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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá Analýzou v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení 

pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice. V první části je vysvětlena 

terminologie energetického využití odpadů včetně jejich výhod a nevýhod. Dále pak 

termické metody zpracování odpadů, které s energetickým využitím odpadů úzce souvisí a 

 nakonec také hodnoty energetického využití komunálních, průmyslových, nemocničních 

odpadů a alternativních paliv. Ve třetí kapitole je uveden přehled existujících a 

plánovaných technologií pro energetické využití odpadů včetně jednotlivých schémat a 

procesů těchto metod. Další kapitola diplomové práce zahrnuje hodnocení stávajících a 

plánovaných spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů v České republice, kde je 

popsán historický vývoj jednotlivých spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů a 

také negativní vlivy spaloven na životní prostředí z hlediska emisí spaloven a zařízení pro 

energetické využití odpadů. Poslední pátá kapitola diplomové práce zahrnuje hlavní 

okruhy problémů v rámci posuzování vlivů plánovaných spaloven na životní prostředí 

v České republice. Jsou zde vysvětleny obavy veřejnosti vzhledem ke spalovnám a 

zařízením pro energetické využití odpadů a dále také bariéry rozvoje energetického využití 

odpadů. 

Klíčová slova: Energetické využití odpadů, zařízení na energetické využití odpadů, 

termické metody zpracování odpadů, spalování, spalovny odpadů, emise, vliv na ŽP 

 

Annotation 

This thesis deals with the analysis in Analysis in branch of the environmental impact 

assessment of waste incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech 

Republic. In the first part is explained the terminology of energy utilization of waste 

including their advantages and disadvantages. Furthermore, the methods 

of thermal processing of waste which with energy utility of waste is closely related 

and eventually values of the energy use of municipal, industrial, hospital wastes and 

alternative fuels. The third chapter provides an overview of existing and 



planned technologies for energy utility of waste, including individual schemes and 

processes of these methods. Next chapter of thesis includes an evaluation of existing and 

planned waste incinerators and facilities for energy utilization of waste in the Czech 

Republic, where is described the historical development of various waste incinerators and 

facilities for energy utilization of waste and negative impacts of waste incinerators on the 

environment in terms of emissions of waste incinerators and facilities for energy utilization 

of waste. The last fifth part of the thesis includes the main areas of problems of the 

environmental impact assessment of planned waste incinerators on the environment in the 

Czech Republic. Here are explained public concerns for due to waste incinerators and 

facilities for energy utilization of waste, and also barriers to the development of energy 

utilization of waste. 

Keywords: Energy utilization of waste, facility for energy utilization of waste, the 

methods of thermal processing of waste, incinerate, waste incinerators, emissions, 

environmental impact assessment 
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SEZNAM ZKRATEK 

KO: komunální odpad 

TKO: Tuhý komunální odpad 

NO: Nebezpečný odpad 

PO: Průmyslový odpad 

SNO: Směsné přídavné palivo 

TAP: Tuhé alternativní palivo 

ATP: Alternativní tuhá paliva 

ŽP: Životní prostředí 

MŽP: Ministerstvo životního prostředí 

ČR: Česká republika 

EU:Evropská unie 

EVO: Energetické využití odpadů 

ZEVO: Zařízení na energetické využití odpadu 

MBÚ: Mechanicko-biologická úprava 

PCDD/PCDF: Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzo – furany 

EL: Emisní limity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  1 
 

1 Úvod  

S rostoucími požadavky lidské společnosti roste spotřeba výrobků, produktů a 

energií, čímž roste také produkce odpadů. Jednou z metod, které řeší problém nakládání 

s odpady, je jejich spalování. 

Nakládání s odpady tvoří významný environmentální problém jak současnosti, tak 

především budoucnosti. Pokud jsou odpady vhodně využity, je zároveň možno několika 

násobně zmenšit jejich objem a při výběru vhodných zařízení na energetické využití 

uspořit přírodní neobnovitelná paliva, která by bylo nutno spotřebovat pro výrobu energie.  

Zmenšení objemu odpadů i využití tepelné energie jsou v kombinaci s kvalitními 

koncovými technologiemi zachycování emisí významnými aspekty, které šetří životní 

prostředí. V Evropě se hledají možnosti pro takové nakládání s odpady, aby jejich vliv na 

životní prostředí byl menší než doposud. 

Zařízení pro energetické využívání odpadů však doprovází několik bariér a 

problémů jako vysoké finanční investice, včasná informovanost veřejnosti, potřeba 

vypracování komunikační strategie a také bariéry na straně státu, který EVO podporuje 

nedostatečně. 

Energetickým využíváním odpadů se používají odpady k výrobě energie, kterou lze 

vyrobit spalováním odpadů ve spalovnách odpadů, spoluspalováním odpadů 

v energetických spalovacích zařízeních, pyrolýzou, zplyňováním a plazmovými metodami.  

Tato diplomová práce se zabývá energetickým využitím odpadů, jakožto vhodné 

možnosti pro celkové snižování množství odpadů a také zisku energie. Jsou zde popsány 

existující i plánované technologie energetického využití odpadů, hodnocení nynějších i 

plánovaných spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů v České republice a dále 

také problémy posuzování vlivů plánovaných spaloven na životní prostředí. 
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2 Energetické využití odpadů 

Česká republika se bez energetického využívání odpadů neobejde. Energetické 

využívání odpadů je součástí energetické bilance (více než 10 GJ ročně). Energetické 

využití odpadů má pozitivní vliv v energetice a to na ochranu životního prostředí a na 

zdraví obyvatel. Odpady nejsou skládkovány, nevzniká tedy skládkový plyn. Energetické 

využití odpadů je bezpečné a hygienické zpracování odpadů. Nevyužitelné odpady jsou 

využity v technologickém procesu a následné škodliviny jsou cíleně zachycovány. [4] 

Energetické využívání odpadů postupně začíná mít podporu ze strany státu, krajů 

zpracovávající plány odpadového hospodářství, i měst a obcí jakožto původců 

komunálních odpadů. [4] 

Nevýhodou energetického využívání odpadů jsou vyšší investiční náklady, při 

přepočtu na jednotku spálených odpadů a zisku energie a toho, že by při nezpracování KO 

ve spalovně musel být tento odpad uložen na skládky, jsou náklady přiměřené. [4] 

Zatím je prosazováno méně v systému odpadového hospodářství, kvůli 

negativnímu přístupu veřejné správy v minulosti. Vhodným využitím odpadů získáme 

druhotný energetický zdroj. [4] 

Ochrana lidského zdraví a šetrnost technologií k životnímu prostředí jsou  hlavními 

požadavky při posuzování vhodnosti využívání odpadů. V Evropě se spaluje odpad už 140 

let. Tehdy bylo cílem odpady hygienicky odstranit, později začal být odpad využíván 

energetický i materiálově. V současnosti je energetické využívání odpadů hospodárnou 

alternativou k fosilním palivům. Energetickým využitím odpadů (EVO) se získává 

elektřina a teplo. Dochází taktéž ke snižování množství skleníkových plynů. Ročně 

vznikne v České republice přibližně 31 mil. tun všech odpadů. Množství vznikajících 

odpadů postupně klesá, zatímco množství vznikajících komunálních odpadů mírně roste. 

Komunálních odpadů se v České republice vyprodukuje ročně přibližně 4,4 mil. tun., tvoří 

tak přibližně 15% celkového množství odpadů, které u nás vznikají. [4] 

Spalování odpadů lze považovat za energetické využití odpadů za dodržení 

určitých podmínek, které české spalovny splňují. Energetické využití odpadů vychází 

z pojmu využití odpadů. [4] 
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,,Využití odpadů je činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu 

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

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

příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů.” [4] 

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

(pětistupňová). Odráží pořadí priorit, co představuje nejlepší volbu z hlediska životního 

prostředí v rámci předpisů a politiky v oblasti nakládání s odpady vzhledem k ekonomické 

a sociální únosnosti. Členské státy jsou však zavázány přijmout opatření podporující 

nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. [4] 

Hlavními cíli odpadového hospodářství je zamezení vzniku, případně minimalizace 

množství odpadů. V mnoha oborech lidské činnosti však vznik odpadů nelze ani do 

budoucna zcela vyloučit. Zde je nutné zajistit odstranění vzniklých odpadů tak, aby bylo 

zajištěno trvalé zamezení škodlivých vlivů odpadů na životní prostředí. Toto lze vedle 

ukládání odpadů na skládky a chemickými, fyzikálními a fyzikálně-chemickými úpravami 

odpadů také progresivními metodami jako je termické odstraňování odpadů a zejména 

energetické využití odpadů. [7] 

 

 

 

Obrázek 1: Hierarchie nakládání s odpady [22] 

 

Nelze opomenout ani využívání tzv. alternativních (náhradních) paliv. Tato paliva 

vznikají hlavně z  průmyslových odpadů (např. v cementárnách). [4] 
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Podstata energetického využití odpadů: 

VÝHODY 

 Šetří fosilní paliva 

 Desetinásobné snížení objemu odpadů (60 až 70% snížení hmotnosti odpadů) 

 Vznikají inertní zbytkové materiály, které mohou být použity na další produkty 

nebo bezpečně uloženy do zemské kůry. 

 Z hlediska životního prostředí je energetické využívání odpadů neutrální ve 

vztahu k CO2, který vzniká oxidaci organického uhlíku. Důležité je také 

zamezení emise skleníkového plynu v porovnání se skládkováním. 

 Minimální emise do ovzduší a vody. 

 Zpracování zbytkových látek na jiné produkty. 

 Rychlost procesu 

 Sterilnost zbytků odpadů po spalování 

[4] 

NEVÝHODY 

 Možné emise škodlivin v plynných produktech termického odstraňování 

odpadů 

 Investiční náklady termických zařízení vybavených systémem čištění spalin 

 Vysoké náklady na provoz a údržbu zařízení 

 Možná destrukce odpadních látek recyklovatelných 

 Potřeba kvalifikovaného personálu pro provoz a údržbu 

 Nákladná opatření k zamezení emisí do ovzduší a vody 

[4] 

Skládkování odpadů není vhodným způsobem jak nakládat s odpady jak z hlediska 

environmentálního tak ekonomického. Skládkování je nejméně přijatelným způsobem 

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

materiálového a energetického zdroje obsažené v odpadu. Negativní vliv na energetické a 

materiálové využití odpadů má to, že ceny skládkování jsou nízké a jsou zároveň 

nejlevnějším způsobem nakládání s odpady. Pro zvýšení poměru energetického a 

materiálového využití odpadů mohou být legislativní změny, které povedou ke zvýšení 
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poplatků za ukládání odpadů na skládky a zároveň také zvýšení počtu zařízení k využívání 

těchto odpadů klíčové (bioplynových stanic, zařízení mechanicko-biologických úprav a 

úprav stávajících energetických zdrojů pro spoluspalování vytříděné výhřevné frakce, ale 

hlavně zařízení pro přímé energetické využití komunálních odpadů). [4] 

Jak vychází z hierarchie odpadového hospodářství (viz obrázek 1), hlavní snahou je 

předcházet vzniku odpadů, snížit množství odpadů ukládaných na skládky, ale hlavně 

využit suroviny a energie z odpadů. [4] 

2.1 Legislativa energetického využití odpadů 

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

neobsahuje přesnou definici pro energetické využití odpadů, ale pouze využití odpadů, což 

podle paragrafu 4 odstavce 1 písmene q je: 

q) „činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí 

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

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

zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů.“ [10] 

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

např. fosilní paliva k výrobě tepla a elektřiny. Odpad je využíván jako palivo k výrobě 

energie. [10] 

Novelou zákona 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke změně pojmu odpad. 

Podle paragrafu 3 odstavce 5 je odpad: 

„Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo 

získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud: vzniká jako 

nedílná součást výroby, její další využití je zajištěno, její další využití je možné bez dalšího 

zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a její další využití je v souladu se 

zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo 

lidské zdraví.“  [10] 
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Podle novely 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vycházející z evropské 

směrnice 98/2008/ES se za využívání odpadů se považuje pouze spalování tuhých 

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

komunálního a nekomunálního odpadu. Důležitá je definice pojmů energetického využití 

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

pouze spalování tuhých komunálních odpadů. V novele je rovněž zahrnuto, že spalování 

komunálního odpadu musí dosahovat vysokého stupně energetické účinnosti, a to více než 

0,65 pokud bylo zařízení zprovozněno po 31.12.2009. V případě menší energetické 

účinnosti bude spalování komunálního odpadu zpoplatněno. Poplatky odstraňování odpadů 

(viz tabulka 1). Novela také uvádí, že pokud zařízení spaluje jiný odpad než komunální 

nebo nedosahuje stupně energetické účinnosti, budou tato zařízení klasifikována jako 

zařízení pro odstranění odpadů a zařízení pro odstranění odpadů budou zpoplatněna. [8] [9] 

Energetická účinnost spaloven odpadů je definována vztahem: 

 

kde  Ep je množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny (GJ/rok) 

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

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

Ei - dodaná energie bez Ef a Ew 

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

[9] 

 

Tabulka 1: Poplatky za odstranění odpadů (Kč/t) [9] 
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Podle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 

jsou zařízení pro energetické využití odpadů zdrojem, který znečišťuje ovzduší a jsou 

zařazeny do kategorií podle tepelného příkonu a druhů spalovaných odpadů. Zařízení pro 

energetické využití odpadů musí splňovat přísné emisní limity vycházející ze směrnice 

2000/76/ES o spalování odpadů. Emisní limity těchto zařízení jsou přísnější než u 

elektráren nebo tepláren. [11] [12] 

Důležitým je nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. 

Nařízení dále upravuje provozní podmínky spaloven odpadů a zařízení ke spoluspalování 

odpadů. Nařízení pod pojmem spalovna odpadů zahrnuje také pyrolýzu, zplyňování a 

plazmové metody, pokud jsou vzniklé látky následně spáleny. [11] [13] 

Provoz zařízení k energetickému využívání odpadů upravuje zákon č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 

změně některých zákonů v platném znění a také zákon 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých dalších zákonů. Zákon č. 76/2002 Sb. Popisuje zařízení pro energetické využití 

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

mohla ovlivnit životní prostředí emisemi a znečištěním (vypouštění látek, vibrace, 

vyzařování tepla, hluk aj.). [14] 

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

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

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

vedlejší produkt přeměnou a konečnou spotřebou energie při likvidaci odpadů. [14] 

Národní program tedy podporuje využití odpadů jako zdroj energie. Naopak MŽP a 

správní orgány podporují energetické využívání odpadů jen minimálně. I přes novelizaci 

zákona o odpadech není legislativa ohledně energetického využití odpadů (EVO) úplná a 

zařazení EVO do strategie odpadového hospodářství nesnadné. Přístup politiků stale 

odmítavý. [14] 
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2.2 Termické metody zpracování odpadů  

Termické metody odstraňování odpadů jsou technologie, při kterých dochází 

k působení na odpadní látku teplotou přesahující meze její chemické stability, případně ke 

spolupůsobení teploty a kyslíku. Mezi termické metody se řadí spalování, zplyňování, 

pyrolýza, plazmové metody a jiné. [7] 

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

produkty. Termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, protože 

vznikají vedlejší produkty jako popel (struska, plynné látky). [7] 

Teploty jednotlivých metod jsou v rozmezí 300 °C až 1500 °C, u plazmových 

metod teploty několika tisíc stupňů (6000 °C až 12000 °C). [7] 

Významným kritériem hodnocení jednotlivých termických zařízení na odstraňování 

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

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

chemickými vlastnostmi prostředí procesu termického odstraňování odpadů. Třídění 

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

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

procesy:  

 Oxidační - procesy termického odstraňování odpadů, kdy je obsah kyslíku 

v reakčním prostoru stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých 

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

exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za 

stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. Podle teplot 

v reakčním prostoru tyto procesy dělíme na nízkoteplotní (do 1000 °C) a 

vysokoteplotní (nad 1000 °C). Většinou však na reakční komoru s pracovními 

teplotami v rozmezí 850 °C až 1000 °C navazuje komora dodatečného 

spalování, kde dochází ke zvýšení teploty produktů spalování z reakční 

komory na teplotu v rozmezí 1000 °C až 1300 °C. 

 Redukční – procesy termického odstraňování odpadů, kdy je obsah kyslíku 

v reakčním prostoru nulový nebo podstechiometrický vzhledem k obsahu 

hořlavých látek v odpadu. Mezi tyto procesy řadíme pyrolýzu a zplyňování. 
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Pyrolýza je tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu 

vzduchu, vodní páry, kyslíku a oxidu uhličitého v reakčním prostoru o 

teplotách 500 °C až 1000 °C, kdy se organické látky rozpadají na jednoduché 

těkavé produkty a koks. Zplyňování odpadů je řízený tepelný rozklad 

odpadních látek při teplotách nad 800 °C za podstechiometrického obsahu 

kyslíku v reakčním prostoru, kdy se přeměňují uhlíkaté materiály na plynné 

hořlavé látky požadovaného složení. 

[7] 

2.2.1 Vlastnosti termicky zpracovávaných odpadů 

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

kaly z čistíren, průmyslové odpady, zemědělské odpady nebo nebezpečné odpady ve všech 

skupenstvích. [3] 

Spalitelné odpady lze považovat za méněhodnotná paliva a jejich spalování s sebou 

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

různorodostí, vysokého obsahu vlhkosti. [7] 

Jakost použitého odpadu jako paliva je charakterizována obsahem hořlaviny 

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

minerálních látek) a vlhkosti. [7] 

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

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

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

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

podpůrného paliva je minimální výhřevnost odpadu 5 000 kJ.kg-1, kdy složení odpadu 

odpovídá: 

Ø Obsah popela A ≤ 60% 

Ø Obsah vlhkosti W ≤ 50% 

Ø Obsah hořlaviny C ≥ 25% 

Platí podmínka C + W + A = 100% 

[7] 
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Obsah popela (A), obsah hořlaviny (C) i obsah vody (W) jsou znázorněny v %. 

Pětiúhelník vymezuje oblast, ve které odpad hoří bez přídavného paliva. Vynesením 

hodnot procentových obsahů na stupnice trojúhelníku se z těchto hodnot vynesou kolmice, 

které se v určitém bodě protnou. Pokud se protnou uvnitř pětiúhelníku, není potřeba přívod 

podpůrného paliva (viz obrázek 2). [7] 

Přednosti termických metod a speciálně metody spalování odpadů jsou snížení 

objemu odpadů na cca 10 % až 15 % původního objemu (snížení hmotnosti na 20 % až 40 

% původní hmotnosti). Významnou výhodou metody spalování je skutečnost, že pro 

mnohé typy odpadů jako chemické a zdravotní odpady je to téměř jediný způsob 

odstranění, zbytek po spalování je tuhý, sterilní a nepodléhá dalšímu rozkladu. Uvolněné 

teplo při spalování odpadů je možno účelně využít pro výrobu páry, teplé užitkové vody, 

případně pro jiné účely. [7] 

V České republice je v celostátním průměru termicky zpracováváno přibližně jen 

6% odpadů, ve srovnání s vyspělými státy, kde je tento podíl 20-30%. [3] 

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

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

Obrázek 2: Tannerův diagram [14] 
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může být konvertováno na využitelnou energii. K tomuto je možno využít dva základní 

procesy: 

 Využití tepla odcházejících spalin ve výměníku k předehřátí spalovacího vzduchu 

přiváděného následně ke spalování odpadů 

 Využití tepla spalin k výrobě páry nebo teplé užitkové vody v kotli na odpady  

[7] 

Významně častější je výroba páry než spalovacího vzduchu nebo teplé užitkové 

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

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

elektrické energie nebo ke konverzi na jiný druh energie. [7] 

Rozhodnutí o způsobu odstranění odpadu vyžaduje zvážení výhod i nevýhod 

jednotlivých postupů. Rozhodující jsou emise škodlivin a náklady. [7] 

Tabulka 2: Průměrné náklady na odstranění 1 tuny odpadů [7] 

Metoda Náklady na odstranění (USD.t-1) 

skládkování 6-10 

kompostování 12-24 

spalování 16-40 

 

Z tabulky 2 můžeme usoudit, že odstraňováním odpadů metodou spalování, budou 

náklady vyšší než při ostatních metodách. 

Ve vyspělých průmyslových státech je metoda spalování odpadů využívána hlavně 

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

dopravních vzdálenostech je využití ostatních metod problematické. [7] 

2.2.2 Produkty termických procesů 

Zařízení na termické odstranění odpadů přinášejí pozitivní aspekty do oblasti 

nakládání s odpady, avšak jejich použití není zcela bez negativních vlivů na prostřed. [3] 

2.2.2.1 Tuhé odpady 

Termickým zneškodňováním odpadů vzniká několik typů sekundárních tuhých 

odpadů, které je nutno deponovat nebo přepracovat. [3] 
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U technologie termického zneškodňování se vyskytují tuhé zbytky:  

 Škvára, struska nebo polokoks jako zbytek po termickém procesu 

 Tuhé částice ze suchého odprášení spalin 

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

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

koksové oxidy s podílem těžkých kovů 

 Tuhý zbytek nebo kal z čištění technologických vod. 

[3] 

2.2.2.2 Plynné produkty 

Plynné produkty v surovém stavu obsahují H2O, CO2, O2, CO, prach, Cl-, F-, SO2, 

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

těžké kovy (Zn, Pb, Cd, Hg aj.). [3] 

Při čištění spalin je nezbytné: 

 Zachycení prachu – Tímto i zachycení těžkých kovů a PCDD/PCDF. Za 

pomocí různých typů odlučovačů (mechanické, elektrické, filtry). 

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

složek probíhá suchým, polosuchým a mokrým způsobem. 

 Odstranění NOx – Pomocí denitrifikace spalin. Denitrifikace je ekonomicky 

náročný proces. Spočívá v úpravách spalovacího procesu (omezení vzniku 

vysokoteplotního NOx snížením teploty hoření, místní koncentrace kyslíku). 

 Odstranění příměsí PCDD/PCDF – dočišťovacím procesem adsorpcí na 

aktivním uhlí nebo koksu. Průchodem spalin přes aktivní vrstvu dochází 

k zachycení hlavně organokovových škodlivin a rtuti. 

[3] 

2.2.2.3 Odpadní vody 

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

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

případě instalace kotle na odpadní teplo). [7] 
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Odpadní vody spaloven obsahují soli vzniklé během úpravy kouřových plynů. 

Průsakové vody ze skládkovaných zbytkových odpadů spaloven obsahují podstatně méně 

znečišťujících látek než průsakové vody ze skládky komunálního odpadu. [23] 

2.3 Energetické využití tuhého komunálního odpadu 

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

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

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

tabulka 3). Tyto spalovny splňují jak evropské, tak i naše právní i technické předpisy. Ve 

všech se odpad využívá pro energii. [4] 

Tabulka 3: Stávající spalovny komunálního odpadu v ČR [4] 

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

ZEVO - Praha Malešice 310 

TERMIZO, a.s., Liberec 100 

SAKO Brno, a.s. 240 

 

Technické parametry budoucího zařízení se řídí politickou ekologickou a 

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

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

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

s komunálními odpady nižší investiční náklady znamenají vyšší provozní náklady a 

naopak. [4] 

Mezi důležité ekonomické faktory patří množství a složení odpadů vznikajících na 

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

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

spalováním a výběr vhodné lokality pro umístění zařízení k energetickému využívání 

odpadů z hlediska využitelnosti získané energie. [4] 

Pro dobrou ekonomiku je vhodné nastavit cenové a smluvní politiky nakládání 

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

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



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  14 
 

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

dopravy, systémů překladišť atd.). [4] 

Emisní limity jsou určeny evropskou legislativou. Nejčastěji se používá spalování 

na roštovém ohništi doplněné čištěním kouřových plynů. Výběr metody čištění spalin 

závisí na místních a provozních podmínkách. Jednotlivé metody se od sebe liší investiční i 

provozní náročností a množstvím produkovaných zbytkových odpadů. [4] 

             Mnohé vyspělé Evropské státy jako jsou Rakousko, Německo nebo Švýcarsko řeší 

plnění směrnice omezení skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

hlavně technologií energetického využití odpadu. Emisní parametry zařízení jsou hluboko 

pod úrovní předepsaných limitů (za použití nejlepších dostupných technik). Obyvatelstvo 

v těchto zemích je ochotno platit za spalování více než za skládkování. Následné výnosy 

z kogenerační výroby tepla a elektřiny se pozitivně promítají do ekonomiky provozu, čímž 

staví poplatky za příjem odpadu k energetickému využití do jiného světla. EVO podporuje 

politika i veřejnost a je považována za metodu ekologickou i ekonomickou. Ve Švýcarsku 

se třídí a materiálově využívá (recykluje) až 50% komunálních odpadů a 50% spaluje. 

V Rakousku se 69% recykluje, 23% se spaluje a 18% skládkuje. V Německu se 51% 

recykluje, 25% spaluje a 15% skládkuje. V České republice se 18% recykluje, 10% spaluje 

a 72% skládkuje. [4] 
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Graf 1: Vývoj energetického využití tuhých komunálních odpadů (tuny) [5] 

 

 

 

Graf 2: Vývoj energetického využití tuhých komunálních odpadů (energie v palivu) [5] 
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Graf 3: Vývoj hrubé výroby elektřiny z tuhých komunálních odpadů [5] 

 

 

 

Graf 4: Vývoj hrubé výroby tepla z tuhých komunálních odpadů [5] 
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Z grafu 1 je patrné, že s postupem času se energetické využití odpadů stále zvyšuje. 

V období od roku 1989 do 2009 se energeticky využívaný komunální odpad dostal na 

hodnotu kolem 400 000 tun, což je téměř desetkrát více než v roce 1989. Na tomto základě 

se také zvýšila produkce tepla a samozřejmě také energie v palivu (viz graf 2). Výroba 

elektřiny je zaznamenána až od roku 1998 (viz graf 3), kdy její hodnota činila asi 450 

MWh, za rok 2009 pak téměř 20 000 MWh. Vývoj výroby tepla z KO postupem času 

taktéž roste (viz graf 4). Za toto období v letech 1989 až 2009 se výroba tepla téměř 

zdesetinásobila. Všechny hodnoty související s energetickým využitím KO v tomto období 

jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Energetické využití odpadů ve spalovnách TKO [5] 

Rok 

Spotřeba 
TKO 

Energie v 

palivu Hrubá výroba elektřiny Hrubá výroba tepla Dodávka tepla 

  tuny GJ MWh GJ GJ 

1989 44 685 446 850 0 285 032 236 670 

1990 65 550 655 500 0 351 373 291 755 

1991 57 710 577 100 0 351 913 292 204 

1992 82 200 822 000 0 535 129 444 333 

1993 101 800 1 018 000 0 756 809 628 401 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009 360 399 3 744 411 18 237 2 764 583 2 296 097 
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2.4 Energetické využití průmyslového a nemocničního 

odpadu 

Spalovny průmyslových odpadů byly ve druhé polovině 20. století budovány 

hlavně jako součást velkých chemických závodů. Stále funguje např. spalovna kapalných 

odpadních chlorovaných uhlovodíků v Ústí nad Labem z roku 1974, která byla v letech 

2003 a 2008 modernizována. Usnesením vlády ČSSR roku 1971 byl jako generální 

dodavatel pro spalovny bez využití tepla ustanoven ČSUP Zadní Chodov. [5] 

V roce 1969 byla zahájena výroba a montáž spalovacích pecí jako program 

podniku Uranové Doly Západní Čechy – Závod výstavby a dopravy Horní Žďár u Ostrova 

nad Ohří. Po roce 1977 pokračovala výroba vlastní konstrukce. Řada „C“ o nejmenších 

výkonech 20 – 500 kg/h byla určena především pro spalování nemocničních odpadů. Řada 

„SP“ byla vyráběna až do výkonu 320 kg za hodinu a byla určena pro zdravotnická a 

lázeňská zařízení, letiště, nádraží, kotelny atd. Typ „K“ od 1,5 do 2,5 t/h se používá pro 

velká sídliště do 50 tis. obyvatel. Typ „RB 4“ byl určen pro likvidaci odpadu z gumy a 

plastů, pevných a kašovitých průmyslových odpadků obsahujících málo popela a velké 

množství uhlovodíků. [5] 

Do roku 1973 bylo do provozu uvedeno 50 spaloven řady „C“ v ČSSR a čtyři 

spalovny v Bulharsku. Spalovna řady „K“ byla uvedena v roce 1974 blízko Mariánských 

Lázní, další před rokem 1976 v Opavě. [5] 

Tyto spalovny z produkce UDZČ byly provozovány ve většině větších nemocnic 

(Benešov, Aš, Cheb. Brandýs nad Labem, Sokolov a další). Spalovací zařízení od UDZČ 

byly bez zařízení na využití tepla, proto u energetického využití odpadů nemají význam. 

V souvislosti se Státním cílovým plánem SCP 02 byly nové spalovny v nemocnicích 

vybavovány zařízením pro využití odpadního tepla. [5] 

V 90. letech 20. století probíhal rozvoj výstavby spaloven průmyslového odpadu, 

které však byly postupně do druhé poloviny 20. století odstavovány z provozu kvůli 

zpřísňování limitů provozování. Zvrat nastal přijetím zákona o ovzduší v roce 2002, který 

ještě zvýšil nároky na provoz spaloven nebezpečných odpadů. Vyhovět tomuto zákonu 

znamenalo vysoké investice do spaloven. [5] 
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Hlavními dodavateli technologií spaloven průmyslového a nebezpečného odpadu 

byly v té době firmy W-Eko s.r.o., WASTEKO s.r.o., Schiestl spol. s.r.o. (HOVAL), ČKD 

DUKLA Praha, SMS s.r.o., Vampola EK Pečky, ČKD Praha DIZ, a.s. (PUROTHERM) a 

VÚCHZ a.s. Brno. [5] 

V letech 1992 – 1996 bylo firmami W-Eko s.r.o. a WASTEKO s.r.o. zprovozněno 

nejméně 18 spaloven nebezpečného odpadu po celé České republice. Firma W-Eko s.r.o. 

dodávala spalovny zdravotnických odpadů o výkonu 70–250 kg/hod a spalovny 

komunálního a průmyslového odpadu o výkonech 70–2000 kg/hod. Instalovány tak byly 

průmyslové spalovny např. v Bučovicích, Uničově, Tachově, Ostrově nad Ohří, Zlíně a 

Jablonci nad Nisou. Spalovny nemocničního odpadu byly zprovozněny v nemocnicích 

např. v Karviné a Hradci Králové. Tyto spalovny jsou dnes většinou již mimo provoz. 

Výjimkou jsou spalovny ve Zlíně, Jablonci nad Nisou a Hradci Králové. [5] 

Hlavním dodavatelem spaloven od počátku 90. let 20. století nebezpečného odpadu 

byla firma Schiestl spol. s.r.o. Dodávali pyrolýzní spalovny HOVAL pro nebezpečný, 

průmyslový a komunální odpad. V České republice a na Slovensku dodala celkem 46 

spaloven nebezpečného odpadu s využitím tepla pro vytápění. Dodávány byly spalovny 

s tepelným výkonem 400 – 1500 kW. Dalším dodavatelem průmyslových spaloven byl od 

80. let 20. Století podnik STS Rokycany (později SMS s.r.o.). Dalším dodavatelem byla 

ČKD DUKLA Praha, která dodávala kromě spaloven komunálního odpadu také spalovny 

průmyslového odpadu. Od 90. let  byl dodavatelem pyrolýzních spaloven firma ČKD 

Praha DIZ, a.s.. Spalovny dodávala i firma Vampola EK Pečky. VÚCHZ a.s. Brno dodával 

spalovny průmyslového odpadu s rotační pecí, dospalovací komorou a vícestupňovou 

mokrou vypírkou. Přehled stále fungujících i ukončených spaloven nemocničního a 

průmyslového odpadu v ČR (viz příloha 1). [5] 
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Graf 5: Vývoj energetického využití průmyslových a nemocničních odpadů (tuny) [5] 

 

Graf 6: Vývoj energetického využití průmyslových a nemocničních odpadů (energie v palivu) [5] 
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Množství spáleného nemocničního a průmyslového odpadu a následné energetické 

využití taktéž roste (viz graf 5). Množství spáleného odpadu vzrostlo z asi 11 000 t v roce 

1988 na asi 64 000 t v roce 2009 a tedy i energie v palivu je několikanásobně vyšší (viz 

graf 6). Podrobné hodnoty vývoje energetického využití NO a PO v letech 1988 až 2009 

jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Vývoj množství spáleného nemocničního a průmyslového odpadu [5] 

  Množství spáleného odpadu Energie v palivu 
rok tuny GJ 

1988 10 900 220 500 
1989 12 050 241 700 
1990 14 100 283 200 
1991 16 880 336 920 
1992 19 810 382 075 
1993 27 050 513 864 
1994 38 355 701 861 
1995 43 065 755 443 
1996 43 290 746 393 
1997 45 371 782 613 
1998 45 588 781 789 
1999 46 572 791 646 
2000 38 396 650 540 
2001 52 461 819 650 
2002 56 144 918 217 
2003 65 835 1 046 029 
2004 64 553 1 008 294 
2005 61 177 1 136 505 
2006 59 035 1 060 764 
2007 70 242 1 288 027 
2008 80 463 1 274 268 
2009 64 230 993 444 

2.5 Energetické využití alternativních paliv 

v cementárnách a vápenkách 

Využívání alternativních paliv nebo náhradních paliv a odpadů se u nás poprvé 

objevilo v první polovině 80. let 20. století (v cementárnách v Mokré a Čižkovicích. 

Přehled cementáren a vápenek využívající alternativní paliva (viz tabulka 6). Celkově se dá 

říct, že kolem roku 1991 nastal zájem o spalování odpadů a náhradních paliv 

v cementárnách. V roce 1993 – 1996 byly pokusně spalovány čistírenské kaly. Na toto u 

nás navázalo zahájení využívání kapalných alternativních paliv, používání drcených 
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pneumatik a pryže. Postupně byla zařazována další alternativní paliva jako paliva 

z vytříděného odpadu (TAP, TTS, ASAPAL, PALOZO), paliva vyrobená při likvidaci 

starých ekologických zátěží (Kormul, SNO), masokostní moučka, kafilerní tuk). [5] 

 

Tabulka 6: Cementárny a vápenky využívající alternativní paliva [5] 

Provozovatel Provozovna 

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. Vápenka Mokrá 

Cement Hranice, a.s. Cementárna Hranice 

Českomoravský cement, a.s., nástupnická 
společnost Cementárna Mokrá 

Českomoravský cement, a.s., nástupnická 
společnost Cementárna Radotín 

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu Cementárna Prachovice 

Lafarge Cement, a.s. Cementárna Čížkovice 

Vápenka Čertovy schody a.s. 
Vápenka Čertovy 
schody 

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Vápenka Vitošov 

 

Graf 7: Vývoj energetického využití odpadů a alternativních paliv v cementárnách a vápenkách (tuny) [5] 
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Graf 8: Vývoj energetického využití odpadů a alternativních paliv v cementárnách a vápenkách (energie v 
palivu) [5] 

 

 

Výrazný posun v energetickém využití je spjat taktéž v případě alternativních paliv 

v cementárnách a vápenkách (viz graf 7). V tomto grafu je znázorněn vývoj spalování 

průmyslového odpadu, tuhých aditivních paliv, tuhých alternativních paliv z odpadu, 

kapalných paliv, pneumatik a obnovitelných zdrojů energie. Některá z těchto paliv se dřívě 

vůbec nespalovala a energeticky nevyužívala. Časem došlo k využívání nových odpadů a 

také navýšení jejich množství (viz tabulka 7). Celkem za období od roku 1997 do roku 

2009 byla navýšena energie v tomto palivu z téměř 600 000 TJ v roce 1997 na asi 

5 600 000 TJ v roce 2009. Grafické znázornění vývoje energetického využití odpadů 

v cementárnách a vápenkách (viz graf 8).  
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Tabulka 7: Vývoj energetckého využití odpadů a alternativních paliv [5] 

  
Kapalná alternativní paliva a 
odpady OZE Pryž 

Tuhá aditivní 
paliva 

Tuhá alternativní paliva z 
odpadu 

Celkem 

tuny 

Celkem energie v 

palivu 

rok tuny tuny tuny tuny tuny tuny TJ 

1997 6 815 – 13 709 – 70 20 594 561 618 

1998 22 433 – 15 316 – 75 37 824 1 036 236 

1999 20 312 – 18 242 1 069 3 489 43 112 1 148 205 

2000 26 939 21 22 517 9 829 7 191 66 497 1 721 110 

2001 36 387 1 574 27 640 15 029 9 856 90 486 2 345 216 

2002 10 979 4 110 27 101 13 579 22 211 77 980 1 901 382 

2003 11 101 5 144 27 918 14 521 31 850 90 534 2 201 627 

2004 15 458 29 015 36 796 18 562 51 537 151 368 3 535 648 

2005 21 703 41 283 42 893 12 923 68 704 187 504 4 445 136 

2006 18 842 32 657 37 319 19 780 66 111 174 708 4 199 668 

2007 12 512 21 045 38 127 18 711 104 510 194 904 4 556 955 

2008 14 870 30 064 44 411 20 620 107 131 219 764 5 025 604 

2009 8 128 27 528 44 902 18 844 146 142 245 543 5 597 459 

 

Kapalná alternativní paliva a odpady: ZPO; surový odpadní benzín; SLO; 

OXO; OSB; odpadní ředidla; odpadní oleje; KAP; ETO 10; ETO; Energooil; 

AROL aj. 

OZE: MKM; kafilerní tuk; čistírenské kaly; Lipix aj. 

Pryž: Pneumatiky celé i drcené; TAP Pryž; Paltas; ALTPAL MP05 aj. 

Tuhá aditivní paliva: Kormul; sludge; SNO; TPS NATUR aj. 

Tuhá alternativní paliva: ASAPAL; TAP RUMPOLD; TTS O; TAP Lafarge; 

Palozo; S.E.R.B.– REKLA; nerozlišená TTS; dovozová TAP aj. 

[5] 

Využívání alternativních paliv ve velkých energetických zařízeních (viz tabulka 8) 

stále nepřekročilo hlavně z legislativních důvodů stadium spalovacích zkoušek. V letech 

2007–2009 proběhlo pokusné spalování paliva TAP v Sokolově a Plzni a paliva NOLO 1 

v Dětmarovicích (ČEZ, a.s.) vyrobené při sanaci ekologické zátěže. [5] 

Tabulka 8: Využití alternativních paliv ve velkých energetických zařízeních [5] 

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Spotřeba 
paliva tuny 359 342 0 0 9 745 1 006 523 
Energie v 

palivu GJ 1 459 5 746 0 0 191 966 13 269 9 154 
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Graf 9: Vývoj energetického využití odpadů a alternativních paliv (tuny) [5] 

 

Graf 10: Vývoj energetického využití odpadů a alternativních paliv (energie v palivu) [5] 
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Graf 9 a 10 znázorňuje energetické využití alternativních paliv z hlediska množství 

a energie v palivu ve spalovnách komunálního odpadu, cementárnách a vápenkách, 

spalovnách průmyslového a nemocničního odpadu a energetice. Spalované množství těchto 

odpadů a využitá energie z nich roste. Největšími zpracovateli těchto odpadů jsou spalovny 

komunálních odpadů a cementárny s vápenkami. 
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3 Přehled existujících a vyvíjených technologií pro 
energetické využití odpadů 

Existuje celá řada technologií, které jsou na různém stupni rozvoje a používání. 

Všechny tyto technologie mají společné to, že nahrazují fosilní paliva jako jsou ropa, uhlí a 

zemní plyn. [4] 

3.1 Spalování 

Předností spalování odpadů je značná redukce původního objemu odpadů a také 

snížení množství kontaminantů, což usnadňuje následné uložení zbytků spalování na 

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

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

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

způsob jejich odstranění. Odstranění komunálního odpadu (viz tabulka 9). [7] 

 

Tabulka 9: Odstranění komunálního odpadu spalováním s využitím i bez využití tepla [4] 

  
Komunální 
odpad 

Nebezpečný 
odpad Ostatní Celkem 

rok tisíc tun tisíc tun 
tisíc 
tun tisíc tun 

2002 401 61 313 775 

2003 401 76 302 779 

2004 397 60 372 829 

2005 376 76 218 670 

2006 377 105 237 719 

2007 375 112 221 708 

2008 354 123 148 625 

3.1.1 Principy a proces spalování 

Spalování odpadů je podmíněno jejich předchozím vysušením a ohřevem na 

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

konvekcí spalin nebo předehřátého vzduchu. K vysušení odpadu se děje při 50 °C až 150 

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

Zbylý tuhý materiál je postupně odplyňován a po dosažení zápalné teploty je spalován. 
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Zápalná teplota je minimální teplota, při jejímž dosažení dochází ke spontánnímu hoření 

odpadu. [3] 

K zajištění kontinuálního spalování je potřeba zajistit základní podmínky:  

 Dostatečné množství spalovacího vzduchu. Měl by být přiváděn 

s přebytkem 1,5 až 2,5 vůči stechiometrii spalovacích reakcí 

 Dostatečný vývin tepla k pokrytí ztrát tepla do okolí 

 Zajištění zdržení spalin v komoře dodatečného spalování (teploty v rozmezí 

1000 °C až 1300 °C) po dobu minimálně 2 sekund. 

[3] 

Příjem a skladování odpadů 

Auta s vážícím zařízením svážejí odpad a vyprazdňují jej do zásobníku, který může 

být v ohrazené části budovy na otevřeném prostranství. Zásobníky zajišťují dostatečné 

zásoby odpadů pro zajištění kontinuálního (24 hodin denně) provozu spalovny při krátké (8 

hodin denně) dopravy odpadů do areálu spalovny. Na jedné straně zásobníku bývá 

instalováno stříhací zařízení nebo rotační nárazový lamač pro redukci objemných částí 

odpadu na velikost vhodnou pro sázení do pece. Celá oblast zásobníku musí být udržována 

při slabém podtlaku, aby bylo zabráněno úniku zápachu. [7] 

Sázecí zařízení 

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

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

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

sázení do pece (jejich kapacita je 1 až 4 m3) i promíchávání odpadů v zásobníku a jeho 

vyhovující vyčištění. Vlastní sázení odpadu do pece probíhá pomocí sázecí násypky [7]. 

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

pece jsou:  

 Při vysypání do zásobníku (0,15 – 0,25 t.m-3) 

 Po vsazení do zásobníku (0,30 – 0,40 t.m-3) 

 V chapadlech jeřábu (0,40 – 0,50 t.m-3) 

 V sázecí násypce (0,25 – 0,35 t.m-3) 

[7] 
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Spalovací pece 

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

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

 Sušení 

 Zapálení  

 Spalování 

[7] 

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

vedením horkých spalin nebo předehřátého spalovacího vzduchu přes nebo podél vrstvy 

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

aby teplota ve spalovací komoře neklesla pod 750 °C (vzestup nad 1000°C také není 

žádoucí, protože dochází k tavení popela a následně k poškození žáruvzdorné vyzdívky). 

Nejvíce tepelně namáhané části spalovací komory jsou vyzdívány karbidokřemíkovými 

tvárnicemi vysoké kvality. [7] 

Pro efektivní průběh spalování je významná dodávka spalovacího vzduchu, který je 

nejčastěji přiváděn ve dvou stupních: 

 Primární vzduch musí být přiváděn rovnoměrně přes lože odpadů ze spodní 

strany roštů (nutné zároveň omezit únik prachových částic lože při rychlém 

prouděni primárního vzduchu) 

 Sekundární spalovací vzduch bývá přiváděn do spalovací komory do prostoru 

nad roštem pomocí vzduchových trysek (za účelem dokonalého směšování 

s produkty spalování a zajištění dokonalého spálení) 

[7] 

Vzduch pro spalování je přiváděn pomocí ventilátorů.  Spalovací vzduch bývá 

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

typu. [7] 

Moderní spalovací pece využívají princip kontinuálního toku s plně automatickými 

rošty, které nevyžadují manuální obsluhu. Rošty mají za účel přemístit odpad od vstupní 

části k výstupní, kde by měl již být odpad dokonale spálen. Jejich působením dochází také 

k neustálému přehrnování lože odpadů. Moderní spalovací pece bývají dále vybaveny 
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komorou dodatečného spalování, která navazuje na spalovací komoru. Jejím účelem je 

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

dodatečného spalování nebo přívodem dalšího spalovacího vzduchu. [7] 

Odstraňování popela 

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

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

tuhé zbytky z chlazení a čištění spalin. [7] 

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

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

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

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

typu. V určitých případech je možné sklovitou škváru využít pro stavební účely, železné 

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

nebezpečných odpadů, protože obsahuje těžké kovy. [7] 

Chlazení spalin 

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

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

elektrostatického odlučovače by neměla být vyšší než 350 °C). Spaliny je tedy nutné 

ochladit některým ze způsobů: 

 Chlazení vodními sprchami 

 Chlazení vzduchem 

 Chlazení ve výměníku 

[7] 

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

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

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

dálkové vytápění). Chlazení vzduchem je konstrukčně jednoduché, nevýhodou však je 

zvýšení objemu spalin o 250 až 350 % mající za následek zvětšení potřebných rozměrů 

kouřovodů, zařízení pro čištění spalin i komína. Chlazení spalin vodními sprchami je 

nejúčinněji využito v případě, kdy není realizováno využití tepla spalin. [7] 
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Čištění spalin 

Jeden z nejdůležitějších procesů. Čištění spalin určuje výsledný účinek metody 

odstraňování odpadů. Jde o prachové částice, obsah kyselých složek, obsah oxidů dusíku i 

nebezpečných organických polychlorovaných polutantů. [7] 

Odvod spalin, komín 

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

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

případně urbanistickými. Provedení komínů bývá zděné, železobetonové, nejčastěji 

ocelové a stavějí se jako kotvené nebo samonosné. [7] 

Každá spalovna odpadů bývá obvykle koncipována jako samostatný provoz nebo 

závod, který je vybaven technologickým zařízením zajišťující veškeré fáze nakládání 

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

plynných, kapalných a pevných produktů). [7] 

U každé spalovny odpadů by mely být zajištěny technologické funkce jako: 

 Příjem a skladování odpadů 

 Sázení a spalování odpadů 

 Chlazení nebo využívání tepla spalin 

 Čištění spalin a odvod spalin (komín) 

 Odstranění pevných zbytků po spalování 

[7] 

Další pomocné procesy spaloven: 

 Doprava v objektu spalovny 

 Energetické a plynové hospodářství 

 Správní a sociální zařízení 

[7] 
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3.1.2 Roštové spalovny 

Roštové spalovny (viz obrázek 3) se používají pro spalování směsného 

komunálního odpadu. K odstranění TKO se v Evropě používá asi 90 % roštových topenišť. 

Ostatní upravované odpady v roštových spalovnách obsahují průmyslové odpady, 

čistírenské kaly a klinické odpady. [6] 

Součásti spaloven:  

 Podávací zařízení 

 Spalovací rošt 

 Výsypka ložového popele 

 Systém přívodu spalovacího vzduchu 

 Spalovací komora 

 Pomocné hořáky 

[6] 

 

Obrázek 3: Příklad roštové spalovny komunálních odpadů s kotlem na využití tepla [6] 

Legenda: 
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1 násypka podávacího zařízení  

2 podávací zařízení 

3 zóna spalování  

4 hlavní zóna spalování 

5 separátor pro velkoobjemové materiály 

6 výsypka ložového popele 

7  propady  

8  výsypka popele z kotle  

9  primární vzduch  

10 sekundární vzduch 

[6] 

3.1.2.1 Podávací zařízení 

Odpad je dopravován do násypky pomocí mostového jeřábu, poté na roštový 

systém rampou nebo dopravníkem. Plnící násypka je odolává velkému pnutí a žáru, proto 

se používají otěruvzdorné materiály (např. plátování kotle nebo otěruvzdorná litina). [6] 

Stěny násypky lze chránit před užitým teplem pomocí:  

 Vodou chlazené konstrukce s dvojitým pláštěm 

 Konstrukce s membránovými stěnami 

 Vodou chlazených uzavíracích ventilů 

 Žáruvzdornou cihlovou vyzdívkou 

[6] 

Existují různé konstrukční metody k plnění:  

 Pásové rošty 

 Přiváděcí rošty 

 Pěchovací přivaděče 

 Hydraulické rampy 

 Šnekové podavače 

[6] 
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3.1.2.2 Spalovací rošty 

Jeho účelem je distribuce spalovacího vzduchu do pece.  [6] 

Funkce:  

 dopravy materiálu ke spálení v peci 

  prohrabávaní materiálu určeného ke spálení 

[6] 

Mezi spalovací rošty patří:  

 Sklopné rošty 

 Vratné rošty 

 Pohyblivé rošty 

 Válcové rošty 

 Chlazené rošty 

[6] 

3.1.2.3 Výsypka ložového popele 

Výsypka ložového popele slouží k chlazení a odstraňování tuhých zbytků 

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

zvlhčení popele. [6] 

3.1.2.4 Spalovací komora a kotel 

Spalování probíhá nad roštem spalovací komory (viz obrázek 4). Většinou je rošt 

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

vyhřívání stropem nebo  povrchem kotle u stropu. Komunální odpady obsahují těkavé 

látky, proto těkavé plyny odcházejí z pece a spalování jen částečně probíhá v blízkosti 

roštu. [6] 
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Obrázek 4: Spalovací komora [6] 

Legenda: 

Waste feeding – zařízení k podávání odpadu 

Feeder table – válečkový dopravník k podávání odpadů 

Sewage sludge feeder – násypka k podávání čistírenských kalů 

Secondary air – sekundární vzduch 

Flue gas – spaliny 

Waste – odpady 

Drying – sušení 

Primary air – primární vzduch 

De-gassing – odplyňování 

Exhaust – odvod exhalací 

Incineration – spalování 

Slag discharge – vypouštění strusky 

[6] 

3.1.2.5 Přívod spalovacího vzduchu 

Funkce spalovacího vzduchu: 

 Poskytuje oxidant 

 Je chladící médium 

 Zabraňuje vzniku pecní strusky 
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 Promíchávání spalin 

[6] 

            Existuje primární a sekundární vzduch. Primární vzduch je veden z bunkru na 

odpady, tím se snižuje tlak vzduchu v bunkru a eliminují se zápachové emise z bunkru. 

Ventilátory je vyfukován pod rošt, odkud je jeho distribuce řízena pomocí dmychadel a 

distribučních ventilů. [6] 

           Sekundární vzduch je foukán velkou rychlostí do spalovací komory např. 

vstřikováním, aby bylo zabezpečeno kompletní spalování, míchání spalin a prevence 

průchodu nespálených plynů. [6] 

3.1.2.6 Pomocné hořáky 

Pomocné hořáky slouží k zahřátí pece na určitou teplotu, při které prochází spaliny. 

Obvykle se spouštějí automaticky, při poklesu teploty pod určitou teplotu. [6] 

3.1.3 Rotační pece 

Rotační pece (viz obrázek 5) jsou masivní. Je možno v nich spalovat skoro všechny 

odpady bez ohledu na druh a složení. Technologie je vhodná pro spalování nebezpečných i 

klinických odpadů a v menší míře i odpady komunální. Provozní teploty se v rotačních 

pecích pohybují v rozmezí 500 °C až 1450 °C. Při běžném oxidačním spalování jsou 

teploty obvykle vyšší než 850 °C. Pro spalování nebezpečných odpadů jsou teploty 

v rozpětí 900 °C až 1200 °C. [6] 

 

Obrázek 5: Spalovacího systému rotační pece [6] 
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Legenda: 

Solid & Sludge – tuhé odpady a kaly 

Rotary kiln – rotační pec 

Drums – sudy 

Pumpable waste – čerpatelné odpady 

Ash – popel 

To air pollution control device – do zařízení pro čištění odpadních plynů 

Secondary combustion chamber – sekundární spalovací komora 

[6] 

Rotační pec tvoří válcová nádoba, která je nakloněná podél vodorovné osy a je 

obvykle umístěná na válečcích umožňující otáčení pece. Odpad postupuje přes pec 

působením gravitace při rotaci. V rotačních pecích je možné spalovat tuhé, kapalné, plynné 

odpady a kaly. Tuhé odpady jdou obvykle přes násypku, kapalné odpady se do pece 

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

chlazenou trubici. Obvyklé je zařazení dohořívací komora k odbourávání toxických 

sloučenin. [6] 

3.1.4 Fluidní lože 

Spalovny s fluidním ložem jsou vhodné ke spalování rozptýlených odpadů (např. 

paliva z odpadů a čistírenských kalů). Slouží ke spalování homogenních paliv (uhlí, 

čistírenské kaly a biomasa). [6] 

Spalovna s fluidním ložem je určitá komora válcovitého tvaru. Ve spodní části je 

na roštu lože z inertního materiálu (písek nebo popel). Odpad je přiváděn na fluidní 

pískové lože. Následně se čerpá do reaktoru pomocí, podavače nebo dopravníku. Ve 

fluidním loži probíhá sušení, odplynění, vznícení a hoření. Teplota prostoru nad ložem je 

běžně 850 °C až 950 °C. V loži je teplota asi 650 °C. Systémy s fluidním ložem mají 

rovnoměrné rozložení teplot a kyslíku zajišťující stabilitu provozu. [6] 

Fluidní lože musí být zahřáno na minimální teplotu vznícení odpadu k zahájení 

spalovacího procesu. Zahřátí se provádí předehřátím vzduchu olejovými nebo plynovými 

hořáky. Odpad padá do fluidního lože, tam se drtí a spaluje. [6] 
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Spalování odpadů ve fluidním loži vyžaduje jejich přípravný proces, aby se vlhkost 

odpadů přizpůsobila specifikacím. Jedná se například oddělený sběr nebo úpravu (např. 

šrédrování). Některé druhy fluidních loží  jako např. otáčivé lože mohou přijímat odpady 

s velkými  částicemi. V tomto případě je nutné snížení velikosti odpadu. Zpracování 

odpadů zahrnuje třídění a drcení částic a šrédrování. Nutné je také odstranění železných a 

neželezných materiálů. Částice musí být s průměrem maximálně 50 mm (přijímaný odpad 

na otáčivé fluidní peci je většinou 200 – 300 mm). [6] 

 Přebytečný popel po spalování je odstraňován ze dna pece. [6] 

Teplo vzniklé při spalování se využívá zařízeních uvnitř lože nebo dále na výstupu 

odpadních plynů. [6] 

3.1.4.1 Stacionární (bublinové) fluidní lože 

Tento druh fluidního lože se uplatňuje při spalování čistírenských a průmyslových 

(petrochemický a chemický průmysl) kalů (viz obrázek 6). [6] 

 

Obrázek 6: Probublávané fluidní lože [6] 

Legenda: 

1 sludge feed with disintegration/spraying - podávání kalů rozložených resp. 

rozprašovaných 

2 additional fuel - přídavné palivo 

3 atmospheric oxygen - - atmosférický kyslík 
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4 waste gas - odpadní plyn 

5 fluidized bed - fluidní lože 

6 after-burner chamber - dohořívací komora 

7 start-up incineration chamber - najížděcí spalovací komora 

8 inspection glass - inspekční okénko 

9 air preheater - - předehřívač vzduchu 

[6] 

Předehřátý vzduch zkapalňuje materiál lože. V loži se odpady drtí a mísí s horkým 

materiálem z lože, suší a částečně spalují. Těkavé a jemné částice se spalují v prostoru nad 

fluidním ložem. Popel je spolu se spalinami odstraněn z vrchní části pece. Proces 

odvodňování a sušení slouží k vyhoření odpadů bez nutnosti přídavného paliva. Využité 

teplo ze spalovacího procesu poskytuje energii k sušení odpadu. [6] 

Teplo u pevné fluidní lože se vede přes membránovou stěnu nebo ponořené stěny 

výměníků tepla. [6] 

3.1.4.2 Cirkulační fluidní lože 

Cirkulační fluidní lože (viz obrázek 7) jsou vhodné pro spalování čistírenských 

kalů. Za vysoké rychlosti plynů odchází tuhé částice materiálu fluidního lože z komory se 

spalinami. Částice jsou odděleny v proudovém cyklonu a vracejí se zpět do spalovací 

komory. [6] 
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Obrázek 7: Cirkulační lože [6] 

Legenda: 

sewage sludge - čistírenské kaly  

lime bunker - bunkr s vápnem  

secondary air - sekundární vzduch  

fluidized bed incineration chamber - spalovací komora s fluidním ložem  

primary air - primární vzduch  

recycling cyclone - recyklační odlučovač  

coarse ash - hrubý popel  

air - vzduch  

fluidized bed condenser - kondenzátor fluidního lože  

flue gas to the boiler - spaliny do kotle  

[6] 

Výhodou procesu je dosažení velkého tepelného výkonu při malém reakčním 

objemu. Rozměry zařízení jsou většinou větší než v případě probublávaného fluidního lože 

a je zde také možné zpracovávat větší rozsah druhů odpadů. [6] 

Odpad se vstřikuje do spalovací komory a spalování probíhá za teplot 850 °C až 

950 °C. Nadbytečné teplo jde přes membránové stěny výměníku tepla. Kondenzátor 

fluidního lože ochlazuje navrácený popel. Touto metodou se dá regulovat odvod tepla. [6] 
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3.1.4.3 Pec s pohazovacím roštem 

Odpad je vháněn do pece. Jemné částice se účastní spalovacího procesu, větší 

částice padají na pohyblivý rošt posunující se opačným směrem než je vstřikování odpadu. 

Sekundární vzduch promíchává spaliny ve spalovací zóně. V porovnání se spalováním na 

roštu je tato metoda méně složitá díky malému tepelnému a mechanickému zatížení. 

V porovnání s metodou fluidního lože je u této metody méně důležitá homogenita částic a 

tedy i  nižšího rizika zanášení. [6] 

3.1.4.4 Otáčivé fluidní lože 

Jedná se o variantu spalování v probublávaném loži. Specifickými znaky jsou 

nakloněné desky s tryskami, lože se skluzavkami k odtahu popele a rychlé plnění. Tato 

metoda umožňuje velké rozpětí výhřevnosti paliv a také spalování s kaly a upravenými 

odpady díky regulaci teploty žáruvzdorného obložení pece. [6] 

3.2 Spoluspalování 

V poslední době roste zájem provozovatelů energetických zdrojů zejména 

v hledání alternativních paliv, kterými by bylo možné nahradit spalování uhlí. Jednou 

možností je již spoluspalování biomasy v uhelných kotlích nebo spalování pouze biomasy 

v menších kotlích o nižších výkonech. Spoluspalování biomasy je problematické z hlediska 

její dostupnosti, zejména trh dřevní štěpky značně závisí na ročním období. Další možností 

je spoluspalování upraveného odpadu. Jedná se o energetické využití mechanicko-

biologicky upravených odpadů a spoluspalování takto získané výhřevné frakce. [4] 

Spoluspalování komunálního a průmyslového odpadu bez předchozí úpravy 

v zařízeních ke spalování uhlí není možný bez jeho předchozí úpravy z hlediska jeho 

kvalitativních vlastností. Pro spalování neupraveného odpadu slouží spalovny odpadů 

s následným čištěním spalin. Oproti elektrárnám a teplárnám je u spaloven volen jiný 

spalovací režim. Palivo pro spoluspalování musí mít stálé mechanické a kvalitativní 

vlastnosti a složení (v úvahu připadá textil, papír, vybrané plasty, dřevo tedy tzv. tuhé 

alternativní palivo). Další a také složitější cestou je varianta mechanicko-biologické úpravy 

odpadů, výstupem zde je vysokovýhřevná frakce. Tato frakce není ještě využitelná pro 

spoluspalování, dotřiďuje a upravuje se její granulometrie. Toto palivo se označuje jako 



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  42 
 

RDF (Refuse Derived Fuel = palivo odvozené z odpadů). Z hlediska zákona se stále jedná 

o odpad. [4] 

Spoluspalování TAP nebo RDF je spalování tohoto paliva ve speciálně 

vybudovaných zařízeních (monozdroje, monospalovny). Jsou to spalovny se vším, co ke 

spalovnám patří. Jsou projektovány na spalování odpadu. Není známo, že by měl být  

v České republice záměr takovéhoto zařízení vybudován. [4] 

Spoluspalování v Evropě a u nás 

V Německu a Rakousku platí zákaz ukládání KO na skládky bez jejich předchozí 

úpravy. V tomto důsledku došlo k výstavbě zařízení na MBÚ odpadů s následným 

spálením výhřevné frakce. V těchto zemích se také uplatňuje již zmíněné spoluspalování. 

Mechanicko-biologická technologie se dále využívá v Itálii. Zde jsou linky MBÚ 

integrovány s energobloky spalujícími RDF. Je zde spalováno 100 % RDF, který je 

vyráběn ze směsného komunálního odpadu v zařízeních MBÚ. [4] 

V České republice je možnost zpracování směsného komunálního odpadu kromě 

spalování až na několik výjimek opomíjena. Společnost Alqip Generation několik let 

prověřuje možnost využití RDF jako náhrady uhlí v kotlích Elektrárny Kladno. Zde 

náhrada uhlí RDF do cca 10 % by neměla mít pozitivní vliv na provoz kotle včetně emisí 

do ovzduší. Dále je připravována přestavba stávajícího kotle podniku Plzeňská teplárenská 

a.s. na spoluspalování paliva z odpadů (cca 2x15 tis. tun za rok při minimální výhřevnosti 

11 MJ/kg). [4] 

3.3 Využití paliv z odpadů v cementářském průmyslu 

Cementární pecní agregát na výpal slínku je ideálním zařízení na využívání 

alternativních i odpadových paliv. [4] 

Slínek se vyrábí v rotační peci. Jedná se o bezodpadovou technologii. 

V cementářských pecích lze spalovat odpady a alternativní paliva různého složení, původu 

a vlastností a to bez rizika pro životní prostředí. Filtraci zajišťuje souproudě a protiproudě 

pohybující se částice (CaCO3 a CaO). Při jejich styku s kouřovými plyny dokážou zachytit 

ze spalin kyselé reagující složky jako SO2, Cl-, F-. V elektrostatickém stabilizátoru dále 

slouží jako kondenzační jádra, na kterých se zachycují sloučeniny těkavých těžkých kovů 
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jako Hg . Ostatní kovy se váží do krystalové mřížky slínkových minerálů s účinností více 

než 95 %. Teplota plamene s dobou zdržení paliva v plameni umožňuje destrukci a 

vyhoření organických látek včetně PCB a chlorovaných uhlovodíků. [4] 

Některá alternativní paliva a materiály představují zdroj energie, některá jsou svým 

nespalitelným podílem součástí suroviny pro výpal cementářského slínku. Nespalitelná 

složka se může stát zdrojem např. oxidu železitého v surovině. Při výrobě slínku se 

nespalitelná část stává součástí surovinové směsi a nahrazuje jiné surovinové složky. Pecní 

systém se skládá z disperzních výměníků tepla, předkalcinátoru, rotační pece, chladiče 

slínku, stabilizátoru a elektrostatického odlučovače prachu. Tento systém představuje 

bezodpadové zneškodnění škodlivin vznikajících při spalování. [4] 

Teplota plamene dosahuje 2100 °C, délka plamene až 15 m. Doba zdržení hořícího 

paliva v plameni je asi 2 – 5 sekund. Tyto podmínky jsou ideální podmínky pro tepelnou 

destrukci a oxidaci molekul látek jakými jsou halogenové uhlovodíky, PCB nebo 

PCDD/PCDF. Spalování probíhá za minimálního přebytku vzduchu. Jednotlivé stupně 

výměníkového systému jsou jako cyklónovými odlučovači, ve kterých předehřátý materiál 

postupuje se spalinami. Mezi tuhou fází a kouřovými plyny dochází k intenzivnímu 

kontaktu. Výměníkový systém slouží jako druhý stupeň čištění kouřových plynů. [4] 

Prvními alternativními palivy využívanými v cementárnách, byly odpadní oleje, ve 

kterých docházelo k rozkladu polychlorovaných bifenylů. Dnes asi již jediným palivem 

v cementárnách jsou použité pneumatiky, které jsou využity v rotačních pecích využity 

energeticky i materiálově. [4] 

České cementárny v současnosti nahrazují cca 7 % spotřebovaného tepla energií ze 

spalování pneumatik (cca 70kt za rok). Materiálové a energetické využívání pneumatik 

v cementárnách přispívá k úspoře surovin i paliv. Jedná se o bezodpadové materiálové a 

energetické využití odpadu. Jejich využíváním se snižuje měrná spotřeba energie na výpal 

a snižují emise NOX. [4] 

Jako příměs uhelného paliva v cementářských rotačních pecích se využívají také 

vysušené městské čistírenské kaly s energetickým potenciálem v rozmezí cca 8 – 11 

MJ/kg. Opět se jedná o bezodpadovou likvidaci škodlivin z čistírenských kalů. Těžké kovy 

jsou za cementárenských podmínek vázány více než z 95 % v pevných roztocích 

slínkových minerálů a organické součásti jsou spáleny. Při výhřevnosti kolem 10 MJ/kg 
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není spalování kalů ekonomicky výhodné. Primárním přínosem je ekologické odstranění 

nebezpečného odpadu. [4] 

Prvním skutečným tuhým alternativním palivem byl Kormul (palivo na bázi 

ropných kalů v rámci sanace). Vytěžené kaly se mísí s uhelnými prachy a vápnem nebo 

vápencem. Výsledný produkt je briketovatelný nebo sypké konzistence. [4] 

 

Tabulka 10: Srovnání emisí při výpalu slínku a při využití spalitelné složky komunálního odpadu [4] 

Emise Konvenční palivo Konvenční palivo + 30 % spalitelné složky KO 

TZL 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 

CO 19 13,4 

NO 160 162 

SO 76 56,36 

Cl 1,045 0,762 

F 0,057 0,0519 

Pb 0,006 0,006 

Cd 0,005 0,001 

Hg 0,011 0,005 

Cr 0,001 0,001 

Zn 0,001 0,001 

Tuhého alternativní palivo (TAP) je materiál vzniklý úpravou odpadních materiálů 

na bázi plastů, papíru, textilu, pryže a jiných spalitelných látek. Požívání takovýchto paliv 

je limitováno požadavky na nepřekročení obsahu cementářských škodlivin a emisí. Palivo 

nesmí ovlivnit provoz pece,  kvalitu produktu a musí být také cenově výhodné. [4] 

,,Tuhé alternativní palivo je certifikovaný výrobek s vlastním normovým předpisem, 

dokladem o primárním původu paliva, bezpečnostním listem a ekologickým atestem. 

Výrobcem paliva je obvykle firma působící v oblasti nakládání s odpady nebo cementárna 

a příjemcem paliva pouze cementárna. Palivo jako výrobek je tedy uváděno na trh s 

prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a respektuje zákonná ustanovení o odpadech a 

ochraně ovzduší." [4] 

Cementárny využívají celou řadu druhotných paliv pro výpal slínku při výrobě 

cementu. Emise při výpalu slínku a využití spalitelné složky KO (viz tabulka 10). Ceny 

základních cementářských paliv způsobily, že v úvahu přicházejí i certifikovaná tuhá 
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paliva na bázi průmyslových a komunálních odpadů s granulometrickou strukturou, 

definovanými a kontrolovatelnými palivářskými parametry a známými obsahy 

cementářských a environmentálních škodlivin. [4] 

Spalováním TAP vede k náhradě klasických paliv a pomáhá využít část 

nevyužívaných materiálů. [4] 

Dalším způsobem energetického a materiálového využití odpadů v cementárnách je 

RDF (Refused Derived Fuels). Jedná se o paliva vyráběná z komunálního odpadu, např. při 

MBÚ, na principu úpravy fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností. [4] 

Cementárny v České republice vytříděné palivo z komunálního odpadu téměř 

nevyužívaly v trvalém provozu (byl dostatek odpadu z průmyslových výrob i 

vyseparované frakce komunálního odpadu). Pokud bude zaručena dodavateli stálá kvalita 

tohoto náhradního paliva, lze předpokládat kapacitu spoluspalování RDF až 100 kt ročně. 

Cementárna o produkci slinku asi 500 kt.r-1 může využít cca 15 kt spalitelné složky 

KO. Výroba slínku v České republice je asi 3750 kt.r-1, může se využít až 113 kt spalitelné 

složky KO. Obsah spalitelného podílu v KO je 37,5 %. [4] 

Moderní cementárny představují bezproblémové zajištění k využívání různých 

paliv a odpadů jako jsou například:  

 Odpadní oleje 

 Staré pneumatiky 

 Masokostní moučka 

[4] 

3.4 Pyrolýza a zplyňování 

Pyrolýza i zplyňování jsou metody, které se liší od spalování tím, že mohou být 

vést k obnově chemické hodnoty odpadu (více než energetické hodnoty). Chemické 

produkty mohou být použity jako surovina pro jiné procesy. Pokud se jedná o odpady, je 

více obvyklé u procesů pyrolýzy, zplyňování a spalování, že jsou kombinovány na jednom 
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místě jako součást integrovaného procesu. V tomto případě je zařízení zaměřené spíše na 

využití energie než na chemické hodnoty. Srovnání obou metod (viz tabulka 12). [6] 

Pyrolýza a zplyňování mají kromě běžného cíle spalování také přídavné cíle:  

 konverze frakcí odpadu na plyn (syntézní plyn)  

  zmenšení požadavků na čištění plynů (snížením objemu spalin) 

[6] 

3.4.1 Zplyňování 

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad 800 

°C) na hořlavé plynné látky za přívodu podstechiometrického množství vzduchu nebo 

jiného oxidovadla. Zplyňování je silně endotermický proces. Výhodou je, že díky vysokým 

teplotám odpadají problémy s tvorbou toxických dioxinů, furanů a polycyklických 

aromatických uhlovodíků. Redukční prostředí brání vzniku oxidů dusíku. [7] 

Zplyňování je částečné spalování organických látek za vzniku plynů, které lze 

použít jako surovinu nebo jako palivo. Zplyňovací procesy jsou vhodné k úpravě 

komunálních odpadů, nebezpečných odpadů a čistírenských kalů. [6] 

Proces zplyňování má charakteristiky:  

 menší objem plynu v porovnání s objemem spalin při spalování 

 vysoké provozní tlaky 

 tvorba CO a CO2 

 Akumulace tuhých zbytků ve formě strusky (za vysokých teplot zplyňování 

strusky) 

 Materiálové a energetické využití syntézního plynu 

 Menší množství odpadních vod z čistění syntézního plynu 

[6] 

Používané zplyňovací reaktory: 

 Zplyňovač s fluidním ložem 

 Průtokový zplyňovač (viz obrázek 8) 
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 Cyklónový (vířivý) zplyňovač 

 Zplyňovač s pevným ložem (viz obrázek 9) 

[6] 

 

Obrázek 8: Průtokový zplyňovač [6]  Obrázek 9: Zplyňovač s pevným ložem [6] 

 

Legenda: 

Bunker - bunkr  

Steam washing - parní praní  

Entry lock - vstupní uzávěr  

Dust-tar injection - vstřikování dehtového prachu  

Water cooling jacket - vodou chlazený plášť  

Preheating zone - předehřívací zóna  

Drying - sušení  

Degasification - odplynění  

Gasification - zplyňování  



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  48 
 

Incineration zone - spalovací zóna  

Ash zone - zóna popele  

Water - voda  

Rotary grate - otáčivý rošt  

Rotary grate drive - pohon otáčivého roštu  

Slag lock - uzávěr strusky  

Steam collector - parní kolektor  

Lock gas - uzávěr plynu  

Wash water - promývací voda  

Wash cooler - chladič promývací vody  

Gas water/Tar dust - voda s obsahem plynu resp. dehtový prach  

Oxygen - kyslík  

Steam - pára  

Natural gas (oxygen) - zemní plyn  

Tar oil fraction - frakce dehtového oleje  

Slurry - odpadní kaly  

Cooling water - chladicí voda  

Burner – hořák 

Reactor - reaktor  

Quench water - přímé chlazení vodou  

Quencher - zhášedlo  

Cracked gas - krakovaný plyn  

Soot water - znečištěná voda  

Lock - uzávěr  

Slag - struska  

[6] 

 

Nebezpečné odpady v kapalné nebo kašovité formě lze zplyňovat přímo. Zejména 

u komunálních odpadů jsou nezbytná předběžná zpracování. Ve fluidních nebo 

cyklónových zplyňovačích musí být vstupní materiál granulovaný. [6] 
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3.4.1.1 Príklady zplyňovacích procesů 

V Německu ve Schwarze Pumpe se nachází zařízení pro využití druhotných 

surovin ke zplyňování tekutých nebezpečných odpadů. [6] 

Tekuté odpady vstupují systémem hořáků do reaktoru a za teplot 1600 ºC až 1800 

ºC jsou transformovány na syntézní plyn. Od roku 1995 zde bylo odstraněno asi 31 000 t 

odpadních olejů. Je zde provozováno šest zplyňovačů s pevným ložem, které jsou určeny 

ke zplyňování odpadu s uhlím (podíl odpadu je až 85%). Každý reaktor má kapacitu 8-14 

t/h, ve kterých se převážně zpracovávají tuhé plastové odpady, čistírenské kaly a 

kontaminovaná zemina. Odpady jsou v reaktoru za teplot 500 ºC až 1300 ºC a tlaku 25 

barů transformovány párou a kyslíkem (zplyňovací činidla) na syntézní plyn. [6] 

Dále existuje vyvíjený zplyňovač s pevným ložem na zplyňování ve struskové vaně 

(viz obrázek 10).  Zařízení je zkušebně provozováno, má výkon 30 t/hod a teploty dosahují 

až 1600 ºC. Kal je vypouštěn v tekuté formě. [6] 

 

Obrázek 10: Zplyňovač se struskovou vanou [6] 

Legenda: 

waste - odpad  
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waste lock - uzávěr odpadu  

waste bunker - bunkr na odpad  

entry system - plnicí systém  

gas discharge - odtah plynu  

wash cooler - chladič promývací vody  

gasification zone, appr. 3600 °C - zóna zplyňování, asi 3600 °C  

gasification agent - zplyňovací činidlo  

slag tapping appr. 1400 °C - výpusť strusky, asi 1400 °C  

slag quench vessel - nádoba na šokové chlazení strusky  

ring burner - prstencový hořák  

slag lock - uzávěr strusky  

slag - struska  

[6] 

 

V Japonsku bylo navrženo zařízení pro zplyňování odpadu ve fluidním loži 

v kombinaci s proudovým zplyňováním. Zařízení se využívá k produkci syntézního plynu 

z plastových obalových odpadů nebo jiných výhřevných odpadů. Je možné přijímat i 

malou část nespalitelných složek jako i kousky kovu. Reaktory pracují za zvýšeného tlaku 

(asi 8 barů). V roce 2001 bylo do provozu uvedeno zařízení s touto technologií. Kapacita 

tohoto zařízení je 30 t/den. V roce 2002 zahájilo provoz další zařízení s kapacitou 56 t/den. 

Vyrobený syntézní plyn se používá k výrobě čpavku. [6] 

Zplyňování je dlouhou dobu považováno za perspektivní metodu v oblasti 

energetického využití odpadů. Ačkoli je výzkum a vývoj v této oblasti značně pokročilý, 

není tato technologie stále zavedena pro praktické a výhodné využití. Ve světě je zavedena 

řada pracujících zplyňovacích technologií jako např. zplyňovacích elektráren využívající 

uhlí, biomasu a odpadní plasty. Tato zařízení jsou vybudována buď v rámci pilotních 

projektů, nebo je jejich provoz dotován z veřejných zdrojů. [24] 

3.4.2 Pyrolýza 

Pyrolýza je termický rozklad organických materiálů za nepřístupu medií 

obsahujících kyslík (vzduch, oxid uhličitý, vodní pára), který vede ke vzniku plynných, 

kapalných a pevných frakcí. Tento proces je alternativou spalování. [7] 
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3.4.2.1 Princip pyrolýzy 

Podstatou této metody je, že za vyšších teplot jsou organické sloučeniny méně 

stabilní. Výšemolekulární látky se rozkládají na nízkomolekulární, což vede k jejich 

rozpadu na těkavé produkty a koks. Pyrolýza probíhá v rozmezí 150 °C až 1000 °C. Podle 

teplot rozlišujeme: [7] 

 Nízkoteplotní pyrolýzu (reakční teplota do 5000 °C) 

 Středněteplotní pyrolýza (reakční teplota 500 °C až 800 °C) 

 Vysokoteplotní pyrolýza (reakční teplota nad 800 °C) 

Průběh pyrolýzy spočívá v odštěpování menších molekul z molekul původních 

s dlouhými řetězci. Její průběh závisí na druhu, vlastnostech materiálu, obsahu vlhkosti, 

pyrolýzní teplotě a reakční době. Do teploty 200 °C nastává sušení materiálu a odštěpení 

vody za vzniku vodní páry.  Při teplotách 200 °C až 500 °C dochází k suché destilaci, 

nastává štěpení vysokomolekulárních organických látek a přeměna na plynné a kapalné 

organické produkty a pevný uhlík. Probíhající reakce jsou silně endotermické. Za teplot 

500 °C až 1000 °C jsou produkty suché destilace štěpeny a transformovány. Přitom 

z kapalných organických látek i pevného uhlíku vznikají plynné látky jako H2, CO, CO2 a 

CH4 .[7] 

Pyrolyzní proces probíhá v komorové nebo rotační peci navazující na termoreaktor. 

Pyrolyzní komora, do které je vkládán odpad, je vytápěna z vnějšku spalinami, kdy při 

teplotách 500 °C až 550 °C za nepřístupu vzduchu k uvolnění hořlavých plynů, které jsou 

vedeny do termoreaktoru, kde jsou  při teplotách 900 °C až 1300 °C spáleny. Pyrolýza se 

používá u odpadů s konstantním složením, není vhodná pro odpady průmyslové a domovní 

(vznik odpadů s nízkou výhřevností). [7] 

Výhody pyrolyzních  procesů jsou :  

 Jednodušší a investičně méně náročné zařízení 

 Produkovaná paliva jsou snadněji prodejná, než teplo a pára 

 Vzniká jen zlomek plynných produktů oproti spalování stejného množství 

paliva 

[7] 

Nevýhody pyrolýzních procesů : 
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 Nákladnější provoz. 

 Problém s odstraněním pyrolýzního zbytku (pyrolýzního koksu), kapalných 

uhlovodíků, obsahující zvýšený obsah těžkých kovů 

[7] 

 

Tabulka 11: Srovnání parametrů spalování a pyrolýzy [7] 

Spalování Pyrolýza 

oxidace, reakce se vzdušným kyslíkem tepelný rozklad, reakce za vyloučení kyslíku 

Spalovací teplota pyrolytická teplota 

800 °C až 1000 °C  500 °C  až 1000 °C  

produkty: produkty: 

tuhé: škvára (oxidovaná) tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

kapalné: voda kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

plynné: CO2, H2O, SO3, NOx a jiné 
plynné: H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, C2H6, C3H8, 
NH3 aj. 

Exotermní reakce endotermní reakce 

citlivá na změněné složení málo citlivá na změněné složení 

tuhé odpady tuhé, pastovité odpady 

 

Pyrolýza je odplyňování odpadů za nepřítomnosti kyslíku. Výsledným produktem 

jsou pyrolýzní plyn a koks. Pyrolýzní plyn má výhřevnost 5 až 15 MJ/m3 pro komunální 

odpady a 15 až 30 MJ/m3 pro palivo z odpadu. Teplota se pohybuje mezi 400 °C až 700 

°C. Odtraňování KO pomocí pyrolýzy (viz obrázek 11). [6] 

Pyrolýza se skládá z těchto technologických stupňů: 

 Odplynění: tvorba plynu z těkavých odpadů při teplotách od 400 ºC až 600 

ºC 

 Pyrolýza: tepelný rozklad organických molekul odpadu při teplotách 500 ºC 

až 800 ºC, kdy vzniká plynná a tuhá frakce 

 Zplyňování: konverze podílu uhlíku v pyrolýzám koksu při 800 ºC až 1000 

ºC s použitím zplyňovacích látek (vzduch nebo pára) na procesní plyn (CO, 

H2). 

 Spalování: spalování plynu a pyrolýzního koksu ve spalovací komoře 

[6] 

Pyrolyzní zařízení zahrnují výrobní stupně: 
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 Příprava a mletí: mlýn zlepšuje kvalitu odpadu ke zpracování a tím je 

usnadněn přestup tepla. 

 Sušení: sušení zlepšuje kvalitu procesního plynu s nízkou výhřevností a 

zvyšuje účinnost interakce mezi tuhou a plynnou fází v rotační peci. 

 Pyrolýza odpadů: akumulace pyrolýzního plynu a tuhého uhlíkatého zbytku 

s obsahem minerálů a organických látek. 

 Druhotné zpracování pyrolýzního plynu a pyrolýzního koksu kondenzací 

plynů, které vedou k extrakci energeticky využitelných olejových směsí nebo 

spalování plynu a koksu k destrukci organických složek a také využití 

energie. 

[6] 

 

Obrázek 11: Zařízení k pyrolýze komunálního odpadu [6] 

 

Legenda: 

crane system - jeřábový systém  

waste feed - podavač odpadu  

shears - nůžky  

shredded waste - drcený odpad  

fan - ventilátor  
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air - vzduch  

pyrolyse gas - pyrolýzní plyn  

hot gas filter - filtrace horkých plynů  

inert materials - inertní materiály  

metals - kovy  

water - voda  

indirect cooler - nepřímé chlazení  

pyrolyse coke - pyrolýzní koks  

reaction products - reakční produkty  

steam turbine - parní turbina  

generator - generátor  

natural gas - zemní plyn  

condense - kondenzace  

spray scrubber - sprchovací pračka  

tissue filter - textilní filtr  

chimney - komín  

[6] 

Pyrolýzu lze využít kromě tepelného zpracování komunálních odpadů a 

čistírenských kalů také k: 

 Dekontaminaci půd 

 Úpravě plastových odpadů a použitých pneumatik 

 Úpravě pro látkové využití kabelových odpadů, kovových a plastických 

materiálů 

[6] 

Potencionální výhody pyrolýzy: 

 Snížení množství spalin po spalování 

 Možnost zvýšení výroby elektřiny pomocí plynových motorů nebo 

plynových turbin (místo parních kotlů) 

 Možnost využití materiálů organických frakcí (např. metanolu) 

[6] 
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3.4.2.2 Příklady pyrolýzních procesů 

Prvním příkladem pyrolýzního procesu je proces k úpravě průmyslových kalů a 

odpadních obalů barev s chemickými látkami. Syntézní plyn z pyrolýzy se používá jako 

palivo v zařízení k tepelné úpravě kontaminované zeminy, jež je součástí pyrolýzní 

jednotky. Pyrolýzní jednotka má dva reaktory, které jsou zahřívány zemním plynem na 

přibližně 500 °C. Materiály obsahují filtrační koláče, sedimenty a např. i odpady barev. 

Obsah organických materiálů je od 25 % do 58 % a vlhkost je asi 25 %. Přiváděný vzduch 

je pod stechiometrickou hodnotou, dochází tedy ke zplyňování. Zplyňovací teplota je asi 

900 °C až 1200 °C. kapacita reaktoru je až 2x4 t/hodinu. Syntézní plyn se zchlazuje 

v kondenzátoru. Zbylý syntézní plyn je využit jako palivo v jiné jednotce tepelného 

zpracování kontaminované zeminy. Kondenzovaná voda z chlazení se upravuje 

v dekantéru s cílem odstranění sazí. Zbytky z reaktoru se třídí magnetickým systémem, 

odstraňuje se železo z odpadních barev a z obalů. Zbylá frakce se ochladí a zvlhčí 

kondenzovanou vodou a ukládá se na skládku. [6] 

Dalším příkladem je linka k pyrolýze tříděného odpadu Pyromatic v družstvu 

Envicrack v Ostravě, která zpracovává 50 – 100 kg tříděného odpadu za hodinu. Připravuje 

se linka projektovaná na energetické využití 500 kg tříděného plastového odpadu za 

hodinu. [24] 
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Obrázek 12: Proces v pyrolýzní jednotce ATM [6] 

Legenda: 

Decanter - dekantér  

Waste water - odpadní voda  

Quench - šokové chlazení (zhášedlo)  

Decanter residue - zbytky z dekantéru  

Overflow tank - přetoková nádžr  

Kiln TRI - Pec TRI  

Afterburner TRI - přídavný hořák  

Water - voda  

Natural gas - zemní plyn  

Air - vzduch  

Waste input - vstupující odpad  

Shredder – drtič 

Mixer - míchadlo  

Dryer - sušička  



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  57 
 

Magnet - magnet  

Cooler mixer - chlazení mícháním  

Cooler -  chladič 

Residue - zbytky  

Metal scrap - kovový šrot  

Start-up burner - najížděcí hořák  

Pyrogas - pyrolýzní plyn  

[6] 

Přebytečná tepelná kapacita ve filtračním koláči, sedimentech a odpadech barev se 

dá využít v jednotce pro tepelnou úpravu znečištěné zeminy. Dále je pak odstraněna 

k recyklaci železného šrotu (15 %), objem upraveného odpadu se sníží asi o 50 %. Ostatní 

zbytky lze částečně upravovat v zařízení ATM (viz obrázek 12). Energetická účinnost je 

srovnatelná se spalováním odpadu. [6] 

Dalším příkladem je pyrolyzní jednotka jako přídavné zařízení elektrárny. Skládá 

se ze dvou bubnových pecí (každá o kapacitě 50 000 t komunálního odpadu/rok). Až 10 % 

výstupních pyrolýzách produktů nahradí palivo elektrárny. Jedná se o zařízení ConTherm. 

[6] 

Zahříváním pece na teplotu asi 500 °C dochází k tepelnému rozkladu paliva 

z odpadu. Organické složky se odbourají na uhlovodíky. Vzniká koks, pyrolýzní plyn, 

kovy a inertní materiály. [6] 

Tepelná energie prostupuje sáláním i konvekcí do odpadu v bubnové peci. Teplota 

v bubnové peci je asi 450 °C až 550 °C. Zplynění probíhá během hodiny. Vzniklý 

pyrolýzní plyn je složen z vodní páry, oxidu uhelnatého, vodíku, metanu a uhlovodíků 

vyšších řádů. Pyrolýzní plyn je odprášen a usazené částice jsou přidány k pyrolýznímu 

koksu. Elektrárna má tepelný výkon pece 790 MW. [6] 

Nevýhodou pyrolýzních jednotek na odpady oproti klasickým metodám je to, že 

legislativa v podmínkách pro provoz a monitorování nerozlišuje různé technologie 

energetického využití odpadů a vztahují se na ně stejné požadavky jako na spalovny. [24] 

Pyrolýzní technologie jsou stejně jako zplyňování perspektivními metodami 

v oblasti energetického využití odpadu a i když výzkum a technologický vývoj značně 
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pokročil, není tato technologie stále používána v oblasti odpadů tak, aby ji provozovatel 

dostal hotovou tak říkajíc „na klíč“. Pyrolýzní technologie nejsou ekonomicky výhodné. 

Vysoké jsou zejména investiční náklady těchto zařízení. [24] 

Ve světě pracuje celá řada pyrolýzních  jednotek využívající uhlí, biomasu a 

odpadní plasty stejně jako zplyňování. Všechny tyto jednotky byly vybudovány v rámci 

pilotních projektů nebo je jejich provoz dotován veřejnými zdroji. Dle odborníků této 

oblasti, nepracuje ve světě žádná z těchto jednotek v plně ekonomickém provozu. [24] 

3.5 Pyrolýza - spalování 

Tento proces zahrnují různé techniky: 

 Pyrolýza v bubnové peci s vysokoteplotním spalováním pyrolýzního plynu a 

pyrolýzního koksu. 

 Pyrolýza v bubnové peci s kondenzací plynných dehtů a olejů, spalování 

pyrolýzního plynu, pyrolýzního oleje a pyrolýzního koksu při vysokých 

teplotách. 

 Pyrolýza na roštu a s následným spálením za vysokých teplot (viz obrázek 

13) 

[6] 

Tuhé zbytky těchto procesů se granulují. Čistírenské kaly mohou být zpracovávány 

společně s frakcemi komunálního odpadu. [6] 
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Obrázek 13: Pyrolýza na roštu spojená s vysokoteplotním spalováním [6] 

Legenda: 

Municipal waste - komunální odpad 

Bunker - bunkr 

Grate system - roštový systém 

Incineration air (preheated in the drum-type kiln) - spalovací vzduch (předehřátý v 

bubnové peci) 

Drum-type kiln - bubnová pec 

Pyrolyse - pyrolýza 

Incineration - spalování 

Waste gas - odpadní plyn 

Wet declinker - zařízení k odstraňování strusky mokrou cestou 

Waste gas to heat utilisation and waste gas cleaning - odpadní plyn k využití tepla a  

čištění odpadních plynů 

Slag – struska 

[6] 

Pyrolýza spojená se spalováním byla vyvinuta za účelem vytvořit kapalnou 

taveninu. Odpady jsou pyrolýzovány na roštu. Produkty pyrolýzy (pyrolýzní plyn, koks a 

inertní látky) shoří nebo jsou roztaveny v bubnové peci. Takovéto zbytky obsahují sklo, 

kameny, kovy a jiné inertní materiály. [6] 
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Obdobou této metody je např. metoda RCP (Recycled Clean Products). Z 

roztaveného ložového popela se odstraní kovové částí. V Německu tato koncepce procesu 

RCP je v průmyslovém měřítku realizována o kapacitě 90 000 t/rok nápojem na spalovnu 

komunálních odpadů v Bremerhavenu. [6] 

3.5.1 Příklady procesu pyrolýza - spalování 

Příkladem tohoto procesu je zařízení ke spalování klinických odpadů 

v Nizozemsku (viz obrázek 14). Odpad praktických lékařů, dentistů a veterinářů je sbírán 

do 30 nebo 60 litrových nádob. Odpad je v zařízení spálen včetně nádob, které slouží i jako 

přídavné palivo. Spalování má dvoustupňový proces. Ve spodní spalovací komoře probíhá 

pyrolýza a dále je odpad spalován s primárním vzduchem. Pak se odpad propadává do 

výsypky popele s vodou, kde je odebírán dopravníkem. Spaliny se spalují sekundárním 

vzduchem při teplotě asi 1000 °C. Dále se ochlazují v kotli nasycenou parou o teplotě 225 

°C. Pára jde do blízké spalovny komunálních odpadů k využití, následně se vrací jako voda 

určená pro kotle. [6] 

 

Obrázek 14: Zařízení k pyrolýze klinických odpadů v Nizozemsku [6] 

Legenda: 

Incineration air and natural gas - spalovací vzduch a zemní plyn  

Input clinical waste - vstup klinických odpadů  
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After burner room - dohořívací komora  

Pyrolysis room - pyrolýzní komora  

Deslagger - odstruskovač  

Boiler - kotel  

Ash and slag container - zásobník popele a strusky  

To wastewater treatment k čištění odpadních vod  

NaOH - hydroxid sodný  

Residue - zbytek  

Dust bag filter - prachový rukávový filtr  

Acid scrubber - absorbér kyselých plynů  

Caustic scrubber - vypírání žíravin  

Injection of adsorbents - vstřikování absorbentu  

Natural gas - zemní plyn  

SCR-DENOX-reactor - reaktor s technologií SCR-DENOX  

Heat exchanger - tepelný výměník  

Injection of ammonia - vstřikování čpavku  

[6] 

3.6 Pyrolýza - zplyňování 

Existují dva druhy procesu pyrolýza – zplyňování:  

 Nespojité (pyrolýza s následným zplyňováním = proces konverze) 

 Propojené procesy 

[6] 

Pyrolýzní plyn a pyrolýzní koks vyžadují u pyrolýzy opětovné zahřátí. U spojených 

procesů jsou menší technické a energetické požadavky. V konverzi je potřeba odpad před 

použitím drtit šrédrováním a sušit. [6] 

Kroky konverze: 

 Pyrolýza v bubnu 

 Odebírání tuhých zbytků 
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 Oddělení jemné frakce obohacené uhlíkem 

 Vytřídění kovů a inertní frakce 

[6] 

Pyrolýzní plyn se zchlazuje, odpadní páry a pyrolýzní olej kondenzují. Pyrolýzní 

plyn je veden s pyrolýzním olejem do druhého stupně. Olej a jemná frakce se zplyňují za 

teploty asi 1300 °C a vysokém tlaku. Vzniká syntézní plyn, který se čistí a následně spaluje 

s využitím energie. [6] 

Konverzní zařízení upravuje 100 000 t/rok komunálního odpadu a 16 000 t/rok 

čistírenských kalů bylo schváleno pro další provoz v Německu v Northeimu v Dolním 

Sasku. [6] 

V kombinaci tohoto procesu s tavením se nedrcené odpady suší a jsou částečně 

pyrolyzovány. Následně jsou přesunuty do zplyňovače s pevným ložem a zde se zplyňují 

při teplotách až 2000 °C. Tímto procesem lze upravovat velký okruh odpadů, hlavně však 

komunální odpady a nebezpečné průmyslové odpady. Dají se tady upravovat odpady 

s menší výhřevností (6-8 MJ/kg) a vlhkostí až 60 %. Šrédrované zbytky autovlaků 

s obsahem chlóru až 3,5 % se zpracovávají ve stejném poměru ke komunálním odpadům. 

Syntézní plyn je upravován čištěním odpadních plynů a následně spalován s využitím 

energie. Tuhé zbytky odcházejí z reaktoru v podobě taveniny. [6] 

Takovéto zařízení je provozováno v Anschbachu s kapacitou 108 000 t 

komunálních odpadů za rok. Další takovéto zařízení je v Karlsruhe v Německu a další dvě 

jsou v provozu například v Japonsku. [6] 
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Obrázek 15: Diagram narážecího pyrolýzního zařízení firmy Thermoselect [6] 

Legenda: 

pyrolyse - pyrolýza  

gasification - zplyňování  

synthesis gas cleaning - čištění syntézního plynu  

municipal wastes - komunální odpady  

synthesis gas - syntézní plyn  

quench/scrubber - šokové chlazení resp. absorbér plynu  

melted mass - tavenina  

solid pyrolyse residues - tuhé pyrolýzní zbytky  

heating - zahřívání  

pressure - tlak  

dedusting - odprášení  

desulphurisation - odsíření  

cooling - chlazení  

secondary gas cleaning - sekundární čištění  

waste gas - odpadní plyn  

synthesis gas utilization - využití syntézního plynu  

gas engine - plynový motor  
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incineration - spalování odpadů  

synthesis - syntéza  

loaded adsorbents - nasycené adsorbenty  

oxygen - kyslík  

solid pyrolyse residue - tuhý pyrolýzní zbytek  

waste gas - spaliny  

ferrous alloys - železné slitiny  

melt granulate - tavený granulát  

[6] 

3.7 Zplyňování - spalování 

Tento proces funguje za atmosférického tlaku s přívodem vzduchu. Zpracování 

tuhých komunálních odpadů je nutné ke zmenšení částic do průměru 300 mm. V zařízeních 

se upravují také čistírenské kaly, klinické odpady, struska a kaly. [6] 

Odpady se zplyňují ve fluidním loži při teplotě 580 °C (viz obrázek 16). Větší 

inertní částice a kovy padají ke dnu. Materiál se následně vrací do zplyňovače. Popel, 

zuhelnatělé zbytky a spalitelný plyn putuje do cyklónové komory a zde se taví. Kde je 

přiváděn vzduch o teplotě asi 1350-1450 °C k docílení tavení popele. Komora k tavení 

popele je součástí parního kotle k využití energie. [6] 

Produkty tohoto procesu jsou elektřina, kousky kovů, verifikovaná struska a 

koncentrované kovy ze sekundárního popele. [6] 
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Obrázek 16: Zplyňování ve fluidním loži s vysokoteplotním spalováním [6] 

Legenda: 

fluidised bed gasification - zplyňování ve fluidním loži  

ash melting chamber - komora k tavení popele  

wash feed - přívod prací vody  

internally circulated fluidised bed - fluidní lože s vnitřní cirkulací  

fluidising air - fluidizační vzduch  

ash discharge - odstraňování popele  

slag discharge - odstraňování strusky  

[6] 

3.8 Plazmové technologie 

Plazmové teploty vyžadují teploty kolem 5000 až 15000 °C. Tyto vysoké teploty 

doprovázejí konverzi elektrické energie na teplo a vzniku plazmy. Plazma je směs 

elektronů, iontů a neutrálních částic (atomů a molekul). Tento ionizovaný, vodivý plyn o 

vysoké teplotě vzniká interakcí plynu a elektrického nebo magnetického pole. Rychlé 

chemické reakce jsou podporovány vysokými teplotami. Plazma je zdrojem reaktivity. [6] 

Při vstřikování nebezpečných látek jako např. PCB, furanů, pesticidů atd. do 

plazmy, se tyto látky rozbíjejí na atomické složky. Proces se používá k úpravě organických 
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látek, PCB a HCB (hexachlorbenzen). Účinnost této technologie je větší než 99,99%. 

Proces plazmových metod je drahý a provozně náročný. [6] 

Zařízení firmy Safina Praha využívá plazmový agregát pro zpracování 

elektroodpadů (10 kt/rok). Dále jsou známá zařízení v Německu a Japonsku. [24] 

Existují různé druhy plazmových technologií:  

1. Plazmový elektrický oblouk v argonu 

 Argon nereaguje se složkami plamene a je inertní. Odpady se mísí se 

vstřikovaným argonovým plazmatem. Účinnost destrukce a 

odstranění (DRE – Destruction and Removal Efficiency) sloučenin 

poškozující ozónovou vrstvu je 99,998 %. 

 Vykazuje vysokou účinnost destrukce chlorofluorovodíků (CFCs), 

ale i halonů. Má nízké emise polychlorovaných dibenzodioxinů a 

dibenzofuranů. Emise znečišťujících látek je také malá. Vysoká 

hustota energie vede k jejímu snadnému transportu. 

2. Indukčně vázané plazma radiových vln (ICRF) 

 ICRF využívá plamen vázaného plazmatu. Energetické propojení 

plazmatu se uskutečňuje díky elektromagnetického pole indukční 

cívky (nepoužívá elektrody a je tedy možno aplikovat velký rozsah 

druhů plynů včetně inertní, redukční nebo oxidační atmosféry). 

ICRF vykazuje účinnost DRE 99,99 %, chloroflourouhlovodíky 

odbourává s účinností 50-80 kg/h. Proces dosahuje vysokých hodnot 

destrukce CFC a nízkých hodnot emisí znečišťujících látek. 

Nevyžaduje použití argonu a tím je levnější než jiné metody. 

3. AC plazma 

 AC (alternativ current – střídavý proud). Plazma se vytváří 

zavedením střídavého proudu o frekvenci 60 Hz, ale jinak je 

obdobou RF plazmatu. Systém je velice spolehlivý a velmi žádaný. 
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Proces nevyžaduje argon a je vhodný pro široké spektrum 

pracovních plazmových plynů včetně vzduchu a páry. 

4. Plazmový elektrický oblouk v oxidu uhličitém 

 Vytvořené plazma např. v inertním atmosférickém plynu (např. 

v argonu), se udržuje v prostředí stlačeného vzduchu nebo 

atmosférických plynů podle výstupů z procesu. Teplota plazmatu je 

více než 5000 °C. Tento plazmový proces využívá oxid uhličitý. 

  Hodnoty emisí znečišťujících látek jsou malé, zejména díky malému 

objemu spalin vznikajících při procesu. 

5. Mikrovlnné plazma 

 Proces vstřebává mikrovlnnou energii za vzniku tepelného plazmatu 

při atmosférickém tlaku. K iniciaci argonu se používá argon. 

 Účinnost DRE pro proces mikrovlnného plazmatu je více než 99,99 

%. V procesu jsou odstraňovány chlorofluorouhlovodíky CFC – 12 

rychlostí 2 kg/hod. Tento proces nevyžaduje použití inertního plynu, 

čímž se zvyšuje energetická účinnost, snižují provozní náklady i 

objem spalin. 

 

6. Plazmový elektrický oblouk v dusíku 

 Proces využívá nepřenosný plazmový plamen za stejnosměrného 

proudu mezi vodou chlazenými elektrodami. Pracovním plynem je 

dusík. 

 Účinnost destrukce je 99,99 %, která se týká se 

chlorofluorouhlovodíků (CFC), hydrochlorofluorouhlovodíků 

(HCFC) a hydrofluorovodíků (HCF). Rychlost destrukce je 10 kg/h. 
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 Systém má požadavky na prostor pouze 9 m x 4,25 m pro zařízení 

včetně prostoru pro odlučovače a odvodňování vedlejších produktů 

(CaCl2 a CaCO3). Díky rozměrům je možno provozovat tento 

systém v nákladních vozidlech (tj. v mobilních jednotkách). 

[6] 

Nevýhodou této metody je to, že na tuto technologii neexistuje referenční jednotka 

pro využití SKO a zařízení není provozně odzkoušené. Plazmové technologie využívají 

SKO jen výjimečně. [24] 

3.9 Nové a optimalizované technologie  

Jedná se o nové technologie, které doposud nebyly na komerčním základě 

zavedeny v průmyslovém odvětví. Jedná se o technologie blízké budoucnosti uplatnitelné 

v odvětví spalování odpadů. [6] 

3.9.1 Aplikace opětovného zahřívání páry pro turbínu 

Variantou pro zvýšení účinnosti produkce elektřiny je opětovné zahřátí páry po 

jejím prvním průchodu turbínou (viz obrázek 17). Teplota páry má mezní hodnotu 400 °C, 

tlak páry je naopak zvyšován. [6] 

Po průchodu páry vysokotlakou sekcí turbíny je pára opět přehřáta. Ve 

vysokotlakých sekcích turbíny má pára nižší tlak (asi 20 % tlaku na vstupu) a je zahřáta 

teplem spalin v kotli na teplotu původní. Produkce elektřiny je touto metodou zvýšena asi 

o 2-3 %. [6] 
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Obrázek 17: Opětovné zahřívání páry [6] 

Legenda: 

Evaporator - odpařovač  

Superheater - přehřívač  

Re-superheater - zařízení k opětovnému přehřívání  

Condensor - kondenzační zařízení  

[6] 

3.9.2 Opatření v prostoru surových spalin pro snižování emisí dioxinů 

Následujícími opatřeními v prostoru surových spalin lze dosáhnout omezení tvorby 

dioxinů zabráněním reakcí nebo snížení prašnosti v rozmezí teplot 200 °C až 450 °C. [6] 

 Přidání inhibitorů k odpadu 

 Použití odprašovacích zařízení horkých plynů  

o Odprášení keramickými filtry nebo cyklony při teplotách asi 800 °C 

o Odprášení horkého plynu elektrostatickými filtry při teplotách nad 450 °C 
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 Snížení usazování prachu ve spalinovou účinným čištěním ventilačních průduchů, 

kotle a topných desek 

[6] 

3.9.3 Olejový skubr ke snížení obsahu polyhalogenovaných aromatických 

látek a polyaromatických uhlovodíků ve spalinách spaloven odpadů 

Při odstraňování látek v olejových skrubech dochází k odstraňování PCDD/F. které 

se absorbují a opouštějí mokrý skrubr. Spalovna s olejovým skubrem (viz obrázek 18). 

Dioxiny a furany jsou více lipofilní. Nenasycené oleje nebo emulze těchto olejů mají 

vysoký bod varu, čímž jsou tyto oleje vhodným médiem pro skrubry. [6] 

Olej ve vodě a dioxiny s furany jsou vyměněny a odstraněny po dosáhnutí mezní 

koncentrace 0,1 mg/kg. Množství, které je dodáváno je určeno tak, aby výměna probíhá 3 

až 4krát ročně. Kontaminovaná kapalina se spaluje v peci. Prostředek pro minimalizaci 

olejonosných složek je využívána jímka a slouží jako zásobník média pro skrubr. Olejová 

emulze se ohřívá ve výměníku tepla na teplotu o 15 °C až 20 °C vyšší než teplota spalin 

k zabránění kondenzace vody v plynu nasyceném parami. [6] 

 

Obrázek 18: Spalovna s olejovým skrubrem k usazování dioxinů ve směru proudu [6] 

Legenda: 

liquid byproducts - kapalné vedlejší produkty  

vent gases - plyny unikající průduchy  
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natural gas - zemní plyn  

air - vzduch  

incineration chamber - spalovací komora  

steam boiler - parní kotel  

quench - šokové chlazení  

acid absorber - kyselý absorbér  

lye scrubber - alkalický absorbér  

oil scrubber - olejový skrubr  

vent - ventilátor spalin  

chimney - komín  

[6] 

3.9.4 Aplikace CO2 ve spalinách k výrobě uhličitanu sodného 

Při styku spalin s roztokem hydroxidu sodného reaguje oxid uhličitý s hydroxidem 

sodným za vzniku uhličitanu sodného. Uhličitan sodný je bezbarvá kapalina bez zápachu a 

lze použít pro chemický a papírenský průmysl. [6] 

Množství spalin pro produkci uhličitanu je vedeno v řízeném toku z koncového 

stupně čištění do absorpční kolony k absorpci CO2. Tato kolona obsahuje výplň z plastů a 

je zhotovena z materiálu zesíleného skleněnými vlákny. Do vrcholové části kolony se 

přidává roztok hydroxidu sodného, který prochází výplní a dostává se do kontaktu se 

spalinami stoupajícími opačným směrem. Oxid uhličitý a hydroxid sodný reagují a vzniká 

uhličitan sodný a voda viz rovnice. [6] 

CO2 + 2 NaOH => Na2CO3 + 2 H2O 

Spaliny opouští kolonu do atmosféry přes odlučovač kapek. Roztok uhličitanu 

sodného je veden z jímky kolony a čerpá se do spotřebitelských zařízení. [6] 

3.9.5 Zvýšená teplota lože, kontrola spalování a přidávání kyslíku na rošt 

spalovny 

Jedná se o spékání popele vlivem tepelné energie roštu spalovny odpadů. Vysoké 

teploty lože slouží k tavení nebo spékání ložového popele. Nejvhodnější jsou rošty 

s vratným režimem, které udržují vrstvu neroztaveného popele chránící rošt před vyššími 
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teplotami. Nespečená frakce je oddělena prosetím a praním a následně se recirkuluje ve 

spalovacím procesu. 75 % popílku lze recirkulovat do spalovacího stupně. Recirkulace 

popílku nezpůsobuje kontaminaci produktu díky vysoké teplotě lože a mechanickému 

mokrému zpracování vysypávaného granulovaného popele. [6] 

Tabulka 12: Kvalita zbytků systému SYNCOM [6] 

 

Běžné čistírny 
odpadních vod SYNCOM SYNCOM plus 

Ztráta žíháním 2 % 1 % 0,1 % 

Vyluhovatelnost 
olova mg/l 0,2 0,05 0,01 

Obsah PCDD/F (ng 
TEQ/kg) 15 8 0,3 

 

Produkovaný zbytek je spečený, vyhořely a málo vyluhovatelný. Systím SYNCOM 

snižuje množství vypouštěných dioxinů ze zařízení, snižuje objem popílku a objem spalin 

přibližně o 35 %. Nárůst investičních nákladů zařízení je 5-10 % (viz tabulka 12). 

Technologie se využívá např. v Cobergu v Německu. [6] 

3.9.6 PECK kombinovaný proces zpracování tuhých komunálních odpadů 

Hlavní rysy:  

 

 Zplyňování na roštu při teplotě 950 °C. 

 Recyklace upraveného popílku na roštu. 

 Spalování v rotační peci při teplotě 1400 °C (1300 °C v loži) s přebytkem vzduchu. 

 Vysoká teplota v rotační peci taví minerální látky. 

 Chlazení zbytků vodou za vzniku fáze skleněného typu 

[6] 
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Obrázek 19: Schéma procesu PECK  [6] 

Legenda: 

sewage sludge - čistírenské kaly  

municipal solid waste (MSW) - tuhé komunální odpady (TKO)  

fly ash - polétavý popílek  

recirculate - recirkulát  

bottom ash - ložový popel  

intermediate fraction - přechodná frakce  

thermal treatment - tepelné zpracování  

bottom ash treatment - zpracování ložového popele  

fly ash treatment - zpracování popílku  

Zinc/lead hydroxide sludge - kal hydroxidu (Zn/Pb)  

ferrous scrap - železný šrot  

copper scrap - měděný šrot  

mineral product - minerální produkt  

[6] 

Zpracování popílku (viz obrázek 20). Popílek se shromažďuje z kotle a 

elektrostatického odlučovače, následně se mísí s  čistírenskými kaly a dává do 

peletizačního zařízení. Suché pelety se upravují v reaktoru, kde za dochází ke chloraci a 

odpařování kovů. Odpařovací reaktor je zahříván spalinami z dohořívací komory. Použita 

jsou pouze asi 2 % z celkových spalin. [6] 
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Obrázek 20: Zpracování popílku procesu PECK [6] 

Legenda: 

Fly ash (pelletized) - popílek (peletizovaný)  

Flue gas from the combustion chamber - spaliny ze spalovací komory  

Recirculate - recirkulát  

Flue gas - spaliny  

Acid - kyselina  

HCl - chlorovodík  

Water - voda  

Heavy metal concentrate - koncentrát těžkých kovů  

[6] 

Odpařené kovy se spalinami opouštějí fluidní lože reaktoru. Zchlazením 

kondenzují těžké kovy a poté se filtrují. Ve skrubru se ze spalin oddělí kyselina 

chlorovodíková. Spaliny jsou vedeny zpět do skrubru spalovny k čištění a následnému 

úniku komínem. Kyselina chlorovodíková je produktem skrubru spalovny. [6] 

Recirkulát bez popílku se vypouští z odpařovacího reaktoru a následně se vrací na 

rošt. Přefiltrovaný koncentrát těžkých kovů je dopraven do provozů k zušlechťování zinku 

a olova. [6] 

Zpracování ložového popele (viz obrázek 21). Po vysokoteplotní zpracování 

ložového popele se chladí ve vodní lázni, vzniká sklovitá fáze. Ložový popel se drtí po 
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oddělení šrotu v drtiči, který má vyprázdňovací rošt s 16 mm mezerami. Tento šrot se 

odstraňuje manuálně k materiálovému využití.  Následně se třídí, kde se oddělí frakce o 

rozměrech asi 0,5 mm, se provádí další rozbití ložového popele. Větší materiály jdou po 

vytřídění na magnetický separátor a pak do výřivky, kde se oddělí železo od neželezných 

kovů. [6] 

 

Obrázek 21: Zpracování ložového popele v technologii PECK [6] 

Legenda: 

bottom ash - ložový popel  

intermediate fraction - přechodná frakce  

mineral product - minerální produkt  

ferrous scrap - železný šrot  

copper scrap - měděný šrot  

[6] 

Hlavní přínosy pro životní prostředí oproti procesům spalování TKO: 

 Vitrifikace je vnitřním procesem bez nutnosti vnější energie 

 Nižší objem popílku 

 Nižší koncentrace dioxinů (jejich destrukce ve spalovně) 

 Nízká koncentrace těžkých kovů v tuhém odpadu 

 Snížené emise oxidů dusíku (vlivem postupného přivádění spalovacího vzduchu) 

[6] 
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Proces v porovnání se spalováním vede ke snížení množství těžkých kovů 

v minerálních zbytcích. Zároveň je většina těžkých kovů soustředěna v recyklovatelném 

koncentrátu. [6] 

Použitím metody PECK oproti běžným metodám spalování se dosáhne snížení 

množství minerálního produktu zinku na 20% oproti metodám spalování 45%, dále olova 

pod 20 % oproti 45%, kadmia na téměř nulovou hodnotu oproti 10% a také mědi na 

pouhých 30% oproti 95% v případě běžných metod spalování viz graf 11. 

 

Graf 11: Porovnání metod PECK a běžného spalování TKO v rozdělení kovů [6] 

Legenda: 

PECK MSW incineration process - spalovací proces TKO PECK  

conventional incineration process - běžný spalovací proces  

metal partitioning - rozdělení kovů  

mineral product - minerální produkt  

copper scrap - měděný šrot  

iron scrap - železný šrot  

hydroxide sludge - kal hydroxidu  

bottom ash - ložový popel  

fly ash - popílek  

zinc - zinek  

lead - olovo  

cadmium - kadmium  

copper - měď  
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[6] 

Elektrická účinnost výkonu procesu PECK je srovnatelná s konvekčními 

spalovnami TKO včetně spotřeby elektřiny. [6] 

Hmotnostní toky procesu PECK (viz obrázek 23). Hlavní materiálové toky 

pocházející ze spalování TKO jsou spaliny a minerální produkty. [6] 

 

Obrázek 22: Materiálové toky procesu PECK [6] 

Legenda: 

sewage sludge - čistírenské kaly  

flue gas - spaliny  

zinc/lead hydroxide sludge - kal hydroxidu (Zn/Pb)  

copper scrap - měděný šrot  

ferrous scrap - železný šrot  

mineral product - minerální produkt  

intermediate fraction - přechodná frakce  

bottom ash treatment - zpracování ložového popele  

thermal treatment - tepelná zpracování  

bottom ash - ložový popel  

fly ash - popílek  

MSW - TKO - recirkulát  

[6] 
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Spaliny obsahují produkty spalování organických látek z TKO a vodu. Ložový 

popel se skládá z minerálů (např. křemíku a vápníku z TKO a čistírenských kalů). Těžké 

kovy se koncentrují v kalu hydroxidu a v železném a mědném šrotu. Množství těžkých 

kovů v minerálním produktu a ve vyčištěných spalinách je minimální. [6] 

 

Technologie spalování odpadů u nás a ve světě 

Vhodným příkladem a nám nejbližší je elektrárna v rakouském Güsslingu, která má 

zplyňovací reaktor s  fluidním ložem. Zplyňují se zde dřevní štěpka. Motor spalující 

generovaný plyn má výkon 2MWel . [4] 

 U nás je např. tlaková plynárna patřící společnosti Sokolovská uhelná, a.s. Zde se 

zplyňuje samotné uhlí a vyrábí energoplyn, který se využívá na výrobu elektřiny 

v elektrárně Vřesová. V České republice určitou dobu fungovala technologie zplyňování 

tuhého alternativního paliva v Prachovicích, kde vyrobený plyn sloužil jako zdroj energie 

při výrobě vápna. Po změně vlastníka již linka ani neexistuje. Další technologie 

(prototypová linka na pyrolýzu tříděného odpadu PYROMATIC) pracuje v Ostravě – 

Vítkovicích. Zpracuje 50 – 100 kg tříděného odpadu za hodinu. Připravuje se linka na 

energetické využití 500 kg tříděného plastového odpadu za hodinu. Proces pracuje za 

sníženého tlaku s cílem získat maximum plynné fáze, vznikající kapalná frakce má být 

v přídavné technologii transformována na plynné palivo. Společnost Agmeco LT, s.r.o., se 

zabývá vakuovou pyrolýzou s kapacitou 250 kg vsázky odpadu za hodinu. Takovouto 

demonstrační linku bude provozovat ve Velké Dobré u Kladna společnost ELIAV, a.s. 

Tato společnost se zabývá ekologickou likvidací vozidel a zařízení. Budou se zde 

energeticky využívat odpady vznikající při této činnosti (především pneumatiky a plasty). 

[4] 
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4 Hodnocení stávajících a plánovaných spaloven a 
zařízení pro energetické využití odpadů v České 
republice 

Samotné odpady a nakládání s nimi představují environmentální problémy. 

Tepelné zpracování odpadů je možností vhodného nakládání s nimi. Cílem tepelného 

zpracování je snížení dopadů na životní prostředí. V průběhu procesu spalování však 

dochází ke zvýšení emisních a spotřebních hodnot a jejich výskyt nebo množství je 

ovlivněno zejména designem a provozem zařízení. [6] 

V případě termického zpracování odpadů přestává být odpad problémem a stává se 

dostupným alternativním palivem. Díky stále se zpřísňujícím legislativním požadavkům na 

kvalitu vedlejších produktů energetického využití odpadů, systémy poskytují čistou energii 

ve formě tepla i elektřiny. V řadě států je tato energie považována za energii obnovitelnou. 

[15] 

 

4.1 Emise spaloven a zařízení pro energetické využití 

odpadů 

Pro spalovny odpadů stanovuje emisní limity směrnice 76/2000/ES o spalování 

odpadů transponovaná do právního prostředí České republiky nařízením vlády č. 354/2002 

Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů. [24] 

Pro ostatní zdroje jsou většinou určeny tyto limity národními předpisy. Emisní 

limity jsou u spaloven mnohem přísnější a některé škodliviny dokonce nejsou u jiných 

energetických zařízení sledovány vůbec. [24] 

Potencionální vliv zařízení pro spalování odpadů na životní prostředí: 

 Emise z procesu do ovzduší a vod (včetně zápachu) 

 Produkce zbytkových odpadů v zařízení 

 Hluk a vibrace z procesu 
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 Výroba a spotřeba energie 

 Spotřeba surovin a energie 

[6] 

4.1.1 Emise do ovzduší a vod 

Emise do ovzduší jsou ve spalovnách v centru pozornosti. Pokrok v technologiích 

čištění spalin vedl k největšímu omezení emisí do ovzduší. Problémem však zůstává 

kontrola emisí do ovzduší, protože celý proces spalování je pod negativním tlakem 

(vzhledem k zapojování odsávacích spalinových ventilátorů). Emise do ovzduší se 

všeobecně umisťují za komín. [6] 

Emise HCl, HF, SO2, NOX a těžkých kovů závisejí na skladbě odpadu a kvalitě 

čištění spalin. Emise NOX ovlivňují také konstrukce a činnost pece.  Emise CO a těkavých 

organických látek závisí především na technických parametrech pece a stupni heterogenity 

odpadu, kdy vstupuje do spalování. Emise prachu závisí na výkonu čištění spalin. Emise 

PCDD/F závisí na složení odpadu, teplotě, době zdržení v kotli a na provozních 

podmínkách zařízení. [6] 

Spalovny komunálních odpadů vytvářejí asi 4500 až 6000 m3 spalin na tunu 

odpadu v závislosti na výhřevnosti odpadu (při 11 % kyslíku). Zařízení používající 

pyrolýzu, zplyňování mají tyto objemy spalin na tunu spáleného odpadu menší. [6] 

Tři velké spalovny komunálních odpadů v Praze, Brně a Liberci spálily v roce 

2009 celkem cca 360 000 tun odpadu a emitovaly cca 40 mg PCDD/F. Obec s 2 000 

obyvateli, která by byla vytápěna tuhými palivy (cca 4 000 tun paliva/rok), by za toopnou 

sezónu emitovala do ovzduší cca 2 až 60 mg PCDD/F. Z hlediska PCDD/F může jedna 

obec vytápěná tuhými palivy potencionálně vyprodukovat podobné nebo i větší množství 

dioxinů, než v případě tří spaloven komunálního odpadu. [24] 

Většina emisí u spaloven komunálního odpadu, vybavených komplexním čištěním 

spalin, má velmi nízké hodnoty. U těchto spaloven dosahují emise jen několika procent 

emisních limitů, pouze jen v případě NOX, CO, HF a TZL to jsou hodnoty v desítkách 

procent emisního limitu. [24] 
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Koncentrace emisí prachových částic ze spaloven do ovzduší se pohybují na jedné 

desetině povolených emisních limitů. TOC a PCDD/F spalovny do ovzduší vypouštějí 

méně než do nich s odpadem nebo spalovacím vzduchem vstupuje. Ostatní emise spaloven 

jsou nižší, než při výrobě stejného množství energie v klasických spalovacích zdrojích. 

[24] 

Diskutuje se o tom, že spalováním odpadů se zvyšuje množství skleníkových 

plynů. V porovnání se skládkováním odpadů, kdy vzniká větší množství skleníkových 

plynů, je spalování odpadů rozhodně šetrnější k ŽP. V obou případech vznikne z jedné 

molekuly jednoduchého cukru v odpadu šest molekul skleníkových plynů. Ale při 

spalování vzniká pouze oxid uhličitý (CO2), při skládkování zhruba napůl CO2 a CH4 

(metan je cca 25x horší skleníkový plyn než CO2). Při spalování odpadů se tedy uvolňuje 

jistý objem skleníkových plynů, nicméně je třeba opět upozornit na skutečnost, že při 

výrobě odpovídajícího objemu elektrické energie a tepla by jinak CO2 vznikal z jiného 

paliva. [24] 

Nejčastěji používané spalování je spalování roštovém ohništi doplněné o 

dostupné metody čištění kouřových plynů. Tato kombinace zařízení plní s rezervou 

emisní limity a je považováno za nejlepší dostupnou techniku. [24] 

Hlavní emise do ovzduší:  

 Částice různých velikostí. 

 Kyselé plyny včetně HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOX, NH3 a další. 

 Těžké kovy včetně Hg, Cd, TI, As, Ni, Pb a další. 

 Sloučeniny uhlíku včetně CO, uhlovodíků (VOCs), PCDD/F, PCB a další 

[6] 

Ostatní emise do ovzduší: 

 Zápachové látky (z nakládání a skladování neupravených odpadů). 

 Skleníkové plyny (z rozkladu skladovaných odpadů, např. methan, CO2). 

 Popel (z nakládání se surovinami) 

[6] 
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Nařízením vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadů, ve znění pozdějších předpisů (viz tabulka 13). [24] 

Tabulka 13: EL dle NV 354/2002 Sb. v platném znění a BAT (hodnoty v mg/m³) [25] 

 

 

Emisní hodnoty látek znečišťující ovzduší spalovnami komunálních odpadů podle 

evropské směrnice 76/2000/EC o spalování odpadů (viz tabulka 14). Emise na tunu 

spáleného tuhého komunálního odpadu belgických a rakouských spaloven (viz tabulka 15). 
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Tabulka 14: Rozpětí emisních hodnot do ovzduší spaloven komunálního odpadu dle evropské 
směrnice 2000/76/EC [6] 
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Tabulka 15: Emise do ovzduší pro různé látky na tunu spáleného tuhého komunálního odpadu [6] 

 

 

Odpadní vody ze zařízení mohou obsahovat znečišťující látky v závislosti na jejich 

zdroji. Vypouštěné vody závisí na použitém systému čištění a kontroly odpadních vod. [6] 

Hlavním zdrojem průmyslových odpadních vod je mokré čištění spalin, i když 

v některých případech je jejich množství snižováno výparem. Ze suchého a polosuchého 

čištění spalin nevznikají žádné odpadní vody. [6] 

Hlavní emise do vod: 

 Odpadní vody ze zařízení (např. soli, těžké kovy). 

 Odpadní vody z čistíren odpadních vod. 

 Napájecí vody - vypouštěné z odkalování (např. soli). 

 Chladící vody (např. soli, biocidy). 

 Odvodňování silnic a povrchů (např. průsaky odpadů). 

 Skladování vstupních odpadů. 

 Prostory skladování (např. chemikálie z úprav). 

 Nakládání s rezidui, prostory pro jejich skladování (např. soli, těžké kovy a 

organické látky). 

[6] 

 
 

Odpadní vody z čištění spalin ve spalovnách odpadů (viz tabulka 16), další odpadní 

vody ze spaloven odpadů (viz tabulka 17). Znečištění odpadní vody ze zařízení na čištění 
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spalin spaloven odpadů před úpravou (viz tabulka 18). Porovnání kvality čištěné a 

nečištěné vody ze spaloven odpadů (viz tabulka 19). 

 

Tabulka 16: Množství odpadní vody z procesu čištění spalin ve spalovnách odpadu [6] 

 

Tabulka 17: Další zdroje odpadní vody ze spaloven odpadů včetně množství [6] 

 

Odpadní voda spaloven KO obsahuje látky, které je potřeba vyčistit: 

 Těžké kovy 

 Anorganické soli (chloridy, sírany) 

 Organické sloučeniny (fenoly, PCDD/F) 

[6] 
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Tabulka 18: Znečištění odpadní vody ze zařízení na čištění spalin spaloven odpadů před úpravou [6] 

 

 

Tabulka 18: Porovnání kvality mezi čištěnou a nečištěnou odpadní vodou se standardy [6] 
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4.1.2 Zbytkové odpady v zařízení 

Povaha a množství zbytkových odpadů je hlavním problémem odvětví. Důvodem 

jsou opatření k úplnosti spalovacího procesu a také, že představují velký potenciál 

produkce odpadů v zařízení. [6] 

Druhy a množství zbytkových odpadů jsou závislé na návrhu zařízení,  provoze a 

vstupů odpadu. Nejvíce je produkován ložový popel, který je v mnoha lokalitách v  

upravován k recyklaci. [6] 

Důležitým zdrojem odpadů jsou zbytky vznikající při čištění spalin. Jejich 

množství a povaha se mění v závislosti na druhu spalovaných odpadů a použité 

technologie spalování. [6] 

Hlavní odpady vznikající během spalování: 

 Popel nebo struska 

 Kotelní popel 

 Prach z filtrů 

 Zbytky z čištění spalin (např. chloridy vápenaté nebo sodné) 

 Kaly z čištění odpadních vod 

[6] 

Některé zbytkové odpady z tepelného zpracování (např. verifikovaná struska 

z vysokoteplotních procesů) lze použít bez zpracování. Látky, které mohou být získány ze 

zpracování ložového popele jsou: 

 Stavební materiály 

 Železné kovy 

 Neželezné kovy 

[6] 

Některé spalovny s procesy čištění spalin produkují:  

 Síran vápenatý 

 Kyselina chlorovodíková 

 Uhličitan sodný 

 Chlorid sodný 
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[6] 

V roce 1999 byl téměř veškerý ložový popel vzniklý ze spalování TKO 

v evropských státech jako Rakousko, Itálie, Norsko, Portugalsko a Švýcarsko. Největší 

procentuální podíl recyklace ložového popele byl v Maďarsku, Nizozemí a Německu (viz 

graf 12). 

 

Graf 12: Ložový popel recyklovaný a uložený ze spalování TKO v roce 1999 [6] 

 

Legenda: 

Recycled – recyklováno 

Deposited – uloženo 

[6] 
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Tabulka 190: Množství odpadních zbytků ve spalovnách komunálního odpadu [6] 

 

Moderní spalovny TKO vytvářejí 200 až 350 kg ložového popele na tunu 

spáleného odpadu. Hmotnostní tok zbytků z čištění spalin u mokrých systémů je 10 – 12 

kg/t. U polomových nebo suchých metod je tato hodnota vyšší. V tabulce 20 jsou uvedeny 

odpadní zbytky spaloven KO s příslušnými hodnotami. [6] 

4.1.3 Hluk a vibrace 

Hluk ze spalování odpadů se dá srovnat s hlukem produkovaným těžkým 

průmyslem nebo elektrárnami. V nových spalovnách komunálního odpadu jsou instalována 

zařízení, pokud je možno, do úplně uzavřených budov. Toto zařízení koná činnosti jako 

nakládání odpadů, mechanickou předúpravu, čištění spalin a úpravu zbytků. Jen některé 

části systému čištění spalin, chladícího zařízení a skladování ložového popele jsou ve 

volném prostoru. Příslušné hladiny hluku jsou uvedeny v tabulce 21. [6] 

Hlavní zdroje venkovního hluku: 

 Dopravní prostředky převážející odpady, chemikálie a rezidua 

 Mechanické předzpracování odpadu (šrédrování) 

 Sací ventilátory, sání spalin ze spalování, hluk na výstupu z komína 

 Hluk chladícího systému  

 Hluk turbínových generátorů (umisťují se do zvukově izolovaných budov) 

 Kompresory na stlačený vzduch 

 Hluk dopravy 

[6] 
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Tabulka 201: Zdroje hluku ve spalovnách odpadů [6] 

 

4.1.4 Výroba a spotřeba energie 

Spalovny odpadů vyrábějí energii a zároveň ji spotřebovávají. Často přesahuje 

energetická hodnota odpadu požadavky procesu. Toto plátí především u spaloven 

komunálního odpadu. [6] 

 Spalování odpadů v sobě skrývá velký zdrojový potenciál energie. 

V některých zemích je tento zdroj energie využíván ve velkém měřítku. Jedná se 

především o spojení použití kombinovaného tepla a elektřiny. [6] 
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Z hlediska výroby energie ve spalovnách KO za rok 1999 v evropských státech 

vyprodukovaly nejvíce tepla státy Německo, Velká Británie a Švédsko. Nejvíce elektřiny 

státy Německo a Nizozemí (viz graf 13). 

 

Graf 13: Produkce energie ve spalovnách komunálního odpadu za rok 1999 [6] 

Legenda: 

Heat – teplo 

Elektricity – elektřina 

[6] 

Vstupy energie do procesu spalování:  

 Odpady 

 Přídavná paliva (nafta, zemní plyn) 

o Udržení dané teploty při použití méně výhřevných paliv. 

o Zahřátí spalin před úpravou nebo vypuštěním. 

 Dovozová elektřina 

o Pro fázi najíždění a odstávky v případě zastavení linek a pro provozy 

nevyrábějící elektřinu 

 

Výroba energie, vlastní spotřeba a vývoz mohou obsahují: [6] 
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 Produkci elektřiny 

 Produkci tepla (pára nebo horká voda) 

 Produkce syntézního plynu (pro pyrolýzní a zplyňovací provozy nespalující 

syntézní plyn v místě produkce) 

[6] 

4.1.5 Spotřeba surovin a energie v zařízeních 

Spalovny odpadů mohou spotřebovávat (podle druhu procesu): 

 

 Elektřinu pro provoz zařízení 

 Teplo pro potřeby procesu 

 Paliva a přídavná paliva (plyn, lehký olej, uhlí dřevěné uhlí) 

 Vodu pro čištění spalin, chlazení a provoz kotlů 

 Suroviny k čištění spalin (hydroxid sodný, vápno, uhličitan sodný, siřičitan 

sodný, peroxid vodíku, aktivní uhlí, čpavek, močovina) 

 Suroviny k čištění vody (kyseliny, alkálie, siřičitan sodný) 

 Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu 

[6] 

 

4.2 Zařízení EVO v České republice 

První spalovna s využitím energie byla v České republice vybudována v Brně 

v letech 1904 – 1905 (viz obrázek 24). Pec měla sedm spalovacích komor s parním kotlem 

Babcock-Wilcox, za ním byla instalována Parsonova turbína o výkonu 300 kW napojená 

na generátor střídavého proudu s výkonem 220 kW (viz obrázek 25). Elektrická energie 

vyrobená generátorem se odváděla do 300 metrů vzdálené elektrárny. [5] 
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Obrázek 23: Brněnská spalovna na počátku 20. Století [16] 

 

 

Obrázek 24: Parsonova turbína s turbogenerátorem [16] 

 

Odpad procházel dvěma rotujícími válci, které drtily větší kusy. Takto drcený 

odpad se skladoval v zásobníku. Odpad byl ručně pomocí lopat přehazován na podavač 

nad spalovacími komorami. Spalování trvalo 45 minut. Dávkování odpadu probíhalo 

v intervalech po 10 minut o hmotnosti 60 - 80 kg. V plném provozu spalovna spalovala 

průměrně 27,45 tuny odpadu za den. Z 1 kg odpadu se vyrobilo cca 1,14 kg páry o tlaku 9 

atm. Ve 30. letech byla spalovna rozšířena, svému účelu sloužila až do roku 1941. [5] 
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Druhá spalovna komunálních odpadů byla postavena v Praze v letech 1930 – 1933 

(viz obrázek 26). Pražská spalovací stanice pevných odpadů, teplárna a elektrárna byla 

uvedena do provozu v roce 1934. [5] 

 

 

Obrázek 25: Spalovna ve Vysočanech [17] 

Odpadkové vozy svozovaly odpad zásobníků k dočasnému uskladnění. Následně 

byly odpady dopravovány do třídírny a pak do budovy spalovacích baterií se dvěma kotli o 

kapacitě 200 tun za den. Umožňovaly výrobu páry od 6 do 25 tun za hodinu. Pára se 

dodávala okolním podnikům i vlastní elektrárně s dvěma turbogenerátory po 5 MW. 

Během války byl vybudován další kotel o výkonu 45 t za hodinu. Spalovna byla 

modernizována a rozšířena. Celková rekonstrukce spalovny probíhala v letech 1959 – 

1982. Na počátku 70. let se ve spalovně nacházela pouze stará třídírna, původní dvě 

turbostrojí a dva jeřáby na skládce strusky. Spalovna měla kapacitu 80 – 100 tisíc tun 

ročně. Kotelna měla dva kotle o výkonu 15 t/h, první spaloval odpadky a druhý uhlí a 

mazut pro zajištění špičkových dodávek tepla. Na konci 80. let 20. Století byla spalovna 

rekonstruována. V závodě byly instalovány čtyři práškové granulační vysokotlaké kotle 

s komorou pro spalování odpadků a jeden kotel byl mazutový. Celkový tepelný výkon byl 

251,2 MW. Spalovna zpracovávala TKO, hnědé uhlí a mazut. Po rekonstrukci mohla 

spalovna likvidovat až 45 t odpadu za hodinu. Provoz spalovny ve Vysočanech byl 

ukončen v roce 1997. [5] 

V České republice byla do provozu jako první uvedena spalovna v Brně, dnes 

SAKO Brno, a.s. (viz obrázek 27). Spalovna byla vybudována v letech 1984 – 1989. 
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Spalovna měla tři kotle ČKD Dukla s válcovými rošty. Celková kapacita spalovny byla 

240 tis. tun odpadu ročně. Od roku 1998 se začala ve spalovně vyrábět také elektřina 

v zařízení o výkonu 400 kWe. Každá linka zahrnuje parní kotel o výkonu 40 t/h páry (14 

t/h spalování odpadů). [5] 

 

Obrázek 26: Spalovna komunálních odpadů SAKO Brno [18] 

 

Výstavba spalovny na likvidaci komunálního odpadu v Praze byla zahájena 

koncem 70. let. V září 1988 byla zahájena výstavba. Zařízení na energetické využívání 

odpadů ZEVO Malešice bylo uvedeno do provozu na podzim roku 1988 (viz obrázek 28). 

Ve spalovně byly čtyři parní kotle ČKD DUKLA, kdy každý měl kapacitu 15 tun odpadu 

za hodinu. Celková kapacita spalovny je 310 tisíc tun odpadu za rok. Kapacita je však 

využívána pouze ze dvou třetin. V roce 2010 byla do provozu uvedena nová kogenerační 

jednotka, díky níž se zvýšila výroba energie z odpadu. Spalovna dodává cca 1 000 TJ 

tepelné energie ročně Pražské teplárenské, a.s. a vyrobí asi 90 000 MWh elektřiny za rok. 

Výkon turbíny je 17,6 MWe. [5] 
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Obrázek 27: Spalovna ZEVO Malešice v Praze [19] 

Další moderní spalovna komunálního odpadu v České republice byla uvedena do 

provozu v Liberci. Stavba byla zahájena v roce 1997, zkušební provoz začal v roce 1999 a 

byl ukončen kolaudací roku 2000. Spalovna má kapacitu 96 tisíc tun odpadu za rok, má 

jednu spalovací linku s přesuvným roštem systému von Roll o kapacitě 12 t/h. Vyrobená 

předehřátá vodní pára je dodávána do místní teplárenské soustavy. [5] 

Přehled provozovaných spaloven v období od 1988 až 2008 (viz tabulka 23). 

Tabulka 212: Přehled spaloven TKO provozovaných v letech 1988–2008 [5] 

Poslední 
provozovatel Lokalita Výrobce 

Provoz 

od 

roku 

Současný 
stav 

Spalovna Vysočany Praha ČKD / 1 B.s. 1934 ukončeno 

SAKO Brno, a.s. Brno ČKD Dukla 1989 v provozu 

Pražské služby, a.s. Praha - Malešice ČKD Dukla 1998 v provozu 

TERMIZO a.s. Liberec Von Roll AG 1999 v provozu 

 

V současné době se uvažuje o výstavbě nových spaloven komunálního odpadu, 

které by řešily problematiku odpadového hospodářství na úrovních krajů. Nejvíce jsou 

rozpracovány projekty v Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Jediný projekt spalovny 
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v pokročilém stádiu je příprava projektu spalovny KIC Odpady, a.s. (Krajské integrované 

centrum nakládání s odpady). Projekt v Karviné je ve fázi posuzování vlivu stavby na ŽP. 

V roce 2015 by měla být spalovna uvedena do provozu. Parametry spalovny by měly být 

192 000 tun využívaného komunálního odpadu, výkon turbíny 15 MWe. Jsou dvě varianty 

celkové bilance energie. První varianta při vyvedení tepla v horké vodě, kdy se 

předpokládá dodávka 90 GWh elektřiny za rok a 576 TJ tepla ročně. Druhá 

pravděpodobnější varianta při vyvedení tepla v páře 1,1 MPa se předpokládá dodávka 20 

GWh elektřiny za rok a 1 152 TJ tepla ročně. [5] 

Připravovaná spalovna v Chotíkově blízko Plzně, která by měla pracovat 

v kogeneračním režimu. Energeticky by zde mělo být využito až 100 000 tun odpadu. 

Uvedení do provozu je plánováno na rok 2015. [5] 

Společnost United Energy, a.s. připravuje výstavbu zařízení EVO v areálu teplárny 

Komořany s roční kapacitou 100 – 150 tisíc tun odpadu. Zahájení provozu je také 

plánováno na rok 2015. [5] 

Další uvažovanou výstavbou je spalovna TKO u elektrárny v Opatovicích. Měla by 

mít kapacitu asi 100 tisíc tun spalovaného odpadu a teplo by bylo využito v pardubické a 

královéhradecké aglomeraci. [5] 

V současné době při průměrné výhřevnosti směsného komunálního odpadu (SKO), 

která je asi 10MJ/kg a ročním spálení asi 360 tis. tun SKO, získáme asi 3,6 mil. GJ energie. 

Podle bilancí a přehledů o současném nakládání s odpady a s ohledem na strategii vývoje 

odpadového hospodářství se konstatuje, že v roce 2020 u nás bude nutno provozovat 

zařízení k energetickému využívání odpadů o celkové roční zpracovatelské kapacitě 2 mil. 

tun SKO. Při průměrné výhřevnosti SKO bychom získali energetickým využitím odpadu 

minimálně 20 mil. GJ energie /energetického potenciálu) za rok. [4] 

Kapacita tří spaloven komunálního odpadu u nás je asi 600 tis. tun ročně. Využití 

vybraných a upravených komunálních odpadů v cementárnách, zplyňováním a 

v bioplynových stanicích je asi 350 tis. tun ročně. [4] 

Připravují se tři záměry pro regiony Moravskoslezský (Krajské integrované 

centrum), Plzeňský (Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady) a kraj Vysočina 

(Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina), jejichž součástí jsou spalovny 

odpadů. V horizontu let 2015 – 2017 by mohla být realizována zařízení pro energetické 
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využití odpadů v Moravskoslezském a Plzeňském kraji (viz tabulka 23). Celková kapacita 

tří zařízení by měla být 400 tis. tun a zahájení provozu v letech 2015 až 2018. [4] 

Tabulka 223: Plánované spalovny komunálního odpadu v rámci integrovaných systémů [4] 

Název a lokalita 
Odhadovaná kapacita v 
tis. tunách za rok 

Krajské integrované centrum - integrovaný systém nakládání s 
komunálními odpady v Moravskoslezském kraji 192 

Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Plzeňském 
kraji 100 

Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina 100 

 

Tabulka 234: Souhrnná data energeticky využitých odpadů a ATP [5] 

  
Spalovny 

TKO 
Spalovny 

PRO a NO 
Cementárn
y a vápenky 

Energeti

ka 

Množství 
spáleného 
odpadu 

celkem 
Energie ve spáleném 
odpadu a ATP 

rok tuny tuny tuny tuny tuny GJ 

1989 44 685 12 050 0 0 56 735 688 550 

1990 65 550 14 100 0 0 79 650 938 700 

1991 57 710 16 880 0 0 74 590 914 020 

1992 82 200 19 810 0 0 102 010 1 204 075 

1993 101 800 27 050 0 0 128 850 1 531 864 

1994 156 425 38 355 0 0 194 780 2 266 111 

1995 163 115 43 065 0 0 206 180 2 386 593 

1996 171 000 43 290 0 0 214 290 2 456 393 

1997 174 127 45 371 20 594 0 240 092 3 085 501 

1998 244 535 45 588 37 824 0 327 947 4 150 493 

1999 284 646 46 572 43 112 0 374 330 4 625 892 

2000 333 572 38 396 66 497 0 438 465 5 561 420 

2001 382 025 52 461 90 486 0 524 972 6 865 857 

2002 410 552 56 144 77 980 0 544 676 6 806 640 

2003 407 820 65 835 90 534 359 564 548 6 998 522 

2004 409 288 64 553 151 368 342 625 552 8 780 783 

2005 388 303 61 177 187 504 0 636 984 9 538 893 

2006 391 930 59 035 174 708 0 625 673 9 039 729 

2007 391 620 70 242 194 904 9 745 666 511 10 194 149 

2008 376 381 80 463 219 764 1 006 677 614 10 365 015 

2009 360 399 64 230 245 543 523 670 695 10 344 467 
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K roku 2020 bude nutno ročně odklonit ze skládkování asi 2 mil. tun směsného 

komunálního odpadu a zajistit jeho energetické využití (nebo mechanicko-biologickou 

úpravu s energetickým využitím vytříděné frakce a uložením zbytků po biologické 

stabilizaci na skládky). [4] 

Z těchto 2 mil. tun se ve stávajících spalovnách zpracuje 600 tis. tun, ve třech 

chystaných spalovnách dalších 400 tis. tun a v ostatních zařízením EVO 350 tis. tun. 

K roku 2020 zbývá tedy ještě asi 650 tis. tun směsného komunálního odpadu, který nebude 

moci uložit na skládky odpadů. Tyto vypočty byly zhotoveny za předpokladu, že se k roku 

2020 podaří recyklovat 50 % komunálního odpadu a že tři připravované spalovny budou 

mít kapacitu 600 tis. tun. [4] 

V tabulce 24 je znázorněno celkové energetické využití odpadů a alternativních 

tuhých paliv v období od 1980 až do 2009. V tabulce 26 dále spalovny odpadů a jejich 

roční využití taktéž za toto období. Spalovny odpadů a jejich roční využití je uvedeno 

v příloze 2. 
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5 Hlavní okruhy problémů v rámci posuzování 
vlivů plánovaných spaloven na životní prostředí 
v České republice 

            Od roku 1990 bylo v České republice realizováno velké množství staveb 

z oblasti odpadového hospodářství, kam se řadí i spalovny odpadů. Většina těchto staveb 

byla posouzena podle dříve platného zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Záměry z oblasti odpadového hospodářství musí být v současné době posouzeny 

v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. [20] 

          Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA = Environmental Impact 

Assessment) představuje komplexní nástroj prevence v oblasti životního prostředí. Proces 

EIA je založen na systematickém zkoumání a posuzování možného působení záměrů na 

životní prostředí. Proces EIA probíhá před povolením záměrů a jejich vlastní realizací. 

Úkolem EIA je zjistit, popsat a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na 

životní prostředí. Cílem EIA je zmírnit nepříznivé vlivy realizace záměru na životní 

prostředí. Výsledky procesu EIA slouží jako odborný podklad pro rozhodovací proces o 

povolení záměru. [1] 

          Důležité je, aby se investoři seznámili s principy EIA a vyžadovali jejich 

zohledňování i od dalších účastníků (orgány státní správy a samosprávy, odborné instituce, 

experti, nevládní organizace, veřejnost) procesu posuzování vlivů na životní prostředí. EIA 

je proces otevřený veřejnosti a dalším stranám. [1] 

           Oblast posuzování vlivů v České republice je legislativně upraveno 

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

předpisů. Paragraf 1 tohoto zákona se týká předmětu úpravy:  

 V souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických 

osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při 

posuzování. 

 Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají vymezené záměry a 

koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.
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 Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní podklad 

pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních 

předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 

[1] [21] 

Paragraf 2 tohoto zákona se týká rozsahu posuzování:  

 Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující 

vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, 

ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky 

vymezené právními předpisy. 

[21] 

Paragraf 5 tohoto zákona se týká způsobu posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí:  

 Posuzování obsahuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení 

záměru na životní prostředí. 

 Při posuzování se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území 

v době oznámení záměru. U dlouhodobého záměru se jednotlivé etapy 

posuzují samostatně a v kontextu záměru jako celku. 

 Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho 

přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, případně důsledky jeho 

likvidace. Dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace 

nebo rekultivace stanoví právní předpis. Posuzuje se provozování i možnost 

havárie. 

 Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým 

vlivům na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, 

zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, případně ke zvýšení příznivých 

vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení 

předpokládaných účinků navrhovaných opatření.  

[21] 
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Spalovny odpadů jsou druhou největší skupinou posuzovaných staveb z oblasti 

odpadového hospodářství. U posuzování vlivů spaloven na životní prostředí je nutné 

v předstihu zmapovat stávající imisní zátěže plynných škodlivin a tuhých znečišťujících 

látek včetně těžkých kovů v určitém okruhu od navrhovaného zařízení. Důležité je určit 

hodnoty imisního pozadí, ke kterým jsou přičteny imise z emisí spalovny, uvedené 

v rozptylové studii. Výsledné emisní hodnoty nesmějí překročit imisní limity uvedené 

v legislativě. [2] 

Velmi důležitý je také požadavek provedení analýzy půdy, kvůli zjištění staré 

zátěže okolí navrhovaného zařízení. Pokud se tak nestane, může být do budoucna obtížné 

prokázat, že spalovna není původcem kontaminace půd dané lokality. [2] 

Vhodné je také stanovit podmínky analýzy likvidovaných odpadů s cílem vyloučit 

spalování vysoce stabilních organických látek (PCB, PCT apod.). Není nutné stanovovat u 

zařízení určených k likvidaci takovýchto odpadů. [2] 

S provozem spalovny je nutné také specifikovat kvalitu a množství odpadních vod 

a nakládání s nimi. Důležité je také specifikovat uložení odpadů po spalování (popel, 

škvára). V dokumentaci i posudku by mělo být uvedeno, že tyto odpady jsou uloženy na 

skládce příslušné kategorie. [2] 

5.1 Obavy veřejnosti  

5.1.1 Produkce škodlivých látek 

Veřejnost se obává škodlivých látek a znečištění ovzduší. I přes proces čištění, 

odlučování a filtrace minimální množství škodlivých látek do ovzduší uniká. Moderní 

zařízení na energetické využití odpadů je tvořeno spalovací částí, ale hlavně je to jakási 

továrna na čištění zplodin. Nejobávanějšími škodlivinami jsou emise prachových částic 

(PM), celkového organického uhlíku (TOC), dioxinů a furanů (PCDD, PCDF). Veřejnost 

se spaloven v tomto ohledu bojí zbytečně, největším producentem tohoto znečištění jsou 

silniční doprava a lokální topeniště. Koncentrace emisí prachových částic ze spaloven se 

pohybuje na jedné desetině povolených limitů, TOC a PCDD/PCDF spalovny do ovzduší 

vypustí méně než do nich s odpadem vstupuje. Také ostatní emise spaloven jsou nižší, než 

při výrobě stejného množství energie v klasických spalovacích zdrojích. [4] 



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  103 
 

Pokud porovnáme spalovny odpadů s jinými zdroji, tak pouze spalování zemního 

plynu vykazuje o něco nižší hodnoty emisí (např. i spalování biomasy je z hlediska emisí 

horší). [4] 

5.1.2 Produkce skleníkových plynů  

       Velká část veřejnosti tvrdí, že spalováním odpadů dochází ke zvýšení množství 

skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování. Skládkování je z tohoto 

hlediska horší než v případě spalování. Jak při spalování tak při skládkování vznikne 

z jedné molekuly jednoduchého cukru v  odpadu šest molekul skleníkových plynů. Ovšem 

při spalování pouze CO2, při skládkování napůl CO2 a CH4 (metan je cca 25x horším 

skleníkovým plynem než oxid uhličitý). Navíc spalováním odpadů je možné následně 

vyrobit elektrickou energii, v případě skládkováni ne. Odpad skládkovaný na skládkách 

uvolňuje další skleníkové plyny včetně metanu. [4] 

5.1.3 Umístění spalovny v regionu 

        Spalovny odpadů musejí být umístěny v blízkosti příslušného sídelního 

útvaru, aby byl minimalizován převoz odpadů a následná předávka energie byla snažší. 

Např. spalovny ve Vídní, Paříži, Bernu a dalších městech se nacházejí přímo uprostřed 

zastavěného území. Z ekonomického hlediska provozu a využití vzniklého tepla je nutné 

napojení na systémy centrálního vytápění městských aglomerací. [4] 

5.1.4 Svoz odpadů do spalovny 

           Při svozu odpadů do spalovny se ovzduší zatěžuje stejně nebo dokonce 

méně než při odvozu odpadů na vzdálené skládky. Zařízení k energetickému využití 

odpadů jsou proto v západoevropských zemích situovány uprostřed svozových oblastí 

(uvnitř aglomerací). Následně tato zařízení zásobí aglomerace teplem a elektřinou. Další 

možností omezení svozu odpadu na životní prostředí je využitím svozových aut s pohonem 

na stlačený zemní plyn (CNG), použití železniční dopravy a výstavba překládacích stanic 

v odlehlejších svozových oblastech [4]. 

        Jednou z možností umístění zařízení pro energetické využití odpadů je areál 

skládky umístěné v blízkosti velkého sídla v regionu. Nápor dopravy bude stejný či mírně 
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vyšší, než tomu bylo při odvážení odpadů na skládku. V případě výstavby energetického 

zařízení pro využití odpadů v blízkosti skládky je nutné řešit využití vzniklého tepla ve 

vzdálenosti od zdroje. [4] 

5.1.5 Integrované systémy nakládání s odpady 

         Plánování a příprava zařízení na energetické využití odpadů se nikdy 

neprovádí izolovaně. Ve všech krajích se řeší integrované systémy nakládání s odpady. 

Energetické využití je pouze jedním z koncových výstupů, z pohledu celkové produkce 

komunálních odpadů však klíčovým zařízením. Ve všech našich městech se spalovnami 

odpadů, je tříděný sběr odpadů na vysoké úrovni, neboť je kladen důraz na recyklaci. [4] 

         V České republice i Evropě byla vybudována separační společnost (ne však 

recyklační). Ve všech zemích se třídí odpady, jejich využití v zemích původu je rozdílné. 

Velká část vytříděného odpadu se posílala ke zpracování do ciziny, hlavně do Číny a zemí 

jihovýchodní Asie. V době hospodářské krize však nebyl o odpadní komodity zájem a 

zařízení na energetické využití těchto odpadů bylo jediným řešením. Tato zařízení tedy 

mohou částečně eliminovat výkyvy na trhu s odpadními komoditami. [4] 

5.1.6 Spalováním odpadů se nesnižuje množství recyklovatelných odpadů 

         Recyklace a materiálové využití odpadů bude vždy na prvním místě a musí 

být podporována každou politikou státu. Ve Švýcarsku došli k závěru, že 50% 

komunálních odpadů lze recyklovat a druhou polovinu odpadů je výhodné spálit. Není tedy 

na místě tvrdit, že pokud se v České republice navýší spalování odpadů z nynějších 10% na 

20% kolem roku 2020, tak nebude co recyklovat. Stále zde bude 80% odpadů, které bude 

možno recyklovat. [4] 

        Spalování odpadů je v hierarchii nakládání s odpady až za recyklací. U 

některých toků odpadů však směrnice připouští, že může dojít k odchýlení od této 

hierarchie, pokud to bude mít celkově lepší výsledek z hlediska životního prostředí. 

Odpady jsou z hlediska spalování srovnatelnou surovinou s uhlím, zemním plynem nebo 

ropou a jejich spalováním lze tyto suroviny šetřit. [4] 

         V České republice se ročně uloží na skládky asi 2,5 milionů tun hnědého uhlí. 

V evropských zemích bylo ve 373 spalovnách (2007) ušetřeno spalováním odpadů asi 30 
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milionů tun hnědého uhlí nebo 7,4 bilionů litrů topného oleje a vyprodukované teplo by 

pokrylo celou potřebu Estonska, Irska a Rakouska. [4] 

        Energetické využití odpadů není překonané a to, že od něj Evropa ustupuje 

není pravda, opak je pravdou. Evropské země plánují výstavbu dalších 60-80 spaloven 

zejména ve Finsku, Švédsku, Itálii, Polsku a Německu [4]. 

5.2 Bariéry rozvoje energetického využívání odpadů 

V České republice existuje, z hlediska energetického využívání odpadů, mnoho 

bariér, které realizaci záměru komplikují nebo dokonce znemožňují. Významná jsou 

omezení vyplývající z legislativních regulací, ekonomická rizika, nedostatečná 

připravenost investora nebo např. nepřipravenost veřejné správy a odporu veřejnosti. [4] 

5.2.1 Ekonomické bariéry 

Tyto překážky využívání energetického využívání odpadů souvisejí s vysokou 

cenou investic do nového zařízení k energetickému využívání odpadů případně s vysokými 

investicemi do stávajících provozů a také s vysokou cenou, za kterou bude zařízení 

energetického využívání odpadů nabízet. V současnosti je v České republice energetické 

využívání odpadů ekonomicky znevýhodněno levným skládkováním odpadů. Na tomto 

základě je původce odpadů motivován ke skládkování odpadů, jelikož je ekonomicky 

výhodnější než např. energetické využití odpadů. [4] 

Dlouhodobá ekonomická udržitelnost zařízení ne energetické využívání odpadů 

v ČR bude nerealizovatelná bez strategického rozhodnutí státu, který bude muset vytvořit 

pro jejich rozvoj dlouhodobě stabilní podmínky. To souvisí se změnou poplatků za 

skládkování, podporou investic z veřejných zdrojů a zařazení takovýchto zařízení do 

podporovaných zdrojů energie. Vliv na ekonomické parametry budoucího zařízení mají 

také podmínky provozu jako např. zdroje vhodných odpadů k zajištění dlouhodobého 

provozu zařízení a také ekonomická náročnost systému pro občana i podnikatele. [4] 

Nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR bylo až do 

poloviny roku 2010 téměř nemožné postavit v České republice zařízení na energetické 

využívání odpadů. Politika MŽP nepodporovala výstavbu nových spaloven komunálního 



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  106 
 

odpadu ze státních prostředků. Tento plán způsobil to, že nebylo možné až do konce roku 

2009 využít prostředky evropských fondů. MŽP teprve v závěru roku 2009 odstranilo 

uvedenou překážku novelou nařízení vlády o POH ČR, vydanou pod č. 473/2009 Sb. 

Veřejná správa na všech stupních je v rozhodování vedena zákonem o odpadech, který 

stanovuje hierarchii nakládání s odpady. Hierarchie nakládání s odpady odráží pouze 

environmentální hlediska problematiky. Zákon sice definuje energetické využívání odpadů, 

ale preferuje v hierarchii recyklaci. Umožňuje ale odchýlit se od doporučené hierarchie 

způsobů nakládání s odpady, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových 

dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. [4] 

Při přípravě Operačního programu životního prostředí nebyl zohledněn požadavek 

na podporu energetického využívání komunálních odpadů. Změnou byla až novela plánu 

odpadového hospodářství, kdy bylo umožněno podporovat zařízení na energetické využití 

komunálních odpadů, jako integrovaný systém nakládání s odpady. [4] 

5.2.2 Bariéry na straně investora 

V současné době společnost obecně špatně přijímá rozvoj průmyslové výroby 

nesoucí sebou stavbu průmyslových zařízení. V tomto důsledku jsme také svědky 

negativního postoje veřejnosti k zařízení pro energetické využití odpadů. Tento přístup 

veřejnosti je způsoben mnoha faktory, které může potencionální investor odstranit nebo je 

alespoň zmírnit. Investor by měl včas začít pracovat s veřejným míněním a to už od 

projednávání základních strategických dokumentů území [4]. 

Příklady typických důvodů odmítavého postoje veřejnosti:  

1. Investiční záměr není dlouhodobě připravován a není zahrnut do základních 

strategických dokumentů pro rozvoj daného území 

Není jasně definován problém území, důvod, způsob a cíle jeho řešení. 

Investor by měl zajistit dlouhodobé řešení z hlediska ekonomických (např. dopady 

na výši plateb), sociálních (např. nová pracovní místa) a environmentálních 

(dopady na zdraví a životní prostředí) souvislostí. 

2. Veřejnost není včas dostatečně informována o záměru investora 
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Investor by měl sdělovat věrohodné a ověřitelné infremace, jako jsou. 

bilance produkce odpadů a nakládání s nimi, dopady na zdraví a životní prostředí a 

porovnat je se stavem po realizaci nové investice, prezentovat všechna opatření k 

zamezení možné havárie a problémů spojených s provozem apod. Bez analýzy 

lokálních a regionálních podmínek není možné optimalizovat řešení pro energetické 

využívání odpadů. 

3. V předstihu není zpracována komunikační strategie 

Komunikační strategie by měla být zacílená na ovlivnění veřejnosti 

k danému záměru. Měla by být provedena analýza zájmů. Pro ovlivnění cílové 

skupiny se s ní musí navázat vztah. Důležité je dlouhodobé přesvědčení o tom, že 

záměr s daným zařízením přináší území výhody. 

4. Nejsou předem definovány skutečné bariéry a překážky 

Investor někdy pozdě zjišťuje negativní postoje k zamýšlené investici 

jednotlivých zájmových skupin. Proto je nutné pro realizaci záměru nutné najít 

politickou podporu a podporu významných osobností dotčeného území.  

5. Profesionální vedení procesů projednávání 

K procesu projednávání na proces přípravy investic je vhodné najmout 

facilitátora, který dokáže snížit vypjatou atmosféru jednání. Jeho úkolem je také 

zajistit efektivnost každého jednání, bylo profesionálně připraveno a končilo 

určitým závěrem. 

Energie je základem ekonomického rozvoje společnosti. Existují rozdílné 

názory na to, jak zajistit její dostatek. Ikdyž obyvatelé České republiky chápou 

příležitost energetického využívání odpadů, nikdo nechce mít takové zařízení 

v blízkosti svého bydliště. Obyvatelé jsou ovlivnění některými nepravdivými 

informacemi. 

[4] 
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5.2.3 Ochrana ovzduší 

Základním pilířem je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění). Podle něj jsou zařízení 

k energetickému využití odpadů, ve kterých se odpady spalují, zdrojem 

znečišťování ovzduší a dělí se podle tepelného příkonu a druhu spalovaných 

odpadů. Na tato zařízení se uplatňují přísné emisní limity, které jsou mnohem 

přísnější než elektrárny nebo teplárny (viz nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se 

stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení 

vlády č. 206/2006 Sb.). [4] 

Tyto emisní limity pro zařízení k energetickému využití odpadů (spalovny 

odpadů nebo stacionární zdroje, kde jsou odpady spoluspalovány), vycházejí ze 

směrnice 2000/76ES o spalování odpadů. Díky této směrnici se emise dioxinů, 

prachu a těžkých kovů dostaly na velmi nízkou úroveň. Tento stav vedl k vývoji 

spalovacích technologií. Příčinou tohoto stavu také zamezit pohybu odpadů přes 

hranice do zařízení provozovaných s nižšími náklady v důsledku méně přísných 

environmentálních norem. Přísné emisní limity začaly platit pro všechna zařízení 

spalující a spoluspalující odpad. [4] 

Emisemi se zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů v 

platném znění) rozumí přímě nebo nepřímé vypouštění látek, šíření vibrací, 

vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření do životního 

prostředí. Podle tohoto zákona musí být zařízení ke spalování komunálního odpadu 

o kapacitě větší než 3 tuny za hodinu provozováno na základě integrovaného 

povolení. Provoz všech spaloven nebo velkých stacionárních zdrojů, ve kterých je 

odpad spalován nebo spolužalován, musí tedy být povolen příslušným krajským 

úřadem. Tímto povolením se stanoví výčet druhů a množství nebezpečného a 

ostatního odpad, se kterými lze nakládat, kapacita spalování a spoluspalování a 

způsoby měření a kontroly látek znečišťujících ovzduší a vody. [4] 

Integrované povolení – „rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky provozu 

zařízení, včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě, a 

které se vydává namísto rozhod-nutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných 
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podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany 

veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.” [4] 
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6 Závěr 
 

Energetické využití odpadů (EVO) se v ČR v poslední době rozvíjí. Technologie se 

stále zdokonalují s ohledem hlavně na energetickou účinnost a šetrnost těchto technologií 

k ŽP. Dnešní technologie jsou na takové úrovni, že životní prostředí neznečišťují téměř 

vůbec nebo jen minimálně.  

EVO je vhodnou metodou k odstranění nejen komunálního odpadu, následné výrobě 

energie a v další řadě také možností jak naplnit evropskou legislativu snižování množství 

komunálního odpadu ukládaného na skládky. 

Závody na energetické využití odpadů (ZEVO) jsou sice investičně nákladné, na 

druhou stranu jsou provozní náklady pokryty z vyrobené energie. ZEVO jsou plně 

automatická zařízení, pracují tedy s minimem zaměstnanců. V případě správného 

naplánování, realizace, včasného informování veřejnosti investorem a splnění 

legislativních podmínek jsou tato zařízení optimálním řešením nyní i do budoucna. 

       V ČR se 10 % odpadů spaluje, 72 % skládkuje, ostatní odpad recykluje. Patříme tedy 

mezi státy, kde se většina odpadů bez užitku skládkuje. Vyspělé evropské státy skládkují 

výrazně menší množství odpadů. Energetické využívání odpadů v těchto státech podporuje 

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

Existuje mnoho bariér komplikujících nebo dokonce i znemožňujících rozvoj 

ZEVO v ČR. Velkým problémem v oblasti rozvoje ZEVO se jeví postoj veřejnosti, který je 

založen často na nepravdivých a zkreslených informacích. Tyto obavy se týkají hlavně 

produkce škodlivých látek, skleníkových plynů, umístění spaloven a dalších. Dalším 

významným záporem v oblasti rozvoje ZEVO je ekonomická situace neumožňující státní 

podporu nových projektů ZEVO, s čímž souvisí také negativní postoj naší politiky a 

obecních úřadů. V ČR z těchto důvodů nebylo téměř možné až do roku 2010 postavit 

ZEVO. Politika ČR také nepodporovala výstavbu nových spaloven KO ze státních 

prostředků. K odstranění bariér je nutné, aby si veřejnost vytvořila svůj vlastní názor na 

tato zařízení a celé situace kolem nich. Proto je nezbytné, aby pro veřejnost byly 

v předstihu dostupné spolehlivé informace. Pokud veřejnost příjme to, že ZEVO jsou 

šetrné k ŽP a že jejich použitím dojde ke snížení množství odpadů a následnému zisku 

energie a dále stát začne dotovat regionální projekty, dočkáme se zlepšení. 
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Veřejnost se v souvislosti s provozem spaloven odpadů nejvíce obává emisí 

prachových částic, celkového organického uhlíku a polychlorovaných dibenzodioxinů a 

dibenzofuranů. Veřejnost se v tomto ohledu spaloven bojí neodůvodněně, neboť největšími 

producenty těchto škodlivin do životního prostředí jsou některé technologie (výroba železa 

a oceli, zpracování a úprava neželezných kovů), lokální topeniště a silniční doprava. Je 

skutečností, že koncentrace emisí prachových částic ze spaloven do ovzduší se pohybují na 

jedné desetině povolených limitů. Dále emise TOC a PCDD/F spalovny do ovzduší 

vypouštějí méně než do nich s odpadem nebo spalovacím vzduchem vstupuje. I ostatní 

emise spaloven jsou nižší, než při výrobě stejného množství energie ve spalovacích 

zdrojích. U velkých spaloven komunálního odpadu s čištěním spalin bývá obvyklé, že 

naměřené emisní hodnoty škodlivin dosahují jen několika procent z emisního limitu, pouze 

v případě NOx, CO, HF a TZL to bývají hodnoty v desítkách procent emisního limitu. 

Současné technologie spalování a následného energetického využití odpadů v oblasti 

posuzování vlivů na ŽP jsou upřednostňovány před novými technologiemi, jakými jsou 

zplyňování, pyrolýza a plazmové procesy. Důvodem je, že metody spalování v žádném 

případě nepatří mezi metody staré, jsou naopak klasickou metodou s několikanásobným 

čištěním spalin a vzhledem k životnímu prostředí jsou tedy velice šetrné. Spalování na 

roštovém ohništi doplněné o dostupné metody čištění kouřových plynů plní s rezervou 

emisní limity a je považováno za techniky nejlepší dostupnou techniku. Moderní 

technologie pyrolýzy, zplyňování a plazmových metod jsou perspektivními metodami 

v oblasti energetického využití odpadů. Ve světě existuje celá řada takovýchto pracujících 

zařízení, jsou však vybudována buď v rámci pilotních projektů, nebo je jejich provoz 

dotován veřejnými zdroji. I u nás byly pokusy o zprovoznění takovýchto pracujících 

technologií slibující nulové zatížení životního prostředí a úplné využití zbytkového 

odpadu, avšak kvůli řadě technických a finančně náročných úprav se nepovedlo tato 

zařízení do provozuschopného režimu. Tyto metody však nejsou v oblasti odpadů 

používány tak, aby ji provozovatel dostal hotovou k použití. Jejich standardní využití zatím 

není vhodné. Na druhou stranu je však velmi důležité postupovat ve vývoji těchto nových 

technologií. 
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8.4 Seznam příloh 

  

Příloha 1: Přehled spaloven nemocničních a průmyslových odpadů v ČR [5] 

Poslední provozovatel Lokalita Výrobce 

Provoz od 

roku 

Ukončen
o 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Benešov ČKD DIZ a.s. Praha 2001 
v 

provozu 

CZ Secom Benešov Benešov ? 1996 1997 

Jessenia a.s. Beroun ČKD Dukla, a. s., Praha 1995 2004 

ŽDB a.s. Bohumín SMS, s.r.o. Rokycany 1997 2002 

SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava Brtnice HOVAL AG 1996 2008 

Nemocnice Břeclav Břeclav HOVAL AG 1994 2003 

AL INVEST Břidličná, a.s. Břidličná PUROTHERM GmbH 1992–1993 2001 

TIS Bučovice W-EKO, Ostrov nad Ohří 1992 ? 

ČEPRO, a.s. 
Cerekvice nad 
Bystřicí VÚCHZ a.s. Brno 1993 / 1995 2000 

Kosmos, a.s.  Čáslav W-EKO, Ostrov nad Ohří 1994 2003 ? 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. České Budějovice HOVAL AG 1989 2004 

Nemocnice České Budějovice České Budějovice 
Joy Energy Systems, Montair 
Andersen 1995–96 

2000–
2001 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek SIRI S. p. A, Transporta Chrudim 1996 
v 

provozu 

Nemocnice s poliklinikou Havířov Havířov – město VAMPOLA EK Pečky 1995–6 2001 

STS, s.r.o. Hodonín Hodonín HOVAL AG 1996 2000 

ELO HK, s.r.o. Hradec Králové HOVAL AG 1993 2002 ? 

Gumokov a.s. Hradec Králové W-EKO, Ostrov nad Ohří 1993 1998 

Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové HDK Kettenbauer 1993 / 1996 
v 

provozu 

DESTRA Co., spol. s r.o. Chropyně SIEN – EGLI 1995 
v 

provozu 

ONIVON a.s. Chrudim WASTEKO a.s. Ostrov nad Ohří 1993 1996 

SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. Jablonec nad Nisou   2000 
v 

provozu 

TONUS a.s. Jaroměř HOVAL AG 1992 1992 

RUMPOLD s.r.o. Jihlava HOVAL AG 1991 
v 

provozu 

Vodárenská akciová společnost, a.s Jihlava Spalování kalů ČOV 2007 
v 

provozu 

Okresní nemocnice Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec W-EKO, Ostrov nad Ohří 1995 2001 ? 

ECHO CONSULT, s.r.o. Kadaň W-EKO, Ostrov nad Ohří 1997 2002 

Strojmetal Kamenice Kamenice HOVAL AG ? ? 

Komeko, Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice VAMPOLA EK Pečky ? 
před r. 

2001 

Nemocnice s poliklinikou Karviná– Ráj Karviná W-EKO, Ostrov nad Ohří 1994 asi 2000 

AKTIVA, a.s. Kaznějov 1. BS Brno 1959 ? 

INJURED s.r.o. Klášterec nad Ohří 
Purotherm GmbH Wien, ČKD Praha 
DIZ, a.s. 1995 2004 

KOZAK Klatovy Klatovy VAMPOLA EK Pečky 1994 1998 

Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín HOVAL AG 1993 2004 

Purum s.r.o. Kolín KVM 1993 
v 

provozu 



Ondřej Měrka: ANALÝZA V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ SPALOVEN A ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ ODPADŮ NA ŽP V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2012  120 
 

Synthos Innovation s.r.o Kralupy nad Vltavou ČKD Dukla Praha 1976 / 1978 
v 

provozu 

ŽOS Krnov Krnov SMS, s.r.o. Rokycany 1990 
před r. 

2001 

TOS Kuřim Kuřim ? ? ? 

NELI servis, s.r.o. Liberec SMS, s.r.o. Rokycany 1995 
v 

provozu 

Chemopetrol Litvínov VEB Kesselbau Neumarkt 1977 1996–8 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk HOVAL AG 1993 
v 

provozu 

ČSD Lužná HOVAL AG 1990 ? 

BDW LINE, spol. s r.o. Lysá nad Labem ČKD DIZ a.s. Praha 2000 2005 

Sdružení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav VAMPOLA EK Pečky 1997 2003 

ESMO MOHELNICE, s.r.o. Mohelnice Strunz, W-EKO 1989/1996 2002 ? 

HUMECO, a.s. Most-Komořany W-EKO, Ostrov nad Ohří 1996 2003 

Nemocnice Náchod Náchod ? ? 1998 

Spolana Neratovice W-EKO, Ostrov nad Ohří 1997 asi 1998 

SPORTEN, a.s. 
Nové Město na 
Moravě SIRI S. p. A 1997 

v 
provozu 

AUTOPAL S.R.O. Nový Jičín INCOL INCINERATION, Ltd. 1993 asi 2001 

Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín Nový Jičín VAMPOLA EK Pečky 1996 2001 

VOP 025 Nový Jičín, s. p. Nový Jičín VÚCHZ a.s. Brno 1993 2007 

ŽOS Nymburk Nymburk HOVAL AG ? ? 

FARMAK, a.s. Olomouc ČKD Dukla, a. s., Praha 1992 2002 ? 

SITA CZ a.s. Olomouc HOVAL AG 1994 
v 

provozu 

Thermica Ostrava Ostrava HOVAL AG 1993 ? 

OZO Ostrava Ostrava SMS, s.r.o. Rokycany 1993 
před r. 

2001 

NOVÁ HUŤ A.S. Ostrava Strunz ? 
před r. 

2001 

SPOVO, a.s. 
Ostrava – Mariánské 
Hory Austrian Energy 2000 

v 
provozu 

ECOTECHNIEK-EAST, e.r.o. 
Ostrava – Mariánské 
Hory ? ? 

před r. 
2001 

FN s poliklinikou Ostrava - Poruba Vampola EK Pečky 2001 2000 

Vězeňská služba ČR Ostrov nad Ohří W-EKO, Ostrov nad Ohří 1997 2001 

IGTT a.s. Otrokovice HOVAL AG 1993 2002 ? 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice HOVAL AG 1994 
v 

provozu 

TONA Pečky Pečky HOVAL AG 1990 ? 

T.O.P. EKO, spol. s r.o.; SPALOVNA 
odpadu Plzeň s.r.o. Plzeň Norsk Hydro 1993 

v 
provozu 

Fakultní nemocnice Plzeň Plzeň HOVAL AG 1994 2002 

Barvy a laky, n.p. Praha HOVAL AG 1990 1998 

ČKD Trakce a.s. Praha PUROTHERM GmbH 1991 ? 

Rudé Právo / Česká typografie Praha 1 HOVAL AG 1990 ? 

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 HOVAL AG 1988 ? 

Sport n.p. / SPALEKO s.r.o. Praha 4 HOVAL AG 1987 1998 

IKEM Praha 4 Krč HOVAL AG 1991 2002 ? 

SITA CZ a.s. Praha 5 HOVAL AG 1992 
v 

provozu 

ČKD PRAHA DIZ, a.s. Praha 9 ČKD DIZ a.s. Praha 1993 2002 ? 
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Fakultní nemocnice Vysočany Praha 9 HOVAL AG 1994 ? 

Zdravotní ústav se sídlem v Praze Praha Bulovka W-EKO, Ostrov nad Ohří 1995 2003 

Zentiva, k.s. 
Praha Dolní 
Měcholupy ČKD DIZ  1994/1995 

v 
provozu 

DP Praha – Hostivař Praha Hostivař SMS, s.r.o. Rokycany 1991 
před 

r.1998 

Průmyslový podnik Prostějov HOVAL AG 1987 ? 

SZZ Prostějov Prostějov HOVAL AG 1992 ? 

MEGAWASTE – EKOTERM, s.r.o. Prostějov 
The Belgian Incinerator Company, 
N.V. 1993 

v 
provozu 

EKOTERMEX, a.s. Pustiměř HOVAL AG 1992 
v 

provozu 

VUAB Pharma a.s. Roztoky Kettenbauer 1994 2003 ? 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Rybitví MANN 1994 
2003–

2004 

Orlická nemocnice 
Rychnov nad 
Kněžnou SMS, s.r.o. Rokycany 1999 2003 

Explosia a.s. Semtín ? 1926 2003 

BOTAS a.s. Skuteč HOVAL AG 1991 1995 

Nemocnice Sokolov Sokolov W-EKO, Ostrov nad Ohří 1985 2000 

RUMPOLD s.r.o. Strakonice HOVAL AG 1990 
v 

provozu 

STROJPLAST, A. S. Tachov W-EKO, Ostrov nad Ohří 1995 2000 

OMNICON s.r.o. Těchonín SMS, s.r.o. Rokycany 2007 
v 

provozu 

SITA CZ a.s. Trmice TES 1993 
v 

provozu 

Kara Trutnov Trutnov HOVAL AG 1990 ? 

Oblastní nemocnice Trutnov a. s. Trutnov SIRI EGLI Italie, 1996 
v 

provozu 

Tanex 
Třebechovice p. 
Orebem HOVAL AG 1989 ? 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště HOVAL AG 1996 
v 

provozu 

UNEX, a.s. UNIČOV Uničov W-EKO, Ostrov nad Ohří 1992 2001 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem BRONSWERK AMERSFOORD 1974 
v 

provozu 

Nemocnice v Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí W-EKO, Ostrov nad Ohří 1995 2003 ? 

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí VÚCHZ a.s. Brno 2000 
v 

provozu 

Agromotor Velké Meziříčí Velké Meziříčí SMS, s.r.o. Rokycany 1983 
před r. 

2001 

Pivovar Velké Popovice W-EKO, Ostrov nad Ohří 1993 ? 

SAFINA, a.s. Vestec, Jesenice u P. ČKD DIZ 1993 2002 

Nemocnice Vsetín, příspěvková organizace Vsetín ČKD Dukla , a.s. Praha 1997 2002 ? 

EMSEKO s.r.o. Zlín – Malenovice HOVAL AG 1993 1997 

Spalovna SITA – EMSEKO a.s. Zlín – Malenovice W–EKO, Ostrov nad Ohří 1998 
v 

provozu 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Znojmo HOVAL AG 1994 
v 

provozu 

Šroubárna Ždánice Ždánice HOVAL AG 1989 ? 

Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. Žirovnice HOVAL AG 1988 2002 ? 

Tanex II ? HOVAL AG 1991 ? 
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Příloha 2: Spalovny odpadů a jejich roční využití (tuny) [5] 

 

Poslední provozovatel Lokalita 2001 

200

2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a.s. Benešov 344 868 981 1273 1000 997 995 966 

Jessenia a.s. Beroun 50 19 24 0 0 0 0 0 

ŽDB a.s. Bohumín 380 280 0 0 0 0 0 0 

SAKO Brno, a.s. Brno 99 000 
112
051 

1072
36 

10674
0 87888 88976 86029 79079 

SNAHA, kožedělné družstvo Brtnice 40 42 335 62 68 48 0 0 

Nemocnice Břeclav Břeclav 165 188 185 0 0 0 0 0 

Kosmos, a.s. Čáslav 83 133 726 0 0 0 0 0 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 
České 
Budějovice 700 390 188 0 0 0 0 0 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek 1020 
124

1 1211 1220 1164 1088 1286 1393 

Nemocnice s poliklinikou Havířov Havířov-město 120 0 0 0 0 0 0 0 

STS, s.r.o. Hodonín 35 0 0 0 0 0 0 0 

ELO HK, s.r.o. Hradec Králové 1100 941 0 0 0 0 0 0 

Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové 592 644 941 788 523 662 797 717 

DESTRA Co., spol. s.r.o. Chropyně 1000 
103

5 1575 1174 2365 2607 2604 2272 

SPL Jablonec n. N., s.r.o. 
Jablonec nad 
Nisou 700 722 762 768 1640 1525 1577 1303 

RUMPOLD s.r.o. Jihlava 401 300 0 0 293 1401 1422 1260 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Jihlava 0 0 0 0 0 0 61 0 

Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 
Jindřichův 
Hradec  54 0 0 0 0 0 0 0 

ECHO CONSULT, s.r.o. Kadaň 860 47 0 0 0 0 0 0 

AKTIVA, a.s. Kaznějov 0 0 647 0 0 0 0 0 

INJURED s.r.o. 
Klášterec nad 
Ohří 300 420 88 0 0 0 0 0 

Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín 500 677 621 0 0 0 0 0 

Purum s.r.o. Kolín 449 624 0 1190 1120 1157 1034 1095 

SYNTHOS Kralupy a.s Kralupy n.V. 7200 
457

1 4442 4905 5272 5734 6465 5956 

NELI servis, s.r.o. Liberec 309 372 260 342 321 339 304 349 

TERMIZO a.s. Liberec 83000 
966

00 
9106

0 92250 93063 89860 91165 91913 

Hamzova odb. léčebna pro děti a 
dospělé 

Luže-
Košumberk 280 242 52 438 466 538 594 638 

BDW LINE, spol. s r.o. Lysá nad Labem 321 
1 

368 2 672 0 0 0 0 0 

Sdružení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav 197 100 97 0 0 0 0 0 

ESMO Mohelnice, s.r.o. Mohelnice 428 349 0 0 0 0 0 0 

HUMECO, a.s. Most-Komořany 196 248 62 0 0 0 0 0 

SPORTEN, a.s. 
Nové Město 
n.M. 230 112 162 240 323 253 217 269 
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VOP 025 Nový Jičín Nový Jičín 410 382 409 509 624 564 0 0 

FARMAK, a.s. Olomouc 665 516 0 0 0 0 0 0 

SITA CZ a.s. Olomouc 700 815 850 765 0 692 860 899 

SPOVO, a.s Ostrava 3 000 
8 

148 6 429 14 428 16 272 19 668 13 344 14 829 

IGTT a.s. Otrokovice 400 40 0 0 0 0 0 0 

Pardubická krajská nemocnice a.s. Pardubice 400 466 554 696 821 844 885 911 

T.O.P. EKO, spol. s r.o. Plzeň 980 
1 

871 1 807 1 793 1 918 1 933 1 684 1 648 

Fakultní nemocnice Plzeň Plzeň 565 57 0 0 0 0 0 0 

IKEM Praha 432 533 0 0 0 0 0 0 

SITA CZ a.s. Praha 1 200 
1 

295 1 489 0 5 734 2 263 2 241 

ČKD PRAHA DIZ, a.s. Praha 241 281 0 0 0 0 0 0 

Zentiva, k.s. Praha 690 662 713 926 667 675 618 449 

Pražské služby, a.s. Praha 185 000 
204 
932 

207 
455 

211 
383 

206 
122 

214 
043 

213 
387 

206 
177 

MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. Prostějov 2 000 
2 

872 3 959 4 183 4 356 4 289 1 979 3 828 

EKOTERMEX, a.s. Pustiměř 1 700 
1 

751 1 395 1 659 1 079 2 397 2 243 3 231 

VUAB Pharma a.s. Roztoky 1 127 541 189 0 0 0 0 0 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Rybitví 5 605 
3 

380 5 922 0 0 0 0 0 

Orlická nemocnice Rychnov n. K. 69 84 91 0 0 0 0 0 

Explosia a.s. Semtín b.d. b.d. 130 0 0 0 0 0 

EASTMAN SOKOLOV, a.s. Sokolov b.d. b.d. 227 0 0 0 0 0 

RUMPOLD s.r.o. Strakonice 970 948 986 952 1 281 1 215 1 123 1 178 

OMNICON s.r.o. Těchonín 0 0 0 0 0 0 0 0 

SITA CZ a.s. Trmice 4 200 
6 

831 8 434 15 254 10 792 10 260 15 954 15 011 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Trutnov 70 83 80 107 96 132 143 144 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Uherské 
Hradiště 203 206 230 249 0 0 52 203 

UNEX, a.s. UNIČOV Uničov 300 0 0 0 0 0 0 0 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
a.s. Ústí nad Labem 620 

1 
502 1 428 1 695 1 663 1 474 2 700 2 797 

Nemocnice v Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 110 112 113 0 0 0 0 0 

DEZA, a.s. 
Valašské 
Meziříčí 7 140 

8 
049 6 976 5 503 4469 5 302 5 480 5 584 

SAFINA, a.s., Vestec 19 19 0 0 0 0 0 0 

Nemocnice Vsetín, příspěvková 
organizace Vsetín 105 14 0 0 0 0 0 0 

Spalovna SITA-EMSEKO a.s. 
Zlín - 
Malenovice 1 850 

292
0 2 764 2 998 3 332 3 505 3 719 4 052 

Nemocnice Znojmo příspěvková 
organizace Znojmo 250 394 358 466 572 703 703 720 

Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. Žirovnice 86 59 0 0 0 0 0 0 

Počet spaloven – 63 59 46 30 30 31 32 30 
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