Efficiency) sloučenin, které poškozují ozónovou 

vrstvu je 99,998 % (120 kg/h) při elektrickém příkonu 150 kW. Tato technologie vykazuje 

vysokou účinnost destrukce chlorofluorovodíků (CFCs), ale i halonů. Má nízké emise 

polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů. Emise znečišťujících látek je také malá. 

Vysoká hustota energie vede k jejímu snadnému transportu. 

Indukčně vázané plazma radiových vln (ICRF). Metoda ICRF využívá plamen 

indukčně vázaného plazmatu a energetické propojení plazmatu se uskutečňuje díky 

elektromagnetickému poli indukční cívky (nepoužívá elektrody a je tedy možno aplikovat 

velký rozsah druhů plynů včetně inertní, redukční nebo oxidační atmosféry). ICRF vykazuje 

účinnost DRE 99,99 %, přičemž chloroflourouhlovodíky odbourává s účinností 50 - 80 kg/h. 

Proces dosahuje vysokých hodnot destrukce CFC a nízkých hodnot emisí znečišťujících látek. 

Nevyžaduje použití argonu a tím je levnější než jiné metody. 

AC plazma (AC = alternative current – střídavý proud). U této technologie se plazma 

vytváří zavedením střídavého proudu o frekvenci 60 Hz, ale jinak je obdobou RF plazmatu. 

Systém je velice spolehlivý a velmi žádaný. Proces nevyžaduje argon a je vhodný pro široké 

spektrum pracovních plazmových plynů včetně vzduchu a páry. 

Plazmový elektrický oblouk v oxidu uhličitém. Vytvořená plazma, např. při vysoké 

teplotě pomocí silného elektrického výboje v inertním atmosférickém plynu (např. v argonu), 

se udržuje v prostředí stlačeného vzduchu nebo atmosférických plynů podle požadovaných 

výstupů z procesu. Teplota plazmy je více než 5 000 °C. Tento plazmový proces využívá oxid 

uhličitý, který vzniká při oxidační reakci k udržení stavu plazmatu. Proces má vysokou 

účinnost DRE pro sloučeniny v žáruvzdorných materiálech. Hodnoty emisí znečišťujících 

látek jsou malé, zejména díky malému objemu spalin vznikajících při procesu. 

Mikrovlnné plazma. Proces vstřebává mikrovlnnou energii o frekvenci 2,45 GHz 

za současného vzniku tepelného plazmatu při atmosférickém tlaku. K iniciaci argonu 

se používá argon, jinak proces žádný plyn k udržení plazmatu nevyžaduje. Účinnost DRE 

pro proces mikrovlnného plazmatu je více než 99,99 %. V procesu jsou odstraňovány 

chlorofluorouhlovodíky CFC – 12 rychlostí 2 kg/hod. Tento proces nevyžaduje použití 

inertního plynu, čímž se zvyšuje energetická účinnost, snižují provozní náklady i objem 

spalin. 

Plazmový elektrický oblouk v dusíku. Proces využívá nepřenosný plazmový plamen 

za stejnosměrného proudu mezi vodou chlazenými elektrodami a v atmosféře dusíku jako 

pracovního plynu vytvářející tepelné plazma. Účinnost destrukce je 99,99 %, která se týká 
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v tomto případě chlorofluorouhlovodíků (CFC), hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC) 

a hydrofluorovodíků (HCF). Rychlost destrukce je 10 kg/h. Systém má požadavky na prostor 

pouze 9 m x 4,25 m pro zařízení včetně prostoru pro odlučovače a odvodňování vedlejších 

produktů (CaCl2 a CaCO3). Díky rozměrům je systém možno provozovat v nákladních 

vozidlech cestou k místu odpadu (tj. v mobilních jednotkách). 

 

Podstatnou nevýhodou plazmové technologie je nicméně skutečnost, že na tuto 

technologii jako celek neexistuje referenční jednotka pro využití SKO a zařízení není 

provozně odzkoušené. Plazmové technologie všeobecně využívají SKO jen výjimečně [36].  

Většinou je v odborné literatuře uváděno zařízení firmy Safina Praha, která využívá 

plazmový agregát pro zpracování elektroodpadů (patrně 10 kt/rok). Dále jsou uváděna 

zařízení v Japonsku a dvě v Německu [36]. 
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5 Klasická zařízení pro energetické využití odpadů  

(ZEVO)  s roštovým  ohništěm  a  jejich  vlivy  

na životní prostředí 
 

5.1 Zařízení pro energetické využití odpadů v Českoslo- 

vensku a v České republice 
 

První zařízení pro energetické využití komunálních odpadů, resp. spalovna 

komunálních odpadů s využitím energie byla na území dnešní České republiky vybudována 

v Brně v letech 1904 – 1905 (viz obr. 5.1). Spalovací pec sestávající ze sedmi spalovacích 

komor byla spojena s parním kotlem Babcock-Wilcox, za nímž byla na parní straně zařazena 

Parsonova turbína o výkonu 300 kW, napojená na třífázový generátor střídavého proudu 

o výkonu 220 kW. Elektrická energie vyrobená generátorem byla odváděna do blízké 

elektrárenské rozvodny [50]. 

Odpad procházel drtičem sestávajícím ze dvou rotujících válců, které ho rozmačkávaly 

a drtily větší kusy. Takto drcený odpad se dopravoval do zásobníku, kde byl skladován. 

Ze zásobníku byl odpad ručně (pomocí lopat) přehazován na podavač, umístěný v prostoru 

nad spalovacími komorami. Spalovací proces trval 45 minut. Dávkování odpadu probíhalo 

v intervalech po 10 minutách o hmotnosti 60 až 80 kg. V plném provozu spalovna spalovala 

průměrně 27,5 tuny komunálního odpadu za den. Z 1 kg odpadu se vyrobilo cca 1,14 kg páry 

o tlaku 0,9 MPa [50]. Ve 30. letech byla spalovna rozšířena, svému účelu sloužila až do roku 

1941, kdy byla při spojeneckém náletu na Brno zničena. 

 

Obr. 5.1 Spalovna komunálního odpadu v Brně (začátek 20. století) [51] 
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Další, v pořadí tedy druhá spalovna komunálních odpadů, byla postavena v Praze 

v letech 1930 – 1933 (viz obr. 5.2). Pod názvem Pražská spalovací stanice pevných odpadů, 

teplárna a elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1934 [50]. 

Svozové vozy svážely odpad do čtyř zásobníků k přechodnému uskladnění. Následně 

byly odpady dopravovány do třídírny a poté do budovy spalovacích baterií s dvěma kotli 

o kapacitě 200 tun za den. Spalovací baterie umožňovaly výrobu páry od 6 do 25 tun 

za hodinu. Pára byla dodávána jak okolním podnikům, tak i vlastní elektrárně s dvěma 

turbogenerátory po 5 MWe. Během druhé světové války byl vybudován další kotel o výkonu 

45 t za hodinu.  

Později byla spalovna modernizována a rozšířena. Celková rekonstrukce spalovny 

probíhala v letech 1959 – 1982, ale nebyla příliš úspěšná. Na počátku 70. let byla ve spalovně 

pouze stará třídírna, původní dvě turbosoustrojí a dva jeřáby na skládce strusky. Spalovna 

měla kapacitu 80 – 100 tisíc tun zpracovávaného KO ročně. Kotelna měla dva kotle o výkonu 

15 t/h, první spaloval odpady a druhý uhlí a mazut pro zajištění špičkových dodávek tepla. 

Na konci 80. let 20. století byla spalovna znovu rekonstruována. V rámci závodu byly 

instalovány čtyři práškové granulační vysokotlaké kotle s komorou pro spalování odpadů. 

Pátý kotel byl mazutový. Celkový instalovaný tepelný výkon byl 251,2 MW. Spalovna v té 

době spalovala TKO, hnědé uhlí a mazut. Po rekonstrukci mohla spalovna zpracovat až 45 t 

odpadu za hodinu. Provoz této spalovny byl ukončen v roce 1997 [50]. 

 

 
 

Obr. 5.2 Spalovna komunálního odpadu v Praze - Vysočanech [52] 
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V poválečné historii byla jako první uvedena do provozu v bývalém Československu 

velká spalovna komunálního odpadu v Brně (dnes SAKO Brno, a.s.). Spalovna byla 

vybudována v letech 1984 – 1989. Původně měla spalovna tři kotle ČKD Dukla s válcovými 

rošty. Celková kapacita spalovny byla 240 tis. tun komunálního odpadu ročně. Od roku 1998 

byla ve spalovně vyráběna také elektrická energie (400 kWe.). 

V letech 2008 až 2011 prošla spalovna velkou rekonstrukcí a modernizací (za cca 72 

mil. eur), kdy byly vybudovány dvě nové linky na spalování odpadů. Každá linka zahrnuje 

parní kotel o jmenovitém výkonu 45 t/h páry [53]. Maximální spalovací výkon roštu každého 

kotle je 16 t/hod., minimální pak 8 t/hod. Celková kapacita spalovny činí 248 000 tun odpadu 

za rok při výhřevnosti odpadu 8 – 9,6 MJ/kg. Spalovna komunálního odpadu SAKO Brno, 

a.s. byla slavnostně znovu otevřena 7. září 2011.  

Energetické využití odpadů představuje technologicky sofistikovaný proces, při němž 

odpady, které by jinak skončily na skládce, jsou dále využity k výrobě elektrické energie 

a tepla ve formě teplonosného média v podobě páry nebo horké vody. Zrekonstruované 

zařízení brněnské spalovny (viz obr. 5.3) může uspokojit až 30 % spotřeby páry ve městě 

Brně. 

 

 

 
 

Obr. 5.3 Schéma spalovny komunálního odpadu SAKO Brno, a.s. [53] 

 

Každý kotel je vybaven spalovacím vratisuvným (reverzním) roštem Martin GmbH, 

vyvinutým spaciálně pro spalování tuhých komunálních odpadů, vlastní kotel je vodotrubný 

s přirozenou cirkulací, třítahové konstrukce se dvěma bubny. 

Moderní provoz brněnské spalovny splňuje přísnější emisní limity, než jsou 

požadovány platnou legislativou o oblasti ochrany ovzduší.  
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Čištění spalin vznikajících při spalování odpadu má následující postup:  

Spaliny vznikající při spalování odpadů jsou na výstupu z kotle o teplotě 195 °C 

přiváděny kouřovodem do horní části absorbéru. Systém čištění spalin je založen 

na polosuché vápenné metodě a spolu s technickými a provozními opatřeními řeší 

i problematiku těžkých kovů, dioxinů a jiných persistentních organických polutantů. 

Polosuchá vápenná metoda CNIM-LAB spočívá v nástřiku jemně rozprášené vodní vápenné 

suspenze do proudu spalin o teplotě 195 °C. Důsledkem je řada chemických reakcí 

probíhajících za postupného odpaření vody mezi souproudem plynných horkých kyselých 

složek spalin a alkalickým sorbentem, kterým je aerosol vápenného mléka. Výsledkem je 

velmi jemný prášek, který je odseparován ze spalin na tkaninových filtrech. Do kouřovodu 

každé linky před absorbéry se tlakově vhání aktivní uhlí, na jehož povrch se vážou především 

těžké kovy a dioxiny, které nebyly předchozími reakcemi odstraněny [40, 53, 61].  

V případě nutnosti zachytit zvýšené koncentrace kyselých složek ze spalin, lze kromě 

polosuché vápenné metody spustit suchou vápennou metodu čištění spalin, při které je 

do kouřovodu před tkaninový filtr dávkován suchý vápenný hydrát pro zvýšení účinnosti 

neutralizační reakce. Spaliny včetně popílku, reakčních produktů neutralizace a zbytků 

nezreagovaných činidel jsou vedeny kouřovodem na tkaninový filtr. Vyčištěné spaliny jsou 

před vstupem do komínu o výšce 125 metrů podrobeny kontinuální analýze [53].  

Výstavba nové spalovny na likvidaci tuhého komunálního odpadu v Praze byla 

zvažována již koncem 70. let. Výstavba byla nakonec zahájena v září 1988. Zařízení 

pro energetické využívání odpadů (ZEVO) Malešice bylo uvedeno do provozu na podzim 

roku 1998. Ve spalovně byly čtyři parní kotle ČKD DUKLA, kdy každý měl kapacitu 15 tun 

odpadu za hodinu. Celková kapacita spalovny je 310 tisíc tun odpadu ročně. Tato kapacita je 

však nyní využívána pouze ze dvou třetin. V roce 2010 byla do provozu uvedena nová 

kogenerační jednotka, díky níž se zvýšila výroba energie z odpadu. Spalovna dodává do sítě 

Pražské teplárenské, a.s. cca 1 000 TJ tepelné energie ročně a za stejné období vyrobí cca 

90 000 MWh elektřiny. Elektrický výkon instalované turbíny je 17,6 MWe [40, 50, 60]. 

ZEVO Malešice disponuje čtyřmi identickými linkami, z toho dříve dvě jely a dvě 

byly v odstávce, jen v zimě pracovaly tři, pokud byla dostatečně vysoká poptávka po teple. 

Nyní je to po úpravách s kogenerací posunuto na 3 + 1. 

Před cca dvěma lety bylo v ZEVO Malešice rekonstruováno čištění spalin. Nyní závod 

disponuje špičkovým několikastupňovým čištěním spalin [54]. Spaliny jsou nejprve vedeny 

do rozprašovací sušárny na předčištění prachových částic, kyselých složek a těžkých kovů 
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(viz obr. 5.4). Efektem prvního stupně je také skutečnost, že z prací suspenze se odpaří voda, 

takže ven ze zařízení odcházejí odpady pouze v pevné fázi. Spaliny pokračují dále 

do elektroodlučovače, kde jsou odprášeny (druhý stupeň čištění). Za elektroodlučovačem je 

zařazen nový kombinovaný katalyzátor, kde dochází k odbourávání oxidů dusíku 

a k oxidačnímu rozkladu dioxinů a furanů (katalytický reaktor DeNOx a DeDiox). Spaliny 

jsou tak zbaveny oxidů dusíku, dioxinů a furanů a jsou předčištěny, co se týče kyselých 

složek, a jsou odprášeny. Dále pokračují do dvoustupňového mokrého čištění spalin. Zde je 

umístěna tzv. předpračka, kde se odloučí chloridy, jodidy, bromidy a fluoridy a v dalším 

stupni absorpce také SO2 a SO3. Jde tedy vlastně o pětistupňové čištění spalin. Stran 

dosahovaných emisních hodnot je nutno konstatovat, že veškeré emisní hodnoty jsou 

pod deseti procenty povolených limitů, jen CO dosahuje 30 % a NOx 70 % úrovně emisních 

limitů [54]. 

 

 
 

Obr. 5.4 Schéma spalovny komunálního odpadu ZEVO Malešice [www.psas.cz] 

 

Poslední moderní spalovna komunálního odpadu v České republice byla uvedena 

do provozu v Liberci (TERMIZO a.s.). Její stavba byla zahájena v roce 1997, zkušební 

provoz začal v roce 1999 a byl ukončen kolaudací roku 2000. Zařízení má kapacitu 96 tisíc 

tun odpadu za rok, má jednu spalovací linku s přesuvným roštem systému von Roll o kapacitě 

12 t/h. Pára vyrobená v zařízení je dodávána do místní teplárenské soustavy [50]. Tato 

spalovna byla před cca dvěma lety rovněž rekonstruována se zaměřením na záchyt emisí. 
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 Tabulka 5.1 uvádí přehled provozovaných velkých zařízení pro energetické využití 

komunálních odpadů (často nazývaných nesprávně jen spalovny) v letech 1988 až 2014 

v České republice. 

Tab. 5.1 Velká zařízení pro energetické využití TKO provozovaná v letech 1988 - 2014 [50] 

Provozovatel (případně poslední 
provozovatel) Lokalita Výrobce 

Provoz 
od roku 

Současný 
stav 

Spalovna Vysočany Praha ČKD/1 B.s. 1934 
ukončeno 
v roce 1997 

SAKO Brno, a.s. Brno ČKD Dukla 1989 v provozu 

Pražské služby, a.s. (ZEVO Malešice) Praha - Malešice ČKD Dukla 1998 v provozu 

TERMIZO a.s. Liberec Von Roll AG 1999 v provozu 

 

 

5.2 Nově navrhovaná zařízení pro energetické využití 

odpadů v České republice 
 

V současné době se uvažuje o výstavbě několika dalších zařízení pro energetické 

využití komunálního odpadu, které by částečně řešily problematiku odpadového hospodářství 

na krajských úrovních. Nejvíce jsou rozpracovány projekty v Moravskoslezském 

(KIC Odpady) a Plzeňském kraji (ZEVO Chotíkov). Příprava projektu spalovny KIC Odpady, 

a.s. (Krajské integrované centrum nakládání s odpady) je v pokročilém stadiu. Projekt prošel 

posuzováním vlivů stavby na životní prostředí, územním a stavebním řízením. Spalovna měla 

být původně uvedena do provozu v roce 2015. V současné době je realizace pozastavena 

žalobou proti platnosti stavebního povolení, podanou občanským sdružením. Projektované 

parametry spalovny jsou 192 000 tun využívaného komunálního odpadu při elektrickém 

výkonu turbíny 15 MWe. Celková bilance energie byla zpracována ve dvou variantách. První 

varianta při vyvedení tepla v horké vodě předpokládá dodávku 90 GWh elektřiny za rok a 576 

TJ tepla za rok. Druhá, pravděpodobnější varianta, předpokládá při vyvedení tepla v páře 1,1 

MPa dodávku 20 GWh elektřiny za rok a 1 152 TJ tepla [50]. 

Připravovaný Závod na energetické využití komunálního odpadu (ZEVO) v Chotíkově 

u Plzně by měl pracovat také v kogeneračním režimu. Energeticky by mělo být využito až 

100 000 tun odpadu. Uvedení do provozu je plánováno na rok 2015 [50, 56]. V současnosti 

prošel záměr posuzováním vlivů na životní prostředí, územním řízením a stavebním 

povolením. Podrobnosti jsou pro ilustraci uvedeny dále. 
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Firma United Energy, a.s. připravuje výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů 

v areálu teplárny Komořany s roční kapacitou 100 – 150 tisíc tun odpadu. Zahájení provozu je 

rovněž plánováno na rok 2015 [50]. 

Další uvažovaná stavba zařízení pro energetické využití odpadů je situována v areálu 

elektrárny Opatovice. Měla by mít kapacitu asi 100 tisíc tun spalovaného odpadu a využití 

tepla v pardubické a královéhradecké aglomeraci [50].  

V současné době při průměrné výhřevnosti směsného komunálního odpadu (SKO) asi 

10 MJ/kg a skutečném ročním využití asi 360 tis. tun SKO, získáváme pouze asi 3,6 mil. GJ 

energie. Podle známých bilancí a přehledů o současném nakládání s odpady a v návaznosti 

na strategii vývoje odpadového hospodářství je možno konstatovat, že v roce 2020 u nás bude 

nutno provozovat zařízení k energetickému využívání odpadů o celkové roční zpracovatelské 

kapacitě 2,0 mil. tun SKO. Při průměrné výhřevnosti směsného komunálního odpadu získáme 

energetickým využitím tohoto množství odpadu minimálně 20 mil. GJ energie (energetického 

potenciálu) za rok [55, 61]. 

Kapacita tří v současnosti u nás provozovaných zařízení pro energetické využití 

komunálních odpadů je asi 600 tis. tun odpadu ročně. V cementárnách, zplyňováním 

a v bioplynových stanicích je využíváno asi 350 tis. tun vybraných a upravených komunálních 

odpadů ročně [55, 61]. 

Do nedávné doby připravovaly tři regiony: Moravskoslezský (Krajské integrované 

centrum), Plzeňský (Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady) a kraj Vysočina 

(Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina) integrovaná centra, jejichž součástí 

měla být zařízení pro energetické využití komunálních odpadů. Již v horizontu let 2015 – 

2017 měla být realizována zařízení pro energetické využití odpadů v Moravskoslezském 

a Plzeňském kraji. Celková kapacita uvedených tří zařízení měla být 400 tis. tun komunálních 

odpadů [55]. V současné době je nicméně realizace Krajského integrovaného centra 

v Moravskoslezském kraji nereálná (žaloba proti platnosti stavebního povolení - viz též výše). 

Tab. 5.2 Navrhovaná zařízení pro energetické využití TKO v rámci integrovaných systémů [55] 

Název a lokalita 
Odhadovaná kapacita v 
tis. tunách za rok 

Krajské integrované centrum - integrovaný systém nakládání s komunálními 
odpady v Moravskoslezském kraji 192 

Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji 100 

Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina 100 

 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

83 

 

V roce 2020 bude nutno ročně odklonit z oblasti skládkování cca 2 mil. tun směsného 

komunálního odpadu a zajistit jeho energetické či jiné využití [53]. 

Z uvedených 2 mil. tun bude možno ve stávajících zařízeních pro energetické využití 

odpadů zpracovat 600 tis. tun, v chystaných zařízeních pro EVO dalších 400 tis. tun 

a v ostatních zařízením EVO 350 tis. tun odpadů. K roku 2020 tedy zbývá ještě asi 650 tis. tun 

směsného komunálního odpadu, který nebudeme moci uložit na skládky odpadů. Tyto 

výpočty byly stanoveny za předpokladu, že se k roku 2020 podaří recyklovat 50 % 

komunálního odpadu a že budou realizována tři připravovaná zařízení pro EVO [55]. 

5.2.1 Specifikace záměru ZEVO Chotíkov 

 

Záměr Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO 

Chotíkov) je navržen jako roštová spalovna s kapacitou 95 000 tun zpracovávaného SKO 

za rok [56].  

Stavebně záměr sestává z jednoho velkého monobloku čítajícího několik dílčích 

objektů a dále několika samostatných objektů. Monoblok je o přibližné délce 135 m a šířce 48 

až 73 m a je umístěn do výše zmíněného prostoru pod zrekultivovanou kazetou č. 1 a to tak, 

že je svou podélnou osou orientován ve směru východ – západ. Některé z uvedených 

stavebních objektů jsou doplněny poměrně velkými technologickými zařízeními umístěnými 

na střechách objektů – jako volné technologie. Vzhled objektu je dán požadavky strojní 

technologie a prostorovým průběhem výrobního procesu při spalování tuhých komunálních 

odpadů. 

V místě budoucího areálu ZEVO Chotíkov jsou situovány stávající objekty skládky, 

které budou odstraněny, přemístěny nebo začleněny do nově vzniklého areálu (viz dále 

obr. 5.5). 

Odpad bude skladován v obestavěném odsávaném bunkru a likvidován spalováním 

v ohništi vybaveném přesuvným roštem. Prostory, ve kterých se skladuje nebo nakládá 

se SKO (vykládací hala a bunkr), budou vybaveny odsáváním vzduchu, které bude zajišťovat 

mírný podtlak v těchto prostorách. Odsávaný vzduch bude veden do kotle, kde bude použit 

jako sekundární vzduch pro spalovací proces. Hydraulicky ovládaný rošt je rozdělen obvykle 

do pěti sekcí, přičemž druhá a třetí sekce roštnic je chlazena vodou cirkulačního okruhu 

o teplotě 80 až 110 °C s výměníkem, který bývá chlazen primárním vzduchem. Pro stabilizaci 

teplot v dohořívacím prostoru ohniště (v případě nutnosti – obvykle není potřeba) 

a pro najíždění budou instalovány hořáky spalující LTO. 
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Tab. 5.3 Charakteristika záměru ZEVO Chotíkov [56] 

Název  
Množství energeticky využívaného směsného 
komunálního odpadu 

 
95 000 t/rok 

Výhřevnost SKO 6 – 14 MJ/kg 

Průměrná výhřevnost uvažovaná pro návrh zařízení 10 MJ/kg 

Tepelný příkon na vstupu 34,36 MW 

Výkon parního kotle (regulační rozsah 60 – 110%) 38,7 tun páry/hod. 
(4,1 MPa, 400 °C) 

Teplota spalování 850 – 1100 °C 

Kondenzační turbogenerátor s odběrem páry 1 

Výkon instalovaného turbogenerátoru 7,3 MW 

Dodávka tepla do horkovodu (140/70 °C)  max. 22,1 MWe 

Spotřeba vody  75 900 m
3
/rok 

Celková plocha zájmového území – areálu ZEVO 2,99 ha 

Plocha zastavěná objekty 0,53 ha 

 

Fond pracovní doby 7 680 hod/rok (320 dnů/rok) 

Příjem SKO od 06:00 do 17:30 - v prac. dny 

Počet zaměstnanců (nejsou zahrnuty nároky na činnosti 
a výkony nesouvisející se zpracováním a využitím 
odpadu v ZEVO Chotíkov) 

 
 

55 

 

Vyráběné energie:  

Elektrická energie – výroba 45 064 MWh/rok 

Elektrická energie dodávaná do sítě ČEZ Distribuce 22 408 MWh/rok 

Tepelná energie dodávaná do sítě Plzeňské teplárenské, 
a.s. 

107 984 MWh/rok 

 

Energie vzniklá v ohništi bude využívána v přiřazeném parním kotli o výkonu 38,7 tun 

páry/hod. pro výrobu páry (4,1 MPa a 400 °C). Pára bude využívána v kondenzačním 

turbogenerátoru (TG) s regulovaným odběrem pro výrobu elektrické energie (7,3 MWe), 

která bude vyvedena přes transformátor do distribuční sítě 22 kV (ČEZ Distribuce). Pára 

z regulovaného odběru bude použita pro výrobu horké vody, která bude dodávána do sítě CZT 

Plzeňské teplárenské (140/70 °C) nově vybudovaným horkovodem 2 x DN 250. To umožní 

odstavit v areálu Plzeňské teplárenské a.s. jeden ze dvou horkovodních kotlů o výkonu 

35 MWt. Tepelná kapacita odpadu nahradí cca 48 000 tun hnědého uhlí, které by jinak muselo 

být spáleno v provozech Plzeňské teplárenské a.s. pro zajištění potřebné tepelné kapacity 

města Plzně a za účelem výroby elektrické energie. Uspořené hnědé uhlí je možno použít 

např. jako surovinu pro chemický průmysl. 

Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně 

energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 

v příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Výše 

požadovaná energetická účinnost a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto 

zákonu. Nejnižší požadovaná energetická účinnost pro využívání odpadů způsobem 

uvedeným pod kódem R1 pro zařízení, která získala souhlas k provozu po 31. prosinci 2008, 
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činí 0,65. Pro hodnocené zařízení vychází energetická účinnost ve výši 0,85. Je tedy o 0,20 

vyšší, než je účinnost požadovaná zákonem [56]. 

Škvára z kotle bude vynášena mokrým vynašečem a bude skladována v samostatném 

bunkru; před tím z ní bude separován železný šrot. Doba zdržení odpadu na roštovém 

topeništi, od vstupu do výpadu škváry, činí cca 40 ÷ 60 minut. Škvára je dále dopravována 

pásovým dopravníkem, nad kterým je umístěn magnetický separátor. Po odloučení železného 

šrotu je škvára dopravena do bunkru škváry. Železný šrot padá z magnetického separátoru 

na pásový dopravník, kterým je dopraven do kontejneru. Škvára (vlhkost cca 15 %) je 

z bunkru nakládána jeřábem na nákladní automobily, kterými je expedována. Při využití 

škváry jako stavebního materiálu, respektive jako výrobku, skončí na příslušné skládce cca 

7 % původní hmotnosti vstupního odpadu. 

Pro čištění spalin [38, 56] je předpokládáno použití kombinované metody, sestávající 

z následujících základních stupňů (rozprašovací sušicí reaktor, tkaninový filtr, třístupňová 

pračka spalin a metoda SCR – katalytický reaktor DeNOx a DeDiox).  

Spaliny z kotle jsou vedeny tangenciálně do rozprašovacího sušicího reaktoru, kam je 

protiproudně nastřikována zahuštěná suspenze odpadních vod obsahujících těžké kovy a soli 

ze zachycených kyselých složek a ostatních škodlivin v pračce spolu s hydroxidem 

vápenatým a případně sorbentem (např. aktivní koks nebo sorbalit). Veškerá voda je zde 

odpařována (ze zařízení tedy odcházejí odpady pouze v pevné fázi). Tyto vysušené složky 

jsou dále zachycovány na tkaninovém filtru, ve kterém se na filtrační tkanině tvoří vrstva 

směsi hydroxidu vápenatého, reakčního produktu a popílku. V této vrstvě dochází k prvnímu 

zachycování kyselých složek spalin (síry, chlóru, fluóru atd.) a těžkých kovů. Za tkaninový 

filtr je instalována třístupňová pračka spalin, ve které se zachytí zbytek kyselých složek 

a těžkých kovů (chlór, fluór a těžké kovy v prvním stupni, síra ve druhém stupni, aerosoly 

ve třetím stupni). Pro snížení spotřeby vody je na spalinách před a za pračkou zařazen 

výměník spaliny/spaliny, který chladí spaliny na vstupu do pračky a ohřívá spaliny na výstupu 

z pračky. Za pračkou je zařazen DeNOx a DeDiox reaktor, který rozkládá oxidy dusíku 

a dioxiny a furany (PCDD/F). Za reaktorem je zařazen výměník a ocelový komín o výšce 

80 m. 

Před vlastním SCR reaktorem je zařazen nepřímý parní ohřívák spalin, který ohřívá 

spaliny na teplotu potřebnou pro činnost SCR reaktoru (cca 240 °C). Spaliny jsou ohřívány 

parou odebíranou z bubnu kotle (4,1 MPa, 400 °C). Pro snížení spotřeby páry je 

ve spalinovodu před ohřívákem a za SCR reaktor zařazen výměník spaliny/spaliny, 
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který ohřívá spaliny na vstupu do parního ohříváku a chladí spaliny na výstupu ze SCR 

reaktoru (před vstupem do ventilátoru spalin a komínem). 

SCR reaktor je vybaven katalyzátorem, jehož účinnými složkami jsou oxidy vanadu 

(vanadiumpentoxid – V2O5) a wolframu (wolframtrioxid – WO3) na nosiči titandioxidu (TiO2) 

v keramice. Ty umožní oxidaci dioxinů a furanů (PCDD/F) již kolem teploty 150 – 220 °C 

(PCDD/F se jinak bez přítomnosti katalyzátoru rozkládají až od teplot 850 °C – metoda 

SNCR). Dioxiny a furany se oxidačně rozloží na stopové množství chlorovodíku, vodní páry 

a oxidu uhličitého.  

Pro redukci NOx musí mít katalytický reaktor příslušnou teplotu (240 °C) a musí být 

zajištěn nástřik roztoku NH3 před katalyzátor. Tímto způsobem jsou rozkládány oxidy dusíku 

na dusík a vodu. 

Je skutečností, že koncentrace emisí prachových částic ze spaloven do ovzduší 

se pohybují na jedné desetině povolených limitů, a TOC a PCDD/F spalovny do ovzduší 

vypouštějí méně než do nich s odpadem nebo spalovacím vzduchem vstupuje. I ostatní emise 

spaloven jsou nižší, než při výrobě stejného množství energie v klasických spalovacích 

zdrojích.  

Je zřejmé, že navržená technologie čištění spalin hodnoceného zařízení je na nejvyšší 

možné technické úrovni (zejména použitím katalytického DeNOx a DeDiox reaktoru) 

a odpovídá nejlepším dostupným technologiím (BAT). Lze tedy předpokládat, že garantované 

emisní koncentrace posuzovaného zařízení ZEVO Chotíkov, které dosahují 23 až 96 % 

hodnot emisních limitů [38] daných vyhláškou č. 415/2012 Sb. [59], přičemž více než 

polovina garantovaných emisí nedosahuje ani 50 % hodnot emisních limitů, budou dodrženy. 

Navržená technologie čištění spalin neprodukuje žádné odpadní vody. 

U velkých spaloven komunálního odpadu s obdobným čištěním spalin, jak je tomu 

v posuzovaném případě, bývá obvyklé, že naměřené emisní hodnoty škodlivin dosahují jen 

několika procent z emisního limitu, pouze v případě NOx, CO, HF a TZL to bývají hodnoty 

v desítkách procent emisního limitu. 

Porovnáme-li zařízení pro energetické zpracování odpadů a spalovny s jinými zdroji, 

pak je možno konstatovat, že pouze spalování zemního plynu vykazuje o něco nižší emisní 

hodnoty (i spalování biomasy je z hlediska emisí horší) [22, 63]. Důležité je nezapomínat 

na skutečnost, že pokud by se elektrická energie nebo teplo nevyrobilo při spalování odpadů, 

musel by fungovat jiný zdroj. Pokud navíc dojde spuštěním zařízení na energetické využívání 

odpadů přímo k nahrazení jiného zdroje, např. na hnědé uhlí, k čemuž v případě hodnoceného 

zařízení dojde, potom je přínos pro ovzduší ještě výraznější. 
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Obr. 5.5 Pohled na potenciální staveniště ZEVO Chotíkov od jihozápadu v r. 2011 [56] 

 

5.3 Vlivy spaloven a zařízení pro energetické využití 

odpadů na životní prostředí 
 

Je nutno si uvědomit, že samotné odpady a nakládání s nimi představují 

environmentální problémy. Tepelné zpracování odpadů je jednou z možností vhodného 

nakládání s nimi. Cílem tepelného zpracování je snížení dopadů na životní prostředí.  

V případě termického zpracování odpadu přestává být odpad problémem a stává 

se dostupným alternativním palivem. Zařízení pro energetické využití odpadů poskytují čistou 

energii ve formě tepla i elektřiny. V řadě států je tato energie považována za energii 

obnovitelnou [58]. 

Potencionální vliv zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí je dán 

emisemi z technologického procesu do ovzduší a vod (včetně zápachu), produkcí zbytkových 

odpadů v zařízení, hlukem a vibracemi z procesu, výrobou a spotřeba energie, spotřebou 

surovin a energie. 
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5.3.1 Emise do ovzduší a vod 

 

Emise znečišťujících látek do ovzduší jsou u zařízení pro energetické využití odpadů 

a u spaloven jedním z nejsledovanějších parametrů. Pokrok v oblasti čištění spalin z těchto 

zařízení vedl k maximálnímu omezení vypouštění škodlivých látek do ovzduší.  

Hlavními emisemi uvolňovanými do ovzduší z komína zařízení pro energetické 

využití odpadů jsou tuhé znečišťující látky (částice různých velikostí), kyselé plyny včetně 

HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOX, NH3, těžké kovy včetně Hg, Cd, TI, As, Ni, Pb, sloučeniny 

uhlíku včetně CO, uhlovodíků (VOCs), PCDD/F, PCB příp. další sloučeniny [57]. 

Mezi ostatní emise do ovzduší lze zařadit zápachové látky (z nakládání a skladování 

neupravených odpadů), skleníkové plyny (z rozkladu skladovaných odpadů, např. methan, 

CO2), popel (z nakládání se surovinami). 

Koncentrace emisí HCl, HF, SO2, NOx a těžkých kovů závisí na skladbě odpadu 

a kvalitě čištění spalin. Emise NOx jsou také primárně ovlivňovány konstrukcí kotle, 

resp. spalovací pece. Emise CO a těkavých organických látek závisí především 

na technických parametrech pece, resp. kotle a stupni heterogenity odpadu, který vstupuje 

do spalovacího procesu. Emise prachu závisí na výkonu čištění spalin. Emise PCDD 

nebo PCDF závisí na složení odpadu, teplotě a době zdržení v kotli, resp. ve spalovací peci 

a na provozních podmínkách zařízení [57]. 

Zařízení pro energetické využití komunálních odpadů s roštovým ohništěm a spalovny 

vytvářejí asi 4 500 až 6 000 m
3
 spalin na tunu odpadu v závislosti na výhřevnosti odpadu 

(při 11 % kyslíku ve spalinách). Zařízení používající zplyňování nebo pyrolýzu mají objemy 

spalin na tunu spalovaného odpadu menší, resp. v případě pyrolýzy nevznikají žádné spaliny 

pouze pyrolýzní plyn, který je dále využíván v kogenerační jednotce. 

Emisní limity pro spalovny odpadů, potažmo pro zařízení pro energetické využití 

odpadů jsou dány směrnicí Evropské unie 76/2000/ES o spalování odpadů (viz tab. 5.5) 

transponované do právního řádu České republiky nejprve nařízením vlády č. 354/2002 Sb., 

posléze nyní platnou vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (příloha č. 4 

- viz tab. 5.4). Ostatní emisní zdroje mají většinou určeny emisní limity národními předpisy. 

Je nutno podotknout, že emisní limity pro spalování odpadů v České republice jsou mnohem 

přísnější, než je tomu u emisních limitů u ryze energetických zařízení, přičemž některé emise 

nejsou u energetických zařízení sledovány vůbec [56]. 
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Tab. 5.4 Emisní limity pro spalování odpadů dle přílohyč.4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. [59] a BAT  

Škodlivina 
Emisní limit dle příl. č. 4 
vyhlášky č. 415/2012 Sb.  

(mg/m
3
) 

Nejlepší dostupná technika 
(BAT) - 24 hod. průměr 

(mg/m
3
) 

SO2 50 1 - 40 

HCl 10 1 - 8 

HF 1 <1 

NOx 200 40 - 100 

TZL  10 1 – 5 

Cd, Tl 0,05 nestanoven 

Hg 0,05 0,001 – 0,02 

CO 50 5 – 30 

TOC 10 1 – 10 

Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V, Sn 

 
0,5 

 
nestanoven 

 Garantované koncentrace 
(ng/m

3
) 

mg/h 

PCDD & PCDF (TEQ)  0,1 nestanoven 

 

Stran dosahovaných emisních hodnot je nutno konstatovat, že veškeré emisní hodnoty 

jsou u zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a spaloven komunálního odpadu, 

vybavených komplexním čištěním spalin, pod deseti procenty povolených limitů, jen CO 

dosahuje 30 % a NOx 70 % úrovně emisních limitů [54]. 

Nejčastěji používané spalování na roštovém ohništi doplněné o dostupné komplexní 

metody čištění kouřových plynů plní s rezervou emisní limity a je považováno za techniky 

BAT (nejlepší dostupná technika) [56]. 

V říjnu 2011 byly zveřejněny údaje, které porovnávají emise dioxinů u obcí, 

kde obyvatelé spalují pouze tuhá paliva, s emisemi dioxinů u velkých spaloven odpadů. Je 

nutno uvést, že tři velké spalovny komunálních odpadů v České republice (ZEVO Praha - 

Malešice, SAKO Brno a Termizo Liberec – popis viz výše) zpracovaly dle literárních údajů 

v roce 2009 dohromady cca 360 000 tun odpadů a přitom emitovaly do ovzduší cca 40 mg 

polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F TEQ). Jedna průměrná 

(hypotetická) obec s 2 000 obyvateli, která by byla vytápěna tuhými palivy (cca 4 000 tun 

kvalitního paliva/rok), by za topnou sezónu emitovala ve spalinách do ovzduší cca 2 až 60 mg 

PCDD/F (jako TEQ). Je tedy možno konstatovat, že z pohledu produkce PCDD/F do ovzduší 

má jedna obec vytápěná tuhými palivy potenciál vyprodukovat podobné (v některých 

případech i větší) množství dioxinů, než je tomu u výše uvedených tří velkých spaloven 

komunálních odpadů. Hmotnost spáleného odpadu ve spalovně je nesrovnatelně vyšší než 

hmotnost spáleného paliva v průměrné hypotetické obci. Je tedy zřejmé, že kvalita spalování 

odpadu ve spalovně (0,12 µg PCDD/F TEQ/todpadu) je nepoměrně vyšší než kvalita spalování 
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kvalitního paliva v lokálním topeništi (0,37 ÷ 20 µg PCDD/F TEQ/tpaliva). Důvodem je 

kvalitní technologie spaloven, jejíž součástí je víceúrovňové čištění spalin [56]. 

Z materiálů ČHMÚ vyplývá, že největší podíl na celkové produkci dioxinů v České 

republice je z výroby železa a oceli, další významnou složkou jsou technologie zpracovávající 

a upravující neželezné kovy a třetí nejvýznamnější složkou jsou již zmíněná domácí topeniště 

[56]. 

Často se diskutuje i o tom, že spalování odpadů zvyšuje množství skleníkových plynů 

a tím přispívá ke globálnímu oteplování. Ponechme stranou otázku, do jaké míry samotné 

emise CO2 přispívají ke globální klimatické změně a podívejme se na porovnání množství 

skleníkových plynů vzniklých při uložení odpadu na skládce a při jeho spálení. V obou 

případech vznikne z jedné molekuly jednoduchého cukru v odpadu šest molekul skleníkových 

plynů. Ovšem při spalování vzniká pouze oxid uhličitý (CO2), při skládkování zhruba napůl 

CO2 a CH4 (metan) – přičemž metan je cca 25x horší skleníkový plyn než CO2. Při spalování 

odpadů se tedy uvolňuje jistý objem skleníkových plynů, nicméně je třeba opět upozornit 

na skutečnost, že při výrobě odpovídajícího objemu elektrické energie a tepla by jinak CO2 

vznikal z jiného paliva. Navíc odpad nespálený, ale sládkovaný se rozkládá na skládkách a 

uvolňuje další skleníkové plyny včetně metanu [56]. 

Odpadní vody vzniklé v zařízení pro energetické využití odpadů mohou obsahovat 

široké rozpětí znečišťujících látek v závislosti na jejich skutečném zdroji. Kvalita 

vypouštěných odpadních vod závisí na použitém systému čištění a kontroly odpadních vod 

[57]. 

Hlavním zdrojem průmyslových odpadních vod je mokré čištění spalin, i když 

v některých případech je množství těchto vod snižováno výparem, resp. tyto vody nejsou 

produkovány vůbec (viz níže). Ze suchého a polosuchého čištění spalin nevznikají žádné 

odpadní vody. Další odpadní vody mohou vznikat ze skladování a z provozu kotlů [35, 57]. 

Hlavní emise do vod jsou reprezentovány odpadními vodami ze zařízení ke kontrole 

znečištění ovzduší (např. soli, těžké kovy), koncovými odpadními vodami z čistíren 

odpadních vod, napájecími vodami vypouštěnými z odkalování (např. soli), chladicími 

vodami z mokrých chladicích systémů (např. soli, biocidy), vodami z odvodňování silnic 

a dalších povrchů (např. průsaky odpadů), vodami souvisejícími se skladováním vstupních 

odpadů a s vodami souvisejícími s nakládáním s rezidui, resp. souvisejícími s prostory 

pro jejich skladování (např. soli, těžké kovy a organické látky). 
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Tab. 5.5 Emisní limity dle evropské směrnice 76/2000/EC o spalování odpadů [57] 
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Odpadní voda ze starších spaloven komunálního odpadu většinou obsahuje látky, které 

je potřeba vyčistit. Jedná se o těžké kovy, anorganické soli (chloridy, sírany) a organické 

sloučeniny (fenoly, PCDD/F). 

Je nutno nicméně poznamenat, že většina nejmodernějších zařízení pro komplexní 

čištění spalin neprodukuje žádné odpadní vody (voda vznikající při mokrém praní plynů 

se vypařuje při spalování díky rozprašovací sušárně) [38, 56]. 

5.3.2 Zbytkové odpady v zařízení 

 

Jedním z hlavních problémů v oblasti energetického využití odpadů je povaha 

a množství zbytkových odpadů. Druhy a množství zbytkových odpadů se mění 

podle konstrukce zařízení, jejich provozu a vstupů odpadu. Největší množství je produkováno 

škváry a strusky, které jsou v mnoha lokalitách v závislosti na místní legislativě a praxi 

upravovány k recyklaci jako alternativa stavebních materiálů. 

Dalším zdrojem odpadů jsou zbytky vznikající při čištění spalin, jejichž množství 

a povaha se mění v závislosti na druhu spalovaných odpadů a použité technologii spalování. 

Během spalování, resp. energetického využití odpadů vznikají následující odpady 

[55]: Struska nebo škvára, kotelní popel, prach z filtrů, zbytky z čištění spalin (např. chloridy 

vápenaté nebo sodné) a kaly z čištění odpadních vod. 

Některé odpady z tepelného zpracování (např. struska z vysokoteplotních procesů) lze 

použít bez zpracování. Látky, které mohou být získány ze zpracování škváry a strusky, jsou 

stavební materiály, železné a neželezné kovy. 

Některé spalovny, ve kterých se používají procesy čištění spalin s přídavným 

specifickým vybavením, produkují síran vápenatý, kyselinu chlorovodíkovou, uhličitan 

sodný, resp. chlorid sodný. 

Moderní spalovny TKO vytvářejí 200 až 350 kg škváry, resp. strusky na tunu 

upravovaného odpadu (viz tab. 5.6). Hmotnostní tok zbytků z čištění spalin je u mokrých 

systémů 8 ÷ 15 kg/t. U polomokrých nebo suchých metod je tato hodnota vyšší [57]. 

Je zřejmé, že koncentrace perzistentních organických látek (PCDD/PCDF, PCB atd.) 

ve škváře z moderních zařízení určených ke spalování odpadů jsou nízké [56]. To dává velkou 

naději, že tento odpadní materiál bude možno po příslušné certifikaci využít ve stavebnictví, 

příp. pro výrobu rekultivačních směsí v oblastech zasažených těžbou uhlí.  
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Tab. 5.6 Množství odpadních zbytků ze spaloven komunálních odpadů [57] 

 

Popel a zejména popílek z odlučovačů, který je v obdobných zařízeních zachycován 

téměř se 100% účinností, musí být ukládán, vzhledem k obsahu perzistentních organických 

látek (POPs), na příslušné skládky nebezpečných odpadů [56]. 

 

5.3.3 Hluk a vibrace 

 

Hluk ze spalování odpadů se dá srovnat s hlukem produkovaným těžkým průmyslem 

nebo energetických zařízení. Při výstavbě nových zařízení pro energetické využití 

komunálních odpadů jsou tato zařízení instalována, pokud možno, do zcela uzavřených 

budov, kde se konají operace jako např. nakládka odpadů, mechanická předúpravu odpadů, 

čištění spalin a úpravu zbytků. Pouze některé části systému čištění spalin, chladicího zařízení 

a skladování škváry a strusky jsou ve volném prostoru [57]. 

Hlavními zdroji venkovního hluku jsou dopravní prostředky převážející odpady, 

chemikálie a rezidua, technologie mechanického předzpracování odpadu (šrédrování, 

balíkování), sací ventilátory, sání spalin ze spalování, hluk na výstupu z komína, hluk 

chladicího systému, hluk turbínových generátorů (umisťují se do zvukově izolovaných 

budov), kompresory na stlačený vzduch a konečně hluk související s dopravou a úpravou 

škváry, resp. strusky. 

 

5.3.4 Výroba a spotřeba energie 

Zařízení pro energetické využití odpadů a spalovny odpadů energii vyrábějí a zároveň 

také spotřebovávají. Často přesahuje energetická hodnota odpadu požadavky procesu, což se 

týká především zařízení pro energetické využití komunálních odpadů [57]. 
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Energetické využití komunálních odpadů nabízí velký zdrojový potenciál energie. 

V některých zemích (viz graf 5.1) je tento zdroj energie využíván ve velkém měřítku. Jedná se 

především o spojení využití kombinované výroby tepla a elektřiny [57]. 

 

 

Graf 5.1 Produkce energie ve spalovnách komunálního odpadu za rok 1999 [57] 

Legenda: Heat – teplo, electricity – elektrická energie 

 

Výroba energie může zahrnovat produkci elektrické energie, produkci tepla (pára nebo 

horká voda) a produkci plynu (pro pyrolýzní a zplyňovací provozy nespalující syntézní plyn 

v místě produkce). 

Výroba tepla a elektrické energie ve spalovnách komunálního odpadu v evropských 

státech za rok 1999 je patrná z grafu 5.1. Nejvíce tepla bylo vyprodukováno ve Francii, 

Německu a Švédsku, nejvíce elektrické energie pak v Německu a Holandsku. 

Důležité je nezapomínat na skutečnost, že pokud by se elektrická energie nebo teplo 

nevyrobilo při spalování odpadů, musel by fungovat jiný zdroj. Pokud navíc dojde spuštěním 

zařízení na energetické využívání odpadů přímo k nahrazení jiného zdroje, např. na hnědé 

uhlí, potom je přínos pro ovzduší ještě výraznější [56]. 

Mezi vstupy energie do procesu spalování můžeme zařadit odpady (např. komunální), 

přídavná paliva (nafta, zemní plyn - jejich účelem je udržení požadované teploty při použití 

méně výhřevných paliv, příp. znovuzahřátí spalin před úpravou nebo vypuštěním) 

a dodávanou elektřinu (pro fázi najíždění a odstávky v případě zastavení linek a pro provozy 

nevyrábějící elektřinu). 
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5.3.5 Spotřeba surovin a energie v zařízeních 

 

Spalovny odpadů mohou spotřebovávat (podle druhu procesu) [57] elektrickou energii 

pro provoz zařízení, teplo pro potřeby procesu, paliva a přídavná paliva (plyn, lehký olej, uhlí 

dřevěné uhlí), vodu pro čištění spalin, chlazení a provoz kotlů, suroviny k čištění spalin 

(hydroxid sodný, vápno, uhličitan sodný, siřičitan sodný, peroxid vodíku, aktivní uhlí, čpavek, 

močovina), suroviny k čištění vody (kyseliny, alkálie, siřičitan sodný), příp. stlačený vzduch. 
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6 Posuzování  vlivů  na životní  prostředí  v oblasti  

energetického zpracování odpadů 
 

6.1 Problematika posuzování vlivů zařízení s roštovým  

ohništěm pro energetické  využití  odpadů (ZEVO)  

na životní prostředí 
 

6.1.1 Hlavní okruhy problémů při posuzování vlivů zařízení  

s roštovým ohništěm (ZEVO) na životní prostředí 
 

 

V České republice existovalo, resp. existuje z hlediska energetického zpracování 

a využívání odpadů mnoho bariér, které realizaci záměru komplikují nebo dokonce někdy 

i znemožňují. Mezi významná omezení lze zařadit omezení vyplývající z legislativních 

regulací, dále ekonomická rizika, v některých případech pak nedostatečnou připravenost 

investora nebo nepřiměřený odpor veřejnosti [22]. 

Zařízení s roštovým ohništěm pro energetické využití komunálního odpadu (ZEVO) je 

v současné době dne zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, zařazováno jako stavba v kategorii II, bod 10.1 Zařízení 

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

úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 

Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. [75] uvádí mj. změny přílohy č. 1 zákona, která 

by se mohla dotknout i zařazení zařízení s roštovým ohništěm pro energetické využití 

komunálního odpadu (ZEVO) - viz dále kap. 7.2. 

 

6.1.1.1 Ekonomické a právní bariéry 
 

Je nutno si uvědomit, že překážky ve využívání energetického zpracování a využití 

odpadů souvisí velmi často s vysokou cenou investic do nového zařízení k energetickému 

zpracování odpadů, případně s vysokými investicemi do již existujících provozů. V současné 

době je v České republice energetické využívání odpadů značně ekonomicky znevýhodněno 

levným skládkováním odpadů.  

Z výše uvedených skutečností plyne, že dlouhodobá ekonomická udržitelnost zařízení 

pro energetické zpracování odpadů v České republice nebude realizovatelná bez strategického 

rozhodnutí státu, který bude muset vytvořit a následně garantovat pro jejich rozvoj 

dlouhodobě stabilní podmínky. Strategické rozhodnutí státu by se mělo projevit podporou 
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investic z veřejných zdrojů (včetně podpory dotací z EU), zařazením takovýchto zařízení 

do podporovaných zdrojů energie a konečně změnou poplatků za skládkování. Ekonomický 

vliv na parametry budoucího zařízení pro energetické zpracování odpadů mají také podmínky 

provozu (zdroje vhodných odpadů k zajištění dlouhodobého provozu zařízení, ekonomická 

náročnost systému pro občana i podnikatele atd.). 

Po přijetí nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství (POH) 

České republiky, bylo až do poloviny roku 2010 prakticky nemožné postavit v České 

republice nové zařízení pro energetické zpracování odpadů. V tomto období politika 

Ministerstva životního prostředí nepodporovala výstavbu nových zařízení pro energetické 

využití komunálního odpadu ze státních prostředků. Tento plán (POH) způsobil, že nebylo 

možné až do konce roku 2009 využít prostředky fondů Evropské unie. MŽP teprve v závěru 

roku 2009 odstranilo uvedenou překážku, a to vydáním novely nařízení vlády č. 473/2009 Sb., 

o Plánu odpadového hospodářství ČR.  

Veřejná správa na všech stupních je v rozhodování vedena zákonem o odpadech 

č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [25], který určuje hierarchii nakládání s odpady 

(primárním je předcházení jejich vzniku a materiálové využití).  

Na tomto místě je nutno uvést, že § 9a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, uvádí: 

„V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání 

s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů. 

b) příprava k opětovnému použití. 

c) recyklace odpadů. 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití.“ 

Je nicméně zjevné, že hierarchie způsobů nakládání s odpady nezohledňuje význam 

odpadů z hlediska jejich energetického potenciálu a odráží pouze environmentální hlediska 

problematiky. 

Dále § 9a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

[25], uvádí: „Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud 

se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu 

a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.“ Je tedy zřejmé, že pokud se na základě 

posuzování životního cyklu prokáže vhodnost energetického zpracování odpadů, pak tomu ani 

z hlediska platných právních norem nic nebrání. 
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Tyto skutečnosti bude vhodné zohlednit při zpracování plánů na čerpání prostředků 

z EU, tedy při přípravě příslušného operačního programu na další období, což v minulém 

plánovacím období nebylo až do výše uvedeného vydání novely nařízení vlády č. 473/2009 

Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, možné. 

 

6.1.1.2 Ochrana ovzduší 
 

V oblasti ochrany ovzduší je základním pilířem zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší [29]. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou zařízení pro tepelné 

zpracování odpadů ve spalovnách zařazena jako zdroj s kódem 2.1 (v kategorii Tepelné 

zpracování odpadu ve spalovnách) v příloze č. 2 k zákonu. U zdrojů s kódem 2.1 je 

vyžadováno zpracování rozptylové studie (podle § 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.), jsou 

vyžadována kompenzační opatření (podle § 11 odst. 5) a konečně je vyžadováno zpracování 

provozního řádu jako součásti povolení provozu (podle § 11 odst. 2 písm. d) [29]). 

Specifické emisní limity pro spalovny odpadu jsou uvedeny v části I přílohy č. 4 

k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší [59]. Uvedená vyhláška v části II dále 

upravuje technické podmínky provozu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad 

[59]. Vyhláška č. 415/2012 Sb. respektuje emisní limity směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. Je nutno zdůraznit, že emisní 

limity pro spalovny odpadu jsou přísnější než u elektráren nebo tepláren [63] a u zařízení 

tepelně zpracovávajících odpad společně s palivem (u těchto zařízení nejsou stanoveny emisní 

limity pro PCDD/F a pro toxické kovy [59]). 

Emisemi ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů [80] (viz výše kap. 3.5.2 IPPC) je chápáno přímě nebo nepřímé vypouštění látek, 

šíření vibrací, vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření do životního 

prostředí. Dle zákona č. 76/2002 Sb. musí být zařízení ke spalování komunálního odpadu 

o kapacitě větší než 3 tuny za hodinu provozováno na základě tzv. integrovaného povolení 

(viz pozn. dále). Provoz zařízení pro energetické využití odpadů, spaloven nebo velkých 

stacionárních zdrojů, ve kterých je odpad energeticky využíván, spalován nebo spoluspalován, 

musí tedy být povolen příslušným krajským úřadem. Toto povolení stanoví výčet druhů 

a množství ostatního a nebezpečného odpadu, se kterým lze nakládat, kapacitu energetického 

zpracování, příp. spalování a spoluspalování a způsoby měření a kontroly látek znečišťujících 

ovzduší a vody [22]. 
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6.1.1.3 Bariéry na straně investorů 
 

Je možno konstatovat, že v současné době naše společnost obecně velmi špatně 

přijímá jakýkoliv stavební záměr z oblasti dopravní infrastruktury, průmyslu či energetiky 

(a to jak z oblasti tepelné a jaderné energetiky, tak z oblasti alternativních zdrojů). Obdobně 

negativní postoj bohužel veřejnost v drtivé většině případů zaujímá také k záměrům z oblasti 

energetického využití odpadů. Opět veřejnost většinou nerozlišuje, zda se jedná o klasická 

zařízení s roštovým ohništěm, či pyrolýzní jednotky určené pro energetické zpracování, 

resp. využití odpadů.  

Uvedený přístup veřejnosti je způsoben mnoha faktory, které může potencionální 

investor do jisté míry odstranit nebo je alespoň zmírnit. Především je vhodné, aby investor 

včas začal pracovat s veřejností a to už od projednávání základních strategických dokumentů, 

které se týkají dotčeného území.  

Je možno uvést několik typických důvodů, které jsou příčinou odmítavého postoje 

veřejnosti k uvedeným záměrům z oblasti energetického zpracování odpadů [22, 63]: 

Veřejnost není dostatečně a včas informována o chystaném záměru investora.  

Investor by měl sdělovat o záměru včas věrohodné a ověřitelné skutečnosti, jako jsou 

např. bilance produkce odpadů a nakládání s nimi v území, dopady na zdraví populace 

a životní prostředí současného způsobu nakládání s odpady a jeho porovnání se stavem 

po realizaci nové investice, prezentovat všechna opatření k zamezení možné havárie 

a problémů spojených s provozem apod. Předešel by v podstatné míře následným 

připomínkám dotčených subjektů (občanských iniciativ, resp. dnes spolků, lokálních 

politických uskupení, nevládních neziskových organizací apod.). Bez analýzy lokálních 

a regionálních podmínek není možné řešit energetické zpracování odpadů v dotčené lokalitě. 

Posuzovaný investiční záměr není dlouhodobě připravován a není ani zahrnut  

do základních strategických dokumentů a materiálů pro rozvoj daného území 

U mnoha záměrů nejsou jasně definovány problémy v dotčeném území, důvody, 

způsoby a cíle jeho řešení. Investor by měl zajistit řešení dlouhodobě akceptovatelné 

z hlediska ekonomických (např. dopady na výši plateb), sociálních (např. nová pracovní 

místa) a environmentálních (dopady na zdraví a životní prostředí) souvislostí a tím usilovat 

o optimalizaci současného stavu. 

Není zpracována odpovídající komunikační strategie 

Komunikační strategie by měla být především zpracována za účelem skutečně 

vyčerpávajícího seznámení veřejnosti se záměrem. Pro další stupně projednávání záměru 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

100 

 

(posuzování vlivů na životní prostředí, územní řízení, stavební povolení) je to nejlepším 

krokem. Ukazuje se, že nejhorším krokem je v této fázi zatajování jakýchkoliv skutečností, 

které souvisejí se záměrem. Zatajování informací dává s postupujícím časem velký prostor 

těm skupinám, které jsou proti záměru z jakýchkoliv (i zcela iracionálních) důvodů 

od samotného počátku. Tyto skupiny mohou za situace, kdy veřejnost nedisponuje 

potřebnými informacemi, vysílat do veřejného prostoru informace zcela deformované, 

což nemůže navrhovanému záměru nijak pomoci a veřejnost je tak zcela negativně 

informována. 

V našich podmínkách obvykle nebývá ke škodě věci před přípravou investice 

potenciálním investorem prováděna analýza zájmů a z toho vyplývajících postojů 

jednotlivých zájmových skupin. Pro ovlivnění cílové skupiny, která rozhoduje pro přijetí 

záměru, s ní musíme navázat vztah. Důležité je dlouhodobé a věrohodné přesvědčení o tom, 

že zamýšlený záměr s daným zařízením přináší dotčenému území výhody a má parametry 

a účinnost špičkového energetického zdroje (v případě zařízení pro energetické zpracování 

odpadů). 

Skutečné bariéry a překážky nejsou předem definovány 

Velmi často se stává, že investor někdy velmi pozdě zjišťuje pro něj negativní postoje 

k zamýšlené investici ze strany jednotlivých zájmových skupin. Proto je vhodné pro realizaci 

záměru najít silnou podporu významných osobností pocházejících, resp. bydlících v dotčeném 

území, příp. najít odpovídající politickou podporu. 

Vedení procesů projednávání 

Často bývá v literatuře uváděno, že především pro projednávání v rámci procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí je vhodné najmout facilitátora, který dokáže snížit 

emocionálně vypjatou atmosféru jednání a také omezit afektivní jednání některých aktérů 

diskuse (někdy je doporučováno najmout facilitátora pro celý proces přípravy investice). 

Na základě vlastních zkušeností (vedla jsem velký počet veřejných projednání v rámci 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí – EIA) mohu konstatovat, že v případě 

oznamovatele, resp. zejména zpracovatele posudku s velmi dobrými komunikačními 

dovednostmi, není zapotřebí zvát facilitátora, který není, na rozdíl od zpracovatele posudku, 

odborníkem v dané oblasti a není se většinou schopen připravit na veřejné projednání 

s potřebnou hloubkou odborných vědomostí. Samotná schopnost omezit afektivní jednání 

některých aktérů diskuse totiž představuje vyřešení jen malé části problematiky veřejného 
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projednání záměru. Daleko větší část připadá na vysvětlení odborných dotazů, což facilitátor, 

nedisponující hlubokými odbornými znalostmi, nemůže při nejlepší vůli vyřešit. 

Všeobecně uznávanou skutečností je to, že energie je základem ekonomického rozvoje 

společnosti. Přirozeně existují rozdílné názory na to, jak zajistit její dostatek. I když obyvatelé 

České republiky většinou chápou příležitost energetického využívání odpadů, z obavy však 

nikdo nechce mít takové zařízení v blízkosti svého bydliště. Občané jsou ovlivnění některými 

nepravdivými informacemi, jako např.: spalováním odpadů se snižuje materiálové využívání 

odpadů, zařízení na energetické využívání odpadů zhoršuje kvalitu ovzduší vypouštěním 

jedovatých spalin, v produktech po spalování je velké množství těžkých kovů [22, 63]. 

 

6.1.1.4 Obavy veřejnosti a občanských sdružení 
 

Umístění zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), resp. spalovny v regionu 

U zařízení pro energetické využití odpadu je nutno využít jak elektrickou energii, 

tak vznikající teplo. Je tedy nutno, aby tato zařízení byla napojena na systémy centrálního 

vytápění městských aglomerací. Zařízení pro energetické využití odpadů jsou proto 

umísťována v blízkosti příslušných sídelních útvarů, aby byl minimalizován převoz odpadů 

a následný přenos energie byl snazší. Mnohdy se ovšem veřejnost staví proti uvedenému 

umístění zařízení pro energetické zpracování odpadů, i když většina občanů chápe, 

že bez podobných zařízení se výhledově neobejdeme (tzv. fenomén not in my back yard). 

Svoz odpadů do zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), resp. spalovny 

Svoz odpadů do spalovny zatěžuje ovzduší stejně nebo dokonce méně, než je tomu 

při odvozu odpadů na vzdálené skládky. Zařízení pro energetické zpracování odpadů jsou 

proto v západoevropských zemích situována uprostřed svozových oblastí (uvnitř aglomerací). 

Tato zařízení pak následně zásobují technologickým transportem aglomerace teplem 

a elektrickou energií. Mezi další možnosti omezení dopadů svozu odpadu na životní prostředí, 

resp. ovzduší je využití svozových aut s pohonem na zemní plyn (CNG), použití železniční 

dopravy (připravuje se v Praze – Malešicích [64]), příp. výstavba překládacích stanic 

v odlehlejších svozových oblastech [22]. 

Další možností je umístění zařízení pro energetické zpracování odpadů v areálu 

skládky umístěné v blízkosti největšího sídla v regionu (takto je situace řešena např. v Plzni). 

Doprava by měla být stejná či mírně vyšší, než by tomu bylo při odvážení odpadů na skládku. 

V případě výstavby zařízení pro energetické zpracování odpadů v blízkosti skládky je nutné 

řešit využití vzniklého tepla v reálné vzdálenosti od zdroje [22, 63]. 
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Produkce škodlivých emisí, produkce skleníkových plynů 

Je skutečností, že veřejnost se obává produkce škodlivých emisí a s tím souvisejícím 

znečišťováním ovzduší. Přes složitý proces čištění, odlučování a filtrace, minimální množství 

škodlivých emisí do ovzduší uniká. Zařízení pro energetické zpracování odpadů je tvořeno 

spalovací částí, za níž je umístěno zařízení na čištění spalin. Nejobávanějšími jsou emise 

dioxinů a furanů (PCDD, PCDF), celkového organického uhlíku (TOC) a tuhých 

znečišťujících látek (TZL). Veřejnost se v tomto ohledu zařízení pro energetické zpracování 

odpadů obává zbytečně, protože největšími producenty tohoto znečištění jsou silniční doprava 

a lokální topeniště. Je skutečností, že koncentrace emisí prachových částic ze zařízení 

pro energetické zpracování odpadů do ovzduší se pohybují na jedné desetině povolených 

limitů, a TOC a PCDD/F tato zařízení do ovzduší vypouštějí méně než do nich s odpadem 

nebo spalovacím vzduchem vstupuje. I ostatní emise spaloven jsou nižší, než při výrobě 

stejného množství energie v klasických spalovacích zdrojích [22, 63].  

Porovnáme-li zařízení pro energetické zpracování odpadů a spalovny s jinými zdroji, 

pak je možno konstatovat, že pouze spalování zemního plynu vykazuje o něco nižší emisní 

hodnoty (i spalování biomasy je z hlediska emisí horší) [22, 63]. 

V souvislosti s produkcí emisí je nutno se zastavit i u emisí skleníkových plynů. Často 

se diskutuje o tom, že spalování odpadů zvyšuje množství skleníkových plynů a tím přispívá 

ke globálnímu oteplování. Ponechme stranou otázku, do jaké míry samotné emise CO2 

přispívají ke globální klimatické změně a podívejme se na porovnání množství skleníkových 

plynů vzniklých při uložení odpadu na skládce a při jeho spálení. V obou případech vznikne 

z jedné molekuly jednoduchého cukru v odpadu šest molekul skleníkových plynů. Ovšem 

při spalování vzniká pouze oxid uhličitý (CO2), při skládkování zhruba napůl CO2 a CH4 

(metan) – přičemž metan je cca 25x horší skleníkový plyn než CO2. Při spalování odpadů 

se tedy uvolňuje jistý objem skleníkových plynů, nicméně je třeba opět upozornit 

na skutečnost, že při výrobě odpovídajícího objemu elektrické energie a tepla by jinak CO2 

vznikal z jiného paliva. Navíc odpad nespálený, ale sládkovaný se rozkládá na skládkách 

a uvolňuje další skleníkové plyny včetně metanu [63]. 

Snížení objemu odpadů energetickým využitím, resp. spalováním odpadů 

Recyklace a materiálové využití odpadů bude vždy na prvním místě a bude 

podporována každou environmentální politikou státu a legislativou v oblasti odpadů (viz též 

výše kap. 6.1.1.1). Ze zahraniční zkušeností (Švýcarsko) vyplývá, že 50 % komunálních 

odpadů lze recyklovat a druhou polovinu TKO je výhodné energeticky využít. Není tedy 
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možno tvrdit, že pokud se v České republice zvýší energetické využití odpadů a jejich 

spalování z nynějších 10 na 20 % v roce 2020, tak nebudeme mít co recyklovat. Stále budeme 

mít 80 % odpadů, které bude možno recyklovat [22]. 

Energetické využití odpadů je sice v hierarchii nakládání s odpady až za recyklací, 

nicméně u některých toků odpadů směrnice připouští, že může dojít k odchýlení od této 

hierarchie (viz též výše kap. 6.1.1.1), pokud se na základě posuzování životního cyklu 

celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. Je 

nesporné, že odpady jsou z hlediska spalování srovnatelnou surovinou s uhlím, zemním 

plynem nebo ropou a jejich spalováním lze tyto suroviny výrazně šetřit. Rozvineme-li dále 

tuto myšlenku, pak je možno uvést, že v České republice se ročně uloží na skládky asi 2,5 

milionů tun hnědého uhlí. V evropských zemích bylo v roce 2007 ve 373 spalovnách ušetřeno 

spalováním odpadů asi 30 milionů tun hnědého uhlí nebo 7,4 bilionů litrů topného oleje. 

Vyprodukované teplo by pokrylo celou potřebu Estonska, Irska a Rakouska [22]. 

Je nutno konstatovat, že energetické využití odpadů není překonanou záležitostí. Není 

ani pravda, že od něj Evropa ustupuje. Opak je pravdou, neboť evropské země plánují 

výstavbu dalších 60 ÷ 80 spaloven, a to zejména ve Švédsku, Finsku, Německu, Itálii a Polsku 

[22]. 

Systémy (integrované) nakládání s odpady 

Příprava výstavby zařízení pro energetické využití odpadů se nikdy neprovádí 

izolovaně. Ve velké většině krajů naší republiky se připravují integrované systémy nakládání 

s odpady. Samotné energetické využití odpadů je pouze jedním z koncových výstupů, 

nicméně z hlediska celkové produkce komunálních odpadů zařízením klíčovým. Ve všech 

našich velkých městech, kde jsou postavena zařízení pro energetické využití odpadů, je 

tříděný sběr odpadů na vysoké úrovni, neboť je kladen důraz na recyklaci [22]. 

Ve všech zemích Evropy jsou odpady tříděny, jejich využití v zemích původu je však 

rozdílné. Velká část vytříděného odpadu byla posílána ke zpracování do ciziny, hlavně 

do Číny a zemí jihovýchodní Asie. Nicméně v době hospodářské krize nebyl o vytříděné 

odpady zájem, takže zařízení pro energetické využití těchto odpadů bylo jediným řešením. 

Tato zařízení tedy mohou částečně eliminovat výkyvy na trhu s vytříděnými odpady. 
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6.1.2 Zkušenosti  s posuzováním  zařízení  s roštovým  ohništěm  

určeným pro energetické využití odpadů na životní prostředí 
 

 

Z výše uvedených kapitol 4 a 5 je zřejmé, že zařízení s roštovým ohništěm určená 

k energetickému využití komunálních odpadů jsou zařízení složitá, která mohou být 

potenciálně velmi nebezpečná životnímu prostředí. Je nutno proto navrhnout takové postupy 

a technologie, které předem negativní dopad těchto zařízení vyloučí. Jedním z nástrojů 

aplikace uvedených postupů je kvalitní zpracování ekologické expertizy, která je v právním 

prostředí České republiky realizována procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zhruba před šesti lety byl na pořadu dne novela zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, která tehdy předpokládala částečnou integraci zjišťovacího řízení (§ 7 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [21]) do územního řízení [67]. 

Zmíněný postup měl být aplikován na záměry z kategorie II a změny těchto záměrů, pokud by 

změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhla příslušné limitní hodnoty, 

nebo pokud by byla významně zvýšena kapacita a rozsah nebo technologie, řízení provozu 

a způsob užívání záměru.  

Záměry a jejich změny by zároveň musely splňovat následující podmínky – povolující 

rozhodnutí by bylo vydáváno stavebním úřadem, naplnění dikce bodu kategorie II, 

invariantnost, vyloučen vliv na soustavu NATURA 2000, soulad s ÚPD, vyloučeno 

mezistátní posuzování, příslušným úřadem k posuzování by byl krajský úřad, záměr by nebyl 

umístěn ve zvláště chráněném území podle zákona o ochraně přírody a krajiny [67]. 

Posuzování záměrů mělo být zajišťováno stavebními úřady, přičemž jako podklad 

pro posouzení vlivů na životní prostředí mělo být předkládáno oznámení v rozsahu současné 

přílohy č. 3. Ta by jako zvláštní (oddělitelná) příloha byla předkládána spolu s dokumentací 

pro vydání územního rozhodnutí (DÚR). Oznámení by bylo vždy zpracováno osobou 

s autorizací pro posuzování vlivů na životní prostředí.  

Z analýzy dosud proběhnuvších posuzování vlivů zařízení pro energetické využití 

odpadů a spaloven na životní prostředí [63, 65, 66] vyplývá, že pro tento typ záměrů by byla 

uvedená integrace zjišťovacího řízení do územního řízení navrhovaná novelou zákona 

před šesti lety naprosto nevhodná. 

Z hlediska posuzování vlivů zařízení na energetické využití odpadů na životní 

prostředí je nutno poznamenat, že mnohdy občané a občanské iniciativy snášejí proti těmto 
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záměrům dlouhé seznamy připomínek. Často se však ukazuje, že většina těchto připomínek 

není z odborného hlediska opodstatněná, byť se tak na první pohled tváří [63]. 

Ve velké většině případů jsou stejné připomínky podávány mnoha subjekty (většinou 

jak občany, tak občanskými sdruženími). Rovněž velký počet připomínek je podáván ve víře, 

že zpracovatel posudku nezvládne všechny kvalitně vypořádat a bude tedy možno na tyto 

skutečnosti poukázat a zdržovat tak průběh procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

daného záměru.  

Dalším problémem je duplicita připomínek. Mnozí občané a občanská sdružení 

podávají stejné připomínky jak k dokumentaci, tak posléze i k posudku, byť na veřejném 

projednání (a také písemně k posudku) byl daný okruh problémů již vypořádán. Tato 

skutečnost by měla být řešena alespoň metodickým pokynem MŽP. 

Z provedených posouzení vlivů zařízení s roštovým ohništěm pro energetické využití 

odpadů (ZEVO) na životní prostředí vyplývá [63, 65, 66], že ve velké většině případů není 

problémem vliv hodnoceného zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí 

nebo na zdraví populace, ale přetrvávající nedůvěra k navrhované technologii zařízení. Děje 

se tak i v případě, kdy je navrhováno použití zařízení s roštovým ohništěm se špičkovým 

(a také investičně velmi náročným) zařízením záchytu škodlivých emisí (několikastupňové 

systémy umožňující i záchyt dioxinů a furanů). 

Již ověřená vysoká účinnost záchytu škodlivých emisí je bohužel často 

zpochybňována i ekologickými občanskými sdruženími (dnes spolky), jejichž rozsáhlá 

kritická hodnocení, jak se ve většině případů ukazuje, neodpovídají skutečnosti. 
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6.1.3 Návrhy na opatření při posuzování vlivů zařízení s roštovým  

ohništěm pro energetické využití odpadů (ZEVO) na životní 

prostředí 
 

 

 

V oblasti územně plánovacích opatření je nutno usilovat [38, 63, 65, 66], aby stavba 

zařízení s roštovým ohništěm pro energetické využití odpadů (ZEVO) byla umístěna 

v neurbanizované zóně, mimo zastavěné území i území předpokládaného rozvoje obce, 

ve které se uvažuje s výstavbou záměru. Lokalita by však měla být odpovídajícím způsobem 

napojena na silniční, resp. železniční síť (je velmi žádoucí zejména u zařízení pro energetické 

využití odpadů s kapacitou nad 100 000 tun KO za rok). 

Navrhovaná stavba by měla být vždy v souladu s územním plánem dané obce. 

Optimální je, když je navrhované území územním plánem určeno jako území pro nakládání 

s odpady. 

V oblasti technických opatření je nutno především zdůraznit, že stavba zařízení 

s roštovým ohništěm pro energetické využití odpadů (ZEVO) musí respektovat základní 

požadavky legislativy z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), 

z hlediska odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů), z hlediska hluku (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) a požadavky ostatních právních a stavebních 

norem a veškerých dalších souvisejících předpisů. Teplo vyrobené zařízením ZEVO bude 

dále využíváno ve formě dodávek horké vody do soustavy CZT a pro výrobu elektrické 

energie do rozvodné soustavy. 

Rovněž je nutno vypracovat plán organizace výstavby (POV), který by měl obsahovat 

vyčíslení potřeby surovin a materiálů, produkci jednotlivých druhů odpadů a způsob 

nakládání s nimi, přepravní trasy na a ze staveniště, použité přepravní a stavební mechanismy 

a specifikovat skládky zemin a stavebního materiálu. Do plánu je rovněž nutno zahrnout 

preventivní a kontrolní opatření proti úniku ropných látek na staveništi a opatření ke snížení 

prašnosti, zejména při zemních pracích. 

Pro fázi přípravy, realizace a provozu zařízení s roštovým ohništěm pro energetické 

využití odpadů (ZEVO) je vhodné stanovit podmínky k prevenci, vyloučení a snížení 

nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví [38, 63, 

65, 66].  
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Fáze přípravy záměru 

 k územnímu řízení, nejpozději však ke stavebnímu povolení podat žádost o kácení dřevin 

rostoucích mimo les; souhlas s kácením a rozsah náhradních výsadeb stanoví příslušný 

orgán ochrany přírody; při plánování organizace výstavby zohlednit povinnost kácení 

dřevin rostoucích mimo les jen v době vegetačního klidu, to je v období od 01. října 

do 31. března kalendářního roku (uvedená opatření budou realizována v případě, že se 

na dotčené lokalitě vyskytují dřeviny rostoucí mimo les). 

 Pokud dojde při realizaci záměru k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných 

druhů živočichů podle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, je nutno získat výjimku příslušného orgánu ochrany přírody 

z ochranných podmínek. 

 Při zpracovávání projektové dokumentace stavby zařízení s roštovým ohništěm 

pro energetické využití odpadů (ZEVO) postupovat tak, aby bylo zaručeno dodržení 

podmínek (emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu) dle přílohy č. 4 (část I, 

bod 1 a část II) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. [59]; pro odběr a měření TZL a plynných 

emisí dodržet požadavky na provádění měření a měřicí místa v souladu s příslušnými ČSN 

ISO.  

 V prováděcím projektu stavby je nutno upřesnit jednotlivé druhy odpadů v etapě 

výstavby, stanovit kategorizaci i jejich množství a předpokládané způsoby jejich využití 

či odstranění.  

 V prováděcím projektu stavby je nutno rovněž uvést přesný sortiment odpadů vznikajících 

z příjmu pomocných surovin, údržby provozního zařízení a činností vlastní obsluhy 

a z ČOV. 

 V projektové dokumentaci pro stavební řízení musí být jako její součást zpracován 

havarijní plán pro výstavbu, který bude schválen vodoprávním úřadem. 

Fáze výstavby záměru  

 Před vlastním započetím výstavby zajistit měření imisního pozadí v zimních měsících 

se zaměřením na PCDD/F, PM10 a těžké kovy v nejbližších obcích. 

 Zajistit vydání stavebního povolení příslušného speciálního stavebního úřadu 

podle ustanovení § 15 stavebního zákona [78] k vodním dílům v případě, že budou 

realizována (jedná se např. o čistírnu splaškových odpadních vod, chemickou úpravnu 
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vody pro kotel, úpravnu technologických odpadních vod, čerpací stanici vody, odlučovač 

ropných látek, příp. vodojem). 

 Zpracovat manipulační a provozní řády (pro čistírnu odpadních vod, odlučovač ropných 

látek atd.). 

 K vypouštění dešťových vod (popř. havarijního odtoku přečištěných odpadních vod) 

do nejbližší vodoteče zajistit vyjádření příslušného správce vodního toku. 

 Veškeré manipulační plochy a sklady ropných látek a chemikálií realizovat jako 

zabezpečené proti případnému úniku závadných látek (havarijní jímky, vany). 

 V případě, že nejbližší chráněné venkovní prostory staveb a nejbližší chráněné venkovní 

prostory jsou situovány v poměrně velké vzdálenosti od místa navrhované výstavby 

záměru a výpočty hluku ze stavební činnosti u těchto objektů jsou vyhovující, je mezi 

protihluková opatření možno zařadit pouze následující podmínky: 

 v noční době od 22 do 6 hod nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště a dále 

je nutno v noční době omezit pracovní činnost na minimum, tzn. že mohou probíhat 

pouze přípravné práce a nehlučná stavební činnost,  

 stavební stroje a zařízení na stavbě je nutno volit v souladu s akustickou studií 

předloženou v dokumentaci záměru; dodavatel stavby při nasazování stavebních strojů 

musí respektovat požadavky na hlukové emise strojů uváděné v této studii, příp. 

v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu řízení, resp. stavebnímu 

povolení.  

 Dbát v rámci realizace stavby na to, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů 

a v důsledku toho k zaplavování či podmáčení pozemků (zejména v období 

hydrologických extrémů - přívalové deště, tání sněhu apod.).  

 Prašnost při stavebních činnostech a znečišťování komunikací během výstavby 

minimalizovat kropením a čištěním vozidel a pneumatik před výjezdem na komunikace. 

Při odvozu materiálu, který by mohl být zdrojem prachu, zajistit zaplachtování ložných 

ploch nákladních vozidel.  

 Pro vyloučení rizika vlivu na kvalitu podzemní vody je nutno při výstavbě pravidelně 

kontrolovat technický stav mechanizmů. Na ploše určené pro výstavbu neskladovat látky 

škodlivé vodám včetně PHM bez náležitého zabezpečení.  

 Stání vozidel zajistit na zpevněných plochách. V případě netěsností v palivové soustavě 

může dojít k úkapům, případně i k úniku nafty z vozidla. Tyto úniky je třeba v případě 

zjištění bezprostředně zlikvidovat.  
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 Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 

v průběhu výstavby a doloží způsob jejich případného využití či odstranění.  

 Stavbu a vybavení stavby provádět tak, aby bylo zaručeno dodržení podmínek (emisní 

limity a další podmínky pro spalování odpadu) dle přílohy č. 4 (část I, bod 1 a část II) 

vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. [59].  

 Zajistit spolehlivé a ověřené technické řešení garantující rychlou identifikaci případného 

zárodku požáru a jeho okamžité a bezpečné potlačení především v prostoru skladovacího 

bunkru, případně v násypce do topeniště kotle, resp. pece.  

 Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání 

s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.  

Fáze zkušebního provozu záměru  

 Před uvedením stavby do zkušebního provozu zabezpečit plnou funkčnost povinného 

kontinuálního monitorování emisí do ovzduší dle přílohy č. 4 (část I, bod 1) vyhlášky 

MŽP č. 415/2012 Sb. [59], tzn. měřit kontinuálně emise následujících škodlivin: TZL, 

NOx, SO2, TOC, HCl, HF a CO.  

 V průběhu zkušebního provozu (a poté v průběhu provozu) zabezpečit jednorázová 

autorizovaná měření emisí do ovzduší v rozsahu dle přílohy č. 4 (část I, bod 1) vyhlášky 

MŽP č. 415/2012 Sb. [59] u těchto škodlivin (1x za rok): Cd, Tl a jejich sloučeniny, Hg 

a její sloučeniny, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, a V a jejich sloučeniny (mimo 

respektování měření ze zákona povinných analyzovat procentuální podíl jednotlivých 

kovů a v případě chrómu i procento šestimocného chrómu). U PCDD/PCDF zabezpečit 

měření emisí během prvních 12 měsíců provozu jednorázovým autorizovaným měřením 

každé 3 měsíce a v dalších letech dvěma jednorázovými měřeními ročně v intervalu 

mezi měřeními ne kratším než 3 měsíce.  

 Provést autorizovaná měření emisí pachových látek v prostorech, ve kterých se bude 

skladovat nebo se bude nakládat se směsným komunálním odpadem (vykládací hala, 

bunkr). 

 Před uvedením stavby do zkušebního provozu zajistit realizaci všech protihlukových 

opatření. Při dosažení plného výkonu zařízení zajistit měření a vyhodnocení hluku v okolí 

technologických zdrojů (v denní i noční době) a v případě překročení nejvyšší přípustné 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů navrhnout 

a realizovat dodatečná ochranná opatření. 
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 U odpadů vznikajících provozem zařízení (škvára), u kterých je uvažováno s možností 

jejich materiálového využití (stavební materiály, příp. materiály pro rekultivaci), 

zabezpečit nezbytné rozbory, vyhodnocení, příp. certifikaci. 

 V závěru zkušebního provozu provést 72-hodinový garanční test při plném výkonu 

s cílem ověření dodavatelem garantovaných technických parametrů. 

 Zkušební provoz ukončit závěrečným vyhodnocením, poznatky doporučení a změny 

promítnout do aktualizace provozních předpisů. 

Fáze provozu záměru  

 Provoz zařízení realizovat tak, aby bylo zaručeno dodržování podmínek (emisní limity 

a další podmínky pro spalování odpadu) dle přílohy č. 4 (část I, bod 1 a část II) vyhlášky 

MŽP č. 415/2012 Sb. [59].  

 Za provozu zařízení s roštovým ohništěm pro energetické využití odpadů (ZEVO) je 

nutno dodržet mimo emisních limitů také hmotnostní toky emisí a celkové roční emise 

pro dané zařízení.  

 Zajistit kontrolu a funkčnost instalovaných odlučovačů ropných látek.  

 Pro vyloučení znečistění půdy a vody nebezpečnými látkami, popř. odpadními vodami je 

nutno dodržovat příslušná opatření v oblasti ochrany půdy a vody (týká se manipulace 

s nebezpečnými látkami, havárií při přepravě nebezpečných látek po komunikacích uvnitř 

areálu, technologických odpadních vod z čištění spalin, které nesmí být po vyčištění 

vypouštěny do recipientu, příp. přečištěných vod využívaných k zálivce zeleně). 

 V rámci prevence havárií je nutno dodržet příslušná bezpečnostní opatření (např. provádět 

kontrolu směsného komunálního odpadu před homogenizací s cílem zabránit vnesení 

výbušného nebo samoiniciovatelného materiálu do bunkru a následné homogenizace, 

vyloučit technologickými i organizačními opatřeními nahromadění nespáleného materiálu 

v roštovém kotli, trvalou kontrolou zajistit, aby bezpečnostní prvky byly neustále funkční 

atd.).  

 Periodicky je nutno kontrolovat složení škváry (se zaměřením na obsah nebezpečných 

látek), která bude nabízena k využívání např. ve stavebnictví nebo pro výrobu 

rekultivačních směsí v oblastech zasažených těžbou uhlí; zajistit kontrolu v místě využití 

škváry za účelem zamezení výluhu nebezpečných látek ze škváry do prostředí. 
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6.2 Problematika  posuzování  vlivů  pyrolýzních  zařízení 

určených pro energetické zpracování odpadů na život- 

ní prostředí 
 

6.2.1 Zařazení záměrů pyrolýzních zařízení určených pro energe- 

tické zpracování odpadů v rámci procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí 
 

 

V současné době představuje velký problém samotné zařazení záměrů pyrolýzních 

zařízení určených pro energetické zpracování odpadů (popis viz výše kap. 4.6.2) v rámci 

procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

Ještě před cca dvěma lety se dal názor odboru posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (MŽP) shrnout následovně [68]: 

V případě, že dojde k naplnění, ať už limitně nebo podlimitně, některého z bodů 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, a to např. bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém 

tepelném výkonu od 50 do 200 MW) a bodu 3.8 (Zásobníky zemního plynu a jiných 

hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m
3
), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 

Sb., nebo pokud se bude jednat o odpad dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic, nelze v závislosti na kapacitě vyloučit 

naplnění i dikce bodu 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 

odpadů; zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování 

ostatních odpadů), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu, případně i dalších bodů přílohy č. 1 

k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pak bude nutno pro navrhovaný 

záměr s pyrolýzní technologií požádat příslušný úřad (příslušný krajský úřad či Ministerstvo 

životního prostředí) o vyjádření, zda záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Posléze (v případě technologie pomalého termického rozkladu – PTR) bylo odborem 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP roce 2013 sděleno [69], 

že technologie PTR (popis technologie je uveden výše v kapitole 4.6.2) by mohla naplňovat 

zejména dikci některého z následujících bodů kategorie I přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb., 
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ve znění pozdějších předpisů, v závislosti na tom, jaký materiál bude využíván, jaké bude jeho 

množství apod.:  

 bod 10.1 (Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů), 

 bod 10.2 (Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok), 

nebo dikci některého z následujících bodů kategorie II přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb.: 

 bod 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 

MW),  

 bod 7.3 (Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok), 

 bod 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; 

zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování 

ostatních odpadů), 

 bod 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků /vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 

senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 

nebezpečných pro životní prostředí/ a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 

farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že došlo [69] k rozšíření možností zařazení pyrolýzní 

technologie určené pro energetické zpracování odpadů o další body (jak v kategorii I, tak 

v kategorii II) přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Nakolik to daný problém zjednodušuje, 

či spíše dále komplikuje, není jednoduché zodpovědět. 

Nicméně představa potenciálních výrobců těchto zařízení je většinou taková, 

že při posouzení pyrolýzní technologie v souladu s jejím zařazením v rámci zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, by se mělo zpracovat posouzení a klasifikace 

v následujících čtyřech oblastech: 

 klasifikace dané pyrolýzní technologie v rámci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, 

 klasifikace dané pyrolýzní technologie v rámci vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 

úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší, 

 vyhodnocení bezodpadovosti dané pyrolýzní technologie, 

 klasifikace dané pyrolýzní technologie jako technologie určené k energetickému 

využití odpadů. 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

113 

 

Odbor ochrany ovzduší MŽP většinou doporučí provést měření emisních koncentrací 

dané pyrolýzní technologie. Konkrétně jde o následující znečišťující látky: oxid uhelnatý 

(CO), oxid siřičitý (SO2), celkový organický uhlík (TOC), chlorovodík (HCl), fluorovodík 

(HF), polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F), těžké kovy a jejich 

sloučeniny Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V. Následně je vhodné podat odboru 

ovzduší MŽP dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

žádost o rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, 

která doposud nebyla na území České republiky provozována (u nových, či vyvíjených 

zařízení). Pozn.: Tato žádost by měla být podána i v případě, že bude zřejmé, že zařízení 

splňuje definici tepelného zpracování odpadu, a to za účelem stanovení technických 

podmínek pro provoz pyrolýzní technologie. 

Z hlediska odpadového hospodářství jsou pyrolýzní technologie hodnoceny odborem 

odpadů MŽP. U uvedených technologií dochází k termickému rozkladu bez přístupu vzduchu. 

Při pyrolýzních rozkladech vzniká pevná, kapalná a plynná fáze, kdy poměr a kvalita těchto 

fází závisí na vlastnostech vstupního materiálu/odpadu, na době zdržení a teplotě zpracování. 

Dle mínění odborem odpadů MŽP nelze u těchto technologií jednoznačně odpovědět 

na otázky, zda se jedná o materiálové či energetické využití, úpravu odpadů, popř. zda lze tuto 

technologii považovat jako bezodpadovou.  

Výstupy lze v závislosti na konkrétním zařízení, technologii a vstupech dále využít 

jednak spalováním za účelem získání energie, ale také k výrobě materiálů sloužících 

jako paliva, popř. zdroj surovin. Z právního hlediska lze na tyto technologie pohlížet jednak 

jako na úpravu odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako 

na využití odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 185/2001 Sb., 

přičemž konečné využití výstupu z technologie může probíhat v tomtéž zařízení (v rámci 

navazující technologické jednotky), případně v zařízení odlišném, kdy materiálové využití 

definuje zákon č. 185/2001 Sb. v ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) – způsob využití odpadů 

zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným 

účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

Je nutno poznamenat, že z emisního hlediska se jeví u pyrolýzních jednotek, kde je 

pyrolýzní plyn následně využíván k výrobě elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce 

(viz výše kap. 4.6.2), jako logické zařazení jednotek v oblasti emisních limitů do přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
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některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Je nutno poznamenat, že samotná 

pyrolýzní jednotka nemá žádný komín a emise představují pouze spaliny z kogenerační 

jednotky, které vznikají průchodem pyrolýzního plynu v kogenerační jednotce, 

jejímž základem je zážehový pístový spalovací motor. Pro tyto motory jsou emisní limity 

dány přílohou č. 2 (část II, tab. 2.2) k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (viz tab. 6.1).  

 
Tab. 6.1 Emisní limity pro pístové spalovací motory dle přílohyč.2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

Plynový motor Tepelný příkon 
Emisní limity [mg/m

3
] 

NOx
 

CO 

pro plynné palivo obecně 
> 1 ÷ 5 MW 500 1 300 

> 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 %. 

 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pyrolýzní zařízení by mohlo být zařazeno v rámci 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podlimitně dle přílohy č. 1 v kategorii 

II v bodě 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW). 

Je nutno nicméně poznamenat, že byť velká část navrhovaných pyrolýzních jednotek splňuje 

uvedené emisní limity, většinou není zařazení pyrolýzní jednotky do bodu 3.1 (jednalo by 

se ve většině případů o podlimitní záměr v rámci tohoto bodu) příslušným krajským úřadem, 

který řídí proces posuzování vlivů na životní prostředí, akceptováno.  

 Většinou je ze strany orgánů řídících proces posuzování vlivů na životní prostředí 

argumentováno skutečností, že se vlastně jedná o spalování odpadů a měly by být dodrženy 

emisní limity pro spalování odpadu dle přílohy 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 výše tab. 5.4 (kap. 5.3.1). I tyto limity většina 

nově vyvíjených zařízení plní, přičemž velká většina sledovaných emisí má několikrát nižší 

koncentraci, než je požadováno vyhláškou. 

Je však nutno zdůraznit, že v daném případě se nejedná o spalovnu odpadů ve smyslu 

zákona, neboť  

a) hlavním účelem je získání syntetického plynu a oleje a zejména elektrické energie 

ze spalování vzniklého syntetického plynu,  

b) dále to může být např. získání čistých kovových složek ze vstupního odpadu 

(energetické využití pneumatik), 

c) do zařízení nevstupují odpady kat. N. 
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Přes všechny uvedené skutečnosti bývá i zde potíž se zařazením záměru v rámci 

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [21]. Ze strany orgánů řídících proces 

posuzování vlivů na životní prostředí není velmi často ochota zařadit pyrolýzní zařízení 

s kogenerační jednotkou ani dle přílohy č. 1 v kategorii I v bodě 10.2 (Zařízení k odstraňování 

ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok – pozn.: o zařazení je možno uvažovat, pokud 

má být tato kapacita vůbec překročena), ani dle přílohy č. 1 v kategorii II v bodě 10.1 

(Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně - 

chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů). 

Je zřejmé, že situace by mohla být jednoznačně vyřešena zařazením nového bodu 

do přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, který by zahrnoval pyrolýzní technologii určenou pro energetické 

zpracování odpadů, příp. další technologie (např. zplyňování odpadu). 

Velké problémy v současné době činí i stanovení technických podmínek pro provoz 

pyrolýzních technologií určených pro energetické zpracování odpadů. Ministerstvo životního 

prostředí požaduje, aby vyvíjená zařízení splnila emisní limity pro spalovny dle přílohy č. 4 

(část I, bod 1) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. [59], emisní limity dle evropského emisního 

guidebooku pro energetiku (Combustion in energy and transformation industries [70]) a také 

požadují splnění emisních limitů dle přílohy č. 4 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. [59] 

při spalování zemního plynu v daném zařízení (je míněna použitá kogenerační jednotka).  

Je nutno poznamenat, že splnění zejména poslední podmínky je pro firmy, připravující 

nová zařízení v oblasti pyrolýzních technologií určených pro energetické zpracování odpadů, 

velmi obtížné, protože výrobci kogeneračních jednotek buď odmítají poskytnout údaje 

z těchto měření, nebo jimi nedisponují, takže ani nemají co poskytnout. 

 

 

6.2.2 Zkušenosti s posuzováním  záměrů pyrolýzních  zařízení 

určených pro energetické zpracování odpadů na životní 

prostředí 
 

 

Z provedených posouzení vlivů pyrolýzních záměrů na životní prostředí vyplývá [71, 

72, 73], že ve velké většině případů není problémem vliv hodnoceného pyrolýzního zařízení 

pro energetické využití odpadů na životní prostředí nebo na zdraví populace, ale přetrvávající 

nedůvěra k technické podstatě pyrolýzních zařízení a malá informovanost subjektů, 

které se v rámci procesu posuzování k záměru vyjadřují (viz dále). Jen tak si lze vysvětlit 
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následující připomínky, které byly uvedeny v závěru zjišťovacího řízení, které bylo v loňském 

roce vydáno jedním krajským úřadem v Čechách. 

V závěru zjišťovacího řízení (dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. [74]) je uvedeno, 

že v dalším stupni posuzování (tedy v dokumentaci zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů) je 

požadováno se zaměřit zejména na následující oblasti: 

1. Doplnit dokumentaci o konkrétní a podrobné technologické postupy při provozu 

technologie s ohledem na znečišťování ovzduší a doplnit rizika spojená s provozem 

a opatření, která povedou ke snižování emisí znečišťujících látek včetně způsobu jejich 

monitoringu. 

2. Vyhodnocení fugitivních emisí při manipulaci s naplněnými pyrolýzními články (zavážení 

a výměna článků v peci). Nakládání a zneškodňování tzv. jalového plynu. 

3. Doplnit reálně dosahované emisní parametry na již provozovaných zařízeních 

využívajících předmětnou technologii, případně výrobcem předmětné technologie 

garantované hodnoty emisních parametrů. 

4. Doplnit popis technologie čistění plynu pomocí aktivního uhlí (množství aktivního uhlí, 

četnost výměny filtrů, způsob stanovení nasycení), zachycované složky, předpokládané 

účinnosti zachycení u těchto složek. 

5. Předložit protokoly o složení pyrolýzního plynu a pyrolýzního oleje. 

6. Doplnit detailní popis technického řešení olejového hospodářství vzhledem k možnosti 

úniku látek způsobujících zápach. Navrhnout opatření prevence proti obtěžování okolí 

zápachem. 

7. Posoudit a vyhodnotit požadavky na jakost vstupujícího odpadu, množství a vlastnosti 

pevných a kapalných produktů pyrolýzy ve vztahu k reálným možnostem jejich odbytu 

a na způsob nakládání s těmito produkty v zařízení (manipulace, balení, skladování, 

stáčení, přeprava, expedice) a způsoby nakládání s těmito produkty v případě, že nebude 

sjednán jejich odbyt. 

8. Doplnit jaké maximální možné denní množství odpadů a vedlejších produktů nebo 

výrobků bude shromažďováno v kójích či dalších místech v zařízení. 

9. Doplnit údaje o nakládání s odpady vznikajícími z provozu technologie (kovové součásti 

pneumatik, použité filtry z čištění plynu, likvidace vadné šarže apod.). 

10. Vyhodnotit rizika možné havárie, její následky pro životní prostředí včetně vyhodnocení 

a popisu předcházení jejího vzniku. Vzhledem ke skladování odpadu a hořlavých 
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i výbušných materiálů také vyhodnotit rizika vzniku požáru a jeho vlivu na životní 

prostředí. 

11. Posouzení souladu s platným plánem odpadového hospodářství příslušného kraje. 

12. Doplnit konkrétní popis vlivu stavby během ukončení provozu a likvidace zařízení. 

K výše uvedeným okruhům připomínek je nutno poznamenat, že většina uvedených 

bodů byla v oznámení uvedena. Je možno uvést, že připomínka č. 1 je v plném rozsahu 

uvedena, resp. zodpovězena v hodnoceném oznámení [72], kde je na str. 27 uvedeno: 

„Z autorizovaných 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. Např. emise PCDD/F (Ʃ TEQ) dosáhla 

pouze 30,7 % emisního limitu pro spalovny odpadu, emise HF pouze 9 % emisního limitu 

a emise HCl pouze 18,5 % emisního limitu pro spalovny odpadu. Pozn.: Uvedené výsledky 

měření jsou uvedeny při referenční koncentraci O2 = 5 %. Při refereční koncentraci O2 = 11 

%, jak je předpokládáno u emisních limitů pro spalovny (viz příloha č. 4 k vyhlášce 

č. 415/2012 Sb. [10]), by byly hodnoty uvedených emisí ještě nižší.” Pozn.: Je však nutno 

zdůraznit, že v daném případě se nejedná o spalovnu odpadů ve smyslu zákona. 

K připomínce 2 (vyhodnocení fugitivních emisí při manipulaci s naplněnými 

pyrolýzními články, resp. zavážení a výměna článků v peci) je možno uvést (viz [72] str. 14, 

[73]), že palivový článek se surovinou je vybaven v horní části trubkami, které vycházejí ven 

z pece PTR systému a jsou upínáním připojeny speciálním uzávěrem k trubkám vedoucím 

do chladiče, což znemožňuje jakýkoliv únik plynů. Tímto je vysvětlen i dotaz směřující 

k nakládání a zneškodňování tzv. jalového plynu.  

K připomínce 3 je možno poznamenat, že z autorizovaných 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, přičemž se v daném případě nejedná o spalovnu odpadů ve smyslu zákona (viz též 

výše komentář k bodu 1). 

 K připomínce 4 je možno uvést, že v oznámení je uvedeno [72]: Čištění plynu je 

zajištěno průchodem nádobou s aktivním uhlím, v níž dochází jednak k zachycení 

znečišťujících látek, které se ve stopovém množství mohou v plynu objevit, jednak zde dochází 

ke snížení obsahu síry o cca 50 % proti původnímu stavu. Z textu je zřejmé, že daná 

problematika je v oznámení EIA zmíněna. V daném případě pro tento stupeň procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení) jsou uvedeny dostatečné údaje. Požadavky 
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uvedené v připomínce 4 jdou nad rámec jak oznámení, tak dokumentace, která se zpracovává 

v dalším stupni procesu posuzování (viz příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). Požadované údaje bývají běžně uvedeny v dalších stupních projektové 

dokumentace. Obdobně je možno se vyjádřit k připomínce 6. 

 K připomínce 5 (předložit protokoly o složení pyrolýzního plynu a pyrolýzního oleje) 

je možno uvést, že požadované dokumenty jsou součástí oznámení [72, 73], kde jsou uvedeny 

jako přílohy č.  

Obdobným způsobem by bylo možno se vyjádřit i k dalším bodům.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že přetrvává nedůvěra k technické podstatě pyrolýzních 

zařízení určených pro energetické zpracování odpadů a proto jsou vyžadovány velmi detailní 

technologické a konstrukční údaje již v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Jinak by tato problematika byla řešena až v rámci dalších stupňů řízení. Je tedy na firmách, 

které vyvíjejí, příp. již nabízejí tato zařízení jako obchodní případy, aby náležitě propagovaly 

své výrobky a uváděly dosažené emisní hodnoty i další technické podmínky pro provoz 

zařízení a likvidaci vznikajících odpadních látek (pyrolýzní olej, tuhý pyrolýzní zbytek). 

V mnoha případech jsou např. dosahované emisní hodnoty velmi nízké a nic by tudíž nemělo 

bránit realizaci těchto zařízení. 

 

 

6.2.3 Návrhy na opatření při posuzování vlivů pyrolýzních zaříze- 

ní na životní prostředí 
 

 

V oblasti územně plánovacích opatření je nutno usilovat, aby stavba pyrolýzního 

zařízení určeného pro energetické zpracování odpadů byla umístěna v neurbanizované zóně, 

mimo zastavěné území i území předpokládaného rozvoje obce, ve které se uvažuje 

s výstavbou záměru. Navrhovaná stavba by měla být vždy v souladu s územním plánem dané 

obce. 

V oblasti technických opatření je nutno především zdůraznit, že stavba pyrolýzního 

zařízení určeného pro energetické zpracování odpadů musí respektovat základní požadavky 

legislativy z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), z hlediska 

odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů), z hlediska hluku (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací) a požadavky ostatních právních a stavebních 

norem a veškerých dalších souvisejících předpisů. 
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 Rovněž je nutno vypracovat plán organizace výstavby, který by měl obsahovat 

vyčíslení potřeby surovin a materiálů, produkci jednotlivých druhů odpadů a přepravní trasy 

na a ze staveniště. Do plánu bude rovněž nutno zahrnout preventivní a kontrolní opatření 

proti úniku ropných látek na staveništi. 

Pro fázi přípravy, realizace a provozu pyrolýzního zařízení je vhodné stanovit 

podmínky k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky 

životního prostředí a veřejné zdraví [71, 72, 73].  

Fáze přípravy a výstavby záměru  

 V provozních řádech upřesnit systém monitorování jednotlivých ukazatelů a blokování 

provozu zařízení při poruchách kterékoliv významné části zařízení.  

 Zpracovat havarijní plán z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. a provozní řády z hlediska 

zákona č. 201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. a předložit je ke schválení příslušným správním 

úřadům. 

 V rámci projektové dokumentace pro stavební řízení upřesnit druhy a odhadované 

množství stavebních odpadů včetně bilance výkopových zemin a způsob nakládání s nimi. 

O nakládání s odpady vést průběžnou provozní evidenci a její vyhodnocení předložit 

ke kolaudaci stavebnímu úřadu.  

 V rámci projektové dokumentace pro stavební řízení předložit požární zprávu 

odsouhlasenou příslušným správním úřadem (HZS). Jako součást projektové dokumentace 

navrhnout ochranné pásmo zařízení, způsob zajištění požární vody a způsob monitorování 

případného vzniku požáru (požární hlásiče, EPS).  

 Předložit protokol o nezařazení objektu ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií, se zohledněním množství skladovaných chemických látek a směsí 

a množství shromažďovaného vyrobeného syntetického plynu. Certifikovat výstupy 

z termického rozkladu konkrétních odpadů nebo materiálů mimo režim odpadů.  

 Při výstavbě jednoznačně vymezit místa uložení vstupních odpadů a materiálů a zajistit 

uložení odpadů kat. N a závadných látek výhradně na zabezpečených plochách 

nebo uvnitř budov.  

 Při výstavbě soustavně udržovat veškeré pojezdové a manipulační plochy čisté, staveniště 

podle potřeby zkrápět, čistit kola vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci. 

V případě nutnosti odvážení kontaminované zeminy zajistit plachtování vozidel.  

 Dopravu materiálu na staveniště realizovat jen v denních hodinách (7÷19 hod.).  
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Fáze provozu  

 Produkované odpady shromažďovat utříděné podle druhů a v souladu s požadavky 

na zamezení jejich smíšení, odcizení a úniku do životního prostředí.  

 K energetickému využití přijímat výhradně odpady, resp. materiály uvedené 

ve schváleném provozním řádu.  

 Vzniklé odpady kategorie N skladovat uvnitř budov nebo pod přístřeškem tak, 

aby nemohlo dojít k jejich úniku do životního prostředí, odcizení nebo nežádoucímu 

smíšení.  

 Zařízení provozovat v souladu se schválenými provozními řády, vést evidenci odpadů, 

provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší a doklady o kvalitě a zařazení 

zpracovávaných odpadů a vedlejších produktů ukládat s minimálně pětiletou dobou 

archivace.  

 Zajistit neustálý dohled nad zařízením.  

 Veškeré manipulační a pojezdové plochy udržovat v čistém a bezprašném stavu.  

Kompenzační opatření. Pro pyrolýzní zařízení s kogeneračními jednotkami jsou 

vyžadována kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

(spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 

nad 5 MW). Kompenzační opatření však není nutno realizovat v případě, že nedochází 

k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku s dobou 

průměrování 1 kalendářní rok (dle § 27 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné 

úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 

o ochraně ovzduší).  

Pro pyrolýzní zařízení s kogeneračními jednotkami o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu od 0,3 MW do 5 MW nejsou kompenzační opatření vyžadována. 

Ke kompenzaci nepříznivých vlivů na okolí u většiny záměrů přispěje navržení 

izolačního pásu vzrostlé vegetační zeleně. Jedná se o využití dřevin u okrajových částí 

zájmového území, nejčastěji vzrostlých (asi 20ti letých) stromů. Často bývají navrženy topoly 

šedé, které jsou doplněny kombinovanou výsadbou vhodných dřevin domácího původu (např. 

bříza, borovice lesní, dub, lípa). Při výsadbě je nutno se vyhýbat nepůvodním druhům jako je 

např. borovice černá, javor jasanolistý, škumpa, nebo různé druhy zahradních kultivarů 

smrků, jalovců apod. 

Po ukončení životnosti pyrolýzního zařízení pro energetické využití odpadů bude 

nutno odstranit z dané lokality technologické zařízení a provést rekultivaci dotčeného území 
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v rozsahu dohodnutém s příslušným orgánem. Další využití území bude podřízeno v té době 

aktuálním potřebám.  

Je nutno poznamenat, že velká část připravovaných pyrolýzních jednotek je 

připravována jako semimobilní, tzn. že např. po energetickém využití starých pneumatik, 

které byly umístěny ve velkém objemu na skládce na určité lokalitě, bude zařízení odvezeno 

na jinou lokalitu k energetickému využití dalších pneumatik. V popisovaném případě pak 

většinou stačí odstranit základy, na kterých byly umístěny kogenerační jednotky v lodních 

kontejnerech (dvě nebo tři kogenerační jednotky v jednom kontejneru), zpevněné plochy 

v lehkých halách pro umístění vlastních pyrolýzních zařízení a zpevněné manipulační plochy. 

Je zřejmé, že odstranění uvedeného typu zařízení je mnohem jednodušší, než je tomu 

při klasické výstavbě energetického zařízení a uvedení příslušné lokality do původního stavu 

je poměrně snadné.  

 

 

 

 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

122 

 

7 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prost- 

ředí 
 

7.1 Návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní  

prostředí ve vztahu k připomínkám Evropské komise 
 

 

V loňském roce (2013) byla České republice zaslána Evropskou komisí Výzva (tzv. 

Letter of Formal Notice - formální upozornění ze dne 25. 4. 2013, č.j. C(2013) 2228 final), 

kde je České republice je vytýkán v rámci řízení o porušení Smlouvy o fungování EU ve věci 

nesprávné transpozice EIA směrnice (dále jen „infringement EIA“) tzv. transpoziční deficit 

vůči směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA 

směrnice).  

Střet s legislativou Evropské unie, který kontroluje Evropská komise (dále EK), může 

mít obecně následující formu: 

 Pokud je přijata nová směrnice, pak EK kontroluje, zda implementace směrnice 

proběhla v daném čase (je nutno nahlásit EK) – non notification. 

 Kontrola EK již přijaté směrnice, která zkoumá, zda je směrnice správně 

implementována do legislativy kontrolovaného státu, tzn. zda je národní legislativa 

ve shodě se směrnicí EU – tzv. non compliance. 

 Kontrola EK, zda je směrnice správně aplikována v konkrétním případě posuzování 

vlivů na životní prostředí (ke kontrole jsou vybrány konkrétní posuzované záměry) – 

bad application. Pozn.: Iniciace – občanská sdružení, nyní spolky. Je nutno 

poznamenat, že EK nemusí řízení zahájit v případě, že nemá vyšší přesvědčení. 

V předmětné Výzvě (Letter of Formal Notice) adresované České republice EK vytýká 

neprovedení, resp. neúplné či nesprávné provedení článků 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 13 a příloh 

č. I, II, III a IV směrnice EIA do národního právního řádu [76]. 

Výtky EK směřují jak vůči určitým prvkům českého systému posuzování vlivů 

na životní prostředí jako celku, tak vůči konkrétním způsobům neprovedení jednotlivých 

ustanovení EIA směrnice do českého právního řádu. Naprostá většina výtek EK přitom 

nesměřuje do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako takového, 

ale do následných povolovacích řízení, která na proces EIA navazují. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že EK nám vytýká jak nesprávnou implementaci 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU do našeho zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - non compliance, 

tak neprovedení jednotlivých ustanovení EIA směrnice do českého právního řádu - non 

notification. 

Česká republika předložila v srpnu 2013 v souladu s článkem 258 Smlouvy 

o fungování EU své vyjádření. Ve vyjádření reagovala na formální upozornění v řízení 

o porušení povinnosti (č. 2013/2048), jehož předmětem je provedení směrnice EIA 

do právního řádu ČR. 

Konkrétními úpravami relevantních právních předpisů je nutné vypořádat veškeré 

výtky EK, neboť ta i přes podrobně odůvodněné výhrady České republiky k některým 

sporným (resp. dle názoru České republiky vysloveně nesprávným) závěrům obsaženým 

ve Výzvě trvá na svém hodnocení a v případě, že nebudou bezodkladně řešeny všechny body 

Výzvy, vydá odůvodněné stanovisko (reasoned opinion), což by mělo zcela zásadní vliv 

na čerpání evropských prostředků a přípravu nového programového období. 

Hrozbu kromě ztráty možnosti čerpání prostředků z fondů EU je také možné uplatnění 

sankčních mechanismů Soudního dvora Evropské Unie (dále jako SDEU). SDEU může 

ve svém rozsudku, není-li náprava zjednána ani přes opakovanou výzvu EK, uložit členskému 

státu EU zaplacení paušální pokuty i penále v řádech milionů eur. Výše pokuty a penále závisí 

na délce doby, po kterou členský stát neplnil povinnost vyplývající pro něj z komunitárního 

práva, dále závisí na závažnosti porušení povinnosti a tzv. národním faktoru (ekonomické 

a politické okolnosti případu). V daném případě České republiky [76] by se mohlo jednat 

o cca 10 000 € denně, (tj. cca 8 250 000 Kč měsíčně) a 2 mil. € jednorázově (55 mil. Kč). 

V rámci řešení dané situace byly uvažovány dvě varianty: 

Varianta 0 

Tato varianta představuje zachování současného stavu, který je předmětem silné 

kritiky ze strany EK. Varianta s sebou nese výše popsaná rizika (zásadní vliv na čerpání 

evropských prostředků a přípravu nového programového období a také možné uplatnění 

sankčních mechanismů SDEU – pokuty). Tato varianta byla odmítnuta. 

Varianta 1 

Tato varianta spočívá v legislativním řešení výhrad EK. Výstupem této varianty je 

zpracovaný návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů [75]. 
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Obr. 7.1 Schéma celého procesu dle platné právní úpravy (EIA, územní řízení, stavební povolení) [76] 
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Existující právní stav v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v České 

republice 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí lze v jistém slova smyslu srovnat 

s institutem znaleckého posudku v oblasti ochrany životního prostředí. Proces představuje 

(viz též výše kap. 3.2.2) významný preventivní nástroj ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví. Proces je významný a přínosný i pro podnikatelskou sféru, neboť může 

včas upozornit na možné environmentální problémy spojené s uvažovaným záměrem a přispět 

k jejich řešení. Je nesporné, že včasné řešení potenciálních problémů v předinvestiční fázi 

přípravy záměrů je levnější než dodatečná řešení těchto problémů, a to zejména v případech, 

kdy jsou nápravná opatření prováděna až v etapě vlastního provozu. 

Pro oznamovatele záměru je klíčové, že bez stanoviska k posouzení vlivů provedení 

na životní prostředí nelze vydat rozhodnutí nutná k provedení záměru v žádném správním 

ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů (například 

podle stavebního [78] nebo horního zákona [79]). Proces posuzování vlivů na životní 

prostředí musí být vykonán orgány životního prostředí (tj. krajský úřad či MŽP) podle 

pravidel nastavených zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, ještě před vydáním povolení k záměru v navazujících řízeních. 

Vlastní povolování záměru je tedy zpravidla časově i kompetenčně odděleno od procesu 

posuzování vlivů. 

Investiční výstavba se v ČR v zásadě řídí stavebním zákonem. V praxi to znamená, 

že pokud se řízení podle stavebního zákona týká zájmů chráněných zvláštními právními 

předpisy k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví (téměř u většiny případů investiční 

výstavby), rozhodne příslušný orgán územního plánování a stavební úřad za součinnosti 

s příslušnými orgány chránícími zájmy ochrany životního prostředí a příslušnými orgány 

ochrany veřejného zdraví. Z toho vyplývá, že téměř každá investiční výstavba je hodnocena 

i z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Schéma celého procesu 

dle stávající právní úpravy (posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, územní řízení, 

stavební povolení) je uvedeno výše na obrázku č. 7.1 [76]. 

Shrnutí systémových výtek Evropské komise 

Na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, není vydáváno žádné povolení ve smyslu Směrnice EIA. Územní 

rozhodnutí (ÚR) vydávané podle stavebního zákona [19] nelze považovat za povolení 

ve smyslu Směrnice EIA, jelikož oznamovateli neumožňuje záměr uskutečnit. Ekvivalentem 

povolení ve smyslu Směrnice EIA je stavební povolení (SP) vydávané postupem 
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podle stavebního zákona. Požadavky Směrnice EIA česká legislativa zapracovala do několika 

předpisů, které zavádějí samostatné postupy uplatňované v závislosti na charakteristikách 

daného záměru (zákon č. 100/2001 Sb., stavební zákon [78]). Právní předpisy České 

republiky stanoví posouzení vlivů na životní prostředí buď před zahájením řízení o povolení, 

nebo jako součást řízení (podle § 91 stavebního zákona [78]). 

Záměr může být v řízeních podle stavebního zákona pozměněn. Schválený záměr, pro 

nějž bylo vydáno stavební povolení, se od záměru posuzovaného stanoviskem EIA z hlediska 

jeho vlivů na životní prostředí může lišit a konečný záměr může mít jiný vliv než záměr 

posuzovaný v souladu se Směrnicí EIA. Dle názoru EK se mohou vyskytnout před vydáním 

povolení významné změny záměru, přičemž provádění změn, jež by mohly mít významný 

vliv na životní prostředí v již posuzovaných záměrech, aniž by se na změny vztahovaly 

požadavky Směrnice EIA, by tento právní akt zbavovalo jeho účelu. 

Stanovisko vydané postupem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemá status závazného stanoviska 

podle definice § 4 odst. 4 stavebního zákona [78]. 

Účastníci navazujících řízení dle právního řádu České republiky nepředstavují celou 

dotčenou veřejnost definovanou ve směrnici EIA [77]. EK za dotčenou veřejnost považuje 

např. i nájemce, tedy osoby, které jsou v místě dlouhodobě usazené, mají k němu určitý vztah 

a realizací záměru mohou být dotčeni, byť nikoliv na právu věcném. 

EK poukazuje na skutečnost, že v rozporu s čl. 11 odst. 1 směrnice občanská sdružení 

nemohou napadat hmotnou zákonnost vydaných rozhodnutí.  

Podle právních předpisů České republiky se nemohou občanská sdružení zúčastnit 

řízení podle stavebního zákona [78], pokud nepředložila vyjádření v procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí, a nemohou poté podat ani žalobu ve správním soudnictví. 

Dále je EK přesvědčena, že i screeningové rozhodnutí (závěr zjišťovacího řízení 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.) má být soudně přezkoumatelné, a to navíc ideálně již 

ve fázi procesu posuzování vlivů na životní prostředí, nikoliv až společně s rozhodnutím 

vydaným v navazujícím řízení. 

EK spatřuje pochybení též ve vyloučení odkladného účinku, ke kterému dochází 

v § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., a to pro jeho nesoulad se zásadou účinné soudní 

ochrany (s odkazem na judikaturu SDEU, např. rozsudek ve věci C-213/89). 
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Za nejpodstatnější pochybení Evropská komise tedy považuje [76]: 

 nedostatečnou závaznost výstupů z procesu EIA a možné změny záměru během 

navazujících povolovacích řízení (územní řízení a stavební povolení), 

resp. mezi procesem posuzování vlivů na životní prostředí a navazujícími řízeními, 

 skutečnost, že jednotlivá ustanovení EIA směrnice by měla být aplikována nejen 

na proces EIA, ale i na navazující povolovací řízení (ÚŘ, SP), v rámci kterých je 

záměr definitivně schválen, což platná právní úprava nezajišťuje, 

 nedostatečnou účast veřejnosti v navazujících řízeních (ÚŘ, SP), 

 nezajištění účinné a včasné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti. 

Varianta 1 (legislativní řešení výhrad EK) přestavuje změny zejména v těchto oblastech: 

 závaznost výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

 verifikační závazné stanovisko (coherence stamp), 

 zavedení konzultativní formy účasti dotčené veřejnosti na povolovacích řízeních, 

 účast veřejnosti v řízeních a přístup veřejnosti k soudní ochraně, 

 rozšíření informační povinnosti úřadů rozhodujících v navazujících řízeních, 

 zrušení § 91 stavebního zákona, úprava § 61 a násl. 

Závaznost výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

Výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se stane závazným 

stanoviskem ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád). 

Právní status správního rozhodnutí bude přiznán negativnímu závěru zjišťovacího 

řízení (dále jen také jen ZZŘ), proti kterému bude možné uplatnit řádný opravný prostředek 

a případně též proti němu uplatnit speciální typ žaloby ve správním soudnictví. Pozn.: 

Za negativní závěr zjišťovacího řízení je považován závěr zjišťovacího řízení podle § 7 

č. 100/2001 Sb., ve kterém se stanoví, že daný záměr není třeba posuzovat v (plném) procesu 

posuzování vlivů. 

V případě pozitivního závěru zjišťovacího řízení (tj. závěru zjišťovacího řízení, 

který stanoví, že záměr procesu posuzování vlivů na životní prostředí podléhá), bude 

zachována jeho stávající forma, tj. bude i nadále úkonem podle části čtvrté správního řádu, 

proti němuž nebudou přípustné řádné opravné prostředky a který nebude podléhat 

ani samostatnému soudnímu přezkumu. 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

128 

 

Verifikační 

stanovisko

Žaloba Žaloba

Rozhodnutí            

o žalobě

Rozhodnutí            

o žalobě

Verifikační 

stanovisko

Žaloba Žaloba

Rozhodnutí            

o žalobě

Rozhodnutí            

o žalobě

Zá
m

ěr
y 

u
 n

ic
h

ž 
se

 p
ro

vá
d

í E
IA

 (
cc

a 
1

0
 %

 z
ám

ěr
ů

)

Žaloba

Rozhodnutí               

o žalobě

Územní řízení 

Předložení DÚR

Zá
m

ěr
y 

u
 n

ic
h

ž 
se

 n
ep

ro
vá

d
í E

IA
 (

cc
a 

9
0

 %
 z

ám
ěr

ů
)

Oznámení záměru

Zjišťovací řízení

Negativní závěr zjišťovacího řízení (nepodléhá 

procesu EIA) - forma rozhodnutí

Odvolání

Rozhodnutí o odvolání

Stanovisko EIA (závazné)

P
R

O
C

ES
 E

IA

Pozitivní závěr zjišťovacího řízení (podléhá 

procesu EIA) - úkon dle části IV. SŘ

dokumentace EIA

posudek

Rozhodnutí o odvolání Rozhodnutí o odvolání

Rozhodnutí o odvolání Rozhodnutí o odvolání

Stavební řízení

Předložení DSP

Stavební povolení

Odvolání Odvolání

Územní rozhodnutí

Odvolání Odvolání

veřejné projednání

 

Obr. 7.2 Schéma celého povolovacího procesu dle navržených změn (bez lhůt) [76] 
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Platnost závěrů zjišťovacího řízení a stanoviska EIA nebude časově omezena (nyní je 

platnost omezena na 5 let). Jejich aktuálnost bude zajištěna verifikačním stanoviskem 

(tzv. institutem coherence stamp). Schéma celého povolovacího procesu (bez lhůt) dle 

navržených změn zákona č. 100/2001 Sb. je uvedeno výše na obr. 7.2 [76]. 

Verifikační závazné stanovisko (coherence stamp) 

Zachování uložených podmínek relevantních v území z hlediska posuzování vlivů 

na životní prostředí a převzetí podmínek závazného stanoviska EIA do dalších povolovacích 

fází záměru (územní řízení, stavební povolení) bude povinně ověřováno prostřednictvím 

verifikačního závazného stanoviska (viz obr. 7.2, 7.3), jímž orgán EIA (krajský úřad, MŽP) 

potvrdí totožnost záměru předkládaného do povolovacího řízení se záměrem posouzeným 

procesem posuzování vlivů na životní prostředí (institut tzv. coherence stamp). Hlavním 

přínosem je vyšší ochrana životního prostředí, protože je možno dosáhnout větší kontroly 

dodržování podmínek spojených s její ochranou, než tomu bylo doposud. 

Konzultativní forma účastenství dotčené veřejnosti 

Základními předpoklady, ze kterých předkladatel vycházel, byly požadavky 

programového prohlášení vlády ČR zachovat současnou legislativně zaručenou úroveň 

občanských práv týkajících se životního prostředí a zjednodušit povolování staveb s cílem 

přiblížit se zásadě one-stop-shop. Nová právní úprava musí nastavit jasné podmínky účasti 

veřejnosti v povolovacích řízeních v souladu s mezinárodně-právními závazky České 

republiky takovým způsobem, aby nebyl vytvářen prostor pro obstrukční jednání některých 

subjektů. EIA směrnice klade specifické požadavky na účast veřejnosti v povolovacích 

řízeních, když zejména dotčené veřejnosti, za kterou je dle Výzvy EK třeba pokládat širší 

okruh subjektů, než kterým je účast v povolovacích řízeních přiznávána podle stávající české 

právní úpravy (zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), musí být zaručena 

možnost včasné a účinné účasti na rozhodování o věcech v oblasti životního prostředí. Tato 

možnost se musí vztahovat mimo tuzemských subjektů i na osoby zahraniční. 

V rámci nastíněných předpokladů přistupuje předkladatel novely zákona k zakotvení 

konzultativní formy účastenství veřejnosti v povolovacích řízeních. 

V zájmu odstranění pochybností o garantování plné účinnosti EIA směrnice tak bude 

v českém právním řádu zajištěno, aby dotčená veřejnost ve smyslu EIA směrnice používala 

práv vyplývající z této směrnice ve veškerých povolovacích řízeních navazujících na proces 

posuzování vlivů na životní prostředí včetně požadovaného minimálního rozsahu soudní 
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ochrany. V postupu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, nedojde k žádné změně. Nadále bude poskytována možnost 

participace celé obecné veřejnosti. Příslušné změny se budou dotýkat následného řízení 

podle stavebního zákona, resp. podle zvláštních složkových právních předpisů, navazujících 

na proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Za koncepční 

změnu oproti stávající právní úpravě lze považovat posun od postavení dotčené veřejnosti 

v povolovacích řízeních v pozici účastníka k tzv. konzultativní účasti. V případě přiznání 

plnoprávného účastenství příslušníkům dotčené veřejnosti by tyto osoby měly procesní 

postavení odpovídající postavení účastníků dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu [??]. 

Takovým účastníkům by náležela poměrně velmi rozsáhlá, především procesní práva. 

Oproti tomu vybraná varianta konzultativní účasti spočívá v tom, že příslušníkům 

dotčené veřejnosti není v řízeních navazujících na proces posuzování vlivů na životní 

prostředí přiznáno postavení účastníků řízení, ale jsou jim garantována pouze procesní práva, 

jejichž přiznání požaduje EIA směrnice. Tyto osoby se budou moci účastnit předmětných 

řízení pouze prostřednictvím takto přiznaných práv. 

Okruh dřívějších plnoprávných účastníků (např. vlastníků dotčených pozemků) 

zůstává zachován dle stávající právní úpravy. K právní úpravě se přistupuje v případě 

environmentálních nevládních organizací, jejichž práva vyplývající z EIA směrnice budou 

zaručena prostřednictvím konzultativní formy účasti v řízeních a není tedy třeba nadále trvat 

na tom, aby těmto entitám náleželo postavení účastníka řízení. V řízeních nespadajících 

do rozsahu působnosti EIA směrnice zůstává okruh účastníků nezměněný. 

Nová právní úprava musí především vymezit okruh příslušníků dotčené veřejnosti, 

kterým bude přiznáno právo konzultativní účasti. 

Zvažovány byly dvě varianty. Po důkladném zvážení a projednání v rámci 

mezirezortní pracovní skupiny k transpozici EIA směrnice byla vybrána varianta implikující 

nižší administrativní zátěž pro aplikující orgány, tedy variantu, kdy právo konzultativní účasti 

bude přiznáno pouze osobám, které mohou být záměrem dotčeny na svých právech a právem 

chráněných zájmech. Výhody této koncepce jsou spatřovány především ve snížení rizika 

průtahů a obstrukcí ve fázi správního rozhodování a eliminaci možnosti rušení správních 

rozhodnutí pro procesní pochybení spočívající v nesprávném vymezení okruhu plnoprávných 

účastníků.  

Závěrem je tedy možno konstatovat, že příslušníkům dotčené veřejnosti nebude 

ve správních řízeních navazujících na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
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přiznáno postavení účastníků řízení, ale budou jim garantována pouze procesní práva, 

jejichž přiznání bezprostředně požaduje EIA směrnice. 

Účast veřejnosti v řízeních a přístup veřejnosti k soudní ochraně 

Podle článku 11 EIA směrnice, judikatury SDEU a požadavků EK uplatněných 

ve Výzvě musí mít dotčená veřejnost navíc zaručenu širokou možnost dosáhnout soudního 

přezkumu vydaných povolení, a to včetně negativního závěru zjišťovacího řízení (závěr 

zjišťovacího řízení podle § 7 č. 100/2001 Sb., ve kterém se stanoví, že daný záměr není třeba 

posuzovat v plném procesu posuzování vlivů a kterým se proces posuzování vlivů na životní 

prostředí končí). Dle požadavků EK musí mít dotčená veřejnost možnost brojit žalobou 

proti vydanému povolení i tehdy, pokud se předchozího řízení, které vedlo k vydání povolení, 

nikterak neúčastnila [76]. 

Zároveň je nutno si uvědomit skutečnost, že tuzemská právní úprava správního 

soudnictví vychází z konceptu subsidiarity ochrany poskytované správními soudy ve vztahu 

k ochraně poskytované správními orgány, tzn. že rozhodovat o právech a povinnostech 

ve správní sféře je v prvé řadě úkolem orgánů veřejné správy. Bylo tedy nutno řešit nesnadný 

úkol vyplývající z respektu k principu subsidiarity správního soudnictví v ČR a minimalizace 

soudního zásahu na straně jedné, a nutností vyhovět požadavkům EK na soudní přezkum, 

který by nebyl v zásadě podmíněn předchozí účastí dotčené veřejnosti v povolovacích 

řízeních na straně druhé. 

Východisko z této složité situace je možno nalézt v přiznání oprávnění podat řádný 

opravný prostředek proti vydanému povolení, které budou příslušníci dotčené veřejnosti 

oprávněni využít bez ohledu na to, zda se aktivně účastnili řízení v prvním stupni či nikoli. 

Cílem takto nastaveného privilegovaného postavení, kdy odvolatel vstupuje do řízení, aniž by 

byl předtím účastníkem řízení, je snížit četnost případných žalob prostřednictvím projednání 

výhrad takového účastníka v případném odvolacím řízení. 

Bez připuštění možnosti podat odvolání by došlo k situaci, kdy soudní žaloba by 

mohla být prvním procesním úkonem, kterým dotčená veřejnost projeví svůj odpor 

proti záměru. Taková konstrukce by byla neudržitelná. Zvolené řešení naopak respektuje 

princip subsidiarity soudního přezkumu v důsledku povinného předchozího uplatnění řádných 

opravných prostředků v rámci správního řízení. 

V případě subkategorie příslušníků dotčené veřejnosti, kteří jsou oprávněni podávat 

řádné opravné prostředky a následně případně též správní žalobu, byly vymezeny určité 

omezující podmínky. Oprávnění budou příslušet těm příslušníkům dotčené veřejnosti, 
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kteří mají charakter nevládních organizací činných na úseku ochrany životního prostředí 

a kteří zároveň ke svému podání připojí podporující petici s nejméně 250 úředně ověřenými 

podpisy svéprávných osob. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů. 

Podmínku předchozího uplatnění opravného prostředku pro nabytí aktivní žalobní 

legitimace lze považovat za konformní s EIA směrnicí. Za účelem minimalizace dalších 

odchylek od standardní úpravy českého správního řízení se podáním odvolání stává daný 

příslušník dotčené veřejnosti plnoprávným účastníkem řízení. Toto jeho postavení (účastníka 

řízení) zůstane zachováno i po případném vrácení věci k opětovnému projednání orgánu 

prvního stupně [76]. 

Obdobný princip bude platit i u negativního závěru zjišťovacího řízení (viz výše), 

kdy aktivní žalobní legitimace proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení bude přiznána 

stejnému okruhu privilegovaných žalobců za obdobných podmínek (předchozí podání 

odvolání proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení; status nevládní organizace činné 

na úseku ochrany životního prostředí a připojení podporující petici s nejméně 250 úředně 

ověřenými podpisy svéprávných osob). 

Jelikož EIA směrnice výslovně požaduje, aby dotčená veřejnost mohla napadat 

hmotnou i procesní zákonnost vydaných rozhodnutí, bylo třeba založit fikci, že dotčené 

veřejnosti přísluší právo na příznivé životní prostředí, na kterém může být nezákonným 

rozhodnutím zkrácena. Nicméně právnickým osobám není dle stávající soudní judikatury 

přiznáváno právo na příznivé životní prostředí (právo na příznivé životní prostředí je 

zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 35 odst. 1.). Nevládní organizace 

se podle dosud převažujícího soudního výkladu mohou domáhat pouze ochrany proti porušení 

svých procesních práv ve správních řízeních, jejichž účastníky se staly (soudy se tak zpravidla 

nezabývají věcnými námitkami žalob nevládních organizací). 

Z rozhodovací praxe SDEU [76] však plyne, že EIA směrnice by měla být vykládána 

tak, aby nevládní organizace měly možnost napadnout hmotnou nebo procesní zákonnost 

jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti. SDEU dále dospěl k závěru, že nevládní 

organizace mohou v žalobě uplatňovat porušení hmotněprávních ustanovení práva EU 

směřujících k ochraně životního prostředí, a to i tehdy, pokud to vnitrostátní procesní právo 

neumožňuje. Přiznáním dostatečného zájmu na příznivém životním prostředí zákon nově 

umožňuje i právnickým osobám obrátit se na soud se žalobou a v jejím rámci napadat 

hmotněprávní aspekty vydaného rozhodnutí. 

Bylo rovněž přistoupeno k zavedení 90denní lhůty, ve které bude soud povinen 

o žalobách dotčené veřejnosti v rozsahu působnosti EIA směrnice rozhodnout. Lhůta se bude 
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vztahovat jak na řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému v některém z navazujících 

povolovacích řízení, tak i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení.  

Rozšíření informační povinnosti úřadů rozhodujících v navazujících řízeních 

Do zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou transponována 

pravidla v oblasti poskytování informací v průběhu celého povolovacího řízení (územní 

řízení, stavební řízení a případně další povolení). S ohledem na výhrady obsažené ve Výzvě 

EK a znění EIA směrnice se bude jednat především o fázi oznámení o zahájení řízení. 

Zrušení § 91 stavebního zákona, úprava § 61 a násl. stavebního zákona 

Z hlediska pohledu EK problematický bod zajištění požadavků EIA směrnice 

v případě posuzování vlivů na životní prostředí postupem předvídaným § 91 stavebního 

zákona [78] je navrženo vyřešit zrušením předmětného ustanovení stavebního zákona 

(analýzou bylo zjištěno, že součinnost ÚŘ se stavebním řízením přinese časovou úsporu 

pouze 3 dny). 

Obdobně tak ustanovení § 61 a následující stavebního zákona jakožto ustanovení, 

která představují procesní odchylku od zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

na které však musí zároveň dopadat nově vytvářený právní režim kompatibilní s EIA 

směrnicí, bude upraveno tak, že společné vedení procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA) a pořizování regulačního plánu není možné. Vyloučena bude též možnost 

nahradit regulačním plánem územní rozhodnutí, podléhá-li záměr procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

Průběh procesu posuzování vlivů na životní prostředí včetně navazujících procesů 

a lhůt (územní řízení, stavební povolení) tak, jak má platit od 1. ledna 2015 je uveden 

na obrázku 7.3 [76]. 

Součástí novely zákona č. 100/2001 Sb. jsou návrhy změn přílohy č. 1.  

V oblasti nakládání s odpady jsou v novele zákona v příloze č. 1 uvedeny změny 

následujících bodů přílohy [75]: 

V kategorii I se na konci bodu 10.1 vkládají slova ". Zařízení ke spalování komunálních 

odpadů. Zařízení ke zplyňování a pyrolýze odpadů.“ 

V kategorii I v bodě 10.2 se za slova „nad 30 000 tun/rok“ vkládají slova „(záměry neuvedené 

v bodě 10.1)“. 

V kategorii II bod 10.1 zní: „10.1 Zařízení k odstraňování a využívání odpadů (záměry neuve-

dené v kategorii I).“ 
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Obr. 7.3 Schéma povolovacího procesu záměrů v ČR včetně lhůt - stav od 01.01.2015 [76] 
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Zhodnocení situace po předložení novely zákona č. 100/2001 Sb. 

Předkládaný návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů je výsledkem snahy o odstranění transpozičního 

deficitu vůči směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU.  

Dle požadavku EK vzneseného na jednání se zástupci České republiky, které proběhlo 

dne 21. ledna 2014 v Bruselu, je třeba napravit všechny nedostatky obsažené ve Výzvě EK 

do konce roku 2014 s tím, že k 1. lednu 2015 musí být příslušné legislativní změny účinné. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména časové tísni, je zřejmé, že v dané 

situaci nebylo možno přistoupit k úplné novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, která by trvala dva až tři roky. 

Strategické rozhodnutí zpracovat novelu [75] zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, formou legislativních řešení výhrad EK, lze 

tedy považovat za dané situace za správné. Je předpoklad, že takto budou splněny požadavky 

Výzvy EK (tzv. Letter of Formal Notice - formální upozornění ze dne 25.04.2013). 

V opačném případě by byl České republice zaslán druhý dopis (tzv. Reason Opinion), což by 

mj. mohlo znamenat zastavení čerpání peněz z EU u již běžících projektů (v České republice 

se jedná o cca 500 mld. Kč). 

Nicméně je nutno připomenout, že naprostá většina výtek EK přitom nesměřovala 

do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako takového, ale do následných 

povolovacích řízení, která na proces EIA navazují. V oblasti procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí výtky EK směřovaly jak vůči určitým prvkům českého systému 

posuzování vlivů na životní prostředí jako celku, tak vůči konkrétním způsobům neprovedení 

jednotlivých ustanovení EIA směrnice do českého právního řádu, resp. nesprávné 

implementace některých ustanovení Směrnice EIA do naší legislativy.  

Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neřeší v plné šíři 

všechny aspekty implementace tzv. verifikačního závazného stanoviska (coherence stamp), 

což je nový právní institut, kterým bude povinně ověřováno zachování uložených podmínek 

relevantních v území z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a převzetí podmínek 

závazného stanoviska EIA do dalších povolovacích fází záměru (územní řízení, stavební 

povolení).  

Je nutno poznamenat, že není např. zcela vyřešeno, kdo bude zpracovávat odborné 

podklady pro vydání verifikačních závazných stanovisek, což jsou klíčové materiály v rámci 
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navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb. [75]. Jednou z možností je zapojit do těchto 

činností autorizované osoby dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Takto se autorizované osoby vyjadřovaly již dříve např. k prodloužení stanoviska záměru 

dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., které zpočátku platilo 2 roky, nyní po novelizaci platí 5 let 

(nyní navrhovaná novela zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá, že stanovisko bude platit 

neomezeně).  

Jinou možnou variantou je zpracovávání odborných podkladů přímo orgány EIA 

(MŽP, krajské úřady). Je nutno uvést, že již nyní některé odbory výkonu státní správy 

(OVSS) Ministerstva životního prostředí provádějí kontrolu ve smyslu, zda byly výstupní 

podmínky ze závěrů zjišťovacích řízení (v případech, kdy dále proces EIA nepokračoval) 

uplatněny v následných řízeních (územní řízení, stavební povolení).  

S touto variantou se patrně počítá [76]. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, 

že institut verifikovaného stanoviska (coherence stamp) bude použit pro procesy, které jsou 

zakončeny stanoviskem, kterých je ročně přibližně 100. Po účinnosti zákona bude 

verifikované stanovisko vydáváno i pro dřívější záměry, které již stanovisko EIA mají, 

ale jejichž povolovací proces (územní řízení, stavební povolení) zatím nebyl ukončen. 

Z průzkumu vyplynulo, že činnost při zpracování verifikovaného stanoviska bude náročná, 

protože bude nutné opatřit si vždy všechny potřebné podklady. V současné době je 

odhadována potřeba přibližně ve výši 5 nových pracovníků na MŽP (nové oddělení). Roční 

náklady na 5 pracovníků (1 vedoucí, 4 referenti) jsou odhadovány na 3,3 mil. Kč. Co se týče 

pracovníků stavebních úřadů, tak není předpokládáno výrazně větší zatížení. 

Dalším problémem také zůstává otázka obsahu závěru zjišťovacího řízení dle § 7 

(tzv. screening process). Z návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb. [75] spíše vyplývá, 

že účelem závěru zjišťovacího řízení (ZZŘ) je konstatovat, že záměr může mít závažný vliv 

na životní prostředí, či nikoliv. Nicméně co nadále dělat s připomínkami, které vzešly 

ze zjišťovacího řízení, není nyní jednoznačně interpretováno. Značná část pracovníků OVSS 

MŽP, KÚ a autorizovaných osob se domnívá, že ZZŘ by měl i nadále obsahovat podmínky 

pro další stupně povolovacího procesu (územní řízení, stavební povolení). Dle jiných názorů 

by zjišťovací řízení nemělo naplňovat znaky tzv. malé EIA. 

Navrhovaná změna zákona č. 100/2001 Sb. představuje v oblasti účasti veřejnosti 

a jejímu přístupu k soudní ochraně nové náklady pro nevládní organizace, které budou muset 

ke svému podání připojit listinu s nejméně 250 úředně ověřenými podpisy. Tento úkon 

přestavuje náklady ve výši 7 500 – 9 075 Kč (výsledná cena za 250 ověřených podpisů je 

odvislá od subjektu, který ověření provádí; cena ověření je státem stanovena na 30 Kč 



Ing. Marta Lapčíková:                                  Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí v České republice 

__________________________________________________________________________________________ 

137 

 

za podpis, ale plátci DPH si k ní musí přidat ještě 21 %). Další náklady mohou vzniknout, 

pokud se daný subjekt rozhodne, že podpisovou akci provede za účasti pozvaného notáře 

na veřejném místě (kino, divadlo, restaurace, škola apod.). 

Pozitiva navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska investorů: 

Bylo přistoupeno k zavedení 90denní lhůty, ve které bude soud povinen o žalobách 

dotčené veřejnosti v rozsahu působnosti EIA směrnice rozhodnout [75]. Kladný efekt tohoto 

kroku mj. spočívá v odstranění právní nejistoty investorů při dlouhých soudních sporech 

a zároveň vyšší míra kompatibility s požadavkem EIA směrnice na včasný soudní přezkum. 

Snížení rizika průtahů a obstrukcí ve fázi správního rozhodování a eliminaci možnosti 

rušení správních rozhodnutí pro procesní pochybení spočívající v nesprávném vymezení 

okruhu plnoprávných účastníků bylo dosaženo tím, že právo konzultativní účasti je 

navrhováno přiznat pouze osobám, které mohou být záměrem dotčeny na svých právech 

a právem chráněných zájmech. 

Z hlediska podnikatelských subjektů není očekáváno výrazné navýšení celkových 

nákladů, neboť zvýšené náklady v počáteční fázi procesu (žádost o verifikační stanovisko, 

přepracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo projektové 

dokumentace) mohou být kompenzovány úsporou nákladů v následujících povolovacích 

fázích. 

Přezkum účinnosti navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb. 

Pro přezkum účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů navržené 

novelizace bude vhodné zvolit dobu tří let, neboť tato perioda je dostatečně dlouhá 

pro shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů 

od dotčených subjektů. Zároveň je tato doba dostatečně krátká, aby nedošlo k přehlcení 

velkým objemem podnětů a navrhovaných změn [75]. 

Další vývoj v oblasti legislativy pro posuzování vlivů na životní prostředí 

Výhledově bude nicméně nutno počítat s úplně novým zákonem o posuzování vlivů 

na  životní prostředí, kde by měla být řešena: 

 další koncepční úprava procesu posuzování vlivů na  životní prostředí, 

 měl by být odbourán formalismus procesu posuzování (vyžadování opakovaných 

vyjádření), 
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 jednoznačně by měla být řešena problematika tzv. podlimitních záměrů (dle EK 

v souhrnu může určitý počet podlimitních záměrů způsobit ve svých důsledcích 

velmi závažný vliv na životní prostředí). 

Je možno předpokládat, že v rámci návrhu úplně nového zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí bude v novele zákona zakotven institut tzv. expertního komplexního 

rozhodnutí, které by bylo vydáváno v rámci správního řízení, a spojilo všechny tři procesy 

(posuzování vlivů na životní prostředí, územní řízení a stavební povolení). 
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7.2 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

ve vztahu k zařízením s roštovým ohništěm určeným  

pro energetické využití odpadů (ZEVO) 
 

 

V současné době jsou zařízení s roštovým ohništěm určená pro energetické využití 

odpadů (ZEVO) zařazována dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů [21], jako stavby v kategorii II dle bodu 

10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení 

k fyzikálně–chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 

Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. [75] uvádí mj. změny přílohy č. 1 zákona 

(viz též výše kap. 7.1). Je zde v oblasti nakládání s odpady uvedena i změna bodu 10.1 

v kategorii II, která zní: „10.1 Zařízení k odstraňování a využívání odpadů (záměry neuvedené 

v kategorii I).“ 

Z výše uvedeného je zřejmé, že navrhovaná novela uvažuje mj. v kategorii II o změně 

formulace bodu 10.1. Pravděpodobně bude nutno upřesnit metodickým pokynem zařazení 

zařízení s roštovým ohništěm určeným pro energetické využití odpadů (ZEVO), protože je 

diskutabilní zda bude po nabytí účinnosti navrhované novely vhodnější zařadit tato zařízení 

do kategorie I bodu 10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů. Zařízení 

ke spalování komunálních odpadů. Zařízení ke zplyňování a pyrolýze odpadů (nově 

doplněno) nebo do kategorie II, do nově formulovaného bodu 10.1 Zařízení k odstraňování 

a využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I). V úvahu přichází v kategorii I i bod 

10.2, který je v novele doplněn Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou 

nad 30 000 tun/rok (záměry neuvedené v bodě 10.1). 

V případě použití zařízení s roštovým ohništěm určeným pro energetické využití 

komunálního odpadu bude záměr s největší pravděpodobností po nabytí účinnosti novely 

zákona č. 100/2001 Sb. (po 01.01.2015) zařazen do kategorie I bodu 10.1, kde novela 

výslovně hovoří mj. o zařízení ke spalování komunálních odpadů (viz výše).  

Bude se jednat o změnu zařazení záměru z kategorie II do kategorie I. V případě 

nabytí účinnosti navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí [75], budou tedy muset zařízení s roštovým ohništěm určená pro energetické využití 

odpadů (ZEVO), která budou zařazena v kategorii I, projít vždy celým procesem posuzování 

vlivů na životní prostředí. Ukončení procesu v rámci zjišťovacího řízení (zkrácený proces) 

bude vyloučeno (týká se jen záměrů zařazených v kategorii II). 
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7.3 Novela zákona o posuzování vlivů  na životní  prostředí 

ve vztahu k pyrolýzním zařízením určeným pro ener-

getické využití odpadů 
 

 

Je nutno konstatovat, že mnoho podnikatelských subjektů, které poměrně dlouho 

usilovaly o možnost realizace pyrolýzního zařízení pro energetické využití odpadů 

s kogenerační jednotkou pro výrobu elektrické energie a tepla, již vzhledem k průtahům 

se zařazením pyrolýzních záměrů v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, své úsilí vzdalo.  

Mnozí potenciální provozovatelé těchto zařízení se nyní zaměřili na zplyňování 

odpadů, které je však složitější a většinou investičně i provozně dražší alternativou (viz výše 

kap. 4.6.1). Ukazuje se, že tato zařízení jsou z hlediska legislativního schválení vnímána 

pozitivněji.  

Z výše uvedeného plyne, že situace by mohla být jednoznačně vyřešena zařazením 

nového bodu do přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který by zahrnoval pyrolýzní technologii určenou 

pro energetické zpracování odpadů, příp. další nové technologie (např. zplyňování odpadu). 

Předložená novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů [75], uvádí doplnění přílohy č. 1 zákona. Pro pyrolýzní zařízení 

pro energetické využití odpadů je navrženo upravit bod 10.1 (kategorie I), který nyní zahrnuje 

Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů tak, že by zněl následovně: Zařízení 

k odstraňování nebezpečných odpadů; zařízení ke spalování komunálních odpadů; zařízení 

ke zplyňování a pyrolýze odpadů. 

Je nutno podotknout, že se jedná o přesun záměru z kategorie II, kde jsou doposud 

pyrolýzní technologie určené pro energetické zpracování odpadů zařazovány [21] (většinou se 

jedná o bod 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, 

příp. o bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; 

zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních 

odpadů), do kategorie I (novela zákona [75] předpokládá zařazení do upraveného bodu 10.1 

Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů; zařízení ke spalování komunálních odpadů; 

zařízení ke zplyňování a pyrolýze odpadů). V případě nabytí účinnosti navrhované novely 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [75], budou tedy muset 

pyrolýzní zařízení určená pro energetické zpracování odpadů, která budou zařazena 
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v kategorii I, projít vždy celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Ukončení 

procesu v rámci zjišťovacího řízení (zkrácený proces) bude vyloučeno (týká se jen záměrů 

zařazených v kategorii II). 

K uvedenému návrhu je nutno podotknout, že úprava uvedená v novele zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí představuje významný posun při zjednodušení 

zařazování záměrů pyrolýzních zařízení určených pro energetické zpracování odpadů. 

Nicméně by bylo patrně velice vhodné zvážit, zda by nebylo lépe, aby tato technologie byla 

uvedena ve zvláštním bodě přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (buď v kategorii I, nebo II). 

Zvláštní bod v příloze č. 1 by umožnil jednoznačné zařazení pyrolýzních zařízení určených 

pro energetické zpracování odpadů a tím předem vyloučil věčné diskuse o zařazení těchto 

zařízení. Je možno se oprávněně obávat, že v současné novele navržená úprava bodu 10.1 

patrně úplně daný problém se zařazováním pyrolýzních technologií zcela nevyřeší. 
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8 Závěr 
 

 

Energetické využívání odpadů představuje součást energetické bilance každého státu. 

V České republice by mohlo teoreticky dosáhnout až 20 GJ ročně. Vyráběné teplo může 

nahradit část lokálních topenišť a zdrojů centrálního zásobování teplem, které jsou zdrojem 

emisí, přičemž není nutno spotřebovávat palivo, které by se jinak muselo vytěžit. Energetické 

využití odpadů náleží mezi bezpečné a hygienické zpracování odpadů - nevyužitelné odpady 

jsou využity v technologickém procesu a následné škodliviny jsou zachycovány velmi 

účinnými jednotkami, které jsou schopny zachytit i velmi toxické látky (PCDD/F). Odpady 

v tomto případě není nutno skládkovat a nevzniká tedy ani skládkový plyn.  

Poměrně značnou nevýhodou energetického využívání odpadů jsou v prvotní fázi 

(výstavba zařízení) vyšší investiční náklady. Nicméně při přepočtu na jednotku energeticky 

využitých odpadů a zisku energie a toho, že by při nezpracování komunálního odpadu 

ve spalovně musel být tento odpad uložen na skládky, je možno hodnotit náklady jako 

přiměřené. 

Výstavba nových kapacit pro energetické zpracování odpadů byla až do poloviny roku 

2010 v České republice prakticky nemožná. Až do konce roku 2009 nebylo prakticky možno 

využít ani prostředky fondů Evropské unie k tomuto účelu. MŽP teprve v závěru roku 2009 

odstranilo uvedenou překážku, a to vydáním novely nařízení vlády č. 473/2009 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství ČR, který již výstavbě kapacit pro energetické využití odpadů 

nebrání.  

Nejčastěji používané spalování na roštovém ohništi doplněné o dostupné komplexní 

metody čištění kouřových plynů plní s rezervou emisní limity a je považováno za techniky 

BAT (nejlepší dostupná technika). 

Výhody pyrolýzních procesů spočívají v tom, že se jedná o jednodušší a investičně 

méně náročné zařízení, produkovaná paliva jsou snadněji prodejná, než teplo a pára a vzniká 

jen zlomek plynných produktů oproti spalování stejného množství paliva. 

Často je uváděno, že pyrolýzní technologie je málo výhodná z hlediska ekonomických 

ukazatelů, které vycházejí z japonských cenových relací. Zejména se poukazuje na vysoké 

investiční náklady u těchto zařízení. Je možno konstatovat, že výše uvedené zahraniční 

zkušenosti se např. u zařízení nově vyvíjených v České republice výrazně neprojeví. 
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Kapacita tří v současnosti u nás provozovaných zařízení pro energetické využití 

komunálních odpadů (s roštovým ohništěm) je asi 600 tis. tun odpadu ročně. V cementárnách, 

zplyňováním a v bioplynových stanicích je využíváno asi 350 tis. tun vybraných a upravených 

komunálních odpadů ročně. 

V současné době při průměrné výhřevnosti směsného komunálního odpadu (SKO) asi 

10 MJ/kg a skutečném ročním využití asi 360 tis. tun SKO, získáváme pouze asi 3,6 mil. GJ 

energie. Podle známých bilancí a přehledů o současném nakládání s odpady a v návaznosti 

na strategii vývoje odpadového hospodářství je možno konstatovat, že v roce 2020 u nás bude 

nutno provozovat zařízení k energetickému využívání odpadů o celkové roční zpracovatelské 

kapacitě 2,0 mil. tun SKO. Při průměrné výhřevnosti směsného komunálního odpadu získáme 

energetickým využitím tohoto množství odpadu minimálně 20 mil. GJ energie (energetického 

potenciálu) za rok. 

Dlouhodobá ekonomická udržitelnost zařízení pro energetické zpracování odpadů 

v České republice nicméně nebude realizovatelná bez strategického rozhodnutí státu, 

který bude muset vytvořit a následně garantovat pro jejich rozvoj dlouhodobě stabilní 

podmínky. Strategické rozhodnutí státu by se mělo projevit podporou investic z veřejných 

zdrojů (včetně podpory dotací z EU), zařazením takovýchto zařízení do podporovaných 

zdrojů energie a konečně změnou poplatků za skládkování. Ekonomický vliv na parametry 

budoucího zařízení pro energetické zpracování odpadů mají také podmínky provozu (zdroje 

vhodných odpadů k zajištění dlouhodobého provozu zařízení, ekonomická náročnost systému 

pro občana i podnikatele atd.). 

Z provedených posouzení vlivů zařízení s roštovým ohništěm pro energetické využití 

odpadů (ZEVO) na životní prostředí vyplývá, že ve velké většině případů není problémem 

vliv hodnoceného zařízení pro energetické využití odpadů na životní prostředí nebo na zdraví 

populace, ale přetrvávající nedůvěra k navrhované technologii zařízení. Děje se tak 

i v případě, kdy je navrhováno použití zařízení s roštovým ohništěm se špičkovým (a také 

investičně velmi náročným) zařízením záchytu škodlivých emisí (několikastupňové systémy 

umožňující i záchyt dioxinů a furanů). 

Již ověřená vysoká účinnost záchytu škodlivých emisí je bohužel často 

zpochybňována i ekologickými občanskými sdruženími (dnes spolky), jejichž rozsáhlá 

kritická hodnocení, jak se ve většině případů ukazuje, neodpovídají skutečnosti. 
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Z provedených posouzení vlivů pyrolýzních zařízení pro energetické zpracování 

odpadů na životní prostředí vyplývá, že přetrvává nedůvěra k technické podstatě pyrolýzních 

zařízení určených pro energetické zpracování odpadů a proto jsou vyžadovány velmi detailní 

technologické a konstrukční údaje již v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Jinak by tato problematika byla řešena až v rámci dalších stupňů řízení. Je tedy na firmách, 

které vyvíjejí, příp. již nabízejí tato zařízení jako obchodní případy, aby náležitě propagovaly 

své výrobky a uváděly dosažené emisní hodnoty i další technické podmínky pro provoz 

zařízení a likvidaci vznikajících odpadních látek (pyrolýzní olej, tuhý pyrolýzní zbytek). 

V mnoha případech jsou např. dosahované emisní hodnoty velmi nízké a nic by tudíž nemělo 

bránit realizaci těchto zařízení. 

Předkládaný návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je výsledkem snahy o odstranění transpozičního 

deficitu vůči směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Dle požadavku EK 

vzneseného na jednání se zástupci České republiky je třeba napravit všechny nedostatky 

obsažené ve Výzvě EK (tzv. Letter of Formal Notice) do konce roku 2014 s tím, že k 1. lednu 

2015 musí být příslušné legislativní změny účinné. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem, zejména časové tísni, je zřejmé, že v dané situaci nebylo možno přistoupit 

k úplné novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, která by trvala dva až tři roky. Strategické rozhodnutí zpracovat novelu 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, formou legislativních řešení výhrad EK, lze tedy považovat za dané situace 

za správné. Je předpoklad, že takto budou splněny požadavky Výzvy EK.  

Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neřeší v plné šíři 

všechny aspekty jeho následné implementace.  

Je nutno poznamenat, že není např. zcela vyřešeno, kdo bude zpracovávat odborné 

podklady pro vydání verifikačních závazných stanovisek, což jsou klíčové materiály v rámci 

navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb. Jednou z možností je zapojit do těchto činností 

autorizované osoby dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jinou 

možnou variantou je zpracovávání odborných podkladů přímo orgány EIA (MŽP, krajské 

úřady).  

Dalším problémem také zůstává otázka obsahu závěru zjišťovacího řízení dle § 7 

(tzv. screening process). Z návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb. spíše vyplývá, že účelem 

závěru zjišťovacího řízení (ZZŘ) je konstatovat, že záměr může mít závažný vliv na životní 
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prostředí, či nikoliv. Nicméně co nadále dělat s připomínkami, které vzešly ze zjišťovacího 

řízení, není nyní jednoznačně interpretováno.  

Navrhovaná změna zákona č. 100/2001 Sb. představuje v oblasti účasti veřejnosti 

a jejímu přístupu k soudní ochraně nové náklady pro nevládní organizace, které budou muset 

ke svému podání připojit listinu s nejméně 250 úředně ověřenými podpisy. Tento úkon 

přestavuje náklady ve výši 7 500 – 9 075 Kč. 

Výhledově bude nicméně nutno počítat s úplně novým zákonem o posuzování vlivů 

na  životní prostředí, kde by měla být řešena další koncepční úprava procesu posuzování vlivů 

na  životní prostředí, měl by být odbourán formalismus procesu posuzování (vyžadování 

opakovaných vyjádření) a konečně by měla být jednoznačně řešena problematika 

tzv. podlimitních záměrů. 

Je možno předpokládat, že v rámci návrhu úplně nového zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí bude v novele zákona zakotven institut tzv. expertního komplexního 

rozhodnutí, které by bylo vydáváno v rámci správního řízení, a spojilo všechny tři procesy 

(posuzování vlivů na životní prostředí, územní řízení a stavební povolení). 

V současné době jsou zařízení s roštovým ohništěm určená pro energetické využití 

odpadů (ZEVO) zařazována dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jako stavby v kategorii II dle bodu 10.1 

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

chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 

V případě použití zařízení s roštovým ohništěm určeným pro energetické využití 

komunálního odpadu bude záměr s největší pravděpodobností po nabytí účinnosti novely 

zákona č. 100/2001 Sb. (po 01.01.2015) zařazen do kategorie I bodu 10.1, kde novela 

výslovně hovoří mj. o zařízení ke spalování komunálních odpadů.  

Bude se jednat o změnu zařazení záměru z kategorie II do kategorie I. V případě 

nabytí účinnosti navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, budou tedy muset zařízení s roštovým ohništěm určená pro energetické využití 

odpadů (ZEVO), která budou zařazena v kategorii I, projít vždy celým procesem posuzování 

vlivů na životní prostředí. Ukončení procesu v rámci zjišťovacího řízení (zkrácený proces) 

bude vyloučeno (týká se jen záměrů zařazených v kategorii II). 

U záměrů pyrolýzních zařízení určených pro energetické zpracování odpadů nicméně 

zařazení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
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ve znění pozdějších předpisů, představuje velký problém. Situace by mohla být jednoznačně 

vyřešena zařazením nového bodu do přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který by zahrnoval pyrolýzní 

technologii určenou pro energetické zpracování odpadů, příp. další nové technologie 

(např. zplyňování odpadu). 

Předložená novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, uvádí doplnění přílohy č. 1 zákona. Pro pyrolýzní zařízení 

pro energetické využití odpadů je navrženo upravit bod 10.1 (kategorie I), který nyní zahrnuje 

Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů tak, že by zněl následovně: Zařízení 

k odstraňování nebezpečných odpadů; zařízení ke spalování komunálních odpadů; zařízení 

ke zplyňování a pyrolýze odpadů. 

Je nutno podotknout, že se jedná o přesun záměru z kategorie II, kde jsou doposud 

pyrolýzní technologie určené pro energetické zpracování odpadů zařazovány, do kategorie I. 

V případě nabytí účinnosti navrhované novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, budou tedy muset pyrolýzní zařízení určená pro energetické zpracování 

odpadů, která budou zařazena v kategorii I, projít vždy celým procesem posuzování vlivů 

na životní prostředí. Ukončení procesu v rámci zjišťovacího řízení (zkrácený proces) bude 

vyloučeno (týká se jen záměrů zařazených v kategorii II). 

K uvedenému návrhu je nutno podotknout, že úprava uvedená v novele zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí představuje významný posun při zjednodušení 

zařazování záměrů pyrolýzních zařízení určených pro energetické zpracování odpadů. 

Nicméně by bylo patrně velice vhodné zvážit, zda by nebylo lépe, aby tato technologie byla 

uvedena ve zvláštním bodě přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (buď v kategorii I, nebo II).  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

 

AC  (alternative current) střídavý proud 

AV ČR  Akademie věd ČR 

BAT  nejlepší dostupná technika 

BPS  bioplynová stanice 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

CL  cizorodé látky 

ČEA  Česká energetická agentura 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DRE  (Destruction and Removal Efficiency) výkonnost destrukce a odstranění 

DSP  dokumentace pro vydání stavebního povolení 

DÚR  dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

EC  (European Commission) Evropská komise 

EHK EU  Evropská hospodářská komise Evropské Unie 

EIA  (Environmental Impact Assessment) posuzování vlivů na životní prostředí 

EK  Evropská komise 

EPA  (Environmental Protection Agency) Agentura pro ochranu ŽP (USA) 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EVO  energetické využití odpadů 

GHG  (Greenhouse Gases) skleníkové plyny 

HFC  fluorouhlovodíky 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

IPPC   (Integrated Pollution Prevention and Control) integrovaná prevence a omezování 

znečištění 

KČOV  komunální čistírna odpadních vod 

KO  komunální odpad 

KÚ  krajský úřad 

MBÚ  mechanicko-biologické úpravy (odpadu) 

MF  Ministerstvo financí 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PCDD  polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF  polychlorované dibenzofurany 

PFC  perfluorouhlovodíky 

PHO  pásmo hygienické ochrany 

POH  plán odpadového hospodářství 

POV  plán organizace výstavby 

PS PČR  Poslanecká sněmovna (dolní komora) Parlamentu České republiky 

PTR  pomalý termický rozklad 

PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 
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RDF  (Refuse Derived Fuel) palivo odvozené z odpadů 

SCR  (Selective Catalytic Reduction) selektivní katalytická redukce 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SEA  (Strategic Environmental Assessment) strategické posuzování vlivů na životní 

prostředí 

SEK  Státní energetická koncepce 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SKO  směsný komunální odpad 

SP  stavební povolení 

SŘ  správní řád 

SZÚ  Státní zdravotní ústav 

TAP  tuhé alternativní palivo 

TEVO  technologie energetického využití odpadů 

TKO  tuhý komunální odpad 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚŘ  územní řízení 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

WHO  (World Health Organization) Světová zdravotnická organizace 

ZEVO  zařízení (závod) pro energetické využití komunálního odpadu 

ZL  znečišťující látky 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZŘ  zjišťovací řízení 

ZZŘ  závěr zjišťovacího řízení 

ŽP  životní prostředí 
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Seznam použitých chemických vzorců, značek a zkratek; vybrané 

jednotky 
 

Seznam použitých chemických vzorců, značek a zkratek 
 

AOX  adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

B(a)P  benzo(a)pyren 

BSK5  biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) 

BTEX  benzen, toluen, etylbenzen, xylen 

BTX  benzen, toluen, xylen 

CaCO3  vápenec 

CaO  oxid vápenatý (pálené vápno) 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý (hašené vápno) 

CH4  metan 

CnHm  uhlovodíky (také CxHy) 

CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

CS2  sirouhlík 

DD  dibenzodioxin 

DF  dibenzofuran 

HCl  chlorovodík, kyselina chlorovodíková 

HCOOH kyselina mravenčí (karboxylová kyselina) 

HF  fluorovodík, kyselina fluorovodíková 

HNO3  kyselina dusičná 

H2S  sulfan (sirovodík) 

H2SO4  kyselina sírová 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

N2  dusík 

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

NH3  amoniak (čpavek) 

NL  nerozpuštěné látky 

N2O  oxid dusný (rajský plyn) 

NO  oxid dusnatý 

NO2  oxid dusičitý 

NOx  oxidy dusíku 

O2  kyslík 

O3  ozón 

P  fosfor 

PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky (také PAU) 

PCB  polychlorované bifenyly 

PCDD  polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF  polychlorované dibenzofurany 

pH  (Potential of Hydrogen) vodíkový exponent – udává, zda je vodní roztok kyselý 

či zásaditý 

PM2,5, 10  frakce polétavého prachu - suspendovaných částic (průměr 2,5 a 10 μm) 

POPs  (Persistent Organic Pollutants) perzistentní organické látky 

RAS  rozpuštěné anorganické soli 
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RL  rozpuštěné látky 

SiC  karbid křemíku 

SO2  oxid siřičitý 

SOx  oxidy síry 

TOC  celkový organický uhlík 

VCM  vinylchlorid monomer 

VOC  (Volatile Organic Compounds) těkavé organické látky 

TZL  tuhé znečišťující látky 

Vybrané jednotky 

Bq  becquerel, jednotka aktivity ionizujícího záření (1 přeměna/1 s) 

Btu  British thermal unit, rovno 1,06 . 10
3
 J 

dB  decibel, jednotka akustického tlaku  

GJ  gigajoule, rovno 10
9
 J 

GW(h)  gigawatt(hodina), rovno 10
9
 W(h) 

J  joule, jednotka práce 

kcal  kilokalorie, rovno 4,186 . 10
3
 J 

kJ  kilojoule, rovno 10
3
 J 

kW(h)  kilowatt(hodina), 1 kWh = 3 600 kJ 

MJ  megajoule, rovno 10
6
 J 

mn
3
  metr krychlový za normálních podmínek (0 °C = 273,15 K; 101 325 Pa) 

MPa  megapascal, rovno 10
6
 Pa 

MWe  megawatt elektrický 

MW(h)  megawatt(hodina), rovno 10
6
 W(h) 

MWt  megawatt tepelný 

μm  mikrometr, rovno 10
-6

 m 

PJ  petajoule, rovno 10
15 

J 

ppm  (parts per million) 1 : 10
6 
(1 cm

3
/m

3
; mg/kg) 

TJ  terajoule, rovno 10
12 

J 

TMP  tuna měrného paliva (29,31 . 10
9
 J/t) 

TOE  (tons of oil equivalent), ropný ekvivalent (42 . 10
9
 J/t) 

TW(h)  terawatt(hodina), rovno 10
12

 W(h) 

W  watt, jednotka výkonu (J/s = kg.m
2
/s

3
) 
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