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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PAVLÍK, P. Možnosti využití spalitelných odpadů pro redukce potřeby tepla z CZT: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra energetiky, 2010, 52 s. Vedoucí práce: Juchelková, D.  

Bakalářská práce se zabývá návrhem reálných moţností vyuţití energetického obsahu 

směsného komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města Bílovec. 

Účelem je sníţení spotřeby primárních zdrojů v stávajícím CZT. V první, teoretické 

části jsou nejprve vysvětleny základní pojmy v oblasti odpadů (definice, rozdělení, 

mnoţství, legislativa). Dále je popsáno samotné energetické vyuţívání odpadu 

s uvedení jednotlivých termických metod likvidace SKO, určení vhodných druhů 

odpadů pro jednotlivé metody a shrnutí výhod a nevýhod daných metod. V druhé části 

je provedena analýza dat vytipovaného regionu. Na základě analýzy je navrţeno několik 

moţností řešení. Pouţitím rozhodovací tabulky je vybrán nejvhodnější návrh, který je 

v poslední, třetí části práce dále zpracován (základní návrh pouţitých technologií, 

energetická bilance a ekonomická rozvaha). Při výběru a návrhu nejvhodnější varianty 

byl kladen důraz na technickou i ekonomickou proveditelnost řešení. 

  

  

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

PAVLÍK, P.  Possibilities Solution Concept for the Land Filling of the Municipal 

Waste: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2009, 52 p. Thesis head: 

Juchelková, D.   

This bachelor thesis deals with the real possibility of using the energy content of mixed 

municipal waste generated in the cadastral area of the city Bílovec. The purpose is to 

reduce the consumption of primary sources in the current district heating. The first, 

theoretical part is devoted to the explanation of the basic concepts of waste (definition, 

classification, quantity, and legislation). Then, the utilization of waste energy with the 

various methods of the thermal disposal of mixed municipal waste is described, 

followed by the determination of the appropriate types of waste for each method and the 

summary of the advantages and disadvantages of these methods. The second part is 

devoted to the analysis of the data of the suggested region. Based on the analysis several 

possible solutions are proposed. Using a decision table, the best proposal is selected, 

and further detailed in the third part (the basic suggestion of the technologies, energy 

balance and economic balance). When selecting the best proposal variants, emphasis 

was laid on technical and economic feasibility of the solution.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

CZT  centrální zdroj tepla 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká Republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ERÚ  Energetický regulační úřad ČR 

EU  Evropská Unie 

KO  komunální odpad 

MÚ  Městský Úřad 

PCDD  polychlorované dibenzo-dioxiny 

PCDF  polychlorované dibenzo-furany 

SKO  směsný komunální odpad 

TUV  teplá uţitková voda 
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1. ÚVOD 

Odpad je nedílnou součástí lidského ţivota a uţ od počátku je s vývojem lidské 

společnosti spojen vţdy také vznik odpadů. Přesto nebylo potřeba po dlouhou dobu 

zabývat se nakládáním se vznikajícím odpadem. Drtivá většina odpadů byla 

biologického původu a jednalo se tak o látky samy rozloţitelné a pro lidstvo i přírodu 

bezpečné. Většinou byl tento odpad také lidmi vyuţíván pro kompostování. Můţeme 

tedy tvrdit, ţe lidstvo ţilo velmi dlouho dobu téměř bez vzniku odpadů, protoţe vzniklý 

odpad se bezezbytku vyuţil, popř. sám biodegradačním procesem zneškodnil. Situace se 

ovšem začala měnit. Vznikající odpady uţ nebyly jen biologického původu a stále více 

se začaly objevovat i odpady jiné. Přestal tedy platit uzavřený cyklus vzniku a vyuţití 

odpadů, protoţe ne všechny odpady se daly vyuţít a uţ vůbec ne všechny odpady byly 

rozloţitelné, nebo by jejich samovolný rozklad trval desítky, moţná stovky let. Proto 

přišla potřeba začít se vznikajícím odpadem nějak nakládat. Rychle se rozvíjející 

průmysl a technologie s sebou přinesli i rychle rostoucí mnoţství odpadů. 

Nejjednodušší moţností bylo odpady skladovat na určitém místě – skládce. Protoţe se 

charakter a hlavně nebezpečnost odpadů měnila, došlo k vytvoření nových metod jejich 

skládkování. Vyřešil se tak částečně problém s ekologickou nebezpečností, nedošlo 

však k řešení toho hlavního problému, tedy snahy o maximální vyuţití odpadů a 

přiblíţení se tak stavu „bezodpadovému“. 

Je zcela jasné, ţe nelze vytvořit takový systém, u kterého by nevznikaly ţádné 

odpady, respektive by všechny vznikající odpady byly bezezbytku dále vyuţity. Mělo 

by ovšem být naším cílem co moţná největší procento odpadů dále se ziskem vyuţít. 

První a zcela logickou cestou je pokusit se o sníţení mnoţství vznikajících odpadů. To 

je ovšem spojeno s určitou mírou sníţení komfortu ţivota a v dnešní době, kdy se 

celosvětově zvyšuje ţivotní úroveň, není toto řešení pro většinu vyspělých zemí 

přípustné.  Další cestou je odpad recyklovat a sníţit tak spotřebu primárních surovin. To 

je bezesporu správná cesta. I zde je ovšem jasné, ţe recyklace má své meze a není 

technologicky moţné nebo ekonomicky výhodné recyklovat odpad bezezbytku. Odpad 

je tak bez dalšího vyuţití uloţen na skládku. Ovšem i v takto uloţeném odpadu, který se 

na první pohled jeví jako bezcenný, je „něco“, co by pro nás, jako pro racionálně 

uvaţující lidi, mělo mít význam. Tím „něčím“ je energie obsaţená v odpadu. Je tedy na 

místě pokusit se tuto energii vyuţít. Při termickém zpracování odpadů máme moţnost 

získat jak energii ve formě tepla, tak i ve formě elektrického proudu. Další výhodou je 

také sníţení objemu odpadů ukládaných na skládce. V neposlední řadě je třeba si také 

uvědomit, ţe vyuţitím energie odpadů se sníţí spotřeba primárních zdrojů. Protoţe je 

ČR energeticky nesoběstačná a musí energie v různých formách dováţet, rozhodně se 

tak jedná o významnou moţnost jak sníţit energetickou závislost na dovozu, coţ je 

jeden z hlavních cílů Vlády ČR a měl by to být také cíl nás všech, protoţe jen opravdu 

nezávislý člověk můţe být opravdu svobodný. 
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2. ODPADY 

2.1 Definice odpadů  

Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. definuje odpad takto: Odpad je kaţdá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k tomuto zákonu [7]. Odpady tedy 

můţeme chápat jako fyzické věci, které pro nás uţ nemají další praktický význam a je 

naší potřebou nebo povinností ze zákona se takovéhoto odpadu zbavit. 

2.2 Rozdělení odpadů 

Rozdělení odpadů je moţné podle mnoha hledisek: 

 podle skupenství: odpady se dělí podle fyzikálních vlastností na odpady pevné, 

kapalné, plynné a směsné 

 podle původce: záleţí, jakým druhem činnosti odpady vznikly. Jedná se o 

odpady z těţby a výroby, průmyslový odpad, zemědělský, komunální odpad 

 podle vyuţitelnosti: jedná se o odpady dále nevyuţitelné a odpady které mají 

potenciální vyuţití 

 podle nebezpečnosti: nebezpečný odpad má jednu nebo více nebezpečných 

vlastností, které svým charakterem mohou způsobit zdravotní nebo ekologické 

škody. Patří sem toxický, výbušný, vysoce hořlavý a infekční odpad. Odpady, 

které nespadají do této kategorie, se nazývají ostatní a svými charakterovými 

vlastnostmi jsou pro lidi i ţivotní prostředí bezpečné 

Protoţe jsou odpady různorodým materiálem s velmi odlišnými vlastnostmi a lze je 

dělit do mnoha skupin, byl proto vytvořen katalog odpadů, který kaţdému druhu 

odpadů přiřazuje kódové označení. Katalog odpadů je oficiálním podkladem pro určení 

druhu odpadů a je přílohou zákonu č. 381/2001 Sb. 

2.3 Mnoţství vznikajících odpadů 

Kapitola vychází ze Statistické ročenky ţivotního prostředí České republiky 2007, 

vydané Ministerstvem ţivotního prostředí ČR [1] 

 Podle odhadů vznikne kaţdý rok na území ČR přibliţně 30 mil. tun odpadu 

celkem, z toho je asi 4 mil. tun odpadu komunálního, tedy přibliţně 400 kg odpadů na 

osobu za rok. To nás v Evropě řadí spíše mezi průměrné producenty odpadu, tomu 

odpovídá i evropský průměr – 440 kg/os. Trend vývoje mnoţství odpadů v ČR, 

v Evropě i ve světě v posledních letech vysoce stoupá. Mnoţství vznikajících odpadů ve 

vybraných zemích Evropy a USA je uveden na Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Roční produkce odpadů z domácností ve vybraných zemích [4] 

2.4 Legislativa v ČR 

Kapitola vychází informací Ministerstva ţivotního prostředí ČR [1] 

V České republice vznikl první zákon o odpadech aţ po roce 1990. Předtím nebylo 

nakládání s odpady na legislativní úrovni nijak zvláště kontrolováno ani řízeno. 

Problematika odpadového hospodářství je poměrně rozsáhlá, z toho vyplývá, ţe i 

legislativa je v tomto směru poměrně obsáhlá a řídí se mnoţstvím nařízení, vyhlášek a 

zákonů. Pro problematiku nakládání s odpady je nejdůleţitější Zákon o odpadech č. 

185/2001 Sb. a jeho poslední změna - zákon č. 383/2008 Sb. Tento zákon určuje 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost 

orgánů veřejné správy. Důleţitá je také Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva ţivotního 

prostředí, která stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

V současné době se také začíná sjednocovat legislativní prostředí pro odpadové 

hospodářství v jednotlivých zemích EU. Jednotný standart pro nakládání s odpady má 

pomoci lépe odpady vyuţívat v rámci celé EU a počítá také se značným zavedením 

termické likvidace odpadů. I ČR se snaţí být v souladu s evropskými směrnicemi a lze 

tak předpokládat podporu spalování odpadu vhodnými legislativními kroky.  
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3. TERMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

Kapitola vychází ze Statistické ročenky ţivotního prostředí České republiky 2007, 

vydané Ministerstvem ţivotního prostředí ČR [1] 

 3.1 Termické zpracování odpadů v ČR 

Termické zpracování odpadů v ČR je realizováno buď samostatnou spalovací 

jednotkou, nebo zařízením pro spoluspalování odpadů s jiným palivem. Legislativní 

pravidla pro termické zpracování odpadů se řídí mnoţstvím zákonů, nejvýznamnějšími 

jsou Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a rady, u nás pak nařízení vlády č. 

354/2002 Sb. Největší důraz je kladen na emisní limity spaloven, které jsou 

několikanásobně niţší neţ u konvenčních zdrojů. I přesto se jakákoliv výstavba nové 

spalovny potýká s odporem místních obyvatel i ekologických aktivistů. 

V ČR jsou v provozu jen tři spalovny komunálního odpadu. Jedná se o spalovny 

odpadů v Praze, Brně a Liberci. Spalovna v Praze – Malešicích je s kapacitou 310 000 

tun odpadu ročně největší v republice, do provozu byla uvedena v roce 1998, její 

tepelný výkon je 1 800 000 GJ/rok. Spalovna SAKO v Brně je nejstarší SKO na našem 

území, provozována je od roku 1989, kapacitu je 240 000 tun ročně. Nejmladší a 

zároveň nejmodernější spalovnou je TERMIZO Liberec dostavěná v roce 1999, její 

kapacita je 96 000 tun ročně a tepelný výkon 610 000 GJ/rok, zásobuje asi 13 000 

domácností. 

Součástí legislativy v oblasti odpadů je také povinnost nakládání s nebezpečným 

odpadem a jeho zpracování. O zpracování takovéhoto odpadu se starají převáţně 

spalovny nebezpečného odpadu, kterých je na území ČR přibliţně 30 a nacházejí se 

hlavně v oblastech s výskytem průmyslového a nemocničního odpadu. Emisní limity a 

také dohled orgánů státní správy je u těchto spaloven na ještě vyšší úrovni neţ u 

spaloven KO. Geografické rozloţení spaloven na území ČR je zobrazeno na Obr. 3.1. 

3.2 Termické zpracování odpadů v zemích EU 

Převáţně západní země EU jsou ve spalování komunálního v mnohém před ČR. 

Jedná se hlavně o podporu SKO jak z legislativního hlediska, tak i z pohledu veřejnosti. 

V mnoha zemích je SKO součástí městských aglomerací, v některých případech se 

spalovna nachází přímo v centru města. Velmi propracované systémy odpadového 

hospodářství s rozvinutým vyuţíváním jak materiálového, tak energetického potenciálu 

odpadu jsou jiţ tradičně ve vyspělých zemích západní Evropy. Příkladem můţe být 

např. Velká Británie, nebo ze zemí mimo EU Švýcarsko, které v roce 2000 vydalo 

nařízení, ţe veškerý odpad musí být 100% vyuţit. Po důkladné recyklaci vyuţitelných 

sloţek dochází k termickému zpracování zbylého odpadu v některém z 31 zařízeních na 

termickou likvidaci odpadů v zemi. 
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3.3 Budoucnost termického zpracování odpadů v ČR 

V ČR zásadně ovlivňuje budoucí vývoj termické likvidace odpadů nařízení EU ze 

dne 26.3.1999 - Směrnice č. 99/31/ES, která určuje závazky členských států 

ve sniţování mnoţství odpadů ukládaných na skládky. Toto nařízení počítá se sníţením 

skládkovaných odpadů v roce 2020 o 65% oproti roku 1995, coţ by v ČR znamenalo 

moţnost ukládat na skládky pouze 25% vznikajícího směsného komunálního odpadu. 

Zbytek bude muset být zlikvidován jinou metodou neţ skládkováním. Moţností jak 

toho dosáhnout je KO termicky likvidovat, navíc je technologie termické likvidace vţdy 

spojena s vyuţitím energie v odpadu obsaţené. Tím pádem je sníţená také míra 

energetické závislosti na dovozu, protoţe odpad částečně nahrazuje primární zdroje 

energie, které musíme dováţet. 

Stát jiţ také změnil strategii a začíná výstavbu spaloven pomalu podporovat. 

Z legislativního hlediska se na spalovny odpadů začíná pohlíţet jako na energetické 

zdroje a tím pádem je moţné čerpat dotace na jejich výstavbu. Průlom pro rozvoj 

spaloven by mohl znamenat počátek roku 2010, kdy začne stát dotovat výstavbu zdrojů 

pro termickou likvidaci odpadů. Dotace aţ do výše 3 mld. Kč čerpá peníze 

z Operačního programu Ţivotního prostředí a je podmíněná minimální kapacitou 

spalovny - 60 tisíc tun odpadů ročně. Program počítá také s moţností dotace na zdroje, 

které spolu spalují komunální odpady.  

 

 

Obr. 3.1 Rozmístění spaloven na území ČR [1] 
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4. METODY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ KO 

S VYUŢITÍM JEHO ENERGETICKÉHO 

OBSAHU 

4.1 Spalování odpadů 

Jedná se o nejčastěji pouţívanou technologii pro termické zpracování odpadů. Pro 

spalování odpadů platí stejné zákonitosti jako pro spalování jakéhokoliv jiného tuhého 

paliva. Spalování tedy obecně chápeme jako oxidačně exotermickou reakci, která 

probíhá s přebytkem vzduchu, tedy s nadstechiometrickými podmínkami. Samostatné 

spalování odpadů je moţné pouze za předpokladu, ţe obsahují dostatečně vysoký podíl 

hořlaviny. V opačném případě musí být pouţit ještě přídavný (sekundární) zdroj tepla, 

např. zemní plyn [4]. 

4.1.1 Princip spalování odpadů 

Spalování je fyzikálně chemický děj slučování hořlaviny s okysličovadlem, 

přičemţ je probíhající chemická reakce doprovázená vývinem tepla, které je vázáno 

v hořlavině obsaţené v palivu[11]. Do spalovací komory tedy musíme dodat palivo 

obsahující dostatečné mnoţství hořlaviny a spalovací vzduch. Samotné spalování 

odpadů můţeme rozdělit do jednotlivých stupňů (zón), jak je uvedeno na Obr. 4.1. 

V první zóně dochází k sušení paliva, uvolňuje se vlhkost v palivu. V druhé zóně 

dochází k dostatečnému uvolnění prchavé hořlaviny a na konci zóny dojde k zapálení 

paliva. Ve třetí zóně probíhá samotné hoření, ve čtvrté zóně dohořívají poslední zbytky 

hořlaviny. Pro správný průběh spálení je velmi podstatné mnoţství vzduchu 

přiváděného do jednotlivých zón a také doba setrvání paliva v těchto zónách. Tyto 

parametry výrazně ovlivňují kvalitu hoření a také vznikající emise. 

Spalování odpadů je spojeno se vznikem nebezpečných látek, můţe se jednat jak o 

plynné emise, tak o tuhé zbytky po spálení, proto je spalování odpadů omezeno různými 

technologickými postupy a legislativními nařízeními. Mezi technologické omezení patří 

minimální výhřevnost odpadu. Aby byl schopen sám hořet, musí být výhřevnost tuhého 

paliva (SKO) min. 5 MJ*kg
-1

, není-li tomu tak, musíme pouţít sekundární palivo 

přiváděné do spalovací komory. Dále pak vlhkost paliva, obsah chlóru a nebezpečných 

látek. Podstatné je také fyzikální skupenství odpadu (musíme volit vhodný druh 

spalovacího zařízení). Z legislativních omezení se jedná převáţně o dodrţování 

emisních limitů spalin vypouštěných do ovzduší a také teplota a doba setrvání spalin 

v dohořívací komoře. Pro spalování SKO je dána teplota 850°C a doba setrvání min. 2 

s při obsahu referenčního kyslíku min. 6%. Při spalování průmyslového odpadu je to 

min. 900°C po dobu min. 1 s, obsahuje-li odpad více neţ 1%hm halogenových 

organických látek v přepočtu na chlór, pak musí být teplota min. 1100°C a doba 

setrvání min. 2 s, obsahuje-li odpad při koncentraci 10 mg*kg
-1

 nebo více vysoce-
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stabilní organické látky musí být teplota min. 1200°C a doba setrvání min. 2 s. 

Referenční obsah kyslíku je vţdy min. 6% [2].  

Obr. 4.1 Rozdělení zón při spalování [4] 

 

4.1.2 Druhy spalovacích zařízení 

Pro správné spalování určitého typu odpadu je vţdy důleţitá volba vhodného druhu 

spalovacího zařízení. Všechny druhy zařízení musí zajistit dostatečné promísení 

odpadů, dostatečnou dobu setrvání odpadu ve spalovací komoře potřebnou pro jeho 

dokonalé vyhoření a také umoţnit dobrý přístup spalovacího vzduchu v potřebném 

mnoţství a teplotě do míst hoření. 

 Roštové spalovací zařízení 

Jedná se o nejjednodušší způsob spalování pevných paliv. Palivo je přiváděno na 

děrovaný rošt, ten můţe být buď pevný, nebo pohyblivý. Otvory v roštu slouţí pro 

přívod spalovacího vzduchu do ohniště, dochází tak i k chlazení roštu.  Pevné rošty 

nejsou pro spalování odpadů vhodné, neboť nedochází k dokonalému vyhoření. 

Pohyblivé otvory jsou pro spalování odpadů vhodnější, dochází k promísení odpadů a 

lepšímu přístupu vzduchu, coţ řeší problém s nedostatečným stupněm vyhoření 

odpadu[4]. Schéma roštových spalovacích zařízení je uvedeno na Obr. 4.2. 
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Podle konstrukce roštu dělíme roštové spalovací zařízení: 

 Pásové rošty 

 Posuvné rošty 

 Vratisuvné rošty 

 Válcové rošty 

Pásové rošty. Rošt tvoří nekonečný otáčející se pás z jednotlivých roštnic, odpad 

prohořívá na horní ploše, spodní plocha je chlazena přiváděným spalovacím vzduchem. 

Nevýhodou je, ţe odpad pouze leţí na horní ploše a není tak dostatečně promícháván 

coţ negativně ovlivňuje kvalitu hoření [3]. 

Posuvné rošty. Jedná se o soustavu několika pohyblivých roštů uspořádaných sestupně 

za sebou. Palivo při přechodu mezi jednotlivými rošty přepadává na niţší rošt a dochází 

tak k jeho promíchání a přehrnutí. 

Vratisuvné rošty. Palivo přiváděné do spalovací komory gravitační silou klesá 

v komoře směrem dolů, jednotlivé rošty se posouvají proti pohybu paliva a tím palivo 

brzdí v pohybu. Dochází tak k lepšímu promísení paliva i k delší době setrvání paliva ve 

spalovací komoře, coţ zaručuje dostatečné prohoření. Jedná se o velice vhodný druh 

roštu pro termickou likvidaci KO. 

Válcové rošty. Rošt je tvořen několika válci uspořádanými stupňovitě za sebou. Válce 

tak vytvářejí dno spalovací komory.  Palivo je přiváděno na nejvyšší válec, válce rotují 

ve stejném směru a dochází tak k přesouvání odpadů na další, níţe poloţený válec. 

Jednotlivé válce se mohou otáčet různou rychlostí a je tak moţné efektivně regulovat 

dobu setrvání odpadu v jednotlivých zónách při spalování a také přivádět potřebné 

mnoţství spalovacího vzduchu.  

 Schémata jednotlivých druhů roštových spalovacích zařízení s vyznačenými 

vstupy a výstupy jsou uvedena na Obr. 4.2. 

Obr. 4.2 Schémata jednotlivých druhů roštových zařízení [2],[3] 
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 Rotační spalovací zařízení 

Rotační pec (Obr. 4.3) je mírně skloněná válcová nádoba, vodorovně umístěná. 

Odpad je dávkován čelem pece společně s přívodem spalovacího vzduchu. Při rotaci 

pece dochází díky mírnému sklonu válce k postupnému posouvání a promíchávání 

odpadu. Výhodou je poměrně malá citlivost na druh, sloţení a vlhkost paliva. Je tak 

vhodná i pro spalování pastovitých odpadů a vodárenských kalů [2]. 

Obr. 4.3 Schéma rotační pece [4]  

 Fluidní ohniště 

Princip fluidního spalování je zaloţen na vznosu paliva pomocí spalovacího 

vzduchu přiváděného velkou rychlostí do dolní části spalovací komory, tzn. ţe palivo je 

nadlehčováno proudem spalovacího vzduchu (Obr. 4.4). Výhodou fluidního spalování 

je moţnost spalovat odpady ve všech stavech skupenství. Pro spalování kapalných a 

plynných odpadů je však nutno pouţít k vytvoření fluidní vrstvy pomocného externího 

inertu, např. keramická drť, písek.  Další výhodou je velký reakční povrch paliva a také 

stejná teplota v celém pásmu hoření. Nevýhodou je poţadavek na stejnou zrnitost 

pevného paliva, je tedy nutné palivo předem upravit drcením [4]. 

Obr. 4.4 Schéma fluidního ohniště [4] 
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 Etáţové pece 

Pec má tvar stojatého válce, rozděleného na 

jednotlivá patra (Obr. 4.5). Osou válce prochází 

hřídel, která je v patrech opatřena rameny 

s lopatkami. Jednotlivá patra jsou opatřeny 

otvory uprostřed a na okraji. Odpad je lopatkami 

střídavě přemisťován k okraji a poté zase ke 

středu. Vzduch a spaliny proudí proti směru 

pohybu odpadu. Doba setrvání odpadu v peci je 

velmi dlouhá a proto je tento druh pece vhodný 

pro spalování kalů v ČOV a odpadů s vysokou 

mírou vlhkosti [4]. 

Obr. 4.5 Schéma etáţové pece [3] 

 Muflové pece 

Princip spalování odpadů v muflové peci je 

podobný klasickému spalování na pevném roštu. 

Pevný rošt však chybí a odpad se spaluje na 

podlaze pece, buď v keramické nístěji na desce, 

nebo ve vaně (Obr. 4.6). Technologie je vhodná 

pro likvidaci odpadů převáţně v kapalné, 

kašovité nebo pastovité formě, popř. pro odpady, 

které během spalování mění své skupenství [4]. 

 

Obr. 4.6 Schéma muflové pece [3] 

 Šachtové pece 

Princip je odvozen z osvědčeného způsobu 

pouţívaného v průmyslových a hutnických 

provozech. Zařízení se skládá ze šachty 

(spalovací komory), dohořívací komory, 

spalovacího a vynášecího roštu.  Pec je 

konstruována jako kuplovna (šachta je 

orientována kolmo dolů) nebo jako šikmá pec 

(šachta je orientována dolů pod určitým uhlem). 

Toto provedení je na Obr 4.7. Vsázka (odpad) 

klesá gravitační silou dolů ve směru orientace 

šachty směrem dolů oproti proudícím spalinám – 

tzv. protiproudový princip [4].  

Obr. 4.7 Schéma šachtové pece [3] 
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 4.1.3 Druhy odpadů vhodných pro spalování 

Metoda spalování odpadů je nejstarší a technicky nejlépe zvládnutou metodou 

termické likvidace odpadů. Díky svému širokému rozsahu a mnoţství druhů 

spalovacích zařízení se hodí pro většinu odpadů. Proto se v současné době jedná o 

nejpouţívanější způsob likvidace odpadů. Spalovat můţeme odpady tuhé, kapalné, 

pastovité i plynné. Technologie je vhodná jak pro komunální a průmyslové, tak i 

nebezpečné odpady. Určujícím parametrem je vţdy výhřevnost odpadu. Odpady 

s výhřevností menší neţ 5MJ˙kg
-1

 nejsou schopny samy hořet a musíme dodávat 

sekundární palivo, proto je v takovém případě vhodné zváţit pouţití jiné metody, 

případně likvidovat odpad jiným způsobem neţ termicky. Většina spalovacích zařízení 

je konstruována na konkrétní druh, sloţení a výhřevnost odpadu. Spalování odpadu 

s jinými parametry bývá problematické, např. u komunálního odpadu, kde se sloţení 

odpadu výrazně mění. To sebou nese řadu technických komplikací.   

4.1.4 Výhody a nevýhody spalování odpadů 

Výhody spalování: 

 Moţnost likvidace mnoha druhů nebezpečných odpadů s výsledným sterilním 

zbytkem po spalování, u mnoha druhů častokrát jediná moţnost likvidace. 

 Moţnost vyuţití zbytků po spalování, např. jako alternativní stavební surovinu. 

 Rychlost likvidace odpadu (minuty aţ hodiny při spalování oproti mnoha létům 

při skládkování) a sníţení objemu (přibliţně na 20% aţ 40% původního 

objemu). 

 Jedná se o exotermickou reakci, moţnost vyuţít vzniklé teplo pro výrobu páry a 

elektrické energie a poté pro potřeby CZT.  

 Sníţení potřeby primárních zdrojů a tím pádem sníţení energetické závislosti na 

dovozu. 

  do jisté míry nevyčerpatelný zdroj. 

Nevýhody spalování: 

 Nezbytnost technologického celku na čištění spalin, z důvodu nutnosti čištění 

spalin vysoké investiční náklady a poté náklady na provoz, údrţbu a inovaci. 

 Častokrát upřednostňování před důkladnější recyklací. 

 Negativní postoj ekologických organizací a veřejnosti. 

 Emise škodlivých látek do ovzduší. 

 Nebezpečný odpad ve formě filtračního koláče po čištění spalin. 

 Vyšší náklady na zneškodnění odpadu v porovnání se skládkováním. 

 Problematické vyuţití vznikajícího tepla po výrobě elektrického proudu. 

 Zatíţení dopravní infrastruktury v okolí spalovny z důvodu svozu odpadu. 
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4.2 Zplyňování odpadů 

Zplyňování odpadů je nejmladší a také nejmodernější metodou termické likvidace 

s vyuţitím energetického obsahu odpadu. Jedná se o přeměnu materiálu obsahujícího 

uhlík na směs hořlavých plynů. Kromě redukce objemu je nespornou výhodou zisk 

hořlavého plynu, který lze po vyčištění pouţít jako plynné palivo. Tento plyn můţeme 

transportovat a vyuţít jej mimo zplyňovací jednotku. Neplatí tedy, ţe místo vyuţití 

výsledného produktu, musí být v místě zpracování jako u spalovny. 

4.2.1 Princip zplyňování odpadů 

Celá kapitola vychází z: Obroučka, K.: Termické zneškodňování odpadů [3] 

Principem zplyňování je přeměna odpadů obsahujících uhlík nebo uhlíkaté 

sloučeniny na plynné hořlavé látky za podstechiometrických podmínek a vyšší teploty, 

řádově od 800°C výše. Díky vyšší teplotě dochází k rozštěpení sloučenin uhlíku 

převáţně na CO a H2. Vysoká teplota také zajišťuje redukci tvorby toxických látek jako 

furany, dioxiny a PBC. Celý proces probíhá v redukční atmosféře a vznikají při něm tři 

výsledné sloţky. Tuhá spolu s kapalnou sloţkou, obsahující nerozloţené zbytky po 

zplyňování. Tuhá sloţka je chlazena ve vodní lázni a tavena do formy granulátu, 

pouţitelném pro výrobu různých stavebních hmot.  Hlavním produktem je syntézní 

plyn, který se skládá obvykle z CO, CO2, CH4, H2, H2O, N2. Surový plyn je po výstupu 

z reakční komory silně znečištěn a pro jeho další vyuţití je potřeba z něj odfiltrovat 

všechny neţádoucí nečistoty. Čištění plynu probíhá obvykle pomocí cyklónů, 

elektroodlučovačů a různých druhů vypírek. Výsledný vyčištěný plyn je díky své 

vysoké výhřevnosti vhodný např. pro paroplynový cyklus nebo k topným účelům. 

Odpad musí být před vstupem do reakční komory drcen na určitou granulometrii a 

tříděn. K získání stanovené teploty v reakční komoře se pouţívá hořák spalující buď 

vlastní vyrobený plyn, nebo sekundární zdroj tepla v podobě zemního plynu, oleje, 

popř. různých kapalných odpadů a chemikálií s vysokou výhřevností.   

4.2.2 Druhy zplyňovacích technologií 

Velké jednotky na zplyňování komunálního odpadu jsou schopny zpracovat ročně 

aţ 220 000 tun odpadu. Zeměmi s nejvyšším počtem takovýchto instalací jsou 

Německo, Japonsko, Norsko. Mezi největší dodavatele zplyňovacích jednotek patří 

společnosti Energos Ltd. (Velká Británie), Thermoselect (Švýcarsko) a Enerkem 

(Kanada). 

 Thermoselect 

Technologie společnosti Thermoselect (Obr. 4.8) se v současné době řadí mezi 

nejpropracovanější systémy na zplyňování odpadů. Skládá se z jednotlivých procesů: 

komprimování, odplyňování, zplyňování, čištění syntézního plynu a vyuţití získaného 

plynu pro energetické účely. 
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Komprimování. Dochází ke třídění a úpravě odpadu. Odpad je drcen a 

homogenizován, poté je lisován a přiváděn do sušící komory. 

Odplynění. Dochází k sušení a odplynění odpadu. Odplynění probíhá v odplyňovacím 

kanálu, který vede do vysokoteplotního reaktoru. 

Zplyňování. K samotnému zplyňování odpadu dochází ve vysokoteplotním reaktoru, 

který je vyhříván hořáky spalujícími zemní plyn. V reakční komoře dosahuje teplota aţ 

1600°C a dochází zde k štěpení organických látek (vč. metanu) aţ na CO a H2, které 

jsou vyuţívané v následném spalovacím procesu. V horní části reaktoru je dohořívací 

komora, ve které je udrţována teplota 1200°C. V dolní části je pak přívod kyslíku 

z externího zařízení pro výrobu kyslíku. Za přívodem kyslíku je umístěna 

homogenizační komora s dalšími podpůrnými hořáky. Struska po výstupu 

z homogenizační komory padá do vodní lázně, kde je zchlazována, vlivem chladící 

vody také granulována a poté vynášecím zařízením dopravována na magnetický 

separátor.  Dochází k separaci kovů a poté k uskladnění do bunkru strusky. 

Čištění plynu. Probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni dochází k oddělení pevných 

částic, ve druhém stupni potom k dočištění plynu od různých dehtových látek. Způsob 

provedení čistění syntézního plynu se u různých instalací liší a navrţené řešení vţdy 

zohledňuje způsob následného vyuţití plynu, finančních moţností a potřeb investora. 

Technologie Thermoselect vyuţívá nejčastěji mokré vypírky u obou stupňů, coţ sebou 

nese značné nároky na systém čištění odpadních vod a zvýšené náklady na sorbent. 

Vyuţití získaného plynu. Výsledný vyčištěný syntézní plyn je pouţíván ve spalovacím 

zařízení, které je navrţeno pro specifické vlastnosti a výhřevnost plynu. Nejčastěji je 

instalována kogenerační jednotka, která umoţňuje výrobu elektrické energie a 

nízkopotenciálního tepla.  

Obr. 4.8 Schéma technologie zplyňování odpadu Thermoselect [6] 
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4.2.3 Druhy odpadů vhodných pro zplyňování odpadů 

Zplyňování odpadů dovoluje zpracovat různé druhy odpadů, včetně odpadů 

kapalných a pastovitých. Důleţité je sloţení odpadů, nejvhodnější jsou odpady stejného 

nebo velice podobného sloţení. Proto je tato technologie pouţitelná pro většinu 

jednodruhového průmyslového odpadu, kaly z čistíren odpadních vod, pouţité oleje. 

Mezi vhodné odpady pro tuto technologii lze zařadit i biomasu, a to v různých formách. 

Nejčastěji dochází k pouţití zplyňování ve větších dřevozpracujících podnicích. 

Dochází k energetickému vyuţití odpadního dřeva pro vyhřívání sušících místností. Pro 

zpracování komunálního odpadu je potřeba mít velmi kvalitně vytříděnou sloţku, coţ 

vytváří potřebu na dodatečné třídění, tím dochází k zvýšení energetických, provozních i 

investičních nákladů.    

4.2.4 Výhody a nevýhody zplyňování odpadů 

Výhody zplyňování: 

 Moţnost likvidace i kapalných a pastovitých odpadů s výsledným sterilním 

zbytkem, u mnoha druhů častokrát jediná moţnost likvidace. 

 Podle zpracovaného odpadu moţnost vyuţití výsledného sterilního zbytku po 

zplyňování, např. jako alternativní stavební surovinu. 

 Sníţení objemu a v určitých případech i nebezpečnosti daného odpadu. 

 Moţnost vyuţít vyčištěný plyn v zařízeních mimo zplyňovací jednotku, moţnost 

skladovat tento plyn a pouţít aţ v případě potřeby (teplo pro výrobu páry a 

elektrické energie a poté pro potřeby CZT, pouţití plynu i v mobilních 

spalovacích motorech).  

 Sníţení potřeby primárních zdrojů, sníţení energetické závislosti na dovozu. 

 Menší nároky na čištění spalin (díky vysokým teplotám zabránění vzniku 

PCDD/PCDF) 

Nevýhody zplyňování: 

 Nutnost čištění syntézního plynu (potřeba technologie pro čištění plynu). 

 Nároky na sloţení, vlhkost a výhřevnost zpracovávaného odpadu. 

 Potřeba přídavného (podpůrného) paliva, nutnost pouţití čistého O2. 

 Vypouštění emisí do ovzduší po spálení plynu. 

 Vyšší náklady na provoz z důvodu nutnosti čištění plynu a přípravy odpadu. 

 Vznikající odpady z čištění plynu (kaly z čištění procesní vody, filtrační koláč). 

 Zatíţení dopravní infrastruktury v okolí instalace z důvodu svozu odpadu. 

 Vyšší náklady na likvidaci oproti skládkování, nutnost dotací. 
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4.3 Pyrolýza odpadů 

První pyrolýzní technologie a celky se začaly objevovat přibliţně v 70. létech 20 

století. V dnešní době se jedná o velmi dobře technicky zvládnutý proces likvidace 

převáţně jednopruhového odpadu (biomasa, staré pneumatiky, kaly z čistíren odpadních 

vod, tříděné sloţky komunálního odpadu, plasty). I do budoucna se tato metoda jeví 

jako perspektivní, dojde-li k rozvoji pěstování biomasy v ČR jak odborníci 

předpokládají, zplyňování a pyrolýza se stanou nejvhodnější technologií pro energetické 

vyuţívání tohoto paliva.  

4.3.1 Princip pyrolýzy odpadů 

Pyrolýzu probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni dochází k pyrolýze 

(odplynění) odpadů, které můţe probíhat buď za nepřístupu vzduch nebo za jeho 

nedostatku (podstechimetrické podmínky). Jedná se o silně endotermický děj a teplo 

musíme dodávat externím zdrojem, nejčastěji hořák na zemní plyn, nebo teplem 

vzniklým spálením pyrolýzního plynu v reakční jednotce.  

Podle reakční teploty při pyrolýzním procesu rozlišujeme: 

 Nízkoteplotní pyrolýzu, reakční teplota je pod 500°C. 

 Středněteplotní pyrolýzu, reakční teplota je v rozmezí 500°C – 800°C. 

 Vysokoteplotní pyrolýzu, reakční teplota je nad 800°C. 

Působením reakční teploty za nedostatku nebo nepřístupu vzduchu dochází 

k tepelnému rozkladu pevných látek na prchavou hořlavinu. Dochází k oslabení a 

rozpadu vazeb mezi vysokomolekulárními látkami a štěpením těchto vazeb dochází 

k vzniku nových nízkomolekulárních látek. Vzniká tak pyrolýzní plyn, který se skládá 

převáţně ze stabilních plynů jako CO, CO2, CH4, H2.  

Pyrolýzní plyn je buď to sám, nebo v závislosti na druhu technologie společně se 

zbytkem odpadů po proběhnutém odplynění, přiváděn do reakční komory, kde je 

spalován. Teplo spalin se vyuţívá k nepřímému vytápění prvního stupně a poté se jeho 

zbytková entalpie pouţívá v klasickém Clausius-Rankienově cyklu. Spaliny se dále 

čistí, nejčastěji probíhá odlučování zbylých pevných částic, odsíření a finální vyčištění 

přes tkaninový filtr.  

Při průběhu pyrolýzního procesu vznikají čtyři výsledné sloţky. Jedná se 

především o vysoce výhřevný pyrolýzní plyn, tuhý zbytek, kapalný produkt pyrolýzy a 

pyrolýzní vodu. Pyrolýzní plyn se spaluje přímo v jednotce za účelem získání tepla, 

tuhá frakce je na bázi koksu a zpracovává se za účelem dalšího vyuţití. Kapalná fáze 

obsahuje velké mnoţství výhřevných sloţek ve formě uhlovodíků a je moţné jí dále 

rafinovat a vyuţívat jako kapalné palivo. Voda uvolněná v procesu pyrolýzy bývá často 

znečištěná různými nebezpečnými látkami a je potřeba její čištění v systému ČOV. 

Charakter, poměr a sloţení jednotlivých frakcí závisí na řízení teploty a tlaku procesu. 
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4.3.2 Druhy pyrolýzních technologií 

Ve světě je instalováno mnoho desítek komerčních pyrolýzních jednotek a desítky 

jednotek výzkumných, testovacích. Většinou se jedná o menší zdroje na zpracování 

biomasy, pryţového odpadu, kalů z čistíren odpadních vod a vytříděných sloţek 

komunálního odpadu. 

 PyroMATIC 

Kapitola vychází z [12], [13] 

Jedná se o zkušební provoz testovacího zařízení na likvidaci různých druhů odpadů 

pomocí pyrolýzní technologie zaloţené na zkušebních testech prototypu PyroTRONIC. 

Vývoj jednotky zajišťuje fa. ARROW LINE a.s. ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a je 

spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR. Schéma technologie PyroMATIC je uvedeno na Obr. 4.9. 

Vstupními surovinami pro zpracování mohou být pouţité pneumatiky, vytříděný 

plastový odpad, biomasa, biologický odpad z nemocničních zařízení a kaly z ČOV. 

Systém je navrţen tak, aby výstupní fáze po proběhnutí procesu byly 100% vyuţitelné. 

Plynná fáze (pyrolýzní plyn, syntézní plyn) se pouţívá k topným účelům, pevná fáze 

s obsahem pyrolýzního koksu a kapalná fáze, která se dále zpracovává (rafinuje) a 

vznikají tak kapalná paliva na bázi uhlovodíků – biooleje, dehet. Například při 

zpracovávání starých pneumatik má výsledná kapalná fáze podobu surové motorové 

nafty. 

Odpad vstupuje násypkou přes vzduchový uzávěr do šnekovitého dopravníku 

umístěného na dně odplyňovací komory, jejíţ stěny jsou vyhřívány. Dochází 

k termickému rozkladu odpadu za nepřístupu vzduchu, vznikající surový plyn se dále 

čistí a vyuţívá k ohřevu odplyňovací komory. Tuhý zbytek se dále zpracovává v dalším 

stupni, na jehoţ konci je ve formě popela odváděn přes vzduchový uzávěr do bunkru. 

Obr. 4.9 Schéma pyrolýzní technologie PyroMATIC [13] 
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 S-V-B technologie společnosti Siemens-KWU 

Celá kapitola vychází z [14] 

Technologie S-V-B (Schwel-Brenn-Verfahren) je pouţitá v jednotce pro termickou 

likvidaci směsného odpadu spolu s čistírenským kalem v bavorském Fürthu. Zařízení je 

v provozu od roku 1990 a jeho kapacita je okolo 100 000 tun drceného odpadu za rok. 

Schéma technologie je uvedeno na Obr. 4.10. 

Směs odpadu spolu s kaly je nejprve drcena a poté kontinuálně přiváděna do 

vyhřívané rotační pyrolýzní pece, kde při teplotě přibliţně 450°C setrvá 1 hodinu, 

během které proběhne termický proces odplynění za nepřístupu vzduch. Tuhý zbytek po 

pyrolýze je proséván na sítech a vzniká tak jemná (nerozloţené organické sloučeniny na 

bázi uhlíku) a hrubá (převáţně sklo, kamení a kovy) frakce. Pyrolýzní plyn je poté spolu 

s jemnou frakcí z tuhého zbytku veden do spalovací komory, kde probíhá jeho 

spalování. Díky vysoké výhřevnosti plynu hoří plamen teplotou 1200°C – 1300°C. 

Spaliny procházejí kotlem a ohřívají tak vodu určenou pro výrobu páry pouţité 

v parních turbínách. Zbytková entalpie páry se pouţívá pro CZT. Poté probíhá proces 

čištění spalin. Dochází k odloučení tuhých částic, odsíření, DENOx a odstranění 

PCDF/PCDD adsorpční metodou pomocí aktivního uhlí injektovaného do proudu 

spalin. Posledním krokem je čištění spalin na textilním filtru. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

výstup pyrolýzního plynu, 5 – spalovací sektor, 6 – kotel, 7 – odtah spalin na čištění, 8 

– výstup hrubé frakce (kovy, sklo, kameny), 9 – přívod spalovacího vzduchu, 10 – 

granulační lázeň  

Obr. 4.10 Schéma pyrolýzní jednotky S-V-B [14] 
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4.3.3 Druhy odpadů vhodných pro pyrolýzní zpracování 

Pro pyrolýzní zpracování se hodí převáţně jednodruhové odpady. Zvláště vhodná 

je tato technologie pro zpracování biomasy a dřevního odpadu v různých formách, 

starých pneumatik a gumového odpadu, vytříděných sloţek komunálního odpadu 

(převáţně plastový odpad) a jednodruhových odpadů z průmyslové výroby. Likvidovat 

lze i kaly z čistíren odpadních vod a biologický (nemocniční) odpad. 

4.3.4 Výhody a nevýhody pyrolýzy odpadů 

Výhody pyrolýzy: 

 Vznik menšího mnoţství plynu, menší objem odplyňovací komory. 

 Menší nároky na následné čištění spalin po spálení pyrolýzního plynu. 

 Ve většině případů naprostá energetická soběstačnost pyrolýzní jednotky. 

 Moţnost separace sloţek pyrolýzního plynu (CO2 – potravinářský průmysl, H2 a 

CH4 – vyuţití v energetickém průmyslu).  

 Vyuţití tuhého zbytku jako inertního stavebního materiálu. 

 Vyuţití kapalné frakce pro další zpracování rafinací a poté jako suroviny 

v chemickém průmyslu nebo jako kapalného paliva s vysokou výhřevností. 

 Ekologická metoda likvidace odpadů (těţké kovy zůstávají vázány v tuhém 

zbytku a nedostávají se tak do spalin, díky zamezení přístupu vzduchu je 

omezen vznik PCDD/PCDF). 

 Oproti jiným metodám relativně rychlá doba návratnosti investice. 

 Perspektivní metoda, pozitivnější přístup veřejnosti a ekologických aktivistů. 

Nevýhody pyrolýzy: 

 Vysoké investiční náklady a poté náklady na samotný provoz. 

 Vyšší náklady na likvidaci odpadu oproti skládkování nebo spalování.  

 Podle charakteru a nebezpečnosti zpracovávaných odpadů můţe být tuhý zbytek 

kontaminován látkami nebezpečnými pro ţivotní prostředí a musíme jej buďto 

upravovat nebo skládkovat na skládkách nebezpečného odpadu. 

 Vznik pyrolýzní vody, která můţe být v závislosti na druhu zpracovávaného 

odpadu kontaminována nebezpečnými látkami, nutnost čištění této vody. 

 Vyšší náklady na provoz z důvodu nutnosti čištění spalin a přípravy odpadu. 

 Vznikající odpady z čištění plynu (kaly z čištění procesní vody, filtrační koláč). 

 Zatíţení dopravní infrastruktury v okolí instalace z důvodu svozu odpadu. 

 Vyšší náklady na likvidaci oproti skládkování, nutnost dotací. 
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5. ANALÝZA DAT VYTIPOVANÉHO REGIONU 

5.1 Popis vytipovaného regionu 

Jako vytipovaný region jsme zvolili město Bílovec (letecký pohled – Obr. 5.1), 

jedná se o obec s rozšířenou působností, která má pod svou správou obce Bravinné, 

Lhotka, Lubojaty, Ohrada, Stará Ves a Výškovice. Město Bílovec se nachází v severní 

části okresu Nový Jičín, přibliţně 20 km jihozápadně od Ostravy. Podle statistických 

údajů ČSÚ z roku 2008 je celkový počet obyvatel 7558, počet muţů 3716 a počet ţen 

3842. Počet dětí do 14 let je 1161, obyvatel ve věku 15-64 je 5380 a seniorů nad 65 let 

věku je 1017. Katastrální plocha je 3887 ha a hustota osídlení je 194 ob/km
2
. Počet 

podnikatelských subjektů celkem je 1564, z toho největší část jsou ţivnostníci – 1185. 

Dále v katastru obce působí 85 obchodních společností, 9 akciových společností a 6 

státních organizací. Mezi kulturní objekty patří Kulturní dům Města Bílovec, kryté a 

letní kino, muzeum, galerie, několik středisek volného času. V katastru obce se nachází 

několik zdravotních zařízení – Nemocnice Bílovec a.s., Poliklinika Bílovec, několik 

soukromých zdravotních zařízení. Ze vzdělávacích organizací můţeme jmenovat 

gymnasium, střední podnikatelskou školu, základní uměleckou školu, dvě základní a tři 

mateřské školy. 

Na likvidaci KO se od občanů s trvalým bydlištěm v katastru obce vybralo na 

jednorázových poplatcích v roce 2008 3,2 mil. Kč [15]. 

Obr. 5.1 Letecký pohled na Město Bílovec [15] 
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5.2 Tabulkové a grafické zpracování mnoţství vznikajících odpadů 

Celá kapitola vychází ze Statistického rozboru odvozu odpadů za rok 2008 vydaný 

společností SLUMBI s.r.o. pro potřeby evidence Městského úřadu v Bílovci [19]. 

 

Měsíc 
Popelnice 110 l 

[ks] 

Kontejner 1100 l 

[ks] 

Odpad 

[t] 

Leden 4784 419 155,5 

Únor 4101 418 134,1 

Březen 4339 509 153,5 

Duben 4467 429 156,5 

Květen 4702 454 148,6 

Červen 3454 568 124,3 

Červenec 3400 460 127,1 

Srpen 3535 479 136,5 

Září 4017 575 159,1 

Říjen 5685 485 176,6 

Listopad 4334 460 144,0 

Prosinec 4633 536 161,0 

CELKEM 51448 5792 1776,8 

Tab. 5.1 Odvoz směsného komunálního odpadu pro Město Bílovec – r. 2008 

 

Měsíc 

Sklo Plast Papír 

Nádoba Mnoţství 

[t] 

Nádoba Mnoţství 

[t] 

Nádoba Mnoţství 

[t] 1100 l 240 l 1100 l 1100 l 240 l 

Leden 89 7 13,5 286 6,0 132 9 6,2 

Únor 45 3 6,7 380 7,7 132 9 5,3 

Březen 90 6 18,6 287 6,5 87 5 4,6 

Duben 44 3 6,5 301 8,0 128 6 7,0 

Květen 93 6 9,2 378 9,2 135 9 6,3 

Červen 48 3 4,6 322 8,5 134 6 7,4 

Červenec 96 6 5,6 322 7,9 139 9 5,6 

Srpen 48 3 11,3 392 10,0 134 6 6,4 

Září 48 3 5,7 342 7,7 146 12 6,2 

Říjen 97 6 20,3 432 9,4 148 12 7,2 

Listopad 49 3 9,3 345 7,3 148 12 5,0 

Prosinec 96 6 9,3 338 7,1 97 8 4,4 

CELKEM 843 55 120,6 4125 95,3 1560 103 71,6 

Tab. 5.2 Odvoz tříděného odpadu pro Město Bílovec – r. 2008 
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Měsíc 

Mnoţství 

Komunální + objemný 

[t] 

Biologický 

[t] 

Leden 21,7  

Únor 16,6  

Březen 22,9  

Duben 27,2  

Květen 16,5  

Červen 33,3  

Červenec 25,8  

Srpen 39,2  

Září 54,3  

Říjen 23,8  

Listopad 21,5 1,6 

Prosinec 20,8 2,7 

CELKEM 
323,6 4,3 

327,9 

Tab. 5.3 Odvoz odpadu pro Město Bílovec ze sběrného dvora – r. 2008 

Druh odpadu 

Celkové mnoţství 

odpadu za rok 

[t/rok] 

Průměrné měsíční 

mnoţství odpadu 

[t/měsíc] 

Průměrné roční mnoţství 

odpadu na jednoho obyvatele 

[kg/obyvatel] 

Směsný komunální 

odpad 
1776,8 148,0 235,0 

Separovaný odpad 

– SKLO 
120,6 10,0 16,0 

Separovaný odpad 

– PLAST 
95,6 8,0 12,7 

Separovaný odpad  

- PAPÍR  
71,6 6,0 9,5 

Sběrný dvůr 327,9 27,3 43,4 

PRO VŠECHNY 

ODPADY 
2392,5 199,3 316,6 

Tab. 5.4 Mnoţství vzniklých odpadu pro Město Bílovec – r. 2008 
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Graf 5.1 Procentuální zastoupení jednotlivých druhů odpadů – r. 2008 

Graf 5.2a Vývoj mnoţství tříděných odpadů a odpadů ze sběrného dvora 

v jednotlivých měsících – r. 2008  

Graf 5.2b Vývoj mnoţství SKO v jednotlivých měsících – r. 2008 



Moţnosti vyuţití spalitelných odpadů pro redukci potřeby tepla z CZT 

 25 

 

Druh odpadu 

Celkové náklady na 

odvoz za rok 

[KČ/rok] 

Průměrné měsíční 

náklady na odvoz 

[KČ/měsíc] 

Průměrné náklady na 

odvoz jedné tuny odpadu 

[KČ/tuna] 

Směsný komunální 

odpad 
3520769 293397 1981 

Separovaný odpad 

– SKLO 
112680 9390 934 

Separovaný odpad 

– PLAST 
523462 43621 5473 

Separovaný odpad  

- PAPÍR  
208646 17387 2914 

Sběrný dvůr 798029 66502 2433 

PRO VŠECHNY 

ODPADY 
5163587 430298 2747 

Tab. 5.5 Náklady na odvoz odpadu pro Město Bílovec – r. 2008 

Graf 5.3 Procentuální náklady na likvidaci jednotlivých druhů odpadů – r. 2008 
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5.3 Popis současné situace v oblasti nakládání s odpady ve vytipovaném 

regionu 

Kompletní servis v rámci nakládání s odpady zajišťuje na komunální úrovni ve 

městě Bílovec společnost SLUMBI s.r.o. Firma v rámci svých sluţeb zajišťuje odvoz 

KO z katastru města, pronájem a následný odvoz maloobjemových a velkoobjemových 

kontejnerů, provoz sběrného dvoru, sekání a čištění veřejných ploch, údrţba hřbitova, 

čištění kanalizací, stříhání ţivých plotů, kácení stromů a pronájem vysokozdviţné 

plošiny. Název SLUMBI je zkratka slov SLUţby Města Bílovec. Vlastníkem 

společnosti je město Bílovec. Společnost sídlí na ul. Opavská, Bílovec, kde se v areálu 

firmy nachází také sběrný dvůr, místo pro sběr vyřazených elektrospotřebičů, garáţe 

popelářských vozů a sklady sběrných nádob. Společnost zaměstnává přibliţně 30 

stálých zaměstnanců. 

Společnost SLUMBI zajišťuje odvoz odpadu ze svozových míst a předává jej 

k likvidaci zpracovatelským firmám (uvedeno v Tab.5.6). Všechny zpracovatelské 

společnosti mají příslušná oprávnění pro nakládání s odpadem. Za většinu druhů odpadu 

musí dle určených cen odvádět poplatky, separovaný plast bude likvidován od března 

2010 zdarma, za tunu separovaného papíru inkasuje firma 1000, resp. 1700 Kč. Získané 

finanční prostředky se pouţívají na sníţení celkových nákladů na likvidaci odpadu. 

Biologický odpad (převáţně ze sekání travnatých ploch a úpravy zeleně, popř. ze 

sběrného dvora) se odváţí do kompostárny v Příboře provozované společností SITA a.s. 

Společnost také disponuje štěpkovčem pro zpracování odpadů z úpravy zeleně, popř. 

jiného dřevního odpadu. Separovaný skleněný odpad se sváţí do areálu sběrny a při 

naplnění skladovací kapacity dochází k jeho odvozu samotným zpracovatelem, firmou 

Frýdecká skládka a.s. 

Jako sběrné nádoby se pouţívají klasické popelnice 110 l (převáţně pro občany 

bydlící v rodinných domech) a plechové kontejnery 1100 l, rozlišené barevně dle druhu 

odpadu (převáţně pro svozová místa). Pro občany je k dispozici také sběrný dvůr, kde 

mohou za poplatek odevzdat objemný, nebezpečný, stavební nebo biologický odpad. 

Zdarma mohou občané s trvalým bydlištěm na území města odevzdat vyslouţilé 

elektrospotřebiče k jejich další recyklaci.  

Svoz odpadu se realizuje pomocí tří popelářských vozů tovární značky LIAZ 

v popelářské nástavbě firmy Metaco, se zadním plněním a šnekovým lisem, v provedení 

tzv. BOBR a KUKA. Jedná se o vozy LIAZ 18.23, dvou a třínápravové nákladní 

automobily s kabinou pro tři pasaţéry. Celková hmotnost 22 tun, nosnost 9 tun a 

maximální objemem odpadu 16 m
3
. Vozy jsou osazeny naftovými turbomotory o 

zdvihovém objemu 11 940 cm
3
, výkonu 155KW a maximálním točivém momentu 920 

Nm (při 1300 ot/min). Spotřeba se pohybuje v rozmezí 35-45 l/100Km. Vozy splňují 

emisní normu EURO 1. 
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Druh odpadu 

Zpracovatel 

odpadu 

Lokalita – adresa 

zpracovatelského 

závodu 

 

Náklady na 

likvidaci jedné 

tuny odpadu (bez 

DPH) 

[KČ/tuna] 

Odvozová 

vzdálenost 

z Bílovce 

(dle [18]) 

[Km] 

Směsný komunální 

odpad 
ASOMPO a.s. 

Ţivotice u Nového 

Jičína 194 

742 72 

1150 – SKO 

1200 – objemný 

odpad 

34,9 

Směsný komunální 

odpad, odpad ze 

sběrného dvora  

SKLADEKO 

s.r.o. 

Staříč 315 

 739 43 

1020 – SKO 

1200 – objemný 

odpad 

31,5 

Separovaný odpad 

– SKLO 

Frýdecká 

skládka a.s. 

Panské Nové Dvory 

3197 

738 01 Frýdek-Místek 

+120 

Odvoz 

zajišťuje 

zpracovatel 

Separovaný odpad 

– PLAST 
.A.S.A. s.r.o. 

Frýdecká 740 

739 32 Vratimov 

200  

0.0 - od 8.3.2010  
31,8 

Separovaný odpad  

- PAPÍR  
.A.S.A. s.r.o. 

Frýdecká 740 

739 32 Vratimov 

+1000 

+1700 – od 

8.3.2010 

31,8 

Bioodpad  

(sekání travnatých 

ploch, odpad ze 

sběrného dvora) 

SITA a.s. 
Ul. Štramberská 

742 58 Příbor 
510 20,5 

Tab. 5.6 Zpracovatelé, náklady na likvidaci a odvozové vzdálenosti [19] 

5.4 Odhad vývoje mnoţství vznikajících odpadů ve vytipovaném regionu 

Demografický vývoj v období let 1991-2001 se ubíral zhruba stejným směrem jako 

vývoj v celé ČR, tedy poklesem přibliţně o 0,7% obyvatel/rok, zejména 

z nevyhovujících hospodářských podmínek v regionu a relativně špatné dopravní 

dostupnosti, coţ se projevuje odchodem obyvatel za prací do větších měst. V období let 

2001-2008 dochází ke sníţení poklesu obyvatel zhruba na 0,2% obyvatel/rok. 

V současné době můţeme mluvit o trendu stagnace počtu obyvatel a aţ velmi mírném 

růstu, způsobeném převáţně větší moţností zaměstnání v okolních městech a rozšiřující 

se průmyslovou výrobou i obytnou výstavbou v katastru města. Do budoucnosti lze 

odhadovat zvýšení počtu obyvatel a s tím spojené zvýšení produkce odpadů. Spolu s 

rostoucím mnoţstvím odpadů na jednotlivce bude celkové mnoţství vznikajících 

odpadů také stoupat a jeho energetické vyuţití se tak stane technicky a ekonomicky 

méně náročné. Zavedení energetického vyuţívání KO by se mělo v následujících letech 

stát prioritou vedení města, protoţe čím dříve bude takovýto systém zaveden, tím dříve 

dojede k návratu vloţených investic, sníţení nákladů na likvidaci a společenskému i 

ekologickému přínosu.  
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6. NÁVRHY ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

V REGIONU 

6.1 Reálné moţnosti nakládání s odpady ve vytipovaném regionu 

Při návrhu řešení byl kladen důraz především na ekonomickou a technologickou 

proveditelnost. Výsledný návrh by měl vţdy dosáhnout sníţení ekologické zátěţe při 

likvidaci odpadu oproti současnému systému a zároveň umoţnit vyuţití jeho 

energetického obsahu. Dále byl návrh zaměřen na vyuţití termických metod likvidace 

KO, zejména ke sníţení spotřeby primární energie (zemního plynu) v CZT, který se 

nachází na území města a zásobuje přibliţně 300 bytových jednotek.  

Varianta 1. Nevyuţití termické likvidace 

V katastru obce vzniká ročně přibliţně 2400 tun komunálního odpadu, z toho je 

spalitelných přibliţně 1800 tun. Při respektování odstávek provozu (21 dní v roce) 

vychází roční procentuální vyuţití spalovny přibliţně 94%, tzn. počet hodin v provozu 

8256, vychází při kontinuálním provozu hodinová kapacita 220 Kg/hod. Při této 

hodinové kapacitě a celkovém mnoţství vznikajícího odpadu není moţná realizace 

spalovny, popř. jiného termického zařízení, zejména z důvodu technické 

neproveditelnosti řešení. Dalším z důvodů nevyuţití termické likvidace pro zpracování 

komunálního odpadu ve vytipovaném regionu jsou enormně velké finanční náklady na 

realizace takového zařízení. 

Varianta 2. Zavedení systému třídění bioodpadu a jeho následné vyuţívání v bioplynové 

stanici 

V katastru obce se nachází dvě bioplynové stanice společnosti SUGAL s.r.o. 

(umístění stanic je uvedeno na Obr. 6.1), které jsou součástí plemenné farmy č.305 a 

výkrmny prasat č.306 téţe společnosti. Projektantem zařízení je firma  TEDOM s.r.o., 

stanice spadá do kategorie malých zemědělských s kogenerační výrobou el. energie a 

tepla pomocí dvou instalovaných kogeneračních jednotek TEDOM Cento 150 SP BIO 

s celkový instalovaným elektrickým výkonem 1,8 MWe a tepelným výkonem 2,5 MWt. 

Kaţdá jednotka obsahuje šest spalovacích motorů, kaţdý o elektrickém výkonu 150 

kWe a tepelném výkonu 207 kWt [16]. Vyráběná el. energie se vyuţívá pro vlastní 

spotřebu stanice a farmy, je moţno vyuţít Zelené bonusy (2580Kč/MWh), popř. je 

moţno jej dodávat do sítě za garantovanou výkupní cenu 3550Kč/MWh (ceny dle  ERÚ 

stanovené pro rok 2009).  Zbylé odpadní teplo se pouţívá jak pro samotné vytápění 

dvou fermentačních věţí, tak pro vytápění chovných hal, ohřev TUV, sušení. 

V současné době jednotka zpracovává převáţně kejdu spolu s vlastní zemědělskou 

odpadní produkcí (siláţ, senáţ, travní hmota, zbytky z čištění obilnin a olejnin). 

V současné době se připravuje výstavba hygienizátoru pro zpracovávání ţivočišných 

odpadů [17].  
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Navrhovaná varianta vychází ze zavedení třídění biologické sloţky směsného 

komunálního odpadu a její následné zpracování v existujících bioplynových stanicích. 

Svoz a realizaci třídění by zajišťovala firma SLUMBI s.r.o. Samotné zpracování 

bioodpadu by zajišťoval vlastník zařízení, fa. SUGAL s.r.o. Pro realizaci této varianty je 

ovšem nutné zvýšit současnou kapacitu zařízení o vytříděnou biosloţku z SKO, coţ 

sebou nese investiční náklady na stavbu nových zplyňovacích hal a také pořízení 

nových kogeneračních jednotek. Tyto investice by mohl pokrýt buď samotný 

provozovatel a poté od města vybírat finanční prostředky za likvidaci této sloţky 

odpadu, nebo by se mohlo město podílet na  spolufinancování projektu. 

Dalším potřebným krokem by bylo zavedení systému třídění a svozu bioodpadu. 

Toto naráţí na několik zásadních problému, zejména na nutnost pořízení speciálních 

kontejnerů na bioodpad, umístění těchto kontejnerů v současných sběrných místech, 

změnu zavedeného systému svozu odpadu a především neukázněný přístup občanů 

k třídění biologické sloţky odpadu. Nutno také dodat, ţe systém třídění bioodpadu jiţ 

byl ve městě provozován po dobu asi deseti let. Třídění neprobíhalo celoplošně, ale 

pouze v určitých lokalitách a pro občany neznamenalo ţádné další finanční zatíţení, ať 

uţ ve formě nákladů na odvoz, nebo pořízení sběrné nádoby. Vytříděný bioodpad se 

odváţel na další zpracování do kompostárny v Příboře, provozované společností SITA 

a.s. Důvodem ke zrušení třídění bylo neochota města dále hradit finanční náklady 

spojené se svozem a likvidací bioodpadu. Zavedený systém třídění a vyuţívání bioloţky 

SKO by poměrně dobře zvládnutý a jeho zrušení lze povaţovat za chybný krok 

v odpadovém hospodářství města. 

Obr. 6.1 Rozmístění bioplynových stanic [18] 
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Varianta 3. Spolupráce a vybudování malé experimentální jednotky spolu s okolními 

městy 

V okolí Bílovce se v rádiu 10 Km (Obr. 6.2) nachází další tři větší města – 

Studénka (10343 obyvatel), Fulnek (6087 obyvatel) a Klimkovice (3819 obyvatel). Tato 

varianta vychází z myšlenky sváţet SKO z těchto měst do malého experimentálního 

zařízení v katastru obce Bílovec a zvýšit tak mnoţství spalitelných odpadů. Při výpočtu 

celkového mnoţství spalitelných odpadů jsme vycházeli z předpokladu, ţe průměrné 

mnoţství vyprodukovaného odpadu na jednu osobu za rok je ve vybraných obcích 

stejné jako v Bílovci. Podobné je to také s průměrným mnoţstvím spalitelného odpadu 

z celkového mnoţství SKO. 

Obr. 6.2 Rozmístění okolních měst [18] 

 

Výpočet celkového mnoţství spalitelných odpadů ze zapojených obcí a určení 

celkové a hodinové kapacity zařízení. 
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kde: 

Ocelkem – počet všech obyvatel v zapojených městech 

OBílovec – počet obyvatel města Bílovec  

OStudénka – počet obyvatel města Studénka 

OFulnek – počet obyvatel města Fulnek 

OKlimkovice – počet obyvatel města Klimkovice 

mcelkem – celkové mnoţství vznikajících odpadů za rok 

mos/rok – průměrné mnoţství odpadů vyprodukovaných jedním obyvatelem 

mspal – celkové mnoţství spalitelných odpadů za rok 

mhod – celkové mnoţství spalitelných odpadů za hodinu při kontinuálním provozu 

 

 Při hodinové kapacitě přibliţně 800 Kg/hod je jiţ reálné pouţití malého zdroje 

na principu pyrolýzy nebo zplyňování. Je zde také moţnost zpracování jiného neţ 

komunálního odpadu, např. starých pneumatik, zbytkového dřevního odpadu, atd. 

Provozovatelem tohoto zařízení by bylo samotné město (prostřednictvím SLUMBI). 

Spolupráce s okolními obcemi by zaručila dostatek spalitelného odpadu pro kontinuální 

provoz spalovny. Odpadní teplo ze zdroje by bylo moţné vyuţívat v existujícím CZT, 

v jehoţ okolí se vyskytují vhodné lokality pro stavbu jednotky. Dovoz odpadu by 

zajišťovala samotná města, popř. by si odvoz zajistila pomocí externí firmy, nebo by 

mohlo dojít k rozšíření přepravních kapacit společnosti SLUMBI. Malá vzdálenost mezi 

obcemi (do 10-15 Km) by zaručila stejnou nebo menší odvozovou vzdálenost odpadu, 

coţ by přineslo ekonomické i ekologické výhody oproti zavedeným metodám nakládání 

s SKO ve vybraných obcích. 

Varianta 4. Svoz KO do velké regionální spalovny 

Z důvodu malého počtu obyvatel a tím pádem malého mnoţství spalitelných 

odpadu není stavba klasické spalovny odpadů v Bílovci technicky příliš reálná. Proto je 

zde další moţností odváţet SKO do nějakého většího spalovacího zdroje, např. na 

krajské úrovni. Varianta vychází z myšlenky, ţe pokud není moţné spalovat odpad 

přímo v katastru obce, bude výhodnější jej termicky likvidovat ve větším zdroji, neţ jej 

ukládat na skládku. Důleţitým kritériem by v tomto případě byla odvozová vzdálenost 

do spalovny oproti vzdálenosti na skládku odpadu. Vhodná lokalita pro stavbu spalovny 

odpadů pro město Ostrava by mohlo být okolí Poruby, přesněji v městské části Svinov. 

Jedná se o lokalitu s dostatečně velkým prostorem pro stavbu samotnou, v této části 

města je jiţ zavedena průmyslová výroba v několika komplexech, je moţnost pouţít 

odpadní teplo pro vytápění obytných sídlišť (Stará a Nová Poruba) a nákupních zón 

(Tesco Třebovice, Shopingpark Zábřeh). Největší překáţkou pro výstavbu spalovny je 

problematické vyuţití tepla, respektive stávající konkurence od současných dodavatelů, 

kteří ve většině případu vlastní teplovody a znemoţňují tak dodávky koncovým 

odběratelům od nových dodavatelů. Další nespornou výhodou této lokality je dobrá 

dopravní dostupnost, jak ze samotných částí Ostravy, tak i z okolních měst, zejména 

díky ul. Rudné a jejího přímého připojení na dálnici D47 (D1).  
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V současné době se jeví výstavba spalovny v Ostravě jako nereálná, zejména 

z důvodů problematického odběru tepla a špatných imisních hodnot znečišťujících látek 

v ovzduší, způsobených velkou koncentrací průmyslových podniků v katastru města. 

Proto se v současné době plánuje stavba velké regionální spalovny v oblasti Karviná – 

Doly. Uvedení spalovny do provozu by za příznivých podmínek mohlo být provedeno 

v rozmezí let 2015-2018, náklady na stavbu jsou odhadovány na 5,5 mld. KČ, 

z Evropských fondů by mohlo být pokryto aţ 60 % nákladů. Roční kapacita spalovny 

by se pohybovala okolo 200 000 tun odpadů. Dostatečně velká kapacita by umoţnila 

bezproblémové zpracování odpadů i z Bílovce (mnoţství spalitelných odpadů cca 1800 

tun/rok). Stavba spalovny však stále naráţí na řadu problémů, jak legislativních a 

technických, tak i na odpor ze strany veřejnosti a různých ekologických skupin.  

Problémem je také vzdálenost lokality Karviná - Doly od Bílovce – 42,6 km (dle 

[18]). Stavbou spalovny v této lokalitě by došlo k zvýšení odvozové vzdálenosti, 

protoţe současné lokality skládkování odpadu (skládky v Ţivotících u Nového Jičína a 

Staříče u Frýdku - Místku) jsou od města vzdálený 30-35 Km (viz Tab. 5.6). Zvýšení 

odvozové vzdálenosti by sice zvýšilo náklady na transport odpadu, plánované místo 

výstavby spalovny v Karviné má však lepší dopravní dostupnost z Bílovce neţ současné 

skládky, zejména díky vyuţití rychlostních tahů (dálnice D1 a rychlostní komunikace 

R11 a R59). Lokalita Poruba – Svinov je však vzdálená od Bílovce pouze 19 Km (dle 

[18]). Rozmístění současných skládek i plánovaných lokalit pro výstavbu spalovny 

včetně odvozových vzdáleností je uvedeno na Obr. 6.3. 

Obr. 6.3 Rozmístění současných skládek a navrhovaných lokalit [18] 
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6.2 Zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých metod 

Varianta 1. Nevyuţití termické likvidace 

Výhody: 

 Zachování současného systému nakládání s odpadem. 

 Moţnost zavedení důkladnějšího systému třídění jednotlivých sloţek, zvýšení 

míry recyklace. 

 Nulové investiční náklady na realizaci. 

Nevýhody: 

 Nedojde k vyuţívání energetického obsahu odpadu. 

 Nedojde k redukci spotřeby primárního zdroje energie v CZT.  

 Nulový přínos ke zlepšení ţivotního prostředí, zvyšující se ekologická zátěţ. 

 V budoucnosti rostoucí náklady na likvidaci odpadu. 

 

Varianta 2. Zavedení systému třídění bioodpadu a jeho následné vyuţívání v bioplynové 

stanici 

Výhody: 

 Vyuţití biosloţky KO pro kogenerační výrobu el. energie a tepla. 

 Redukce mnoţství odpadu odváţeného a ukládaného na skládku. 

 Moţnost likvidace odpadů ze sekání travnatých ploch a úpravy zeleně. 

 Sníţení nákladů na likvidaci a odvoz odpadu. 

 Moţnost vyuţití odpadního tepla po proběhnutí kogenerace pro potřeby vytápění 

v obytných jednotkách ve Velkých Albrechticích, popř. v Bílovci. 

 Existující bioplynová stanice v těsné blízkosti obce. 

Nevýhody: 

 Nutnost zavedení separace biologické sloţky SKO. 

 Náklady na stavbu nového teplovodu. 

 Investiční náklady na realizaci separace a změnu systému svozu odpadu, 

problematické umístnění sběrných nádob na bioodpad v současných sběrných 

místech.  

 Nedostačující zpracovatelská kapacita, nutnost investice do rozšíření současné 

bioplynové stanice. 

 Problematické legislativní prostředí, moţná kontaminace tuhého zbytku po 

proběhnutí procesu, jeho problematická likvidace. 

 Nedisciplinovanost obyvatel při třídění bioloţky, její znehodnocení vlivem 

nesprávné separace. 
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Varianta 3. Spolupráce a vybudování malé experimentální jednotky spolu s okolními 

městy 

Výhody: 

 Moţnost vyuţití zbytkového tepla v CZT, sníţení spotřeby CZT. 

 Výroba el. energie, sníţení vlastní spotřeby města. 

 Moţnost zpracování i jiného druhu odpadu – plast, papír, pneumatiky. 

 Sníţení odvozové vzdálenosti, i pro okolní města. 

 Nová pracovní místa, nový zdroj finančních příjmů pro město. 

Nevýhody: 

 Zatíţení dopravní infrastruktury v okolí zařízení. 

 Zvýšení zápachu v okolí zařízení. 

 Málo vhodných stavebních parcel. 

 Problematické vyuţití tepla, zejména v letních měsících. 

 Problematické připojení na stávající zdroj tepla.  

 Potřeba dlouhodobého zajištění kapacity odpadu, závislost na spolupráci 

s okolními obcemi. 

 Nutnost likvidace tuhého zbytku. 

 Předpokládaný odpor veřejnosti. 

 

Varianta 4. Svoz KO do velké regionální spalovny 

Výhody: 

 Pozitivní společenský i ekologický přínos, dojde k energetickému vyuţití 

odpadu, nové pracovní příleţitosti. 

 Lepší dopravní dostupnost. 

 Stejné nebo niţší náklady na likvidaci SKO. 

 Zajištění kapacita a kontinuity dodávek SKO. 

 Sníţení mnoţství odpadů odváţených na skládku v Hrušově, prodlouţení její 

ţivotnosti. 

Nevýhody: 

 Zatíţení dopravní infrastruktury v okolí zařízení. 

 Vysoké investiční a provozní náklady. 

 Problematické zpracování produktů spalování (struska, filtrační koláč, atd.). 

 Zvyšování imisí ve vzduchu. 

 Nedojde k vyuţití tepla pro CZT v Bílovci, nedojde ke sníţení spotřeby zemního 

plynu v stávajícím CZT.  

 Předpokládaný odpor veřejnosti a občanských sdruţení. 
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6.3 Výběr nejvýhodnější metody pro vytipovaný region 

Pro objektivnější výběr nejvýhodnější varianty jsem zvolil rozhodovací tabulku 

(Tab. 6.1). Kaţdé prioritě návrhu je podle významnosti přiřazena určitá procentuální 

hodnota, váhový koeficient. Varianta je v jednotlivých bodech hodnocena od 0 do 10 

bodů, kde 0 je nejméně vyhovující (nejméně splňuje poţadavky dané priority), 10 plně 

vyhovující (nejlépe splňuje poţadavky dané priority). Získané body v jednotlivých 

kategoriích jsou násobeny váhovým koeficientem. Součtem výsledných hodnot 

jednotlivých kategorií získáme výslednou rozhodovací hodnotu (zaokrouhluje se na 

jedno desetinné místo). Nejvhodnější varianta je ta, která v součtu získá nejvíce bodů. 

 Priorita 

návrhu 

Vyuţití 

energetického 

obsahu odpadu 

 

Redukce 

potřeby 

tepla z CZT 

ve městě 

Sníţení 

ekologické 

zátěţe při 

likvidaci 

odpadu 

Ekonomická a 

technologická 

proveditelnost 

varianty 

Rozhodovací 

hodnota 

Váhový 

koeficient 
40 % 15% 15% 30% 100% 

Bodový 

zisk 
1-10 10 

Varianta 

1 0 
0 0 10 3 

Varianta 

2 
5 5 5 7 5,6 

Varianta 

3 
10 10 7 5 7,3 

Varianta 

4 
10 0 5 10 7,8 

Tab. 6.1 Rozhodovací tabulka 

Dle rozhodovací tabulky vychází jako nejvhodnější varianta č. 4 – Svoz KO do 

velké regionální spalovny. Daná varianta sice nesplňuje jeden z poţadavků, aby 

docházelo k vyuţití vznikajícího tepla pro proběhnutí termické likvidace odpadu 

v katastru obec. Ovšem samotný poţadavek na vyuţívání tepla na území obce je 

poměrně obtíţně proveditelný (stávající kotelna na ZP, problematické připojení zdroje 

na stávající zdroj CZT, popř. na jiţ vybudované rozvody tepla). Při vyţití regionální 

spalovny v Karviné dochází také k mírnému zvýšení odvozové vzdálenosti. Varianta 

ovšem oproti ostatním nabízí velmi reálnou moţnost vyuţití energetického obsahu 

odpadu, coţ je prvotním cílem práce. Výhodou jsou také minimální investiční nároky na 

zavedení tohoto systému. Ze strany společnosti SLUMBI dochází pouze k změně 

odvozové trasy, respektive nové kalkulaci nákladů na odvoz a likvidaci odpadů. 
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7. ZPRACOVÁNÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ METODY 

7.1 Technologický návrh spalovny 

7.1.1 Popis technologických celků spalovny 

 Zařízení pro příjem a skladování odpadů 

Zařízení se skládá z bunkru pro shromaţďování odpadů a mostového jeřábu 

s nabíracími, hydraulicky ovládanými manipulátory, tzv. drapáky. Předpokládaná 

kapacita bunkru je přibliţně 6 000 m
3
 (dle výpočtu níţe), objem bunkru je předělen 

dělící betónovou stěnou v poměru 1:3. Pro příjem odpadů slouţí čtyři jednotlivá 

stanoviště s elektronicky ovládanými roletovými vraty. Při provozu konstrukce jeřábu 

pojíţdí nad celou plochou bunkru a jeřábník pomocí kleští odpad promíchává (dochází 

k jeho homogenizaci) a nakládá do násypky kotle. Nadrozměrný odpad je zpracováván 

pomocí hydraulických nůţek na menší kusy. Zbytky nadrozměrného odpadu, popř. i 

jiný rozměrnější odpad se mohou ještě v případě potřeby drtit na menší kusy na 

instalovaném drtiči, odkud odpad padá do násypky kotle. Výhodné je také vybudování 

plošiny pro přímé ruční, popř. mechanizované, kusové dávkování odpadu přímo do 

násypky kotle. 

Výpočet kapacity bunkru 

Pro zajištění kontinuálního provozu spalovny je potřeba dostatečné zásoby paliva 

(odpadu) v bunkru. Předpokládaná zásoba by v případě přerušení dovozu odpadu (např. 

z důvodů sněhových podmínek na komunikacích v zimním období) měla vystačit na 

dva dny provozu. Jako mnoţství spalitelných odpadů bereme celkovou roční kapacitu 

200000 tun. Počet hodin v provozu při respektování odstávek zařízení je 8256 (celková 

doba plánovaných odstávek je 21 dní za rok). 

hodt
m

m
spal

hod /22,24
8256

200000

8256


  

dentmm hodden /3,58124  

dentmm denkap /6,11622  

33
3

60005536
210

106,1162
mm

m
VVm

odp

kap

kapodpkapkap
 

kde: 

mhod – hodinová kapacita při kontinuálním provozu 

mden – denní kapacita při kontinuálním provozu 

mkap – hmotnostní kapacita za dva dny kontinuálního provozu => celková hmotnost 

odpadu uloţeného v bunkru 
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Vkap – objemová kapacita za dva dny kontinuálního provozu => celkový objem odpadu  

uloţeného v bunkru 

ρodp – průměrná hustota odpadu 

 Zařízení pro přívod paliva a spalovacího vzduchu 

Palivo padá vlastní tíhou dolů násypkou přes kotlový uzávěr přímo na vrchní část 

spalovacího roštu. Provedení kotlového uzávěru je provedeno tak, aby nedošlo 

k zpětnému zahoření paliva v násypce. Nasávací otvor spalovacího vzduchu je umístěn 

v horní části bunkru paliva, kde se také nachází nasávací radiální ventilátor. Přes 

látkový filtr je spalovací vzduch pomocí ventilátoru přiváděn do ohříváku vzduchu, ten 

je proveden jako deskový výměník a je umístěn na začátku třetího tahu kotle. Po 

průchodu výměníkem je vzduch pomocí dmychadel dopravován do jednotlivých 

přívodů spalovacího vzduchu do kotle. Teplota spalovacího vzduchu přiváděného do 

kotle je 300°C. 

 Spalovací zařízení a parní kotel  

Spalovací zařízení tvoří válcové rošty, parní kotel je v provedení s třemi tahy. Na 

začátku prvního tahu je umístěn spalovací rošt, v prvním tahu dochází k samotnému 

spalování, stěny jsou provedeny jako membránové, dochází k ohřevu vody. V druhém 

tahu jsou umístěny tepelné výměníky pro ohřev vody a vznik páry, dále pak přehříváky 

páry pro zvýšení parametrů teploty a tlaku páry pro potřeby trubosoustrojí. Ve třetím 

tahu kotle je tepelný výměník pro ohřev spalovacího vzduchu, za ním je umístěný 

ekonomizér pro ohřev napájecí vody v okruhu a výměník pro ohřev spalin po 

proběhnutí čištění. Při přechodu mezi druhým a třetím tahem kotle je v dolní části 

umístěná výsypka na popílek, který se kontinuálně odvádí spolu s oklepem z desek 

ekektroodlučovače do sila popílku. Spalovací rošt je proveden jako válcový rotační se 

šesti rotujícími válci, u kaţdého válce je vlastní přívod spalovacího vzduchu a lze 

regulovat jak mnoţství přiváděného vzduchu, tak i rychlost otáčení válců, coţ umoţňuje 

maximální moţnost řízení samotného spalování podle sloţení, velikosti a vlhkosti 

odpadu. Teplota v ohništi je 1000 – 1100°C, v dohořívací komoře je teplota 850°C a 

spaliny zde zůstávají zákonem stanovenou dobu (2 sek při obsahu referenčního kyslíku 

6%). Teplota spalin po výstupu z kotle dosahuje teploty přibliţně 200°C. Struska 

vzniklá při spalování KO (dosahuje přibliţně 35% hmotnosti odpadu před spalováním) 

je odváděná spodem kotle přes drtící zařízení a vodní lázeň na pásové dopravníky a poté 

do bunkru strusky. 

 Zařízení pro výrobu el. energie a vyuţití zbytkového tepla  

Spaliny vzniklé hořením předávají své teplo pomocí membránové stěny a 

výměníku napájecí vodě a následně páře, která má parametry po výstupu z kotle – 

teplota páry 400°C, tlak páry 4 MPa a hmotovém toku 114  tpáry/hod. Pára je přiváděná 

do protitlaké turbíny. Po výstupu páry z turbíny (teplota páry 250°C, tlak páry 1,1 MPa) 

vstupuje pára do tepelných výměníků a kondenzátoru, kde předává své teplo vodě 
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v topném okruhu, který je vyveden pomocí teplovodů do spotřebitelské sítě. El. výkon 

generátoru je 4 MWe a teplený výkon výměníků a kondenzátoru je 60 MWt. 

 Zařízení pro čištění spalin 

Čištění spalin od popílku probíhá uţ v samotném kotli, poté dochází k odstranění 

popílku v elektroodlučovačích. Samotný elektroodlučovač je rozdělen do tří sekcí, 

v kaţdé se odlučují pevné částice specifické velikosti. Po odlučovači popílku vstupují 

spaliny do dvoustupňové mokré pračky. V prvním stupni jsou horké spaliny skrápěny 

souproudě prací vodou, dochází k sníţení teploty spalin aţ na teplotu nasycení (odlučují 

se HCl, HF a těţké kovy - Hg, Cd, Zn, Pb). Ve druhém stupni jsou spaliny skrápěny 

protiproudě (spaliny směřují pračkou vzhůru proti proudu rozstřikovaného pracího 

sorbentu) absorpční látkou (roztok upravené vody a hydroxidu sodného NaOH s pH≈6). 

Dochází k odstranění SO2. Před výstupem spalin z pračky dochází ještě k odloučení 

kapek sorbentu ze spalin. Poté spaliny směřují do SCR (selektivní katalytický reaktor 

DENOx) kde dochází k redukci oxidů NOX. Nejprve jsou spaliny ohřáty v tepelném 

výměníky typu spaliny/spaliny (jako zdroj spalin na sekundární straně se pouţívá 

plynový hořák spalující zemní plyn), po ohřátí se do proudu spalin vstřikuje čpavek a 

teprve poté vstupují spaliny do SCR. Jako poslední článek čištění spalin je pouţit 

textilní filtr, kde dochází k odstranění dioxinů, furanů a těţkých kovů (PCDD, PCDF, 

TK). Do proudu spalin se přivádí adsorpční látka – aktivní uhlí (koks). Aktivní uhlí na 

sebe naváţe odlučované látky a poté se zachytí na textilním filtru. 

 Zařízení pro odvod spalin 

Na výstupu spalin z tkaninového filtru je umístěn spalinový axiální ventilátor. Po 

proběhnutí procesu čištění spalin je teplota spalin nízká, cca 80°C (pod rosným bodem) 

a musí dojít k jejich opětovnému ohřátí na teplotu přibliţně 110°C. K tomu je určen 

tepelný výměník umístěný mezi spalinovým ventilátorem a vstupem spalin do komína. 

Komín je ţelezobetonový s vnitřním vedením spalin v izolovaném nerezovém potrubí, 

obsluţné schodiště je vedeno vnitřní stranou komína. Kvůli špatným imisním hodnotám 

v regionu je výška komína víc neţ 200 m. 

 Úpravna napájecí vody a čistírna odpadních vod 

Pro účely napájení kotle demi vodou a čistění vody ze zdroje je spalovna vybavena 

úpravnou napájecí vody, která se dělí na dvě části. V první části dochází k čerpání vody 

ze zásobovacího vodního toku do zásobovací nádrţe.  Druhá část se dělí na dvě 

jednotky, v první probíhá mechanické a chemické čištění vody pro napájení (demi 

voda), ve druhé jednotce dochází k čištění procesní vody. Voda se vţdy čistí na 

poţadované parametry podle svého účelu. Z úpravny je voda dopravována podávacími 

čerpadly do přímo do zásobníku napájecí vody, resp. do zásobníku procesní vody. 

Procesní voda (po zchlazování strusky a z jednotlivých celků čištění spalin) je po 

pouţití značně znečištěná a před jejím vypuštěním zpět do vodního toku je nutné její 

čištění na stanovené koncentrace znečišťujících látek dle zákona. Proto voda prochází 



Moţnosti vyuţití spalitelných odpadů pro redukci potřeby tepla z CZT 

 39 

čističkou odpadních vod. Po proběhnutí procesu čištění je voda dopravována pomocí 

odtokových kanálů do vodního recipientu.  

 Zařízení pro skladování tuhých zbytků po spalování a po čištění spalin 

Struska se po zchlazení odvádí pomocí pásových dopravníků do bunkru strusky. 

Před samotným uloţením do bunkru prochází struska magnetickou separací kovů, kovy 

jsou ukládány do přistaveného kontejneru a poté prodány jako druhotný surovina 

k dalšímu zpracování. Popílek zachycený na elektroodlučovačích je odváděn pomocí 

šnekového dopravníku do skladu popílku. 

 Systém kontinuálního monitorování emisí 

Dle Zákona MŢP ČR č.86/2002 Sb. je spalovna odpadů povinna provádět 

kontinuální měření vypouštěných emisí. Zařízení pro analýzu spalin je umístěno 

v komínovém potrubí a všechny naměřené výsledky jsou přenášeny on-line na řídící 

pracoviště spalovny, kde jsou tyto údaje dále ukládány pro potřeby kontrolních orgánů 

státní správy. 

 Systém řízení provozu a regulace výkonu spalovny 

Řízení provozu spalovny probíhá z řídícího centra, tzv. velín. Operátoři sledují 

provoz spalovny pomocí softwarových programů, které umoţňují sledování 

jednotlivých celků, sledování výkonů i emisních toků do ovzduší. Dále provádějí 

dálkovou regulaci a řízení jak samotného spalovacího procesu, tak i procesu výroby 

elektrické a tepelné energie. Operátoři vydávají pokyny provozní obsluze pomocí 

vnitřního bezdrátového komunikačního systému.   

 Netechnologické celky spalovny 

Při návrhu spalovny je potřeba také počítat se stavbou a zařízením 

netechnologických celků – administrativní budova, sociální zařízení, stravovací 

zařízení, nákladní váha pro svozové vozy, parkovací místa, dopravní komunikace 

v okolí spalovny. Návrh administrativních, sociálních a stravovacích prostor by měl být 

dimenzován pro přibliţně 40 osob (při nejpočetnější denní směně 30 stálých 

zaměstnanců + 10 osob jako návštěvy a zaměstnanci subdodavatelských firem). 

Nákladní váha by měla být schopná měřit v rozsahu 10-50 tun, váha by měla být 

vybavena zápisem a archivací naměřených hodnot. Celkový počet parkovacích míst by 

měl být 60 (50 míst pro osobní vozy mimo hlídaný areál a 10 míst pro čekající nákladní 

vozy uvnitř areálu). Provedení dopravních komunikací jak v areálu spalovny, tak 

na přilehlých cestách v okolí spalovny, by mělo být koncipováno pro zvýšený provoz 

těţkých nákladních vozů (dostatečně velké poloměry zatáček, dostatečně vysoké 

výškové průjezdní omezení, vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů, zvýšená 

hladina akustického hluku). 
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7.1.2 Schéma spalovny  

Schéma spalovny je uvedeno na Obr. 7.1, vizualizace návrhu zpracovalo 

architektonické studio Kamil Mrva Architects (Obr. 7.2a, Obr. 7.2b). 

Obr. 7.1 Schéma spalovny odpadů Karviná – Doly [20] 

Obr 7.2a Vizualizace objektu spalovny odpadů Karviná – Doly [20] 
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Obr. 7.2b Vizualizace objektu spalovny odpadů Karviná – Doly [20] 

7.1.3 Lokalita stavby 

Při návrhu vhodné lokality je důleţité respektovat základní poţadavky pro stavbu 

spalovny – výměra pozemku musí být dostatečně velká, dobrá dopravní dostupnost (v 

blízkosti větších dopravních komunikací s moţnosti zbudování přiváděcí komunikace), 

blízkost vhodného vodního toku (zajištění poţadavků na zásobování spalovny vodou, 

dostatečný průtok toku – zachování asanačního průtoku). Vhodná lokalita pro stavbu 

spalovny v Karviné – Dolech je uvedena na Obr. 7.3. 

Obr. 7.3 Lokality vhodné pro stavbu spalovny [18] 
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7.2 Energetická bilance 

7.2.1 Základní energetické parametry 

Mnoţství spalitelných odpadů se rovná roční kapacitě, tj. 200000 tun/rok. Počet 

hodin v provozu při respektování odstávek zařízení je 8256 (celková doba plánovaných 

odstávek je 21 dní za rok). Celková souhrnná výhřevnost spalovaného SKO je 9,5 

MJ/kg. Součinitel přebytku vzduchu n=1,5, součinitel zvětšení objemu spalin 

způsobeného vzdušnou vlhkostí ν=1,05. Obsah vodíku v palivu je H
r
=4%, obsah vody 

W
r
=20,8%. Teplota v dohořívací komoře musí být 850°C a zdrţení spalin v dohořívací 

komoře je 2 s, obsah referenčního kyslíku 6%. Tepelné ztráty ve spalovací komoře činí 

8%, v dohořívací komoře 2%, tepelné ztráty ve výměníku činní 15%. Teplota strusky na 

výkupu ze spalovací komory je 880°C, zápalná teplota odpadu je 600°C. Po proběhnutí 

spalování odchází ze spalovací komory 35% původní hmotnosti odpadu ve formě 

strusky. Měrná tepelná kapacita strusky je cST=0,882 KJ/kg*K. Schéma spalovacího 

zařízení s uvedením tepelných ztrát a energetických toků je uveden na Obr. 7.4. 

Obr. 7.4 Schéma spalovacího zařízení s uvedením tepelných ztrát a 

energetických toků 

7.2.2 Výpočet hmotnostního toku paliva a strusky, mnoţství uvolněného tepla 

hodt
m

m
spal

hod /22,24
8256

200000

8256


  

hodtmm hodST /48,835,022,2435,0  

MWmQQ hodcpal 91,63
3600

1022,24
5,9

3
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kde: 

mhod – hmotnostní tok paliva při kontinuálním provozu 

mST – hmotnostní tok strusky při kontinuálním provozu 

Qc – celková souhrnná výhřevnost SKO 

Opal – mnoţství tepla uvolněného spálením SKO 

7.2.3 Mnoţství potřebného spalovacího vzduchu 

kgmQV Nc

s

tVZ /83,25,0245,05,95,0245,0 3

,  

kgmVnV N

s

tVZ

s

sVZ /25,483,25,1 3

,,  

kgmVV N

s

sVZ

v

sVZ /46,425,405,1 3

,,
 

kde: 

s

tVZV , – teoretické mnoţství suchého vzduchu 

s

sVZV , – skutečné mnoţství suchého vzduchu 

v

sVZV , – skutečné mnoţství vlhkého vzduchu 

n – součinitel přebytku vzduchu 

ν – součinitel zvětšení objemu spalin způsobeného vzdušnou vlhkostí 

7.2.4 Mnoţství vznikajících spalin 

kgmQV Nc

s

tSP /53,3375,1227,05,9375,1227,0 3
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kgmVnVV N

s

tVZ

s

tSP
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,,,

kgm

V
WH

V

N

s

sVZ

rr
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25,4)105,1(
18

208,0
4,22

4

04,0
8,44)1(

18
4,22

4
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3

,2

kgmVVV NOH

s

sSP

v

sSP /87,592,095,4 3

2,,

smmVV Npal

v

sSPSP /50,39
3600

1022,24
87,5 3

3

,
  

kde: 

s

tSPV , – teoretické mnoţství suchých spalin 

s

sSPV , – skutečné mnoţství suchých spalin 

OHV 2 – objem vodní páry ve spalinách 

v

sSPV , – skutečné mnoţství vlhkých spalin 

H
r
, W

r 
– obsah vodíku v palivu, obsah vody v palivu 

SPV – objemový tok vlhkých spalin 
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7.2.5 Tepelná bilance 
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kde: 

tSP,SK – teplota spalin na výstupu ze spalovací komory 

tSP,DK – teplota spalin na výstupu z dohořívací komory 

tSP,cel – celková teplota spalin v dohořívací komoře 

cVZ – měrná tepelná kapacita vzduchu 

cSP – měrná tepelná kapacita spalin 

SPV  – objemový tok vlhkých spalin 

v

sVZV , – skutečné mnoţství vlhkého vzduchu 

zSK – tepelná ztráta v spalovací komoře 

zDP – tepelná ztráta v dohořívací komoře 

7.2.6 Skutečné mnoţství spalin 
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kde: 

SKSPV ,
  – skutečný objemový tok vlhkých spalin v spalovací komoře 

DKSPV ,
  – skutečný objemový tok vlhkých spalin v dohořívací komoře 
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SPV  – objemový tok vlhkých spalin 

p1,V1, T1 – tlak, objem a teplota spalin v spalovací komoře 

p2,V2, T2 – tlak, objem a teplota spalin v dohořívací komoře 

pn,Vn, Tn – tlak, objem a teplota spalin v normálních podmínkách 

7.2.7 Návrh dohořívací komory 

3

, 6,32223,161 mVV DKSPDK
  

23666 mbaSDK  

m
S

V
vvSV

DK

DK
DKDK 96,8

36

6,322
 

kde: 

DKSPV ,
  – skutečný objemový tok vlhkých spalin v dohořívací komoře 

τ – doba zdrţení spalin v dohořívací komoře  

VDK – objem dohořívací komory 

SDK – podstavná plocha dohořívací komory 

v – výška dohořívací komory 

7.2.8 Návrh spalinového výměníku  
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kde: 

tSVQ ,
  – teoretický tepelný výkon výměníku 

SKSVQ ,
  – skutečný tepelný výkon výměníku 

cSP – měrná tepelná kapacita spalin 

tSP,DK – teplota spalin na výstupu z dohořívací komory 

tSP,SV – teplota spalin na výstupu ze spalinového výměníku 

zSV – tepelná ztráta ve spalinovém výměníku 

tNV – teplota napájecí vody na vstupu do spalinového výměníku 

tVP – teplota páry na výstupu ze spalinového výměníku 

l – celková délka trubek spalinového výměníku 

kl – součinitel prostupu tepla trubkou 

d1, d2 – vnitřní a vnější průměr trubky 

λ – tepelná vodivost trubky 

NVm  – hmotnostní tok napájecí vody 

cH2O – měrná tepelná kapacita napájecí vody 

7.2.9 Určení tepelného výkonu spalovacího zařízení 

kWttcmQ ZOSTSTSTTZZ 52,851
3600

1
)600880(882,08477

3600

1
)(,

  

kWzzQQ DKSKpalOZ 5869)02,008,0(1069,58)( 3

,
  

MWQQQP OZTZZpal 97,51869,5852,069,58,,
  

kde: 

TZZQ ,
  – tepelná ztráta tuhým zbytkem po spalování 

OZQ ,
  – tepelná ztráta do okolí 

P – tepelný výkon spalovacího zařízení 

tST – teplota strusky 

tZO – zápalná teplota odpadu 

cST – měrná tepelná kapacita strusky 

mST – hmotnostní tok strusky  

zSK – tepelná ztráta spalovací komory 

zDK – tepelná ztráta dohořívací komory 
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7.3 Ekonomická rozvaha 

Celkové náklady na provoz spalovny odpadů se skládají z těchto sloţek: 

kovySTprovozSKO zznn  

kde: 

nSKO – celkové náklady SKO 

nprovoz – celkové náklady na zařízení a provoz spalovny 

zST – zisk z prodeje strusky 

zkovy – zisk z prodeje separovaných kovů 

 

Celkové měsíční náklady na zařízení a provoz spalovny: 

1

8i

iprovoz nn  

kde: 

n1 – náklady na investici 

n2 – náklady na čištění spalin  

n3 – náklady na pojištění a příspěvky do fondu ŢP 

n4 – náklady na spotřebu energií  

n5 – náklady na práci lidí  

n6 – náklady na vodní hospodářství  

n7 – náklady na údrţbu  

n8 – náklady na analýzu a kontinuální měření spalin 

 

Náklady na investici 

Investiční náklady na stavbu a technologické zařízení jsou 2,4 mld. Kč. Jedná se o 

investiční náklady investora, k celkovým nákladům na stavbu je potřeba připočíst 

dotaci. Náklady se dělí v poměru 40% na stavbu (včetně projektové a inţenýrské 

činnosti) a 60% na technologické vybavení. Odpisová doba pro stavbu činí 50 let, pro 

technologické zařízení 12 let. Výpočet ročních investičních nákladů se určí dle vztahu: 

Kč
d

Ik

d

Ik
N

t

t

s

s 000200139
12

)104,2(6,0

50

)104,2(4,0)()( 99

1  

Přepočet investičních nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

 tKč
C

N
n

rok

I /696
200000

139200000
1  

kde: 

N1, n1 – roční investiční náklady, investiční náklady přepočtené na 1 tunu odpadu 

Crok – roční kapacita spalovny 

ks, kt – koeficient nákladů na stavbu, koeficient nákladů na technologické zařízení 

ds, dt – doba odpisů na stavbu, doba odpisů na technologické zařízení 
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Náklady na čištění spalin 

Roční náklady spojené s provozem zařízení pro čistění spalin N2=57 mil. Kč. 

Přepočet nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/285
200000

570000002
2  

 

Náklady na pojištění a příspěvky do fondu ŢP 

Roční náklady na pojištění stavby, zařízení a ostatní pojištění činí 4 250 000 Kč. 

Přepočet nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/25,21
200000

42500003
3  

 

Náklady na spotřebu energií 

Spotřeba energie odhadnuta ročně na 9 000 MWh elektrické energie a 800 000 m
3
 

zemního plynu. Spotřeba el. energie je pokryta z vlastní výroby. Spotřeba zemního 

plynu je pokrývána z plynofikační sítě a cena za 1 m
3
 je 8,- Kč. 

Roční náklady na spotřebu ZP: 

KčN 000400688000004  

Přepočet investičních nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/32
200000

64000004
4  

Náklady na práci lidí 

Pro provoz zařízení se počítá s 15 zaměstnanci ve vedoucích a administrativních 

postech, s 20 zaměstnanci v provozních a údrţbářských pozicích. Roční mzdový náklad 

(vč. odvodů) je odhadnut v průměru na 300 000,- Kč na dělnickou profesi a na 650 

000,- Kč na administrativní profesi. 

Roční náklady na mzdy: 

KčN 00075015)65000015()30000020(5  

Přepočet nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/75,78
200000

157500005
5  

Náklady na vodní hospodářství 

Roční náklady na provoz, spotřebu energií a chemických látek v chemické úpravně 

vody a čerpací stanici N6=1 150 000 Kč. 

Přepočet nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/75,5
200000

11500006
6  
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Náklady na údrţbu 

Výpočet nákladů na údrţbu je zjednodušen procentem pořizovací ceny. Pro údrţbu 

stavby jsou předpokládány náklad 2 % investice, pro údrţbu technologie a pak 4 % (v 

ceně je započítáno jednorázové autorizované měření emisí prováděné 2x do roka). 

Roční náklady na údrţbu: 

KčN 00080076)104,26,004,0()104,24,002,0( 99

7  

Přepočet nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/384
200000

768000007
7  

Náklady na analýzu a kontinuální měření spalin 

Náklady na jednu analýzu vzorků odpadů je vyčísleno na 2650 Kč, během roku se 

počítá s 220 provedenými analýzami. Náklady na kontinuální měření emisí jsou 

280 000 Kč/rok. 

Roční náklady na analýzu a kontinuální měření spalin: 

KčN 000836280000)2202650(8  

Přepočet nákladů na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

N
n

rok

/3,4
200000

8360008
8  

Souhrn provozních nákladů 

tKč

nn
i

iprovoz

/15074,33845,7578,75231,252852696

 n8 + n7 + n6 + n5 + n4 + n3 + n2 + n1
1

8  

Výpočet zisku z prodeje strusky 

KčcenamZ STSTST 0000001220060000  

roktkkCm kovySTrokST /00060)05,035,0(200000)(  

Přepočet zisku na 1 tunu zpracovaného odpadu: 

tKč
C

Z
z

rok

ST
ST /60

200000

12000000
 

kde: 

ZST – roční zisk z prodeje strusky 

zST – přepočtený zisk na 1 tunu odpadu z prodeje strusky 

Crok – roční kapacita spalovny 

kST – koeficient vzniku strusky z 1 tuny odpadu  

kkovy – koeficient vzniku separovaných kovů z 1 tuny odpadu 

mST – roční produkce strusky 

cenaST – výkupní cena 1 tuny strusky (zahrnuje náklady na odvoz strusky odběrateli) 
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Výpočet zisku z prodeje separovaných kovů 

Výpočet se provádí podle vztahu: 

tKč
C

nZ
z

rok

dopkovy

kovy /7,194
200000

555055140000000
 

rokKčcenamZ kovykovykovy /00000040400010000  

roktkCm kovyrokkovy /1000005,0200000  

rokKč
k

m
cenadn

d

kovy

kmkmdop /5550551
27

10000
572522  

kde: 

Zkovy – roční zisk z prodeje separovaných kovů 

zkovy – přepočtený zisk na 1 tunu odpadu z prodeje separovaných kovů 

Crok – roční kapacita spalovny 

ndop – roční náklady na odvoz separovaných kovů 

mkovy – roční produkce separovaných kovů 

cenakovy – výkupní cena kovů v Kč/t 

dkm – vzdálenost zpracovatelského závodu v km 

cenakm – sazba za dopravu v Kč/km 

kd – kapacita dopravního prostředku 

 

Souhrn celkových nákladů na provoz spalovny odpadů 

tKčzznn kovySTprovozSKO /1252195601507  

kde: 

nSKO – celkové náklady SKO 

nprovoz – celkové náklady na zařízení a provoz spalovny 

zST – zisk z prodeje strusky 

zkovy – zisk z prodeje separovaných kovů 

 

Vyčíslené investiční a provozní náklady jsou pouze orientační a tomu odpovídá i 

zjednodušení některých výpočtů, přesto však byl kladen důraz na co moţná 

nejobjektivnější uvedení cen a nákladů. Výsledná cena nákladů na likvidaci jedné tuny 

SKO je 1252 Kč/t. Koncová cena pro firmy nakládající a sváţející odpad bude jistě 

vyšší, do ceny je třeba totiţ zahrnut přiměřený zisk pro investora projektu. Tyto náklady 

by měl z větší části pokrýt zisk z prodeje vyrobené el. energie a tepla dodaného do 

sítě/výměníkové stanice CZT. Výsledná cena za likvidaci pro koncové zákazníky by tak 

neměla nějak výrazně stoupnout. Při současných cenách za skládkování jedné tuny KO 

na skládkách okolo 1200 Kč/t se metoda spalování přibliţuje pomalu cenově metodě 

skládkování, přináší ovšem menší ekologickou zátěţ a zisk energie ve formě tepla a el. 

proudu. 
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8. ZÁVĚR  

Stavba spalovny, popř. jiného zdroje pro termickou likvidaci odpadů, je rozhodně 

správným krokem v odpadovém hospodářství ČR. Podle mého názoru by se stavba 

spalovny měla do budoucna stát součástí moderních měst, přináší sebou totiţ řešení 

dvou poměrně klíčových problémů současných metropolí. Problematickou likvidaci 

odpadů spolu s nedostatkem vhodných zdrojů tepla. Spalování odpadů je sice spojeno s 

ekologickou zátěţí ve formě vypouštěných spalin do ovzduší, přesto právě kvůli 

přísným emisním limitům je toto znečištění menší neţ ekologické zátěţe způsobené 

skládkováním odpadů (uvolňování CH4 do ovzduší, průsaky znečišťujících látek do 

spodních vod, změna rázu krajiny, atd.). Další výhodou je, ţe s sebou přináší 

energetické zisky ve formě vznikající el. energie a tepla. U termické likvidace odpadů 

dokonce můţeme mluvit o jakési tepelné recyklaci, protoţe znovu získáváme tepelnou 

energii vloţenou do odpadu při jeho výrobě. Přesto je však nutné před tyto metody 

zavést důkladnou separaci vyuţitelných sloţek, která pochopitelně musí být 

ekonomicky i technologicky proveditelná. Pokud by nedošlo k separaci a recyklaci 

vyuţitelných sloţek, staly by se termické metody likvidace odpadů neefektivní, protoţe 

by docházelo ke stejnému plýtvání zdroji surovin jako u skládkování. Technický vývoj 

těchto metod jde stále kupředu a do budoucna lze očekávat dosaţení větších 

energetických zisků při menších emisích do ovzduší. V neposlední řadě dochází také 

k výraznému sniţování spotřeby primárních zdrojů, coţ pro nás, jako pro stát 

energeticky nesoběstačný, znamená sníţení závislosti na dovozu. V současné době se 

začíná situace pomalu měnit, z dříve odsuzovaného způsobu nakládání s odpadem se 

stává politiky i částí veřejností podporovaná alternativa. Je na kaţdém z nás, abychom 

usilovali o ekonomicky, ekologicky i energeticky vhodné řešení likvidace odpadu, 

protoţe odpad je a bude nedílnou součástí lidského ţivota a vznikající mnoţství odpadů 

bude celosvětově stoupat. Odpovědný přístup k tomuto problému je základním krokem 

k budování moderní společnosti 21. století. 
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