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Anotace 

Má bakalářská práce se týká problematiky mechanicko-biologické úpravy 

odpadů. Popisuje technologii mechanicko-biologické úpravy odpadu, její vyuţití, 

technologické postupy mechanicko-biologické úpravy odpadů a srovnání těchto 

technologií v ČR a zemích EU. V první části se tato práce zaobírá popisem 

technologií mechanické části a biologické části úpravy odpadů a rozvojem MBÚ. 

Dále jsou pak popsány rozdíly mezi mechanicko-biologickou úpravou a 

spalovnami, výhody a nevýhody těchto technologií. V další části je 

charakterizována mechanicko-biologická úprava v zemích EU a konec této práce 

popisuje srovnání pouţití a náklady na MBÚ v ČR a zemích EU. 

 

Klíčová slova: odpad, komunální odpad, mechanicko-biologická úprava, 

mechanická úprava, biologická úprava, linka MBÚ 

 

Annotation 

This bachelor thesis concerns the problem of mechanical-biological waste 

treatment. Discusses the mechanical-biological treatment of waste and where are 

used, processes of mechanical-biological waste treatment and comparison of 

these technologies in Czech Republic and EU countries. In the first part of this 

bachelor thesis deals with description of technology of mechanical and biological 

treatment of waste. Furthermore, it explains the differences between mechanical 

and biological treatment and waste incineration plants, the advantages and 

disadvantages of these technologies. The next part is characterized by a 

mechanical-biological treatment in the EU and the end of this thesis describes a 

comparison of the use and cost of the MBT in Czech Republic and EU countries. 

 

Keywords: waste, municipal waste, mechanical-biological treatment of waste, 

mechanical treatment, biological treatment, line of mechanical-biological treatment  
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1. Úvod 

Vzhledem k tomu, ţe se v současné době řeší odstraňování komunálního 

odpadu především skládkováním, dochází k tomu, ţe jsou skládky čím dál víc 

zaplňovány a brzy se můţe stát, ţe nebudou schopny víc odpadu absorbovat. V 

sousedních zemích, jako jsou Rakousko a Německo, vyuţívají více neţ polovinu 

svých odpadků pro recyklaci, u nás je míra vyuţívání odpadu na druhotnou 

surovinu mnohem niţší. Proto je velmi důleţité se touto problematikou začít víc 

zajímat, a je nutné hledat řešení, jak se směsným komunálním odpadem nakládat 

a vyuţívat ho. V posledních letech se začala vyuţívat tzv. mechanicko-biologická 

úprava odpadů, která je vhodná především pro odpad komunální a odpad, který 

není vhodný pro kompostování a anaerobní digesci. 

Úkolem této technologie je částečná úprava odpadů předtím, neţ se 

dostanou na skládku, vytřídění recyklovatelných sloţek odpadu a stabilizace 

odpadu tak, aby uţ nedocházelo dále k jejich rozkladu a úniku metanu. 

Cílem mé bakalářské práce je seznámení s metodou mechanicko-

biologické úpravy odpadu, popsat, jak funguje systém MBÚ a jaké jsou moţnosti 

vyuţívání této technologie v ČR a zemích EU např. v Rakousku, Německu, Itálii. 

Dále je zde popsán rozvoj MBÚ v Německu a základní členění dané technologie 

v této zemi. V další části mé práce je charakterizována problematika spaloven a 

míra jejího vyuţívání v porovnání s MBÚ v současnosti. 
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2. Legislativní podklady 

Mezi zákony, které se týkají MBÚ patří: 

2.1. Pro ČR: 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška ze dne 11. prosince 2008, 

kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a 

parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy definuje v §2 písmeno 

h- „Mechanicko-biologická úprava – úprava směsného komunálního odpadu a 

průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobným komunálnímu 

odpadu, spočívající v kombinaci mechanických a jiných fyzikálních postupů, jako 

jsou například rozdrobení a třídění, s biologickými postupy, jako jsou zejména hnití 

a fermentace, k oddělení některých složek obsažených v těchto odpadech a k 

jejich biologické stabilizaci“. [ 2 ]  

Vyhláška č. 294/2005 Sb., §2 o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o úpravu definice mechanicko-

biologické úpravy odpadů: „Mechanicko-biologická úprava- úprava směsného 

komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad 

spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů“. [ 3 ]  

Nejnovějším ustanovením je novela vyhlášky pod číslem 61/2010 Sb. ze 

dne 2. Března 2010, kterou se mění vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu: „Výstup ze 

zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým je stabilizovaný 

bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2, pouze pokud vzniká 

úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů jim podobných a za 

předpokladu splnění parametru“…. [19]. Díky této vyhlášce je povoleno ukládání 

podsítné frakce z mechanicko-biologické úpravy na skládku. 
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2.2. Pro státy EU 

Normy pro státy EU: 

- SR 75/442/EHS o odpadech, novelizovaná 91/156/EEC 

- SR 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů 

- SR 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů 

- SR 1996/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) 

- ROZHODNUTÍ RADY 2003/33/EC, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

příjímání odpadů na skládkách podle článku 16 směrnice 1999/31/ES a její 

přílohy II. 
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3. Technologie MBÚ 

3.1. Vývoj MBÚ v ČR 

Tento druh technologie vznikl v 70. letech. V té době byla linka MBÚ 

součástí recyklačních závodů a pouţívala se pro výrobu kompostu z komunálního 

odpadu. Komposty totiţ obsahovaly velký podíl cizorodých látek, především těţké 

kovy. Tato zařízení byla tenkrát pouţívána i v České republice např. v Ostravě. [6]  

Zpočátku byla zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů 

konstruována velmi jednoduše, tvořila je kombinace relativně málo 

mechanizovaných technologií mechanického třídění a biologického zpracování. 

Na konci 90. let nastupují systémy mnohem vyspělejší. [1] 

Definice technologie není dána jednoznačně, můţeme však říci, ţe 

mechanicko-biologická úprava je proces, který se zabývá zpracováním nejen 

směsných komunálních odpadů, ale taky specifických ţivnostenských či 

průmyslových odpadů, pomocí mechanického roztřídění, jak na odpady, 

vyuţívané energeticky a materiálově, tak i na nevyuţitelné odpady a dále 

biologické úpravy vytříděných biologických sloţek. [6] 

Jde o úpravu odpadů, kde se vyuţívají různé druhy mechanických, 

biologických a fyzikálních procesů, které se kombinují s různými postupy 

k dosaţení určitých cílů. Podoba zařízení pro MBÚ se v jednotlivých zemích liší. 

Je to dáno legislativou, kterou se určitý stát řídí. [13] 

 

3.2. Podstata a důvody, proč zavádět MBÚ v ČR 

Hlavním cílem MBÚ je sníţit negativní dopad na ţivotní prostředí, který je 

spojen s konečným odstraňováním biologicky rozloţitelných odpadů. Dále získat 

uţitečné sloţky ze vstupujících odpadů, které se vyuţívají materiálově či 

energeticky jako např. výhřevná frakce tuhého odpadu, bioplyn a kovy. Je snahou 

stabilizovat organickou frakci zbytkového odpadu, čímţ vzniká inertní hmota, která 
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nevytváří při skládkování plyny ovlivňující skleníkový efekt a změny v atmosféře. 

[1] 

Proces MBÚ slouţí k vytěţení vyuţitelných látek ze směsného 

komunálního odpadu, jelikoţ v ČR končí většina směsného komunálního odpadu 

na skládkách a není dále vyuţívána. [4] 

Problémem skládkování se zabývá evropská rada, která vydala směrnici 

Rady 1999/31/ES, ve které se nařizuje členským státům Evropské Unie omezit 

mnoţství biologicky rozloţitelného materiálu, který se dostane na skládky v roce 

2006 na 75%, v roce 2009 na 50% a v roce 2016 na 35 % hmotnostních 

z celkového mnoţství BRO vzniklého v roce 1995. Tato směrnice je zařazena 

v Plánu odpadového hospodářství ČR a vyplývají z ní dva hlavní cíle.   

Tyto cíle jsou sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů na skládky 

a sníţit mnoţství komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby se zajistilo 

vyuţití 50 % hmotnosti z papíru, skla, kovů a plastů jako sloţek KO. Faktem je, ţe 

v oblasti komunálních odpadů nejsou plněny záměry Plánu odpadového 

hospodářství, s výjimkou separace obalových odpadů. Problémem zůstává 

mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. 

POH doporučuje zaměřit se výstavbu kompostáren, bioplynových stanic a 

především taky MBÚ. [31] 

 

3.3. Odpady pro MBÚ 

 Vhodný odpad 

Zařízení MBÚ slouţí k úpravě odpadů, na kterou vţdy navazují další 

technologie na jejich vyuţití či odstranění. Linky tohoto typu zpracovávají odpad, 

který obsahuje velký podíl biologicky odbouratelného materiálu. Uplatňuje se 

především u odpadů z domácnosti či z obchodů včetně ţivnostenských odpadů. 

Odpady bývají často upravovány společně s čistírenskými kaly či průmyslovými 

odpady. [6] 
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Nevhodný odpad 

Metody mechanicko-biologické úpravy odpadů se nedají vyuţít při 

odstraňování veškerého odpadu.  Zákon stanovuje, ţe se touto cestou nedají 

odstraňovat odpady obsahující rizikové látky, coţ platí pro odpad ze 

zdravotnických zařízení, nebezpečný průmyslový odpad, odpad z jatek či odpad 

stavební. [6] 

 

 

Obrázek 1: příklad nevhodného odpadu [6] 
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Mechanická doúprava 

4. Proces MBÚ 

Průběh mechanicko-biologické úpravy odpadů se skládá z několika částí, 

které se výrazně liší. Mezi hlavní části MBÚ patří mechanická úprava a biologická 

úprava. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: schéma mechanicko-biologické úpravy [32] 

 

4.1. Mechanická úprava 

U této úpravy je velmi důleţitá vstupní kontrola vstupujících odpadů. V 

první části mechanické úpravy se připravuje výhřevná frakce na fyzikální sušení, 

které probíhá v reaktoru za vysokých teplot (150-300˚C). Během sušení se obsah 

vody v odpadech redukuje na cca 10%.  

V rámci kontroly se v prvé řadě odebírají sloţky tuhého komunálního 

odpadu, které by mohly nějak narušit biologickou úpravu např. velkoobjemový 
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Mechanická doúprava 

odpad, odpad podléhající zpětnému odběru a odpad pouţitelný pro recyklaci. 

Většinou dochází nejdříve k předdrcení odpadu, které se provádí pomocí různých 

mechanických postupů. Pouţívají se zde rotační síta, a různé druhy separátorů 

pracujících na určitých principech (magnetické, gravitační, vzduchové). Dochází 

k oddělení biologické frakce, která postupuje do biologické úpravy. Poté jsou 

odděleny kovy ţelezné i neţelezné a těţká frakce, kterou tvoří spalitelné látky 

vhodné pro energetické vyuţití (plast, textil, papír) a taky inertní materiál, který se 

ukládá na skládku. Oddělení výhřevných frakcí je realizováno podle kritéria stupně 

výhřevnosti. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: schéma mechanické úpravy před fyzikálním sušením odpadů [1] 

 

4.1.1. Mechanická předúprava 

Je první částí mechanické úpravy a dochází zde k přípravě na sušení, 

k předdrcení a vyjmutí škodlivých odpadů např. velkoobjemový odpad. Někdy 
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Mechanická úprava 

doprovází mechanickou předúpravu i magnetický separátor na odseparování 

ţelezných kovů. [1] 

 

4.1.2. Biologické sušení 

Další částí, která nastává po mechanické předúpravě je sušení a to se 

pouţívá k redukci vlhkosti a k dosáhnutí nízké biodegradace upravovaných 

odpadů. Uvolňované teplo, které vzniká při samoohřívání organických částeček 

v odpadech, vede k odpaření vlhkosti. Proces biologického sušení se děje 

v uzavřených prostorech, v jednotlivých oddělených tunelech nebo reaktorech. 

Odpad je během sušení provzdušňován. Proces biologického sušení se odehrává 

při teplotě cca 55   C a jeho délka je 7-20 dní. Během celého procesu se odpaří cca 

25 % vody. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4: schéma mechanické předúpravy odpadů před biolog. sušením [1]   

 

4.1.3. Mechanická doúprava 

Tato část mechanické úpravy se pouţívá jen v případě potřeby. Bývá 
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digesce a aerobní dotlení) nebo po úplném dokončení biologické úpravy. Bývají 

zde odděleny např. drobné spalitelné materiály. [1] 

 

4.2. Biologická úprava 

Tento děj bývá také označován jako aerobní/anaerobní úprava s aerobním 

dotlením. Dochází k aerobní či anaerobní stabilizaci biologicky rozloţitelných 

sloţek, která probíhá několika způsoby. 

 v uzavřených prostorech (tunelech, boxech), kde dochází k intenzivnímu 

aerobnímu tlení  

 anaerobní digescí suchou či mokrou cestou 

Oběma způsoby je docíleno odbourání organických sloţek. Doba trvání 

biologické úpravy je různá a závisí na výstupních poţadavcích. [1] 
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5. Produkty MBÚ 

Proces mechanicko-biologické úpravy produkuje různé materiály, které 

bývají v určitém podílu. 30-40 % tvoří frakce ke skládkování, 30-40 % frakce 

k výrobě paliva z odpadů a 20-30 % jsou procesní ztráty, coţ jsou nevyuţité 

zbytky pro spálení a dále metan. [5] 

V zařízení MBÚ se drtí směsný komunální odpad a poté se třídí na 

různých drtičích a sítech. Upravovaný odpad se tak rozdělí na dvě sloţky a to 

lehkou frakci a těţkou frakci. [4] Náhradní paliva z lehkých organických frakcí, 

která jsou hlavním produktem MBÚ, jsou vyuţívána pro spoluspalování 

v cementárnách, v uhelných kotelnách a elektrárnách. Kromě paliv se získávají 

z procesu MBÚ taky magnetické a nemagnetické kovy, inertní zásypová hmota a 

někdy i sklo. [11] 

 

5.1. Lehká frakce 

Tato frakce bývá také označována jako frakce nadsítná. Je to frakce se 

zrnitostí větší neţ 60 mm získávána na sítě a jejím dalším dotříděním na páse.  

Bývají v ní kusy papíru, plastů a část biologických materiálů. Má účel pro výrobu 

alternativního paliva, které se spaluje a je vhodné pro výrobu energie. [4], [28] 

5.1.1. Energetické využívání lehké frakce 

Tato vysoce výhřevná frakce byla dříve zvaná alternativní palivo a měla by 

být přidávána k palivu, které se pouţívá v cementárnách, v elektrárnách a 

v průmyslových energetických zařízeních ve formě spoluspalování. V Německu 

jsou zkušenosti se spalováním nadsítné frakce negativní, neboť při provozu kotlů 

ve spoluspalovacím reţimu nastávají problémy s nápeky a s vysokoteplotní 

chlorovou korozí na tlakových teplosměnných plochách kotle s negativním vlivem 

právě na materiál, ze kterého je kotel vyroben a také s ekonomikou provozu. 

Provozovatelé, kteří vlastní energetická zařízení v ČR jsou s tímto problémem 

obeznámeni. Zřejmé tedy je, ţe vyuţití výhřevné frakce ke spoluspalování je zatím 

moţností pouze teoretickou a vcelku bezvýznamnou pro ČR. [33] 
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5.1.2. Problémy lehké frakce 

Lehká frakce u MBÚ neboli frakce nadsítná se dá energeticky vyuţít. Je 

vhodná pro pouţití náhradního či alternativního paliva. Vykazuje však vyšší 

výhřevnost neţ výchozí materiál a také stejné nebo podobné škodlivé látky tzn., ţe 

se musí počítat se stejným procentem emisí jak u spalování odpadu. O lehkou 

frakci z MBÚ není v ČR zájem, jelikoţ nejsou zde zdroje, které by ji vyuţily. [4] 

 

5.2. Těžká frakce 

Neboli frakce podsítná, která obsahuje všechny ostatní zbytky, zejména 

biologicky rozloţitelné látky, má velikost zrnitosti menší neţ 60 mm a získává se 

dělením na sítě během mechanického upravování odpadu. Tato frakce se dále 

zpracovává za přístupu či nepřístupu vzduchu. Dochází přitom k tzv. vyhnívání, u 

kterého se rozkládají biologicky rozloţitelné látky. Za přístupu vzduchu probíhá 

kompostování a vzniklý produkt by měl slouţit jako kompost. Procesu za 

nepřístupu vzduchu se říká anaerobní digesce. Je z ní získáván metan vhodný na 

výrobu energie, zbytek se znovu kompostuje. [4], [28] 

 

5.2.1. Problémy těžké frakce 

Kompostování těţké frakce je velmi obtíţné, neboť v ní zůstávají různé 

baterie, lékovky, rozbité ţárovky a jiný nebezpečný odpad. U výrobku získaného 

z kompostárny se sleduje, jestli se nevylučují ve vlhkém prostředí nevhodné látky 

z hotového kompostu. Tenhle jev se nazývá vyluhovatelnost. Surová podsítná 

frakce uvolňuje do vodného prostředí poměrně velké mnoţství neţádoucích látek 

např. organický uhlík. Těţká frakce překračuje však limity pro skládkování, které 

jsou dány legislativou. Znamená to, ţe tuhle frakci nelze pouţít jako technologický 

materiál pro úpravu skládek. [28] 
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6. Srovnání technologie MBÚ a spaloven 

6.1. Mechanicko-biologická úprava 

Názory na úpravu odpadů mechanicko-biologickou cestou jsou různé. 

Někteří tuto technologii povaţují za chybný vývoj v odpadovém hospodářství, který 

stejně nemůţe ţivotní prostředí ochránit v poţadované míře. Ovšem druhá strana 

tvrdí, ţe jde o velmi dobrou ekologicky a ekonomicky efektivní technologii a 

doporučuje se k uplatnění také v ČR. [7] 

6.1.2. Zásady pro efektivnost chodu MBÚ odpadů 

 plyny vznikající při procesu MBÚ musí být neustále čištěny 

 odpadní vody vznikající při procesu MBÚ musí být zpracovány 

 výstupním produktem z procesu MBÚ musí být alternativní či náhradní 

palivo 

 

6.1.3. Výhody MBÚ 

 zařízení se můţou přestavět na poţadovanou kapacitu- zmenšit nebo 

zvětšit 

 výstavba zařízení pro MBÚ je rychlejší neţ výstavba spalovny 

 proces MBÚ nezpůsobuje toxické emise 

 sniţují mnoţství odpadů o 30- 40 %  

 předúprava odpadu na linkách MBÚ výrazně sniţuje nebezpečí poţáru na 

skládkách 

 kombinace vysoké míry recyklace s MBÚ má podstatně niţší negativní 

ekologické a zdravotní dopady neţ spalování 

 niţší náklady na provoz 

6.1.4. Nevýhody MBÚ 

 v ČR chybí doposud normy, pravidla a standardy, kterými by se měli 

provozovatelé linek MBÚ řídit (pachové standardy, emise) 
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6.2. Spalovny 

Často se uvaţuje o spalovnách jako náhradách za skládky a výhodném 

řešení, jak se zbavit velkého mnoţství odpadu. Tahle metoda však není nejlepším 

řešením. Problémem je, ţe na výrobu spalovaného materiálu spotřebujeme 

mnohem více energie, neţ kolik ji vyprodukuje spalovna. [6] 

6.2.1. Výhody spaloven 

 odpad, který se spaluje, slouţí jako významný zdroj tepla a elektrické 

energie 

6.2.2. Nevýhody spaloven 

 spalovny plýtvají druhotnými surovinami, které by mohly být dále vyuţívány 

např. papír 

 vypouštějí obrovské mnoţství nebezpečných exhalací, které mají negativní 

vliv na ţivotní prostředí a zdraví 

 produkují toxický popílek, který vzniká z důvodu obsahu nevytříděných 

plastů ve spalovaném odpadu 

 výstavba spaloven je sloţitější neţ výstavba linek MBÚ 

 vysoké investiční náklady na provoz [25] 
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7. Zařízení pro MBÚ na území ČR 

V minulosti existovaly v ČR plány na budování zařízení podobných MBÚ, 

které by zpracovávaly SKO. Příkladem byla Ostrava, kde se budovala linka na 

mechanicko-biologickou úpravu, která měla zpracovávat netříděné odpady ze 

sídlišť v části Ostrava- Jih. Zařízení mělo zahrnovat také spalovnu TAP, ale 

bohuţel tento projekt nebyl nikdy dokončen. V devadesátých letech byla část 

zařízení ve zkušebním provozu, při němţ bylo zjištěno, ţe při zpracování podsítné 

frakce vzniká kompost, který je vyuţitelný pouze na rekultivaci z důvodu obsahu 

velkého mnoţství neţádoucích příměsí. Ekonomové zjistili, ţe provoz této linky je 

oproti skládkování neúměrně drahý, proto se ho provozovatel rozhodl nevyuţívat. 

[28]  

Plán odpadového hospodářství v ČR navrhuje právě technologii 

mechanicko-biologické úpravy jako jednu z moţností dosaţení jeho cílů, kterými 

jsou sníţení mnoţství BRKO ukládaných na skládky a sníţení mnoţství 

komunálních odpadů, které budou ukládány na skládky o 1 mil. tun směsného 

komunálního odpadu v roce 2020 oproti roku 2005. V posledních letech bylo 

vypracováno několik projektů a studií na téma MBÚ. [4], [28] 

Firma FITE a.s., ETC Consulting group s.r.o., SITA CZ a.s. zhotovila studii 

s názvem: Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy 

komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na 

životní prostředí. Druhou studii vypracovala firma Bioprofit, s.r.o. Tento projekt má 

název Studie výstavby zařízení MBÚ v České republice. [29] 

Cílem obou projektů bylo ověřit vhodnost mechanicko-biologické úpravy 

odpadů pro podmínky v ČR na základě zkušeností ze zahraničí. [13] 

V současné době není v provozu na území ČR ţádné zařízení pro MBÚ odpadů. 

Připravuje se však několik projektů týkajících se této problematiky, které jsou 

v různých stádiích pokročilosti, příkladem je projekt MBÚ v Karlovarském kraji. 

Studie byla vyhotovena společností MOTT MACDONALD Praha s.r.o. v roce 

2008-2009. Touto studií je navrţena realizace dvou linek MBÚ s kapacitou 

zpracování cca 40-50 tisíc tun tuhého komunálního odpadu za jeden rok a 
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výrobou tuhého alternativního paliva. Kapacita pro biologickou úpravu odpadů je 

15 tisíc tun/rok u jedné linky a u jednoho závodu má být postavena granulační 

linka na palivo z odpadů, která činí kapacitu 40 tisíc tun/rok. [30] 

Většinu projektů však dosud brzdil nezájem o tuhé alternativní palivo a 

nedostatečná podpora ze strany státu. [28] 
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8. Největší stávající spalovny na území ČR 

8.1. Spalovna ZEVO 

Zařízení se nachází v Praze Malešicích 2 a je v provozu od roku 1998. 

Současná kapacita energetického vyuţití je 220 tisíc tun KO. Při spalování těchto 

odpadů vzniká a do energetické sítě je dodáváno 1200 TJ tepelné energie. Obsah 

emisí např. SO2, HCl či HF se pohybuje do 10 % povolených limitů. Obsah dioxinů 

a furanů v emisích se sniţuje pomocí tzv. DEDIOXŮ. [25] 

8.2. Spalovna TERMIZO, a.s. 

Je jednou ze tří největších spaloven u nás. Provoz této spalovny byl 

zahájen v roce 1999. Ročně se v ní energeticky vyuţívá průměrně 93 tisíc tun 

odpadů a městu Liberec, kde se spalovna nachází, dodává cca 698 TJ tepla do 

topného systému, coţ je asi třetina její roční spotřeby nebo ekvivalent roční 

spotřeby 14,6 tisíc domácností. Společnost Termizo jiţ prošla několika změnami a 

modernizací během posledních let. Komunální odpad, který se zde spaluje, 

obsahuje samozřejmě i nebezpečné sloţky z elektrospotřebičů, tonerů, barev atd., 

které jsou však díky moderních technologií přeměňovány na stabilní a rozpustné 

formy a poté jsou ukládány na zabezpečenou skládku pro nebezpečný odpad, coţ 

chrání podzemní vodu nacházející se pod skládkami před kontaminací. [26] 

8.3. Spalovna SAKO Brno, a.s. 

Stavební povolení pro tuto výstavbu bylo vydáno v roce 1984 a spalovna 

začala být v provozu o pět let později. V roce 2007 se zrealizoval nový projekt ve 

stávajícím areálu SAKO Brno. Došlo k výstavbě nových kotlů pro spalování 

s moderním systémem čištění spalin, který je zaloţen na polosuché vápenné 

metodě s dávkováním aktivního uhlí do proudu spalin. Pevné produkty jsou 

zachytávány na textilních filtrech, umístěných před vstupem do komína. Spalovna 

má zajistit energetické vyuţití pro 224 tisíc tun SKO za rok. Technologickým uzlem 

projektu byla rekonstrukce škvárového hospodářství, kde probíhá oddělení ţeleza 

a jiných barevných kovů ze škváry, která je pak tříděna na jednotlivé velikostní 

frakce z hlediska potřeb odběratelů. [26] 
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9. Rozsah využívání MBÚ a spaloven 

Skutečností je, ţe v mnoha vyspělých státech Evropské unie převaţuje 

nad skládkováním energetické vyuţívání odpadů bez materiálového vyuţití. V ČR 

je v posledních letech tento typ likvidace odpadu spíše odmítán a diskriminován. 

[25]    

S postupem času se však začínají čím dál více uplatňovat technologie 

MBÚ odpadů především v Evropě např. v Rakousku, Německu a Itálii. [8] Je třeba 

se ale zamyslet, co je lepší a efektivnější, jestli spalování KO nebo úprava KO 

mechanicko-biologickou cestou.  

V případě spalování je odpad přeměňován na energii, spaliny a zbytkové 

materiály. Poté dochází k vysoce účinnému čištění spalin a škodliviny obsaţeny 

ve zbytkových materiálech jsou imobilizovány, tzn., ţe nezatěţují ţivotní prostředí. 

Zařízení vyuţívána na energetické vyuţívání odpadů jsou velmi přísně sledovány 

z hlediska vlivů na ţivotní prostředí. Limity emisí jsou velmi přísné a dochází 

k neustálým kontrolám. Je dokázáno, ţe elektrárny a teplárny znečišťují ovzduší 

v mnohem větší míře neţ spalovny KO. [9] 

Technologie MBÚ se od spalování zásadně liší. Komunální odpad je 

rozdělován na dvě frakce a to nízko výhřevnou frakci tzv. těţkou, která se 

biologicky upravuje a poté je uloţena na skládku a vysoce výhřevnou frakci tzv. 

nízkou, která se vyuţívá energeticky. [9] 

Otázkou je, co je tedy výhodnější. Technologie MBÚ je ekonomičtější a 

ekologičtější neţ likvidace odpadů ve spalovnách, ale problémem je, ţe 

legitimizace a výstavba linek MBÚ by znamenala pro jejich provozovatele velká 

provozní i ekonomická rizika. Spalování odpadů je mnohými odsuzováno pro 

vysoce negativní vlivy na ŢP, ale slabá stránka MBÚ zůstává nekomentována. 

Vţdyť hlavním výstupem z procesů MBÚ je přece podsítná frakce, která končí na 

skládce a dále alternativní či náhradní palivo, které se vyuţívá opět energeticky. 

Paliva vyrobena procesy MBÚ mají sice vyšší výhřevnost neţ výchozí materiál, ale 

obsahují také škodliviny a proto je třeba počítat se stejnými emisemi jako u 

spaloven. [10] 
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Jestliţe se v odpadovém hospodářství bude dávat přednost zařízením 

MBÚ před spalovnami, měl by být provoz MBÚ vymyšlen tak, aby co jak 

v nejmenší míře znečišťoval ŢP. [12] 

Zařízení MBÚ v různých zemích se liší v závislosti na místních 

podmínkách a pouţitých procesech. Investiční a provozní náklady jsou pro 

jednotlivá provozovaná zařízení různé. Je nutné také sledovat to, zda výstup ze 

zařízení MBÚ představuje zdroj příjmů nebo je potřeba počítat s náklady na jeho 

odstranění. Tento faktor má velký vliv na ekonomiku konkrétního zařízení. [13] 

Kritici MBÚ tvrdí, ţe jde pouze o mezistupeň úpravy a celkové náklady na 

řešení zahrnující MBÚ jsou vyšší neţ náklady na jiné postupy. [12] 
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10. Mechanicko-biologická úprava v zemích EU 

V současné době existuje mnoho zemí v Evropě, které jiţ metodu MBÚ 

vyuţívají nebo uţ budují první linky pro tento typ úpravy odpadů. Jsou ale i země, 

které zatím nevyuţívají MBÚ a stále zvaţují o začlenění této metody do systému 

nakládání s odpady, především komunálními. Souvisí to s novými poţadavky a 

trendy Evropské unie. V zemích jako je Rakousko, Německo či Itálie funguje tento 

typ likvidace odpadů přes deset let převáţně s rostoucím úspěchem. [13], [27] 

 

10.1. Země uplatňující MBÚ v rozsáhlé míře 

10.1.1. Německo 

Důleţitým mezníkem pro německé odpadové hospodářství byl den 1. 6. 

2005. Od tohoto dne je zakázáno ukládat na skládky neupravený komunální 

odpad. Důleţité bylo, ţe v souvislosti s tímto zákazem byly stanoveny podmínky 

pro spalování i alternativní metodu, coţ je MBÚ. [13] 

10.1.2. Rakousko 

V této zemi existuje od roku 2004 povinnost úpravy směsného 

komunálního odpadu, coţ vzniklo na základě vyhlášky o skládkování. Tato 

povinnost vedla k zakládání mnoha nových spaloven i zařízení MBÚ. [8] 

Rakousko se snaţí dosáhnout určitého cíle, který je obsaţen ve směrnici 

1999/31/ES, a to sníţit maximální mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních 

odpadů ukládaných na skládku do roku 2016 na 35 % hmotnostních z celkového 

mnoţství BRKO, který vznikl v roce 2005. Pro skládky zde patří od 1. ledna 2004 

vyhláška, která nařizuje přijímat pouze odpady  předupraveny ve spalovnách nebo 

odpady, které prošly mechanicko-biologickou úpravou. [13]  

Díky tomuto ustanovení se zde realizuje mnoho nových spaloven i 

zařízení pro MBÚ. Uţ v roce 2008 bylo zde v provozu 17 zařízení MBÚ odpadu. 

[8]  
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Odpady, které jsou upravovány zařízením MBÚ, nesmí podle vyhlášky o 

skládkování překračovat hodnotu pro podíl organického uhlíku 5 % hmotnostních 

a zároveň hodnota výhřevnosti musí být maximálně 6000 kJ/kg sušiny. Dále musí 

být také dodrţeny parametry stability a potenciál tvorby plynu, aby byla aktivita 

ukládaných odpadů velmi nízká. [8] 

Jednotlivá zařízení pro MBÚ v Rakousku mají kapacitu od 10000 t/rok do 

140000 t/rok a nacházejí se v různých oblastech. V roce 2008 byl stav: 

 Štýrsko- 6 MBÚ 

 Dolní Rakousko- 4 MBÚ 

 Tyrolsko- 1 MBÚ 

 Východní Tyrolsko- 1 MBÚ 

 Salzbursko- 2 MBÚ 

 Hornorakousko- 2 MBÚ 

 Burgernland- 1 MBÚ 

 

V současnosti pracuje 18 zařízení na mechanicko-biologickou úpravu a 4 

jsou ve fázi plánování. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Mapka rozmístění zařízení MBÚ v Rakousku v roce 2006  

[23] 
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Obrázek 6: Graf znázorňující jednotlivé frakce MBÚ v Rakousku [8] 

 

Rakouská linka MBÚ ve Wiener Neustadt 

V Rakousku platí od 1. 1. 2004 nařízení, které zakazuje ukládat na 

skládky neupravený SKO. Z tohoto důvodu musí projít odpad sloţitou úpravou, 

jejíţ postup je takový: 

 Vytřídění rušivých příměsí ze SKO např. kameny 

 Naloţení SKO nakládačem na pásový dopravník 

 Přesun do zařízení otevírání pytlů 

 Síto, které rozdělí SKO na dvě frakce 

 

V podsítné frakci jsou obsaţeny především bioodpady. Frakce je 

homogenizována, smíchána s vodou a dva týdny je kompostována v uzavřeném 

bioreaktoru s řízenou spodní aerací. Poté je odpad opět dovlhčen a kompostován 

další dva týdny. Tímto se ukončí intenzivní biologický rozklad a odpad je dále 

kompostován v krechtech na venkovní ploše a občas se kropí a alespoň týden se 

překopává speciálním samojízdným překopávačem. Na konec je stabilizovaný 

45%

29%

23%

2,50%0,50%

Frakce ze zařízení MBÚ v Rakousku

1. stabilizovaná frakce pro 

uložení na skládku-45%

2. výhřevná frakce-29%

3. ztráty z biologické úpravy-

23%

4. vytříděné kovy-2,5%

5. nebezpečné složky a 

rušivé látky-0,5%
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odpad proséván sítem o průměru oka 40 mm. Nadsítná frakce se posílá do 

spalovny a podsítná frakce je připravená k uloţení na skládku. Součástí provozu 

je taky magnetická separace kovů a roztřídění odpadu pomocí vibračního 

separátoru. 

Linka MBÚ ve Wiener je zvláštní tím, ţe čistí i vzduch odsávaný 

z biologické úpravy odpadu. Ten je pak spalován ve speciálním zařízení a při 

teplotě 850°C. po přepočítání nákladů bylo zjištěno, ţe tato linka MBÚ je 

ekonomicky výhodnější neţ nejbliţší spalovna, kde se navíc platí za ţelezniční 

převoz odpadu do spalovny. [34] 

 

10.1.3. Itálie 

V Itálii se produkce komunálních odpadů výrazně zpomalila. Na 

evropském měřítku patří produkce odpadů v této zemi mezi podprůměrné. Nejvíce 

komunálního odpadu je ukládáno na skládky 51,7%. Mechanicko-biologickou 

úpravou je zpracováváno 20,7 % komunálního odpadu. [13] 

Sníţení mnoţství odpadů, které jsou v Itálii ukládány na skládky, je 

dosahováno nárůstem odděleného sběru a počtem zařízení na zpracování 

směsných komunálních odpadů, mezi které patří MBÚ zařízení zaměřené na 

biostabilizaci nebo na výrobu paliv z odpadů a spalovny. [8] 

Biologický stupeň zařízení MBÚ v Itálii je zaloţen na aerobní stabilizaci, 

která má niţší náklady neţ anaerobní digesce. Některá zařízení mají povolení 

k výrobě CDR- paliva z odpadů. Tento typ paliv podléhá odpadové legislativě, 

kterou jsou stanoveny velmi přísné podmínky na vstupní odpady, ze kterých je 

CDR vyráběno. Existuje i palivo o vyšší kvalitě rovněţ vyrobeno z odpadů a jeho 

označení je CDR-Q. [17] 

Co se týká mnoţství zařízení pro MBÚ odpadů, patří Itálie mezi vedoucí 

evropské i světové země. V současnosti je zde minimálně 100 zařízení a další 

jsou ve výstavbě. [13] 
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10.1.4. Španělsko 

Negativní postoj obyvatel vůči spalovnám, poţadavky směrnice 

1999/31/ES a také snaha zvyšovat materiálové vyuţívání odpadů vedou 

k neustálému prosazování zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů. 

[13] 

 Ve Španělsku je více uplatňována dvoustupňová biologická úprava, kde 

je hlavní částí anaerobní digesce biologických sloţek směsného komunálního 

odpadu (mokrou cestou cca 60 % a suchou cestou cca 40 %) s vyuţíváním 

bioplynu a následným dotlením v aerobních podmínkách a získáváním energie. 

V těchto zařízeních jsou upravovány především směsné domovní odpady. Zbytky 

z fermentace jsou pak stabilizovány v kompostovacích uzavřených tunelech. 

V roce 2006 bylo zde jiţ 26 zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu 

s fermentačním stupněm. V tomtéţ roce se uţ 15% směsných domovních odpadů 

upravovalo právě v linkách MBÚ. [8] 

 Cílem je získávat takový výstup z MBÚ, který se bude vyuţívat ke 

zlepšení půdních vlastností, neboť v této zemi jsou velké plochy s půdami chudými 

na ţiviny. [13] 

Mezi oblasti, kde se MBÚ nejvíce vyuţívá, patří okolí Madridu, Katalánie a 

Baskitsko. V Katalánii jsou v provozu jiţ dvě zařízení na MBÚ s názvem Ecoparc I 

a Ecoparc II. Pro oblast Barcelony probíhá zkušební provoz zařízení na MBÚ 

Ecoparc III. [20] 
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10.2.  Země uplatňující MBÚ okrajově či vůbec 

10.2.1. Dánsko 

V této zemi se prosadily zásadně spalovny. Téměř 100% ze zbytkového 

komunálního odpadu je zpracováván v jedné ze zhruba 30 spaloven. Skládkování 

hořlavého odpadu je zde pozastaveno od roku 2003. [16] 

10.2.2. Nizozemí   

Holanďané vyuţívají v současnosti pouze dvě zařízení MBÚ s anaerobním 

stupněm, kde se upravují málo výhřevné frakce. Mnohem více se zde dává 

přednost spalovnám stejně jako je tomu v Dánsku či Švýcarsku. [8] 

10.2.3. Maďarsko  

Situace v Maďarsku je taková, ţe 80% komunálního odpadu se ukládá na 

skládky. Na základě evropské směrnice o skládkách je cílem do roku 2014 zde 

sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů ukládaných na skládky na 35 % 

vztaţených na mnoţství v roce 1995. V zákoně o odpadech a oběhovém 

hospodářství je ustanovena povinnost veškerý odpad ukládat na skládku aţ po 

jeho úpravě, avšak zatím není stanoven způsob úpravy. [18] 

10.2.4. Francie 

Ve Francii existuje podle dostupných informací pouze jedno zařízení na 

zpracovávání směsného komunálního odpadu mechanicko-biologickou úpravou 

s anaerobní digescí za cílem získávat bioplyn. Mnohem rozšířenější je zde 

oddělené sbírání bioodpadu, který se poté mechanicky předupravuje a je 

upravován anaerobní digescí. V této zemi jsou však i plány výstavby několika 

zařízení MBÚ. [22] 
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10.3. Země Uplatňující MBÚ nově 

10.3.1 Velká Británie 

Britské ostrovy nemají v současnosti zatím mnoho zkušeností 

s mechanicko-biologickou úpravou směsných komunálních odpadů. [15] 

 Velkou „tradicí“ je zde kompostování či skládkování, od kterého nechtějí 

Britové upouštět neboť je to levná záleţitost, ale v posledních dvou letech se zde 

začíná uţ mnohem více mluvit o mechanicko-biologické úpravě odpadu. [16] 

 Bylo vypracováno i několik studií o této technologii a v roce 2005 Britové 

zprovoznili v Leiscesteru první linku na bázi anaerobní digesce. [15] Dalších 

nejméně 10 zařízení pro MBÚ s technologií biologické stabilizace je těsně před 

realizací či zprovozněním. Je nutné podotknout, ţe ve Velké Británii se klade velký 

důraz na hygienické limity, coţ můţe zapříčinit to, ţe lidé zde radši zůstanou u 

„starých tradic“ (kompostování) a technologie MBÚ se zde bude pouţívat jen 

zřídka. 

 

10.3.2. Řecko 

Kvůli evropské legislativě bylo Řecko donuceno provést změnu 

v legislativě odpadového hospodářství. Uţ od roku 2007 jsou zde provozována 

nejméně tři zařízení pro MBÚ, některá při plném provozu, jiná zatím při 

zkušebním. Nejvyšší kapacitu produkce a to 350000 t/rok  má zařízení Ano Liossia 

v Athénách, dále pak Chania na Krétě s kapacitou produkce 70000 t/rok a 

Kalamita na Peloponésu s kapacitou produkce 32000 t/rok. Problémem je 

doposud nevyřešený odbyt jednotlivých výstupů, především výhřevné frakce, která 

je vhodná jako surovina vyuţívána v cementárnách. Některá plánovaná zařízení 

chtějí mít své vlastní energetické zdroje, ve kterých se budou jednotlivé výstupy 

zpracovávat. Ze zpracovaného odpadu se pro materiálové vyuţití vytřiďuje pouze 

ţelezo a hliník. Frakce, které jsou biologicky rozloţitelné a stabilizované se pak 

ukládají na skládky nebo se pouţijí pro rekultivaci nezemědělských ploch. [8] 
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10.3.3. Malta 

Tento nevelký stát, který je poněkud novějším členem EU, byl nucen 

k odklonu od skládkování. Uskutečnily se dlouhé diskuze na téma, co je 

výhodnější, jestli spalovny nebo nová technologie MBÚ. [8] 

Definice technologie mechanicko-biologické úpravy v jednotlivých zemích 

EU není jednotná. Vţdy se ale jedná o různé zpracovatelské postupy 

(mechanické, fyzikální, biologické)komunálních a některých ţivnostenských 

odpadů, ze kterých vycházejí různé druhy odpadů. Analýzy, které byly doposud 

prováděny, ukazují, ţe v rozhodovacím procesu při realizaci této technologie hraje 

významnou roli legislativa, stránky politické, ekonomické, regionální, technické a 

environmentální. [13] 

Pro budoucnost MBÚ bude důleţité, jak se bude vyvíjet politika Evropské 

unie, jestli se např. prosadí ještě přísnější přístup k ukládání komunálních odpadů 

jako je tomu v některých zemích, např. v Rakousku a Německu. [13] 
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11. Stav a členění MBÚ v Německu 

Říká se, ţe Německo je jednou z kolébek technologií mechanicko-

biologické úpravy odpadu. Za posledních deset let došlo k výraznému 

propracování a vývoji této technologie. Přísné legislativní úpravy způsobily sníţení 

počtu skládek, některé nevyhovující skládky musely být vybaveny mnohem lepší 

technikou, nebo musely být uzavřeny. Nastalo budování zařízení pro MBÚ. [21] 

Vznik MBÚ byl reakcí na potřebu řešit zbytkový odpad, respektive 

nakládání s ním a na problémy, které se týkají spaloven odpadu např. vysoké 

náklady, veřejné mínění, emise aj. Zařízení na MBÚ jsou velmi uţitečná uţ jen 

proto, ţe promyšleným způsobem propojují dvě technologie a to technologii na 

dotřiďování vyuţitelných sloţek odpadu s technologiemi na zpracování bioodpadů, 

coţ znamená, ţe vše probíhá v jednom systému tzv. „pod jednou střechou“. [14] 

V současné době je v Německu v provozu nejméně 51 moderních zařízení 

na MBÚ či MBS a zařízení MPS se zpracovatelskou kapacitou cca 5,5 mil. tun a 

dále zařízení pouze s mechanickou úpravou a kapacitou 1,6 mil. tun. [21] 

 

 

 

Obrázek 7: Mapka rozmístění zařízení MBÚ a spaloven ve spolkových zemích 
Německa, čtvereček= zařízení MBÚ, kolečko= spalovna [1] 
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Rozdělení základních účelů MBÚ v Německu: 

 Vytřídění sloţek ze SKO, které by se daly vyuţít materiálově nebo 

energeticky. 

 Stabilizace SKO (zbytky SKO, které se zpracovávají pomocí MBÚ, nejsou 

jiţ biologicky rozloţitelné). 

 Významné sníţení tvorby skleníkových plynů např. emise ze skládek, 

redukce emisí a výluhů obecně. [14] 

 

Základní začlenění MBÚ 

 Mechanicko-biologická úprava (MBA) 

 Mechanicko-biologická stabilizace (MBS,BMS) 

 Mechanicko-fyzikální stabilizace (MPS) 

 

11.1. Mechanicko-biologická úprava 

Tato metoda se v Německu pouţívá dnes nejčastěji. V roce 2004 

zpracovávalo 36 zařízení MBA asi 3,6mil. tun směsného komunálního odpadu 

(SKO). Cílem mechanicko-biologické úpravy odpadu v SRN je biologická 

stabilizace SKO, při které se odpařuje velká část vody obsaţena v bioodpadech a 

dochází k velkému sníţení hmotnosti a objemu SKO. Hlavním výstupem při 

tomhle procesu je inertní hmota, která nepodléhá rozkladu a často je uplatňována 

při rekultivaci skládek.  

Biologická stabilizace se provádí velmi často kompostováním SKO ve 

specifických fermentačních tunelech. Druhá nejčastější metoda je anaerobní 

fermentace SKO, která probíhá v tzv. bioplynových fermentorech. Uvnitř zařízení 

se vytváří bioplyn, který je vhodný na výrobu elektřiny a tepelné energie. 

Výtěţnost bioplynu z tuny SKO bývá různá, závisí především na sloţení odpadu. 

[14]  
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Výsledný procentuální přehled výstupů z MBA: 

 cca 30 % stabilizované inertní hmoty na rekultivaci skládek 

 cca 30 % výhřevné lehké frakce 

 cca 30 % procesní ztráta vody a uhlíku, které se odpařují 

 cca 2-4 % kovy 

 

11.2. Mechanicko-biologická stabilizace (MBS nebo také BMS) 

Nejvíce rozšířená metoda po MBA, jejichţ primárním cílem je výroba 

vysoce výhřevného a hodnotného paliva ze SKO, které se vyuţívá v různých 

průmyslových zařízeních. Jedná se o vysoce účinný a kvalitní proces, během 

kterého je nadrcený směsný komunální odpad vysušen biologickou cestou 

v kompostovacích boxech, kde se odpaří cca 30 % hmotnosti. Poté dochází 

k intenzivní mechanické separaci všech sloţek, které se dají vyuţít a výsledek 

podílu odpadů ukládaných na skládky je nulový. Zařízení pro BMS v Německu 

jsou např. ve městech Dráţďany, Asslar či Rennerod. Firma s názvem Herhof 

v těchto městech vyrábí certifikované palivo ve formě pelet s názvem Stabilat. 

Palivo obsahuje pouze malé mnoţství neţádoucích látek (těţké kovy) a vyuţívá 

se v cementárnách či průmyslových zařízení jako náhrada primárního paliva nebo 

je dodáváno do speciálního rafinačního zařízení na výrobu metanolu.  

Linky MBS, uvedeny v předchozím odstavci, jsou v podstatě na vysoké 

úrovni. Zajímavé jsou celkové materiálové výsledky těchto zařízení. Např. MBS 

v Dráţďanech vytřídí a zpracuje maximum. Zařízení v Asslaru zvlášť vytřiďuje 

z minerální frakce bílé, barevné a hnědé sklo. [14] 

 

 Výsledný procentuální přehled výstupu z MBS: 

 vznik cca 55 % paliva Stabilat  

 odpaření cca 30 % při biologickém sušení 
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 zisk cca 4 % ţelezných kovů, 1%neţelezných kovů a zhruba 10% 

minerální frakce, která slouţí jako stavební materiál 

11.3. Mechanicko-fyzikální stabilizace (MPS) 

Je to v podstatě analogie MBS, která se liší technologií stabilizace SKO a 

vyuţívá se v menší míře. Hlavním cílem MPS je výroba vysoce výhřevného 

kvalitního paliva, které můţe mít uplatnění v různých průmyslových zařízeních. 

V tomto pochodu se však nepouţívají biologické postupy při sušení, ale jsou 

vyuţity fyzikální principy sušení. Po předpravě nastává sušení SKO ve speciálních 

bubnech pomocí ohřátého vzduchu, kde se vyuţívá prvotní palivo pro ohřev. 

Příkladem takového paliva je zemní plyn. Významná linka MPS je vybudována ve 

městě Chemnitz. [24] 

Výsledný procentuální přehled výstupů z MPS: 

 cca 50 % paliva ve formě pelet 

 cca 30 % odpar vznikající při sušení 

 cca 9 % inertní materiál, který se vyuţívá na skládkách či ve 

stavebnictví 

 cca 3 % kovy 

Srovnání MBS a MPS 

Metoda MPS je mnohem více nákladná oproti MBS z důvodu potřeby 

energie pro proces sušení na bázi zemního plynu. V případě biologického sušení 

se potřebná teplota zajišťuje samotným biologickým procesem. [14] 
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12. Závěr 

Ve své práci jsem charakterizovala úpravu odpadů mechanicko-

biologickou cestou, coţ je v posledních letech velmi rozšířené téma v odpadovém 

hospodářství jak u nás, tak i v jiných evropských zemích. Dříve se směsné 

komunální odpady ukládaly především na skládky, ale s postupem času se začalo 

od tohoto způsobu ustupovat z důvodu především environmentálního, jelikoţ 

skládek je na našem území jak se říká „víc neţ dost‘‘.  

Technologie mechanicko-biologické úpravy je zaloţena na jednotlivých 

fázích, nejdříve nastává fáze mechanická, která zajišťuje vyřazení škodlivých 

odpadů a poté fáze biologická, kde se sloţky z odpadů stabilizují aerobně či 

anaerobně. Jsou zde vyuţívány taky chemické procesy, mechanické procesy a 

fyzikální sušení. Průběh MBÚ se v jednotlivých státech nepatrně liší průběhem na 

linkách. Nejvíce se tato metoda uplatňuje v Německu, Rakousku, Itálii a 

Španělsku. V České republice nemáme zatím ţádnou linku MBÚ, pouze se 

uvaţuje o zahájení provozu v několika městech. Problémem však je, ţe 

mechanicko-biologická úprava odpadů u nás není stále přesně definována 

v legislativě odpadového hospodářství. Společnost OZO Ostrava vyzkoušela 

v devadesátých letech spustit linku MBÚ, která po technické stránce prosperovala, 

ale po ekonomické stránce nebyla šance, aby fungovala. Brněnská spalovna, 

která likvidovala převáţnou část ze vstupních materiálů, začala zvyšovat ceny, coţ 

uţ bylo pro linku MBÚ ekonomicky neudrţitelné a proto byl provoz linky ukončen. 

MBÚ se zde uplatňuje čím dál víc, podobně jako v Německu. Přestoţe v těchto 

zemích EU podléhá MBÚ velice přísným legislativním poţadavkům, jsou investiční 

náklady na linky MBÚ výrazně niţší neţ u spaloven KO. Proto se zde vyuţívá více 

MBÚ neţ spalování. Ale i tady se najde slepá ulička, kterou je problém se 

skladováním obrovského mnoţství vysoce výhřevné lehké frakce z MBÚ, která 

nemá svého zpracovatele. Velmi často se tenhle produkt nelegálně převáţí přes 

hranice do sousedních států, kde se ukládá buď na skládky, nebo do různých 

nepovolených skladů překupníků. 

Po zhodnocení situace u nás a v ostatních zemích je tedy otázkou, zda je 

MBÚ vůbec výhodná technologie. Dosavadní zkušenosti z Německa a Rakouska 
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nejsou úplně nejlepší, a jak vidíme, jsou zde i negativní místa. Mnoho 

posuzovatelů tvrdí, ţe je to „chybná cesta v odpadovém hospodářství‘‘. 

Podle mě by se u nás měla tato technologie MBÚ začít více prosazovat 

společně se spalováním, neboť skládkování neupraveného odpadu je tou nejhorší 

moţností, při které plýtváme s kaţdou tunou směsného komunálního odpadu, ze 

které by se mohlo vyrobit velké mnoţství energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Vyšlanová: Mechanicko-biologická úprava odpadů 

 
 

 2011  34 

 

Použitá literatura: 

[1]→ Co je MBÚ obecně [online]. 2010 [cit. 2010-11-08]. Co je MBÚ-              

obecně. Dostupné z WWW: <http://www.mbu.cz/cz/Cojembu.php>. 

[2]→  Tzb-info.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. Vyhláška č. 482/2005 Sb. O    

stanovení druhů, způsobu vyuţití a parametrů biomasy při podpoře výroby  

elektřiny z biomasy. Dostupné z WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-

predpisy/vyhlaska-c-482-2005-sb-o-stanoveni-druhu-zpusobu-vyuziti-a-

parametru-biomasy-pri-podpore-vyroby-elektriny-z-biomasy>. 

[3]→ Biom.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-09]. Legislativa: 294/2005 Sb. Dostupné 

z WWW: <http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/2942005-sb>. 

[4]→ Odpadjeenergie.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. Jak je to s MBÚ. 

Dostupné z WWW: <http://www.odpadjeenergie.cz/mbu-a-jine/mbu/jak-je-

to-s-mbu.aspx>. 

[5]→ Enviweb.cz [online]. 2006 [cit. 2010-11-10]. Mechanicko-biologická úprava     

odpadů. Dostupné z WWW: 

<http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/58799/mechanicko-biologicka-  

uprava-odpadů>. 

  [6]→ Biom.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-10]. Způsoby nakládání s odpady- 

varianty. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/rp-bro/06.pdf>. 

[7]→ VYŠTEJNOVÁ, Jiřina. MBÚ nebo spalovny?. Odpady. 2006, 16, 7-8, s. 19.  

ISSN 1210-4922. 

[8]→ PAČESOVÁ, Terezie. Kaţdá země řeší MBÚ jinak. Odpady. 2008, 18, 2, s. 

9-10. ISSN 1210-4922. 

[9]→ VYŠTEJNOVÁ, Jiřina. Dva přístupy ke zpracování komunálního odpadu. 

Odpady. 2004, 14, 3, s. 9-10. ISSN 1210-4922.  

http://www.mbu.cz/cz/Cojembu.php
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-482-2005-sb-o-stanoveni-druhu-zpusobu-vyuziti-a-parametru-biomasy-pri-podpore-vyroby-elektriny-z-biomasy
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-482-2005-sb-o-stanoveni-druhu-zpusobu-vyuziti-a-parametru-biomasy-pri-podpore-vyroby-elektriny-z-biomasy
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-482-2005-sb-o-stanoveni-druhu-zpusobu-vyuziti-a-parametru-biomasy-pri-podpore-vyroby-elektriny-z-biomasy
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/2942005-sb
http://www.odpadjeenergie.cz/mbu-a-jine/mbu/jak-je-to-s-mbu.aspx
http://www.odpadjeenergie.cz/mbu-a-jine/mbu/jak-je-to-s-mbu.aspx
http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/58799/mechanicko-biologicka-%20%20uprava-odpadů
http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/58799/mechanicko-biologicka-%20%20uprava-odpadů


Veronika Vyšlanová: Mechanicko-biologická úprava odpadů 

 
 

 2011  35 

 

[10]→ Odpadjeenergie.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. MBÚ ekologičtější? 

Dostupné z WWW: <http://www.odpadjeenergie.cz/jine-

zpusoby/mbu/mbu-ekologictejsi-.aspx>. 

[11]→ BIELAN, Petr. Zkušenosti z provozování linky MBÚ. Odpady. 2004, 14, 3, s. 

7-8. ISSN 1210-4922. 

[12]→ Enviweb.cz [online]. 2005 [cit. 2010-11-26]. Mechanicko-biologická úprava 

má šanci, říká studie. Dostupné z WWW: 

<http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/53795/mechanicko-biologicka-

uprava-ma-sanci-rika-studie>. 

    [13]→ DURDIL, Josef. Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu v   

Evropě. Odpady. 2005, 15, 11, s. 20-21. ISSN 1210-4922. 

[14]→ ONDŘEJ, Bačík. Jak na bioodpady?. Odpady. 2006, 16, 2, s. 12-14. ISSN 

1210-4922.  

[15]→ KOVAŘÍKOVÁ, T. a spol.. MBÚ v zahraničí : Velká Británie [online]. 2011 

[cit. 2011-04-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#velka britanie>. 

[16]→ STEINER, Martin. Situation of MBT by regions : British Isles. [online]. [cit. 

2011-04-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.compost.it/biblio/2005_luxembourg/vortraege/steiner-

doc.pdf>. 

[17]→ PAČESOVÁ, Terezie. Kaţdá země řeší MBÚ jinak : Itálie. Odpady [online]. 

11. 2. 2008, 2, [cit. 2011-04-03]. Dostupný z WWW: 

<http://odpady.ihned.cz/c1-22913600-kazda-zeme-resi-mbu-jinak>.  

[18]→ KOVAŘÍKOVÁ, T a spol.. MBÚ v zahraničí : Maďarsko. [online]. 2011 [cit. 

2011-04-03] Dostupné z WWW: 

<http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#madarsko>. 

[19]→ Česká republika. Vyhláška. In Sbírka zákonů. 2010, 21, s. 761-763. ISSN      

1211-1244. 

http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#velka britanie
http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#madarsko


Veronika Vyšlanová: Mechanicko-biologická úprava odpadů 

 
 

 2011  36 

 

[20]→ KOVAŘÍKOVÁ, T. a spol..MBÚ v zahraničí : Španělsko. [online]. 2011 [cit. 

2011-04-04]. Dostupné z WWW:    

<http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#spanelsko>. 

[21]→ DURDIL, Josef. Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu v 

Německu. Odpady. 2006, 16, 1, s. 13-15. ISSN 1210-4922. 

[22]→ KOVAŘÍKOVÁ, T. a spol.. MBÚ v zahraničí [online]. 2011 [cit. 2011-04-04]. 

Francie. Dostupné z WWW: <http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#francie>. 

[23]→ KOVAŘÍKOVÁ, T. a spol.. MBÚ v zahraničí [online]. 2011[cit. 2011-04-04]. 

Rakousko. Dostupné z WWW: 

<http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#rakousko>. 

[24]→ MROTZEK, A., JUCHELKOVÁ, D.. Nakládání s výhřevnými odpady, 

zkušenosti z Německa. Odpadové fórum.2008, roč. 9, č.10, s. 13-14. ISSN 

1212-7779. 

[25]→ ŘEZNÍČEK, Tomáš. Energetické vyuţití odpadů : Spalování odpadů u 

nás. Odpadové fórum. 2010, 10, s. 8-9. ISSN 1212-7779. 

  [26]→ ŠPÁNEK, R., WEINLICH, P.. TERMIZO a.s. [online]. 2011[cit. 2011-04-05]. 

Dostupné z WWW:  < http://www.termizo.cz/php/index.php?p=0>. 

[27]→ HEERMANN, Claudia . Using mechanical-biological treatment for MSW in 

Europe. Biocycle [online]. 2003, 10, [cit. 2011-04-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.jgpress.com/archives/_free/001131.html>. 

[28]→ FITE a.s., Projekt VaV – SL – 7 – 183 – 05 : Ověření pouţitelnosti metody 

mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení 

omezujících podmínek z hlediska dopadů na ţivotní prostředí, Listopad 

2007. 

[29]→ DVOŘÁČEK, T., Bioprofit s.r.o.. Studie výstavby zařízení MBÚ v České 
republice. Odpady, 2009, roč. 19, č. 10, s. 23 –25. ISSN 1210-4922.  

[30]→ Studie proveditelnosti : MBÚ. In mott macdonald. Integrovaný systém 

nakládání s odpady [online]. Praha : MOTT macdonald, 2009 [cit. 2011-04-

08]. Dostupné z WWW: <http://www.kr-

http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#spanelsko
http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#francie
http://www.mbu.cz/cz/Zahranici.php#rakousko
http://www.termizo.cz/php/index.php?p=0


Veronika Vyšlanová: Mechanicko-biologická úprava odpadů 

 
 

 2011  37 

 

karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/3BABE4F6-F730-481B-BA4D-

C2DB26B63C6C/0/Milnik_3.PDF>. 

   [31]→ Plán odpadového hospodářství ČR Závazná část–2003 [online]. [cit.  2011-

04-08]. Dostupné z: 

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narizeni_vlady_poh/$FILE/Poo

dp-OH_CR_Zavazna_cast-2003.pdf>.  

 [32]→  Mechanicko-biologické zpracování pevných komunálních, ţivnostenských 

a průmyslových odpadů. Biom.cz [online]. 2003-02-04 [cit. 2011-04-11]. 

Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/mechanicko-

biologicke-zpracovani-pevnych-komunalnich-zivnostenskych-a-

prumyslovych-odpadu>. ISSN: 1801-2655. 

 [33]→  HYŢÍK, Jaroslav. Energetické vyuţívání výhřevné frakce z      

MBÚ. Odpadové fórum. 2009, 10, s. 11-12. ISSN 1212-7779. 

 [34]→   KROPÁČEK, Ivo, SLEJŠKA, Antonín: Rakouská linka MBÚ ve Wiener 

             Neustadt. Biom.cz [online]. 2005-05-23 [cit. 2010-03-22]. Dostupné z   

WWW:  <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/rakouska-linka-mbu-ve-wiener-

neustadt>. ISSN: 1801-2655. 

 [35]→ Stockphotos.cz [online]. 2010 [cit. 2011-03-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=14293473&img_type=1>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Veronika Vyšlanová: Mechanicko-biologická úprava odpadů 

 
 

 2011  38 

 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: příklad nevhodného odpadu 

Obrázek 2: schéma mechanicko-biologické úpravy [32]   

Obrázek 3: schéma mechanické úpravy před fyzikálním sušením [1]   

Obrázek 4: schéma mechanické úpravy před biologickým sušením [1]   

Obrázek 5: mapka rozmístění zařízení MBÚ v Rakousku [23]   

Obrázek 6: graf znázorňující jednotlivé frakce MBÚ v Rakousku [23]   

Obrázek 7: mapka rozmístění zařízení MBÚ a spaloven ve spolkových zemích [1]   


