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ABSTRAKT
Tato disertační práce se zabývá posuzováním vlivů pyrolýzních metod energetického
využití komunálních odpadů na životní prostředí. Teoretická část se věnuje odpadům,
resp. komunálním odpadům, jejich využití a likvidaci. V širším kontextu je řešena
otázka odpadních plastů a jejich zpracování. Stěžejní část disertační práce tvoří
problematika energetického využívání komunálních odpadů a zejména pak pyrolýzní
technologie a jejich posuzování vlivů na životní prostředí. Praktická část je pak
zaměřena na posouzení vlivů konkrétního pyrolýzního zařízení na životní prostředí.
Klíčová slova: odpad, komunální odpad, energetické využívání odpadů, pyrolýza,
posuzování vlivů na životní prostředí EIA

ABSTRACT
This dissertation deals with pyrolysis methods for an energy recovery of municipal
waste and their environmental impact assessment. The theoretical part deals with waste,
specifically with municipal waste and its recovery and disposal. In a broader context,
the concern of plastic waste and its treatment are being addressed. The fundamental part
of this dissertation is the issue of energy utilization of municipal waste and particularly
pyrolysis technologies and their environmental impact assessment. The practical part is
focused on environmental impact assessment of a specific pyrolysis facility.
Keywords: Waste, municipal waste, energy recovery, pyrolysis, environmental impact
assessment EIA
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Úvod
Odpady, potažmo komunální odpady, vznikají při výrobě a spotřebě v podstatě

u každého produktu. Množství těchto odpadů však rapidně roste a ve větší míře
se společnost potýká s problémem co s nimi dělat. Vedle zásadní otázky týkající se
jejich celkového objemu vyvstává na povrch ještě závažnější problém, a to vliv odpadů
na životní prostředí a lidské zdraví. Proto problematika zneškodňování odpadů není
jednoduchou záležitostí. Současná situace tedy klade důraz na vývoj a inovaci
jednotlivých technologických postupů, kterými lze tento problém alespoň zčásti vyřešit.
Jedním z těchto postupů může být pyrolýzní technologie, která přináší pro oblast
nakládání s odpady nové možnosti jejich zpracování. Je potřeba si uvědomit, že odpad
je pro nás surovinou, kterou je nutné účelně zpracovávat. Energetické využití
komunálních odpadů pomocí pyrolýzní technologie je proto bezesporu jednou
z možných alternativ oproti klasickým zařízením určeným pro jejich energetické
využití.
Disertační práce je zaměřena mimo jiné i na celkové zhodnocení problematiky
komunálních odpadů, jejich energetického využití a zneškodnění. Stěžejní část je pak
věnována pyrolýzním zařízením a možným vlivům na životní prostředí. Součástí je
i stručný popis konkrétního pyrolýzního zařízení, které by mohlo být instalováno na
území České republiky. Věnována je pozornost procesu posuzování vlivů těchto
zařízení na životní prostředí a jejich zařazení podle platné české legislativy.
Kromě pyrolýzy se v disertační práci řeší i možnosti zpracování odpadů
pomocí spalování či zplyňování. Důraz je kladen na samotné technologie a jejich
porovnání. Podrobněji je zde rozebrána problematika nakládání s odpadními plasty,
resp. jejich využití či odstranění. Přestože pyrolýzní jednotky mají podstatně vyšší
náklady na investice a provoz oproti klasickým zařízením, zaslouží si podporu a vývoj.
Bohužel v současné době, zejména pak v našich podmínkách, nejsou tyto technologie
standardně fungující. Je proto žádoucí se jimi zabývat podrobněji a posoudit, zda a jaké
vlivy na životní prostředí u těchto zařízení mohou vznikat.

2

Cíle disertační práce
Všechny informace v této disertační práci byly použity z dostupných

informačních a internetových zdrojů a to českých i zahraničních. Předmětem zájmu
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v této disertační práci je zejména problematika posuzování vlivů pyrolýzních metod
energetického využití komunálních odpadů na životní prostředí.
Dílčí cíle disertační práce:


charakteristika odpadů a jejich zařazení



problematika komunálního odpadu, skládkování, termické zpracování,
statistiky zpracování komunálního odpadu v ČR a v Evropě, Plán
odpadového hospodářství ČR

3



termické metody zpracování odpadů



přehled současných pyrolýzních metod a jejich principu fungování



posuzovaní vlivů pyrolýzy na životní prostředí potažmo lidského zdraví

Odpady a jejich charakteristika
Při každé výrobní i nevýrobní činnosti dochází vždy ke vzniku určitého

množství odpadů, přičemž část těchto odpadů může vykazovat nebezpečné vlastnosti.
Je třeba si uvědomit, že množství produkovaných odpadů stále narůstá, a je proto
bezpodmínečně nutné se intenzivně zabývat novými technologiemi, metodami
a možnostmi jeho zpracování. Toto ekonomicky výhodné a současně environmentálně
přijatelné hospodaření s odpady však vyžaduje nové přístupy nejen od průmyslových
výrobců, ale i veřejnosti. Proto je nutná rozsáhlá osvěta vedoucí k pochopení celkového
problému hromadění odpadů a z něj vyplývajících rizik a nebezpečí. Avšak nejen tato
negativa, ale i možnosti vývoje nových technologií a přístupů. Stručně řečeno,
poskytnout veřejnosti, ale nejen jí, ucelené informace týkající se správného nakládání
s odpady s cílem zvýšit ekologické povědomí v této oblasti (Kuraš et al., 2008).

3.1 Odpady v historickém kontextu
Ve své podstatě se vývoj produkce a složení odpadů odvíjí od zvyšujícího
se počtu obyvatel a zejména pak výroby a spotřeby. Nicméně jen člověk samotný je
onen „producent“ odpadů a je velice důležité, aby nebyl k této problematice lhostejný
(Šejvl, 2009).

3.2 Právní úprava v oblasti odpadového hospodářství
Mezi

základní

mezinárodní

dokumenty

řešící

problematiku

odpadů

a odpadového hospodářství je bezesporu Basilejská úmluva o kontrole a pohybu
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Byla přijata v březnu
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1989, ratifikována 20 státy včetně Československé federativní republiky, s platností od
roku 1992 (Richter, 2004). Devadesátá léta minulého století přinášela negativní až
odtažitý přístup k našemu odpadovému hospodářství. Zatímco zákony o ochraně vod či
ovzduší již byly v platnosti, teprve až v roce 1991 byl přijat v tehdejším ČSFR první
zákon o odpadech. Zákon č. 238/1991 Sb. a další navazující legislativní normy přinesly
systémové řešení a eliminovaly tak nejednotnost v oblasti odpadového hospodářství.
Zákon předepisoval tzv. „Program odpadového hospodářství“, jenže jeho využití bylo
podceňováno, často až zcela opomíjeno. Avšak pokud už v některých oblastech došlo
k jeho správnému a účelnému naplnění, splnil se jeho hlavní účel, a to, že se původce
začal o odpady uceleně zajímat jak z environmentálních, tak i ekonomických hledisek.
V roce 1997 byl přijat druhý zákon o odpadech, který Programy zcela vyloučil, nicméně
až s nástupem nového legislativního rámce došlo ke zpracování plánů odpadového
hospodářství a to na všech úrovních (státní, krajské i samotných původců). Tímto
předpisem je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
(aktuální znění zákonem č. 298/2016 Sb.) (Kuraš et al., 2008), (Richter, 2004). Zákon
byl vyhlášen dne 15. 5. 2001, s účinnosti od 1. 1. 2002, jenž přinesl zásadní změnu
v legislativě České republiky týkající se odpadů. Vychází z práva Evropského
společenství a stanoví podmínky pro předcházení vzniku odpadů, dodržování ochrany
životního prostředí, zdraví lidí a trvale udržitelného rozvoje (Fečko et al., 2010).
Z definice zákona vyplývá, že „odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se ji zbavit“ a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených
v příloze č. 1 tohoto zákona (zákon 185/2001 Sb., o odpadech).
3.2.1 Základní dokumenty EU v odpadovém hospodářství
Základní rámcovou směrnicí z roku 1975 je směrnice Rady 75/445/ES, jež byla
novelizována v červnu 2008 na směrnici 2008/98/ES. Tento ucelený dokument přináší
konkrétní požadavky v oblasti odpadového hospodářství. Jde o vzájemné propojení
technické proveditelnosti, environmentálního a ekonomického přístupu, jenž společně
proniká do všech činností týkajících se odpadů. Důraz je kladen na trvanlivost výrobků,
jeho opětovného použití či recyklaci. Přináší řadu povinností pro členské státy ve
smyslu zřízení sítě zařízení na odstraňování odpadů, plnění konkrétních cílů
stanovených směrnicí, dodržování programů prevence, odpovědnosti a samozřejmě
podmínky materiálovéhoa energetického využívání všech druhů odpadů (směrnice
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2008/98/ES, 2008), (Fiedor, 2012). Dále směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných
odpadech, jenž podporuje environmentálně bezpečné nakládání s nebezpečnými
odpady. Klade povinnosti při kontrole, shromažďování, přepravě, skladování či
produkci nebezpečných odpadů a mnohé další. Zřizuje seznam nebezpečných odpadů
a k němu příslušné nařízení (směrnice 91/689/EEC, 2008), (Fiedor, 2012). Nesmíme
však opomenout ani směrnici Rady 99/31/EC o skládkování odpadů, jejímž cílem je
zavést opatření a návody pro omezení negativních účinků a rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí plynoucí ze skládkování odpadů (směrnice 99/31/EC, 2008), (Fiedor,
2012). Evropská unie stanovuje termíny pro snižování odpadů uložených na skládkách
v České republice1 takto:


v roce 2010 bude o 25 % méně biologicky rozložitelných komunálních
odpadů než v roce 1995



v roce 2013 bude o 50 % méně biologicky rozložitelných komunálních
odpadů než v roce 1995



v roce 2020 bude o 65 % méně biologicky rozložitelných komunálních
odpadů než v roce 1995

Nově aktuální balíček Evropské komise k oběhovému hospodářství za rok
2015 mění některé ustanovení směrnic Evropského parlamentu. Z balíčku vyplývají tyto
cíle:


zvýšení úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci komunálních
odpadů na 60 % hmotnosti do roku 2025 a na 65 % hmotnosti do roku
2030



omezení skládkování: snížit množství skládkovaných komunálních
odpadů do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého
komunálního odpadu

Mezi další návrhy směrnice o odpadech můžeme zařadit zavádění indikátorů
prevence vzniku odpadů, povinnost reportingu2 členských států, systému „včasného
varování“ a registru nebezpečných odpadů (Maršák, 2016).

1

ČR oddálila splnění termínů přítomnosti biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládkách o
4 roky
2
podávání zpráv formou dotazníku o plnění plánu odpadového hospodářství konkrétního členského státu
a programu prevence vzniku odpadů
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3.2.2 Česká odpadová legislativa
V souvislosti s tématem disertační práce uvádíme pouze základní přehled
předpisů týkajících se tématu odpadů, resp. komunálních odpadů:


vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb.,



vyhláška

č.

341/2008

Sb.,

o

podrobnostech

nakládání

s biologicky

rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady),


vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
vyhlášky č. 83/2016 Sb.,



vyhl. č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb.,
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve
znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s
odpady, ve znění pozdějších předpisů,



vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů,



vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,



vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

3.3 Zpracování komunálních odpadů
Celá tématika spojená s komunálními odpady je svým charakterem do jisté
míry specifickou oblastí odpadového hospodářství. Je to způsobeno zejména jeho
různorodostí, odlišným fyzikálními a chemickými vlastnostmi, složením i místem jeho
vzniku (Fečko et al., 2010). Komunální odpady se právě díky své druhové skladbě
nevzorkují, a tudíž u nich nelze provádět stanovení vyluhovatelnosti. Nicméně lze
alespoň u některých uvažovat o teoretickém složení podle jednotlivých skupin odpadů:
sklo, papír, dřevo, obaly nebo plasty či další. Složení komunálního odpadu se také mění
v závislosti na původu těchto odpadů. Jiné bude z obytných městských zón, jiné zase
z venkovských lokalit. V neposlední řadě může hrát roli i doprava, administrativa či
průmysl (Kreníková, 2014).
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Český statistický úřad každoročně provádí zjišťování produkce odpadů
a nakládání s ním. Šetření je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu. Vyplývá z ní,
že v roce 2015 se v České republice vyprodukovalo celkem 26,9 milionů tun odpadu.
V porovnání s rokem předešlým jde o zásadní změnu. V roce 2014 se produkce
pohybovala okolo 23,8 milionů tun, jedná se tedy o výraznější nárůst o 13 % celkové
produkce. Z tohoto celkového množství tvořil nebezpečný odpad 1 131 tisíc tun, což
v relativním vyjádření znamená, že se nebezpečný odpad podílel na produkci 4 %.
Oproti předešlému roku se tedy produkce snížila o 1 %. Celková produkce komunálních
odpadů na našem území se dlouhodobě pohybuje kolem 3 milionů tun ročně. V roce
2015 to je 3,3 milionů tun, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 317 kg/rok.
Největší část 62 % tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových
pytlů), 15 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 9 % objemný odpad (koberce,
nábytek) (ČSÚ, 2015).
Tab. 1: Celková produkce odpadů v roce 2015 (ČSÚ, 2016)

Graf 1: Celkový vývoj produkce odpadů v ČR (ČSÚ, 2016)

3.3.1 Nakládání s komunálním odpadem
V České republice stále převládá jako nejčastější způsob nakládání
s komunálním odpadem jeho skládkování (53%). Dále pak následuje recyklace (25%),
spalování (18%), kompostování (4%), anaerobní rozklad biologicky rozložitelných
odpadů, včetně odpadů ze zeleně a z veřejného stravování. Časté je také využívání
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tuhých odpadu ve fermentorech bioplynových stanic, popř. ke stabilizaci kalů z čistíren
odpadních vod.
Skladba komunálních odpadů v roce 2015 činila pro tříděný odpad 15 %
z celkové produkce komunálních odpadů, tj. odděleně sbírané složky - papír, sklo,
plasty, kovy Z grafu 4 je patrné, že největší podíl odděleně sbíraných složek tvořil papír
(32%), dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6%). Ze statistik také vyplývá, že občan
České republiky za rok 2015 v průměru vytřídil 15 kg papíru, 11 kg sklad, 11 kg plastů,
3 kg kovů a 6 kg ostatních odděleně sbíraných složek. Celkem tedy vychází 46 kg
odděleně sbíraných složek na 1 obyvatele. A právě oblast následného energetického
využití plastů, bude řešeno v této práci (ČSÚ, 2016).
3.3.2 Plasty a plastové odpady
Současný objem produkce si dnes vyžaduje pokles nároků na primární
surovinové zdroje postupným zaváděním šetrných technologií a bezesporu důslednou
separací a recyklací využitelných surovin. Jednou z těchto surovin jsou i plastické
hmoty, bez kterých si dnes každodenní život ani nelze představit. Z historického
pohledu dosáhly plasty největší dynamiky růstu. Zejména díky svým vlastnostem
a dlouhé životnosti si vybudovali dominantní postavení na trhu a v mnoha odvětvích
hospodářství dokonce nahrazují klasické materiály, jako jsou např. kovy (Janoško,
2011). Fečko (2010) dělí plastové odpady podle původu na:


technologické - vznikají při výrobě plastů a vracejí se zpět do výroby



průmyslové - odpady z plastů vznikající v průmyslu a obaly



komunální - plastové odpady převážně z obalů potravin a nápojů

K roku 1950 se světová výroba plastů posunula z cca 1,5 mil tun na 265 mil.
tun k roku 2010. Výhledově tento nárůst bude pokračovat a pro rok 2020 se
předpokládá produkce zhruba 400 milionů. V Evropě se pak v tomtéž roce spotřebovalo
asi 47 mil. tun plastů a z toho bylo použito k recyklaci nebo energetickému zpracování
asi 15 mil. tun. Nicméně stále je odhadem 10 mil. tun plastových odpadů skládkováno
(Kizlink, 2014).
Čada (2007) definuje plasty jako makromolekulární látky (polymery), jejichž
základními stavebními atomy jsou uhlík, vodík, kyslík, fluor a chlor. Plasty jsou tvořeny
makromolekulárními řetězci, což jsou dlouhé molekuly s opakujícími se základními
strukturními jednotkami. Tyto řetězce pak mohou, ale i nemusí být mezi sebou
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propojeny chemickými vazbami. Polymery dělí Ducháček (2006) na elastomery
a plasty:


elastomery - jak z názvu vyplývá, jsou vysoce elastické polymery, které
můžeme za běžných podmínek i malou silou významně deformovat,
do této skupiny řadíme kaučuky, z nichž je vyráběna pryž (guma)



plasty - za běžných podmínek většinou tvrdé a v řadě případů křehké,
při zvýšené teplotě plastické a tvarovatelné
o pokud dochází ke změně plastického stavu do tuhého a je tato
změna opakovatelná, hovoříme o tzv. termoplastech
o pokud je však změna neopakovatelná, čili trvalá, hovoříme
o tzv. reaktoplastech (duroplasty)

3.3.2.1 Výroba plastů
Při výrobě jde v podstatě o změnu původní nízkomolekulární sloučeniny
(monomeru) ve vysokomolekulární látku (polymer) při různých typech polyreakcí
(polymerace, polykondenzace apod.). Plast se stává polymerem ve chvíli, kdy jej
smícháme s potřebnými přísadami a převedeme do konečné formy - granulí, prášku či
tablet. V terminologii je polymer chemická látka, načež plast technický materiál
(Lenfeld, 2006).
3.3.2.2 Nakládání s plastovými odpady
Udržitelná výroba a spotřeba se neobejde bez efektivního nakládání
a využívání plastových odpadů. Po ukončení životnosti plastů je nutné tyto materiály
využívat jako surovinu, popř. zdroj, nikoliv však jako nepotřebný odpad, který
jednoduše odložíme na skládku. Podstatným prvkem při tomto nakládání je určení
kritérií a momentu, kdy se plast stává odpadem. A zase se dostáváme k samotnému
principu nakládání s odpady, přesněji k jejich hierarchizaci. Jak pro plastové, tak i
komunální odpady platí naprosto stejné požadavky vycházející z evropského
legislativního systému. Pokud pomineme první dva stupně (tzn. předcházení vzniku
odpadů z plastů a příprava k opětovnému použití plastů) hierarchizace nakládání
s plastovými

odpady,

dostáváme

se

ke

stěžejní

problematice,

a to k recyklaci a energetickému využití prostřednictvím různých technologií, mezi
krteré můžeme zařadit i pyrolýzní technologie.
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3.3.2.3 Rizikové plasty
Ze zdravotního účinku na lidské zdraví jsou plasty hodnoceny ze širokého
hlediska - od relativně neškodných až po velmi toxické. Při posuzování zdravotních
rizik se přihlíží k tzv. patofyziologickým účinkům, mezi které můžeme řadit akutní
toxicitu, dráždivé účinky či karcinogenitu. Největším problémem je možné vyluhování
plastů do poživatin prostřednictvím obalových materiálů. Proto se při hodnocení
hygienických vlastností plastů využívá senzorických a mikrobiologických zkoušek
(Janoško, 2011).

3.4 Vývoj produkce komunálních odpadů do budoucna
Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024, který
byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Masarykovou
univerzitou v Brně, prognózuje vývoj produkce komunálních odpadů, vycházející
jednak z historických trendů produkce komunálních odpadů a nakládání s nimi, tak
i z prognóz ekonomicky státu, cílů evropské legislativy a všech ostatních relevantních
údajů týkajících se oblasti odpadového hospodářství. Prognóza je zpracována
v desetiletém horizontu (2013 - 2024) a to pro komunální odpady (skupina 20 od všech
subjektů a 15 01 ze systému obcí nebo skupina 20 pouze z obcí a 15 01 ze systému
obcí), směsné komunální odpady (celkově od všech subjektů nebo ze systému obcí),
biologicky rozložitelné komunální odpady, materiálově využitelné komunální odpady
(plasty, papír, sklo, textil, kovy a jiné) a nebezpečné složky komunálních odpadů
(rozpouštědla, detergenty, oleje, tuky apod.) Jako zdroj dat slouží Informační systém
odpadového hospodářství (ISOH), přičemž samotná prognóza vychází z matematického
modelování (více viz Hřebíček et al., 2010).
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2013 - 2024 si klade několik
významných cílů v oblasti komunálních odpadů. Prioritní je zachovat, podporovat
a rozvíjet samostatný komoditní sběr surovin (plasty, sklo, papír, kovy a další),
podporovat oddělitelný sběr využitelných odpadů v obcích, zavést sběr využitelných
složek komunálního odpadu, povinnost obcí dodržovat hierarchii nakládání s odpady,
rozvíjet environmentálně, ekonomicky i sociálně odpovědné technologie zpracování
komunálních odpadů, ale i úpravu směsného komunálního odpadu tříděním, jenž je
doplňkem při jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Pro směsný
komunální odpad je dále prioritním cílem (po separaci využitelných složek) energetické
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využívání v zařízeních k tomu určených a tím významným způsobem omezit jeho
skládkování. Pokud jde o konečné prognózy při nakládání s komunálními odpady,
výhledy ukazují snižující se podíl skládkování a naopak zvyšující se význam
energetického využití a kompostování (POH ČR: 2013 - 2024).

4

Energetické zpracování komunálních odpadů
Při posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využívání vzniklých odpadů

hraje bezesporu nejvýznamnější roli ochrana lidského zdraví následovaná ohranou
životního prostředí. Vedle předcházení vzniku odpadů či snížení množství skládkování
je využití surovin a energie z odpadů cílem každého moderního odpadového
hospodářství. Současné druhy energetického využití odpadů v sobě zahrnují široké
množství jednotlivých technologií se společným cílem, a to účinně omezovat množství
a přítomnost odpadů(i nebezpečných) a zároveň nahrazovat výrobu energií z fosilních
paliv. Zatímco úspěšnost recyklace či kompostování je do jisté míry závislé na tržních
podmínkách pro vzniklé produkty, u energetického využití obsahu odpadu je omezeno
pouze poptávkou po tepelné energii a úrovni výkupních cen (Kůrka et al., 2007), (Bilík
et al., 2010).
Zákon o odpadech definuje energetické využití odpadů jako „použití odpadů
hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu
nebo jiným způsobem k výrobě energie“ (zákon 185/2001 Sb., o odpadech). Některé
odpady však nelze ekonomicky ani technicky recyklovat. Jedním z nich je právě směsný
komunální odpad, u nějž je materiálové využití problematické. Avšak separovaný
zbytkový směsný komunální odpad je stále hodnotnou surovinou. Tento odpad již není
možné dále materiálově recyklovat, nemusí však být odstraňován v podobě
skládkování, nýbrž energeticky využit. A právě v případě směsného komunálního
odpadu představuje energetické využívání odpadů ekonomicky i ekologicky
nejpřijatelnější způsob nakládání s odpady.

4.1 Spalování
Pojem spalování (incinerace) je definován v zákoně o odpadech (§ 22 a 23).
Spalování lze považovat za neoddělitelnou součást odpadového hospodářství. Je to
kontrolovaný proces exotermického slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za
stechiometrických či mírně nadstechiometrických podmínek. Jinými slovy jde o řízené
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hoření odpadů za vysokých teplot při stechiometrickém nebo vyšším obsahu kyslíku.
Při procesu se spalitelné podíly přeměňují na méně či více stabilní sloučeniny (oxidy
uhlíku, síry, dusíku nebo vodu). Pokud jsou v odpadních materiálech přítomny
sloučeniny chloru, může vznikat v menší míře plynný chlor, chlorovodík či chlorované
deriváty uhlovodíků. Obdobně je to se sloučeninami fluoru (Fečko et al., 2010),
(Richter, 2004).
4.1.1 Technologie spalování
V první fázi dochází k vysušení odpadů při styku s rozžhavenými spalinami
a zdiva pece (teploty od 50 do 150 °C). V další fázi za vyšších teplot v důsledku
rozkladných procesů vznikají těkavé látky a po následném jejich vznícení vzniká
plamen. Tuhý materiál je pak postupně odplyňován a po dosažení zápalné teploty
spalován (1 000 až 1 2000 °C). Vždy by se však mělo spalovat pouze to množství
odpadů, které nelze využit jako druhotnou surovinu. Procesem spalování se odstraňují
odpady tuhé, tekutéi plynné (Kuraš et al., 2008), (Fiedor, 2012), (Kreníková, 1999).
4.1.2 Typy spalovacích kotlů
4.1.3 Produkty spalování
4.1.4 Tuhé alternativní palivo - TAP
Norma ČSN EN 15359 stanovuje klasifikační systém pro tuhá alternativní
paliva. TAP jsou vyrobena z odpadů neklasifikovaných jako odpady nebezpečné. Jedná
se o vstupní odpady z výroby, tuhé komunální odpady, průmyslové odpady, odpady ze
staveb, demolic, čistírenské kaly apod. (ČSN EN 15359, 2012). Technologií pro výrobu
TAP je celá řada, avšak výsledné složení je různorodé. Vyráběny jsou jak
z organických, anorganických tak i syntetických složek, jakými jsou plasty (PE, PP, PS
apod.), textil, bavlna, dřevo, papíry, obalové kompozity a tuhé komunální a průmyslové
odpady (Buryan, 2015).

4.2 Zplyňování
Zatímco při spalování dochází k přeměně zpracovávaného materiálu pouze na
energii tepelnou, při zplyňování nebo pyrolýze dochází ke vzniku energeticky
využitelných produktů a rovněž ke vzniku nových forem chemické energie vázané na
tuhé, kapalné a plynné produkty. A právě zplyňování či pyrolýza jsou alternativy, ve
kterých využití odpadů obsahující uhlíkaté sloučeniny nebo biogenní prvky odpovídá
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hierarchii nakládání s odpady ve smyslu jeho energetického využití. Tyto procesy jsou
charakterizovány nedokonalou přeměnou vstupních uhlíkatých látek na produkty
oxidačních a rozkladných reakcí. (Ernst & Young, 2015). Zplyňování odpadu
(gasifikace) definuje Fiedor (2012) jako „řízený tepelný rozklad odpadních látek při
teplotách nad 800 °C za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru,
směřující k přeměně uhlíkatých materiálů na plynné hořlavé látky požadovaného
složení“ (Fiedor, 2012).
4.2.1 Historie zplyňování
4.2.2 Fáze procesu zplyňování
Zplyňovací proces se skládá z celé řady reakcí, které mohou probíhat postupně
nebo souběžně. Jde celkem o 4 fáze, přičemž samotné procesy může ovlivňovat obsah
vlhkosti v odpadu, doba setrvání odpadu v reaktoru či provozní tlak a provozní teplota
reaktoru.
a) sušení: cílem sušení je ohřev materiálu a současně odpaření vázané vody. Sušení
probíhá při teplotách do 200°C a vypařovaná voda může reagovat v redukčním
pásmu nebo je odváděna ve vyrobeném plynu.
b) pyrolýza: je tepelný rozklad materiálu bez přítomnosti oxidačním medií. Při
tomto procesu vznikají pevné, kapalné a plynné produkty, jejichž vznik
ovlivňuje chemické složení odpadu a samotné podmínky pyrolýzy. Proces
probíhá při teplotách 300 - 500°C, kdy dochází k suché destilaci (štěpení řetězců
vysokomolekulárních organických látek na plynné a kapalné organické produkty
a polokoks) a posléze při teplotách 500 - 700°C se produkty suché destilace dále
štěpí na plynné látky jako je vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a metan.
c) oxidace: v oblasti přívodu zplyňovacího media se nachází pásmo oxidace, kdy je
teplo vzniklé exotermickou reakcí dodáváno pro endotermickou reakci
zplyňovacího procesu.
d) redukce: v této fázi je redukcí oxidu uhličitého na oxid uhelnatý a vodní páry na
vodík (heterogenní reakce vodního plynu) a současně i uhlíku s vodíkem za
vzniku metanu, získáváno plynné palivo. Reakce již probíhá bez přítomnosti
kyslíku. Výsledný plyn je složen z oxidu uhelnatého, vodíku a metanu a dále
vodní páry, oxidu uhličitého a dusíku (Peer et al., 2016).

2017

12

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
4.2.3 Zplyňovací reaktory
Zplyňovací reaktory jsou navrženy, zkonstruovány a testovány v různých
provedeních tak, aby zajistily požadovaný tlak a výkon.
4.2.3.1 Reaktory s pevným ložem
4.2.3.2 Reaktory s fluidním ložem
4.2.3.3

Reaktory s unášeným proudem

4.2.3.4 Konvenční zplyňování odpadů
4.2.4 Plazmové zplyňování komunálních odpadů
Vysokoteplotní (plazmové) zplyňování představují relativně samostatnou
skupinu zplyňovacích procesů. Převážná většina komerčně fungujících jednotek je
postavena v Japonsku, Americe a Evropě. Přesto je plazmové zplyňování považováno
za velmi perspektivní technologii spočívající v rychlém rozkladu zpracovávaného
materiálu v elektrickém oblouku při extrémně vysokých teplotách, kdy je vstupní odpad
rozložen na velmi jednoduché molekuly, přičemž vystupující vedlejší produkty (hořlavý
plyn a inertní struska) lze komerčně využívat (Ernst & Young, 2015), (Moustakas et al.,
2005).
4.2.4.1 Princip plazmového zplyňování
4.2.4.2 Rizika plazmového zplyňování
Relativně nová technologie zpracování odpadů pomocí plazmového zplyňování
řeší dvě hlavní otázky. První je ekonomika provozu a celková návratnost technologie,
druhá pak dopady plazmového zplyňování na životní prostředí a zdraví lidí.
4.2.5 Produkty zplyňování
Hlavním produktem procesu zplyňování je generátorový plyn. Využitelnost
tohoto plynu závisí na jeho výhřevnosti, obsahu využitelných složek i čistotě.
4.2.5.1 Čištění vyprodukovaného plynu
Surový vyprodukovaný plyn vzniklý po zplyňování obsahuje znečišťující
látky, které je nutné odstranit. V zásadě můžeme mluvit o dvou způsobech čištění
plynu. Primární metody čištění souvisí se samotným procesem zplyňování a probíhají
přímo v reaktoru (generátoru). Zde řadíme: zajištění správného tlaku zplyňování,
vhodné teploty a samotného zplyňovacího média. Příkladem u fluidních reaktorů je
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možnost měnit jakost vyprodukovaného plynu pomocí katalyzátoru umístěném ve
fluidním loži. Po primárních metodách následují metody sekundární, jenž se zaměřují
již pouze na vyprodukovaný plyn. Tím jsou myšleny technologie mokré vypírky,
katalytické metody, popř. cyklóny či filtry (Pohořelý et al., 2010).

4.3 Pyrolýza
Pyrolýza je tepelná degradace (termické zpracování) uhlíkatého materiálu za
nepřítomnosti vzduchu nebo kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry. Jde o alternativu
spalovacích zařízení, jenž je považována za jednu z nejperspektivnějších technologií
určených k odstraňování odpadů.
Pyrolýza, nebo také odplynění, může probíhat v široké oblasti teplot, přičemž
smyslem celého procesu je ohřev zpracovávaného materiálu nad mez termické stability
přítomných organických sloučenin (Kuraš et al., 2008). Z technologického hlediska
můžeme dělit pyrolýzu podle těchto teplotních režimů:
a) nízkoteplotní - teploty jsou nižší než 500 °C
b) středněteplotní - teploty se pohybují v rozmezí 500 - 800 °C
c) vysokoteplotní - teploty jsou vyšší než 800 °C (Lapčík et al., 2015)
4.3.1 Historie pyrolýzy
4.3.2 Proces pyrolýzy
Během procesu je zahřívaný materiál podroben několika teplotním fázím. Při
teplotách do 150 °C je odpařována voda a dochází k desorbci absorbovaných látek
(CO2, CH4, N2) a k uvolňování páry těkavých uhlovodíků. Při teplotách okolo 300 - 500
°C se uvolňuje značné množství dehtových par a ze zpracovávaného materiálu odchází
vodní pára spolu s CO2 vzniklého odštěpením hydroxylových a karboxylových skupin.
Teploty nad 500 °C pak způsobují zpomalování tvorby dehtových par a v reaktoru se
tvoří pevný zbytek. Následně při teplotách nad 600 °C odchází již pouze plynné
produkty (Jílková et al., 2012).
4.3.3 Produkty vzniklé pyrolýzou
Hlavní pyrolýzní produkty tvoří plynná fáze (pyrolýzní plyn), kapalná fáze
(pyrolýzní olej) i pevná fáze (tuhý pyrolýzní zbytek).
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4.3.3.1 Pyrolýzní technologie pro zpracování biomasy
4.3.4 Typy pyrolýzních metod
4.3.4.1 Pomalá (konvenční) pyrolýza
4.3.4.2 Rychlá pyrolýza
4.3.4.3 Plazmová pyrolýza

5

Využití pyrolýzy při zpracování komunálních odpadů
Uplatnění pyrolýzních technologií při zpracování komunálních odpadů, resp.

směsných komunálních odpadů, je podle mého názoru prioritní. Tato disertační práce si
mimo jiné klade za cíl relevantně zhodnotit situaci energetického využívání odpadu
a posoudit, zda je právě pyrolýza jedním z možných nástrojů, jak se jej efektivně
zbavovat a v tom lepším případě z něj ještě získat suroviny pro další zpracování.
Bohužel současný pohled na tyto technologie stále vzbuzuje (a to nejen u laické
veřejnosti) velké rozpaky. Přisuzuji to k nedostatečné osvětě o této problematice
i samotné nejednoznačnostiv legislativě.

5.1 Pyrolýzní technologie určené k likvidaci odpadů
Pyrolýzní technologie Thermoselect
Pyrolýzní technologie Babcock
Pyrolýzní technologie RCP (Recycled clean products)
Pyrolýzní technologie S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren)

5.2 Pyrolýza plastů a pneumatik
a) plasty
Plasty díky svým jedinečným vlastnostem, jako je nízká hustota, odolnost vůči
chemikáliím, vodě i biologickým vlivům, nalézají široké uplatnění jak v průmyslu, tak
i v obyčejném životě. Jenomže po skončení jejich životnosti vyvstává problém, jak tyto
materiály co nejlépe a nejúčinněji zlikvidovat. A právě pyrolýza a jí podobné
technologie mohou tento problém řešit. Tepelná depolymerace - nebo také tepelná
depolymerizace je termochemický rozklad podporovaný teplem a tlakem bez použití
katalyzátoru. Jde o takřka identický proces pyrolýzy, jenž může být prováděn za
přítomnosti páry. Při depolymeraci je materiál zahříván na teploty 200 až 350 °C i více,
při tlaku od 100 do 170 bar, přičemž jako výstupní materiál se tvoří koks a olej. Doba
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zdržení v reaktoru je od 15 do 30 minut v závislosti na druhu zpracovávaného materiálu.
Nicméně depolymerace může probíhati při nižších tlacích, avšak s vyššími teplotami
(okolo 570 °C) (Jevič et al., 2009). V konečném důsledku tedy mluvíme o procesu,
během kterého jsou dlouhé molekulární řetězce plastů rozkládány na krátké řetězce
ropných uhlovodíků (Lapčík et al., 2017), (Dundálková, 2016).
b) pneumatiky
V současnosti je zakázáno skládkování pneumatik, proto se uplatňuje jejich
energetické využití převážně v cementářských rotačních pecích, popř. pomocí speciální
recyklace (protektorování, granulace, kryogenní technologie) (Trávníček, 2015). Asi
nejčastěji diskutovanou problematikou týkající se pyrolýzy je právě zpracování
pneumatik. Pyrolýza pneumatik vyvolává obavy ve společnosti, zejména pokud
hovoříme o hlavních složkách obsažených v pneumatikách, kterými jsou pryž, saze,
vláknité materiály a další anorganické příměsi. (Trávníček, 2015).

5.3 Hodnocení vlivů pyrolýzních zařízení na životní prostředí
Pyrolýzní technologie slouží prvotně k odstraňování odpadů za podmínek
odlišných, než je tomu např. u klasických ZEVO. Pyrolýza jako taková je technologie,
která navíc dokáže při tomto odstraňování získávat vedlejší produkty a ty následně, po
určitých technologických úpravách, může využít jako paliva v případě pyrolýzního oleje
pro pohon kogeneračních jednotek a výrobu elektrické energie v případě pyrolýzního
plynu, tak i jako materiál ve stavebnictví jakožto vzniklý tuhý pyrolýzní zbytek.
V zásadě můžeme uvažovat o těchto nejvýznamnějších vlivech (hodnocení vlivů
vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí EIA:
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znečištění ovzduší



ohrožení lidského zdraví



hluk a vibrace



znečištění povrchových a podzemních vod



znečištění půdy a horninového prostředí



působení na faunu, floru a ekosystémy



vliv na krajinný ráz (Lapčík, 2013)
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Posuzování

vlivů

pyrolýzních

metod

energetického

využití

komunálních odpadů na životní prostředí v rámci procesu „EIA“
6.1 Posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA
V průběhu posuzování je shromažďováno obrovské množství odborných
informací týkající se stávajícího stavu životního prostředí, tak i o stavu prostředí, které
se změní vlivem realizace daného záměru či koncepce. Všechny tyto získané informace
jsou podkladem pro získání povolení záměru. V neposlední řadě dává EIA/SEA
možnost veřejnosti aktivně se podílet na rozhodovacím procesu v rámci veřejného
projednávání (Dvořák, 2016).
6.1.1 Proces posuzování vlivů na životní prostředí
Samotnému posuzování nejsou podrobeny veškeré záměry, ale pouze ty, které
jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon dělí záměry do dvou
kategorií, přičemž kategorie I. zahrnuje záměry, které se posuzují vždy (předpokládá se
u nich významnější riziko), u kategorie II. je u uvedených technologií vyžadováno
zjišťovací řízení. Nesmíme opomenout záměry tzv. podlimitních hodnot, u kterých opět
příslušný úřad stanoví, zda podléhají zjišťovacímu řízení či nikoliv. A ani na stavby,
činnosti nebo technologie, u kterých by mohl existovat vliv na chráněná území spadající
do soustavy Natura 2000 (Záhumenská, 2014).
6.1.2 Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí
6.1.3 Novela procesu EIA v České republice

6.2 Problematika vybraného pyrolýzního zařízení a jeho zařazení podle
zákona
Autor disertační práce se podílel na zpracování oznámení „Depolymerizace
Šternberk“

(oznámení

je

zpracováno

ve

smyslu

přílohy

č.

3

k zákonu

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů).
Předmětem posuzovaného záměru je materiálové využití plastového odpadu při použití
nízkoteplotní depolymerizace (depolymerizační jednotky) v uzavřeném zařízení, jenž
má být umístěno v průmyslovém areálu (konkrétně uvnitř haly) ve městě Šternberk,
Olomoucký kraj (Lapčík, 2017).
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Samotný záměr je zařazen do kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení
podle přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 93/2004 Sb.,
zákon č. 163/2006 Sb., zákon č. 186/2006 sb., zákon č. 216/2007 Sb., zákon
č. 436/2008 Sb., zákon č. 38/2012 Sb., zákon č. 85/2012 Sb., zákon č. 39/2015 Sb. a
zákon č. 256/2016 Sb.). Hodnocený záměr je řazen do bodu 10.1. (Zařízení
k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů - záměry neuvedeny v kategorii
I), u něhož je vyžadováno zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.
Depolymerizační jednotka bude zpracovávat pouze plastový odpad, který lze považovat
za odpad kategorie O. Jiný odpad než odpad plastový nebude v daném zařízení
zpracováván. Na výstupu z tohoto zařízení bude produkován plastový olej (292,3 tun 379,6 m3), vznikající plyn (o objemu 0,214 m3/hod.) i tuhý zbytek - cca 3,5 t/rok tuhého
rezidua (popř. i minimum dalších odpadů). Plastový olej lze následně využívat jako
topný olej v kotlích či jako substitut motorové nafty a tuhý zbytek zase v gumárenském
průmyslu při výrobě pneumatik nebo aktivního uhlí. Nakonec samotný pyrolýzní plyn
bude po průchodu platinovým katalyzátorem spalován na fléře (Lapčík, 2017).
6.2.1 Technologie depolymerizační jednotky)
6.2.2 Vlivy depolymerizačního zařízení na životní prostředí a zdraví populace
Vlivy na životní prostředí
a) vliv na ovzduší a klima
Při porovnání maximálních vypočtených hodnot nárůstu imisní zátěže
v posuzované lokalitě a při samotném provozu depolymerizační linky s imisními limity
stanovenými zákone, je možné konstatovat, že realizace záměru bude mít velmi malý
vliv na stávající imisní situaci ve městě Šternberk (Lapčík, 2017).
b) působení hluku a dalších fyzikálních veličin
V souhrnu tedy při dodržení následujících podmínek (v noční době nechat
vrata uzavřená a pouze v denní době povolit automobilovou dopravu) nedojde vlivem
provozu depolymerizačního zařízení k:


překročení hygienických limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době
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překročení hygienických limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů
v nehlučnější hodině v noční době (Lapčík, 2017).

c) vliv na povrchové a podzemní vody
V souhrnu je možné konstatovat, že při dodržení protihavarijní opatření
nedojde k ovlivnění povrchových a podzemních vod (Lapčík, 2017).
d) vlivy na horninové prostředí
Souhrnně můžeme konstatovat, že případné vlivy na půdu a horninové
prostředí se neprojeví. Na druhou stranu je ale důležité realizovat preventivní opatření
při úniku a úkapu ropných látek (dopravní prostředky) a posléze zpracovat havarijní
plán (Lapčík, 2017).
e) vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V dané situaci a s přihlédnutím na umístění záměru je zřejmé, že provedení
faunistické a floristické studie nemá smysl, a proto ani v této lokalitě nebyla
realizována. Taktéž nebylo nutné provádět inventarizaci dřevin. Můžeme tedy říci, že
hodnocený záměr nebude mít vliv na faunu a flóru. A ani v případě vlivu posuzovaného
záměru na ekosystémy, nemá záměr přímý vliv. (Lapčík, 2017).
f) vlivy na krajinu a krajinný ráz
Záměr je umístěn v typicky průmyslové krajině bez významné estetické
funkce. Krajina a okolní prostředí je poznamenána dlouholetou průmyslovou činností
i četnými antropogenními zásahy. V blízkosti průmyslové haly se nachází i řada garáží,
místní teplárna a další průmyslové podniky. Z těchto důvodů se proto nepředpokládá
vliv na krajinu a krajinný ráz. Konečné vlivy depolymerizační jednotky na životní
prostředí je možné tedy shrnout jako méně závažné až nevýznamné. Samotné řešení
umístění daného záměru obsahuje dostatečně účinné preventivní opatření (Lapčík,
2017).
Vlivy na veřejné zdraví
Celkové hodnocení záměru potvrzuje, že stavba a samotný provoz bude mít
malý vliv na vznik emisí, zanedbatelný vliv na vznik emisí hluku a výskytu odpadních
vod. I ze závěrů autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že záměr
nezpůsobí změny zdravotního rizika v dotčeném osídleném okolí. „Je možno
předpokládat, že celkový vliv provozu hodnocené depolymerizační technologie nevyvolá
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v žádném případě překročení limitních hodnot. Realizací opatření, navržených
k prevenci, eliminaci, popř. kompenzaci negativních účinků na životní prostředí, lze vliv
záměru dále minimalizovat“ (Lapčík, 2017).
6.2.3 Problematika stanovení emisních limitů pro pyrolýzní zařízení
Úvodem je nutno konstatovat, že problematika zařazení pyrolýzních zařízení
pro tepelné zpracování odpadů a emisních limitů (EL) těchto zařízení nebyla, a mnohdy
není ani nyní, zcela jednoznačná.
Nejedná se v žádném případě o spalovnu odpadů, což lze prokázat na základě
definice uvedené v § 2, písm. p) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů: „spalovnou odpadu je stacionární zdroj určený k tepelnému
zpracování odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů.“
Jako první je uvedeno stanovení emisních limitů pro pyrolýzní zařízení, které
je přímo spojeno s kogenerační jednotkou, která využívá pyrolýzní plyn (např. pro
výrobu elektrické energie).
Specifické emisní limity jsou stanoveny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. pro zdroje
vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. V tomto případě jsou specifické
emisní limity stanoveny podle bodu 2.4.1. části II přílohy č. 8 pro stacionární zdroj 3.6.
Nicméně tyto specifické emisní limity nelze v tomto případě použít, poněvadž daný
stacionární zdroj (pyrolýzní jednotka) nemá výduch. U navazujícího stacionárního
zdroje s označením 1.2 na pyrolýzní jednotku (kogenerační jednotka) se příslušné
specifické emisní limity stanoví podle jeho celkového jmenovitého tepelného příkonu,
a to v bodu č. 2 části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (tedy EL pro NOx, TZL
a CO). Nad rámec vyhlášky stanovuje specifické emisní limity krajský úřad v povolení
provozu zdroje. K hodnotám specifických emisních limitů je nutno dále uvést,
že v případě naplnění definice zařízení tepelně zpracovávajícího odpad je nutné
přinejmenším stanovit emisní limity nejen pro znečišťující látky uvedené v bodech č. 2
části II přílohy č. 2 (viz výše) a 2.3 části I přílohy č. 4 (EL pro PCDD/F, Hg, Cd, Tl), ale
také pro všechny látky, u kterých příloha č. 4 bod 1.6 zákona o ochraně ovzduší
předepisuje kontinuální měření emisí (EL pro NO2, CO, TZL, TOC, chlor jako HCl,
fluor jako HF a SO2).
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V souladu s požadavky krajských úřadů je nutno navrhnout hodnoty emisních
limitů znečišťujících látek, které tyto úřady vymezí. Většinou se jedná o TZL, NO x,
SO2, TOC a CO (Lapčík, 2016).
Návrh specifických emisních limitů pro kogenerační jednotku spalující
pyrolýzní plyn (viz Tab. 20 níže) byl proveden s ohledem na požadavky MŽP a jednoho
z krajských úřadů a vzhledem k naměřeným emisním hodnotám.
Tab. 20: Návrh specifických emisních limitů pro kogenerační jednotku spalující pyrolýzní plyn

Znečišťující látka
(ZL)

Emisní limit

NOx

500 mg/Nm3

CO

650 mg/Nm3

Poznámky
Specifické emisní limity pro pístové spalovací
motory (kogenerační jednotky) – plynné palivo (příl. č. 2
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., část II, bod 2, tab. 2.1 - platné
od 1. ledna 2018); tepelný příkon >1 – 5 MW

TZL
SO2
TOC
HF
HCl
PCDD/F (Ʃ TEQ)
Hg
Cd
Tl

20 mg/Nm3
95 mg/Nm3
95 mg/Nm3
1 mg/Nm3
10 mg/Nm3
0,1 ng/Nm3
0,05 mg/Nm3
Ʃ0,05 mg/Nm3

Emisní limit - navržený
Emisní limit – navržený
Emisní limit - navržený
Specifické emisní limity pro spalovny odpadu (příl. č. 4 k
vyhlášce č. 415/2012 Sb., část I, bod 1, tab. 1.1)
Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně
zpracovávající odpad jiné než spalovny odpadu (příl. č. 4 k
vyhlášce č. 415/2012 Sb., část I, bod 2.3)

Pro pyrolýzní zařízení, které není spojeno s kogenerační jednotkou, platí
emisní limity dle bodu 2.3 části I přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (EL pro
PCDD/F, Hg, Cd, Tl) a specifické emisní limity stanovené podle bodu 2.4.1. části II
přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. pro stacionární zdroj 3.6.
Závěrem je nutno uvést, že Ministerstvo životního prostředí nemá pravomoc
stanovit specifické emisní limity pro jednotlivé stacionární zdroje, s výjimkou zdrojů,
pro které je vydáváno rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje podle § 11
odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, což není tento případ.
Pro jednotlivé zdroje různých pyrolýzních technologií, které je snaha
v současné době realizovat, je tedy nutno stanovit emisní limity výše uvedeným
způsobem.
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7

Závěr
Pyrolýzní technologie představují jednu z nejperspektivnějších technologií,

díky kterým dochází k účelné likvidaci odpadů, a to nejen těch komunálních. Výhodou
technologie je, že za současné likvidace odpadu dochází k produkci výstupních frakcí
v podobě kapalné, plynné a pevné složky. Takto vzniklé pyrolýzní produkty představují
komoditu, kterou lze uplatnit v široké škále odvětví. Od výroby elektrické energie
v kogeneračních a plynových jednotkách, při spoluspalování s hnědým uhlím nebo jako
palivo pro dálkové vytápění, až po kupříkladu výrobu pohonných hmot.
Na druhou stranu jde o zařízení, které není zcela prozkoumáno. I když se
o pyrolýze mluví již mnoho let, existuje celá řada pozitivních, ale i negativních názorů.
Dokonce existují i pyrolýzní jednotky, u kterých se po určité době provozu objevily
technologické a finanční problémy, které zapříčinily ukončení provozu. Tento fakt
dokládá celá řada případových studií. Jenže obdobné problémy mohou nastat i u jiných
a již zavedených zařízení uzpůsobených pro likvidaci odpadů. Stačí, aby v médiích byla
popsána nová technologie, u které však zároveň existují možná rizika, a problém je na
světě. V tu chvíli to u veřejnosti vyvolá obavy či strach a celý projekt pak může být
shozen ze stolu.
Každá, byť sebelepší technologie likvidace odpadů bude doprovázena
možnými riziky. Je však potřeba takovou technologii prověřit a zjistit, jaké vlivy mohou
vznikat a do jaké míry je lze eliminovat. Jednou z nich by mohla být právě pyrolýza,
jenž si bezesporu zaslouží větší pozornost.
Cílem disertační práce bylo celkové zhodnocení posuzování vlivů pyrolýzních
metod energetického využití komunálního odpadu na životní prostředí, ale i lidského
zdraví. Pro tyto účely bylo podrobně rozebráno téma odpadů, resp. komunálních
odpadů, v kontextu jejich skládkování, termického zpracování a statistického
vyhodnocení. Zhodnocení vlivů těchto zařízení pak vychází z platné legislativy
a z procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA.
Teoretická část se ve třetí kapitole zabývala odpady z historického pohledu až
po současnost s přihlédnutím k aktuální české a evropské legislativě i celkově oblasti
odpadového hospodářství. Zároveň byly nastíněny i jednotlivé postupy a způsoby
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nakládání s komunálními odpady. Důležitou podkapitolu tvořila problematika plastů
a plastových odpadů.
Čtvrtá kapitola popisovala jednotlivé způsoby energetického zpracování
komunálních odpadů. Podrobně jsou popsány tři základní termické procesy: spalování,
zplyňování a pyrolýza. U těchto technologií došlo k charakteristice jejich účelnosti
a využitelnosti s popisem jednotlivých technologických částí, popřípadě i jejich
možných rizik.
Pátá kapitola se věnovala pyrolýzním zařízením umožňujícím zpracování
komunálních odpadů. Okrajově bylo zmíněno i téma pyrolýzy pneumatik. Nicméně
stěžejním tématem kapitoly se stalo zhodnocení veškerých možných vlivů na životní
prostředí spojených právě s těmito technologiemi.
Závěrečná část disertační práce je zároveň i praktickou částí, přičemž autor této
akademické práce se podílel na zpracování oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
nazvané „Depolymerizace Šternberk“. Předmětem posuzovaného záměru je materiálové
využití plastového odpadu při použití nízkoteplotní depolymerizace. V současné době
je záměr podroben zjišťovacímu řízení dle ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda záměr bude
předmětem posuzování dle citovaného zákona. Záměr je zařazen do kategorie II záměry vyžadující zjišťovací řízení podle přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Výsledné hodnocení veškerých vlivů depolymerizační jednotky na životní
prostředí a lidské zdraví potvrzuje, že vlivem provozu záměru nedojde v žádném
případě k překročení limitních hodnot. Záměr bude mít pouze malý vliv na vznik emisí
v dotčené lokalitě, a také zanedbatelný vliv na vznik emisí hluku a výskytu odpadních
vod. I v rámci hodnocení veřejného zdraví daný záměr nezpůsobí změny zdravotního
rizika u dotčené populace.
V rámci posuzování vlivů pyrolýzních technologií pro energetické využití
odpadů na životní prostředí není z mnoha aspektů situace jednoduchá. Situace není
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ovšem jednoduchá ani v případech, kdy výstup z pyrolýzní technologie bude mít
charakter suroviny k dalšímu přepracování (pyrolýzní olej).
Navíc některé krajské úřady, v jejichž kompetenci je vedení procesů posuzování
vlivů na životní prostředí těchto zařízení, vyžadují takové konstrukční a provozní
detaily navrhovaných pyrolýzních zařízení, které nejsou pak uvedeny ani v příslušné
projektové dokumentaci (Lapčík, 2017).
Jak již bylo uvedeno výše, velká nedůvěra ze strany úřadů panuje v otázce
využití pyrolýzního oleje. Zde je oznamovatel většinou dopředu podezírán, že nebude
při případném přečerpávání oleje do cisteren dodržovat bezpečnostní předpisy a tedy
dojde ke kontaminaci podzemních vod a horninového prostředí. Rovněž panuje
nedůvěra v otázce případných odběratelů pyrolýzního oleje, přičemž v zahraničí je
pyrolýzní olej základním výstupním produktem, který je prodáván běžně rafineriím.
U nás pak proto většina potenciálních investorů při realizaci pyrolýzních technologií pro
energetické využití odpadů raději předpokládá výstavbu dalších kogeneračních
jednotek, které budou spalovat pyrolýzní olej a vyrábět elektrickou energii, byť by byl
prodej pyrolýzního oleje do rafinerie cenově výhodnější.
Dalším často vyskytujícím se jevem ve vyjádřeních dotčených samosprávných
celků a dotčených samosprávných úřadů jsou úvahy o tom, zda se při provozu
pyrolýzního zařízení nevydá zbytečně mnoho energie (vlastní spotřeba pyrolýzní
jednotky) na výrobu např. pyrolýzního oleje, o kterém je automaticky předpokládáno, že
bude využit jako palivo, i když oznamovatel předpokládá materiálové využití. Zde je
většinou ze strany úřadů uváděno, že je lépe např. plasty využít v klasické spalovně
(Lapčík, 2017).
Proces posuzování vlivů na životní prostředí by měl primárně hodnotit,
zda zařízení má, či nemá vliv na životní prostředí, samozřejmě v co nejširších
souvislostech. Nikoliv vést až filozofické úvahy o účelu posuzovaného zařízení.
Je nutno konstatovat, že připomínky výše uvedeného typu představují pouze zástupné
problémy, které mají jen ztížit proces posuzování vlivů na životní prostředí
a v konečném důsledku zkomplikovat realizaci zařízení.
Problematika zařazení pyrolýzních zařízení pro tepelné zpracování odpadů
a emisních limitů (EL) těchto zařízení nebyla, a mnohdy není ani nyní, zcela
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jednoznačná. V současné době je snaha realizovat v České republice pyrolýzní zařízení
různých technologií, pro které je nutno stanovit emisní limity. Proto je v disertační práci
i této problematice věnována náležitá pozornost.
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