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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. 

V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována 

porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí kapitola obsahuje popis metod energetického 

využití odpadu. V poslední kapitole jsou popsány spalovny odpadu v České republice. 

 

Klíčová slova 

 

Složení komunálního odpadu, energetické využití odpadu, spalování, pyrolýza, zplyňování. 

 

 

ABSTRACT 

 
This bachelor thesis deals with composition and energy use of municipal waste. Properties of 

municipal waste are described in the first chapter. The second chapter compares composition 

of waste in different municipalities. There is description of waste to energy technologies in 

the third chapter. The last chapter describes incineration plants in Czech Republic. 

 

Key words 

 

Composition of municipal waste, energy use of waste, combustion, pyrolysis, gasification. 
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ÚVOD 
Během posledního století lze pozorovat velký narůst produkce odpadů vzniklých lidskou 

činností – komunálních odpadů. Na základě trendu se v Evropě a centrální Asii očekává narůst 

roční produkce komunálního odpadu 12,2 % (48 milionů tun) v letech 2016-2030 a 25 % (98 

milionů tun) v letech 2016-2050 [25].   

Nejlepším řešením z hlediska ekologie a hospodářství je materiálové využití odpadu. Tímto 

způsobem se nelze zbavit celého množství komunálního odpadu produkovaného v současné 

době. Po recyklaci zbývá směsný komunální odpad, který většinou končí na skládkách. 

Optimálním způsobem pro takový odpad je energetické využití. Nejrozšířenější technologií je 

spalování.  

Technologie spalování odpadů se používá od 19. století, ale situace se za tuto dobu změnila: 

jiné množství a složení odpadu, jiný ekologický stav, a hlavně jiné technologie. V současné 

době existují 3 nejčastěji používané termické metody k energetickému využití komunálního 

odpadu: spalování, pyrolýza a zplyňování. Každá z těchto metod má svoje výhody a nevýhody 

z ekologických, ekonomických i legislativních důvodů. Značný vliv na volbu optimální 

technologie k energetickému využití odpadu má jeho složení. 

Složení komunálního odpadu se liší v závislosti na několika faktorech (klima, zeměpisná 

poloha atd). Z tohoto důvodu se liší i vlastnosti odpadu.  

V první části této bakalářské práce budou popsány vlastnosti odpadu, důležité z hlediska 

odpadového hospodářství. V druhé části bude zkoumaná závislost složení komunálního odpadu 

na různých faktorech. V třetí části budou popsány základní technologie termického zpracování 

odpadu. Závěrečná část je věnována spalovnám směsného komunálního odpadu v České 

republice. 
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1 Přehled vlastností komunálního odpadu 

1.1 Definice odpadu a komunálního odpadu 
Každý den, při vykonání aktivit člověk a společnost produkuje některé množství 

nepoužitelných materiálů – odpadu. Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpadem každá 

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

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu. Podle původu a základních 

oborů hospodářské činnosti jsou členěny na: 

➢ Průmyslové 

➢ Zemědělské 

➢ Stavební 

➢ Z těžby a úpravy surovin 

➢ Komunální [1] 

V dané bakalářské práci se bude zkoumat komunální odpad. Ten druh odpadu lze pak rozdělit 

na:  

➢ Domovní odpad 

➢ Objemný odpad 

➢ Uliční smetky 

➢ Odpad ze zeleně 

Objemný odpad – takový domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který 

vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze shromažďovat ve sběrných nádobách 

o objemu do 1,1 m3. 

Uliční smetky – nečistota shromážděná čištěním veřejných prostranství a odpadky odložené 

do uličních a parkových odpadkových košů. 

Odpad ze zeleně – odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a 

uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě obce, ze zahrad fyzických osob a 

ze hřbitovů [2]. 

 

1.2 Vlastnosti KO1 z hlediska energetického využití 
Složení komunálního odpadu zaleží na hromadě faktorů, proto lze vlastnosti komunálního 

odpadu pro konkrétní případ stanovit jen přibližně. Základní příčiny kolísání složení jsou 

lokalita a roční doba. Ve městech je v odpadu velký podíl kompostovatelné složky s vysokou 

vlhkostí, menší podíl popelovin a vyšší podíl spalitelného odpadu. V lokalitách příměstského 

typu (rodinné domky) se zvyšuje podíl nespalitelného odpadu (více popele a zeminy) a ubývá 

hořlavých složek (papír, dřevo) a kompostovatelného odpadu. Odpad z vesnic má minimální 

podíl rozložitelného odpadu a hořlavých složek, roste podíl jemných frakcí a nespalitelného 

odpadu. Jak bylo zmíněno, roční doba taky ovlivňuje složení KO, například v letě a na podzim 

roste podíl biologicky rozložitelného odpadu a vlhkost (kvůli konzumaci ovoce a zeleniny) [3]. 

Přibližně stanovené základní vlastnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách (tab.1,2). 

                                                

 

1 KO – Komunální odpad. 
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Tabulka 1 Přehled základních vlastností KO [4]. 

 

Výhřevnost – energie uvolněna dokonalým spálením určitého množství paliva (obvykle 1 kg). 

Vlhkost – obsah vody obsažené v palivu. 

Obsah popele – podíl hmotnosti nehořlavých minerálních látek obsažených v palivu ku 

hmotnosti paliva. 

Granulometrie – velikost částic paliva. 

Prvkové složení – seznam a přibližné množství chemických prvků obsažených v palivu. 

Sypná hmotnost – hmotnost objemové jednotky volně sypaného paliva.  

Charakteristické teploty popele:  

➢ Teplota deformace / spékání částic — spékají se částice na povrchu tělíska. 

➢ Teplota měknutí – teplota počátku deformace (určuje minimální teplotu nalepování 

popele na výhřevné plochy). 

➢ Teplota tavení — tělísko se roztaví v polokruhový tvar. 

➢ Teplota tečení — tělísko se roztéká. 

 

Tabulka 2 Přiklad prvkového složení KO (v sušině) dle BREF  8 [3]. 

 

Kolísání výhřevnosti má rozsah ≈ 30 %, z toho vyplývá, že složení KO má velký vliv na tuto 

vlastnost.  Výhřevnost základních složek KO je uvedena v tabulce 3. 

 

 

Vlastnost 

Výhřevnost 7,5 MJ/kg až 10,5 MJ/kg 

Vlhkost 15–40 % 

Obsah popele 20–35 % 

Granulometrie Velikost částic je velice rozdílná, od 

nejmenšího prachu po velké kusy 

Prvkové složení viz. Tab.2 

Sypná hmotnost Velice rozdílná 60-300 kg/m3, průměrně 

kolem 120 kg/m3 

Charakteristické teploty popele Velice různé, většinou nižší než 800 ᵒC 

Prvek Množství[%hm] Prvek Množství[mg/kg] Prvek Množství[mg/kg] 

Uhlík 18-40 Olovo 100-2000 Kobalt 3-10 

Vodík 1-5 Zinek 400-1400 Kadmium 1-15 

Dusík 0,2-1,5 Měď 200-700 Rtuť 1-15 

Kyslík 15-22 Mangan 250 Arsen 2-5 

Síra 0,1-0,5 Nikl 30-50 Selen 0,2-15 

Fluor 0,01-0,035 Chrom 40-200 Thalium <0,1 

Chlor 0,1-1 Vanad 4-11 PCB 0,2-0,4 
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Tabulka 3 Výhřevnost složek KO [3]. 

 

1.3  Nebezpečnost odpadů 
 

Z tab.2 je vidět, že KO obsahuje nebezpečné prvky (např. olovo, rtuť), některé z uvedených 

prvků vykazují nebezpečné vlastnosti při termickém zpracování (např. síra, chlor, dusík). Proto 

je nutno KO nejprve upravit , odstranit využitelné a nebezpečné složky. Výsledný produkt musí 

splňovat všechny požadavky ČSN 465735, která stanoví nejvyšší přípustné koncentrace 

toxických těžkých kovů v kompostovatelných odpadech a kompostech (As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Mo, Ni, Pb, Zn) [2]. 

Ze zákona č. 185/2001 nebezpečnými jsou odpady vykazujíci tyto vlastnosti:  

1) Výbušnost (H1): Tuto vlastnost mají odpady, které mohou explodovat působením vnějších 

tepelných podnětů, jsou citlivé k nárazu nebo ke tření, je u nich možno vyvolat reakce 

detonativního charakteru nebo v nich po zážehu probíhá rychlé výbuchové hoření. 

2) Oxidační schopnost (H2): odpady, které se stávají výbušnými po smíchání s hořlavými 

materiály 

3) Vysoká hořlavost (H3-A):  

a) Kapaliny s bodem vzplanutí < 21 ᵒC a s bodem varu nebo s počátkem bodu varu <= 35 

ᵒC. 

b) Pevné látky a kapaliny, které se samostatně vznítí za krátkou dobu poté, co přijdou 

do kontaktu se vzduchem pokojové teploty (cca 20 ᵒC) bez dodání vnější energie. 

c) Plyny(stlačené nebo zkaplněné), které jsou hořlavé na vzduchu za atmosferického tlaku. 

d) Pevné odpady, které lze snadno zapalit kratkodobým stykem se zdrojem zapalení a které 

po odstranění tohoto zdroje dále hoří plamenem nebo žhnutím. 

e)  Pevné latky nebo kapaliny, které při kontaktu s vodou nebo vodní vlhkostí uvolňují 

vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství. 

4) Hořlavost (H3-B): Odpady ve formě kapalin s bodem vzplanutí > 21 ᵒC a < 55 ᵒC. 

5) Dráždivost (H4): Odpady, které obsahují dráždivé látky a přípravky a nejsou žíravé 

a mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí 

vyvolat její zanícení. 

6) Škodlivost zdraví (H5): Odpady, které obsahují látky a přípravky škodlivé zdraví a mohou 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví. 

Druh odpadu Výhřevnost [MJ/kg] 

Papír 15,7 

Plasty 32,7 

Polyetylen 43,4 

Polystyren 38,0 

PVC 22,5 

Textil 18,3 

Potraviny 3,2 

Smetky 6,0 

Štěpka, dřevo 12,5 

Sklo 0,2 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Valerii Anisimov  

Složení a energetické využití komunálních odpadů  

 

14 

7) Toxicita (H6): Odpady, které obsahují toxické látky nebo přípravky (včetně vysoce 

toxických látek a přípravků) a jejichž vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může vést 

k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví, případně i smrti.  

8) Žíravost (H7): Odpady, které obsahují žíravé látky nebo přípravky a mohou při krátkém, 

prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její poškození. 

9) Infekčnost (H8): Odpady, které obsahují životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny 

a další infekční agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o nichž je 

známo nebo spolehlivě předpokládáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných 

živých organismů.  
10) Teratogenita (toxicita pro reprodukci): Odpady, které obsahují teratogenní látky nebo 

přípravky (toxické pro reprodukci), které mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží 

vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných vrozených malformací nebo funkčních 

poškození. 

11) Mutagenita (H11): Odpady, které obsahují mutagenní látky nebo přípravky a mohou 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik nebo zvýšit pravděpodobnost 

výskytu dědičných genetických vad.  

12) Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 

kyselinami (H12): Odpady, které uvolňují ve styku s vodou, kyselinami nebo vzduchem 

více než 1 l.h-1.kg-1 vysoce toxického nebo toxického plynu.  
13) Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich 

odstranění (H13): Odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebo vést při 

nebo po svém odstranění ke vzniku škodlivých látek, které negativně působí na životní 

prostředí a zdraví lidí.  

14) Ekotoxicita (H14): Odpady, které představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní 

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. 

 

1.4 Vlastnosti KO z hlediska skladkování 
 

V roce 2017 v ČR bylo vyprodukovano 5,96 milionů tun komunálního odpadu. 49,5% bylo 

využito (37,5 % materialově , 12 % energeticky), 45,4 % (2,7 milionů tun) skončilo 

na skládkách. Skládkování v ČR bude zakazano v roce 2024 , proto je aktualním problemem 

i v současné době. 

V následujícím seznamu jsou uvedeny vlastnosti KO, které musí být zkoumané k optimalizaci 

nakládání s odpady. 

➢ Hustota. Vlastnost, která je potřebná k vypočtu nutného prostoru při skládkování nebo 

při převozu odpadu.  

 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
   [kg/m3],  

 

(1) 

  

kde ρ – hustota [kg/m3] 

 m – hmotnost [kg] 

V – objem [m3]. 
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V tabulce 4 jsou uvedeny hustoty (i po zhutňování) některých složek komunálního odpadu. 

 

 

Tabulka 4 Hustota složek KO. 

 

 

Z tabulky 4 je vidět že lisováním lze změnšit o několik krat prostor potřebný ke skladkování.  

➢ Specifická hmotnost – poměr hustoty materiálu ku hustotě vody (v případě kapalin 

a tuhých látek) nebo ku hustotě vzduchu (v případě plynů). 

Tato vlastnost směšného KO se sleduje ke stanovení podílu tuhé frakce, pórovitosti, 

vlhkosti, hydraulická propustnost. Pro výpočet specifické hmotnosti směšného KO se 

používá vztah: 

 

𝐺𝑘𝑜  =
∑ 𝑀𝑠𝑙.

𝑛
𝑖=1

[∑
𝑀𝑠𝑙

𝐺𝑠𝑙∙𝜌𝑣

𝑛
𝑖=1 ]∙𝜌𝑣

 [-], (2) 

 

kde  Gko – specifická hmotnost odpadů [-] 

Msl – hmotnost jednotlivé složky KO [kg] 

Gsl – specifická hmotnost jednotlivé složky KO [-] 

ρv – hustota vody [kg/m3] [5]. 

V tabulce 5 jsou uvedeny specifické hmotnosti základních materiálů, které obsahuje KO.  

 

 

 

 

 

 

 

Složka KO Hustota [kg/m3] 

Hliníkové plechovky 30-44 

Hliníkové plechovky (slisované) 150 

Karton  210 

Skleněné lahve (celé) 300-420 

Skleněné lahve (slisované) 1080-1620 

Papír 240 

Papír (slisovaný) 420-250 

Plasty (směšné) 42-130 

Plasty (slisované) 240-300 

Textil  42-100 

Zahradní odpad 150-300 

Odpady z potravin  130-490 

Odpady z potravin (slisované) 600-720 
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Tabulka 5 Specifická hmotnost materiálů z KO [5]. 

  

➢ Vlhkost (objemová nebo hmotnostní). Tato vlastnost komunálního odpadů má vliv 

na jeho nebezpečné vlastnosti (například schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické 

plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami a infekčnost). Schopnost uvolňovat 

vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami: 

logaritmus rychlosti vzniku skládkového plynu je přímo úměrný vlhkosti obsažené 

v KO. Infekčnost: většina mikroorganismů roste pří minimalní vlhkosti 12 %[6]. 

 

𝜃 =
𝑉𝑣

𝑉𝑜𝑑
∙ 100% [%], 

 

(3) 

kde  Θ – Vlhkost(objemová) [%] 

Vv – Objem vody obsažené v odpadů [m3] 

Vod – Objem odpadů [m3]. 

V tabulce 6 jsou uvedeny objemové vlhkosti různých složek KO. 

 

 

Tabulka 6 Objemové vlhkosti složek KO. 

Složka KO Rozsah vlhkosti [%] 

Hliníkové plechovky 2-4 

Karton 4-8 

Potraviny 50-80 

Sklo 1-4 

Papír 4-10 

Plasty 1-4 

Guma 1-4 

Textil 6-15 

Dřevo 15-40 

Zahradní odpad 30-80 

 

Materiál Specifická hmotnost 

Papír 0,7-1,15 

Karton 0,69 

Potraviny 1,22 

Zahradní odpad 0,94 

Dřevo 0,60 

Ocel 7,86 

Hliník 2,7 

Textil 1,27 

Sklo 2,6 

Guma 1,1 
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➢ Pórovitost – poměr objemu plynů v KO ku celkovému objemu odpadu. 

            

𝑛 =  
𝑉𝑝

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘
 [-], 

 

(4) 

 

kde    n – pórovitost [-] 

Vp – objem plynů [m3] 

Vcelk – celkový objem odpadu [m3]. 

 

Pórovitost je důležitá ze dvou hledisek. Z hlediska skládkování: velký objem vzduchu uvnitř 

odpadů vede ke zvýšení jejich hořlavosti, je to další důvod proč se odpad lisuje – při lisování 

množství vzduchu se snižuje. Druhé hledisko je kompostování odpadů, při kompostování 

probíhá rozklad organické substance pomocí aerobních organismů v přítomnosti kyslíku. 

V tomto případě pórovitost musí být co nejvyšší, aby došlo ke kontaktu s kyslíkem v celém 

objemu KO. 

➢ Hydraulická propustnost – schopnost látek propouštět tekutiny. Hydraulická 

propustnost má vliv na hustotu, granulometrii, pórovitost a bod saturace komunálního 

odpadu. Koeficient propustnosti lisovaného komunálního odpadu se počítá ze vzorce: 

 

𝐾 = 𝐶 ∙ 𝑑2 ∙
𝛾

𝜇
 [m/s], (5) 

kde  C – tvarová konstanta [-] 

d – průměrná velikost pór [m] 

ϒ – měrná tíha [N/m3] 

µ - dynamická viskozita vody [Pa∙s]. 

Vnitřní propustnost (k) je závislá na několika vlastnostech materiálu (například velikost částic, 

pórovitost). 

 

kde

 

 C – tvarová konstanta 

  d – průměrná velikost pór. 

 

Pro lisovaný odpad ve skládkách, k se přibližně rovná 10-11 m2 - 10-12 m2   ve svislém směru a 

10-10 m2 ve vodorovném směru [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑘 = 𝐶 ∙ 𝑑2 [m2], (6) 
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2 Složení KO 
 

Existují dvě metody na výzkum složení KO:  

➢ Analýza materiálového toku (AMT) – tato metoda spočívá v materiálové bilanci 

ve zkoumané obci, postup při použití této metody lze rozdělit na tyto kroky:  

1. Stanovení zkoumaného objektu a cílů. 

2. Určení omezení systému v čase a prostoru. 

3. Stanovení materiálů. 

4. Bilance vstupů, výstupů, zbytků. 

5. Zobrazení výsledků [8]. 

➢ Experimentální metoda: stanovení průměrných hodnot na základě zkoumání vzorků 

během určité doby, v určitém státu/městě. 

Příkladem využití analýzy materiálového toku jsou data z Cardiffu, výzkumy probíhaly 

v letech 2012-2013 na základě 548 procesů a 1042 toků. Výsledky jsou na grafu 1. 

 
Graf 1 Složení komunálního odpadu (Cardiff, 2012-2013 AMT) [9]. 

 

Další data použitá v této bakalářské práci byla stanovena experimentální metodou (byly 

zkoumané většinou několik měst pro každý stát).   

Jak už bylo napsáno v první kapitole, vlastnosti a složení komunálního odpadu zaleží na mnoha 

faktorech, například lokalita, klima, počet obyvatel zkoumané obce, úroveň života, legislativa 

ohledně třídění odpadů. V následujících kapitolách budou porovnány složení KO v obcích 

s různým počtem obyvatel, s různými klimatickými podmínkami a různými úrovněmi života. 

Obce pro demonstraci vlivu určitého faktoru na složení odpadů byly vybrány tak aby vliv 

ostatních faktorů byl minimální. 
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2.1 Složení komunálního odpadu v závislosti na počtu obyvatel 

 
V následujících grafech jsou uvedeny data o složení KO z Turecka z roku 2015 pro 3 druhy 

obcí.  

 
Graf 2 Složení komunálního odpadu ve Vesnicích [10]. 
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Graf 3 Složení komunálního odpadu v malých městech [10]. 

 

 
Graf 4 Složení komunálního odpadu ve velkých městech [10]. 
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Jak je vidět z grafů, se zvětšujícím se počtem obyvatel roste podíl recyklovatelných a hořlavých 

složek. Po přepočtu z procent na množství odpadů v tunách rozdíl bude ještě významnější. Je 

to tak z důvodu větší spotřeby zboží a potravin továrního původu. 

 

2.2 Složení komunálního odpadu v závislosti na klimatu 

 
Příkladem jsou 2 relativně velká města v Rusku s přibližně stejnou úrovní života. Na grafu 5 

jsou uvedeny podíly složek KO z roku 2018 ve městě Krasnodar (subtropický podnebný pás, 

průměrná roční teplota = 12,1ᵒC, průměrné roční srážky 702 mm). 

 
Graf 5 Složení komunálního odpadu v Krasnodaru [11]. 

 

Na grafu 6 jsou uvedeny podíly složek KO z roku 2018 ve městě Nižnij Tagil (mírný podnebný 

pás, průměrná roční teplota = 1,7 ᵒC, průměrné roční srážky 581 mm). 
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Graf 6 Složení komunálního odpadu ve městě Nižnij Tagil [12]. 

 

Z těchto grafu je vidět velký pokles množství KO z potravin a zahrady ve městě se studenějším 

klimatem. Především je to tak z důvodu horších podmínek pro zemědělství a pěstování rostlin 

v takových městech. Na druhou stranu, v studenějším městě je větší podíl textilu (víc něž 

dvakrát), protože lidé potřebují více oblečení. 

 

2.3 Složení komunálního odpadu v závislosti na úrovni života 

 
K vyjádření úrovní a kvality života byla použita hodnota indexu lidského rozvoje. Index 

lidského rozvoje je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které 

patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání a životní standard. V této kapitole jsou 

porovnány dva státy: Dánsko (index lidského rozvoje = 0,929, 4. místo ve světě) a Turecko 

(index lidského rozvoje = 0,761, 72. místo ve světě). Data o složení KO v Dánsku byly 

stanoveny na základě výzkumů ve tří městech: Aabenraa (54094 obyvatel), Haderslev (52790 

obyvatel), Sønderborg (69385 obyvatel), proto z Turecka jsou použita data pro velká města 

(20000 obyvatel a víc). Všechna data: index lidského rozvoje, složení KO, počet obyvatel jsou 

z roku 2015.
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Graf 7 Složení komunálního odpadu v Dánsku (2015) [13]. 

 
Graf 8 Složení komunálního odpadu v Turecku (velká města) [10]. 

 

Z grafů je vidět velký rozdíl podílů plastů a kovů, v Dánsku podíl těchto recyklovatelných 

složek je mnohem menší než v Turecku, lze to vysvětlit lepší výchovou ohledně třídění odpadů 

ve vyvinutějších státech a tím, že v Dánsku vratnými jsou plastové lahve i plechovky. Velký 

podíl skla v Dánsku je v tomto případě výjimkou a dá se to vysvětlit velkou spotřebou 

alkoholických nápojů (mnohem větší než v Turecku). Taky je vidět, že podíl hořlavých složek 

v Dánsku je o pár procent větší než v Turecku. 
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2.4 Změna složeni KO v časovém průběhu 

 
V této kapitole budou popsány změny složení a jejich příčiny na příkladě dvou států: Finsko 

(2013 a 2017) a Dánsko (2009 a 2015). 

  
Graf 9 Složení komunálního odpadu ve Finsku (2013) [13]. 

 

 
Graf 10 Složení komunálního odpadu ve Finsku (2017) [14]. 

 

Z grafů je vidět pokles podílu kovů a výrazný pokles podílu plastů. Procento těchto dvou 

recyklovatelných složek se zmenšilo kvůli politice EU ohledně třídění odpadů, takový trend lze 

pozorovat i v jiných evropských státech. Nejlépe je to vidět v nejvyvinutějších severních 

státech EU, druhým takovým příkladem je Dánsko. 
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Graf 11 Složení komunálního odpadu v Dánsku [13]. 

 

Kromě poklesu podílu kovů (o 1 %) a plastů (o 0,8 %) graf 7 a graf 11 ukazují velký pokles 

procenta papíru a kartonu (o 7,4 %) část kterých taky může být recyklována. Kromě toho je 

vidět narůst hořlavých složek KO, který vede státy EU a ostatní svět k výstavbě dalších 

spaloven komunálního odpadu. 

 

 

2.5 Data o složení KO z dalších států 
 

V tabulce 7 jsou data z různých států a kontinentů pro přibližné pochopení složení KO ve světě.  

 

Tab.7 Složení KO v dalších státech [13]. 
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3 Technologie na termické zpracování komunálních 

odpadů 
 

Termickými metodami zpracování odpadů lze obecně označit technologie, při nichž dochází k 

působení na odpadní látku teplotou přesahujících meze její chemické stability, popřípadě ke 

spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku. V současné době 

nejčastěji se používají 3 metody na termické zpracování odpadů: 

➢ Spalování 

➢ Pyrolýza 

➢ Zplyňování [2] 

Každá z těchto metod je popsána v této bakalářské práci. 

 

3.1 Spalování s energetickým využitím 
Spalování odpadů je řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za 

stechiometrických2 nebo nadstechiometrických podmínek [2]. Na rozdíl od spalování 

k zneškodňování, spalování s energetickým využitím probíhá s vysokou účinností a s použitím 

zařízení k odběru elektrické a tepelné energie (turbína, generátor, horkovodní nebo parní síť). 

Na obrázku 1 je zobrazeno schéma spalovny komunálního odpadu SAKO v Brně. 

 

Obrázek 1 Schéma spalovny SAKO [15]. 

Odpad se nachází v zásobníku, pomocí jeřábů se odpad promíchává, tím se dosahuje 

homogenita paliva (přibližně stejná vlhkost, výhřevnost atd). Dále jeřáb skládá odpad 

na dopravník, který vede k dalšímu kroku – ke kotli. Z dopravníku se odpad dostává na rošt, 

kde probíhá sušení, odplyňování a následné spalování. Horké spaliny ohřívají vodu pomocí 

teplosměnných ploch, voda se odpařuje, potom se pára ohřívá v přehříváku na pracovní teplotu. 

                                                

 

2  Stechiometrické množství – minimální množství vzduchu potřebné ke spalování (počítá s ideálním 
promísením a ideálním spálením na konečné produkty). 
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Z přehříváku pára jde do turbíny s regulovaným odběrem (část páry se používá k vytápění 

domácností), z generátoru se pak odebírá elektrická energie. Přehřátím páry spaliny nekončí, 

potom ony ohřívají napájecí vodu a vzduch přidávaný do spalovací komory. Tím proces výroby 

energie nelze ukončit, dál následuje vícestupňové čištění spalin (viz kapitola 4).  

 

3.1.1 Kotle na spalování odpadů a fáze hoření paliva 

 
Na spalování s energetickým využitím se používají roštové kotle. Na starších spalovnách 

odpadů mohou být instalovány kotle s válcovými rošty, v současné době na spalovnách KO se 

instalují kotle s vratisuvnými rošty.   

 

Obrázek 2 Vratisuvný rošt Martin. 

 

Na obrázku 2 je přiklad vratisuvného roštu, jeho základní principy jsou: 

➢ Sklon ve směru od vstupu paliva k výsypce. 

➢ Roštnice se pohybuje proti toku paliva. 

➢ Spodní žhavá vrstva postupuje zpět od konce roštu ke vstupu paliva. 

➢ Přes žhavou vrstvu přepadá čerstvé palivo z výsypky. 

Tím se zajišťuje dlouhá doba setrvání paliva na roštu, dobré promísení a prohoření celé vrstvy. 

Taky při spalování odpadů dochází k tavení a nalepení popele na rošt, kvůli tomu se objevuje 

řada problémů (například zhoršení přívodu primárního vzduchu). Vratisuvné rošty jsou odolné 

proti tomuto zanášení a čistí se během provozu na rozdíl od válcového roštu, z tohoto důvodu 

provozovatele spaloven dávají přednost kotlům s vratisuvnými typy roštů. Na obrázku 3 je 

zobrazen kotel na spalování KO. 
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Obrázek 3 Kotel na spalování KO [16]. 

 

Z obrázku 3 je vidět, že kotel na spalování odpadu má boční hořáky, tyto hořáky (obvykle na 

zemní plyn nebo lehký topný olej) se používají jen při najíždění spalovny, po zapálení odpadu 

hořáky se vypínají a odpad hoří sám. Podmínkou samostatného hoření je: 

➢ Vlhkost spalovaného materiálu pod 50 %. 

➢ Obsah popelovin a nespalitelných látek v sušině pod 40 %. 

➢ Obsah prchavé hořlaviny nad 25 % [1]. 

Obecně při spalování platí pravidlo 3T (z angličtiny Time, Temperature, Turbulance): tohle 

pravidlo říká, že pro dokonalé spalování musí být dodržená určitá teplota během určitého času 

a musí být zajištěno dobré promíchávání paliva se vzduchem (kyslíkem). Druhým důvodem, 

proč se musí dodržovat pravidlo 3T je tvorba dioxinů (PCDD) a furanů3 (PCDF) při spalování 

komunálního odpadu (k úplnému rozkladu těchto složek je zapotřebí teploty ≈850 ᵒC po dobu 

dvou sekund). 

Hoření odpadu na roštu lze rozdělit na 4 fáze: 

1. Sušení (úsek A-B na obrázku 3). První fáze probíhá při teplotě 50-150 ᵒC, hlavní 

mechanismus sdílení tepla je radiace, palivo nehoří, probíhá odpařování vlhkosti. 

2. Pak následuje uvolnění a hoření prchavé hořlaviny a současně probíhá zapálení tuhého 

zbytku (úsek B-C na obrázku 3). V tomto úseku plamen je jasný a vysoký, dále se 

zmenšením prchavé hořlaviny, výška plamene bude klesat. Zespod roštu se přivádí 

                                                

 

3 Dioxiny a furany (polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany) - 
skupina toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heterocyklick%C3%A9_slou%C4%8Deniny
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primární vzduch k zapálení a hoření tuhých zbytků, z boku se do spalovací komory 

přivádí sekundární vzduch k hoření prchavé hořlaviny a odcházejících plynů. Vzduch 

se přivádí s přebytkem 40-100 % od stechiometrického množství. Teplota v této fázi 

musí pohybovat v rozmezí 850-1100 ᵒC. Odpad musí setrvat minimálně 2 sekundy při 

teplotě 850 ᵒC, aby došlo k destrukci všech organických složek. Při překročení teploty 

1100 ᵒC může dojít k nárůstu tvorby NOx a k nežádoucímu zatížení teplosměnných 

ploch. 

3. Třetí fáze je hoření tuhých zbytků (úsek C-D na obrázku 3). V této fázi probíhá 

intenzivní hoření uhlíku za přívodu primárního vzduchu a minimálního přívodu 

sekundárního vzduchu. Na rozdíl od prchavé hořlaviny, tuhé zbytky hoří slabým 

a nízkým plamenem. 

4. Dohořívání a ochlazení tuhých zbytků (úsek D-E na obrázku 3). Dohořívání při 

minimálním přívodu primárního vzduchu, pak následuje odvod škváry. 

 

 

3.2 Pyrolýza komunálního odpadu 

 
Pyrolýza odpadů je tepelný rozklad organických materiálů bez přístupu oxidační atmosféry 

(vzduch, oxid uhličitý, vodní pára), jež vede ke vzniku jednotlivých pevných, plynných a 

kapalných frakcí. 

Pyrolýzní procesy mohou být obecně charakterizovány rovnicí:  

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐 + 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 ⇒  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻6 + 𝐶𝐻2𝑂 + 𝑑𝑒ℎ𝑒𝑡 +

 𝑘𝑜𝑘𝑠            (7) [2]. 

 

Fáze pyrolýzy: 

1. Při teplotách do 150 °C dochází k odpaření volné i hrubé vody a k desorpci 

adsorbovaných látek (CO2, CH4, C2H6, N2); z materiálu se mohou uvolňovat první 

páry těkavých uhlovodíků. 

2. Za teplot 300–500 °C dochází k uvolňování velkého množství dehtových par 

a z materiálu odchází také vodní pára a CO2 vznikající odštěpováním 

hydroxylových a karboxylových skupin. Nejvíce vyvíjeným plynem je v tomto 

rozmezí teplot methan. 

3. Při teplotách nad 500 °C ustává vývoj dehtových par a v reaktoru zůstává pevný 

zbytek (polokoks). 

4. Při teplotách vyšších než 600 °C odcházejí z reaktoru již jen plynné produkty 

(s rostoucí teplotou roste obsah vodíku a klesá obsah methanu) a polokoks se 

za těchto teplot přeměňuje na koks [26]. 

 

3.2.1 Druhy pyrolýzy 

 
Podle teploty reakce se rozlišují 2 druhy pyrolýzy: 
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➢ Nízkoteplotní pyrolýza (teploty pod 800 ᵒC). 

➢ Vysokoteplotní pyrolýza (teploty nad 800 ᵒC). 

V této kapitole budou popsány procesy a produkty každého typu pyrolýzy. 

Nízkoteplotní pyrolýza (obrázek 4): odpad se ohřívá v reaktoru na teplotu 350-550 ᵒC bez 

přívodu vzduchu. Stabilní teplota a úplná absence kyslíku zajišťují probíhání procesů (ohřev, 

odplyňování, rozklad uhlovodíků) bez obtíží a bez hoření odpadu. Při tomto typu pyrolýzy 

chemické složení odpadu a poměr organických látek nehraje velkou roli, pyrolýzní plyn bude 

mít vždy téměř stejné složení: (hořlavé složky: CO, CH4, H2, C2H4, H2S), (nehořlavé složky: 

CO2, N2). Poměr hořlavých složek je značně větší a zaleží na provozních parametrech (rychlost 

ohřevu, teplota, tlak, použití katalyzátorů) a na složení odpadu, například plyn, vyrobený 

z odpadu s velkým podílem složek potravin, bude mít větší vlhkost než plyn, vyrobený 

z odpadu s velkým podílem plastů. 

 

Obrázek 4 Schéma nízkoteplotní pyrolýzy [17]. 

 

Výhody nízkoteplotní pyrolýzy: 

➢ Nízká závislost kvality plynu na složení použitého odpadu. 

➢ Absence jedovatých oxidů síry a dusíku. 

Nevýhody nízkoteplotní pyrolýzy: 

➢ Neprobíhá úplný rozklad dioxinů obsazených v odpadu. 

➢ Drahý provoz. 

➢ Těžké kovy zůstávají v tuhém zbytku [17]. 

 

Vysokoteplotní pyrolýza: Proces začíná tříděním odpadů, odstraňují se kovové složky, odpad 

se rozmělní a vysuší, pak následuje pyrolýzní proces (vzniká pyrolýzní plyn, olej, tuhé zbytky 
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a taky látky znečišťující plyn, například Cl2, F2, N2. Celý proces končí čištěním a ochlazením 

plynu. 

Výhody vysokoteplotní pyrolýzy:  

➢ Lze zpracovávat odpad s nízkým obsahem hořlavých složek. 

➢ Čistý pyrolýzní plyn. 

➢ Lze použit kapalné a tuhé zbytky. 

Nevýhody nízkoteplotní pyrolýzy: 

➢ Drahý provoz. 

➢ Nutné třídění a rozmělnění odpadu [17]. 

 

3.3 Zplyňování komunálního odpadu 

 
Zplyňování odpadů je řízený tepelný rozklad odpadních látek pří teplotách nad 700 ᵒC 

za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, směřující k přeměně uhlíkatých 

materiálů na plynné hořlavé látky požadovaného složení. Z chemického hlediska je zplyňování 

přeměna pevných látek obsahujících uhlík, kapalin, ale také plynů za částečné oxidace 

kyslíkem, H2O nebo CO2 [2].  

Reakce probíhající při zplyňování: 

➢ S kyslíkem: 

 

𝐶 +
1

2
𝑂2 ⇒ 𝐶𝑂 

(8) 

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 ⇒ 𝐶𝑂2 

(9) 

𝐶 + 𝑂2 ⇒ 𝐶𝑂2 (10) 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 ⇒ 𝐻2𝑂 

(11) 

𝐶𝑛𝐻𝑚 +
𝑛

2
𝑂2 ⇒ 𝑛𝐶𝑂 +  

𝑚

2
𝐻2 (12) 

 

➢ S vodní párou: 

𝐶 + 𝐻2𝑂 ⇒ 𝐶𝑂 + 𝐻2 (13) 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇒ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 (14) 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇒ 𝐶𝑂 + 3𝐻2 (15) 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛𝐻2𝑂 ⇒ 𝑛𝐶𝑂 + (𝑛 +  
𝑚

2
) 𝐻2 (16) 

 

➢ S oxidem uhličitým: 

 

𝐶 + 𝐶𝑂2 ⇒ 2𝐶𝑂 (17) 
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𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛𝐶𝑂2 ⇒ 2𝑛𝐶𝑂 +
𝑚

2
𝐻2 (18) [18]. 

 

V závislosti na podmínkách zplyňování vznikají plyny různého složení, které se odlišují různou 

výhřevností (výhřevnost plynu kolísá v rozmezí 4-10 MJ/mn
3). Pro procesy tepelného 

zpracování odpadů může mít zplyňování velký význam, protože se při přeměně v odpadu 

obsažená chemická energie pouze zčásti přemění na nevyužitelné teplo [2]. 

Schéma zplyňovacího rektoru je zobrazeno na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Schéma protiproudého zplyňovacího reaktoru. 

 

Před zplyňováním se odpad třídí, musí být odstraněny kovy, sklo a inertní složky. Pak následuje 

proces zplyňování, který lze rozdělit na 4 fáze: 

1. Sušení – ohřev paliva s odpařením vázané vody. Probíhá při teplotě do 200 ᵒC, cílem je 

dosáhnout vlhkosti 15 %. 

2. Pyrolýza – tepelný rozklad paliva na plynné složky, kondenzující páry, polokoks, 

následné tepelné štěpení par na plyn a pevný uhlík. Probíhá při teplotě 300-700 ᵒC. 
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3. Redukce – zplyňování pevného uhlíku párou nebo oxidem uhličitým. V této fázi probíhá 

přeměna H2O na H2, CO2 na CO, současně může uhlík reagovat s vodíkem za vzniku 

metanu CH4.  Reakce probíhají bez přítomnosti kyslíku. 

4. Oxidace – částečná oxidace hořlavých plynů, složek a pevného uhlíku. Pásmo oxidace 

se nachází v oblasti přívodu zplyňovacího média. Spalovací exotermická reakce v této 

oblasti dodává potřebné teplo pro endotermickou reakci zplyňovacího procesu. 

Při použití zplyňovacího media kyslíku nebo vzduchu (stechiometrický koeficient mezi 

0,3 až 0,5) se vytváří v oblasti vstupu tohoto media oxidační vrstva s teplotou mezi 800–

1500 °C [19]. 

3.3.1 Technologie plazmového zplyňování odpadu 

 
Technologie zplyňování odpadu se rozvíjely, cílem vědců je nalézt metodu likvidace odpadu 

s co největší účinností a co nejmenším vlivem na životní prostředí, taky tato metoda má být 

ekonomicky výhodná. Tak došlo ke zlepšení metody zplyňování odpadu – plazmové 

zplyňování odpadu. 

Tato metoda  pracuje na principu vysokoteplotní pyrolýzy, tj. při teplotách několik tisíc stupňů 

Celsia za nedostatku vzduchu se rozkládá odpad na základní jednoduché molekuly. Hlavním 

produktem, který je tímto procesem získáván, je tzv. syntetický plyn, který je dále energeticky 

využíván. 

Na obrázku 6 je zobrazeno schéma plazmového zplyňovacího reaktoru. 

 

Obrázek 6 Schéma plazmového zplyňovacího reaktoru [21]. 

 

Před dodáním odpadu do reaktoru se odpad upravuje na požadované parametry (suší se, drtí 

se), čímž se vytvoří více homogenní směs, která usnadňuje manipulaci a umožňuje lepší 

regulaci přísunu odpadu do plazmového reaktoru. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjAk7muh_fHAhVIliwKHbyNDfw&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FPyrol%25C3%25BDza&usg=AFQjCNHTcApdAWRVKND_lUnsPkZ0XKyMwQ&sig2=fT-ahJhn1DmKjO-40w3htQ&bvm=bv.102537793,d.bGg
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Pak se odpad dávkován do prostoru plazmového reaktoru, kde se uskutečňují procesy 

zplyňování a vitrifikace4. V reaktoru se nachází plazmový hořák, který se skládá z grafitových 

elektrod. Na elektrody je přiveden proud a vzniká mezi nimi oblouk, do kterého se pouští 

plazmový plyn (např. argon, dusík nebo vzduch), který se v elektrickém poli vysoké intenzity 

transformuje na plazmu. Teplota v okolí oblouku se pohybuje v rozsahu 2 000-10 000 °C. 

V plazmovém oblouku následně dochází k rozkladu organického a části anorganického odpadu 

na jednoduché plynné a kapalné sloučeniny. 

Výsledkem tohoto procesu je syntézní plyn, který se skládá především z vodíku a oxidu 

uhelnatého (v nepatrném množství mohou být přítomny oxid siřičitý, chlorovodík a vodní pára). 

Výhřevnost plynu = 5,5 – 12 MJ/m3. Před energetickým využitím se nejdříve syntézní plyn 

musí vyčistit. Odstraňují se z něj oxidy síry (SOx) a kyselina chlorovodíková (HCl), dále potom 

prachové částice, těžké kovy a vlhkost. Vyčištěný syntézní plyn se používá v kogeneračních 

jednotkách5 nebo k transformaci na syntetický benzín. Odpady, které se netransformují v plyn 

jsou roztaveny a na dně reaktoru vytvoří kovovou slitinu a strusku. Po vitrifikaci se z nich 

vytvoří skelná fáze, kterou je pak možné využit ve stavebnictví [20]. 

 

                                                

 

4 Vitrifikace – proces přeměny substance nějakého materiálu ve sklo. 
5 Kogenerační jednotka – zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. 
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4 Přehled spaloven komunálního odpadu v ČR 
V současné době je spalování odpadu nejpoužívanější technologií energetického využití 

odpadu. V České republice jsou 4 spalovny komunálního odpadu: 

1. ZEVO v Praze. 

2. TERMIZO v Liberci. 

3. SAKO v Brně. 

4. ZEVO (Plzeňská teplárenská) v Plzni.  

V této kapitole bude uveden stručný popis každé spalovny. 

 

4.1 Spalovna ZEVO Praha 
Nachází se v Malešicích, v provozu od roku 1998. Základem technologického zařízení jsou 

čtyři kotle s válcovými rošty, každý může za hodinu spálit až 15 t TKO a vyrobit 36 t páry (235 

°C, tlak 1,37 MPa). Ročně se zpracuje 210000 tun KO a vyrábí okolo 35 GWh elektrické 

energie a 840 TJ tepla (teplárenský modul6 e = 0,15) [22]. Obsah znečisťujících látek ve 

spalinách se pohybuje do 10 % limitu. Schéma spalovny ZEVO je zobrazeno na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Schéma spalovny ZEVO Praha [23]. 

 

 

 

                                                

 

6 Teplárenský modul6(e) – podíl množství vyrobené elektrické energie ku množství vyrobené tepelné energii.  
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Ze schématu je vidět, že čištění spalin probíhá ve čtyř stupních: 

1. Rozprašovací sušárna na předčištění prachových částic, kyselých složek a těžkých 

kovů. 

2. Odstranění tuhých znečišťujících látek pomocí elektroodlučovače.  

3. Odstranění NOx, dioxinů a furanů v katalytickém reaktoru (selektivní katalytický 

metoda). 

4. Dvoustupňové mokré čištění (pračka + absorbér). Odstranění chloridů, fluoridů, 

bromidů, SO2 a SO3. 

 

4.2 Spalovna TERMIZO Liberec 

 
Spalovna je v provozu od roku 1999. Ročně využívá až 96000 tun KO, dodává 13 GWh 

elektrické energie a 700 TJ tepla (teplárenský modul e = 0,07). ZEVO TERMIZO dokáže svou 

výrobou tepla v letních měsících pokrýt téměř veškeré potřeby města Liberec. 

Liberecké ZEVO je spojeno s Teplárnou Liberec energetickým uzlem, což umožňuje využít 

synergického efektu, například při odběru vody potřebné pro výrobu páry, zemního plynu 

apod., stejně tak i při dodávkách vyrobené energie do soustavy CZT [22]. 

Spalovna má čtyř stupňový systém čištění spalin: 

1. Redukce NOx probíhá pomocí selektivní nekatalytické metody: do spalovací komory je 

dávkován 25% roztok čpavkové vody (NH4OH). 

2. Zachycení popílku elektroodlučovačem. 

3. Katalytický rozklad organických látek typu PCDD/PCDF. Redukce obsahu 

PCDD/PCDF je realizována ve speciálním katalytickém textilním filtru Remedia, který 

zajišťuje dostatečnou destrukci těchto látek na neškodné složky. Zachytí se na něm 

zbytkový popílek, který prochází elektrofiltrem.  

4. Čištění anorganických složek spalin v pračce:  

• Absorpce anorganických kyselin (ochladí horké spaliny vstřikováním prací 

vody na teplotu jejich nasycení (přibližně 65 °C). Spaliny jsou nasycovány 

vodou, která pohlcuje největší díl anorganických kyselin (HCl, HF). V tomto 

stupni čištění se také odloučí těžké kovy (Hg, Cd, Zn, Pb atd.)) 

• Absorpce oxidů síry (SO2, SO3) ze spalin. Výplň pračky zajistí intenzivní styk 

mezi spalinami a změkčenou vodou s regulovaným dávkováním hydroxidu 

sodného (NaOH). Spaliny směřují zdola nahoru, prochází výplní proti proudu 

prací vody. Tím dochází k výměně látek a odstranění oxidů síry ze spalin při 

hodnotě pH cca 6 ve výstupní prací vodě. 

• Odlučování aerosolů: spaliny procházejí soustavou Venturiho trysek, kde 

zkrápěním tlakovou vodou probíhá proces odlučování aerosolů vznikajících při 

spalování, a hlavně při redukčních procesech NOx. Pak jsou spaliny vedeny přes 

výstupní odlučovač kapek. 
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4.3 Spalovna SAKO Brno 

 
Spalovna SAKO je v provozu od roku 1989. Základem jsou 2 kotle s vratisuvnými rošty Martin, 

každý kotel dokáže vyrábět 55 tun páry za hodinu (provozují se na 48 tun páry za hodinu 

z důvodu velkého zatížení přehříváků). Pára (400 °C, 40 bar) pak jde do kondenzační turbíny 

Siemens o výkonu 25 MW (provozuje se na 8 MW z důvodu velké dodávky tepla), turbína má 

1 regulovaný a 1 neregulovaný odběr páry. Spalovna dodává ročně 1000 TJ tepla a 46 GWh 

elektrické energie (teplárenský modul e = 0,17). Schéma SAKO je zobrazeno na obrázku 1. 

Ve spalovně SAKO se ročně spaluje 240000 tun KO. V letních měsících spalovna je základním 

zdrojem tepla v Brně. 

Čištění spalin probíhá v pěti stupních:  

1. Do spalovací komory se nastřikuje močovina ke snížení NOx (selektivní nekatalytická 

metoda). 

2. Adsorbce těžkých kovů a perzistentních organických polutantů typu PCDD/F, PCB 

a PAU (pomocí aktivního uhlí). 

3. Odsíření spalin nástřikem jemně rozprášené vodní vápenné suspenze do proudu spalin. 

Plynné spaliny z kotlů jsou přivedeny kouřovody do absorbérů, kde probíhá vyčištění 

spalin (polosuchá vápencová metoda). 

4. Do kouřovodu mezi absorbéry a textilní filtry je instalován čtvrtý stupeň čištění spalin, 

který je založen na suché vápenné metodě, spočívající v přídavku suchého hašeného 

vápna do proudu spalin. Tento systém čištění se spouští automaticky v případě 

zvýšených koncentrací kyselých složek spalin. 

5. Posledním stupněm je odstranění tuhých znečišťujících látek pomocí textilních filtrů.  

 

4.4 Spalovna ZEVO Plzeň 

 
Ve zkušebním provozu od roku 2016. Nominální parní výkon kotle (bez odběru páry pro čistění 

spalin 1,5t/h) = 43,880 t/h. Jmenovitý tlak přehřáté páry = 51 bar, jmenovitá teplota přehřáté 

páry = 425 °C [26]. Předpokládaná roční dodávka tepla = 440 TJ, elektrické energie = 36 GWh 

(teplárenský modul e = 0,29) [22].  

Schéma spalovny ZEVO Plzeň je zobrazeno na obrázku 8. 
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Obrázek 8 Schéma spalovny ZEVO Plzeň [24]. 

 

Čištění spalin:  

1. Rozprašovací sušárna s nástřikem odpadní vody. 

2. Textilní filtr. 

3. Dvoustupňová pračka spalin s odlučovačem kapek a aerosolů. 

4. Pojistný textilní filtr. 

5. Katalytický reaktor pro destrukci NOx (selektivní katalytická metoda) a dioxinů. 
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ZÁVĚR 

 
První kapitola je věnována vlastnostem komunálního odpadu, které mají vliv na skládkování a 

energetické využití, pak se popisují nebezpečné vlastnosti komunálních odpadů. Obecně nelze 

stanovit přesné hodnoty fyzikálních veličin a určit přesné vlastnosti odpadu, ty závisí na mnoha 

faktorech, jedním z nejdůležitějších je složení zkoumaného odpadu. 

Druhá kapitola popisuje složení komunálního odpadu v různých obcích, pak bylo provedeno 

porovnání složení odpadu a stanovení jeho závislosti na: počtu obyvatel (příklad Turecko), 

klimatu (příklad Nižnij Tagil a Krasnodar), úrovni života (příklad Dánsko a Turecko), čase 

(příklad Finsko (2013 a 2017), Dánsko (2009 a 2015)). 

V třetí kapitole byly popsány nejrozšířenější technologie termického využití odpadu (spalování, 

pyrolýza, zplyňování). 

Na základě kapitol 2 a 3 byl udělán návrh optimální technologie termického využití 

komunálního odpadu z hlediska jeho složení. 

Pro Finsko na základě dat z roku 2017 je zplyňování optimální technologií z důvodu nízkého 

podílu kovů, skla a vysokého podílu hořlavých složek. 

Pro Dánsko na základě dat z roku 2015 optimální technologií je spalování nebo pyrolýza 

z důvodu střední výhřevnosti odpadu. Vysoký podíl skla a inertních složek omezuje použití 

zplyňování. 

Ve městě Nižnij Tagil odpad má vysoký podíl hořlavých složek, ale je tam velký podíl kovů a 

skla, což negativně ovlivňuje a komplikuje zplyňování. Z tohoto důvodu na základě dat z roku 

2018 je pyrolýza optimální technologií. 

Ve městě Krasnodar odpad má střední výhřevnost, v odpadu je zároveň vysoký podíl biologické 

složky, což nemá dobrý vliv na spalování, přítomnost vysokého podílu skla komplikuje 

zplyňování, z tohoto důvodu je pyrolýza optimální technologií. 

Na základě dat z Turecka z roku 2015 v obcích s počtem obyvatel méně 20000, odpad má 

nízkou výhřevnost, což omezuje použití spalování a zplyňování, z tohoto důvodu je pyrolýza 

optimální technologií. Ve městech s počtem obyvatel nad 20000 odpad má větší podíl 

hořlavých složek, střední podíl kovů a skla, vysoký podíl biologického odpadu, v tomto případě 

nelze navrhnout optimální technologii na základě složení odpadu. 

Ve čtvrté kapitole byly popsány spalovny odpadu v České Republice: ZEVO v Praze, 

TERMIZO v Liberci, SAKO v Brně, ZEVO (Plzeňská teplárenská) v Plzni. Největší tepelný a 

elektrický výkon má spalovna SAKO v Brně. Nejvyšší teplárenský modul má spalovna ZEVO 

v Plzni. Všechny spalovny mají kvalitní systémy čištění spalin, které zajišťují odpovídající 

legislativě hodnoty emise.   
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