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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá energetickým vyuţitím odpadu. V první části je 

zhodnocen komunální odpad jako palivo. Je rozebráno jeho sloţení, vlastnosti a vliv jeho 

spalování na ţivotní prostředí.  Ve druhé části jsou popsány technologie nakládání s odpady, 

jako je například recyklace, kompostování, energetické vyuţití a skládkování. Ve třetí části je 

provedena materiálová bilance nakládání s odpady v ČR. 

Klíčová slova 
 

Energetické vyuţití odpadu, komunální odpad, spalování, nakládání s odpady, recyklace 

Abstract 
 

This bachelor thesis deals with energy use of waste. The first part evaluates municipal 

waste as fuel. Its composition, properties and the impact of its combustion on the environment 

are analyzed. The second part describes waste management technologies such as recycling, 

composting, energy recovery and landfilling. In the third part there is a material balance of 

waste management in the Czech Republic. 
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Energy use of waste, municipal waste, combustion, waste management, recycling  
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Úvod 
Vznik odpadu je spjat s existencí člověka. Uţ člověk v pravěku produkoval odpad, ale 

bylo ho pouze malé mnoţství, a byly pouţívány přírodní materiály, se kterými si příroda sama 

poradila. První velký problém s odpadem nastal ve středověku. Odpady pohozené ve městech 

se nestačily dost rychle rozloţit a lákaly hlodavce a hmyz. To poté vedlo k šíření nemocí, při 

nichţ umíralo velké mnoţství lidí. V 19. století s probíhající průmyslovou revolucí se objevují 

i první nebezpečné odpady. Lidé si však také začínají uvědomovat souvislost mezi čistotou 

prostředí a nemocností, coţ byl první krok ke hledání funkčních systému nakládání s odpady. 

Vznikají první skládky a spalovny. 

V dnešní konzumní společnosti, kdy navíc počet obyvatel naší planety stále roste, je 

produkce odpadů větší neţ kdy dřív. Podle odhadů by se navíc mohla do roku 2025 aţ 

zdvojnásobit. Nejvíce odpadu produkují USA a Čína. Lidé si uvědomují mizející zásoby 

neobnovitelných zdrojů a rostoucí objem odpadu. V posledních letech je tedy kladen velký 

důraz na co největší omezení této produkce a na správné nakládání s odpadem jiţ vzniklým.  

Na území Evropské Unie, a tedy i na území ČR, se nakládání s odpadem řídí dle směrnice 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 „o odpadech a o zrušení některých směrnic“. 

[1, 2] 

Dle této směrnice je samozřejmě nejdůleţitější vzniku odpadu předcházet. Nikdy však 

není moţné dosáhnout nulové produkce odpadu. Ten bude vznikat vţdy a je důleţité s ním 

správně nakládat. Pokud je moţné vzniklý odpad nějakým způsobem znovu pouţít, je to vţdy 

nejlepší řešení. Dalším krokem v hierarchii je jeho recyklace. Při ní je odpad pouţit jako 

druhotná surovina při dalším výrobním procesu. Následuje jeho energetické vyuţití. Na to je 

často veřejností nahlíţeno jako na problematické, kvůli vzniku nebezpečných emisí. Aţ 

odpad, pro který není moţné nalézt ţádné jiné vyuţití, by měl být bezpečně zneškodněn, 

nejčastěji uloţením na zabezpečenou skládku. [2] 

Tato práce se bude zabývat komunálním odpadem a jeho pouţitím jako palivo. Bude 

rozebráno jeho sloţení, jeho vlastnosti jako palivo a budou porovnány s vlastnostmi jiných 

tuhých paliv. Druhá část této práce se bude podrobněji zabývat hierarchií nakládání s odpady. 

Budou stručně popsány technologie jednotlivých metod, jejich výhody, omezení a dopad na 

ţivotní prostředí. V poslední, třetí části, bude provedena materiálová bilance produkce a 

nakládání s odpady v ČR. Nalezneme zde také stručné porovnání nakládání s odpady v ČR a 

v jiných evropských státech.  

. 
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1 Komunální odpad jako palivo 
1.1 Odpad 

Odpad je dle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech definován jako: 

„Každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit.“ [3] 

Odpad je sekundárním produktem téměř veškeré lidské činnosti. Vzniká v průmyslové 

výrobě, stavebnictví, zemědělství, dopravě, ale také v kaţdé obci a domácnosti jako 

komunální (směsný) odpad. Kvůli rozdílným vlastnostem odpadu a různé 

škodlivosti ţivotnímu prostředí vyţaduje kaţdý druh odpadu specifické zacházení. Pravidla 

pro nakládání s odpadem jsou stanovena v jiţ zmíněném zákoně 185/2001 Sb. Zákon o 

odpadech. [3, 4] 

Z obrázku 1.1 a obrázku 1.2 je patrné, ţe i přes snahu mnoţství vyprodukovaného 

odpadu co nejvíce omezit, se to daří jen velmi pozvolna, nebo vůbec. V Evropské unii se 

vyprodukuje ročně přibliţně 2 500 milionů tun odpadu a v České republice přibliţně 

25 milionů tun odpadu. [5] 

 

Obr. 1.1 Produkce odpadů v EU v letech 2004-2014 [5] 

 

Obr. 1.2 Produkce odpadů v ČR v letech 2004-2014 [5] 
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Celkové mnoţství vyprodukovaného odpadu do velké míry souvisí s počtem obyvatel 

a hospodářskou vyspělostí dané země. Hospodářsky vyspělejší a lidnatější země tedy ve 

většině případů produkují větší mnoţství odpadu. Najdou se však i výjimky. Například 

Bulharsko vyprodukuje největší mnoţství odpadu na jednoho obyvatele v Evropské Unii, 

Rumunsko je také vysoko nad průměrem. Na druhé straně Itálie vyprodukuje relativně malé 

mnoţství odpadu na obyvatele. Česká republika je v mnoţství vyprodukovaného odpadu na 

obyvatele pod průměrem EU. [6] 

Nejvíce odpadu vyprodukovaného v EU pochází ze stavebnictví, následuje těţba 

a zpracovatelský průmysl. Detailnější přehled původu odpadu najdeme na obrázku 1.3. [6] 

 

Obr. 1.3 Produkce odpadů dle ekonomických činností a domácností v EU v roce 2014 [6] 

1.2 Komunální odpad 
Komunální odpad je definován jako:  „Veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání.“ [7] Komunální odpad je tvořen směsným odpadem, tříděným odpadem, 

objemným odpadem (nábytek, koberce aj.), nebezpečným odpadem, odpadem ze zahrad 

a parků apod. [7] 

V EU bylo v roce 2014 vyprodukováno přes 208 milionů tun komunálního odpadu, 

v ČR pak necelých 3,3 milionu tun komunálního odpadu. [5] 

Sloţení komunálního odpadu je velmi různorodé a závisí na různých faktorech (velikost 

sídla, skladba obyvatel sídla, způsob vytápění). Komunální odpad obsahuje papír, plasty, sklo, 

textilie, kovy, nápojové kartony, bioodpad, minerální odpad, dřevo, elektroodpad aj. Sloţení 

komunálního odpadu vyprodukovaného v českých domácnostech v roce 2007 můţeme vidět 

na obrázku 1.4. „Ostatní odpad“ zahrnuje nebezpečný odpad, minerální odpad, dřevo, 

elektroodpad aj. [8] 
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Obr. 1.4 Složení komunálního odpadu z domácností ČR v roce 2007 [8] 

1.3 Komunální odpad jako palivo 
Komunální odpad se řadí mezi tuhá paliva spolu s uhlím, umělými uhelnými palivy 

(koks, brikety), nebo například biomasou. Patří mezi sekundární paliva, tedy paliva, která jsou 

vedlejším produktem jiné lidské činnosti. Pouţívá se jako palivo buď samostatně ve 

spalovnách, nebo jako příměs k ostatním tuhým palivům v kotlích, pecích apod. Odpad jako 

palivo je sice dostatečně výhřevný, ale problém je jeho nestále sloţení. Jeho celková 

struktura, obsah vody, prvkové sloţení a obsah nebezpečných látek kolísá. Obsah popelovin 

(popel, stavební suť, zemina apod.) a nebezpečných látek je ve spalinách třeba 

redukovat. [9, 10] 

1.3.1 Složení komunálního odpadu 
Sloţení odpadu kolísá dle lokality, ze které je odpad sváţen, a podle ročního období. 

Odpad ze sídlišť neobsahuje velké mnoţství sutí a popelovin, převládá zde kompostovatelný 

odpad s vysokou vlhkostí a celkově spalitelný odpad. V těchto lokalitách se také odpad více 

třídí. V oblastech příměstského typu (rodinné domy) se produkuje více nespalitelných sloţek 

odpadu (suť, popel, zemina) a méně spalitelných sloţek (papír, dřevo) a kompostovatelného 

odpadu. Odpad z menších obcí má minimální obsah rozloţitelného odpadu (lidé odpad sami 

kompostují) a spalitelného odpadu (lidé odpad sami pálí). Podíl jemných frakcí, 

nespalitelného i tříděného odpadu roste. Sezonní výkyvy ve sloţení odpadu také nejsou 

zanedbatelné. V létě a na podzim se zvyšuje podíl biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu (BRKO) kvůli větší konzumaci ovoce a zeleniny, a zvyšuje se obsah vody v odpadu. 

V období Vánoc roste podíl hořlavých sloţek odpadu (dřevo, obaloviny). V tomto období, i 

období jiných svátků, roste také celkové mnoţství odpadu vyprodukovaného v domácnostech. 

Naopak v období letních prázdnin mnoţství odpadu klesá, lidé tráví více času mimo své 

domácnosti na dovolených. Podíl jednotlivých sloţek odpadu má velký vliv na výhřevnost. Ta 

je pro jednotlivé sloţky odpadu zanesena do tabulky 1.1. [10] 
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Tab. 1.1 Výhřevnost složek komunálního odpadu [10] 

Druh odpadu Výhřevnost [MJ/kg] 

Papír 15,7 

Plast 32,7 

Polyetylen 43,4 

Polystyren 38,0 

PVC 22,5 

Textil 18,3 

Potraviny 3,2 

Smetky 6,0 

Štěpka, dřevo 12,4 

Sklo 0,2 

 

V roce 2003 byl prováděn průzkum skladby domovního odpadu. Výsledky jsou 

zobrazeny v tabulce 1.2. Ty podporují tvrzení o kolísavosti sloţení komunálního odpadu 

z předchozího odstavce. [11] 

Tab. 1.2 Ukazatele skladby domovního odpadu [11] 

Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu 

(% hmotnostní), průměrné hodnoty 

Sídlištní 

zástavba 

velkých měst 

Sídlištní 

zástavba 

menších měst 

Smíšená 

zástavba měst 

Venkovská 

zástavba 

Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6 

Plasty 13,8 16,8 18,0 9,0 

Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9 

Kovy 3,4 3,0 3,1 4,5 

Bioodpad 18,2 19,6 17,3 6,3 

Textil 5,6 6,6 5,1 2,2 

Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4,0 

Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5 

Spalitelný odpad 12,4 6,7 7,0 6,2 

Zbytek 20–40 mm 3,1 8,4 5,4 5,0 

Frakce 8–20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9 

Frakce menší neţ 8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

1.3.2 Hrubý rozbor 
Palivo je látka, která svým hořením uvolňuje teplo, jeţ je poté vyuţito pro naše potřeby. 

Palivo se skládá z hořlaviny (h) a balastu. Hořlavina je v palivu ţádoucí, jelikoţ je nositelem 

energie. Balast se skládá z vody (W) a popeloviny (A). Balast nepřispívá k tvorbě energie a je 

tedy neţádoucí. Čím méně vody a popeloviny palivo obsahuje, tím je kvalitnější. [12] 

Hrubý rozbor určuje poměr mezi hořlavinou (h), popelovinou (A
r
) a vodou (W

r
) 

obsaţených v palivu. Platí vztah[9]: 

ℎ + 𝐴𝑟 + 𝑊𝑟 = 100%         (1) 

index r značí, ţe se jedná o hmotnostní obsahy v surovém stahu.  
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Obsah vody 𝑾𝒓 
Voda je v tuhých palivech neţádoucí. Sniţuje výhřevnost paliva a způsobuje problémy 

při spalování. Voda zvyšuje objem spalin, pohlcuje část vzniklého tepla, sniţuje spalovací 

teplotu a můţe způsobovat i korozi kotle. Mnoţství vody v palivu je moţné sníţit sušením. 

[9, 12] 

Obsah popeloviny 𝑨𝒓 

Popelovina je tvořena minerálními látkami v palivu (křemičitany, uhličitany, sírany 

atd.). Po spálení tuhého paliva vzniká z popeloviny popel. Popel vzniká i spalováním nečistot 

obsaţených v tuhém palivu (hlína, štěrk, písek). Popel v palivu zhoršuje hoření tím, ţe ztěţuje 

přístup kyslíku k palivu. Také se v kotlích usazuje na teplosměnných plochách a tím zhoršuje 

přenos tepla v kotli. Můţe způsobovat i erozi trubek v kotli ošleháváním popílkem. [9] 

Obsah hořlaviny 𝒉 
Hořlavina je u tuhých a kapalných paliv tvořena pěti základními prvky: kyslíkem, 

dusíkem, vodíkem, sírou a uhlíkem. Z toho jsou uhlík, vodík a síra aktivní prvky, to znamená, 

ţe jejich oxidací se uvolňuje teplo. Uhlík, vodík a kyslík ovlivňují zásadním způsobem 

spalovací proces a dusík a síra ovlivňují spíše produkci znečišťujících látek (oxidy 

dusíku 𝑁𝑂𝑥  a oxid siřičitý 𝑆𝑂2). Hořlavina je nositelem tepla uvolněného při spalování. 

Prchavá hořlavina je část hořlaviny, která stabilizuje spalovací proces a napomáhá při 

vzněcování paliva. Uvolňuje se na začátku spalování při teplotách nad 250 °C. [9, 12] 

Pro spalování odpadu bez pomocného paliva musí být dodrţeny určité podmínky[13]:  

 Obsah vody 𝑊𝑟musí být menší neţ 50 % 

 Obsah popeloviny 𝐴𝑟  a nespalitelných látek musí být menší neţ 60 % 

 Obsah hořlaviny ℎ musí být větší neţ 25 %. 

Ostatní odpad není vhodný ke spalování, nebo je třeba pouţít pomocný stabilizační 

hořák. Tento hořák spalovaný materiál dosouší a zajišťuje jeho zapálení. Stabilizační hořáky 

pouţívají jako palivo zemní plyn nebo topný olej. [13] 

V tabulce 1.3 jsou uvedeny přibliţné rozptyly prvkového sloţení sušiny komunálního 

odpadu dle BREF. Z tabulky je patrné, ţe komunální odpad, mimo hořlavých látek, obsahuje 

také část nebezpečných sloţek. Jsou to především polychlorované bifenyly, síra, chlór, fluor 

a těţké kovy. Tyto látky (mimo síru) nejsou v klasických palivech obsaţeny vůbec, nebo 

pouze ve stopovém mnoţství. Při spalování odpadu je proto velmi důleţitý proces čištění 

spalin a stabilizace a neutralizace dalších produktů, které ze spalovny odcházejí. [10] 

Tab. 1.3 Příklad prvkového složení komunálního odpadu (v sušině) dle BREF [10] 

Prvek Množství 

[%hm] 

Prvek Množství 

[mg/kg] 

Prvek Množství 

[mg/kg] 

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

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

Dusík 0,2–1,5 Měď 200–700 Rtuť 1–15 

Kyslík 15–22 Mangan 250 Arsen 2–5 

Síra 0,1–0,5 Nikl 30–50 Selen 0,2–15 

Fluor 0,01–0,35 Chrom 40–200 Thalium <0,1 

Chlor 0,1–1 Vanad 4–11 PCB 0,2–0,4 
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Prvkové sloţení komunálního odpadu se pohybuje ve velkých rozptylech. Stejně tak 

i ostatní vlastnosti důleţité pro spalování, jako je výhřevnost, obsah vody, obsah popelu, 

velikost částic, sypká hmotnost, charakteristická teplota popelu, se mohou řádově lišit. Jsou 

proto kladeny velké nároky na kotle ve spalovnách, regulaci jejich provozu a způsob 

homogenizace paliva. [10] 

1.3.3 Vlastnosti tuhého paliva 

Spalné teplo 𝑸𝒔 
„Spalné teplo 𝑄𝑠 [kJ×kg

-1
] je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při 

ochlazení spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zkondenzuje.“ [9] Spalné teplo se 

určuje laboratorně pomocí kalorimetru. 

Výhřevnost 𝑸𝒊
𝒓 

„Výhřevnost 𝑄𝑖
𝑟  [kJ×kg

-1
] je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při 

ochlazení spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi.“ [9] Hodnota 

výhřevnosti závisí pouze na obsahu aktivních prvků v hořlavině (C, H, S). Čím více těchto 

prvků se v hořlavině nachází, tím obsahuje větší energii a má tedy i větší výhřevnost. Stav, 

kdy dojde k ochlazení spalin na 20 °C, přičemţ voda ve spalinách zůstane v plynné fázi, je 

pouze teoretický, ve skutečnosti nenastane. [12] Výhřevnost proto není moţné určovat 

experimentálně, získává se výpočtem ze spalného tepla dle vzorce[9]: 

𝑄𝑖
𝑟 = 𝑄𝑠 − 𝑟 × (𝑊𝑟 − 8,94 ×𝐻2)      (2) 

 
 kde 𝑊𝑟  [-] obsah vody v palivu 

 𝑟 [kJ×kg
-1

] kondenzační teplo vody, r = 2454 kJ×kg
-1 

 𝐻2 [-] obsah vodíku v surovém palivu (z 1 kg vodíku vznikne 

8,94 kg vody) 

Častěji neţ samostatné palivo se pouţívají směsi paliva. Výhřevnost směsi paliva poté 

vypočteme dle vzorce[9]: 

𝑄𝑟
𝑖 = 𝑄𝑟1

𝑖 𝑚1 + 𝑄𝑟2
𝑖 𝑚2 + ⋯+ 𝑄𝑖𝑛

𝑟 𝑚𝑛   [kJ×kg
-1

]   (3)  

 kde 𝑚𝑛  [kg×kg
-1

] hmotnostní podíl n-tého paliva ∑mn = 1 

 𝑄𝑖𝑛  [kJ×kg
-1

] výhřevnost n-tého paliva 

Hodnoty výhřevnosti pro komunální odpad jsou zřejmé z tabulky 1.1 a tabulky 1.4. Pro 

porovnání výhřevnost černého uhlí je přibliţně 𝑄𝑖
𝑟 = 24 𝑀𝐽 × 𝑘𝑔−1 .[9] Zajímavý je také 

průběh hodnot výhřevnosti komunální odpadu v letech 1970-2010 (Sídlištní zástavba, ČR). 

Výhřevnost aţ do roku 2000 roste, ale v tomto roce přichází zlom a výhřevnost dále klesá. 

Růst výhřevnosti nejspíše souvisí s čím dál větším pouţíváním plastových obalů a větší 

spotřebou papíru. Po roce 2000 se tyto sloţky odpadu začínají ve větší míře třídit 

a recyklovat, proto výhřevnost opět klesá (viz obrázek 1.5). Papír i plasty mají oproti jiným 

sloţkám odpadu vysokou výhřevnost. [14]   
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Obr. 1.5 vývoj výhřevnosti komunálního odpadu (rok 1970-2010) [14] 

Obsah síry 
Obsah síry v tuhém palivu je neţádoucí, přestoţe při oxidaci síry dochází k uvolňování 

energie. Síra zvyšuje obsah SO2 a SO3 ve spalinách a zvyšuje teplotu rosného bodu spalin. 

Způsobuje také sníţení charakteristických teplot popelu – teplota měknutí (ta), teplota tavení 

(tb) a teplota tečení (tc). Nad teplotou ta dochází k nalepování popelu na výhřevné plochy a ke 

zhoršení prostupu tepla ze spalin do média. Nad teplotou tc dochází k roztavení popelu. 

Snahou by tedy mělo být, aby tyto teploty byly co nejvyšší. [9] 

V praxi se dále pouţívá měrná sirnatost 𝑺  [g×MJ
-1

], která udává hmotnost síry na 

jednotku výhřevnosti. [9] 

𝑆 =
10×𝑆

𝑄𝑖
𝑟   [g×MJ

-1
]        (4) 

 kde 𝑆 [g×kg
-1

] obsah síry v palivu 

 𝑄𝑖
𝑟  [MJ×kg

-1
] výhřevnost paliva 

  

 Výhřevnost Obsah vody Obsah 

popelovin 

Obsah prchavé 

hořlaviny 

Obsah síry 

MJ×kg
-1

 % % % % 

Dřevěný odpad 15 15 0,7 72 - 

Papírový odpad 14 8 0,6 70 - 

PVC odpad 19 - 0,5 49 - 

Pryţový odpad 13 - 63 36 - 

Koţené odřezky 18 14 5 58 - 

Staré pneumatiky 36 - 6,5 - 1,2 

Pryskyřicový odpad 17 - - - 17 

Zeleninové odpadky 3 65 20 10 - 

Městské odpadky 4 12 60 - - 

 

Tab. 1.4 Přibližné charakteristiky komunálního odpadu jako tuhého paliva [9] 
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Při spalování komunálního odpadu není většinou problém obsah síry v palivu. Ten je 

v porovnání s výhřevností menší neţ u hnědého uhlí (výhřevnost hnědého uhlí 

𝑄𝑖
𝑟 ≈10 MJ×kg-1 , obsah síry hnědého uhlí S ≈ 1,3 %). Problémy však můţe působit obsah 

fluoru a chloru, který při nevhodném spalování způsobuje vznik toxických látek. [9] 

1.3.4 Výhody a nevýhody spalování odpadu 
Podobně jako jiná tuhá paliva, má komunální odpad své světlé i stinné stránky. V této 

podkapitole spalování odpadu zhodnotíme z pohledu ekonomického a ekologického. 

Výhody 

 Spalováním odpadu se velmi výrazně sniţuje jeho objem, ale také hmotnost. Objem se 

sníţí přibliţně na jednu desetinu původního objemu a hmotnost přibliţně na jednu 

čtvrtinu. To znatelně šetří místo na skládkách. 

 Spalováním odpadu se šetří fosilní paliva, která jsou v ČR jinak hojně vyuţívaná 

a jejichţ zásoby jsou vyčerpatelné. Kvůli prvkovému sloţení odpadu vzniká jeho 

spálením také niţší uhlíková stopa v porovnání s například hnědým uhlím. 

 Skládkováním odpadů vznikají skládkové plyny (skleníkové plyny – 𝐶𝑂2 a metan, 

případně další lehké uhlovodíky). I z kvalitně zabezpečených skládek skládkové plyny 

unikají (okolo 20–50 % z mnoţství vzniklého plynu). Ty vznikají rozkladem 

biologicky rozloţitelného odpadu. Spalováním odpadů se vzniku těchto plynů 

předejde. 

 Po spálení odpadu vznikne tzv. škvára. Z ní jsou poté vyseparovány ţelezné 

a neţelezné kovy, jeţ mohou být poté materiálně vyuţity. 

 Škváru, která je zbavena kovů, lze poté dále vyuţít jako stavební materiál (podkladové 

materiály, materiál pro budování ochranných vrstev skládek). Při procesu spalování je 

škvára zbavena škodlivin a je tedy nezávadná. [10] 

Nevýhody 
 

 Pro spalovny odpadu platí přísné emisní limity a je v nich potřeba udrţovat stálý 

výkon.  Technologie, které toto umoţňují, jsou velmi drahé. I malé mnoţství těţkých 

kovů, nebo například dioxidů a furanů, má negativní účinky na ţivotní prostředí. Tyto 

látky jsou toxické, karcinogenní a mohou mít i mutagenní účinky. Ke spalování 

odpadu je navíc často potřeba podpůrné palivo (zemní plyn). 

 V okolí spaloven je potřeba shromaţďovat a skladovat odpad pro spalování. Tento 

odpad obsahuje velký podíl biologicky rozloţitelného odpadu a jeho skladování 

generuje zápach. I v uzavřeném bunkru, ve kterém je podtlak, se tomuto problému 

nedaří zcela zabránit. Je třeba také zajistit plynulou dopravu odpadu do spalovny 

(ţeleznice, kvalitní silniční síť). 

 Pro provozovatele spaloven je ţádoucí produkce co největšího objemu odpadu a co 

největší zastoupení hořlavých látek v něm. To jsou především plasty, papír 

a bioodpad, čili sloţky odpadu, které by bylo výhodnější recyklovat či kompostovat. 

Provozovatel spalovny proto často nemotivuje okolní obyvatele k recyklaci (např. 

provozem třídící linky). Z ekologického hlediska je proto výhodnější provozovat 

spalovnu jako integrované zařízení, kde se odpad primárně třídí k další recyklaci a aţ 

druhotně se spaluje za účelem tvorby energie. [10] 
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2 Nakládání s odpadem 
Nakládání s odpadem na území České republiky (a na území EU) je ošetřeno směrnicí 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 „o odpadech a o zrušení některých směrnic“. 

Při předcházení vzniku odpadu a nakládání s vzniklým odpadem by mělo být postupováno 

podle následujících priorit: 

1. předcházení vzniku odpadu 

2. opětovné pouţití odpadu 

3. recyklace odpadu 

4. jiné vyuţití, například energetické 

5. odstranění odpadu (skládkování aj.) [2] 

 

Obr. 2.1 Hierarchie nakládání s odpadem [15] 

2.1 Předcházení vzniku odpadu 
Omezením mnoţství vzniklého odpadu a zvláště potom vzniku nebezpečného odpadu, 

či míry jeho nebezpečnosti by mělo být prioritou při nakládání s odpadem. Sníţení produkce 

odpadu má pozitivní vliv na ţivotní prostředí. Také se sníţí energie potřebná na přepravu 

odpadu, skládkování, recyklaci či jiné zpracování.  

Předcházet vzniku odpadů lze mnoha způsoby:  

1. podporou nízko odpadových a bezodpadových technologií 

2. náhradou nebezpečných materiálů a materiálů s negativním vlivem na zdraví 

člověka a ţivotní prostředí bezpečnějšími materiály 

3. minimalizací hmotnosti a objemu výrobku 

4. prosazováním vratných, opakovaně pouţitelných, či ideálně ţádných obalů výrobků 

5. podporou místních produktů a výrobců (úspory za přepravu, uskladnění a případně 

i obal výrobku) [16, 17] 
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2.2 Opětovné použití odpadu 
Opětovné pouţití odpadu úzce souvisí s předcházením vzniku odpadu. Při opětovném 

pouţití odpadu jsou totiţ výrobky nebo jejich části znovu pouţity ke stejnému účelu, ke 

kterému byly původně určeny, a tedy se odpady nestávají. Před opětovným pouţitím je často 

potřeba pouţité výrobky připravit. To zahrnuje opravu nebo čištění pouţitých výrobků, či 

jejich částí. Po tomto procesu je třeba výrobek zkontrolovat pověřenou osobou, zda můţe bez 

dalšího zpracování slouţit původnímu účelu. V praxi toto můţe probíhat opravou 

porouchaných elektrospotřebičů a jiných zařízení, obnovou pouţitých plášťů pneumatik 

protektorováním, prodejem nepotřebných věcí, či darováním na charitativní účely (knihy, 

hračky, oblečení, starý nábytek), aj. V Evropě se opětovnému vyuţití odpadu věnují projekty 

CEREC či RREUSE. [16, 18, 19, 20] 

2.3 Recyklace 
Slovo recyklace vzniklo z anglického slova recycling = vrácení zpět do výrobního 

procesu. „Při recyklaci dochází k opětovnému využití odpadu, látek a energií jako zdrojů 

druhotných surovin v původní nebo pozměněné formě, a to bez ohledu na místo nebo čas 

vzniku odpadu a jeho použití.“ [20] Recyklace odpadu redukuje dopad lidské činnosti na 

ţivotní prostředí. Pouţitím recyklovaného materiálu jako druhotné suroviny se šetří přírodní 

zdroje a materiály. Recyklace je také ekonomicky efektivní. Příkladem můţe být finanční 

náročnost zpracování kovů ze šrotu. Ta je přibliţně čtyřikrát menší u ţelezných kovů 

a dokonce přibliţně desetkrát menší u barevných kovů, neţ při zpracování z primárních 

surovin. [20] 

Recyklaci dělíme na recyklaci přímou a nepřímou. Při přímé recyklaci je odpad vyuţit 

bez dalších úprav. Můţe jít o opětovné vyuţití funkčních součástek z pouţitých 

elektrospotřebičů, aut atd. Velmi úzce souvisí s předcházením vzniku odpadu. Při nepřímé 

recyklaci dochází ke znovuvyuţití přepracováním materiálu z odpadu. [20] 

Můţeme se také setkat s pojmem regenerace. Jedná se o speciální případ recyklace, kdy 

pomocí konkrétních zpracovatelských technik vzniká materiál s původními vlastnostmi 

(regenerace olejů, rozpouštědel, kyselin a zásad). [21] 

Na obrázku 2.2 můţeme vidět mnoţství recyklovaného odpadu v rámci ČR a EU 

v procentech. Pozitivem je, ţe hodnoty recyklovaného komunálního odpadu v rámci ČR i EU 

kaţdým rokem rostou. Tyto hodnoty jsou však v rámci EU velmi rozdílné a najdou se země, 

které odpad ani v roce 2015 téměř nerecyklovaly (Srbsko: 0,9 %, Černá Hora: 5,4 %). 

V Německu naopak v roce 2015 bylo recyklováno přes 66 % komunálního odpadu. V České 

republice se mnoţství recyklovaného komunálního odpadu za posledních 15 let výrazně 

zvýšilo, stále však zůstává za průměrem EU. [22] 
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Obr.2.2 Podíl recyklovaného komunálního odpadu a ČR a EU [22] 

Proces recyklace lze obecně rozdělit do čtyř stupňů[20]: 

1. oddělený sběr odpadu 

2. dotřídění odpadu 

3. zpracování odpadu 

4. prodej nových výrobků 

2.3.1 Třídění odpadu 
Třídění odpadu je prvním a nejspíše i nejdůleţitějším okamţikem při recyklaci. Dobře 

vytříděný odpad výrazně ulehčuje jeho pozdější vyuţití jako druhotné suroviny. Efektivní 

třídění začíná přímo u původce opadu. Třídění komunálního odpadu je silně závislé na 

přístupu jednotlivých občanů. [20] 

Tříděný odpad je téměř vţdy potřeba dotřídit. Při dotřiďování se z třízeného odpadu 

odstraní nečistoty, škodliviny a látky, které tam nepatří. Nejjednodušším příkladem 

dotřiďování odpadu je ruční dotřiďování. Pouţívají se však i jiné technologické postupy[20]: 

1. vibrační metody 

2. elektromagnetické metody 

3. pneumatické metody 

4. mechanické metody 
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Obr. 2.3 Přehled kontejnerů a vhodného i nevhodného odpadu [23] 

2.3.2 Omezení recyklace 

Materiálová a technická omezení 

Vycházejí ze zákona zachování energie a zákona zachování hmoty. Při kaţdém 

recyklačním procesu vznikají energetické ztráty, zejména ve formě odpadní tepelné energie 

a ztrácí se i část recyklovaného materiálu. Ţádný recyklační proces nemůţe probíhat se 

stoprocentní účinností. Této hranici se můţeme pouze snaţit co nejvíce přiblíţit zlepšováním 

technologie recyklace.  

Dalším omezením je nutnost pouţití prvotní suroviny spolu se sekundární. Její mnoţství 

se v závislosti na technologickém postupu, druhu materiálu a ţádané kvalitě produktu liší. 

Vţdy se také ve vytřízeném odpadu nachází určité procento neţádoucích sloţek. To je potřeba 

dotřiďováním minimalizovat, aby co nejméně negativně ovlivňovaly vlastnosti nových 

výrobků. Jiţ při návrhu technologie výroby je potřeba brát v potaz pozdější recyklaci a tuto 

technologii tomu přizpůsobit například volbou vhodného materiálu, či moţností pozdější 

demontáţe na hlavní komponenty. Významným materiálovým omezením je také to, ţe určité 

výrobky nelze recyklovat do nekonečna. Například papír lze recyklovat pouze přibliţně 

pětkrát či šestkrát. [20] 

Technologická omezení 
Jsou dána současnými vědomostmi o recyklaci odpadu. Stále existují materiály, které 

nejsme schopni recyklovat vůbec, či v dostačující kvalitě. Řešení tohoto omezení přinese 

pouze další vědeckotechnický výzkum. Nedostatek sběrných a zpracovatelských zařízení 

můţe být také často omezujícím faktorem. [20] 

Ekonomická omezení 
Ekonomický aspekt je často rozhodující pro průběh recyklačního procesu. Zavádění 

nových technologií a recyklačních zařízení je spojeno s velkou počáteční investicí. V případě, 

ţe náklady na recyklaci převýší hodnotu výsledného recyklátu, nebo pokud je prvotní 

surovina cenově výhodnější neţ recyklát, je recyklace neefektivní. To souvisí i s energetickou 

náročností recyklace jednotlivých surovin. [20] 
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Ekologická omezení 
Recyklace je proces, který by měl pomáhat chránit ţivotní prostředí. V okamţiku, kdy 

je zátěţ na ţivotní prostředí způsobená recyklací větší, neţ je pouţívání původních materiálů, 

není recyklace efektivní. Zátěţ ţivotního prostředí se poté pouze převádí na jinou lokalitu, či 

na jiný druh zátěţe, nebo se dokonce zvětšuje. [20] 

2.3.3 Recyklace papíru 
Spotřeba papíru v ČR stále roste. Na jednoho obyvatele přibliţně 130-150 kg papíru na 

rok. Stejně tak roste i mnoţství papíru, který je v ČR recyklován. V současné době je většina 

papíru vyráběna z dřevěné vlákniny (buničiny), doplněné o vhodná plnidla. Pro výrobu 

buničiny se pouţívá vlákninové dříví či právě třízený papírový odpad. Papír se třídí do 

modrých kontejnerů. [20] 

V jednotlivých papírnách se pouţívají různé systémy zpracování sběrného papíru, jejich 

základní kroky jsou však všude stejné[20]: 

1. sběr a skladování sběrového papíru 

2. rozvolňování a rozvlákňování sběrného papíru 

3. mechanické odstranění příměsí a nečistot 

4. zesvětlování a odbarvování vláken 

5. čištění a cirkulace provozní vody 

Sběr a skladování sběrného papíru 
Sběrový papír se většinou skladuje v balících, které jsou svázány vázacími páskami. 

Skladování sběrného papíru je třeba věnovat pozornost, aby se zachovala dobrá výtěţnost 

regenerovaných vláken.  Papír by měl být uskladněn v krytém a suchém skladu, jeho vlhkost 

by neměla přesáhnout 10 %. Při delším skladování je vhodné provést chemický zákrok, který 

zamezí bakteriálnímu hnití papíru a jeho napadení hlodavci. Promrzání papíru sniţuje pevnost 

vláken a způsobuje jejich trhání. Tomu je také třeba zamezit. [20] 

Rozvolňování a rozvlákňování sběrného papíru 
Rozvolňování je mechanický proces, při kterém je nejprve odstraněna vázací páska 

z balíku. Papír je poté nakypřen, aby mohlo snáze probíhat zvlhčování papíru před 

rozvlákňováním. Rozlišujeme rozvolňování suché a mokré. Suché rozvolňování se pouţívá 

pro balíky s hmotností 150 kg a větší. Obsah se nakypří tak, aby byl přístupný vodě nebo 

páře. Při mokrém rozvolňování prochází papír trhacím holendrem a poté máčecím kanálem, 

kde je natrhán na malé kousky a poté nasáknut vodou. Je zde také uţ částečně rozvlákněn.  

Při rozvlákňování se z papíru uvolňují jednotlivá vlákna nebo svazky vláken. Sběrový 

papír je kontinuálně dávkován do rozvlákňovače spolu s horkou vodou, kde je působením 

hydraulických a mechanických sil rozdělen na jednotlivá vlákna. V rozplavené konzistenci 

vznikají shluky způsobené nečistotami ve vstupní surovině (vosk, parafín, pryskyřice). Za 

rozvlákňovače se proto umisťuje hrubé třízení s lapači těţkých nečistot (hřbety knih, kovové 

krouţky, atd.), které těţké nečistoty a shluky odstraní. Zesvětlování začíná většinou jiţ při 

rozvlákňování, proto se přidávají zesvětlovací činidla (NaOH, křemičitan sodný, peroxid 

vodíku). [20] 
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Obr. 2.4 Stroj na rozvlákňování papíru [24] 

Mechanické odstranění příměsí a nečistot 
Neţádoucí částice jsou odstraněny za pomoci jejich odlišných fyzikálních vlastnosti 

(tvar, hustota, velikost). Vlákna i odpadní částice prochází přes síta, kde jsou neţádoucí 

částice odstraněny. Poté přechází vláknina do hydrocyklonů, kde jsou za pomoci odstředivé 

síly odstraněny malé a těţké částice. [20] 

Zesvětlování a odbarvování vláken 
Při zesvětlování je z vlákniny odstraněna tiskařská čerň, barviva a klíţidla. Ta zůstávají 

na povrchu a vytváří typické šedé zabarvení vlákniny. Zesvětlovaní se provádí buď 

propíráním, nebo pěnovou či chemickou flotací. Pro úspěšné odbarvení flotací, je potřeba 

udrţet částice v disperzi. Proto se uţ při rozvlákňování přidávají jiţ zmíněné zesvětlovací 

činidla. Při flotačním odbarvování se do vlákniny zavádí vzduch v drobných bublinkách. Ty 

poté stoupají k hladině a nabalují na sebe nečistoty. Na hladině se vytvoří pěna, která je poté 

odstraněna. 

Po zesvětlení a odbarvení je vše připraveno pro výrobu nového papíru. Papírová hmota 

se doplní o plnidla, klíţidla a pomocné papírenské prostředky. Poté natéká na papírenský 

stroj, kde je odvodněna, lisována a vysoušena na poţadovaný druh papíru. [20] 

Čištění a cirkulace provozní vody 
S růstem míry recyklace roste i znečištění sběrného papíru. Tento efekt je podpořen 

pouţíváním různých plniv při výrobě papíru. Rostou tedy i nároky na bělení a čištění. 

Odstraněné nečistoty poté přecházejí do odpadních vod. Voda ve výrobním procesu 

recirkuluje. Pokud voda jiţ nevyhovuje poţadavkům pro provozní vodu, musí být nečistoty 

odstraněny pomocí fluktuace či pískových filtrů. [20] 
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Má recyklace papíru smysl? 
Papírenský průmysl je v celosvětovém měřítku třetí největší producent skleníkových 

plynů (po průmyslu chemickém a ocelářském) a produkuje velké mnoţství odpadů. Při 

výrobě papíru je zapotřebí velké mnoţství vody a dřeva. Recyklace zatěţuje ţivotní prostředí 

zejména produkty vzniklými při bělení a zesvětlování.  

Recyklace papíru má rozhodně smysl. Zpracování sběrového papíru je jednodušší neţ 

prvovýroba vlákniny a je při ní také ušetřeno mnoho energie, vody a dřeva. Uvádí se, ţe na 

výrobu jedné tuny papíru je potřeba 240 000 litrů vody, 4 700 kWh a průměrně 17 vzrostlých 

stromů. Na výrobu jedné tuny recyklovaného papíru potom 180 000 litrů vody, 2 750 kWh 

a 4 vzrostlé stromy. Rozhodně však není moţnost recyklace omluvou pro plýtvání papírem. 

Proces recyklace je stále náročný na energii, vodu a suroviny a vzniká při něm odpad 

a odpadní vody. Papír je také moţno recyklovat pouze pětkrát aţ šestkrát, poté uţ k recyklaci 

není vhodný. [20, 25] 

2.3.4 Recyklace skla 
Sklo lze recyklovat téměř beze ztrát materiálu a bez zhoršení původních vlastností, 

s výjimkou speciálních skel. Ukládání na skládky je velmi nešetrné k ţivotnímu prostředí. 

Sklo je velmi stabilní a nelze téměř biologicky odbourávat. Energetická vyuţitelnost je 

nulová. Recyklace je tedy kromě znovupouţití skleněných obalů ideálním a nejspíše jediným 

vhodným zpracováním skelného odpadu. Barevné sklo se třídí do zelených kontejnerů a bílé 

sklo do bílých. Sklo lze dělit i podle dalších kritérií, viz tabulka 2.1. [20] 

Tab. 2.1 Možné způsoby dělení skla [20] 

Oblast použití Barva Složení 

Automobilové sklo Bílé sklo Křemenné sklo 

Laboratorní sklo Barevné sklo Sodno-vápenaté sklo 

Obalové sklo Tónované sklo Borité sklo 

Tvrzené sklo Kalené sklo Olovnaté sklo 

Tabulové sklo   

Speciální sklo   

 

Sběr střepů 
Sbírá se zlomové sklo, které je tvořeno střepy vznikajícími při zpracování technického 

a stavebního skla. Sklo z průmyslových zdrojů se vybírá přímo od sklenářů, z pivovarů, či od 

výrobců minerální vody. Toto sklo má většinou velmi dobrou čistotu a můţe být rovnou 

drceno. Pro sklo z domácností platí, ţe nepoškozená část skleněných obalů je zbavena etiket, 

čištěna a poté putuje zpět do výrobního procesu k dalšímu pouţití. Poškozené a jednorázové 

obaly jsou drceny a zahrnou se do skleněných střepů. [20] 

Úprava střepů 
Probíhá v několika krocích: 

 Ruční třídění probíhá na pásech, kde je ručně odstraněno sklo jiné barvy a větší 

nečistoty. Ze zkušeností víme, ţe ručně nelze vytřídit nečistoty menší neţ 10 aţ 

25 mm. Efektivita tohoto procesu závisí na kvalitě obsluhy, míře znečištění a na 

velikosti střepů (je snazší třídit celé lahve neţ malé úlomky) 
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 Drcení probíhá v nárazovém drtiči. Rotující kladiva vyhazují střepy na nárazové 

desky, kde se drtí na menší kousky. Kladiva i desky musí být vyrobeny 

z kvalitního materiálu, pouţívá se například nitridovaná ocel. 

 Magnetická separace slouţí k odstranění magnetických nečistot. Pouţívá se 

elektromagnet či permanentní magnet, jejichţ výkon ovlivňuje efektivitu 

procesu. 

 Sítování slouţí k odstranění hrubého (nad 25 mm) a případně i jemného (pod 

5 mm) podílu, v němţ jsou obsaţeny nečistoty. K tomu je pouţito jednosítové či 

dvousítové zařízení. 

 Odsávání je realizováno odsávací štěrbinovou hubicí. Ta je umístěna nad síty 

a odstraňuje ze skla jemné částice prachu, útrţky papíru a hliníkové fólie. 

 Separací neželezných kovů jsou odstraněny kovy, které nejsou zachyceny při 

magnetické separaci. Jedná se nejčastěji o hliník a olovo. Detektor kovu 

(indukční detektor, ferromagnetická sonda) určí místo kde se kov nachází 

a vyšle signál do zařízení, které část střepů s kovem odstraní. 

 Při separaci keramiky jsou odstraněny veškeré kamínky a keramika, které se 

ve střepech nacházejí. Zde je toho docíleno pomocí čidla, které reaguje na 

průhlednost materiálu. Neprůhledné materiály jsou detekovány a spolu s malým 

mnoţstvím střepů odfouknuty z pásu. [20] 

 

Obr. 2.5 Skleněné střepy před recyklací [26] 

Některé typy skla vyţadují zvláštní způsob úpravy. Platí to například pro lepená skla, 

drátoskla a obzvláště autoskla, která se nevhazují do běţného tříděného odpadu. Tyto skla se 

recyklují na speciálních linkách k tomu určených. 

Po roztřídění a odstranění nečistot jsou skleněné střepy připraveny k přetavení na nový 

výrobek. [20] 

Má recyklace skla smysl? 
Jak jiţ bylo zmíněno, recyklace je po opětovném pouţití nejvhodnějším nakládáním se 

skelným odpadem. Skládkování ani energetické zpracování není vhodné. Recyklace skla je 

jednodušší neţ recyklace papíru a zejména plastů. Správně roztříděné sklo bez příměsí je 

moţné recyklovat téměř donekonečna. Recyklací skla se šetří primární surovina (sklářské 

písky s obsahem oxidu křemičitého), energie a také se sniţuje uhlíková stopa.[20, 27, 28] 
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2.3.5 Recyklace plastů 
Plasty tvoří významný podíl komunálního odpadu vzniklého v našich domovech. Jedná 

se nejvíce o obalové materiály. Ty jsou sice velmi praktické, ale pokud porovnáme například 

lahve z PET a ze skla z pohledu jejich opětovného vyuţití, skleněné lahve vychází v tomto 

srovnání výrazně lépe. Je moţné je opětovně pouţít a i jejich recyklace je snazší. Dále 

například jednorázové igelitové tašky je moţno nahradit taškami plátěnými, jejichţ ţivotnost 

je mnohonásobně delší. Rozšíření pouţívání plastů a s tím i jejich výroba je velkou zátěţí na 

ţivotní prostředí. Uvádí se, ţe přibliţně 8 % světové spotřeby ropy padne na výrobu plastů (z 

toho přibliţně polovina jako primární surovina a druhá polovina jako zdroj energie). 

Plasty jsou velmi rozsáhlá skupina materiálů, kde se jednotlivé druhy plastů mohou 

zcela lišit svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. To výrazně znesnadňuje jejich 

recyklaci, jelikoţ je její technologie pro kaţdou skupinu plastů jiná. Vlastnost typická pro 

většinu plastů je jejich dlouhá ţivotnost. Tu při praktickém uţívání oceňujeme, ale 

problémem je při jejich zařazení do přirozeného koloběhu látek v přírodě. Avšak ani dlouhá 

ţivotnost není typická pro všechny plasty, jak můţeme vidět v tabulce 2.2, která porovnává 

ţivotnost výrobků z PVC. [20, 29] 

Tab. 2.2 Životnost výrobků z PVC [20] 

Životnost Druh výrobku Doba životnosti 

Krátkodobá Obaly, lékařské a kancelářské pomůcky < 2 roky 

Střednědobá Tapety, obuv, podlahoviny 2 – 10 let 

Dlouhodobá Podlahoviny, elektroinstalace, nábytek, automobily 10 – 20let 

Velmi dlouhá Trubky, okenní profily, střešní krytina, kabely > 20 let 

 
Rozdělení plastů pro účely recyklace 

Plastů existuje obrovské mnoţství druhů a další stále vznikají. Je také moţno je rozdělit 

do mnoha skupin dle různých kritérií. My se budeme zabývat rozdělením pro účely recyklace: 

 Termoplasty jsou polymery, které je moţné zahříváním převést to plastického stavu. 

Po ochlazení se navrátí do stavu tuhého. Proces zahřívání a tuhnutí proběhne celý beze 

změny chemické struktury plastu, je tedy teoreticky moţné ho neomezeně opakovat. 

V plastickém stavu se termoplasty snadno zpracovávají (např. tvářením). Mezi 

termoplasty patří např. polyetylen, polypropylen, polystyren a další. 

 Duroplasty obsahují mnoho síťových vazeb mezi molekulami. To způsobuje jejich 

nepoddajnost, nerozpustnost a chemickou i mechanickou odolnost. Duroplasty není 

moţné plasticky formovat teplem. Jsou to např. epoxidové pryskyřice, polyesterové 

pryskyřice, některé druhy polyuretanů a další. 

 Elastomery jsou stejně jako termoplasty polymerní látky a po zahřátí také přecházejí 

do plastického stavu. Vydrţí v něm však pouze omezenou dobu a při dalším zahřívání 

dochází k chemické reakci, tzv. vulkanizaci. U elastomerů na bázi termoplastů lze 

proces měknutí a tuhnutí opakovat neomezeně. Elastomery jsou schopné velké 

deformace (aţ 800 %), která je z velké části vratná. [20, 29] 

Technologie recyklace plastů 
Základem pro úspěšnou recyklaci plastů, je jejich třídění. To můţe probíhat přímo 

v místě vzniku plastového odpadu (odpady ze stavebnictví a průmyslu), nebo tříděním odpadu 

vniklého v domácnostech do příslušných kontejnerů. Plasty se třídí do ţlutých kontejnerů. 

Plasty ze sběrných kontejnerů je potřeba ještě dotřídit na třídící lince. Zde jsou jednotlivé 

druhy plastů roztřízeny (PET, PVC, polystyren atd.) a kaţdý druh se recykluje odděleně. 

[20, 30] 
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Obr. 2.6 Ruční třízení plastů na dotřiďovací lince [31] 

Po roztřízení plastového odpadu probíhá recyklace pomocí následujících technologií: 

 Materiálová (fyzikální) recyklace vyţaduje kvalitně vytříděnou a neznečištěnou 

vstupní surovinu. Probíhá postupně mletím vstupní suroviny, poté mechanicky 

tepelným zpracováním meliva a případně přidáním různých aditiv jako jsou 

stabilizátory, barviva a plniva. Vzniklý materiál má stejné nebo podobné 

mechanické vlastnosti jako ten původní. Materiálová recyklace není vhodná pro 

všechny druhy plastů. 

 Chemická recyklace je oproti recyklaci materiálové technologicky náročnější 

a také draţší. Vstupní surovina ale nemusí dosahovat takové čistoty jako pro 

materiálovou recyklaci, coţ je její hlavní výhoda. Vstupní polymery jsou 

chemickou reakcí rozkládány na tzv. oligomery případně aţ na monomery. Vzniklé 

monomery a oligomery se poté vyčistí a je moţné je pouţít k tvorbě polymerů 

původních kvalit. 

 Surovinová recyklace se pouţívá pro vstupní surovinu velmi znečištěnou 

a různorodou, ze které uţ není moţno získat jiným způsobem recyklace hodnotnější 

materiál. Pomocí termicky destrukčních procesů se polymery rozkládají na plynné 

a kapalné uhlovodíky. Kapalné produkty se dají vyuţít jako petrochemická 

surovina nebo topný olej. Plynné produkty poté k energetickým účelům. [20] 

Příklady výrobků z recyklovaného plastu můţeme vidět v tabulce 2.3 [20] 

Tab. 2.3 Příklady recyklace odpadních plastů[20] 

Specifikace odpadu Vzniklý produkt 

Odpadní PET lahve Drť PET (lze pouţít na výrobu 

polyesterových vláken) 

PVC podlahoviny Vícevrstvé podlahoviny 

Potrubí z PVC Třívrstvé lehčené potrubí z PVC 

Střešní fólie z PVC Různé typy fólií pro řadu stavebních 

aplikací s dlouhou ţivotností (např. výstelky 

tunelů) 

Odpadní obaly z PVC, plastové odpady 

z vozidel a autovraků obsahující PVC 

Chlorovodík, syntézní plyn 
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Má recyklace plastů smysl? 
Plastů je mnoho druhů a kaţdý se recykluje jinou technologií. To samo o sobě 

znesnadňuje jejich recyklaci. Pro úspěšnou recyklaci je tedy třeba mít dobře vytříděnou 

surovinu. Uvádí se, ţe pouze přibliţně 30 % plastu z kontejnerů je recyklováno, zbytek je 

vyuţit jinak (zejména spalování a skládkování). Navíc ne všechny druhu plastu jsou 

k recyklaci vhodné (např. bioplasty). Plasty se také během pouţívání znehodnocují 

(působením světla, tepla a mechanickým namáháním). Recyklace však stále přináší úsporu 

primární suroviny při výrobě plastů – ropy. 

Evropský trh je v současné době plastovým odpadem přesycen. Ten byl proto vyváţen 

do Asie, zejména do Číny, coţ zvyšovalo náklady na dopravu a s tím spojené uhlíkové emise. 

V posledních letech se však odpadová politika Číny mění a evropský odpad v takovém 

mnoţství jiţ neodebírá. Cena vytříděných plastů tak klesá. 

Z výše uvedeného je patrné, ţe recyklace plastů má mnoho omezení a není moţné 

všechny druhy plastů recyklovat. Prioritou by mělo být předcházení vzniku plastových 

odpadů a vývoj technologií, které dokáţí recyklaci plastů zefektivnit. [20, 29, 30, 32] 

2.3.6 Recyklace BRO - kompostování 
Biologicky rozloţitelné odpady, nebo také BRO, jsou významný a objemný druh 

odpadu, který má širokou škálu vyuţití. BRO můţe být efektivně spalován za vzniku energie, 

nebo zpracován v bioplynových stanicích pro produkci bioplynu. Při skládkování BRO 

vznikají skleníkové plyny, nejvíce metan. Metan přispívá ke skleníkovému efektu a tedy i ke 

globálnímu oteplování. Další moţností zpracování je kompostování. To je nejjednodušší 

a nejlevnější zpracování biologicky rozloţitelného odpadu.  

Kompostování je biotechnologický proces, při kterém je vyuţita biochemická aktivita 

mikroorganismů, převáţně aerobních bakterií. Dochází k samovolnému rozkladu sloţitějších 

látek na látky jednodušší. Rozklad probíhá stejně jako v půdě, ale je moţno jej technologicky 

řídit. Je to tedy proces řízený tím, ţe nastavíme optimální podmínky pro rozvoj ţádoucích 

mikroorganismů. Je tak moţné zvýšit rychlost a produktivitu oproti polním podmínkám. 

Kompostování probíhá na speciálních plochách, tzv. kompostárnách, kde je odpad 

vrstven a případně ještě drcen na menší části. Tyto plochy musí být izolovány od zdrojů 

povrchové a podzemní vody, aby nedocházelo ke kontaminaci. Kompostováním je efektivně 

vyuţita odpadní biomasa, přispívá k hygienizaci prostředí a k obnově a zlepšení půdní 

úrodnosti. Kompostováním vzniká kompost.[20, 33] 

Kompost je stabilizovaná, nepáchnoucí, hnědá až černá homogenní hmota drobkovité 

až hrudkovité struktury. Vzniká aerobním biologickým zráním rozložitelných odpadů. Je 

bohatá na humusové látky a rostlinné živiny. Obsahuje stabilizované organické látky 

a rostlinné zbytky. [33] Kompostem se nahrazují umělá hnojiva, která nedokáţí do půdy 

dodat potřebnou organickou hmotu – humus. Na výrobu umělých hnojiv je navíc potřeba 

energie a fosilní zdroje. Kompost slouţí k zúrodňování půdy a její rekultivaci. [20] 
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Kompostárny je velmi výhodné budovat v areálu skládek a to z několika důvodů: 

 Skládky bývají umístěny v dostatečné vzdálenosti od obydlí. Jsou také izolovány 

od zdrojů vody, aby nemohla být kontaminována. Obě tyto skutečnosti jsou 

potřeba i pro provoz kompostáren. 

 Strojní zařízení pouţívaná na skládkách jsou potřeba i pro provoz kompostáren. 

Například mostová váha, čelní nakládač aj. 

 Stroje potřebné pro kompostování mohou slouţit také pro biologickou úpravu 

zbytkového odpadu (překopávač, drtič). 

 Méně kvalitní kompost je na skládkách moţno přímo pouţít na její rekultivaci. 

[33] 

Pro kompostování jsou vhodné všechny rostlinné odpady, odpady z čističek odpadních 

vod s nízkou kontaminací, potravinářské a průmyslové odpady z potravinářských výrob. Také 

ostatní organické odpady jako srst, vlna, dřevní popel, odpady z chovu zvířat aj. [20] 

Kompostování lze provádět různými metodami. Základní metody jsou uvedeny níţe: 

1. intenzivní kompostování (v bioreaktorech nebo v boxech/ţlabech) 

2. kompostování na volné ploše (v pásových hromadách nebo v plošných 

hromadách) 

3. kompostování ve vacích 

4. vermikompostování (kompostování s vyuţitím ţíţal) [20] 

Kompostování probíhá ve třech fázích: 

Fáze rozkladu 
V této fázi se rozkládají snadno rozloţitelné molekuly, jako jsou polysacharidy nebo 

bílkoviny. Jsou rozkládány bakteriemi s mnoţícím cyklem asi půl hodiny. Rozklad molekul 

způsobuje zahřívání kompostu aţ k 70 °C, coţ vyhovuje termofilním bakteriím. Vysoká 

teplota také hubí hnilobné a patogenní organismy.  

Ve fázi rozkladu vzniká velké mnoţství organických kyselin, zvyšuje se tedy i kyselost 

substrátu. Dýcháním aerofilních bakterií vzniká oxid uhličitý. Po 3 aţ 6 týdnech bakterie 

odumírají a slouţí jako potrava dalším mikroorganismům a houbám. Teplota poté postupně 

klesá. První fáze kompostování probíhá v 1. – 3. týdnu a nazývá se také jako hygienizace. Ve 

všech fázích rozkladu dochází ke kontrakci hmoty. [20, 33] 

Fáze přeměnná 
Tato fáze je charakteristická poklesem teploty, ta se pohybuje v rozmezí 30–45 °C. 

Termofilní bakterie odumírají a nahrazují je jiné mikroorganismy, plísně a drobný hmyz. 

Těţko rozloţitelné látky, jako krystalická celulóza nebo lignin, jdou rozkládány houbami. 

Rozkladem bílkovin vzniká amoniak a dusičnany. V přeměnné fázi se mění podoba 

kompostu. Barva je stejnoměrně hnědá, struktura drobtovitá, slabá vůně po lesní zemině. 

Nelze jiţ rozeznat původní sloţky odpadu. Fáze přeměnná probíhá v 3. – 7. týdnu. [20, 33] 

Fáze dozrávaní 
Ve fázi dozrávání vznikají nové humusové látky (např. huminové kyseliny). Hmotnost 

humusových látek se zvyšuje a ţiviny se pevněji zabudovávají do organických vazeb. Teplota 

zde postupně klesá na teplotu okolí. Kyselost substrátu klesá, kompost dosahuje zralosti 

a přestává být fytotoxický (škodlivý rostlinám). Struktura je drobtovitá a kompost je silně cítit 

po lesní zemině. Probíhá v 7. – 12. týdnu. [20, 33] 
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Obr. 2.7 Sankeyův digram znázorňující pokles hmotnosti při kompostování [34] 

Pro optimální průběh kompostování, tedy především tvorbu mikroorganismů, je třeba 

zajistit několik skutečností: 

 poměr uhlík : dusík by měl být pro zakládající kompost 30–35 : 1 a pro zralý 

kompost 25–30 : 1. To je třeba zajistit vhodnou surovinovou skladbou zakládajícího 

kompostu. Vysoký poměr C : N prodluţuje zrání kompostu, nízký poměr C : N 

sniţuje produktivitu tvorby humusových látek. 

 Optimální vlhkost kompostu je taková, kdy je 70 % pórovitosti kompostu zaplněno 

vodou. Příliš nízká vlhkost způsobuje nadměrnou tvorbu plísní a v kompostu můţe 

dojít k samovznícení. Při příliš vysoké vlhkosti kompost kysne a hnije a rychle 

dochází k nedostatku kyslíku. 

 Zvětšení povrchu částí odpadů (např. drcením, štěpkováním nebo řezáním) 

a homogenizace struktury odpadu urychluje zrání kompostu. 

 Je třeba zajistit dostatek kyslíku v kompostu jeho provzdušňováním 

a promícháváním (např, pomocí překopávače). Při nedostatku kyslíku dochází 

k anaerobním procesům, které jsou neţádoucí. 

 V zákládajícím kompostu je třeba zajistit přítomnost lehce rozloţitelných 

organických látek a vhodnou mikroflóru. Toho se nejsnáze dosáhne očkováním jiţ 

zrajícího kompostu do kompostu zakládajícího. [20, 33] 
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2.4 Spalování a energetické využití odpadu 
Spalováním odpadu je vyuţit jeho chemický potenciál. Vzniká jím teplo, které je moţné 

dále vyuţít. Spálením odpadu se také výrazně redukuje jeho objem, hmotnost a mnoţství 

organických cizorodých látek. Těţké kovy jsou zachyceny v popelovinách. Spálený odpad je 

tak vhodnější pro uloţení na skládky neţ odpad nespálený. Pro některé druhy odpadu je 

spalování jediný vhodný způsob zneškodnění (např. některé odpady ze zdravotnických 

zařízení, z chemického průmyslu). Spalování odpadu je v porovnání s ostatními metodami 

nakládání s odpady proces velmi rychlý. 

Pro spalování je vhodná široká škála odpadů různých skupenství (kapalné, tuhé, plynné, 

pastovité odpady), např. komunální odpady, zemědělské, lesnické, odpady z průmyslové 

výroby či kaly z čističek odpadních vod. Spalovat se mohou i některé nebezpečné odpady. 

Spalování odpadů probíhá ve spalovnách. [13, 33] 

2.4.1 Spalovny 
Spalovna je zařízení, kde je odpad spalován za účelem sníţení jeho objemu a produkce 

tepelné energie. Ta je poté zdrojem energie v systémech centrálního zásobování teplem ve 

městech, nebo je přeměněna na elektrickou energii pomocí parních turbín. [35] Na obrázku 

2.8 vidíme schéma spalovny odpadů SAKO v Brně. Dále v textu si popíšeme jednotlivé části 

spalovny a jejich účel. 

 

   Obr. 2.8 Schéma spalovny odpadů SAKO v Brně [36] 

 Po dovezení odpadu do spalovny je odpad zváţen a zkontrolován. Pokud je vše 

v pořádku, uloţí se odpad do zásobníku odpadu. 

 Odpad se poté přesouvá do kotle (nejčastěji roštové nebo bubnové), kde dochází 

k jeho spalování. Princip spalování a jeho fáze jsou podrobněji popsány 

v následující podkapitole. Jedním z produktů spalování je škvára, která je odváděna 

do mokrého vynašeče, kde je uhašena a zchlazena. Poté putuje do zásobníku 

škváry. 

 Přehřátá pára přechází do parní kondenzační turbíny, kde dochází k expanzi 

vysokotlaké páry. Při expanzi se přeměňuje tepelná a tlaková energie na energii 

mechanickou. Ta roztáčí rotor spojený s převodovkou a generátorem elektrické 

energie. Zde se mechanická práce mění na elektrickou energii. 

 Velmi důleţitou součástí provozu spalovny je proces čištění spalin. Ten můţe 

probíhat aţ v pěti krocích. Objemově je část vyhrazená na čištění spalin největší ve 

spalovně. 
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 V prvním stupni čištění spalin chemické reakce zajistí výrazný pokles mnoţství 

oxidů dusíku ve spalinách. Tento proces probíhá přímo v kotli. 

 Ve druhém stupni čištění spalin jsou zachyceny těţké kovy, PCDD/ PCDF apod. 

 Ve třetím stupni čištění spalin je do proudu spalin vstřikována vodní vápenná 

suspenze. V absorbérech jsou poté plynné spaliny vyčištěny. 

 Ve čtvrtém stupni čištění spalin je do jejich proudu dodáváno hašené vápno. Tento 

stupeň se pouţívá pouze, pokud mají spaliny zvýšenou koncentraci kyselých 

sloţek. 

 Pátý stupeň čištění spalin probíhá přes textilní filtry, kde se zachytí mechanické 

nečistoty. 

 Před vstupem do komína jsou emise kontrolovány, zda splňují poţadované emisní 

limity. [37] 

2.4.2 Princip spalování 
Spalování tuhého odpadu pobíhá poměrně sloţitým způsobem. Je třeba odpad nejprve 

vysušit při teplotě 50–150 °C. Poté odpad předehřát na zápalnou teplotu. Zápalná teplota je 

teplota, při které dochází ke spontánnímu hoření paliva, v našem případě odpadu. Pro 

optimální spalování je třeba zajistit určité podmínky[33]: 

 Dostatečné mnoţství spalovacího vzduchu (přebytek 1,5krát aţ 2,5krát vůči 

stechiometrii spalovacích reakcí). 

 Tvorbu dostatečného mnoţství tepla pro pokrytí ztrát tepla do okolí a pro udrţení 

zápalné teploty v reakční komoře. 

 Zdrţení spalin v komoře dodatečného spalování při teplotě 1 000–1 300 °C po dobu 

minimálně 2 vteřin. [33] 

Ve většině spaloven komunálního odpadu probíhá spalování na roštech. Spalování 

probíhá postupně v těchto fázích: 

1. Předsoušení odpadů probíhá sáláním plamene z dalších pásem spalování 

a vzduchem, který se přivádí pod rošt. Teplota je zde kolem 100 °C. 

2. Ve druhé fázi je třeba odpady odplynit. Toho docílíme zahřáním spalovacího 

prostoru na 200–600 °C opět sáláním plamene nebo klenby spalovacího prostoru. 

Zde jiţ dochází k reakcím kyslíku s uhlíkatými látkami, které se začínají odplyňovat. 

Vznikají zde hořlavé plyny. 

3. Fáze zapálení odpadů se prolíná s fází druhou. Na povrchu odpadového loţe 

vznikají místní loţiska hoření. 

4. Ve fázi spalování plynů je do spalovacího prostoru přiváděn vzduch s přebytkem 

10–30 %.  Loţe odpadu povrchově prohořívá a vznikají nová loţiska hoření. Teplota 

loţe je přibliţně 500–800 °C. Plyny vznikají hlouběji v odpadu, prochází vrstvou 

odpadu a nad ní vyhořívají. 

5. Pátá fáze se nazývá fáze hoření. Teplota se zvyšuje na 1 000– 1 100 °C, přebytek 

vzduchu je přibliţně 40 %. Hoří plyn i nově vznikající polokoks. Teplo vyvinuté 

v loţi se odvádí spalinami. Tvoří se popel a škvára. 

6. Poslední fáze je fáze vyhořívání a odvádění tepla. Pokračujícím hořením plynů 

a polokoksu vzniká velké mnoţství tepla, které je potřeba odvádět. Teplota dosahuje 

aţ 1 200 °C, je nutné ji udrţet pod bodem tavení popela vysokým přebytkem 

vzduchu (20–40 %). Z roštu je odváděna škvára, nespalitelné zbytky odpadu a popel. 

[33] 
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     Obr. 2.9 Spalovna odpadu SAKO v Brně [38] 

2.4.3 Nežádoucí produkty vzniklé spalováním odpadu 
Spalováním odpadu nevzniká jen tepelná energie, ale i jiné, neţádoucí produkty. Je 

třeba tyto produkty ošetřit tak, aby byly co nejmenší zátěţí pro ţivotní prostředí a aby jich 

vznikalo co nejméně. [33] 

Plynné produkty 
Plynné produkty spalování jsou závaţným problémem, obsahují totiţ mnoho škodlivých 

látek. Je to například: 𝐶𝑂2, prach, 𝐶𝑙−,𝐹−, 𝑆𝑂2, těţké kovy apod. Spaliny je tedy potřeba čistit 

a technologie, které to umoţňují, jsou velmi nákladné. Při čištění spalin je potřeba[33]: 

 Zachytit co největší mnoţství prachu pomocí různých odlučovačů (mechanické, 

elektrické, filtry). Ty mají různou účinnost a kaţdý je vhodný pro jiný druh prachu. 

Spolu s prachem odstraní také těţké kovy a PCDD/PCDF. 

 Odstranit kyselé sloţky spalin (𝑆𝑂𝑥 ,𝐻𝐶𝑙,𝐻𝐹) suchým, polosuchým nebo mokrým 

způsobem. 

Pokud spalovaný odpad obsahuje velké mnoţství škodlivin, je třeba pouţít ještě další 

doplňkové technologie[33]: 

 Denitrifikace spalin – odstranění 𝑁𝑂𝑥 . Tento proces je velmi drahý a je proto 

vhodnější nutnosti jeho pouţití předcházet. Omezit vznik 𝑁𝑂𝑥  je moţné sníţením 

teploty hoření nebo omezením doby zdrţení při vysokých teplotách. Případně 

sníţením koncentrace kyslíku. 

 Odstranění stopových příměsí Hg, PCDD/PCDF dočišťovacím procesem. Ten 

probíhá průchodem spalin přes aktivní vrstvu uhlí nebo koksu, kde jsou škodliviny 

zachyceny. 
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Tuhé produkty 
Termickým zpracováním odpadu se sice objem a hmotnost odpadu výrazně sníţí, ale 

vţdy vznikne alespoň určitý tuhý odpad ze spalování. Ten je nutné vyuţít, přepracovat nebo 

bezpečně uloţit. Tuhé zbytky vznikající spalováním odpadu jsou[33]: 

 škvára, struska a polokoks 

 tuhé částice vzniklé suchým odprášením spalin 

 kaly z procesu čištění spalin, ty obsahují těţké kovy, PCDD, PCDF, rtuť a další, je 

proto nutné s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem. 

 kaly vzniklé procesem čištění odpadních vod 

Kapalné produkty 
Kapalné produkty představují odpadní vody vzniklé čištěním spalin mokrými 

odlučovači a chlazením popela a škváry. [33] 

2.5 Skládkování 
Skládkování odpadu je v hierarchii nakládání s odpady aţ na posledním místě a mělo by 

se k němu přistupovat pouze, pokud odpad uţ nemá ţádné jiné vyuţití. Je definováno jako: 

„zneškodňování odpadu trvalým uložením na skládkách, uložištích, složištích, odkalištích, 

odvalech a výsypkách.“ [39] Skládkování je nejrozšířenější a nejlevnější způsob odstraňování 

odpadů. Další moţností, jak odstranit odpad, je například spalování bez energetického vyuţití, 

vypouštění do moří a oceánů, hlubinná injektáţ a mnoho dalších. Tyto metody však, 

minimálně v ČR, nejsou rozšířené. Při skládkování je odpad ukládán na skládkách. [40] 

2.5.1 Skládky 
Skládka je technické zařízení určené k ukládání předepsaných druhů odpadů za daných 

technických a provozních podmínek při průběžné kontrole vlivu na životní prostředí. [21] 

Skládky je třeba technicky zabezpečit z několika hledisek[33]: 

 hygienického 

 geologického 

 hydrogeologického 

 geomechanického 

 ekologického 

Technicky zabezpečená skládka musí odolávat biologickým, mechanickým, fyzikálním 

i chemickým vlivům. Neměla by také narušovat reliéf okolní krajiny. [33] 

Na ţádnou skládku není moţné uloţit všechny druhy odpadu. Svoz odpadu je řízen 

a kontrolován tak, aby na kaţdou skládku připadal správný druh odpadu. Dle toho se skládky 

dělí na[41]: 

 Skládky pro ukládání inertních odpadů – odpady, které nepodléhají 

biologickému rozkladu (stavební suť, zemina, kamení, sklo apod.) 

 Skládky pro ukládání nebezpečného odpadů – odpady rizikové pro zdraví 

zvířat, lidí a pro ţivotní prostředí (odpadní barvy a nátěrové hmoty, baterie, 

zářivky, odpadní chemikálie apod.) 

 Skládky pro ukládání ostatních odpadů – odpady, které nespadají do ţádné 

z předchozích kategorií (komunální odpad, objemný odpad apod.)  
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2.5.2 Technické požadavky na skládky 
Pro efektivní a ekologický provoz skládek je třeba dodrţovat příslušné technické 

normy. Ty ošetřují výběr lokality skládky, samotné ukládání odpadu na skládky, technologie 

těsnění skládek, odplynění a odvodnění, sledování provozu skládek a po ukončení 

skladovacích procesů na skládce její uzavření a rekultivaci. [33] 

 

Obr. 2.10 Průřez tělesem skládky na rovině [42] 

Výběr lokality skládky 
Skládky je vhodné budovat na zdevastovaných místech s neplodnou půdou, která není 

vhodná k zemědělství. Nikdy by se neměly nacházet v hustě osídlených místech. Je také 

vhodné je situovat na rozvodnici a v místech s nízkým ročním úhrnem sráţek. [21] 

Ukládání odpadu na skládku 
Odpad je na skládky ukládán postupně a průběţně je zahrnován inertním materiálem 

nebo zeminou. Provádí se také tzv. hutnění (stlačování) odpadů pomocí kompaktorů. 

Hutněním se sníţí objem odpadu, podpoří se tvorba skládkových plynů a omezí se zápach. 

[33, 41] 

Těsnění skládky 
Ze skládek se uvolňuje do půdy a vody mnoho škodlivých látek, tomu je třeba zamezit 

utěsněním jejího dna a stěn. Těsnící materiál musí odolat působení povrchových a vnitřních 

vod, povětrnostním vlivům, sedání skládky apod., a zachovat si své původní vlastnosti. Často 

se pouţívá těsnění pomocí folií z polyetylénu, který má dobrou biologickou i chemickou 

stálost. Dále minerální těsnění z přírodních materiálů nebo upravených zemin. [33] 

Odplynění skládky 
Na skládkách (zejména komunálního odpadu) vzniká tzv. skládkový plyn (tvořen 

převáţně metanem a oxidem uhličitým). Ten je ve směsi se vzduchem výbušný. Je ho tedy 

potřeba ze skládky odčerpávat (vertikální, horizontální nebo kombinované odčerpávání). Po 

následném odvodnění je moţno skládkový plyn pouţít jako palivo nebo jako náhradu 

zemního plynu. [33] 

Odvodnění skládky 
Těsnění dna a stěn skládky vytváří vodotěsnou nádrţ. Na jejím dně se tedy hromadí 

dešťová voda prosáklá vrstvou odpadu. Před samotným vrstvením odpadu je tedy nutné 

vybudovat odvodňovací systém (tzv. drenáţní systém). Úpravy tohoto systému po navrstvení 

odpadu jiţ nejsou moţné. Na skládkách vzniká voda průsaková (ta prošla na dno skládky přes 

vrstvy odpadu) a voda povrchová. Z nich především průsaková voda obsahuje velké mnoţství 

kontaminantů (těţké kovy, sirné sloučeniny). Průsakové vody je nutné po odčerpání ze 

skládky bezpečně zneškodnit. [33] 
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Sledování provozu skládky 
U kaţdé skládky je potřeba sledovat její vliv na okolní prostředí. Skládky jsou proto 

vybaveny monitorovacím systémem, který kontroluje jakost povrchových a podzemních vod 

v okolí skládky, dále jakost průsakových vod, prašnost ovzduší, skládkový plyn (jeho 

mnoţství a sloţení) a polohové změny skládky. [33] 

Uzavření a rekultivace skládky 
Po vyčerpání kapacity skládky se přistoupí k jejímu uzavření. Nejprve se upraví tvar 

tělesa skládky.  Dále je zakryt povrch skládky povrchovou vrstvou. Ta je tvořena třemi 

částmi, vrstvou těsnící, ochrannou a vyrovnávací. Vodu, která stéká po povrchu skládky, je 

třeba bezpečně odvést mimo tuto skládku. [33] 

Rekultivací je zabezpečeno vrchní těsnění skládky před poškozením. Na těsnící vrstvu 

je nanesena rekultivační vrstva vhodného materiálu o mocnosti nejméně 1 m. Vrchní část 

rekultivační vrstvy (nejméně 0,3 m) je tvořena úrodnou zeminou. Díky tomu povrch skládky 

postupně zarůstá zelení. Monitorovací zařízení i po uzavření skládky pokračuje v provozu po 

určenou dobu. Tato doba závisí na druhu odpadu, který je na skládce uloţen. [33] 
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3 Materiálová bilance nakládání s odpady v ČR 
V České republice jsou kaţdoročně vyprodukovány miliony tun odpadu. V této kapitole 

najdeme statistické údaje o vzniklém mnoţství různých druhů odpadů, jeho dovozu a vývozu. 

Dále statistiky o následném nakládání s ním. V poslední kapitole je porovnání ČR s ostatními 

státy v Evropě. 

Na obrázku 3.1 vidíme srovnání vyprodukovaného mnoţství odpadu v ČR za poslední 

roky dle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). Nejnovější data pocházejí z roku 2016, 

kdy bylo v ČR vyprodukováno 25 757 793 tun odpadu. Komunálního odpadu pak 

3 579 614 tun. Na jednoho obyvatele tedy vychází 339 kilogramů ročně. [43] 

 

Obr. 3.1 Produkce odpadu v ČR dle ČSÚ [44] 

Pokud porovnáme data ČSÚ s daty Ministerstva ţivotního prostředí (dále jen MŢP), 

vidíme, ţe se výrazně liší. To je způsobeno různou metodikou při sbírání a vyhodnocování 

dat. Ačkoliv se hodnoty liší, vidíme podobný trend ve vývoji mnoţství odpadu, výrazný je 

především nárůst mnoţství v roce 2015. [45] Data MŢP jsou zanesena do grafu na obrázku 

3.2. Ve zbytku práce budeme pracovat s daty ČSÚ, jelikoţ se shodují s daty Eurostatu, která 

byla pouţita v práci jiţ dříve a jsou k dispozici i pro ostatní evropské státy. 

 

obr. 3.2 Produkce odpadu v ČR dle MŽP [45] 
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3.1 Dovoz a vývoz odpadu do ČR 
Na přepravu odpadu přes hranice dohlíţí MŢP. Přes hranice putuje odpad například za 

účelem materiálového či energetického vyuţití. Vývoz za účelem odstranění je povolen 

pouze, pokud se k tomu v ČR nenachází vhodné zařízení. Dovoz odpadů do ČR za účelem 

odstranění je zakázán. Do ČR se nejčastěji dováţí kovový odpad, plasty, struska, oděvy 

a textilní odpad. Odpad je do ČR dováţen z 99 % procent z EU. Vývoz odpadu směřuje také 

v naprosté většině do EU (96 %). [43, 46] 

Mnoţství odpadu přepraveného před hranice se od roku 2010 zvýšilo. Výrazně se 

zvyšuje zejména mnoţství odpadu dovezeného, viz obrázek 3.3. Struktura vyvezeného 

odpadu dle jeho druhu je poté znázorněna na obrázku 3.4. 

 

Obr. 3.3 Dovoz a vývoz odpadu v letech 2010-2016 [43] 

 

Obr. 3.4 Struktura vývozu dle druhu odpadu v roce 2016 [43] 
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3.2 Produkce odpadů v ČR 
Jak jiţ bylo zmíněno, v České republice vzniklo v roce 2016 25 757 793 tun odpadu. 

Z toho 21 801 816 tun odpadu pocházelo z podniků. V tabulce 3.1 můţeme vidět produkci 

podnikových odpadů dle vybraných ekonomických činností. [43] 

Tab. 3.1 Produkce podnikových odpadů v ČR [43] 
 [tis. t]      

 2006 2013 2014 2015 2016 

Podnikové odpady celkem 
21 264 20 127 20 236 23 247 21 802 

z toho: 

zemědělství, lesnictví a rybářství 290 180 135 104 115 

těţba a dobývání 471 213 335 191 144 

zpracovatelský průmysl 5 870 4 417 4 394 4 563 4 671 

výroba a rozvod elektřiny, plynu, 

tepla a klimatizovaného vzduchu 
2 069 1 007 1 012 1 166 889 

činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi 
1 695 2 887 2 944 3 636 3 632 

stavebnictví 9 015 8 694 9 410 11 308 10 142 

oprava a skládkování 407 232 248 228 253 

 

Z obcí pocházelo v roce 2016 3 955 977 tun odpadu, z toho tvořil komunální odpad 

3 579 614 tun. Produkce komunálního odpadu v ČR je shrnuta v tabulce 3.2. [43] 

Tab. 3.2 Produkce komunálních odpadů v ČR [43] 
[tis. t]      

 2002 2013 2014 2015 2016 

Produkce komunálního odpadu celkem 2 845 3 228 3 261 3 337 3 580 

z toho: 

běţný svoz 2 122 2 140 2 093 2 070 2 094 

svoz objemného odpadu 290 317 308 309 348 

odpady z komunálních sluţeb 266 52 64 61 58 

odděleně sbírané sloţky odpadu 166 448 467 485 519 

 

Mezi odděleně tříděné sloţky patří kov, plasty, papír a sklo. Ty jsou poté dále 

vyuţívány, např. k recyklaci. Mnoţství vytříděného odpadu (aţ na kovy) v posledních letech 

neustále narůstá (viz obrázek 3.5). Je tedy zřejmé, ţe obyvatelé ČR v posledních letech 

důsledněji třídí odpad. 
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Obrázek 3.5 Odděleně sbírané složky odpadu[43] 

3.3 Produkce odpadu v ČR dle krajů 
V tabulce 3.3 je srovnání jednotlivých krajů ČR z pohledu produkce podnikového 

odpadu, komunálního odpadu a také komunálního odpadu přepočteného na jednoho 

obyvatele. Nejvíce podnikového odpadu vznikne v hlavním městě Praha. Nejvíce 

komunálního odpadu vznikne poté ve Středočeském kraji, a to jak v absolutních hodnotách, 

tak v hodnotách přepočtených na jednoho obyvatele. [43] 

Tab. 3.3 Produkce podnikových odpadů v ČR v roce 2016 [43] 

Kraj Podnikový odpad  

[tis. t] 

Komunální odpad 

[tis. t] 

Komunální odpad 

[kg/obyv.] 

Hl. m Praha 5 950 394 309 

Středočeský 1 819 529 397 

Jihočeský 1 549 237 372 

Plzeňský 1 783 191 330 

Karlovarský 176 101 339 

Ústecký 1 459 286 348 

Liberecký 429 133 302 

Královéhradecký 495 168 304 

Pardubický 798 171 332 

Kraj Vysočina 482 187 367 

Jihomoravský 2 811 364 309 

Olomoucký 600 222 350 

Zlínský 849 183 314 
Moravskoslezský 2 602 414 341 
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3.4 Nakládání s odpady v ČR 
Ve statistice jsou zahrnuty veškeré odpady, se kterými bylo v roce 2016 nakládáno. 

Patří sem odpady vyprodukované (v podnicích i obcích), převzaté od jiných firem a odebrané 

ze skladu. 

Tab. 3.4 Způsoby nakládání s odpady v roce 2016[43] 

 Hmotnost  

[tis. t] 

Nakládání s odpady celkem 34 485 

z toho: 

využívání celkem: 19 028 

v tom: 

vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 1 032 

zasypávání 6 652 

vyuţití odpadů (kromě energetického vyuţití) 11 344 

z toho: 

recyklace 8 375 

kompostování 478 

odstraňování celkem 3 885 

z toho: 

skládkování 3 800 

spalování na pevnině 81 

 
Nakládání s komunálními odpady v ČR 

V tabulce 3.5 je znázorněno nakládání s odpady v ČR v posledních letech. Je zřejmý 

pokles komunálního odpadu, který se skládkuje. Naopak se zbyšuje podíl kompostovaného 

a recyklovaného komunálního odpadu. [43] 

Tab. 3.5 Nakládání s komunálními odpady v ČR[43] 
[tis. t]       

 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Skládkování 2 043 1 828 1 815 1 827 1 755 1 789 

Vyuţití jako paliva nebo 

jiným způsobem k výrobě 

energie 

391 652 628 600 586 584 

Spalování bez 

energetického vyuţití 

1,6 2,8 2,7 4,0 4,0 3,9 

Recyklace 201 665 686 736 851 958 

Kompostování 23 85 96 93 141 245 
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Na obrázku 3.6 vidíme podobný trend jako v tabulce 3.4. Od roku 2002 mnoţství 

skládkováného komunální odpadu kaţdoročně klesá. V roce 2002 také nebyl recyklován ani 

kompostován téměř ţádný komunální odpad. V roce 2016 bylo recyklováno 27 % 

komunálního odpadu a 7 % kompostováno (viz obrázek 3.7). Z obrázku 3.6 také vidíme, ţe 

průměrné mnoţství komunálního odpadu, které vyprodukuje jeden obyvatel, roste. [43] 

 

Obr. 3.6 Produkce a nakládání s komunálními odpady [43] 

 

Obr. 3.7 Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2016 [43] 

 

 

 

 

50%

16%

27%

7%

Způsoby nakládání s komunálními odpady 
v roce 2016 

Skládkování

Spalování

Recyklace

Kompostování



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jan Novotný 

Energetické využití odpadů 

 

49 

 

3.5 Produkce a nakládaní s komunálním odpadem v Evropě 
V tabulce 3.6 vidíme porovnání ČR s vybranými evropskými státy v produkci 

komunálního odpadu a v nakládání s ním. Česká republika produkuje méně komunálního 

odpadu, neţ je průměr EU. Nejvíce komunálního odpadu produkují vyspělé státy jako je 

Německo nebo Švýcarsko. Mnoţství skládkovaného komunálního odpadu se v ČR sniţuje, 

avšak stále je nad průměrnými hodnotami EU. Naopak u Německa či Švýcarska můţeme 

vidět téměř nulové hodnoty. Ve spalování, recyklaci i kompostování Česká republika za 

průměrem EU zaostává, v popředí jsou opět státy jako Německo, Švýcarsko a Dánsko. 

Z tabulky je patrné, ţe vyspělé státy produkují obvykle velké mnoţství komunálního odpadu, 

mají však také propracovaný systém nakládání s ním, a jeho velká část je dále vyuţita. [43] 

Tab. 3.6 Produkce a nakládaní s komunálním odpadem v Evropě v roce 2016 [43] 
[kg/obyv.]      

 Komunální 

odpad 

Skládkování 

komunálního 

odpadu 

Spalování 

komunálního 

odpadu v 

Evropě 

Recyklace 

komunálního 

odpadu 

Kompostování 

komunálního 

odpadu 

EU průměr 476 (s) 122 (s) 126 (s) 137 (s) 78 (s) 

Belgie 418 (s) 4 181 143 80 

Bulharsko 419 278 11 80 43 

Česká 

republika 

316 166 (e) 56 (e) 81 (e) 13 (e) 

Dánsko 789 9 415 215 150 

Německo 625(e) 1 (e) 196 (e) 299 (e) 114 (e) 

Estonsko 359 26 185 89 13 

Španělsko 434(e) 239 (e) 50 (e) 73 (e) 71 (e) 

Francie 501(e) 129 (e) 174 (e) 112 (e) 87 (e) 

Chorvatsko 393 313 0 64 7 

Itálie 486 129 92 126 86 

Kypr 638 (e) 475 (e) 0 85 (e) 30 (e) 

Lotyšsko 433 250 0 92 24 

Litva 448 242 52 103 46 

Lucembursko 625 (e) 110 (e) 213 (e) 178 (e) 124 (e) 

Maďarsko 377 202 53 98 23 

Malta 624 558 2 42 0 

Nizozemsko 523 7 245 129 142 

Rakousko 560 17 212 144 175 

Polsko 286 (e) 127 (e) 38 (e) 75 (e) 46 (e) 

Rumunsko 247 178 6 14 18 

Slovinsko 449 102 77 208 (e) 34 (e) 

Slovensko 329 226 35 25 24 

Finsko 500 57 239 (s) 141 62 

Švédsko 447 4 229 145 70 

Spojené 

království 

485 109 152 132 79 

Norsko 422 14 221 110 70 

Švýcarsko 725 0 343 231 151 

Srbsko 259 192 0 2 0 

Turecko 400 (e) 350 (e) - - 2 (e) 

(e)    odhad  

(s)    odhad Eurostatu  
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Závěr 
Produkce odpadu na naší Zemi stále roste, mělo by být tedy naší snahou této produkci 

předcházet. To můţe probíhat podporou bezodpadových technologií, či opětovným pouţitím 

výrobků, které jsou k tomu vhodné. Jiţ vzniklý odpad je potom vhodné vyuţít, například jako 

zdroj druhotné suroviny při recyklaci. Recyklací se šetří přírodní zdroje a redukuje dopad 

lidské činnosti na ţivotní prostředí. Má však i svá omezení (materiálová, technologická, 

ekonomická). Nikdy tak nemůţe být moţnost recyklace omluvou pro plýtvání daným 

materiálem. Pro úspěšnou recyklaci je nejdůleţitější precizní třídění odpadů. 

Recyklací papíru se výrazně šetří dřevo, energie a voda a je moţné ho recyklovat aţ 

šestkrát. Při bělení a zesvětlování recyklovaného papíru však vznikají i produkty, které jsou 

zátěţí pro ţivotní prostředí. Sklo je k recyklaci velmi vhodné, na jiné vyuţití se příliš nehodí. 

Je moţné ho recyklovat téměř neomezeně, beze ztrát původních vlastností. Šetří se tak 

primární surovina a energie. Recyklace plastů je komplikovaná hlavně z důvodu velkého 

mnoţství jejich druhů. Jednotlivé druhy často vyţadují specifický způsob recyklace. Je u nich 

tedy velkým problémem často nekvalitní roztřídění. Některé druhy plastů pouţíváním 

a následnou recyklací ztrácejí své ţádoucí vlastnosti a některé nejsou k recyklaci vhodné 

vůbec. Evropský trh je navíc plastovým odpadem přesycen a jeho cena klesá. Jednou 

z moţností recyklace BRO je kompostování, které je jednoduché a levné. Vzniká při něm 

kompost, kterým je moţné nahradit drahá umělá hnojiva. 

Další moţností vyuţití odpadu je jeho spalování ve spalovnách za vzniku energie. Je tak 

vyuţit chemický potenciál odpadu a šetří se fosilní paliva, jejichţ zdroje nejsou obnovitelné. 

Nejčastěji je spalován komunální odpad. Spalováním se také výrazně sniţuje hmotnost 

a objem spalovaného odpadu a šetří se tak místo na skládkách. Z hlediska výhřevnosti je 

komunální odpad vhodné palivo, je porovnatelná s výhřevností hnědého uhlí a obsah síry 

bývá u odpadu i menší.  Problémy způsobuje velmi nestálé sloţení komunálního odpadu, coţ 

komplikuje jeho spalování. Komunální odpad také můţe obsahovat flór a chlor, jejichţ 

spalováním vznikají nebezpečné zplodiny. Spalovny však musí dodrţovat přísné emisní 

limity a zajistit, aby tyto zplodiny neunikaly do ovzduší. Technologie, které toto zajišťují, 

bývají velmi nákladné. Spálením odpadu vzniká škvára, z které lze vyseparovat ţelezné 

a neţelezné kovy. Ty by jinak byly, spolu s odpadem, uloţeny na skládku. Zbytek škváry lze 

poté vyuţít jako stavební materiál. 

Je důleţité zdůraznit, ţe všechny moţnosti vyuţití odpadu pouze redukují dopad 

vzniklého odpadu na ţivotní prostředí. Ať uţ jde o recyklaci, vyuţití energetické, či jiné, 

vţdycky jsou k tomuto procesu zapotřebí nějaké zdroje surovin, vzniká nepouţitelný odpad, 

spotřebovává se energie a v neposlední řadě to stojí peníze. 

Dle ČSÚ vzniklo v ČR v roce 2016 přes 25 milionů tun odpadu, z čehoţ komunálního 

bylo přes 3,5 milionu tun. Na jednoho obyvatele tedy připadá přibliţně 339 kilogramů 

komunálního odpadu ročně. Roční produkce odpadu a komunálního odpadu v ČR 

v posledních letech osciluje, ale v průměru se pohybuje stále na podobných hodnotách.  

Pozitivní je, ţe kaţdoročně roste mnoţství komunálního odpadu, který je recyklován a 

kompostován, naopak mnoţství skládkovaného komunálního odpadu klesá. Mnoţství 

energeticky zpracovaného odpadu spíše stagnuje.  Stále je však u nás skládkováno ročně 

přibliţně 50 % komunálního odpadu. Pokud se podíváme například do sousedního Německa, 

vidíme, ţe se zde komunální odpad téměř neskládkuje a je skoro všechen vyuţit. Je tedy 

zřejmé, ţe v ČR je stále velký potenciál pro rozvoj recyklace a energetického vyuţití odpadu 

na úkor skládkování. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

Zkratka/Značka Význam 

𝐵𝑅𝐸𝐹 
Zkratka z anglického výrazu BAT Reference Documents, tj. referenční 

dokumenty nejlepších dostupných technik. 

𝐵𝑅𝐾𝑂 Biologicky rozloţitelný komunální odpad 

𝐵𝑅𝑂 Biologicky rozloţitelný odpad 

𝐶 Uhlík 

𝐶𝑙− Anion chloru 

𝐶𝑂2 Oxid uhličitý 

Č𝑆Ú Český statistický úřad 

𝐹− Anion fluoru 

𝐻 Vodík 

𝐻𝐶𝑙 Kyselina chlorovodíková 

𝐻𝐹 Kyselina fluorovodíková 

𝐻𝑔 Rtuť 

𝑀Ž𝑃 Ministerstvo ţivotního prostředí 

𝑁 Dusík 

𝑁𝑎𝑂𝐻 Hydroxid sodný 

𝑁𝑂𝑥  Oxid dusíku 

𝑃𝐶𝐷𝐷 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

𝑃𝐶𝐷𝐹 Polychlorované dibenzofurany 

PET Polyethylentereftalát 

PVC Polyvinylchlorid 

𝑆 Síra 

𝑆𝑂2 Oxid siřičitý 

𝑆𝑂3 Oxid sírový 

𝑆𝑂𝑥  Oxid síry 
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Symbol Veličina Jednotka 

𝐴𝑟  Obsah popeloviny v palivu [%] 

ℎ Obsah hořlaviny v palivu [%] 

𝐻2 Obsah vodíku v surovém palivu [−] 

𝑚𝑛  Hmotnostní podíl n-tého paliva ∑mn = 1 [𝑘𝐽 × 𝑘𝑔−1] 

𝑄𝑖
𝑟  Výhřevnost [𝑘𝐽 × 𝑘𝑔−1] 

𝑄𝑖𝑛  Výhřevnost n-tého paliva [𝑘𝐽 × 𝑘𝑔−1] 

𝑄𝑠  Spalné teplo [𝑘𝐽 × 𝑘𝑔−1] 

𝑟 Kondenzační teplo vody [𝑘𝐽 × 𝑘𝑔−1] 

𝑆  Měrná sirnatost [𝑔 ×𝑀𝐽−1] 

𝑆 Obsah síry v palivu [𝑔 × 𝑘𝑔−1] 

𝑡𝑎  Teplota měknutí [°𝐶] 

𝑡𝑏  Teplota tavení [°𝐶] 

𝑡𝑐  Teplota tečení [°𝐶] 

𝑊𝑟  Obsah vody v palivu [%] 

 


