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ABSTRAKT 

V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů 

a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme 

se na legislativa a normy nakládání s odpady. Nahlédneme také do statistik produkce 

a zpracování odpadů u nás v ČR a v EU.  Zaměříme se i na moţnost zpracování odpadu jako 

suroviny pro výrobu energie a hypotézu vývoje odpadového hospodářství ČR. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  odpad; produkce odpadu; nakládání s odpadem; komunální odpad; 

Evropská unie; energetické vyuţití odpadů; spalovna 
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ABSTRACT 

In this task we will talk over the problems in this current society from the aspect of waste 

production and treatment in European Union. We will classify the waste distribution 

to the categories, we will focus for the legislatives and the standards of waste management. 

Also we will preview the production statistics and waste logistic in the Czech Republic and EU. 

We will focus even for the waste processing like a material for the energy production 

and development of waste economy hypothesis. 

 

KEY WORDS:  waste; waste generation; waste treatment; waste management; 

municipal waste; the European Union; waste to energy; waste to 

energy plant 
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ÚVOD 
Dnešní doba je zaměřená na výrobu, dodání, vyuţití, spotřebu a likvidaci. Ať uţ se bavíme 

o čemkoliv, můţeme si pod tímto pojmem představit spousty věcí, jako například potraviny, 

elektroniku, automobily, šaty, hygienické prostředky, stavebnictví a mnoho dalšího. Málokdo 

si uvědomuje, kolik produktů vlastně ani nepotřebujeme. Kdyţ kupujeme pastu na zuby, 

nepotřebujeme její obal, ale musíme ji v něčem udrţovat. Obal nakonec vyhodíme, je nám 

k ničemu. A takto se zachází s ohromným mnoţství surovin, ze kterých lidstvo vyrábí produkt, 

na nějaký čas jej vyuţije a nakonec vyhodí jako nepotřebný předmět. 

V dřívějších dobách, kdy lidé nosili vodu ve vědrech, jedli to, co si zrovna uvařili ze zásob 

svých polí a zahrádek, nebyl takový problém s nakládání s odpady jako dnes. Dnešní populace 

vyprodukuje miliony tun odpadu ročně. Otázkou je, kam s ním? Nebo jak jej znovu vyuţít? 

Nabízí několik známých moţností, jak nakládat s odpady. Dnešní společnost a vládní organizace 

si uvědomují hrozbu dopadu odpadu na ţivotní prostředí naší planety. Na toto téma se vztahuje 

několik norem a legislativ. 

Hlavní otázkou samotného odpadu je co největší omezení jeho produkce a minimalizace 

odpadů škodlivých ţivotnímu prostředí. Ale v mnoha aspektech lidského počínání se odpadům 

nevyhneme. Proto je důleţité zaměřovat se i na moţnosti následného zpracování. To je 

prováděno mimo jiné skládkováním, tříděním a následnou recyklací a spalováním pro energetické 

vyuţití. Vyuţití odpadu ke spalování ve spalovnách, kde se energie získaná z odpadu převádí 

na energii tepelnou a elektrickou, je v dnešní době často diskutovaná a zároveň odsuzovaná 

záleţitost. K negativnímu pohledu na spalovny přispívají obavy o znečišťování ovzduší. V dnešní 

době ale normy, legislativy, technologie a jejich rozvoj spějí k efektivnímu vyuţívání odpadu 

k výrobě energie a přitom řeší i problematiku dopadu na ţivotní prostředí. 
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1 ODPAD 
Vzhledem k rychlému rozvoji společnosti a technologií se rozrůstá spotřeba materiálu. 

Zvyšující se spotřeba materiálu ale zároveň sniţuje zdroje surovin, ze kterých se materiály 

vyrábí. Zároveň narůstá mnoţství vyprodukovaného odpadu. 

V celosvětovém měřítku od dob druhé poloviny 19 století začala lidská populace rapidně 

růst. Do té doby nedosáhla lidská populace jedné miliardy lidí. Do té doby byli lidé závislí 

na produkci zdrojů se slunečního svitu, z toho, co se ten rok urodilo, co vyrostlo. Jen tolik mohli 

spotřebovat. Planeta sama o sobě byla schopná uţivit miliardu lidí. Ale s objevem uloţené 

energie v ropě, uhlí a fosilních palivech začala stoupat produkce surovin pro uspokojení 

základních lidských potřeb a tím se otevřel potenciál pro populační růst. Ţivot se stal jednodušší. 

V kaţdé minutě se na světě narodí asi 250 dětí a zároveň 100 lidí zemře. Od poloviny 19. století 

do počátku 21. století vzrostla populace téměř sedminásobně. Tento nárůst vede k většímu vlivu 

člověka na ţivotní prostředí, k větším potřebám, zvětšení produkce materiálů, spotřebě surovin, 

ale také i k obrovskému nárůstu produkce odpadů [1]. 

 

Obr. 1-1 Vzrůstající populace na planetě [2]. 

V podstatě od počátku zemědělské výroby, zakládání kolonií a sídel docházelo ke stále 

častějším a rozsáhlejším zásahům člověka do ţivotního prostředí. Šlo především o mýcení lesů, 

vypalování trávy a podobně. Tyto zásahy byly pouze lokálního charakteru a nijak významně 

se neprojevovaly v globálním měřítku. Ale od dob průmyslové revoluce, kdy se začaly vyuţívat 

nové technologie, materiály a procesy výroby, kdy začala rapidně růst populace a odstartovala 

se kolonizace celé planety, roste hospodářský vývoj a s ním i vyuţívání přírodních zdrojů, které 

vede ke zvyšování zátěţe na ţivotní prostředí. V současné době je kladen stále větší nárok 

na spotřebu surovin pro výrobu materiálů i pro výrobu energie. Nárůst spotřeby těchto surovin je 

obrovský a hrozí, ţe povede k nedostatku surovin, jehoţ důsledkem je stále rostoucí cena surovin 
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i energií. U některých, jako je například uhlí nebo ropa, byla těţba za posledních 20 let větší, neţ 

za předešlých 100 let. Růst zátěţe na ţivotní prostředí je exponenciální a skládá se z několika 

různých faktorů. Je evidentní, ţe tento růst nemůţe být trvalý, protoţe by to vedlo ke globální 

katastrofě. Proto se lidstvo začíná stále více zaměřovat na trvale udrţitelný rozvoj. A k němu 

patří i produkce a nakládání s odpady [3]. 

Vznik odpadů a jeho rozvoj vyvolává obavy a je tématem politiky, protoţe uţ samotný vznik 

velkého mnoţství odpadů je známkou špatného a environmentálně neefektivního vyuţití 

přírodních zdrojů. Zpracování odpadů mimo jiné produkuje i emise vypouštěné do ovzduší, půdy 

a vody, způsobuje hluk a další obtěţující vlivy, které mohou přispívat k problémům s ekologií 

a jsou také ekonomicky nákladné. 

Politiku v oblasti odpadového hospodářství (OH) v rámci EU zajišťuje soubor směrnic a 

nařízení Evropského parlamentu a rady. Ta vydala v roce 2008 rámcovou směrnici o odpadech 

2008/98/ES, upravující původní nařízení z roku 1975. Tímto nařízením se od roku 2010 musí 

řídit všechny členské státy. Členských států, pro které se stanovuje právní rámec pro nakládání 

s odpady ve Společenství EU, je 28 (tzv. EU-28), mezi které patří i Česká republika. 

Odpad, jeho definici, rozdělení, nakládání s odpady apod. ukládá pro ČR Zákon 

č. 185/2000 Sb. v platném znění. V zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, je odpad definován jako kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Vzhledem k různorodosti odpadů byl zřízen Katalog odpadů, 

který je součástí § 1 Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů v příloze 

č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. [4]. 

Důleţitým trendem pro omezování produkce a nakládání s odpady, stanoveným Evropským 

parlamentem z roku 2008, je hierarchie nakládání s odpady, která je uvedena v zákoně 

o odpadech č. 185/2001 v platném znění.  

 

Obr. 1-2 Hierarchie nakládání s odpady [5]. 
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Základní myšlenkou této směrnice je omezení produkce odpadů, recyklace odpadů a také 

zodpovědnost kaţdého státu za vyprodukovaný odpad v rámci své země. Kaţdý stát přebírá 

zodpovědnost za vyuţití odpadů, kde se klade důraz na recyklaci nebo vyuţití ve formě výroby 

energie. Základním pilířem je omezení skládkování a skládkovat by se měly jen odpady, které 

nelze uvedenými způsoby dále zpracovat. V ČR se touto legislativou zabývá právě 

Zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění. [5]. 

Evropská unie v roce 1970 stanovila Statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evrop-

ském společenství (zkratka NACE) a nejnovější revidovaná verze je NACE Rev 2 z roku 2006. 

Je to soupis ekonomických oblastní pro statistická data, které slouţí ke srovnávání v celé 

Evropské unii a v menším měřítku podrobností i ve světovém měřítku. Členění statistik podle 

klasifikace NACE je povinné pro všechny členské státy EU [6]. 

Z hlediska odpadového hospodářství se do statistických souhrnů Eurostatu uvádí ucelené 

oblasti, které jsou v klasifikaci NACE uvedeny, a to: 

 A - Zemědělství, lesnictví a rybářství 

 B - Těţba a dobývání 

 C - Výrobní 

 D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu 

 F - Stavba a demolice 

Oblasti E a G-U se v některých statistických tabulkách Eurostatu uvádí do jednoho pole, 

označeném jako Ostatní ekonomické aktivity [4]. 

1.1 Komunální odpad 

Domovní odpad (DO), který je převáţnou částí odpadu komunálního, je dle legislativy 

tvořen veškerým odpadem vznikajícím na území obce z činností fyzických osob. Skládá 

se ze směsného odpadu, tříděného odpadu (papír, sklo, nápojové kartóny, plast), nebezpečný 

odpad, odpad ze zahrad, objemný odpad atd. V komunálním odpadu jsou zahrnuty i odpady 

podobné komunálnímu, dle katalogu odpadů. Podle zákona je původcem komunálního odpadu 

obec a ta se o komunální odpad musí postarat. Komunální odpad popisuje Zákon o odpadech 

§ 4 písm. b) [7]. 

Komunální odpad je chápán jako odpad, který pochází z neprodukční infrastruktury a vzniká 

na území obce. Zjednodušeně lze komunální odpad (KO) popsat rovnicí: 

KO = DO + OS + PONV 

kde: 

 DO = domovní odpad 

 OS = odpad ze sluţeb 

 PONV = průmyslový odpad nesouvisející s výrobou [8]. 
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Obr. 1.1-1 Produkce komunálního odpadu na osobu v ČR v r. 2012 [9]. 

Z Obr. 1.1-1 je patrný podíl jednotlivých sloţek komunálního odpadu na osobu v ČR 

za rok 2012. V tomto roce se vyprodukovalo 308 kg/osoba/rok odpadu, z toho 265 kg směsný 

odpad (86%), 14 kg papír (4,5%), 11 kg sklo (3,6%), 10 kg plasty (3,3%), 4kg kovy (1,3%) 

a 4 kg ostatní odděleně sbírané sloţky (1,3%). Tato data pochází z dat Eurostatu a ČSÚ. 

Některé sloţky komunálního odpadu: 

- Tuhý komunální odpad je odpad, který drţí svůj tvar a objem za normálních 

atmosférických podmínek.  

-  Domovní odpad je chápán jako běţný odpad z činnosti domácností, odpad denní spotřeby. 

Domovní odpad je dominantní sloţkou komunálního odpadu. Domovní odpad se skládá 

z několika segmentů. Podíl segmentů je závislý na různých faktorech, jako je velikost sídla, 

způsob vytápění, skladba obyvatel atd. Graf č. 1 zobrazuje sloţení komunálního odpadu  a podíl 

jednotlivých segmentů z oblasti domácností v ČR, vyuţívajících k vytápění plyn, elektřinu nebo 

centrální vytápění, coţ je v ČR 79% obyvatel. Segment "Ostatní odpady" je sloţen z minerálních 

odpadů, nebezpečných odpadů, jiných spalitelných odpadů jako je např. dřevo, elektroodpadů 

apod. Největší měrou kromě ostatního odpadu se podílí bioodpad. 
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-  Ţivnostenský odpad je podobný domovnímu, ale vzniká při nevýrobních činnostech osob 

právnických nebo fyzických oprávněných k podnikání (úřady, kanceláře apod.). Je to odpad 

z obchodu a sluţeb a průmyslový odpad, který nesouvisí s výrobou. Často se jedná o malé 

mnoţství odpadu vzhledem k drobným podnikatelským subjektům, proto tito původci mají 

moţnost vhazovat odpady do obecního systému nakládání s komunálním odpadem na základě 

písemné smlouvy.  

- Vyuţitelné sloţky komunálního odpadu jsou sloţky odpadů, roztříděné sběrem a tyto 

sloţky lze buďto po úpravě nebo přímo dále vyuţít. Jsou to sloţky druhu: papír, plasty, sklo, 

ţelezo a kovy, biologický odpad nebo textil.  

- Druhotná surovina je surovina vyuţitá přímo ve výrobním procesu k recyklaci. 

- Obal je výrobek z jakéhokoliv materiálu určený k uchovávání, ochraně, pojmutí, dodávce, 

manipulaci výrobků určený pro spotřebitele. Vratný obal je obal, který se vrací podle určeného 

postupu zpět a znovu se vyuţívá. 

- Nebezpečné sloţky, nebezpečný odpad jsou druhy odpadů s označením Nebezpečný 

odpad v Katalogu odpadů. O tomto rozhoduje § 4 a) zákona o odpadech a nebezpečný odpad je 

uveden v Seznamu nebezpečných odpadů vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb. 

- Biologicky rozloţitelný odpad (BRKO) je ta část odpadu, která se můţe anaerobně nebo 

aerobně rozloţit (zeleň, potraviny apod.). Tento odpad většinou produkují sady, zahrady, chatové 

oblasti, lesy, uliční zeleň, parky, lesoparky apod. Řadí se sem i odpady ze stravovacích zařízení, 

kuchyní apod.  

- Objemný odpad je odpad z domácnosti, který je příliš velký na ukládání do běţných 

odpadních nádob. Patří sem např. koberce, nábytek a jiné. Tento pojem není vymezen 

v legislativě odpadového hospodářství. 

- Směsný komunální odpad je zbytkový komunální odpad po oddělení dále vyuţitelných 

sloţek. 

- Ostatní odpady obcí jsou odpady vzniklé uţíváním pozemních komunikací a veřejných 

prostranství na území obce. Do tohoto odpadu se řadí smetí z ulic, odpadky z trţišť, volně 

pohozené odpadky a odpady z odpadkových košů. Tento pojem není vymezen v legislativě 

odpadového hospodářství [10]. 
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2 PRODUKCE ODPADU 

2.1 Produkce odpadu v EU 

V Evropské unii je vytvořeno společenství EU-28. Do tohoto společenství spadá 28 člen-

ských států, pro které platí i legislativa a nařízení Evropské unie mimo jiné i v odpadovém 

hospodářství a které se musí řídit směrnicí 2008/98/ES. Do EU-28 patří tyto státy: 

 Belgie (10,7 milionu obyvatel) 

 Bulharsko (7,6 milionu obyvatel) 

 Česká republika (10,5 milionu obyvatel) 

 Dánsko (5,5 milionu obyvatel) 

 Estonsko (1,3 milionu obyvatel) 

 Finsko (5,3 milionu obyvatel) 

 Francie (64,3 milionu obyvatel) 

 Chorvatsko (4,4 milionu obyvatel) 

 Irsko (4,5 milionu obyvatel) 

 Itálie (60 milionů obyvatel) 

 Kypr (0,8 milionu obyvatel)) 

 Litva (3,3 milionu obyvatel) 

 Lotyšsko (2,3 milionu obyvatel) 

 Lucembursko (0,5 milionu obyvatel) 

 Maďarsko (10 milionů obyvatel) 

 Malta (0,4 milionu obyvatel) 

 Německo (82 milionů obyvatel) 

 Nizozemsko (16,4 milionu obyvatel) 

 Polsko (38,1 milionu obyvatel) 

 Portugalsko (10,6 milionu obyvatel) 

 Rakousko (8,3 milionu obyvatel) 

 Rumunsko (21,5 milionu obyvatel) 

 Řecko (11,2 milionu obyvatel) 

 Slovensko (5,4 milionu obyvatel) 

 Slovinsko (2 miliony obyvatel) 

 Spojené království (61,7 milionu obyvatel) 

 Španělsko (45,8 milionu obyvatel) 

 Švédsko (9,2 milionu obyvatel) 

Největší podíl co do počtu obyvatel v EU-28 má Německo (15,98%), Francie (13,03%), 

Spojené království (12,68%) a Itálie (11,84%) [11]. 

Členské státy EU mají povinnost podle nařízení č. 2150/2002 z roku 2002 odvádět kaţdé 

2 roky údaje o odpadech v rámci harmonizované statistiky Společenství. Referenčním rokem je 

zde rok 2004, od kterého se odvíjejí data. Údaje jsou na Eurostatu dostupné po 4 referenčních 

letech. Z toho důvodu jsou nejaktuálnější data z roku 2010 a další aktualizace se bude provádět 

v červenci roku 2014. Některá data z Řecka, Itálie, Spojeného království a Lotyšska jsou 

provedeny odhadem Eurostatu pro potřebu vytvoření statistik [4]. 
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Tab. 2.1-1 Produkce odpadu v zemích EU-28 (v tunách) [13]. 

Stát 2004 2006 2008 2010 

EU28 2 625 170 000 ? 2 498 360 000 2 505 400 000 

Německo 364 021 937 363 786 069 372 796 355 363 544 995 

Francie 296 580 889 312 297 824 345 002 210 355 081 245 

Spojené království 357 543 601 346 143 765 334 127 092 259 068 259 

Rumunsko 369 300 408 344 356 921 189 138 507 219 309 676 

Bulharsko 201 020 467 162 881 368 167 646 316 167 202 658 

Polsko 154 713 242 170 230 263 138 741 617 159 457 923 

Itálie 139 806 106 155 025 054 179 034 461 158 627 618 

Španělsko 160 668 134 160 946 629 149 254 157 137 518 902 

Švédsko 91 759 469 94 971 307 86 168 590 117 645 185 

Nizozemí 92 448 121 99 166 563 102 648 605 119 255 004 

Finsko 69 708 476 72 205 476 81 792 854 104 336 944 

Řecko 34 952 676 51 324 662 68 643 963 70 432 705 

Belgie 52 809 345 59 351 721 48 621 916 62 537 180 

Portugalsko 29 317 295 34 952 771 36 479 845 38 347 408 

Rakousko 53 020 950 54 286 603 56 308 766 34 882 606 

Česká republika 29 275 743 24 745 752 25 419 695 23 757 566 

Estonsko 20 860 680 18 932 903 19 583 855 19 000 195 

Dánsko 12 588 952 14 703 138 15 155 208 20 965 360 

Irsko 24 499 142 29 599 175 22 502 816 19 807 586 

Maďarsko 24 660 920 22 287 476 16 949 197 15 735 423 

Lucembursko 8 315 766 9 586 405 9 592 144 10 440 086 

Slovensko 10 668 411 14 501 495 11 472 008 9 384 112 

Slovinsko 5 770 505 6 035 829 5 038 401 5 159 112 

Litva 7 010 178 6 563 688 6 333 352 5 583 082 

Chorvatsko 7 208 688 ? 4 172 152 3 157 672 

Kypr 2 241 520 1 248 723 1 842 781 2 372 750 

Malta 3 146 062 2 861 489 2 399 278 1 288 137 

Lotyšsko 1 257 225 1 858 551 1 495 084 1 498 200 

 

Tabulka 2.1-1 ukazuje, kolik kilogramů odpadu se vyprodukovalo v rámci EU28 a také 

v kaţdé členské zemi společnosti EU-28, a to za roky 2004, 2006, 2008 a 2010. Z této tabulky, 

která je vytvořena ze zdrojů Eurostatu, je zřejmé, ţe produkce odpadu se z roku 2004 do roku 

2008 v rámci EU-28 sníţila o 126 810 tisíc tun. Chybí zde záznam z roku 2006 kvůli absenci 

záznamu z Chorvatska. Oproti tomu se produkce odpadu z roku 2008 na rok 2010 zvýšila, 

a to o 7 040 tisíc tun. 
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V roce 2010 se v rámci EU-28 vyprodukovalo 2 505 400 tisíc tun odpadu, z toho 

101 370 tisíc tun odpadu nebezpečného, coţ představuje cca 4% z celkové produkce. V průměru 

na jednoho obyvatele spadá přibliţně 5 tun odpadu, z toho přibliţně 200 kg nebezpečného [14]. 

Největší producenti odpadu v rámci EU-28 jsou podle této tabulky (která je řazená podle 

posledních údajů z roku 2010) Německo s téměř 363 545 tisíci tun (14,51%), dále Francie 

s 355 081 tisíci tun (14,17%) a Spojené království s 259 068 tisíci tun (10,34%). 

 

Obr. 2.1-1 Vývoj produkce odpadů v zemích EU-28 z let 2004, 2006, 2008, 2010. 

 

 

Obr. 2.1-2 Vývoj produkce odpadů v zemích EU-28 z let 2004, 2006, 2008, 2010. 
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V Obr. 2.1-1 a Obr. 2.1-2 je graficky znázorněn růst a pokles v produkci odpadů jednotlivých 

států EU-28 mezi lety 2004 a 2010. Data pro tvorbu grafů jsou čerpána z Tab. 2.1-1. Z obrázků je 

patrné, ţe některé státy dokázaly rapidně sníţit produkci odpadů, jiné jen nepatrně a některé státy 

zaznamenávají nárůst produkce odpadů. 

Tab. 2.1-2 Produkce odpadu v EU-28 r. 2010 podle hlavních činností (v tunách) [13]. 

Stát Celkem A B C 
G-

U_X_G4677 

EU28 2 505 400 000 39 440 000 671 780 000 275 580 000 149 670 000 

Německo 363 544 995 256 272 24 493 073 48 981 040 18 320 100 

Francie 355 081 245 1 681 799 1 053 025 20 382 052 25 580 009 

Spojené království 259 068 259 494 404 23 091 833 19 969 914 31 647 664 

Rumunsko 219 309 676 18 352 682 177 404 277 7 862 374 2 372 923 

Bulharsko 167 202 658 618 107 150 214 030 3 306 468 821 232 

Polsko 159 457 923 1 543 029 61 547 018 28 617 767 3 259 794 

Itálie 158 627 618 310 912 705 765 35 927 619 4 663 689 

Španělsko 137 518 902 5 816 630 31 732 305 16 479 926 10 122 638 

Švédsko 117 645 185 308 946 89 026 207 7 822 631 1 831 142 

Nizozemí 119 255 004 3 948 255 184 387 14 093 779 5 635 789 

Finsko 104 336 944 2 772 031 54 851 000 15 211 273 1 477 742 

Řecko 70 432 705 5 073 44 793 197 4 940 825 1 413 293 

Belgie 62 537 180 231 033 1 701 225 14 543 379 5 130 877 

Portugalsko 38 347 408 193 001 1 205 899 9 765 544 7 534 689 

Rakousko 34 882 606 550 439 269 151 2 958 490 12 476 048 

Česká republika 23 757 566 113 683 114 572 4 202 465 1 079 516 

Estonsko 19 000 195 109 873 6 452 793 3 715 887 850 290 

Dánsko 20 965 360 201 095 41 276 1 918 929 4 335 697 

Irsko 19 807 586 101 143 2 195 671 3 259 089 7 033 799 

Maďarsko 15 735 423 487 655 86 587 3 134 037 1 600 670 

Lucembursko 10 440 086 2 547 18 358 497 680 214 402 

Slovensko 9 384 112 525 604 165 584 2 668 787 685 915 

Slovinsko 5 159 112 141 285 11 797 1 517 490 595 311 

Litva 5 583 082 455 855 6 838 2 652 937 477 566 

Chorvatsko 3 157 672 14 223 28 855 634 415 20 659 

Kypr 2 372 750 129 184 381 794 131 587 170 238 

Malta 1 288 137 2 889 0 8 747 135 750 

Lotyšsko 1 498 200 68 024 786 374 867 179 523 

A - Zemědělství, lesnictví, rybářství 

 B - Těţba a dobývání 

 C - Výrobní 

 G-U_X_G4677 - Sluţby (kromě velkoobchodu s odpadem a šrotem) 
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Tab. 2.1-3 Produkce odpadu v EU-28 r. 2010 podle hlavních činností (v tunách) [13]. 

Stát G4677 D E F EP_HH 

EU28 27 520 000 86 040 000 177 040 000 859 740 000 218 590 000 

Německo 283 691 9 087 238 34 821 753 190 990 217 36 311 611 

Francie 28 018 992 630 15 831 240 260 225 886 29 306 586 

Spojené království 17 133 599 6 239 285 25 982 762 105 560 291 28 948 507 

Rumunsko 19 981 5 887 624 1 045 160 237 502 6 127 153 

Bulharsko 92 937 8 032 225 1 642 442 78 880 2 396 337 

Polsko 1 023 155 20 290 801 13 468 440 20 818 234 8 889 685 

Itálie 1 678 268 2 660 218 20 862 092 59 340 134 32 478 921 

Španělsko 309 711 2 339 062 9 573 922 37 946 523 23 198 185 

Švédsko 804 807 1 478 523 2 953 431 9 381 226 4 038 272 

Nizozemí 59 480 1 155 930 7 041 502 78 063 887 9 071 995 

Finsko 7 205 1 444 619 2 246 918 24 645 393 1 680 763 

Řecko 0 11 028 582 968 136 2 086 080 5 197 519 

Belgie 1 616 499 1 210 262 15 260 302 18 164 920 4 678 683 

Portugalsko 615 280 455 505 2 043 284 11 070 556 5 463 650 

Rakousko 479 238 453 221 4 063 296 9 010 097 4 622 626 

Česká republika 679 730 1 540 399 3 339 288 9 353 673 3 334 240 

Estonsko 191 909 6 534 457 278 198 436 289 430 499 

Dánsko 1 474 622 516 778 6 865 512 3 175 530 2 435 921 

Irsko 140 689 333 651 3 403 754 1 609 762 1 730 028 

Maďarsko 454 737 2 718 233 1 316 394 3 072 214 2 864 896 

Lucembursko 12 867 2 057 575 357 8 731 351 385 467 

Slovensko 220 271 877 646 734 863 1 786 430 1 719 012 

Slovinsko 31 557 708 98 306 1 509 476 727 708 

Litva 67 705 67 601 236 404 356 773 1 261 402 

Chorvatsko 115 132 107 741 2 228 991 7 656 0 

Kypr 552 2 913 26 973 1 068 282 461 227 

Malta 0 536 13 328 988 788 138 099 

Lotyšsko 13 557 24 665 121 214 21 551 694 013 

G4677 - Velkoobchod s odpadem a šrotem 

D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu 

E - Zásobování vodou, kanalizace, odpady a sanacemi 

F - Stavba 

EP_HH - Domácnosti 
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Tab. 2.1-2 a Tab. 2.1-3 vyjadřuje rozdělení produkce odpadu za rok 2010 do kategorií podle 

hlavních ekonomických činností podle klasifikace NACE Rev 2, a to do kategorie A - Země-

dělství, lesnictví, rybářství, B - Těţba a dobývání, C - Výrobní, G-U_X_G4677 - Sluţby (kromě 

velkoobchodu s odpadem a šrotem), G4677 - Velkoobchod s odpadem a šrotem, D - Výroba 

a rozvod elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, E - Zásobování vodou, kanalizace, 

odpady a sanacemi, F - Stavba, dále je zde vyznačeno mnoţství odpadu z domácností pod 

označením EP_HH - Domácnosti. 

Podle dostupných dat, zpracovaných v obou tabulkách, převládala produkce odpadů v EU-28 

v roce 2010 ze stavebnictví (F), kde se vytvořilo 859 740 tisíc tun odpadu, coţ je cca 34,32% 

veškerého odpadu. Druhým největším odvětvím co se odpadů týče byla těţba a dobývání (B), 

které vyprodukovalo 671 780 tisíc tun odpadu, coţ je cca 26,81% z celkového mnoţství odpadu. 

Většina odpadu byla tvořena půdou a minerálním odpadem, jako jsou odpady ze staveb, silnic, 

demolic, vytěţená zemina a hlušina aj. V domácnostech (EP_HH) se vyprodukovalo 

218 590 tisíc tun odpadu, coţ je z celkového mnoţství cca 8,72%. 

Jak plyne z obrázků Obr. 2.1-1 a Obr 2.1-2, z členských zemí dokázalo 15 zemí svou 

produkci do roku 2010 oproti roku 2004 sníţit. Jsou to: Německo, Spojené království, 

Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Rakousko, Česká republika, Irsko, Estonsko, Maďarsko, 

Slovensko, Litva, Slovinsko, Chorvatsko a Malta. Největší sníţení produkce odpadu 

zaznamenalo Rumunsko (o 149 990 732 tun), Spojené království (o 98 475 342 tun), Bulharsko 

(o 33 817 809 tun), Španělsko (o 23 149 232 tun) a Rakousko (o 18 138 344 tun). 

Naopak z členských zemí nedokázalo 13 zemí zmenšit produkované mnoţství odpadu oproti 

roku 2004. V těchto zemích byl zaznamenán nárůst. Jsou to: Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, 

Polsko, Dánsko, Portugalsko, Belgie, Itálie, Švédsko, Nizozemí, Finsko, Řecko, Francie. Z těchto 

zemí byl největší nárůst zaznamenán ve Francii (o 58 500 356 tun), Řecku (o 35 480 029 tun), 

Finsku (o 34 628 468 tun), Nizozemí (o 26 806 883 tun) a Švédsku (o 25 885 716 tun).  
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Tab. 2.1-4 Srovnání produkce odpadu v domácnostech [13]. 

Stát 
2004 2006 

[t] [kg/osoba] [t] [kg/osoba] 

EU28 210 970 000 427 ? ? 

Německo 38 007 849 461 34 626 019 420 

Itálie 31 149 585 535 32 522 650 552 

Francie 25 688 700 411 26 832 200 423 

Spojené království 31 007 480 518 32 466 328 536 

Španělsko 24 409 990 572 24 078 307 546 

Švédsko 9 455 209 581 9 416 499 576 

Polsko 6 768 077 177 6 885 997 181 

Rumunsko 3 638 200 168 6 368 670 295 

Portugalsko 4 582 610 436 4 641 103 438 

Řecko 4 212 962 381 4 132 645 371 

Belgie 5 325 207 511 4 745 161 450 

Rakousko 3 441 041 421 3 711 839 449 

Nizozemí 4 079 432 454 4 340 669 478 

Česká republika 2 841 428 278 3 482 017 339 

Maďarsko 4 442 050 439 2 978 311 296 

Estonsko 2 016 209 373 2 069 635 381 

Bulharsko 2 633 592 338 2 928 981 380 

Dánsko 1 702 345 418 1 978 711 464 

Slovensko 1 475 121 274 1 623 306 301 

Finsko 1 164 497 223 1 191 220 226 

Slovinsko 601 749 175 1 298 932 383 

Litva 660 980 331 1 088 875 543 

Lotyšsko 543 490 235 853 889 373 

Kypr 367 353 497 356 520 461 

Irsko 401 989 298 411 633 306 

Lucembursko 221 014 482 191 580 405 

Malta 132 387 330 130 208 320 

Chorvatsko ? ? ? ? 

 

 

 

 

 

 

 



  2 Produkce odpadu 

 

26 

Tab. 2.1-5 Srovnání produkce odpadu v domácnostech [13]. 

Stát 
2008 2010 

[t] [kg/osoba] [t] [kg/osoba] 

EU28 219 270 000 436 218 590 000 432 

Německo 35 754 996 435 36 311 611 444 

Itálie 32 471 571 543 32 478 921 537 

Francie 29 310 520 457 29 306 586 452 

Spojené království 31 539 338 514 28 948 507 465 

Španělsko 24 431 321 536 23 198 185 504 

Švédsko 9 434 770 574 9 071 995 546 

Polsko 6 879 294 180 8 889 685 233 

Rumunsko 6 503 356 302 6 127 153 286 

Portugalsko 5 156 520 485 5 463 650 514 

Řecko 3 954 486 352 5 197 519 460 

Belgie 4 459 161 416 4 678 683 429 

Rakousko 3 819 277 458 4 622 626 551 

Nizozemí 4 393 002 476 4 038 272 431 

Česká republika 3 176 176 305 3 334 240 317 

Maďarsko 3 466 071 345 2 864 896 286 

Estonsko 2 514 155 458 2 435 921 439 

Bulharsko 2 907 121 381 2 396 337 318 

Dánsko 1 677 338 379 1 730 028 387 

Slovensko 1 772 426 328 1 719 012 317 

Finsko 1 674 400 315 1 680 763 313 

Slovinsko 1 362 620 406 1 261 402 384 

Litva 714 165 353 727 708 355 

Lotyšsko 606 077 267 694 013 310 

Kypr 432 858 546 461 227 556 

Irsko 439 973 328 430 499 321 

Lucembursko 276 272 565 385 467 760 

Malta 145 817 354 138 099 332 

Chorvatsko 0 0 0 0 

 

Tab. 2.1-4 a Tab. 2.1-5 ukazuje produkci odpadů v domácnostech v členských zemí EU-28 

a vyjadřuje také hodnotu mnoţství vyprodukovaného odpadu z domácností na osobu kaţdého 

státu. Data z Chorvatska nejsou dostupná a souhrnná data z EU-28 z roku 2006 také nejsou 

dostupná. Je zřejmé, ţe v rámci EU-28 se produkce domovního odpadu v roce 2010 oproti roku 

2004 zvýšila, a to o 7 620 000 tun. Z tabulek je patrné, ţe největším producentem odpadu 

z domácností za rok 2010 (podle kterého je tabulka řazena) je Německo, Itálie, Francie a Spojené 

království. V produkci odpadu na jednoho obyvatele je nejsilnější Lucembursko 

(760 kg/osoba). Z celkového počtu 27 zemí (Chorvatsko kvůli absenci údajů není v tomto 

souhrnu zahrnuto) se pouze v 9 zemí podařilo sníţit produkci domovního odpadu na jednoho 
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obyvatele mezi lety 2004 a 2010. Jsou to: Maďarsko, Belgie, Španělsko, Spojené království, 

Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Bulharsko a Německo. V ostatních 18 zemí je zaznamenán nárůst 

produkce domovního odpadu v poměru na jednoho obyvatele. Největší nárůst byl zaznamenán 

v Lucembursku, a to aţ o 278 kg/osoba. 

Rozdílné hodnoty různých zemí jsou kromě počtu obyvatel také způsobeny rozdíly 

v hospodářství a oblastech vzniku odpadu. Například mnoho odpadu v zemích, jako je Bulharsko, 

Estonsko, Finsko, Rumunsko a Švédsko, pochází z těţby a dobývání, kdeţto Lucembursko má 

vysokou produkci v oblasti minerálních odpadů ze stavebnictví [4]. 

Evropská unie si zakládá na Strategii udrţitelného rozvoje, podle kterého by měl existovat 

účinný vztah mezi vyuţívání přírodních zdrojů, vzniku odpadu a nakládání s ním. Cílem této 

strategie je oddělení vyuţívání přírodních zdrojů a vzniku odpadů od růstu hospodářství a zajistit 

udrţitelnou spotřebu tak, aby nepřesáhla moţnosti, které nám nabízí příroda. Evropská unie 

provedla v roce 2010 zhodnocení stavu v posunu v rámci této strategie. Podle této analýzy došlo 

k velkému pokroku, ke kterému patří změny v legislativách a právních předpisech, zvýšilo se 

recyklování a sníţilo skládkování. Obecně došlo i ke sníţení nebezpečných látek v různých 

druzích odpadu. Zpráva ale poukazuje na nedostatky v oblasti nepříznivého dopadu na ţivotní 

prostředí vlivem nárůstu odpadů, poukazuje na nedostatečné vyuţití moţností ke sníţení 

vyprodukovaných emisí skleníkových plynů a na moţnost zvýšení příleţitosti k vytvoření 

pracovních míst v oblasti environmentálních sluţeb, vyzývá k větší a lépe organizované 

recyklaci, ke zpřísnění postoje k předcházení vzniku odpadů tak, aby se mohlo dosáhnout cíle 

strategie Evropa 2020 k vytvoření hospodářského růstu [17]. 

Strategie Evropa 2020 stanovuje 7 základních pilířů a cílů, mezi kterými je i cíl v oblasti 

udrţitelného růstu. Skládá se ze 3 základních bodů: 

1. Sníţit emise skleníkových plynů o 20% oproti roku 1990. 

2. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20% v energetické spotřebě.  

3. Zvýšit energetickou účinnost o 20% 

V rámci této strategie je za cíl vyuţívání zdrojů účinným způsobem, vedoucím ke zmenšení 

závislosti ekonomického růstu na zdrojích, fosilních palivech a energii, dále přechod 

k nízkouhlíkové ekonomice a podpora podniků v tomto přechodu [18].  

2.2 Produkce odpadů v ČR 

V rámci České republiky zpracovává data včetně produkce odpadů Český statistický úřad 

(www.czso.cz). V sekci ţivotního prostředí je uváděn i statistický souhrn dat a informací 

o produkci odpadů a nakládání s odpady, který je zpracován v mnoha kategoriích, ať uţ podle 

ekonomických činností, krajů, podniků, katalogu odpadů apod. Statistický souhrn dat o odpadech 

se provádí jednou ročně [19]. 

Druhým institutem v ČR, který zpracovává data o odpadech, je Česká informační agentura 

ţivotního prostředí (CENIA – www.cenia.cz), konkrétně Informační systém odpadového 

hospodářství (ISOH). Data poté vyuţívá Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP). ISOH je 

celostátní informační databázový systém, který zahrnuje data o produkci a nakládání s odpady, 

obsahuje informace o zařízení pro vyuţití, úpravu a odstranění odpadů. Tento systém vznikl kvůli 

potřebě ukládání dat o odpadech. Tato data jsou vybraní původci a oprávněné osoby povinni 

ohlašovat kaţdý rok na základě zákona č. 185/2001 Sb. Zpracovaná data slouţí ke zjištění stavu 

o pokroku a vývoji v oblasti odpadů a jsou integrována do Plánu odpadového hospodářství 
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(POH), ve kterém se sleduje vývoj v jednotlivých oblastech nakládání s odpady, monitoruje 

se dopad opatření a aplikovaných strategií, zjišťuje se pomoc při formulaci strategických cílů 

a zjišťují se problémy v této strategii.  

Třetím orgánem, který zpracovává data o odpadech, je společnost EKO-KOM 

(www.ekokom.cz). Údaje z Českého statistického úřadu, EKO-KOMu a z Informačního systému 

odpadového hospodářství se kvůli jinému sběru a zpracování dat liší. V oblasti KO se data liší 

především kvůli jiné definici KO [20]. 

2.2.1 Produkce odpadů v ČR podle ČSÚ 

Tab. 2.2.1-1 Celková produkce odpadu v ČR za rok 2012 podle ČSÚ [21]. 

  
celkem 

[t] 

v tom [t]: 

nebezpečné ostatní 

Produkce odpadů celkem 23 435 996 1 488 345 21 947 651 

v tom:         

z podniků 
  

19 938 705 1 474 481 18 464 225 

z toho:                                                 

odpad podobný 

komunálnímu odpadu   
944 759 1 706 943 053 

z toho:                                         
CZ-

NACE 
      

zemědělství, lesnictví 

a rybářství 01-03 
196 065 4 383 191 681 

těţba a dobývání 
05-09 

167 420 10 329 157 091 

zpracovatelský průmysl 
10-33 

4 376 398 493 698 3 882 699 

výroba a rozvod elektřiny, 

plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu 35 

1 062 880 23 037 1 039 843 

činnosti související s 

odpadními vodami, odpady 

a sanacemi 37-39 

2 799 850 581 332 2 218 518 

stavebnictví 
41-43 

8 592 895 266 684 8 326 211 

doprava a skladování 
49-53 

231 961 17 218 214 743 

z obcí 3 497 291 13 864 3 483 426 

z toho                                                                 

komunální odpad                                                     3 232 643 6 793 3 225 850 

 

Tabulka 2.2.1-1 zobrazuje celkovou produkci odpadů podle ČSÚ v ČR za rok 2012, dále ji 

dělí na produkci z podniků a z obcí. Odpady z podniků se dále dělí na odpady podobné 

komunálnímu odpadu a odpady rozdělené podle ekonomických činností (označení CZ-NACE), 
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u odpadů z obcí máme ještě zvlášť vypsány komunální odpady. Ve všech těchto kategoriích je 

také zobrazeno, kolik odpadu bylo nebezpečného a jaký je podíl ostatního odpadu. 

Z tabulky vyplývá, ţe v rámci ČR bylo podle ČSÚ vyprodukováno celkem 23 435 996 tun 

odpadů, z toho 1 488 345 tun odpadu nebezpečného, coţ představuje přibliţně 6,35% veškerého 

odpadu. V rámci celkové produkce veškerých odpadů došlo oproti roku 2011 k poklesu o 0,6% 

a procentuální podíl odpadu nebezpečného zůstal stejný. V podnicích se vyprodukovalo celkově 

19 938 705 tun odpadu (85% z celkové produkce), z toho 1 474 481 tun odpadu nebezpečného 

(99% z celkové produkce nebezpečného odpadu). Nevyšší podíl z hlediska ekonomických 

činností byl ve stavebnictví o celkové hmotnosti 8 592 895 tun (36,7% z celkové produkce), coţ 

koresponduje se souhrnnými daty produkce odpadů v celé Evropské unii. Jedná se o odpady 

ze staveb a demolic, především sloţený z kamene, zeminy, ocele, betonu a ţeleza. Druhým 

největším odvětvím byl zpracovatelský průmysl. V rámci EU bylo druhým největším odvětvím 

těţba a dobývání, coţ je v rámci ČR odvětví s nejmenší produkcí, protoţe je zde málo těţebních 

prostor a aktivit oproti některým ostatním zemím. Podle zdrojů bylo zjištěno, ţe většina odpadů 

z podniků pochází ze 300 podniků, které produkují více neţ 10 000 tun odpadu ročně. Jejich 

podíl na celkovém mnoţství odpadů z podniků je 74% a v počtu všech zahrnutých podniků 

představují tito největší producenti pouze 2,2%. V obcích se celkově vyprodukovalo 

3 497 291 tun odpadu (15% z celkové produkce), z toho 13 864 tun odpadu nebezpečného 

(1% z celkové produkce nebezpečného odpadu). Oproti roku 2011 došlo k poklesu celkové 

produkce odpadů z obcí o 4,4%. V rámci odpadů z obcí spadalo 92,4% odpadu do skupiny 

20 - komunální odpady [22]. 

Tab. 2.2.1-2 Produkce KO v ČR v letech 2008-2012 podle ČSÚ (v tunách) [21]. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Produkce komunálních  

odpadů celkem 
3 175 934 3 309 667 3 334 240 3 357 877 3 232 643 

z toho:           

  běţný svoz 2 282 866 2 374 027 2 390 421 2 446 597 2 195 867 

  svoz objemného odpadu 362 054 402 899 352 339 361 592 312 708 

  odpady z komunálních 

      sluţeb  
76 804 72 438 62 587 66 204 56 574 

  odděleně sbírané sloţky 454 210 460 302 528 893 483 483 448 088 

z toho:           

 papír - - - 158 348 147 975 

 sklo - - - 120 358 112 872 

 plasty - - - 102 772 100 703 

 kovy - - - 53 164 40 841 

z toho:           

  biologicky rozloţitelný 

      odpad 
- - - 1 645 704 1 505 699 
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Tabulka 2.2.1-2 ukazuje mnoţství vyprodukovaného komunálního odpadu za roky 2008, 

2009, 2010, 2011 a 2012. Je zde zobrazen i podíl odděleně sbíraných sloţek (a jejich největší 

skupiny, jako je papír, sklo, plasty a kovy), podíl biologicky rozloţitelného odpadu 

a běţného svozu. Je patrné, ţe produkce komunálních odpadů se za uvedené roky drţí kolem 

3 milionů tun. V celkové produkci komunálních odpadů bylo za rok 2012 zaznamenáno 

3 232 643 tun odpadů, na jednoho obyvatele tedy spadá 308 kg. Největší část tvořil běţný svoz 

o celkové váze 2 195 867 tun, coţ představuje 68% z celkové produkce. Jedná se o odpad 

z kontejnerů, popelnic a svozových pytlů. Odděleně sbírané sloţky (tříděný odpad) byly 

vyprodukovány o hmotnosti 448 088 tun, coţ představuje 14% z celkové produkce [22]. 

 

 

Obr. 2.2.1-1 Vývoj produkce KO v letech 2002-2012 podle ČSÚ [21]. 

Obrázek 2.2.1-1 ukazuje vývoj produkce komunálních odpadů přepočtené na osobu za kaţdý 

rok od roku 2002 do roku 2012. Je patrné, ţe produkce odpadů narostla oproti roku 2002, 

ale na druhou stranu také tříděný odpad od roku 2002 roste. V roce 2002 tvořilo 16 kg na osobu 

vytříděného plastu, skla a papíru, v roce 2012 tato hodnota byla 43 kg na osobu, 

z toho 14 kg/osoba papíru, 11 kg/osoba skla, 10 kg/osoba papíru, 4 kg/osoba kovů 

a 4 kg/osoba ostatního odpadu [22]. 

Na Obr. 2.2.1-2 a 2.2.1-3 je znázorněna produkce odpadů podle krajů. Největším 

producentem průmyslových odpadů je Moravskoslezský kraj, ve kterém se v roce 2012 

vyprodukovalo 1 251 064 tun odpadu. V tomto kraji je velmi rozšířená těţba a dobývání a značný 

počet výrobních podniků. Nejvíce komunálního odpadu se vyprodukovalo ve Středočeském kraji, 

a to 482 589 tun komunálních odpadů. 

Pro vytvoření databáze produkce komunálního odpadu byl pouţitý matematicko-statistický 

model, který pramení z údajů ze vzorků obcí. Uvedené údaje pochází ze souhrnných dat 

od 7 392 podniků a 1 429 obcí na území ČR. Údaje jsou od podniků zjišťovány pouţitím 

tzv. „rotačního modelu“, který spočívá v kaţdoročním obeslání pouze nejvýznamnějších 
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ekonomických subjektů, ostatní menší subjekty jsou dotazovny jen jednou za tři roky. Hodnoty 

subjektů, které nejsou obeslány, jsou matematicky dopočítány [23]. 

 

 

Obr. 2.2.1-2 Rozdělení produkce odpadů podle krajů podle ČSÚ [21]. 

 

 

Obr. 2.2.1-3 Rozdělení produkce odpadů podle krajů podle ČSÚ [21]. 
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2.2.2 Produkce odpadů v ČR podle ISOH 

Ministerstvo ţivotního prostředí čerpá data z ISOH. Během sledovaného období došlo 

ke změnám metodiky sběru dat a ke změně ukazatelů v odpadovém hospodářství. Také došlo 

od roku 2009 k navýšení produkce odpadů kvůli dopočtům za producenty, kteří nedosahují 

limitu, od kterého nastává ohlašovací povinnost Trend produkce odpadů není kvůli těmto 

změnám moţné jednoznačně určit. 

Tab. 2.2.2-1 Produkce odpadů v ČR v letech 2007-2012 podle ISOH (10
3
 tun) [15]. 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková produkce 
30 403 30 782 32 267 31 811 30 672 30 023 

Ostatní odpady 
28 760 28 743 30 106 30 027 28 831 28 386 

Nebezpečné odpady 
1 643 2 038 2 161 1 784 1 841 1 637 

 

V Tab. 2.2.2-1 jsou uvedeny data produkce odpadů podle ISOH. Od roku 2009 je 

zaznamenán pokles produkce odpadů. V roce 2012 se v ČR podle ISOH vyprodukovalo 

30 023 tisíc tun odpadu, z toho 1 637 tisíc tun odpadu nebezpečného, coţ odpovídá 5,5% 

z celkové produkce odpadů. Oproti roku 2011 došlo k poklesu celkové produkce odpadů o 4%. 

Rozdíl ČSÚ v celkové produkci odpadů oproti ISOH je přes 6 580 tisíc tun. 

Tab. 2.2.2-2 Produkce komunálních odpadů v ČR v letech 2007-2012 podle ISOH [15]. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produkce KO [10
3
 t] 

3 846 3 812 5 324 5 362 5 388 5 193 

Podíl v celkové 

produkci odpadů [%] 12,7 12,4 16,5 16,9 17,6 17,3 

Produkce KO na 

obyvatele [kg/osoba] 373 366 507 510 513 494 

 

V Tab. 2.2.2-2 je zobrazen vývoj produkce komunálních odpadů v ČR podle ISOH. 

V roce 2012 bylo vyprodukováno 5 193 tisíc tun komunálního odpadu, coţ představovalo 17,3% 

z celkové produkce odpadů. Na jednoho obyvatele spadá 494 kg komunálního odpadu. Oproti 

roku 2011 došlo k poklesu produkce o 4%. Data ČSÚ se oproti ISOH opět liší, a to aţ o cca 1 960 

tisíc tun.  

Je patrný velký rozdíl hodnot ČSÚ a ISOH. Rozdíl v produkci KO mezi ČSÚ a ISOH 

je 38%. Tento rozdíl je daný jiným způsobem sběru dat, zpracování dat a také rozdílnou definicí 

především komunálních odpadů. Nelze zcela jednoznačně určit, která data jsou odpovídající. 

Touto problematikou a důsledky se zabývá kapitola 6.1 Metodika sběru a vyhodnocení dat v této 

bakalářské práci [15]. 
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3 ZPRACOVÁNÍ ODPADU 

3.1 Zpracování komunálního odpadu 

Zpracování komunálních odpadů se provádí několika způsoby. Nejčastějším způsobem 

nakládání s komunálním odpadem ve většině zemí je skládkování, dále recyklace a energetické 

vyuţívání komunálního odpadu coby palivo pro ZEVO (zařízení pro energetické vyuţívání 

odpadů). Tato zařízení mohou vyrábět z takto získané tepelné energie energii elektrickou nebo 

teplo ve formě páry nebo horké vody, které dodávají do distribuční sítě. Problematikou 

omezování skládkování komunálních odpadů včetně termínů dosaţení těchto cílů se zabývá 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. Evropská unie podává 

přísná stanoviska a technické poţadavky na skládky, zaměřuje se na předcházení nebo co největší 

omezení negativních účinků na ţivotní prostředí, povrchové a podzemní vody, ovzduší a lidské 

zdraví [24]. 

3.1.1 Skládkování 

Skládkování je jedno z nejlevnějších a nejvíce rozšířených způsobů nakládání s odpady. 

Na skládku se smí zaváţet jen určité druhy odpadů, kaţdá skládka má stanovené druhy odpadů, 

které můţe skládkovat. Rozlišujeme skládky interních odpadů (stavební suť, zemina apod.), 

ostatních odpadů (komunální odpad, objemný odpad) a nebezpečných odpadů (odpadní barvy, 

chemikálie apod.). Odpad se ukládá buď přímo nad úroveň terénu nebo do otevřených prohlubní 

nebo kombinace obou způsobů. Speciálním typem uloţení je takzvaná hlubinná injektáţ, 

vyuţívající přírodní nebo umělé dutiny pod zemním povrchem.  

Moderní skládky jsou v podstatě zcela nepropustná tělesa, která by správně měla garantovat 

ochranu ţivotního prostředí. Při provozu skládek musí být zabráněno kontaktu dešťové vody 

s odpadem, nesmí docházet k nekontrolovanému úniku biologických plynů do atmosféry a je 

potřeba redukovat přetlaky vznikající hromaděním kapalin. Skládky musí být opatřeny několika 

ochrannými vrstvami. Pokud je skládka kapacitně vyuţita, musí se zabezpečovat několika 

způsoby: 

 nepropustná krycí vrstva 

 odvedení sráţkových vod ze svrchních vrstev 

 sběrný systém pro vznikající plyny 

 systém detekce průsaků 

Drenáţní systém pro sráţkovou vodu brání průsakům vody do skládky v místech poškození 

nebo v oslabených místech mezi krycí vrstvou a nepropustnou vrstvou, sniţuje tlak, způsobený 

vodou a zabraňuje nasycení krycí zeminy. Sběrný systém bioplynů zabraňuje tvorbě dutin, 

naplněnými bioplyny, sniţuje tlak bioplynů, jímá a odvádí plyny, které se pak buďto 

kontrolovatelně vypouštějí do atmosféry nebo zachytávají pro další vyuţití ve spalovacích 

zařízeních nebo elektrárnách. Účinnost záchytu je poměrně nízká, cca 40%. Odvod 

kontaminovaných výluhů slouţí k zachycování látek, které by mohly prosáknout nepropustnou 

vrstvou, detekuje a lokalizuje průsaky a tím informuje o nutnosti oprav, odvádí průsaky a sniţuje 

hydrostatický tlak [25]. 
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Obr. 3.1.1-1 Systém zabezpečení skládky [25]. 

V dřívějších dobách se vyuţívaly pro systémy skládek přírodní materiály. Pro nepropustnou 

vrstvu byl pouţíván jíl, pro drenáţní systém štěrk a pro filtry a separaci se pouţíval písek. 

Vzhledem k omezené dostupnosti těchto materiálů a sloţitosti instalace se postupně začalo 

vyuţívat umělých materiálů - geosyntetiky. Výhodou geosyntetiky je rychlost instalace, malá 

hmotnost, vysoká spolehlivost a ekonomická úspornost. 

K lepšímu uskladnění se provádí na skládkách stlačování (hutnění) odpadu, které má 

za následek úsporu místa a moţnost skládkovat více odpadu, ale i tvorbu skládkového plynu. 

Hutnění přispívá také k omezení zápachu, úletu lehkých částí odpadu i k omezení působnosti 

ptáků, hlodavců a jiných ţivočichů. Hutnění zvyšuje i bezpečnost skládky proti poţáru. K hutnění 

se pouţívají speciální stroje (kompaktory). Skládky jsou omezeny svou ţivotností, poté se musejí 

zavézt a ještě několik let hlídat a pečovat.  

Skládky se dělí na skupiny podle technického zabezpečení: 

 Inertní odpad (S-IO) - inertní odpady z kategorie ostatní odpad, pro které její výluhy 

nepřekračují limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a limitní hodnoty organických 

škodlivin. 

 Ostatní odpad (S-OO) - ostatní odpad, pro který jeho vodní výluh nepřekračuje 

limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II, upravený odpad, u kterých nelze hodnotit 

výluh (např. KO a odpad ze staveb a demolic) a nebezpečný odpad upravený 

stabilizací, který nepřekročí limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III, nebo je 

umístěn v uzavřených nádobách a kontejnerech. 

 Nebezpečný odpad (S-NO) - odpady z kategorie nebezpečný odpad [26]. 
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Obr. 3.1.1-2 Rozmístění skládek odpadů skupiny S–OO, S–NO k 9. 10. 2013 v ČR [26]. 

 

 Obr. 3.1.1-3 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – IO k 9. 10. 2013 v ČR [26]. 
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Od roku 2009 mohou být v provozu jen ty skládky, které splňují poţadavky dané legislativou 

Evropské unie (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, 

stanovující kritéria a postupy přijímání odpadů na skládky). Všechny skládky, které nesplňovaly 

poţadavky legislativy EU musely ukončit svůj provoz. V důsledku toho došlo ke sníţení počtu 

skládek na území ČR, kde je v provozu kolem 180 skládek [27].  

Skládkování je velmi neefektivní způsob nakládání s odpadem. Skládkování spotřebuje 

nemalé finanční prostředky, které jsou nutné pro provoz, udrţení, zabezpečení, následné zaváţení 

a monitoring skládek. Podle názorů odborníků jsou skládky nebezpečné pro budoucnost, jsou 

nazývány "časovanou bombou", protoţe v nich probíhají různé těţko monitorovatelné 

a předvídatelné chemické procesy, uvolňuje se především metan, který má 21x - 32x větší 

schopnost zadrţovat teplo v atmosféře, neţ CO2 a podílí se tak významnou měrou na globálním 

oteplování. Na zaváţených skládkách hrozí únik nebezpečných látek, především těţkých kovů, 

prostřednictvím průsaků. V uzavřených (a často také zalesněných) skládkách se ukrývá velký 

potenciál pro energetické vyuţití, takto uzavřené skládky bude moţné v budoucnu těţit a vyuţít 

energetický potenciál. Tato těţba uţ v některých zemích probíhá, ale je finančně náročnější, 

neţ kdyby se energeticky odpad vyuţíval přímo po sběru [33]. 

3.1.2 Recyklace 

Recyklací se rozumí způsob nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu vyuţití. Odpad 

je roztříděn a zpracován na další látky, výrobky nebo materiály, které potom slouţí různým 

účelům. Při recyklaci se materiál přivádí zpět do výrobního cyklu, kde se veškerý materiál 

vyuţívá k výrobě nových materiálů. Recyklace vede k úspoře obnovitelných i neobnovitelných 

zdrojů, uvolňuje potenciální místo na skládkách pro nerecyklovatelný odpad, je šetrnější pro 

ţivotní prostředí a někdy je i ekonomičtější.  

Recyklace se dělí do dvou základních kategorií: přímou a nepřímou. Přímá recyklace je 

způsob uvedení odpadu zpět do pouţití (např. demontáţ pouţitelných součástí z nefunkčních 

strojů). Nepřímá recyklace je způsob recyklace, kdy se musí odpad upravit před jeho vyuţitím 

ve formě druhotné suroviny (např. vytříděné sklo, kovy, plasty, papír apod.) [28]. 
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Obr. 3.1.2-2 Podíl recyklace komunálního odpadu v zemích EU-27 v r. 2011 [29]. 

Obr. 3.1.2-1 zobrazuje podíl recyklovaného odpadu v zemích EU-27 za rok 2011. Největší 

podíl recyklovaného odpadu má Německo s 45% z celkové produkce komunálního odpadu. ČR je 

na 18. místě s podílem recyklovaného odpadu 15% z celkové produkce komunálního odpadu. 

3.1.3 Spalování odpadů 

Vzhledem ke stálému narůstání mnoţství odpadů v historii se postupně začaly vynořovat 

otázky zpracování odpadů jiným způsobem, neţ je klasické skládkování. Jelikoţ populace 

stoupala, rozrůstala se i města a tím se i zvyšovala potřeba zpracovávat odpady. Odpady měly 

také negativná vliv na hygienu, coţ se projevilo např. v polovině 19. století, kdy vypukla 

epidemie cholery. Pro představu například v Británii byly za účelem zvýšení hygieny a sníţení 

úmrtnosti prováděny průzkumy v padesáti městech. Výsledky byly velmi alarmující, protoţe 

z padesáti měst splňovalo tehdejší hygienické poţadavky pouze jedno město, v pouhých sedmi 
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městech byla situace snesitelná a v ostatních 42 městech byla neúnosná. Úřady začaly tento 

problém intenzivně řešit a došlo ke zlomu v odpadovém hospodářství. Začínal se budovat 

efektivní systém nakládání s odpady, začaly vznikat skládky a centrální kanalizace. Vzhledem 

k nárůstu odpadů však začal být problém s kapacitou skládek. Výsledkem řešení kapacit bylo 

zřízení spalování odpadů. V začátcích se odpady spalovaly pouze na roštech, později vznikly 

spalovny odpadů. První z nich byly postaveny v letech 1876/77 v Leedsu, Manchesteru 

a Birminghamu. Do roku 1892 se počet spaloven v Británii rozrostl na 50. Po vzoru Británie 

se začaly budovat spalovny v Německu, Švýcarsku a dalších zemích. V ČR vznikla první 

spalovna v Brně v roce 1905, která byla za 2. světové války zničena [30]. 

Účelem spalování odpadů je sníţení objemu odpadů, sníţení nebezpečnosti a zachytávání 

nebo zneškodňování potenciálně škodlivých látek. Spalovny můţeme rozdělit do kategorií: 

 Podle způsobu spalování - samostatné spalování nebo s příměsí ušlechtilého paliva 

 Podle vyuţití energie spalování - výroba tepla, výroba elektrické energie 

 Podle druhu spalovaného odpadu - spalovny komunálního odpadu, nebezpečného 

odpadu a průmyslového nebo nemocničního odpadu 

 

Výhodami spalování je sníţení objemu odpadů aţ na 10% původního objemu a 30% 

hmotnosti (čímţ se sníţí poţadavky na zábor zemědělské půdy pro skládky), moţnost 

energetického vyuţití a získávání ţelezného šrotu. Mezi nevýhody patří zátěţ ţivotního prostředí 

toxickými látkami, vznik dioxinů a popílku, které jsou však produkty jakéhokoliv spalování 

pevných nebo kapalných paliv [31]. 

3.1.4 Energetické vyuţití odpadů (EVO) 

Třídění odpadu je pro naši planetu přínosem. Nejen ţe šetříme zdroje, které bychom museli 

vyuţívat, ale šetříme i náklady a negativa spojené se skládkováním odpadu. Ale ne všechen 

odpad lze třídit. Stále zbývá mnoho netříděného odpadu, který putuje po tunách na skládky. 

Komunální odpad, který uţ nejde recyklovat, se však můţe dále vyuţívat, a to na výrobu energie. 

K energetickému vyuţití odpadu (EVO, WTE - waste to energy) slouţí spalovny komunálního 

odpadu technicky uzpůsobené pro vyuţívání energie ze spalovacího procesu. V mnohých zemí 

Evropské unie je energetické vyuţití odpadu běţné (například Německo, Nizozemí, Belgie 

a další). V České republice existují 3 místa k energetickému vyuţití odpadu, a to v Liberci, Praze 

a v Brně. 

Zařízení, slouţící k energetickému vyuţití odpadů jsou bezpečná, splňují mnoho přísných 

kritérií pro bezpečnost a ekologii. Emise některých základních znečišťujících látek, 

vyprodukované ve spalovně, jsou srovnatelné s teplárnou nebo elektrárnou na zemní plyn. 

Z pevných látek produktů spalovacího procesu se získávají suroviny a v některých vyspělých 

zemí EU-28 se vyuţívají ve stavebnictví [32]. 

Energetické vyuţívání odpadů je výhodné hlavně kvůli základním vlastnostem: 

 úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie, převáţně uhlí a ropy 

 sníţení mnoţství odpadů, které jsou ukládány na skládky 

 příspěvek k energetické nezávislosti a bezpečnosti 

 inertizace biologicky rozloţitelných odpadů, které se na skládkách nerozkládají 

Za energetické vyuţití odpadu legislativa povaţují spalování odpadů, které pro své hoření 

nepotřebuje ţádné další přídavné palivo, kromě procesu zapalování. Další podmínka definuje, 
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ţe vzniklá tepelná energie má slouţit pro vlastní spotřebu nebo spotřebu dalších osob. Pokud 

proces spalování nesplňuje tyto podmínky, pak se jedná o pouhé odstraňování odpadů a nejedná 

se o energetické vyuţití. Novelou zákona o odpadech č. 154/2010 byl v příloze 12 stanoven 

poţadavek výše energetické účinnosti pro ZEVO, tj. pro vyuţívání odpadů způsobem R1 

(vyuţívání odpadů způsobem obdobným jako paliva) i vzorec pro výpočet energetické účinnosti. 

Komunální odpad vykazuje vhodné vlastnosti pro energetické vyuţití, protoţe sám dobře hoří bez 

pomoci přídavného paliva, coţ bývá mnohdy hlavním problémem při poţáru skládek [33], [49]. 

V mnohých zemí, včetně České republiky, se otázka energetického vyuţití odpadu setkává 

se svými odpůrci. A to především kvůli postojům vůči znečišťování ovzduší. Dnešní technologie 

ale dokáţou úspěšně filtrovat z kouřových plynů škodliviny tak, ţe spalovny svými emisemi mají 

jedno aţ dvouřádově niţší emise, neţ výkonově srovnatelné zařízení na spalování kapalných 

nebo pevných paliv, viz. Tab. 5.5-1. Svým způsobem se odpad dá nazvat obnovitelným zdrojem 

energie, neboť jeho výhřevnost dle lokality odpovídá výhřevnosti lignitu nebo hnědého uhlí. 

Na skládkách přibude kaţdý rok přibliţně stejné mnoţství odpadů, které energeticky odpovídá 

třem miliónům tun hnědého uhlí. Potenciál energetického vyuţití v komunálním odpadu vysoce 

převyšuje energetický potenciál biomasy [34].  

 

 

Obr. 3.1.4-3 Schéma technologie EVO - příklad [35]. 

 



  3 Zpracování odpadu 

 

40 

Technologický proces EVO lze schématicky shrnout podle obrázku Obr. 3.1.4-1. Různé 

technologie se liší podle pouţitých konceptů, podle druhu spalování, zařízení a inovačních 

technologií. Princip EVO na obrázku popisuje zásadní části procesu výroby energie spalováním 

odpadu. Schéma znázorňuje nejen energetické, ale i látkové vyuţití odpadu.  

Popis částí zařízení pro EVO: 

 Bunkr SKO - slouţí k shromaţďování navezeného odpadu. Odpady se připravují 

ke spalování průběţnou homogenizací (mícháním). 

 Kotel a ohniště - jeřábem se přemisťuje odpad z bunkru SKO do násypky kotle. 

V ohništi se spaluje odpad při teplotách 850 - 1100°C a spaliny svým teplem 

zahřívají vodu, která se mění na páru. Do spalin se kvůli omezení emisí za účelem 

šetření ţivotního prostředí a dodrţování emisních norem přidává redukční 

prostředek. Ten reaguje s oxidem dusíku a přeměňuje jej na molekulární dusík. 

Molekulární dusík je přirozenou součástí ovzduší. Při spalování vzniká tuhý odpad 

- škvára, která se z roštového ohniště odvádí do bunkru škváry. Do tohoto bunkru 

se můţe přivádět i vypraný tuhý úlet (popílek), vyčištěný od solí a těţkých kovů. 

Škvára s popílkem projdou procesem separace ţelezných a barevných kovů. Tyto 

kovy se třídí a materiálově vyuţívají. Škvára se potom skládkuje jako odpad nebo 

jinak vyuţívá (např. ke stavebním účelům). 

 Turbogenerátor - pára z kotle se přivádí do turbogenerátoru, který vyuţívá její 

tlakovou a tepelnou energii, přeměňuje ji na mechanickou a díky soustrojí turbíny 

a generátoru ji následně transformuje na energii elektrickou. Ta se poté rozvádí 

do distribuční sítě. 

 Centrální zásobování teplem (CZT) - vysokotlaká pára, která předala část své 

kinetické energie turbogenerátoru, je stále ještě velmi teplá. Toto teplo se dále 

vyuţívá pro vytápění. Zpravidla ve výměníku pára-voda dochází k ohřevu vody, 

která je pak podle potřeb a uzpůsobení rozváděna pro vytápění zdroje i bytových 

prostor v nedalekých obcích. 

 Elektrofiltr - spaliny z kotle je potřeba zbavit popílku (tzv. tuhý úlet). Tento proces 

se provádí ve filtru, který je nejčastěji elektrostatický. Zachycený popílek je odváděn 

do sila, potom je přiváděn do vypírky těţkých kovů a solí (extrakce). K extrakci 

je pouţívána kyselina z pračky spalin. Upravený tuhý úlet je poté odváděn do bunkru 

škváry. Filtrát, vzniklý úpravou popílku, je poté společně s pracími vodami odveden 

k procesu úpravy pracích vod (číření) (provoz Termizo Liberec). 

 Katalytický filtr - po očištění spalin od tuhého úletu jsou spaliny přiváděny 

do katalytického filtru, kde dochází k očištění od jemného zbytkového popílku. 

Hlavní funkcí tohoto filtru je proces katalyticko - oxidační destrukce látek typu 

PCDD/F (dioxiny a furany). Tato destrukce je určována legislativními limity, která je 

mnohonásobně účinnější, neţ stanovené emisní limity, díky níţ dochází 

k minimálnímu úniku nebezpečných látek typu PCDD/F do ţivotního prostředí 

(provoz ZEVO Malešice, Termizo Liberec).  

 Pračka spalin - zařízení, které slouţí k převodu škodlivin do prací vody nejčastěji 

pomocí chemicko-fyzikální obsorpce. Pračky mají několik stupňů. Prací vody 

z prvního stupně se dále pouţívají k čištění tuhého úletu od solí a těţkých kovů. 

Po splnění této funkce jsou tyto vody smíchány s vodami z ostatních stupňů pračky 

a jsou poté čířeny. Číření se skládá z neutralizace, vločkování, sedimentace a filtrace. 

Jako produkt číření vzniká upravená prací voda. Tato se poté odvádí do kanalizace 
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nebo do vodoteče a zachycováním pevných částí se vytváří filtrační koláč. Koláč 

obsahuje cca 20% zinku, který se dále vyuţívá. Pokud není zařízení uzpůsobeno 

k odvodu pracích vod do kanalizace, provádí se její odpaření v aparátu rozprašovací 

sušárny (provoz Termizo Liberec) [35]. 

3.2 Nakládání s odpady a EVO v EU 

Politika nakládání s odpady Evropské unie je postavena na základě odpadové hierarchie, 

která hovoří o tom, ţe by se mělo co nejvíce předcházet vzniku odpadů a pouze pokud 

se odpadům vyhnout nedá, pak by měly odpady být v co největší míře materiálně a energeticky 

vyuţity s minimálním vyuţitím metody skládkování. Jedním z efektivních způsobů jak 

se vyhnout skládkování je vyuţívat odpad k energetickým účelům ve spalovnách. Evropská 

Komise evropských společenství zavedla při klasifikaci nakládání s komunálními odpady 

ve spalovnách kritérium pro definování, kdy se jedná o vyuţití nebo o odstranění odpadů. Toto 

kritérium stanovuje na základě účinnosti, kterého musí spalovna dosáhnout, aby mohla být 

klasifikována do kategorie vyuţití odpadů [5]. 

Podle analýzy CEWEP za rok 2010 bylo v EU vyuţito 73 miliónů tun odpadu 

k energetickému vyuţití, díky kterému bylo vyprodukováno přibliţně 73 miliard kWh tepla 

a 29 miliard kWh elektrické energie, čímţ se ušetřilo 7 - 40 miliónů tun fosilních paliv [36]. 

 

Obr. 3.2-4 Procentuální nakládání s KO v zemích EU-28 + Švýcarsko, Norsko a Island [37]. 

V zemích EU-28 byl podle Obr. 3.2-1 odpad zpracován skládkováním z 34%, spálením 

z 24% a recyklováním ze 42%. Nejlépe zpracovává odpad Německo, Nizozemí, Belgie, 

a Švédsko, které drtivou většinu odpadu buďto spalují nebo recyklují. Nejhůře je na tom 
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Rumunsko, které odpad z 99% skládkuje. V České republice se skládkuje z 57%, spaluje z 20% 

a recykluje ze 24% (zdroj dat z ČSÚ). V mnoha zemích, včetně České republiky, je třeba řešit 

otázku skládkování, které je stále nejčastějším způsobem nakládání s odpady. Je zde velký 

potenciál pro EVO. 

Tab. 3.2-1 Nakládání s ostatními odpady v EU-27 v roce 2010 [4]. 

Stát 
Celkem 

[10
3
 t] 

En. vyuţití 

[10
3
 t] 

Spalování 

[10
3
 t] 

Další vyuţití 

[10
3
 t] 

Jiné odstr. 

[10
3
 t] 

EU-27 2 365 860 85 790 42 710 1 096 450 1 140 900 

Dánsko 8 793 2 120 0 5 870 803 

Portugalsko 20 115 2 343 419 7 583 9 771 

Finsko 105 630 9 847 389 31 999 63 395 

Německo 349 564 28 423 12 646 241 563 66 932 

Maďarsko 13 424 859 82 5 125 7 357 

Švédsko 110 476 6 261 87 16 587 87 541 

Nizozemí 116 573 6 276 4 809 58 290 47 197 

Slovinsko 5 638 282 35 3 816 1 504 

Rakousko 29 751 1 364 1 649 14 982 11 756 

Francie 336 396 14 241 7 809 201 053 113 294 

Česká republika 18 247 767 55 13 220 4 204 

Slovensko 8 387 255 109 4 210 3 812 

Belgie 44 334 1 320 2 580 38 797 1 636 

Polsko 146 580 3 804 369 109 695 32 712 

Litva 4 546 111 2 1 062 3 371 

Itálie 127 894 2 459 5 157 87 826 32 452 

Španělsko 132 688 2 523 412 80 289 49 464 

Estonsko 17 953 336 0 5 956 11 661 

Irsko 9 421 168 43 3 356 5 854 

Lotyšsko 1 386 18 0 646 721 

Rumunsko 197 376 1 524 242 6 638 188 973 

Kypr 2 371 7 7 1 381 976 

Lucembursko 12 546 32 124 6 286 6 105 

Řecko 67 523 135 29 5 251 62 108 

Bulharsko 160 049 144 8 1 836 158 061 

Spojené království 316 991 171 5 635 143 008 168 178 

Malta 1 202 0 7 129 1 065 
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Tab. 3.2-2 Nakládání s nebezpečnými odpady v EU-27 v roce 2010 [4]. 

Stát 
Celkem 

[10
3
 t] 

En. vyuţití 

[10
3
 t] 

Spalování 

[10
3
 t] 

Další vyuţití 

[10
3
 t] 

Jiné odstr. 

[10
3
 t] 

EU-27 74 170 5 090 4 670 29 060 35 360 

Rumunsko 309 114 63 71 61 

Rakousko 401 88 68 197 48 

Irsko 267 45 20 181 21 

Dánsko 955 155 0 444 355 

Portugalsko 556 88 19 291 158 

Německo 19 047 2 592 1 129 11 342 3 984 

Francie 8 525 1 075 1 306 3 415 2 729 

Švédsko 770 83 86 245 356 

Lotyšsko 68 7 0 60 1 

Slovinsko 101 9 13 50 30 

Španělsko 2 744 205 18 1 619 902 

Maďarsko 374 26 69 192 87 

Nizozemí 4 550 236 466 2 539 1 310 

Řecko 157 8 4 129 16 

Česká republika 832 42 50 680 60 

Itálie 3 277 144 449 1 994 691 

Finsko 1 366 60 142 286 878 

Belgie 2 130 72 140 1 505 413 

Kypr 31 1 0 15 15 

Slovensko 224 4 43 31 145 

Polsko 1 578 6 145 1 118 309 

Spojené království 3 314 11 433 1 600 1 271 

Estonsko 8 929 16 0 933 7 979 

Bulharsko 13 616 0 7 74 13 534 

Litva 49 0 1 43 5 

Lucembursko 3 0 0 3 0 

Malta 0 0 0 0 0 

 

Tab. 3.2-1 a Tab. 3.2-2 ukazuje, kolik bylo v členských zemí EU-27 v roce 2010 zpracováno 

odpadů. Odpady jsou rozděleny podle typu zpracování. Do kategorie Další vyuţití spadá veškeré 

vyuţití odpadů jiným způsobem neţ získáváním energie, do kategorie Jiné odstranění je zařazena 

likvidace odpadů jiným způsobem, neţ spalováním. Spadá sem převáţně skládkování, dále 

vypouštění odpadů do vodních útvarů a také likvidace odpadů v dolech a blízkých lokalitách. 

Obě tabulky jsou seřazeny podle procentuálního podílu nakládání s odpady formou energetického 

vyuţití. Do zpracování odpadů jsou zahrnuty i hodnoty dovezeného odpadu z ostatních zemí. 

Celkově se zpracovalo v rámci EU-27 přes 2 365 860 tisíc tun ostatního odpadu, z toho 

se energeticky vyuţilo 85 790 tisíc tun (3,63%), spálilo se 42 710 tisíc tun (1,81%), vyuţilo jinak 
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neţ k energetickým účelům 1 096 450 tisíc tun (46,34%) a jinak odstranilo 1 140 900 tisíc tun 

(48,22%). Největší podíl energetického vyuţití odpadů v rámci nakládání s odpady v jedné zemi 

mělo Dánsko, které energeticky vyuţívalo 24,11% odpadu, druhou zemí bylo Portugalsko, které 

vyuţívalo 11,65% odpadu. Česká republika energeticky vyuţila 767 tisíc tun ostatního odpadu, 

coţ odpovídá pouhým 4,2% veškerého zpracovaného ostatního odpadu. Nebezpečného odpadu 

se v rámci EU-27 zpracovalo 74 170 tisíc tun, z toho se energeticky vyuţilo 5 090 tisíc tun 

(6,86%), spálilo 4 670 tisíc tun (6,30%), dále vyuţilo 29 060 tisíc tun (39,18%) a jinak odstranilo 

35 360 tisíc tun (47,67%) [4].  

 

Obr. 3.2-2 Počet zařízení na energetické vyuţití odpadů v EU [38]. 

V zemích EU-27 je za rok 2011 evidováno přes 400 spaloven pro vyuţití odpadu 

k energetickým účelům. Hlavní podíl spaloven spadá do organizace CEWEP (Confederation 

of European Waste-to-Energy Plants), která eviduje 371 spaloven, které se podílí z 85% 

na energetickém vyuţití odpadů v Evropě. Nejvíce spaloven pro energetické vyuţití odpadů má 

Francie (129) a Německo (75) (platné k roku 2011). V ČR jsou v provozu 3 spalovny. 

3.3 Nakládání s odpady a EVO v ČR 

Stejně jako v oblasti produkce odpadů, tak i v oblasti nakládání s odpady provádí zhodnocení 

tyto orgány: ČSÚ, CENIA (ISOH) a EKO-KOM. Hodnoty u různých druhů nakládání se opět 

liší. 
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3.3.1 Nakládání s odpady v ČR podle ČSÚ [39] 

Podle legislativy se nakládání s odpady člení do 3 základních kategorií: 

1. Vyuţití (kódy s označením R) 

2. Odstranění (kódy s označením D) 

3. Ostatní způsoby nakládání (kódy s označením N) 

Data a údaje nakládání s odpady podle ČSÚ jsou v rámci ČR  vyšší, neţ hodnoty produkce 

odpadů. Je to z toho důvodu, ţe dochází k dováţení odpadu z jiných zemí na území ČR a také 

ke zpracování dříve uloţeného odpadu a zpracování odpadů odebraných ze skladů. Hodnoty 

se také navyšují v důsledku několikanásobného nakládání s odpady. Za rok 2012 bylo do ČR 

přivezeno z jiných zemí celkem 782 887 tun odpadu a vyvezeno 2 752 429 tun. Dovoz a vývoz 

odpadů je monitorován, 97% dovezeného odpadu pocházelo ze členských států EU. Dovoz 

vzrostl oproti roku 2011 o 77% díky zvýšení dovozu oceli a ţeleza ze stavebnictví. Vývoz narostl 

oproti roku 2011 o 19%. Na skladu zůstalo ke dni 31. 12. 2012 celkem 3 766 572 tun odpadu.  

Tab. 3.3-1 Nakládání s odpady v ČR v roce 2012 podle ČSÚ (v tunách) [39].  

  
Celkem 

[t]  

v tom: 

nebezpečný ostatní  

Nakládání s odpady celkem 30 237 544 2 053 153 28 184 392 

v tom:       

Vyuţití celkem 11 971 852 478 656 11 493 196 

z toho:       

R1 

vyuţití jako paliva nebo 

jiným způsobem k výrobě 

energie  959 048 38 261 920 787 

Odstranění celkem 4 883 818 623 840 4 259 977 

z toho:       

D1 
ukládání v úrovni nebo pod 

úrovní terénu 3 625 415 33 639 3 591 777 

D4 
ukládání do povrchových 

nádrţí 38 008 0 38 008 

D10 spalování na pevnině 76 172 71 076 5 096 

Ostatní způsoby celkem 13 381 875 950 656 12 431 218 

z toho: 

 

    

N5 
zůstatek na skladu k 31. 12. 3 766 572 281 216 3 485 356 

N7 
vývoz odpadu do členských  

zemí EU 2 664 480 16 436 2 648 044 

N17 
vývoz odpadu do zemí 

mimo EU 87 950 
- - 

N10 
prodej odpadu jako suroviny 706 729 2 564 704 165 

N13 
kompostování 406 248 0 406 248 

 

V Tab. 3.3-1 je zobrazeno nakládání s odpady v ČR za rok 2012 ve 3 základních kategoriích, 

z těchto kategorií je pak zobrazeno několik vybraných podkategorií. Celkem bylo v tomto roce 

zpracováno přibliţně 30,2 milionu tun odpadu, z toho přibliţně 2 miliony tun nebezpečného 
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odpadu. Vyuţito bylo 12 milionů tun (40% z celkového nakládání), odstraněno 4,9 milionů tun 

(16% z celkového nakládání) a naloţeno ostatním způsobem s 13,4 milionu tun (44% 

z celkového nakládání). Energeticky vyuţito (R1) bylo 959 tisíc tun, coţ představuje 3,17% 

veškerého nakládání s odpady. Oproti roku 2011 nedošlo k velké změně celkového nakládání 

s odpady, ale v různých způsobech nakládání ke změnám došlo. Vyuţití odpadu se zvýšilo o 6% 

hlavně díky recyklaci a regeneraci odpadů, odstraňování odpadů kleslo o 21% díky poklesu 

skládkování. 

Tab. 3.3-2 Nakládání s KO v ČR v letech 2007-2012 podle ČSÚ (v tunách) [39]. 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skládkování 

(D1-D7, D12) 2 120 528 2 057 429 2 113 893 2 161 801 2 167 041 1 827 868 

Spalování s vyuţitím 

tepla (R1) 388 681 367 470 369 953 494 949 607 222 651 563 

Spalování bez vyuţití 

tepla (D10) 1 646 1 723 2 120 2 152 2 618 2 834 

Recyklace (R2-R12) 
276 075 279 849 352 787 451 765 495 695 665 279 

Kompostování (N13) 
30 444 50 187 55 712 75 724 73 762 85 099 

 

V roce 2012 bylo nakládáno s 3 232 643 tun komunálního odpadu. V Tab. 3.3-2 vidíme 

vývoj nakládání s KO od roku 2007. Skládkování od roku 2007 stoupalo aţ do roku 2011. 

Recyklace stále stoupala, od roku 2007 do 2012 se recyklace zvýšila o 41,5%. Výrazný nárůst byl 

pozorován i u kompostování. Energetické vyuţití KO od roku 2008 stoupalo, v roce 2012 byl 

nárůst o 56,4% oproti roku 2008. V roce 2012 bylo energeticky zpracováno 20,2% KO. 

3.3.2 Nakládání s odpady v ČR podle ISOH 

Tab. 3.3.2-1 Nakládání s odpady v ČR za roky 2009 - 2012 podle ISOH [15]. 

  
2009 2010 2011 2012 

Celková produkce [10
3
 t] 

32 267 31 811 30 672 30 023 

Vyuţito [%] 
74,5 73,5 78 79 

z toho:         

          Materiálově vyuţito [%] 
72,5 71 75 75,5 

          Energeticky vyuţito [%] 
2 2,5 3 3,5 

Odstraněno [%] 
15 13,5 13 13 

z toho:         

          Skládkování [%] 
15 13,5 13 13 

Jiné nakládání [%] 
10,5 13 9 8 
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Jak je patrné z Tab. 3.3.2-1, od roku 2009 do roku 2012 docházelo k navyšování podílu 

vyuţití (kromě roku 2010, kde je mírný propad), převáţně energetického. Naopak se sníţil podíl 

odstranění skládkováním. V roce 2012 bylo podle ISOH materiálově vyuţito 75,5% odpadů, 

energeticky vyuţito 3,5% odpadů a odstraněno skládkováním 13% odpadů. Údaje z ČSÚ 

se v těchto způsobech nakládání téměř shodují s daty ISOH. 

Tab. 3.3.2-2 Nakládání s KO v ČR za roky 2009 - 2012 podle ISOH [15]. 

  
2009 2010 2011 2012 

Celková produkce [10
3
 t] 

5 324 5 362 5 388 5 193 

Vyuţito [%] 
29 33 42 42 

z toho:         

          Materiálově vyuţito [%] 
23 24 31 30 

          Energeticky vyuţito [%] 
6 9 11 12 

Odstraněno [%] 
64 59 55 54 

z toho:         

          Skládkování [%] 
64 59 55 54 

Jiné nakládání [%] 
7 8 3 4 

 

V situaci nakládání s komunálními odpady je rozdíl obou orgánů vyšší, neţ jaký je v případě 

nakládání s veškerými odpady. Z Tab. 3.3.2-2 je patrný nárůst materiálového vyuţití 

i energetického vyuţití, naopak je vidět pokles skládkování. V roce 2012 bylo podle ISOH 

materiálově vyuţito 30%, energeticky vyuţito 12% a skládkováno 54%. V materiálovém vyuţití 

se data z ČSÚ liší o 9%, v energetickém vyuţití o 8% a ve skládkování o 3%. 

 

Obr. 3.3.2-1 Vývoj EVO v ČR od roku 2009 do roku 2012. 
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Jak ukazuje Obr. 3.3.2-1, v ČR se od roku 2009 zvedá podíl zpracování komunálního odpadu 

formou vyuţití pro energetické účely. Od roku 2009 do roku 2012 se podíl energetického vyuţití 

KO zvýšil o 50%. Je to způsobeno navýšením limitu spalování odpadů ve spalovnách SAKO 

Brno a ZEVO Malešice. Hodnoty jsou pouţity z Tab. 3.3.2-2. V současné době jsou v provozu 

3 spalovny: SAKO Brno, TERMIZO Liberec a ZEVO Praha Malešice. 

Spalovna má velký vliv na plnění POH měst a krajů, ve kterém leţí a ze kterých se 

do spalovny sváţí odpad. Spalovna SAKO Brno má razantní vliv na nakládání s komunálním 

odpadem. Tuto situaci popisuje Obr. 3.3.2-2 a Obr. 3.3.2-3. V roce 2010 bylo v ČR skládkováno 

59,5% KO a energeticky vyuţito 8,9%, kdeţto v Brně díky spalovně bylo skládkováno jen 2,6% 

a energeticky vyuţito 76,8% komunálního odpadu při zachování trendu materiálového vyuţití 

kolem 20% [16].  

 

Obr. 3.3.2-2 Nakládání s KO v ČR v roce 2010 [16]. 

 

Obr. 3.3.2-3 Nakládání s KO v Brně v roce 2010 [16]. 
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3.4 Produkce a nakládání s odpady v USA [40] 

Tab. 3.4-1 Produkce a nakládání s KO v USA (10
6
 tun) [40]. 

  
2008 2010 2011 2012 

Produkce 
252,5 250,5 250,4 250,9 

Recyklace 
61,9 65,0 66,3 65,3 

Kompostování 
22,1 20,2 20,6 21,3 

Energetické vyuţití a spalování 
31,6 29,3 29,3 29,3 

Skládkování a jiné odstranění 
136,9 136,0 134,2 135,0 

 

Podle Agentury pro ochranu ţivotního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency 

- EPA nebo USEPA) se za rok 2012 v USA vyprodukovalo přes 250 milionů tun komunálního 

odpadu. Tato produkce se od roku 2010 zvyšuje jen mírně, za předchozí 4 roky se produkce KO 

pohybuje okolo 250 milionů tun KO. Tabulka Tab. 3.4-1 ukazuje produkci a nakládání s KO 

za roky 2008, 2010, 2011 a 2012. Je z ní patrné, ţe v roce 2012 bylo zrecyklováno 65,3 milionů 

tun KO (26%), zkompostováno 21,3 milionů tun (8%), spáleno a energeticky vyuţito 

29,3 milionů tun (12%) a odstraněno skládkováním a jiným způsobem 135,0 milionů tun (54%). 

Skládkování je i v USA dominantním druhem nakládání s odpady. Z tabulky je patrné, 

ţe energetické vyuţití odpadů je za poslední 3 roky stejné. 

Tab. 3.4-2 Produkce a nakládání s KO v USA (kg/osoba/den) [40]. 

  
2008 2010 2011 2012 

Produkce 
2,07 2,02 2,00 1,99 

Recyklace 
0,51 0,52 0,53 0,52 

Kompostování 
0,18 0,16 0,16 0,17 

Energetické vyuţití a spalování 
0,26 0,24 0,23 0,23 

Skládkování a jiné odstranění 
1,12 1,09 1,07 1,07 

Populace [10
3 

osob] 
304 060 309 051 311 592 313 914 

 

Tabulka Tab. 3.4-2 ukazuje tendenci produkce a nakládání s KO, přepočtené na osobu a den. 

Co se týče populace, ta má vzrůstající tendenci, coţ koresponduje se světovým populačním 

grafem, předloţeným v úvodu, konkrétně Obr. 1-1. Od roku 2008 do roku 2012 vzrostla populace 

v USA o cca 9 850 000 obyvatel, coţ odpovídá 3,2%. Produkce komunálních odpadů se však 

do roku 2012 oproti roku 2008 sníţila o 1,6 milionu tun, coţ odpovídá sníţení o 1%. Sníţení 

je to minimální, ale vzhledem ke stále rostoucímu počtu obyvatel je tato skutečnost pozitivní. 
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V roce 2008 byla produkce KO na jednoho obyvatele za den 2,07 kg, v roce 2012 byla 

produkce KO 1,99 kg na obyvatele za den (ročně 726,4 kg/osoba). Poměr recyklace, 

kompostování, skládkování i EVO se za poslední 4 roky téměř nijak nezměnil. 

3.4.1 EVO v USA 

V USA byla první spalovna odpadů postavena v roce 1885 v New Yorku. Do poloviny 

20. století bylo v provozu několik stovek spaloven. Poté si státní orgány uvědomily dopad 

spalování na ţivotní prostředí a v roce 1970 byl přijat zákon o ochraně ovzduší, který způsobil, 

ţe mnoho spaloven bylo zavřeno a ty, které nebyly, musely být technologicky upraveny, aby 

splňovaly normy. V současnosti je v USA v provozu 86 spaloven KO, které jsou umístěny 

ve 25 státech, kde v počtu spaloven převládá severovýchod. Od rok 1995 nedošlo k výstavbě 

ţádného nového zařízení na energetické vyuţití odpadu, ale některé prošly modernizací 

a rozšířením kapacit a výkonu energie. Stávající spalovny jsou schopny zpracovat 28 milionů tun 

KO za rok [41], [42]. 
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4 LEGISLATIVA 

4.1 Poţadavky a směrnice EU 

Evropský parlament a Rada ustanovila základní politiku o odpadech, kterou se musí členské 

státy řídit. Z oblasti EVO v odpadové legislativě se jedná o tyto směrnice [43]: 

 Směrnice 2008/98/ES o odpadech 

 Směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

 Směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů (neplatná od 7.1.2014) 

 Směrnice 2009/28/ES o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů 

 Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích 

 Směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující 

ovzduší 

 Směrnice 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší 

z velkých spalovacích zařízení 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech 

Stěţejní legislativní normou Evropské unie je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech. Tato směrnice se zabývá právě hierarchií 

odpadů, kontroluje celý ţivotní cyklus odpadu od vzniku aţ po likvidaci, klade důraz 

na předcházení vzniku odpadu, vyuţití a recyklaci. Smyslem směrnice je ochrana ţivotního 

prostředí a lidského zdraví, kontrola škodlivin a zachování udrţitelnosti rozvoje.  

Příslušné orgány členských států na základě této směrnice staví své plány odpadového 

hospodářství zejména z hlediska cíle zrušení souvislosti hospodářského růstu s růstem vzniku 

odpadů. Stanovuje, ţe kaţdý stát jako původce odpadů musí sám s těmito odpady nakládat nebo 

nechat zpracování na obchodníkovi, případně vytvořit síť zpracování odpadů se členskými státy, 

která musí být nezávislá na Evropské unii. 

Stanovuje také nakládání s nebezpečným odpadem, který se musí zpracovávat tak, aby 

nedošlo k zatěţování ţivotního prostředí, smísení s jiným nebezpečným odpadem a povinnost 

zabalení a označení podle normy. 

Kaţdé zařízení a podnik za účelem zpracování odpadů dostane povolení, které definuje 

mnoţství a druh odpadu, které zařízení můţe zpracovávat. Definuje také postup ve sledování 

a kontrole. Udává také, ţe zařízení pro spalování odpadů za účelem energetického vyuţití musí 

dosahovat vysokého stupně energetické účinnosti. Zároveň je zde vyjádřena podpora vyuţití 

odpadů za účelem zachování přírodních zdrojů. 

 Ze směrnice také vyplývá, ţe kaţdý členský stát má zajistit vypracování právních předpisů 

o odpadech a odpadového hospodářství, coţ platí i pro ČR. Směrnice ukládá také normu do roku 

2020, do kdy se má zvýšit podíl recyklace a opětovné pouţití odpadů z domácností na 50% 

a zvýšit podíl opětovného vyuţití a recyklace odpadů ze staveb a demolic na 70% [44]. 

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů 

Touto směrnicí Evropská unie stanovuje technické poţadavky, které musí splňovat skládky, 

a to kvůli co největšímu omezení negativních účinků na ţivotní prostředí, především půdu, vody 

(povrchové i podzemní), ovzduší a lidské zdraví. 
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Směrnice udává kategorie odpadů (KO, NO, IO, odpady neklasifikované jako nebezpečné), 

a kategorie skládek (inertních odpadů, nebezpečných odpadů, odpadů neklasifikovaných jako 

nebezpečné). Udává také postup pro přijmutí odpadu na skládky a postup pro udělení povolení 

k provozu skládky. Na základě této směrnice musely některé skládky ukončit svůj provoz, 

protoţe nebyly schopny splnit podmínky, plynoucí z této směrnice [45]. 

Úmyslem Evropské unie je především omezení skládkování a poté ukončení skládkování 

a tento úmysl má být včleněn do POH členských států. Pokud by se ČR touto směrnicí neřídila, 

hrozí jí finanční postih. Směrnice udává podmínky pro povolené mnoţství skládkovaného odpadu 

oproti roku 1995: 

 do roku 2010 o 25% méně BRKO neţ v roce 1995 

 do roku 2013 o 50% méně BRKO neţ v roce 1995 

 do roku 2020 o 65% méně BRKO neţ v roce 1995 

Podobná situace je u směsného komunálního odpadu, který by po separaci vytříditelných 

sloţek měl být do roku 2020 podstatně omezen. BRKO zastává ve směsném komunálním odpadu 

převládající podíl. 

 

Obr. 4.1-1 Situace a předpoklad nakládání s SKO (v tunách) [46]. 

Ze statistik je zřejmé, ţe ČR neplní poţadavky uváděné touto směrnicí. Situaci modelově 

popisuje Obr. 4.1-1. Ze situace je patrné, ţe kapacita spaloven v ČR značně nedostačuje. Do roku 

2020 bude potřeba odklonit od skládkování 2 049 959 tun SKO. V současnosti jsou naše 3 velké 

spalovny schopny ročně pojmout cca 650 000 tun odpadu dohromady. Zůstává nám tu ještě 

dalších 1 400 000 tun odpadu, který bude třeba zpracovat [46]. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích 

Tato směrnice slučuje sedm směrnic o emisích. Vztahuje se na průmyslové činnosti 

s potenciálem velkého znečišťování ţivotního prostředí, a to pro mimo jiné i energetický průmysl 

a nakládání s odpady.  
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Směrnice stanovuje povinnost průmyslových zařízení k dodrţování určitých zásad k udrţení 

ţivotního prostředí. Mezi tyto zásady spadá preventivní opatření proti znečišťování, vyuţívání 

nejlepších technik, omezovat, recyklovat nebo likvidovat odpady způsobem, který způsobí 

co nejmenší znečištění, maximalizovat energetickou účinnost a podobně. 

Tato směrnice ruší některé předešlé směrnice, včetně směrnice 2000/76/ES o spalování 

odpadů (od 7. 1. 2014) a ode dne 1. 1. 2016 ruší i směrnici 2001/80/ES o omezení emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení [47]. 

4.2 Legislativa ČR [43] 

Odpadové hospodářství, do kterého spadá i Plán odpadového hospodářství, je řízena 

Ministerstvem ţivotního prostředí. Odpadovému hospodářství, produkci, nakládání a zařízení pro 

zpracování odpadů, ochraně ovzduší, ochraně přírody a energetice se věnují především tyto 

zákony, nařízení a vyhlášky: 

Odpadové hospodářství 

  Číslo Název 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

Vyhláška č. 341/2008 Sb. 

o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady) 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. 

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. 

Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

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

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů) 

Vyhláška  č. 374/2008 Sb. 

o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů 
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Ochrana ovzduší 

  Číslo Název 

Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

Vyhláška č. 415/2012 Sb. 

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o pro-

vedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší 

 

Energetika 

  Číslo Název 

Zákon č.165/2012 Sb. 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů 

Vyhláška č. 477/2012 Sb. 

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stano-

vení a uchovávání dokumentů 

 

Integrovaná prevence znečišťování 

  Číslo Název 

Zákon č.76/2002 Sb. 

o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integro-

vaném registru znečišťování a o změně některých zákonů  

 

Zákon č. 154/2010 Sb. o odpadech (novela zákona 185/2001) 

Tento zákon ze dne 21. dubna 2010 novelizuje (jako jeden ze 41 novel) předchozí zákon 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a doplňuje jej o platnou legislativu směrnice Evropské komise 

a Rady č. 2008/98/ES a dalších směrnic Evropské komise a Rady. Upravuje především pravidla 

pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s odpady zejména z hlediska ochrany ţivotního 

prostředí, lidského zdraví a udrţitelného rozvoje, omezení negativního vlivu vyuţívání přírodních 

zdrojů a zaměřuje se na zvětšení účinnosti vyuţití těchto zdrojů. Dále definuje působnost orgánů 

veřejné správy v odpadovém hospodářství a práva a povinnosti osob, kterých se týká odpadové 

hospodářství. 

Zákon také definuje pojem „vedlejší produkt“, který není povaţován za odpad, pokud vzniká 

jako nedílná součást výroby, je zajištěno další pouţití produktu nebo je moţné pouţití jiným 

způsobem, který není určen primárně z výroby pokud toto vyuţití je v souladu se zvláštními 

předpisy (uvedené odkazy v rámci tohoto zákona) a nebude nijak ohroţovat ţivotní prostředí 

nebo zdraví osob. Zákon také definuje, kdy odpad přestává být odpadem, a to tehdy, pokud pro 

produkt je jiné vhodné pouţití ke konkrétním účelům, existuje pro něj trh nebo poptávka, splňuje 

technické poţadavky apod. 

Zákon definuje pojmy, jako je nebezpečný odpad, komunální odpad, odpad podobný 

komunálnímu odpadu apod., dále definuje pojem nakládání s odpady, zařízení, fáze skládky, sběr, 

výkup apod.  
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Tento zákon také na bázi směrnice 2008/98/ES popisuje hierarchii způsobů nakládání 

s odpady. Stanovuje také pojem Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, kdy se toto 

spalování povaţuje za vyuţívání odpadů, které je uvedeno pod kódem R1, definovaným v zákoně 

č. 185/2001 Sb. jako: 

„Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie“ 

[48]. 

K zákonu č. 154/2010 Sb. je připojena i příloha č. 12, která definuje vzorec pro výpočet 

energetické účinnosti: 

En. účinnost = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 

kde je:  

 Ep – elektrická nebo tepelná energie za rok, vypočítaná vynásobením elektrické 

energie koeficientem 2,6 nebo tepelné energie koeficientem 1,1 (GJ/rok) 

 Ef – energie k výrobě páry vloţená do systému z paliva (GJ/rok) 

 Ew – energie v odpadech niţší výhřevnosti (GJ/rok) 

 Ei – dodaná energie do systému bez Ef a Ew (GJ/rok) 

 0,97 – činitel energetických ztrát, způsobený vznikem popela a vyzáření 

V této příloze je definována nejniţší energetická účinnost, kdy se spalování odpadů povaţuje 

za vyuţití podle kategorie R1 [49]: 

 zařízení se souhlasem k provozu před 1. 1. 2009 s min. účinností 0,60 

 zařízení se souhlasem k provozu po 31. 12. 2008 s min. účinností 0,65 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Tento zákon prošel od roku 2001 celou řadou novel, které zapracovaly příslušné předpisy EU 

a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů, pro nakládání s odpady při dodrţování 

ochrany ţivotního prostředí, lidského zdraví a trvale udrţitelného rozvoje, dále pravidla při 

omezování nepříznivých dopadů vyuţívání přírodních zdrojů a podmínek zlepšování účinnosti 

vyuţívání. Stanovuje práva a povinnosti osob v OH a působnost orgánů veřejné správy v OH. Je 

zde mimo jiné především uvedena platnost katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, které 

stanovuje vyhláškou č. 381/2001 Sb. Ministerstvo ţivotního prostředí a obsahuje pokyny pro 

zařazování odpadů.  

Zákon se zabývá vybranými výrobky, odpady a zařízeními: 

 odpadní oleje 

 odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB 

 baterie a akumulátory 

 kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozloţitelné odpady 

 odpady z výroby oxidu titaničitého 

 odpady azbestu 

 autovraky 

 elektrická a elektronická zařízení 

Je zde uvedeno i Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů které definuje, ţe spalování 

odpadů je moţné pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro ochranu ovzduší a hospodaření 

s energií (podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a Zákona č. 406/2000 Sb. 
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o hospodaření s energií) a splňuje-li stupeň účinnosti pro moţnost zařazení do kategorie vyuţití 

odpadů R1. Pokud zařízení nesplňuje stanovenou účinnost, není spalování odpadů povaţováno 

za vyuţití, ale za odstraňování odpadů. 

Dále jsou zde uvedeny podmínky pro vyuţívání biologicky rozloţitelných odpadů, 

ustanovuje platnost vyhlášky pro technické poţadavky na zařízení, poţadavky na parametry 

odpadu, platnost seznamu biologicky rozloţitelného odpadu apod. 

Část sedmá tohoto zákona se zabývá Plánem odpadového hospodářství, který se zpracovává 

k účelu předcházení vzniku odpadů a vytváření dobrých podmínek pro dodrţování hierarchie 

nakládání s odpady podle směrnice EU [48]. 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky [50] 

Tento Plán odpadového hospodářství s platností od 1. července 2003 je stěţejním 

dokumentem pro produkci a především nakládání s odpady. Odvíjí se od principu hierarchie 

odpadů a má především za úkol stanovit systém odpadového hospodářství a směr, kterým by 

se mělo odpadové hospodářství ubírat. Tento dokument koresponduje s legislativou a vývojem 

situace u nás i v EU a dává určitý cíl, kterého by měla ČR dosáhnout během plánovaných 10 let. 

Od tohoto celostátního plánu se odvíjí plány jednotlivých krajů, od nich poté plány jednotlivých 

obcí, případně podniků. Ačkoliv byl tento plán ustanoven do 31. července 2013, kdy by měl 

skončit, kvůli prudkému vývoji legislativ v posledních dobách se jeho účinnost musela 

prodlouţit, protoţe nový POH ještě není hotový. Prodlouţená platnost byla navrhnuta 

do 31. prosince 2014. 

POH se skládá ze 4 základních částí:  

 Úvodní část - udává základní informace o ČR z oblasti demografie a geografie,   

udává působnost, platnost a strukturu POH a předkládá vývoj POH v ČR. 

 Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství v ČR - předkládá informace o stavu 

odpadového hospodářství do roku 2002, porovnává jej se stavem v zemích EU 

a shrnuje tehdejší největší problému v této oblasti v ČR. 

 Závazná část - je vnesena formou přílohy, která se v průběhu několikrát aktualizovala 

s ohledem na měnící se legislativu ČR a je hlavním nositelem celé myšlenky POH. 

 Směrná část - předkládá nástroje, systémy řízení, sledování změn apod. pro plnění 

cílů odpadovém hospodářství. 

V závazné části POH je první bod věnován předcházení vzniku odpadů, omezení mnoţství 

a minimalizaci nebezpečných vlastností. V rámci toho je podněcován krok k podpoře 

nízkoodpadových nebo bezodpadových technologií výroby, sniţování spotřeby materiálu 

pro výrobu a sniţování (nebo nahrazování) pouţití nebezpečných materiálů, coţ vede k menší 

náročnosti na suroviny, ţivotní prostředí a zdraví. Nabádá také ke zvyšování environmentálního 

systému řízení v obcích a podnicích, ke zvětšování environmentálního vzdělání a informovanosti 

veřejnosti, vedoucí k uvědomění si důleţitosti šetření surovin a negativního vlivu odpadů. 

Druhý bod závaţné části se věnuje zásadám pro nakládání s nebezpečnými odpady, kde 

se uvádí cíl sníţit produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 oproti roku 2000 

a v tomto trendu sniţování dále pokračovat.  

Ve třetím bodu závazné části jsou popsány způsoby nakládání s určitými odpady, jako jsou 

odpady PCB (cílem je do roku 2010 odstranit tyto odpady), odpadní oleje, baterie a akumulátory, 

kaly z čistíren odpadních vod apod. 
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Čtvrtý bod je věnován vytvoření sítě zařízení pro nakládání s odpady v regionech a propojení 

do celostátní sítě. Je zde vyjádřen úmysl podporovat výstavbu zařízení, které budou ekonomicky 

a technicky splňovat účel celostátního měřítka. Plán upřednostňuje třídění odpadu před ostatními 

způsoby nakládání. Bohuţel se tímto plánem do konce roku 2009 stanovoval i přístup 

k výstavbám spaloven komunálního odpadu, protoţe nebyla doporučená podpora výstavby 

spaloven KO ze státních prostředků, ale je zde vyjádřená podpora úpravy odpadů jako palivo 

a vyuţívání technologií na vyuţívání tohoto paliva. Toto bylo změněno nařízením vlády 

ze dne 16. listopadu 2009, kdy se zrušila platnost výroku nepodporovat výstavbu spaloven. 

V tomto nařízení bylo definováno i to, ţe se nesmí do ČR dováţet odpad z jiných zemí za účelem 

energetického vyuţití, pokud by se kvůli tomu musely odpady vzniklé na území ČR odstraňovat 

nebo zpracovávat způsobem, který nesouhlasí s POH. Důvod této změny byl v neplnění směrnice 

1999/31/ES o skládkách odpadů, kde se stanovují limity ukládaného BRKO. Od roku 2010 

je moţné získat dotace z Operačního programu ţivotního prostředí. 

V šestém bodě je vyjádřen cíl, kdy do roku 2012 mělo být zvýšeno vyuţití odpadů formou 

recyklace na 55% všeho odpadu a zvýšeno materiálové vyuţití na 50% do roku 2010 

oproti roku 2000. V sedmém bodě je uloţeno za cíl sníţit podíl skládkování o 20% do roku 2010 

oproti roku 2000 a tento sniţovací trend dále udrţovat.  

V POH je dán také cíl sníţení ukládání na skládky BRKO, který je zmíněn v kapitole 

4.1 Poţadavky a směrnice EU. Jako nástroj k tomuto omezení má být zejména výstavba 

kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu, třídění (zejména 

lepenka a papír). Pokud nelze nakládat s BRKO tímto způsobem, pak má být vyuţito energeticky 

nebo upraveno jako palivo.  

Hodnotící zpráva o plnění POH [51] 

Kaţdý rok se podle §42 odst. 8 zákona o odpadech provádí hodnocení POH, které se před-

kládá vládě a které je nyní veřejně dostupné v posledním znění z roku 2010 (zveřejněno v lednu 

2012). V roce 2009 došlo ke změně ohlašovacích limitů a došlo k zavedení dopočítávání 

produkce odpadů z nenahlášených zdrojů, čímţ došlo ke zvýšení produkce odpadů. 

Z šesté hodnotící zprávy vyplývá, ţe některé cíle byly plněny, některé nebyly. Z plněných 

cílů jsou to zejména tyto oblasti: 

 Meziroční produkce odpadů klesá, v roce 2010 o 1,4%. 

 Je plněn cíl ukládání odpadů na skládky, kdy mělo jít o sníţení hmotnostního podílu 

odpadů o 20% oproti roku 2000. Pokles skládkování odpadu mezi roky 2000 – 2010 

byl cca 6,1 milionů tun, coţ odpovídá poklesu o 58%. 

 Je plněn cíl produkce nebezpečných odpadů, kdy mělo jít o sníţení o 20% oproti roku 

2000. 

 Je plněn cíl vyuţívání odpadů na 55% vzniklého odpadu do roku 2012 v porovnání 

s rokem 2000. V roce 2010 bylo celkově vyuţito 73,5% odpadu. 

Z cílů, které se nepodařilo splnit, to byly především tyto oblasti: 

 Není plněn cíl zvýšení vyuţití KO na 50% oproti roku 2000. Vyuţito v roce 2010 

bylo 33,2% KO, materiálově bylo vyuţito 24,3%. Jako stanovisko k nápravě tohoto 

nedostatku v plnění byla vyjádřena nutnost změny legislativy a přeformulování cíle 

POH, protoţe se do statistiky započítává pouze KO podle katalogového čísla 20. 

Pokud by do cíle byl zařazen i odpad z obcí (obalové odpady) kat. čísla 15 01, pak by 
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byl cíl plněn, protoţe by bylo vyuţito celkem 80,5% papíru, 74,9% skla, 

56,2% plastu a 68,0% kovu. 

 Podíl skládkování KO v uplynulých letech stoupal, od roku 2008 mírně poklesl, 

V roce 2010 bylo skládkováno 59,5% KO (v roce 2012 podle CEWEP bylo 

skládkováno 57% KO). 

 Není plněn cíl sníţení ukládání KO na skládky, který měl být v roce 2010 oproti roku 

2000 sníţen hmotnostně o 20%. V roce 2010 bylo skládkováno 59,5% KO 

a procentuální nárůst mnoţství skládkovaného KO mezi roky 2000 a 2010 byl 24%. 

Důvodem byla především nízká sazba poplatku za ukládání odpadu na skládky, která 

nemotivovala k jiným metodám nakládání s KO. Ministerstvo připravuje nové 

zákony, které by měly tuto situaci řešit. 

 Není plněn cíl skládkování BRKO, které mělo být do roku 2010 sníţeno o 25% oproti 

roku 1995. Je zde problém se sniţováním vzhledem k omezeným moţnostem 

a kapacitám dalšího zvyšování vyuţití KO. Je nutné provést revizi metodiky výpočtu, 

protoţe je hodnota z roku 1995 značně podhodnocená, protoţe do referenční hodnoty 

nebyly započítávány některé odpady, které v roce 2010 započítávány byly. K dalším 

nepřesnostem došlo vzhledem k neplnění ohlašovací povinnosti některých původců. 

Tento vliv byl eliminován aţ od roku 2009, kdy se zavedlo dopočítávání produkce 

odpadů. V roce 2010 bylo odstraněno skládkováním v přepočtu na jednoho obyvatele 

131 kg, coţ je o 19 kg nad cílový limit.  

V hodnotící zprávě jsou navrhována řešení pro zlepšení situace v neplnění POH. V oblasti 

nakládání s KO a BRKO je vyjádřena potřeba vytvořit nové legislativy, které mají především 

zajistit podporu nástrojů k řešení těchto problémů. Ohledně skládkování by se měla přehodnotit 

sazba za skládkování a tuto sazbu zvýšit a příjmy směřovat na podporu neplněných cílů POH. 

Při hodnocení recyklace KO je potřeba změnit kategorizaci odpadu, zahrnující odpad komunální 

a odpad z obalů, protoţe stávající podmínky jsou nastaveny tak, ţe je nereálné tohoto cíle 

dosáhnout. V oblasti BRKO bude potřeba přehodnotit mnoţství z roku 1995, kde nebyly 

započteny určité druhy odpadů a ani nebylo aţ do roku 2008 zahrnováno neohlášené mnoţství 

odpadu. Bude taky třeba podpořit zařízení na EVO a na mechanicko-biologickou úpravu odpadů. 

Protoţe však platnost stávajícího POH byla prodlouţena do konce roku 2014 a nový POH bude 

pravděpodobně platný aţ od roku 2015, bude velice obtíţné splňovat stávající cíle. 

Zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci 

Tento zákon předkládá procesy a principy k prevenci a omezení znečišťování. Tento zákon 

byl v roce 2013 novelizován zákonem č. 69/2013 Sb., který obsahuje poţadavky, plynoucí 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU o průmyslových emisích. Základními 

principy a cíly v zákoně o integrované prevenci je zabraňování znečištění, efektivní vyuţívání 

surovin, materiálů a energií, obsahuje i principy předcházení vzniku odpadů, opětovné vyuţití 

odpadů, předkládá opatření k zamezení havárií a podobně. Tento zákon zároveň zjednodušuje 

legislativu pro ochranu ţivotního prostředí, sniţuje administrativní náročnost vydávání povolení 

k výstavbě či provozu zařízení tím, ţe pro podniky shrnuje principy a podmínky do jednoho 

integrovaného dokumentu [52].  
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Při ţádosti o povolení, které zhodnocuje především Ministerstvo ţivotního prostředí, 

se porovnávají technologie, uvedené v ţádosti, s nejlepšími dostupnými technologiemi, 

takzvanými BAT systémy (Best Available Techniques), které jsou uvedeny v referenčních 

dokumentech o nejlepších dostupných technikách pro jednotlivé obory, kterými jsou: 

 ekonomie a mezisloţkové vlivy 

 chladící systémy 

 monitoring 

 nakládání s odpadními vodami a plyny 

 skladování nebezpečných chemických látek 

 spalování odpadů 

 zpracování odpadů 

BAT techniky jsou definovány jako nejúčinnější a nejpokročilejší technologické metody 

a techniky s nejmenší ekologickou zátěţí. Jsou stěţejní pro stanovování emisních limitů. 

Zohledňuje se nejen technologie, ale i navrţení zařízení, jeho provoz, údrţba a vyřazení 

z provozu, materiálová a energetická náročnost, produkce odpadů, ekonomická dostupnost pro 

příslušné průmyslové odvětví a pro konkrétního provozovatele a především vysoká úroveň 

účinnosti ochrany ţivotního prostředí. Tyto technologie a dokumenty o nich se zhodnocují 

a kompletují na mezinárodní úrovni výměnou informací členských zemí Evropské unie. 

Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích pro spalování odpadů obsahuje 

podrobný popis různých technologií a způsobů spalování, pyrolýzy a zplyňování. Jsou zde 

uvedena průmyslová odvětví, kterých se tento dokument týká, emisní limity a úrovně emisí 

v různých technologiích, podmínky pro povolování BAT [53]. 
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5 ENERGETICKÉ VYUŢITÍ ODPADŮ V ČR 

5.1 SAKO Brno, a.s. 

Brněnská spalovna, tak jak ji známe dnes, je v podstatě pokračováním první spalovny 

na našem území vůbec. V říjnu 1904 se začala stavět a v srpnu 1905 byla uvedena do provozu. 

Denně byla v provozu 11 hodin a průměrně byla schopná spálit 27,45 tuny odpadu. Slouţila 

aţ do roku 1941, kdy byla odstavena a v roce 1945 vybombardována. Nová spalovna se začala 

budovat v roce 1984, do zkušebního provozu byla uvedena na začátku roku 1989. Postupně 

prošla několika inovacemi, převáţně technologií na čištění spalin a sniţování emisí. Největší 

rekonstrukce probíhala v letech 2008-2010, díky které je nyní SAKO Brno nejmodernější 

technologií EVO v ČR. Slouţí k výrobě páry, horké vody a elektrické energie [54], [55]. 

Parametry: 

 kapacita: 248 000 t/rok KO při výhřevnosti 11 MJ/kg 

 tepelný výkon: 1 300 000 GJ/rok tepla 

 výkon turbíny: 22,7 MWe 

 dodávka elektřiny: 60 000 MWh/rok 

 teplota páry: 400°C; tlak páry: 4,1 MPa 

 jmenovitý parní výkon: 52,3 t/h 

 provozní rozsah jednoho kotle: 8,4 - 16 t/h odpadu 

 dva kotle typu MARTIN s roštovým ohništěm 

 pětistupňové čištění spalin      

Ve spalovně je zařízena dotřiďovací linka separovaných odpadů, drtičku nadrozměrných 

odpadů se schopností zpracovat 10 tun nehomogenního materiálu. Odpad v kotli hoří bez 

přídavků paliva při teplotě přibliţně 1 100°C. Spalovací proces je optimalizován pro co nejmenší 

produkci NOx pomocí metody SNCR (nekatalytická redukce NOx pomocí nástřiku močoviny 

do spalovací komory kotle), spalovací komora je vyzděná ţáruvzdornými cihlami, které zajišťují 

dodrţení teploty spalin nad 850°C a doby setrvání spalin v kotli minimálně 2 sekundy při těchto 

teplotách kvůli dohoření nespálených uhlovodíků a sloučenin. Maximální výkon kaţdého kotle je 

cca 52 tun/h přehřáté páry. Čištění spalin je prováděno pomocí 5ti stupňového systému čištění. 

Emise spalovny jsou hluboko pod hranicí emisních limitů daných legislativou a jsou uvedeny 

v Tab. 5.1-1 a Tab. 5.1-2. Dalo by se tedy říci, ţe SAKO Brno, a.s, je velmi účinným zařízením 

pro vyuţívání vzniklých odpadů s nízkou ekologickou zátěţí (oproti např. skládkám) [56]. 

Spalovna dodává do sítě přibliţně 60 tisíc MWh elektrické energie ročně, je schopna dodat 

aţ 1,3 milionu GJ tepla ročně (coţ vystačí na pokrytí čtvrtiny celkové roční spotřeby Brna, 

napojeného na systém CZT), v létě je spalovna jediným zdrojem tepla pro Brno. Produkce škváry 

je cca 55 tisíc tun ročně, z ní se separují kovy a škvára se dále prodává především do stavebnictví 

[55]. 
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Tab. 5.1-1 Emise SAKO do ovzduší za rok 2013 [57].  

Látka  
Emise [mg/m

3
] Limit 

[mg/m3] kotel K2 kotel K3 

SO2 19,2 20,3 50 

NO2 171,6 166,0 200 

HCI 2,5 3,7 10 

TZL 0,0 0,0 8 

TOC 0,0 0,0 8 

CO 11,2 5,1 50 

 

Tab. 5.1-2 SAKO koncentrace emisí ve spalinách za rok 2013 [57].  

Parametr 
Emise [mg/m3] Limit 

[mg/m3] kotel K2 kotel K3 

Plynné sloučeniny jako 

HF 0 0,2 0,8 

NH3 
24 20,5 50 

Hg 
0,00248 0,002 0,05 

Cd+Tl 
0,000215 0,00022 0,04 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 

Ni+Mn+V 0,1455 0,0895 0,4 

PCDD/F (ng TE/m3) 
0,00255 0,001235 0,08 

5.2 TERMIZO Liberec 

Spalovna v Liberci byla postavena v roce 1999. Je to účinný kogenerační zdroj, který vyrábí 

z odpadů teplo pro cca 15 500 domácností, elektřinu pro cca 3800 domácností a je schopen 

nahradit cca 20 000 tun mazutu. V roce 2009 prošla spalovna rekonstrukcí chlazení a řídícího 

systému. V roce 2010 byla do provozu uvedena nová turbína o výkonu 1 MW. Nebezpečné 

sloţky z KO se likvidují a technologie je schopna oddělit cca 100 tun toxických kovů za rok, 

které se převádějí na stabilní a nerozpustné formy. Ty se pak dodávají v tomto zabezpečeném 

stavu na skládku nebezpečných odpadů. Tímto procesem Liberecká spalovna napomáhá sniţovat 

nebezpečí těchto látek eliminací moţnosti kontaminace podzemních vod pod skládkami.  

Parametry: 

 kapacita: 96 000 t/rok odpadu 

 tepelný výkon: 38,3 MW, 700 000 GJ/rok tepla 

 výkon turbíny: 3,5 MWe + 1MWe 

 dodávka elektřiny: 13 000 MWh/rok 

 teplota páry: 400°C; tlak páry: 4,3 MPa 

 jmenovitý parní výkon: 43 t/h 

 provoz: 8000 hod/rok 
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Odpad přijatý spalovnou je zredukován váhově na 1/3 a objemově na 1/10. Zbytky, které 

vzniknou po spalování při teplotě cca 110°C, lze vyuţívat ve stavebnictví. Předtím se z nich 

separují uţitečné materiály. Ročně vznikne cca 32 000 tun škváry pro stavební účely 

a cca 1 800 tun ţelezného šrotu ze škváry. Popeloviny se vyuţívají z 97%. Po čištění spalin 

vznikne ročně cca 1 200 tun filtračního koláče. Čištění spalin se provádí mokrou metodou 

chemicko-fizikálním procesem, spalovna obsahuje zařízení pro úpravu odpadních vod [58],[59]. 

TERMIZO Liberec je zapojena do několika výzkumných projektů na celoevropské úrovni 

(projekt EUREKA), za zmínku stojí především vyuţití CO2 z vyčištěných spalin pro růst řas 

Chlorella, které se pak pouţívají nejen jako biopalivo, ale také jako krmivo [60]. 

Spalovna si velmi dobře vede i v produkci emisí, které jsou hluboce pod limitem. Hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce Tab. 5.2-2 a Tab. 5.2-3. 

Tab. 5.2-1 Emise TERMIZO do ovzduší [61]. 

Látka  
Emise 

[t/rok] 

Limit 

[t/rok] 

Plnění 

limitu [%] 

SO2 8,9 200 4,5 

NO2 131 400 32,8 

HCI 0,12 60 0,2 

TZL 0,01 30 0,0 

TOC 0,58 20 2,9 

CO 24 100 24,0 

 

Tab. 5.2-2 TERMIZO koncentrace emisí ve spalinách [62]. 

Parametr 
Limit EU 

[mg/m3] 

Hodnota 

[mg/m3] 

Plnění 

limitu [%] 

Plynné sloučeniny jako 

HF 1 0,7 70,0 

NH3 
50 0,9 1,8 

Hg 
0,05 0,01 20,0 

Cd+Tl 
0,05 0,01 20,0 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Ni+Mn+V 0,5 0,08 16,0 

PCDD/F (ng TE/m
3
) 

0,1 0,042 42,0 

5.3 ZEVO Malešice 

V roce 1998 byla vybudována v Malešicích spalovna odpadu, prvotně pro vyuţívání tepla 

pro vytápění a dodávku tepla do soustavy centrálního tepelného zdroje pro Prahu, od roku 2010 

funguje v kogeneračním reţimu a vyrábí i elektrickou energii. V současné době zajišťuje 

spalovna teplo a světlo pro více neţ 20 000 domácností. Odpad je spalován ve 4 kotlích, kaţdý 

z nich můţe nominálně pojmout aţ 15 tun odpadu za hodinu. Spalovací proces probíhá 

při teplotách vyšších neţ 900°C. Maximální kapacita spalovny je 310 000 tun odpadu za rok. 
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Spalovna redukuje objem odpadu na 10% původního objemu a hmotnostně na 25% původní 

hmotnosti, čímţ značně odlehčuje zatíţení skládek. V roce 2010 bylo podle organizace CEWEP 

ve spalovně ZEVO Malešice spáleno 237 000 tun odpadu, z čehoţ bylo vyprodukováno 

19 000 MWh elektřiny a 530 000 MWh tepla. 

Parametry: 

 kapacita: 310 000 tun/rok odpadu při výhřevnosti 9,5MJ/kg 

 tepelný výkon: 34 MW, 850 000 GJ/rok tepla 

 výkon turbíny: 17,4 MWe  

 dodávka elektřiny: 35 000 MWh/rok 

 teplota páry: 235°C; tlak páry: 1,37 MPa 

 jmenovitý parní výkon: 40 tun/h 

 provozní rozsah jednoho kotle: 15 t/h odpadu 

 

ZEVO Malešice průměrně ročně vyprodukuje 75 000 tun škváry, 6 000 tun popílku 

a 3 500 tun kovů. Pracuje se stupněm účinnosti R1 0,68 [62],[63].  

Tab. 5.3-1 Emise ZEVO Malešice do ovzduší [64]. 

Látka  
Emise 

[t/rok] 

Limit 

[t/rok] 

Plnění 

limitu [%] 

SO2 0,867 200 0,4 

NO2 176,286 400 44,1 

HCI 0,052 60 0,1 

TZL 4,616 30 15,4 

TOC 0,831 20 4,2 

CO 29,367 100 29,4 

 

Tab. 5.3-2 ZEVO Malešice koncentrace emisí ve spalinách [64]. 

Parametr 
Limit EU 

[mg/m3] 

Hodnota 

[mg/m3] 

Plnění 

limitu [%] 

Plynné sloučeniny jako 

HF 1 0,4250 42,5 

Hg 
0,05 0,0032 6,4 

Cd+Tl 
0,05 0,0014 2,8 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Ni+Mn+V 0,5 0,0283 5,7 

PCDD/F (ng TE/m
3
) 

0,1 0,0101 10,0 
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5.4 Nové projekty ZEVO 

Od roku 2008 do roku 2012 byly v ČR plánovány 3 projekty velkých spaloven komunálního 

odpadu, a to Karviná v Moravskoslezském kraji, Chotíkov v Plzeňském kraji a Komořany 

v Ústeckém kraji. V roce 2013 začala výstavba jen jedné z nich, a to v Chotíkově, ostatní zatím 

realizovány nebyly. Před těmito projekty ještě byla projednávána spalovna KO v Mydlovarech 

u Českých Budějovic a v Opatovicích na rozhraní krajů Pardubického a Hradce Králového. Oba 

pokusy skončily neúspěšně. 

5.4.1 Spalovna v Karviné [65], [66] 

Výstavba spalovny v Karviné byla plánována za účelem plnění odpadového plánu 

Moravskoslezského kraje. Teplo, vyrobené spalováním odpadů, mělo být dodáváno 

do teplárenské sítě. Díky tomu mělo dojít i k omezení provozu místí teplárny a sníţení emisí. 

Projekt byl odsouhlasen a po veřejném projednání získal územní rozhodnutí. Plánovaná výstavba 

měla být dokončena do roku 2015. Projekt byl ale pozastaven soudem jako reakce na podání 

protestu organizací Hnutí Duha kvůli moţnému výskytu ohroţeného druhu váţky na místě 

výstavby spalovny. V současnosti není jisté, zda se bude projekt realizovat, protoţe stále chybí 

platná legislativa, která by přímo podporovala výstavbu spaloven komunálního odpadu za účelem 

dodrţování cílů odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, ţe není zcela jasné, kam se bude 

legislativa ubírat, odmítá Evropská unie poskytnout dotaci, která měla pokrýt aţ 40% celkové 

ceny stavby. 

 kapacita - cca 200 000 tun/rok odpadu 

 odhadovaná cena - 5 aţ 6 miliard korun 

5.4.2 Spalovna v Komořanech [67] 

Spalovna EVO Komořany začala být projednávána v roce 2008 a měla slouţit jak pro výrobu 

tepla, tak i elektrické energie. V květnu 2011 odsouhlasilo Ministerstvo ţivotního prostředí 

přijatelnost výstavby z ekologického hlediska. V roce 2013 získala spalovna stavební povolení. 

Předpokládané dokončení výstavby bylo plánováno na rok 2015. Předpokládaný výstup 

ze spalovny byl  832 922 GJ tepla za rok a 46 019 MWh dodávky elektrické energie 

do distribuční sítě. Výstavba byla pozastavena z důvodu chybějící legislativy a dotací z EU. 

 kapacita - cca 150 000 tun/rok odpadu 

 odhadovaná cena - 2 aţ 3 miliardy korun 

5.4.3 Spalovna v Chotíkově [68] 

Stavba spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně byla započata v srpnu roku 2013. 

V roce 2013 je to jediná velká spalovna komunálního odpadu v ČR, která se staví. Stejně jako 

spalovny v Karviné a Komořanech, tak i tato spalovna narazila na zamítnutí dotace z Evropské 

unie kvůli nedostatečné podpoře v legislativě. Jako investor je uváděna tedy Plzeňská 

plynárenská, a. s. Výstupem spalovny by mělo být 108 MWh tepla za rok a 25 810 MWh 

elektrické energie, dodávané do distribuční sítě.  

 kapacita - cca 95 000 tun/rok odpadu 

 odhadovaná cena - 2 miliardy korun  
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5.5 Emisní limity 

Emisními limity se zabývá Směrnice 2010/75/EC a převzatá Vyhláška č. 415/2012 Sb.  

Limity jsou nastaveny pro různé druhy energetických zdrojů, které energii získávají spalováním 

paliva. Tab. 5.5-1 srovnává emisní limity pro jednotlivé druhy paliv pro tepelné zdroje 

s jmenovitým tepelným výkonem 5 - 50 MW, a to pro odpad, biomasu, tuhé palivo ve fluidním 

topeništi, tuhé palivo v ostatních topeništích, kapalné palivo a plynné palivo. Protoţe kaţdé 

palivo má jiný obsah kyslíku, jsou limity pro srovnání přepočítány na stejné procento kyslíku 

ve spalinách (11%).  Je patrné, ţe emisní limity pro spalování odpadů jsou mnohem přísnější, neţ 

pro spalování jiných paliv (kromě plynného paliva). V případě spalování je jedním z nejčistších 

paliv zemní plyn. Plynná paliva mají limity pro CO2 nastaveny na 56 mg/m
3
, kdeţto spalování 

odpadů, které je z těchto paliv nejhorší a těţko definovatelné, má limity nastaveny na 50 mg/m
3
. 

V případě porovnání s biomasou je limit CO2 pro spalování odpadů 13x přísnější. Další mezerou 

v legislativě je absence stanovení limity pro organický uhlík, amoniak (NH
3
) chlorovodík (HCl), 

hafnium (Hf), dioxiny a furany (PCDD/F), rtuť (Hg), kadmium (Cd) a ostatní těţké kovy. Kromě 

zemního plynu, ve kterém nejsou obsaţeny všechny vypisované látky, se tyto látky vyskytují 

ve všech spalinách a měly by pro ně být stanoveny limity, které jsou legislativně stanoveny 

v případě paliv Tab.5.5-1 pouze pro spalování odpadů. Z uvedených parametrů emisí v kapitole 

5.1, 5.2 a 5.3 je patrné, ţe spalovny splňují limity s velkou rezervou, v případě některých látek 

se jedná o desetiny aţ jednotky procent plnění limitu [69]. 

Tab. 5.5-1 Porovnání emisních limitů pro různé energetické zdroje [69]. 

Denní průměrné 

hodnoty v mg/m
3
 

Směrnice o 

spalování 

odpadů 

Biomasa 

Tuhé palivo 

v ostatních 

topeništích 

Tuhé 

palivo ve 

fluidním 

topeništi 

Kapalné 

palivo 

Plynné   

palivo 

Vztaţeno na 11% O
2
 11% O

2
 11% O

2
 11% O

2
 11% O

2
 11% O

2
 

Tuhé emise 10 250 100 67 56 3 

Organický uhlík 10 - - - - - 

SOx jako SO2 50 2500 1667 1000 944 19 

NO jako NO2 200 650 433 333 250 111 

NH
3
 50 - - - - - 

CO 50 650 267 200 97 56 

HCl 10 - - - - - 

HF 1 - - - - - 

PCDD/F [ng/m
3
] 0,1 - - - - - 

Hg 0,05 - - - - - 

Cd 0,05 - - - - - 

Ostatní těţké kovy 0,5 - - - - - 
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6 HYPOTETICKÝ VÝVOJ EVO V ČR 
Při vytváření hypotéz na téma potenciálu EVO v ČR a vyjádření mých poznatků a názorů, 

kam se můţe ubírat odpadové hospodářství v ČR, budu vycházet z informací, které jsem nasbíral 

během vytváření této bakalářské práce. Poznatky jsem získával z několika stran, zde budu 

pouţívat především informace ústního sdělení a emailové komunikace od paní RNDr. Jany 

Suzové, environmentální specialistky a odpadové hospodářky při SAKO Brno, pana 

Mgr. Radovana Šejvla, specialisty na výrobu energie z biomasy a odpadů, pana Ing. Jaromíra 

Manharta, ředitele odboru odpadů Ministerstva ţivotního prostředí. Dále budu čerpat z informací 

z konferencí a exkurzí, a to z konference „Nové technologie pro energetické vyuţití odpadů 

pyrolýzou a zplyňováním“, které jsem se zúčastnil 5. 12. 2013 v Jihlavě, z konference „Odpady 

2014 a jak dál? aneb budeme mít maskované spalovny?“ pod záštitou Sdruţení provozovatelů 

technologií pro ekologické vyuţívání odpadů (STEO), které jsem se zúčastnil 24. 4. v Brně, 

z exkurze ve spalovně SAKO Brno. 

6.1 Metodika sběru a vyhodnocení dat 

Jedním ze zásadních současných problémů odpadového hospodářství v ČR je špatná 

legislativa, nedostatečná definice souvisejících pojmů, chybějící legislativní podpora 

energetického vyuţívání odpadů a nesourodé zpracovávání dat o produkcích, tocích a  nakládání 

s odpady. Jak je uvedeno v kapitole 2.2 Produkce odpadu v ČR, vyhodnocování dat je prováděno 

třemi společnostmi, a to prostřednictvím ČSÚ, CENIA (ISOH) a EKO-KOM. Evropská komise 

zavádí do svých statistik Eurostatu a hodnocení odpadového hospodářství data z ČSÚ, podle 

kterých potom vyvozuje závěry a důsledky postoje EU k odpadovému hospodářství v ČR, 

stanovuje směrnice a nařízení a samozřejmě i rozhoduje o dotacích z Evropského fondu. České 

odpadové hospodářství je ale řízeno na základě sběru dat z ISOH, MŢP vytváří podle těchto dat 

Plán odpadového hospodářství, hodnotící zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství' 

a od těchto dat se odvíjí poté legislativa a strategické rozhodování v ČR. Tento rozkol dat je 

potom problematickým místem v komunikaci MŢP s Evropskou komisí. EU se samozřejmě staví 

kriticky k nejednotnému výkazu. Pro srovnání uvádím tabulku důleţitých oblastí výkazu ISOH 

a ČSÚ: 

Tab. 6.1-1 Produkce a nakládání s odpady podle ISOH a ČSÚ. 

  Produkce [10
6 

tun] Recyklace 
Energeticky 

vyuţito 
Skládkování 

ISOH 30 76% 3,5% 13% 

ČSÚ 23 19% 3,2% 12% 

 

Tab. 6.1-2 Produkce a nakládání s komunálními odpady podle ISOH a ČSÚ. 

  Produkce [10
6 

tun] Recyklace 
Energeticky 

vyuţito 
Skládkování 

ISOH 5,2 30% 12% 54% 

ČSÚ 3,2 21% 20% 57% 
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Odlišnosti jsou způsobené rozdílným způsobem sběru dat, definicí druhů odpadů (především 

KO, viz. kapitola 6.2 Směr legislativy) a metodikou dopočtu. V případě ISOH je pouţívaná 

metodika dopočtu odpadů pro subjekty, které nesplňují ohlašovací povinnost, dále pro subjekty, 

které neprodukují dostatečné mnoţství odpadu pro dosaţení ohlašovací povinnosti. ČSÚ vyuţívá 

v případě komunálních odpadů jinou definici těchto odpadů, od čehoţ se odvíjí jiné mnoţství. 

Odchylka je ale natolik velká, ţe dochází ke značné rozporuplnosti a bude potřeba sjednotit 

metodiky. V příštích několika letech by se pravděpodobně mělo upřesnit, která data budou 

relevantní jak pro Evropskou komisi, tak pro ČR a mělo by se zavést sjednocení. Podle vyjádření 

pana Ing. Manharta budou data pro vytváření strategie, cílů, legislativ a POH v ČR čerpána pouze 

z ISOH. 

Jedním z důsledků tohoto problému je postoj EU k dotacím např. na výstavbu ZEVO. Podle 

Evropské komise je průměr energeticky vyuţívaného komunálního odpadu v EU 20% 

z veškeré produkce na území eurozóny, protoţe se dělá průměr jak vyspělých (v oblasti EVO 

rozvinutých) zemí původní EU-15, tak i připojených států, které mají jen malý podíl 

na celoevropském poli EVO. Jelikoţ ČSÚ vykazuje 20% energetické vyuţití, je toto jedním 

z faktorů, které ovlivňují rozhodnutí komise k udělení dotací na ZEVO, čímţ se šance 

na získání dotací sniţuje. Komise totiţ nechce podporovat zařízení, která by neměla dostatečně 

velké vyuţití. Srovnání lze nalézt třeba v Německu, kde je kapacita ZEVO předimenzovaná 

a není dostatečný přísun odpadu. Pokud by byly relevantní data z ISOH, která vykazují 12% 

EVO, pak by bylo zcela patrné, ţe potenciál pro EVO tu stále je. 

6.2 Směr legislativy 

Další posun v odpadovém hospodářství do budoucna vidím ve změně legislativy. 

V legislativě v rámci ČR bude posun hlavně co do zjednodušení, tak do zkvalitnění definic 

pojmů. Mají vzniknout 2 nové zákony, a to zákon o odpadech a zákon o zpětném odběru výrobků 

s ukončenou ţivotností. Jako klíčové vidím nutnost přesné definice některých pojmů, jako jsou 

pojmy: druhotná surovina, biologicky rozloţitelný odpad, materiálově vyuţitelný odpad, 

komunální odpad a jeho sloţky, směsný komunální odpad apod. V případě směsného 

komunálního odpadu bude potřeba definovat, jestli jsou součástí tohoto odpadu i separovaně 

sbírané sloţky (papír, plast, ...) a tedy náleţí do SKO nebo ne. Tato definice bude mít podstatný 

vliv na vytvoření strategie k omezení skládkování SKO, hodnocení stavu a na budování systému 

sběru, třídění a zařízení pro nakládání s recyklovatelným odpadem. Je potřeba také definovat, kdy 

odpad přestává být odpadem a je druhotnou surovinou nebo vedlejším produktem. Velmi 

podstatnou částí legislativní změny bude jasná definice, ţe ZEVO je pro ČR prioritou 

ke splňování závazků vůči EU v oblasti nakládání s odpady, protoţe tato definice je klíčová 

pro postoj EU k dotacím na ZEVO v ČR. Je potřeba definovat podmínky pro TAP, protoţe v této 

oblasti se jiţ nyní rozvíjejí mnohé podnikatelské činnosti a projekty. 

Jedním z důleţitých kroků je ujasnit a upevnit přesnou definici komunálního odpadu 

a metodiku sběru dat. Produkce komunálních odpadů v podstatě vyjadřuje základní ukazatel 

lidstva v působení svou denní činností na ţivotní prostředí. Podle komunálních odpadů potom 

obce, kraje a státy navrhují strategii a plánují rozpočty na nakládání s odpady. Tato data by měla 

být přesná a jasně definovaná. Tato definice sama od sebe je i nejasně zakořeněná v legislativě 

EU, kdy se pouţívají dva výrazy: domovní (household) a komunální (municipal) odpad. Jelikoţ 

není přesně stanovena definice, které odpady spadají do pojmu "komunální" a které ne, vytváří 

se mezi členskými státy nejasné způsoby zahrnování druhů odpadů do kolonky "komunální", 

coţ znemoţňuje srovnávání produkce a nakládání ve státech mezi sebou. Evropská unie 
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stanovuje pro členské státy podmínky pro hierarchii nakládání s odpady, ale tato data nelze 

efektivně zhodnotit, pokud není jasně definované, které odpady se do komunálních počítají 

a které ne. Nelze proto ani jasně říct, zda členské státy plní směrnici nebo neplní. 

V budoucnu bude kladen ještě vyšší důraz na třídění odpadu. Podle rámcové směrnice 

o odpadech bychom měli v ČR dosáhnout 50% materiálového vyuţití KO do roku 2020. Za tímto 

účelem bude prohloubena osvěta obyvatelstva, budou zaváděny vyšší priority na vzdělávání 

v oblasti nakládání s odpady, třídění odpadů a prevence vzniku odpadů ve školách. V důsledku 

tohoto by se měla zvýšit efektivnost třídění a omezení vzniku odpadů, protoţe separovaný sběr 

komunálních odpadů je silně závislý na zodpovědnosti kaţdého občana a splnění cílů této 

směrnice spoléhá na oddělený sběr přímo u zdroje, kterým jsou především občané.  

Pravděpodobně bude zavedena i povinnost obcí zařadit do svého programu nakládání 

s odpady oddělený sběr bioodpadů. Tento krok by měl pomoci se sníţením ukládání BRKO 

na skládky. S tímto krokem je ale spojeno nejedno úskalí. To největší je v tom, ţe ze zkušeností 

z jiných států, kde oddělený sběr bioodpadů jiţ několik let funguje, vyplývá, ţe po zavedení 

povinnosti separovat bioodpady produkce komunálních odpadů vzrostla a přitom nedošlo 

k nějakému razantnímu sníţení BRKO v komunálním odpadu. Myslím si, ţe tato situace 

je způsobená mimo jiné tím, ţe občané, motivovaní ke sběru bioodpadu, odkládají do separačních 

nádob biologické odpady (nebo alespoň jejich část), které by jinak v dřívějších dobách pouţili 

ke kompostování na své zahradě. Tímto se navýšila produkce KO. Dalším problémem 

je nedostatečná uvědomělost občanů, ţijících ve městech a bytech. Mnozí z nich si jiţ navykli 

separovat plasty, papír a sklo vedle svých odpadkových košů v domácnostech a vynášet 

je do separačních kontejnerů. Plasty, papír ani sklo nijak nehnijí, nezapáchají a není tedy problém 

je uskladňovat bokem i delší čas, neţ se nádoba v domácnosti naplní. Pro občana je to určitá 

výhoda, ţe odpad nemusí tak často vynášet do kontejneru. Myslím si, ţe v případě bioodpadů 

to bude jinak. Pokud by občan v domácnosti sbíral bioodpad, pak by jej musel častěji vynášet, 

protoţe bioodpad se rychle rozkládá a zapáchá. Proto pro něj nemusí být vzhledem k nepohodlí 

dostatečná motivace k oddělenému sběru tohoto odpadu a raději jej hodí do klasického koše 

na komunální odpad, protoţe pro občana by to v podstatě vyšlo na stejno. Přesto však tento 

budoucí směr má své velké opodstatnění a odděleně sbírané biologické odpady mají svůj 

potenciál, protoţe se z něj mohou vyrábět hnojiva nebo palivo. Legislativa s tímto krokem bude 

počítat, neboť se jedná o hmotnostně významný podíl a bude podporovat moţnosti pro vyuţití 

bioodpadů. 

6.3 Potenciál ZEVO 

Výstavba ZEVO v ČR je dnes otázkou hojně diskutovanou. Jak jsem jiţ uváděl v kapitole 

5.4 Nové projekty ZEVO, jediné zařízení nově stavěné v ČR je ZEVO Chotíkov. Mnoho dalších 

projektů nebylo moţné realizovat, také z velké části kvůli chybějícím dotacím z EU. EU nechce 

poskytovat dotace z několika důvodů. Tím nejhlavnějším je ona chybějící legislativa, která by 

podporovala výstavbu nových spaloven. Do roku 2009 bylo dokonce v POH uvedeno, 

ţe se výstavba nových spaloven nebude podporovat z veřejných prostředků. Tento bod byl 

později zrušen, nebyl ale nahrazen ţádným bodem, který by definoval, ţe ZEVO je pro ČR vítaný 

nástroj k nakládání s odpady. Dalším bodem, proč EU nechce poskytnou dotace, je také 

zmiňovaná nejednoznačnost dat odpadového hospodářství. ZEVO Chotíkov se staví ze zdrojů 

Plzeňské plynárenské, protoţe tam se prostředky rezervovaly. Jiný osud ale postihl ZEVO 

Komořany. V dnešní době není pro investory výhodné stavět ZEVO, pokud není legislativně 

podloţeno. Stále je tu totiţ otázka konkurenceschopnosti vůči skládkám. Investoři nechtějí 
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riskovat situaci, kdy se postaví spalovna a nebude mít přísun odpadu, pokud by se dodavatelům 

spíše ekonomicky vyplatilo skládkovat.  

Podstata věci je v tom, ţe z kaţdé tuny skládkovaného odpadu se odvádí cca 500,- Kč 

do pokladny obce jako takzvaná kompenzační sloţka. Vzhledem k počtu skládek 

a k uskladněným tunám se za rok vybere na těchto poplatcích přes 1,5 mld. Kč, které napomáhají 

rozpočtu obcí, na jejímţ území je skládka. Tyto peníze by měly být vyuţívány ku prospěchu 

odpadového hospodářství. Jelikoţ ale není nakládání s touto poloţkou nijak legislativně 

definováno, jsou tyto zdroje pouţívány pro jiné účely, např. výstavbu silnic, chodníků, opravu 

veřejných prostranství, nákup techniky a k jiným potřebám obcí. Vzhledem k tomu, ţe v případě 

odvozu odpadu do spalovny by nebylo přidáváno do pokladnic obcí 500,- Kč za kaţdou tunu, 

můţe se často jevit EVO pro obce se skládkami na svém území jako ekonomicky nevýhodné. 

Chybí totiţ nějaká vnější motivace k vyuţívání spaloven. V příštích letech by se tato situace měla 

změnit. Postupně by se měly zvyšovat poplatky za skládkování tak, aby se znevýhodňoval tento 

způsob nakládání s odpady a naopak aby se zvýhodňovalo EVO. Kompenzační sloţka by podle 

mého názoru měla být zachována, ale tyto peníze by měly být dále investovány do odpadového 

hospodářství, nebo by bylo vhodné zavést jinou sloţku poplatku (přidanou ke kompenzační 

sloţce), která by byla odváděna do fondu MŢP pro odpadové hospodářství. Pokud by to takto 

fungovalo například 10 let, mohly by teoreticky být prostředky k výstavbě ZEVO. 

Pokud se budeme drţet dat, které publikuje MŢP, pak by bylo stále potřeba navýšit kapacitu 

ZEVO na cca dvojnásobek tak, aby se podstatně sníţilo mnoţství SKO ukládané na skládky. 

Od skládek bude potřeba odklonit přes 2 miliony tun SKO do roku 2020 a po roce 2025 by mělo 

být ustanoveno úplné zakázání skládkovat SKO a BRKO. 

Pouhá výstavba velkých komunálních spaloven ale nemusí být úplně tím nejsprávnějším 

řešením. V současnosti se vyvíjí situace i ohledně technologií na mechanicko-biologickou úpravu 

odpadů (MBÚ). Ta se dá efektivně pouţít jedině tehdy, pokud bude zajištěný odběr nadsítné 

sloţky do ZEVO jako alternativní palivo pro spoluspalování (například v cementárnách), nebo 

přímo jako palivo pro spalování ve spalovnách, jinak by docházelo ke skládkování nadsítné 

i podsítné sloţky a úprava by byla zbytečná. MŢP i EU hodlá podporovat MBÚ jako doplňkovou 

technologii pro úpravu odpadů před materiálovým nebo energetickým vyuţitím. Nemá slouţit 

jako náhrada separace odpadů a nebude ani povaţováno za konečné vyuţití odpadů. 

Dále jsou na trhu různé jiné technologie na energetické vyuţití odpadů, jako je plasma, 

zplyňování a pyrolýza. Tyto projekty jsou a budou investičně lákavé pro různé investory. Jejich 

nevýhodou mimo jiné je, ţe mají relativně malou kapacitu v porovnání s klasickými spalovnami 

komunálního odpadu. Díky tomu jsou ale méně nákladné, neţ klasické spalovny, a proto se můţe 

rozhodnout do vybudování těchto technologií mnohem více investorů, neţ v případě velkých 

spaloven. Vznikne tím určitý ekonomický i pracovní potenciál. Tyto technologie tedy mohou mít 

své opodstatnění a uplatnění (a v mnohých státech tomu tak uţ v dnešní době je) a bude třeba 

s nimi počítat.  

V této době se energeticky vyuţívá podle MŢP 12% KO. Pokud se budeme bavit o hlavních 

technologiích, jakými jsou spalovny komunálních odpadů, je tu kapacita na cca 654 000 tun KO 

ročně díky spalovnám v Brně, Malešicích a Liberci. Podle mých nasbíraných informací, aby EVO 

bylo v ČR nejefektivnější, mělo by dosahovat maximálně 30% z veškerého KO a byl by tu 

ponechán prostor pro MBÚ a další minoritní technologie pro EVO.  
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Po uváţení dostavby ZEVO Chotíkov by situace byla od roku 2015 následující: 

 SAKO Brno - 248 000 t/rok 

 ZEVO Malešice - 310 000 t/rok 

 TERMIZO Liberec - 96 000 t/rok 

 ZEVO Chotíkov - 95 000 t/rok 

Celková kapacita po r. 2015 - 749 000 t/rok. 

Po najetí ZEVO Chotíkov do plného provozu za předpokladu stagnující charakteristiky 

produkce KO by EVO dosahovalo cca 15%. K dosaţení 30% EVO komunálního odpadu by bylo 

zapotřebí vybudovat spalovny na dalších cca 600 000 tun odpadu. Je tedy otázkou, kolik 

spaloven by bylo dobré postavit a s jakou kapacitou. 

Důleţitým faktorem pro výstavbu je ekonomická výhodnost projektu. Ta je ovšem vysoce 

individuální. Nedá se říct, ţe pokud postavíme spalovnu na 100 000 tun KO, bude stát 2 mld. Kč 

a pokud postavíme spalovnu na 200 000 tun KO, ţe bude stát dvojnásobek. U obou je totiţ 

zapotřebí uvaţovat s technologií, ať uţ na spalování, čištění spalin, výrobu energie, dodávku 

tepla do CZT apod., které jsou u obou typů podobné. U ceny spalovny je také rozhodující pouţitá 

technologie, stavební náklady na samotnou budovu, dále jestli se jedná o kompletní novou stavbu 

nebo přestavbu stávající budovy s jiţ vybudovaným administrativním zázemím a prostory pro 

umístění technologie a mnoho dalších faktorů. Cena spalovny se také odvíjí od výběru 

zhotovitele. Je třeba počítat z dlouhodobého hlediska s náklady na provoz, údrţbu a renovaci. 

Pokud necháme postavit spalovnu s nízkými počátečními náklady, můţe se to projevit na nízké 

kvalitě technologií, větší nutnosti údrţby a dřívější nutné výměně jak různých částí technologie, 

tak i celých technologických bloků a ve výsledku se celý projekt po 30 letech můţe v mnohém 

prodraţit. Problémem společnosti je nahlíţení na výběrová řízení veřejností. Pokud zadavatel 

nevybere nejlevnějšího zhotovitele, můţe se strhnout lavina protestů, vyjadřujících pochybnosti 

nad výběrovým řízením a často se u mnohých projektů stává, ţe je na ně pohlíţeno jako 

na úplatkové. Rozdíl ceny spalovny se proto můţe i u stejné kapacity individuálně pohybovat 

v řádech 0,5 - 2 mld. Kč. 

Myslím si, ţe je neefektivní uvaţovat spalovnu s malou kapacitou, protoţe ekonomicky 

nemusí být malá spalovna poměrně levnější neţ velká. V podstatě nejefektivnějším způsobem 

by pravděpodobně bylo postavit spalovnu v jiţ vybudovaném a fungujícím místě s napojením 

na CZT. Z tohoto hlediska by se nejlépe uplatnilo postavit spalovnu co nejblíţe velkému městu, 

ne-li přímo v něm, podobně jako je to v Brně. Dalším ovlivňujícím faktorem je produkce odpadů 

v kraji a spolupráce mezi kraji, pokud by se projekt postavil nad hodnotu produkce jednotlivého 

kraje. Je třeba také uvaţovat svozové vzdálenosti, kapacity vozů a další záleţitosti s tímto 

spojené. 

Pokud se podaří svoz odpadů dostatečně centralizovat z více krajů, pak by se jevilo jako 

výhodné postavit buďto 3 spalovny, kaţdé s kapacitou 200 000 tun/rok, nebo 4 spalovny 

s kapacitou 150 000 tun/rok. Myslím si, ţe vhodnější by bylo uvaţovat druhou variantu, 

vzhledem ke komplikacím se spoluprácí krajů a nákladům na svoz. V současnosti by se dalo 

vyuţít jiţ rozpracovaných projektů v Komořanech a Karviné, které by dohromady byly schopny 

pohltit 350 000 tun/rok odpadu. Poté by pro dovršení uvaţované nové kapacity 600 000 tun/rok 

postačilo postavit jednu spalovnu s kapacitou 100 000 tun/rok a jednu s kapacitou 

150 000 tun/rok.  
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Podle uvaţování ceny cca 2,5 mld. Kč za blíţe nespecifikovanou spalovnu ZEVO 7 

s kapacitou 150 000 t/rok (podle projektu ZEVO Komořany) a cca 2 mld. Kč za blíţe 

nespecifikovanou spalovnu ZEVO 8 s kapacitou 100 000 t/rok (podle projektu ZEVO Chotíkov) 

by situace mohla vypadat podle Tab. 6.3-1. 

Tab. 6.3-1 Hypotéza projektů ZEVO 

  Komořany Karviná ZEVO 7 ZEVO 8 Celkem 

Investice [mld. Kč] 2,5 5 2,5 2 12 

Kapacita [10
6 

t] 150 200 150 100 600 

 

Otázkou by však zůstávalo, kde ZEVO postavit a jak získat investice. Pan Ing. Manhart 

na semináři vypověděl, ţe MŢP hodlá podporovat výstavbu nových ZEVO i v případě nepřispění 

z dotací EU a strategie výstavby spaloven je i zahrnuta do nového Plánu odpadového 

hospodářství, který je nyní v připomínkovém řízení a měl by vejít v platnost od roku 2015. 

Co se týče lokality, nabízí se několik řešení. V dnešní době je několik moţných projektů, 

které se více či méně projednávají. Zatím ale není známá ani kapacita, pro kterou by byly 

spalovny postaveny. Jsou to tyto návrhy: 

 Přerov (Olomoucký kraj) 

 České Budějovice (Jihočeský kraj) 

 Mělník (Středočeský kraj) 

V kapitole 2.2 Produkce odpadu v ČR je uveden Obr. 2.2.1-2 Rozdělení produkce odpadů 

podle krajů (zdrojem dat je ČSÚ). V tomto obrázku je patrné, ţe Středočeský kraj má produkci 

komunálního odpadu cca 500 000 t/rok. Projekt v Mělníku by tu měl tedy velký potenciál. 

V Olomouckém kraji a Jihočeském kraji je produkce KO cca 200 000 t/rok. Zde by se nabízela 

moţnost postavit spalovnu o kapacitě 100 000 t/rok. 

Touto konfigurací by se dohromady mohlo spálit cca 1 350 000 tun odpadu, čímţ 

by se ušetřilo téměř stejné mnoţství hnědého uhlí, protoţe KO dosahuje přibliţně stejné 

výhřevnosti. Z toho by se dalo vyrobit cca 6 000 000 Gj tepla, dodávaného do CZT, 

cca 302 000 MWh elektřiny a vyseparovalo by se přes 20 000 tun ţelezného šrotu, který by jinak 

skončil na skládce. Souhrnnou situaci popisuje tabulka Tab. 6.3-2. Pro ZEVO Chotíkov 

a ZEVO Komořany jsou známé projektované výstupní hodnoty tepla a elektřiny, ale nejsou 

známy hodnoty vyseparovaného kovu. Ty jsem dopočítal z průměru známých hodnot 

ze současných spaloven. Je to pouze hrubý odhad, protoţe přesný koeficient by se stanovil velice 

těţko, vzhledem k různorodé povaze odpadů nejen v různých lokalitách, ale i v různých časech. 

Pro ţelezný šrot jsem pouţil koeficient, kdy na jednu tunu odpadu připadá 15 kg ţelezného šrotu. 

U blíţe nespecifikovaných spaloven ZEVO 7 a ZEVO 8 jsem odhadem doplnil všechny 

parametry, které jsem počítal z přirovnání ke spalovnám ZEVO Chotíkov (pro ZEVO 8) 

a ZEVO Komořany (pro ZEVO 7). Tabulka nevyjadřuje přesný potenciál, ale pouze hypotetický 

hrubý odhad. 
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Tab. 6.3-2 Výsledná hypotéza ZEVO 

  

Kapacita 

[t] 

Teplo 

[GJ] 

Elektřina 

[MWh] 

Ţelezo 

[t] 

ZEVO Malešice 310 000 850 000 45 000 3 900 

Termizo Liberec 96 000 700 000 13 000 1 800 

SAKO Brno 248 000 1 000 000 50 000 3 800 

ZEVO Chotíkov 95 000 400 000 26 000 1 800 

ZEVO Komořany 150 000 830 000 46 000 2 200 

ZEVO Karviná 200 000 900 000 50 000 3 000 

ZEVO 7 150 000 830 000 46 000 2 200 

ZEVO 8 100 000 400 000 26 000 1 800 

Celkem 1 349 000 5 910 000 302 000 20 500 

Příjmy [mil. Kč] 1 147 887 362 61,5 

 

Spalovny mají nejvyšší podíl příjmu většinou z odpadů, poté z elektřiny a tepla. Další 

dominantní sloţkou příjmu je prodej separovaného ţelezného šrotu. Do tabulky Tab.6.3-3 jsem 

započítal i velmi hrubou teoretickou moţnost celkového příjmu navrhovaného systému spaloven. 

Jako referenční jsem pouţil data ze spalovny SAKO Brno,a.s., kde jsou nastaveny následující 

ceny: 

Tab. 6.3-3 Ceny pro výpočet potenciálu příjmů spaloven 

Odpad: 850,- Kč/t 

Teplo: 150,- Kč/GJ 

Elektřina: 1 200,- Kč/MWh 

Ţelezný šrot: 3 000,-Kč/t 

 

Co se týče ceny odpadu, je cena ve spalovně SAKO Brno v porovnání s ostatními třemi 

spalovnami poměrně malá. Například ve spalovně ZEVO Malešice je cena za tunu přijatého SKO 

1 200,- Kč bez DPH, v Termizo Liberec je to 1 400,- Kč. Tento rozdíl je i díky tomu, 

ţe například spalovna v Liberci má malou kapacitu oproti SAKO Brno, ale náklady na provoz, 

údrţbu apod. jsou značné. Spalovna v Malešicích má zase starší technologii, která vyţaduje vyšší 

náklady na provoz a také niţší prodejní cenu tepla (62,- Kč/GJ). Tento fakt koresponduje s tím, 

co jsem psal výše, ţe je třeba uvaţovat nad výhodností nebo nevýhodností malé spalovny, 

protoţe poté se můţe nízká cena za menší spalovnu projevovat ve vyšší ceně za spalování 

odpadu. 

Z Tab.6.3-2 vyplývá, ţe celkově je v odpadu potenciál cca 2,5 mld. Kč ročně, pokud 

by se tato uvedená kapacita energeticky vyuţívala. Tento potenciál je nezanedbatelný a myslím 

si, ţe je to jeden z faktů, který naznačuje výhodnost vyuţívání odpadů jako zdroje pro výrobu 

energie. Samozřejmě je potřeba pro kaţdou spalovnu individuálně uvaţovat potenciál tak, aby 

nebyla ztrátová. Navíc nelze udělat jednotný hypotetický závěr na nějakém průměru, protoţe pro 

kaţdou spalovnu je poměr cen individuální. 
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7 ZÁVĚR 
Produkce odpadů je černou skvrnou působení lidstva na ţivotní prostředí. Jak jiţ bylo 

řečeno, konzumní zvyklosti dnešní stále narůstající společnosti způsobují větší a větší 

komplikace, které je nutné řešit. Dnes uţ je zcela jasné, ţe v odpadovém hospodářství nelze 

pokračovat tak, jak bylo zvykem v minulosti. Skládkování odpadů je v mnoha zemích velice 

intenzivní. Skládky jsou časovanou bombou a jsou nachystanou ekologickou zátěţí pro budoucí 

generace, které po nás přijdou a zdědí toto nevábné dědictví. Smyslem dnešní doby a přístupu 

k odpadovému hospodářství by mělo být převzetí zodpovědnosti za to, co v budoucnu můţe naše 

konání způsobit a v mnoha případech jiţ způsobuje nyní. Jiţ dnes musíme podnikat kroky nejen 

k předcházení dalších ekologických zátěţí, ale i k odstraňování jiţ vzniklých a naštěstí 

se v mnohých státech tento trend daří udrţet. 

Nastavená hierarchie nakládání s odpady mluví jasně: podnikat takové kroky, aby prioritou 

bylo předcházení vzniku odpadů, pokud se tomu nelze vyhnout, pak abychom dokázali co nejvíce 

odpadu znovu vyuţít k jiným účelům, poté má na řadu přijít recyklace, energetické vyuţití 

a nakonec skládkování. 

V Evropské unii se za rok 2010 vyprodukovalo přes 2 505 400 000 tun odpadu a na jednoho 

obyvatele spadá přibliţně 5 tun odpadu! Nejvíce odpadu vzniká ve stavebnictví, pak v těţbě 

a dobývání. Ve 13ti členských zemí EU je rok od roku produkováno více odpadu, v 15ti zemích 

produkce odpadu klesá. ČR patří do skupiny států, kde produkce klesá. 

Komunální odpady jsou nejsledovanější sloţkou odpadů, protoţe nejvíce vyjadřují působení 

kaţdého jednotlivce na ţivotní prostředí. Komunálních odpadů se v rámci EU vyprodukovalo 

za rok 2010 přes 218 590 000 tun, coţ odpovídá 432 kg na jednoho obyvatele. V roce 2012 byla 

bilance KO v EU taková, ţe se 42% zrecyklovalo nebo zkompostovalo, 24% energeticky vyuţilo 

a 34% skládkovalo. 

V České republice je ale situace poněkud jiná. Trend produkce za posledních 10 let je 

vzrůstající, ale pokud se zaměříme na poslední 3 roky, pak je zaznamenána stagnace a mírný 

pokles. Zde se za rok 2012 vyprodukovalo přes 5,2 milionu tun KO, pokud bereme jako 

relevantní údaje z ISOH. Z tohoto mnoţství se 30% vytřídilo, 12% energeticky vyuţilo a 54% 

skládkovalo. Pokud budeme brát jako relevantní data z ČSÚ, pak se vyprodukovalo přes 

3,2 milionu tun KO, z toho se vytřídilo 21%, energeticky vyuţilo 20% a skládkovalo 57%. Který 

z těchto dvou zdrojů je odpovídající skutečnosti, to nikdo neví. Jisté ale je, ţe skládkování je stále 

dominantní způsob, jak se v ČR zbavujeme komunálního odpadu. Díky tomu připravujeme stále 

další a další ekologickou zátěţ a vyhazujeme si cenný potenciál surovin a energie, které stejně 

musíme někde získat. 

Současný stav energetického vyuţití komunálního odpad je v ČR zastoupen třemi 

fungujícími spalovnami komunálního odpadu, a to ZEVO Malešice s kapacitou 310 000 t/rok 

odpadu, Termizo Liberec s kapacitou 96 000 t/rok odpadu a SAKO Brno s kapacitou 

248 000 t/rok odpadu. Dohromady tyto spalovny jsou schopny pojmout 654 000 t/rok odpadu. 

Spalovny jsou vyuţívány dohromady na 97%. Pokud se má zvýšit podíl EVO, 

pak se musí postavit nové projekty. Jediný vznikající v ČR je ZEVO Chotíkov s projektovanou 

kapacitou 95 000 t/rok. Tyto kapacity jsou nedostačující. Pokud chce ČR sníţit skládkování 

SKO, musí se uvaţovat s EVO, protoţe separace a materiálové vyuţití má své limity.  
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V oblasti legislativy je problém s pojmy, především s pojmem komunální odpad, směsný 

komunální odpad apod. Také chybí v legislativě nějaký směr, který by vyjadřoval, ţe ZEVO je 

pro ČR nástrojem k dosahování cílů POH. Bude potřeba jasně definovat některé klíčové pojmy, 

a to nejen ve smyslu ČR, ale EU jako takové. Také bude nutné vymezit v legislativě jasné 

stanovisko k projektům ZEVO, pokud máme dostat finanční podporu od EU. 

 Pokud se podaří separovaně sbírat bioodpad a ten později vyuţívat jako hnojivo, můţe 

se zmenšit podíl BRKO v komunálním odpadu a tím se přiblíţit k závazku vůči EU. Dalším 

rozvíjejícím trendem je MBÚ, která bude mít své místo, pokud se podaří tento systém sladit 

s EVO. Jistým prostorem zde oplývá i moţnost technologií, jako je pyrolýza a zplyňování. Bude 

důleţité se zaměřovat nejen na minoritní technologie, ale především na ty, které svou kapacitou 

dokáţou řešit problém s ukládáním SKO na skládky, a tím jsou mimo jiné především spalovny 

komunálního odpadu. Kolik jich vznikne a kde, to uţ je otázkou postupného vývoje situace, 

prostředků a legislativy. Optimální řešení by podle mého názoru bylo navýšit novými spalovnami 

kapacitu energeticky vyuţitého komunálního odpadu na 1 350 000 t/rok, potom by EVO 

dosahovalo cca 30% a přitom by stále zůstal prostor pro materiálové vyuţití a další technologie 

úpravy a EVO. Náklady na vybudování nových spaloven by byly cca 12 mld. Kč. Potenciál 

uloţený v odpadu by i s novými spalovnami byl cca 2,5 mld. Kč ročně. Mohlo by se získat 

cca 6 000 000 GJ/rok tepla a 300 000 MWh/rok elektřiny. Hodnoty jsou pouze orientační, přesné 

vyčíslení bez známých projektů a podmínek není moţné.   

Kam se bude ubírat situace v ČR v odpadovém hospodářství? To je otázka, kterou si kladou 

snad všichni, kteří něco o odpadovém hospodářství ví, MŢP nevyjímaje. Je však zřejmé, ţe bude 

potřeba zapracovat jak na poli legislativním, tak i technologickém. V opačném případě hrozí 

sankce z EU, mezinárodní ostuda, technologické a ekonomické problémy a především zbytečná 

zátěţ na ţivotní prostředí a zanechání nechvalného odkazu budoucím generacím. 
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