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Abstrakt 

Cílem této práce je ukázat metodiku životního cyklu a životní cyklus zneškodňování 
komunálního odpadu. V první a druhé části je pojednáno o postupu při tvorbě LCA studií dle 
ČSN EN ISO 14 040  a ČSN EN ISO 14 044. V  třetí části jsou popsány již vytvořené LCA. 
Čtvrtá popisuje software GEMIS (Global Emission Model for Integrated System). Počítačový 
model GEMIS byl v této práci použit jako výpočtový nástroj. Pátá část ukazuje nakládání 
s odpadem a rozdílné způsoby zneškodňování komunálního odpadu.V této části jsou  popsány 
základní údaje o skládkování a spalování. Šestá část ukazuje analýzu zneškodňování 
komunálního odpadu. Zpracování bylo provedeno softwarem GEMIS 4.3. Výsledky byly 
vyhodnoceny pro spalování a skládkování. Pro úplnost jsou zde také uvedeny výsledky pro 
výrobu 1 TJ elektrické energie z rozdílných zdrojů. 
 
 
Abstract 

The aim of this study is to present methodology life cycle (LCA) and Life Cycle 
Assessment of disposal the municipal solid waste chain. There is described the procedure of 
generation of the LCA studies according to the standards ČSN EN ISO 14 040 and ČSN EN 
ISO 14 044 in the first and second part. In the third part of this diploma there are described 
LCA analyses that have already been created. The software GEMIS (Global Emission Model 
for Integrated System) is described in the fourth part. The computer model GEMIS has been 
used as a calculation tool in this study. The fifth part of this study includes waste management 
and different kinds of disposal municipal solid waste. In this part is describe basic data about 
landfilling and incieration. There is shown LCA analysis of disposal  municipial solid waste 
in the sixth part. Data processing was carried out by means of the software GEMIS 4.3. The 
results were interpreted for incineration and landfilling. Finally there is mentioned results for 
1 TJ different elektrical energize to.  
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Úvod 
 
Stále se zvyšující tvorba odpadu je jeden z mnoha problémů, na který musí lidstvo hledat 

řešení. Existuje mnoho názorů na to, jak s odpadem nakládat. Pokud je však na hledání řešení 
nahlíženo pouze jednostranným zúženým pohledem, bývá obtížné nalézt nejvhodnější 
variantu. Často bývá takto nalezené řešení ve svém konečném důsledku kontraproduktivní. 
Proto aby bylo možné objektivně posoudit vhodnost jednotlivých navrhovaných řešení je 
třeba pohlížet na problém z co nejširšího pohledu. To bývá často obtížné a bez systematického 
aparátu někdy nemožné. K tomuto účelu byla vyvinuta řada vědeckých metod. Metoda 
životního cyklu (LCA – Life Cycle Assesment) je jednou z nich. Umožňuje lepší pochopení 
dopadů na životní prostředí spojených s určitou činností. Sleduje celý životní cyklus a tím 
zajišťuje, že se na některou jeho významnou část nezapomene. Proto mnoho LCA studií, s 
často překvapivými výsledky, odhaluje naprosto chybná rozhodnutí a vyvrací mnohá 
nepravdivá tvrzení rozšířená mezi lidmi.  

Dalšími problémy, kterým lidstvo musí čelit, které jsou v poslední době hojně 
diskutovány, jsou globální oteplování a úbytek fosilních paliv. Tyto dva problémy spolu úzce 
souvisí, neboť globální oteplování je spojováno s uvolňováním skleníkových plynů do 
atmosféry při využívání fosilních paliv. To vede lidstvo k hledání možností jak alespoň část 
své spotřeby energie nahradit z obnovitelných zdrojů. Takovým zdrojem může být i chemicky 
vázaná energie v  komunálním odpadu, kterou lze při spalování využít. Je třeba posoudit, 
jestli je spalování vhodným způsobem, jak s odpadem nakládat. Být si vědomi toho, s jakými 
přínosy a dopady je energie z něj získaná spojena.  

V České republice je nejrozšířenějším způsoben nakládání s odpady skládkování a 
spalování. Je lepší vzniklý komunální odpad energeticky využívat, nebo jej prostě ukládat na 
skládku a minimalizovat dopady na životní prostředí s tím spojené? Za jakých podmínek je 
daný způsob výhodnější? LCA je vhodným nástrojem, který může pomoci najít odpověď na 
tyto otázky.  
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1. Obecný popis LCA (Life Cycle Analysis – Analýza životního 
cyklu) 

 
Kapitoly 1 a 2 včetně všech jejich podkapitol byly vytvořeny ze zdrojů [1], [2] a [3]. 

Cílem těchto kapitol je podat základní informace o LCA a jejím provádění. 

 
 Posuzování životního cyklu (LCA- Life Cycle assesment) je jedna z metod začleněných 

do souboru metod environmentálního managementu. Slouží jako nástroj k lepšímu pochopení 
dopadů výrobku, služby nebo činnosti na životní prostředí a zejména k vyhodnocování těchto 
dopadů. Metoda se zabývá celým životním cyklem.  

Životní cyklus vždy začíná surovinou v zemi, dále pokračuje všemi následujícími fázemi- 
výroba, užití a odpad. Sleduje se tedy celý proces jakoby od kolébky po hrob. Jediné výstupy 
jsou výstupy jdoucí zpět do země a okolního prostředí. Meze určující skutečný životní cyklus 
(LC life-cycle) jsou tedy vstup suroviny ze země a výstup v podobě odpadu do životního 
prostředí. Žádný systém, který nemá tyto vlastnosti tudíž není skutečným LC. Životní cyklus 
výrobku je schematicky znázorněn na Obr. 1. Přístup LC umožňuje určit ty části životního 
cyklu, jejichž environmentální dopady jsou významné, a na které by v případě zaměření se jen 
na jednu či několik fázi životního cyklu, mohlo být zapomenuto. Výsledky různých studií 
LCA lze mezi sebou navzájem porovnávat, ovšem pouze v případě, že předpoklady a kontext 
každé z  porovnávaných studií jsou rovnocenné. Kromě studie LCA existuje i zkrácená studie 
označovaná jako LCI, kdy je cíl studie naplněn pouze pomocí inventarizační analýzy (viz. 
dále). Metodu LCA lze však použít s vhodným odůvodněním i pro studie, které nejsou 
úplnými LCA ani LCI studiemi (nezahrnují celý životní cyklus výrobku), jako jsou například 
studie specifické části životního cyklu a studie od brány k bráně.  

Předmětem zkoumání metody  LCA je průmyslový systém, který je definovaný sledem 
vzájemně souvisejících a na sebe navazujících dílčích procesů. Ty slouží zpravidla 
k vyprodukování nějaké funkce. Definuje-li se funkce systému, pak je principiálně možné 
určit ty procesy, které jsou potřebné k dosažení této funkce. To je základ pro porozumění 
smyslu LCA a interpretaci výsledků. Díky tomuto systematickému přístupu je možné, se 
rozčleněním na dílčí procesy, vyhnout posunu potencionální environmentální zátěže mezi 
fázemi životního cyklu nebo jednotlivými procesy.  

LCA nemusí být vždy tím nejvhodnější nástrojem. Obtížně hodnotí časový průběh 
ekologické zátěže, tedy dojde-li k nárazovému uvolnění emisí, nebo je-li uvolňování emisí do 
přírodního prostředí pozvolné. To je však z hlediska výsledného dopadu na životní prostředí 
podstatné. Pro samotnou LCA je typické, že nebere v úvahu ekonomické a sociální aspekty. 
Avšak přístup z hlediska životního cyklu může být na tyto další aspekty aplikován a bývá 
součástí software pro zpracování studií LCA. Výsledky LCA mohou být použity jako vstupy 
do mnoha rozhodovacích i hodnotících procesů. 

 
Příklady, kdy LCA nejčastěji přináší užitek: 
 

• identifikování možností ke zlepšení environmentálního profilu produktů v různých 
fázích jejich životního cyklu. Příkladem toho může být např. výběr materiálu ze 
kterého je výrobek vyroben s ohledem na dopady na životní prostředí. 

• komunikace s osobami činící důležitá rozhodnutí v průmyslu, vládních a nevládních 
organizacích, legislativě (strategické plánování, určování priorit, vytvoření návrhu 
nebo předělání produktu či procesu)  

• komunikace a výchovy veřejnosti, zejména v oblasti vyvracení rozšířených bludů 
(např. novinářských) 
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• zabránění zbytečných investic do neefektivních opatření a výrob 
• oblasti finančních úspor v důsledku zefektivnění výroby. Snížením zbytečného odpadu 

surovin, energie a jiných zdrojů může být dosaženo významných investičních a 
provozních úspor. 

• podpory a zdůvodnění učiněného rozhodnutí 
• výběru důležitých indikátorů environmentálního profilu, zahrnující metody měření 
• v marketingu se výsledky studie LCA dají použít i k reklamním prohlášením, 

k začlenění výrobku do prestižního environmentálního značení  
• analýze látkových a materiálových toků (SFA a MFA) 
• propočtu nákladů životního cyklu (LCC) 
• k úspoře finančních prostředků na budoucí shodu s právními předpisy. Toho lze 

dosáhnout při včasném využití výsledků LCA pro návrh výrobku. 

 
 
Metoda LCA umožňuje analyzovat 3 druhy možných vlivů na životní prostředí: 
 

• přímé vlivy procesu na životní prostředí 
• nepřímé vlivy, tj. vlivy pomocných procesů 
• nepřímé vlivy při výrobě a úpravě materiálů potřebných pro uskutečnění sledovaného 

procesu 
 

Výstupem metody LCA, při zahrnutí všech nutných procesů k produkci daného 
výrobku  nebo služby, jsou jednak kvantitativní a jednak kvalitativní data. Kvantitativní data 
číselně vyjadřují environmentální dopady v násobcích referenční jednotky. Kvalitativní data 
pak vypovídají o přesnosti a použitelnosti kvantitativních dat, o jejich původu.Dále vyjadřují 
neměřitelné environmentální aspekty. 
 
Kvantitativní  výstupy jsou dvojího charakteru: 
 

• čerpání přírodních zdrojů - energie a surovin 
• znečišťování vzduchu, vody a půdy - emise, kapalné a pevné odpady 

 
Kvalitativní data  pak vyjadřují 
 

• věrohodnost dat,  
• rizika (např. úrazů),  
• mikroekologické vlivy (např. znečištění těžkými kovy),  
• nároky na půdu  
• vliv dopadů. 

Obr. 1 Životní cyklus výrobku 
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2. Metodika LCA 
 
V této části budou popsány základní metodické principy zpracování studie LCA .                      

 

 2.1 Základní členění LCA 
 

Studie LCA  je členěna do čtyř fází. Toto členění na jednotlivé fáze a jejich vzájemně 
vazby je patrné z Obr. 2 .Členění vyplývá z cíle jednotlivých částí. 
 
Jednotlivé fáze LCA: 
 

• stanovení cíle a rozsahu, 
• inventarizační analýza (LCI fáze), 
• posuzování dopadů (LCIA fáze), 
• interpretace výsledků 

 
 

 

 
Obr. 2  Členění LCA 
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2.2  Stanovení cíle a rozsahu 
 
 

Stanovení cíle je první a důležitou fází LCA. Odvíjí se od něj následné stanovení rozsahu 
studie, jeho upřesňování a změny během zpracovávání LCA. Cíl i rozsah studie musí být 
v souladu se zamýšleným použitím a musí být jednoznačně definovány. Rozsahem studie se 
rozumí, co bude do studie zahrnuto a jak dlouhý časový rámec bude v studii obsažen. Rozsah 
studie musí být vždy takový, aby výsledky byly dostatečně přesné k dosažení cíle studie. 
Vzhledem k iterativnímu základu LCA, by měl být rozsah během studie dále zpřesňován. Cíl i 
rozsah studie může být v průběhu zpracovávání revidován a měněn. K těmto změnám může 
dojít na základě nepředvídaných překážek a omezení, případně na základě dodatečných 
informací. Tyto změny musí být ve studii uvedeny a zdůvodněny. 
 
 Při definování cíle studie LCA se musí jednoznačně stanovit tyto body: 
 

• zamýšlené použití  
• důvody pro provádění studie 
• zda je záměrem použít výsledky při porovnávacích tvrzeních pro veřejnost, případně 

politické rozhodnutí. 
 
Při definování rozsahu studie je zejména důležité určit: 
 

• Funkci, která je charakteristikou výkonu posuzovaného systému. 
Příkladem funkce u výrobku plot může být například natírání plotu. Funkcí systému 
může být samozřejmě definováno více než jedna. 

• Funkční jednotku, která tvoří základ, k němuž jsou normalizovány vstupní a výstupní 
údaje. Funkční jednotka také definuje, co je předmětem zkoumání a zajišťuje 
porovnatelnost studií LCA. Všechny následné analýzy, vstupy a výstupy jsou vztaženy 
k funkční jednotce. Funkční jednotka k použitému příkladu výrobku plot může být 
stanovena například následovně: pokrytí 1m2 plotu barvou na dobu 5let. 

•  Referenční tok, který zahrnuje všechny výstupy z procesů v daném produktovém 
systému, kterých je zapotřebí k naplnění funkce vyjádřené funkční jednotkou. Pro zde 
uvedený příklad může být  referenční tok definován následovně: na 1m2 plotu je 
potřeba 1 litr barvy. 

• Hranici systému, která určuje, které jednotkové procesy budou do studie zahrnuty a 
které budou ze studie vynechány. Je důležité rozhodnout do jakých detailů budou 
jednotkové procesy studovány. Stanovení hranice systému musí být v souladu 
s definovaným cílem studie, především musí zajistit požadovanou přesnost. Někdy se 
ze studie některá část LC záměrně vypustí za účelem snížit množství zpracovávaných 
dat. Vypuštění fází životního cyklu, procesů, vstupů a výstupů, ale může být 
provedeno pouze v případě, že to výrazně nezmění konečné závěry studie. Je-li 
rozhodnuto o vypuštění stádií životního cyklu, procesů, vstupů nebo výstupů musí být 
ve studii uvedeny důvody a vysvětleny dopady jejich vynechání. Proto, aby bylo 
možné identifikovat které ze vstupů lze vypustit, se používají omezující kritéria. 
Nejčastěji používaná omezující kritéria jsou hmota (materiálový tok), energie 
(energetický tok) a environmentální závažnost (nebezpečnost pro životní prostředí). 
Zpravidla nelze použít pouze jedno omezující kritérium, např. hmotnostní příspěvek, 
protože by se mohlo stát, že se ze studie vypustí to, co je podle jiného omezujícího 
kritéria závažné. 
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2.3 Inventarizační analýza (LCI – Life Cycle Inventory) 
 

Inventarizační analýza zahrnuje zejména sběr údajů, výpočty a alokační postupy. Je 
zaměřena pouze na kvantitativní popis vstupů a výstupů přes hranici systému. Jde o to, popsat 
jasně a jednoznačně toky všech vstupů a výstupů tak, aby LCI poskytla kvalitní výchozí bod 
pro posuzování dopadu životního cyklu.  

Proces provádění inventarizační analýzy je iterativní, během provádění analýzy je možné 
a účelné měnit její rozsah. Po ukončení sběru údajů a prvním zpracování analýzy, je 
studovaný průmyslový systém lépe poznán, proto mohou být dodatečně zjištěny požadavky 
na další chybějící údaje a identifikovány vstupy a výstupy, které vyžadují revizi cíle a rozsahu 
studie. Některé vstupy a výstupy mohou také vyžadovat změnu systému sběru údajů na 
takový systém, který zajistí splnění definovaného cíle studie. Struktura LCI s iteračními 
smyčkami je znázorněna na Obr. 3.  

 

 

Obr. 3  Znázornění LCI 

 

 

Definice cíle a rozsahu 

Příprava sběru údajů 

Sběr údajů 

Validace údajů 

Vztažení údajů k jednotkovému procesu 

Údaje vztažené k funkční jednotce 

Agregace údajů 

Zpřesnění hranic systému 

Alokace a 
recyklace 
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2.3.1 Sběr údajů 

Pro získání kvalitních použitelných výsledků z LCI,  je velmi důležitá kvalita  vstupních 
údajů. Základními požadavky na kvalitu údajů, které je nutné sledovat, jsou: přesnost, rozsah, 
úplnost, reprezentativnost, konzistence, reprodukovatelnost a také zdroj dat. Proto, aby se 
snížilo riziko chyb, je nutné data při sběru zaznamenávat do sběrových formulářů. Příklady 
sběrových formulářů jsou uvedeny v normě. Většina zpracovávaných studií LCA částečně 
pracuje s doplňujícími informacemi, které poskytují databáze počítačových LCA modelů, 
případně odborná literatura. O použitelnosti databázových údajů je nutné rozhodnout 
s ohledem především na jejich stáří a geografický vztah. Sběr originálních dat je často příliš 
časově i finančně náročný a může se stát, že je i nemožný. Originální údaje získané sběrem 
dat však mají přednost před údaji ze softwarových databází a literatury, neboť mají výrazný 
přínos pro přesnost výsledku studie. 
 
Údaje je účelné třídit  pod hlavní tituly: 
 

• energetické vstupy, surovinové vstupy, vstupy pomocných materiálů a jiné fyzikální 
vstupy 

• produkty, koprodukty, odpad 
• úniky do vzduchu, vody a půdy 
• ostatní environmentální aspekty 
 

2.3.2 Validace údajů 

Validací údajů se rozumí kontrola údajů. Všechna data mají být kontrolována již během 
jejich sběru, aby došlo k potvrzení toho, že mají potřebnou kvalitu pro dosažení cíle 
zpracovávané studie. Validace může zahrnovat různé kontrolní mechanismy. Patří sem 
zejména vytváření materiálových a energetických bilancí. Protože pro každý proces platí 
zákony zachování hmotnosti a energie, jsou materiálová a energetická bilance užitečnou 
kontrolou platnosti popisu jednotkového procesu. Odchylky zjištěné validací vyžadují 
doplnění údajů tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu údajů a bylo možno s takovými 
údaji dosáhnout stanoveného cíle. 

2.3.3 Vztažení údajů k jednotkovému procesu a funkční jednotce 

Pro každý jednotkový proces musí být určen vhodný referenční tok. Výsledkem 
výpočtu má být přepočet všech vstupů a výstupů systému na funkční jednotku. 

2.3.4 Zpřesnění hranic systému 

Požadavek na zpřesnění hranic systému vychází z iterativního charakteru LCA. Počáteční 
hranice systému mají být,  je-li to možné, revidovány v souladu s omezujícími kritérii 
určenými při stanovování rozsahu studie. Rozhodnutí o zařazení údajů musí být  založena na 
analýze citlivosti určující jejich významnost. Tato analýza slouží k tomu, aby se zmenšilo 
množství následně zpracovávaných dat a zjednodušila se celá studie. Dále se použijí jen ty 
vstupní a výstupní údaje, které provedená analýza citlivosti označila jako prokazatelně 
významné pro splnění cíle studie LCA. 
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Provedení analýzy citlivosti může vést k těmto krokům : 
• vyřazení stádií životního cyklu nebo jednotkových procesů, když analýza citlivosti 

prokáže jejich malý význam 
• vyřazení vstupů a výstupů, které nejsou významné pro výsledky studie 
• zařazení nových jednotkových procesů, vstupů a výstupů, které analýza citlivosti 

označila za významné 

2.3.5 Alokace 

Posuzované procesy, většinou poskytují více produktů, recyklují meziprodukty a vyřazené 
produkty (zmetky) jako surovinu. Proto je nutné rozdělit vstupní a výstupní toky procesu mezi 
posuzovaný proces a další procesy, a také mezi jeho různé produkty. Pro alokaci platí 
pravidlo, že suma alokovaných vstupů a výstupů jednotkového procesu se musí rovnat sumě 
nealokovaných vstupů a výstupů jednotkového procesu. 
 
Všude, kde je to možné, by se mělo alokaci vyhnout. To lze učinit dvěma způsoby: 

• Rozdělením jednotkového procesu, který má být alokován na více subprocesů. Pak je 
nutné shromáždit informace o vstupech a výstupech těchto subprocesů. 

• Rozšířením systému tak, aby zahrnul  dodatečné procesy týkající se vedlejších 
produktů. 

 
Nelze-li se alokaci vyhnout, je nutné rozdělit vstupy a výstupy mezi různé produkty a 

procesy způsobem, který respektuje fyzikální vztahy mezi nimi. Rozdělení musí tedy sledovat 
cestu, ve které jsou vstupy a výstupy měněny prostřednictvím kvantitativních změn 
v produktech nebo procesech. Někdy však takový fyzikální vztah nelze nalézt. Pak se má 
provést alokace podle jiných vzájemných vtahů mezi nimi. Takovým vzájemným vztahem 
může být například ekonomická hodnota produktů. 

Některé vstupy mohou představovat z části vedlejší produkt a z části odpad. V takové 
případě je nutné určit poměr mezi vedlejším produktem a odpadem. 

Příkladem alokace může být následující případ. PET lahve jsou  většinou recyklované na 
jiné produkty, jako jsou polyesterová vlákna, folie nebo vázací pásky. Nezahrnuje-li hranice 
systému i procesy výroby výrobků z recyklovaných PET lahví, je nutné přidělit část 
environmentálních přínosů a dopadů PET lahvím a část výrobkům z recyklátu podle 
fyzikálních vztahů. Určit tyto vztahy bývá někdy velmi obtížné. Alokace do výsledků vnáší 
neurčitost a významně se snižuje přesnost. Výsledky bývají také obtížně porovnatelné 
s jinými LC. Proto je snahou se alokacím vyhnout.  
 

2.4  Posuzování dopadů životního cyklu (LCIA-life cycle impact 
assesment) 

 
Podstatou této fáze je porovnání kvantifikovaných dopadů. Účelem LCIA je vytvořit 

vzájemnou vazbu mezi životním cyklem produktu a potenciálními dopady. V této fázi se 
výsledky  LCI  rozdělí na podíly jednotlivých částí životního cyklu výrobku nebo činnosti, 
vzhledem k jeho celkovému dopadu na životní prostředí a převedou se pomocí funkční 
jednotky a referenčního toku na srovnatelnou bázi. Takto upravené výsledky LCI se přiřadí 
k jednotlivým kategoriím dopadů na životní prostředí. LCIA dává široký kvalitativní i 
kvantitavní pohled na environmentální problémy vztahující se ke zdrojům jednoho nebo více 
sledovaných produktových systémů. LCIA se skládá z povinných a nepovinných kroků. 
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Fáze LCIA musí zahrnovat tyto povinné kroky: 
 

• výběr kategorií dopadu, indikátorů kategorie a charakterizačních modelů, 
• přiřazení výsledků inventarizační analýzy ke kategoriím dopadu, 
• výpočet výsledků indikátorů kategorie. 

 

2.4.1 Výběr kategorií dopadu, indikátorů kategorie a 
charakterizačních modelů 

Výběr kategorií dopadu ve nutné zvolit tak, aby byly, je-li to možné, zahrnuty  všechny 
environmentální problémy, které se vztahují k právě zkoumanému  systému. Při výběru je 
přitom nutné brát v úvahu cíl a rozsah studie. Dále by měl být popsán charakterizační model a 
environmentální mechanismus. Charakterizační model uvádí do souvislostí výsledky LCI a 
indikátoru kategorie. Environmentální mechanismus pak poskytuje základ pro charakterizační 
faktory.  Charakterizační modely jsou vázány na environmentální mechanismus tak, že 
popisují vztah mezi výsledky LCI, indikátory kategorie a v některých případech konečnými 
body kategorie. Charakterizační model se používá k odvození charakterizačních faktorů. 
Každá kategorie dopadu má svůj vlastní environmentální mechanizmus a charakterizační 
model. Význam jednotlivých termínů a vzájemné mezi nimi vztahy jsou zřejmé z příkladů 
uvedených v Obr. 4 a Tab. 1. 

V některých případech nejsou vybrané kategorie dopadu, indikátory kategorie nebo 
charakterizační modely dostatečné k naplnění definovaného cíle a rozsahu studie LCA a musí 
být proto dodatečně definovány nové (iterační postup). V normě lze nalézt  doporučení 
k výběru kategorií dopadu, indikátorů kategorie a charakterizačních modelů. 
 

Obr. 4 Posuzování dopadů životního cyklu na životní prostředí  
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Na Obr. 4 jsou znázorněny emise jednotlivých látek-výstup z LCI. Tyto emise jsou 
přiděleny (klasifikace- viz. 2.4.2) ke kategoriím dopadů (zde: globální oteplování, ozonová 
díra, acidifikace…). Některé látky mají vliv současně na několik kategorií dopadů. V rámci 
každé kategorie dopadu  určen celkový vliv emisí, které se ke kategorii dopadu vztahují 
(charakterizace-viz. 2.4.3). Každá kategorie dopadu je po tomto kroku určena jediným 
výsledkem indikátoru kategorie. 
 

 

2.4.2 Přiřazení výsledků LCI k vybraným kategoriím dopadu 
(klasifikace) 

Přiřazení výsledků inventarizační analýzy ke kategoriím dopadu není vždy jednoduchou 
záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Některé výsledky totiž patří pouze do jedné 
kategorie dopadu, ale jiné je nutné zahrnout do více kategorií. Proto před tímto přiřazením je 
nutné rozhodnout, které  výsledky LCI  přiřadit výhradně jedné kategorii a které do několika 
kategorií. U každého výsledku musí být tedy jednoznačně určeno, ke kterým kategoriím 
dopadu se vztahuje. K této identifikaci lze dospět sledováním environmentálních 
mechanismů.  

Pro správné pochopení poslouží následující příklady, ve kterých je nutné přiřazovat 
výsledky LCI k několika kategoriím dopadů.Emise SO2 mohou souběžně negativně působit 
na lidské zdraví a způsobovat acidifikaci. Oba environmentální mechanismy se uplatňují 
paralelně. Dalším příkladem mohou být  emise NOx. Ty  přispívají k formaci a tvorbě 
pozemního ozónu a následně také k acidifikaci. Environmentální mechanismy se uplatňují 
sériově. Tyto příklady jsou zřejmé také z Obr. 4 a z jeho popisu. 
 
 
 
 
 
 
 

Termín Příklad 

Kategorie dopadu Změna klimatu 
Výsledky LCI Množství skleníkového plynu na funkční jednotku 

Charakterizační model 
Základní model pro 100 let; mezivládní panel pro 
změny klimatu 

Indikátor kategorie Infračervené záření (W/m2) 

Charakterizační faktor 

 

Potenciál globálního oteplování (GWP100) pro každý 
skleníkový plyn (kg CO2-ekvivalenty/ kg plynu) 

Výsledek indikátoru kategorie  kg CO2 – ekvivalenty na funkční jednotku 
Konečný bod kategorie  Korálové útesy, les, úroda 

Environmentální závažnost 

Infračervené záření je prostředníkem  pro potenciální 
vlivy na klima, závisí na adsorpci celkového 
atmosférického tepla způsobeného emisemi a 
distribuci tepla v čase 

Tab. 1 Příklady termínů 
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2.4.3 Výpočet výsledků indikátor ů kategorie (charakterizace) 

     V této části LCIA se  výsledky LCI v rámci kategorie přepočítají na společné jednotky a 
seskupí se uvnitř kategorie. Výstupem z výpočtu je číselný výsledek indikátoru. Rozdílnost v 
kvalitě indikátorů kategorie mezi kategoriemi dopadu může ovlivnit celkovou přesnost studie 
LCA. Příklad je uveden v Obr. 4, jeho popisu a také  v Tab. 1 Příklady termínů, která 
vysvětluje na příkladech význam jednotlivých  termínů. 

2.4.4 Volitelné prvky LCIA 

• Normalizace - převede výsledek indikátoru kategorie rozdělením podle referenční 
hodnoty. Normalizace výsledků indikátoru kategorie může měnit závěry vytvořené ve 
fázi LCIA. 

• Seskupování – rozděluje výsledky do zvolených skupin a řadí je podle subjektivně 
určených priorit. Výstup této části LCIA  se tedy může lišit podle preferencí 
zpracovatele studie. 

• Vážení -  přepočítává výsledky indikátorů kategorií subjektivně zvolenými váhovými 
faktory. Jednotlivé kroky vážení jsou založeny na výběru hodnot a nejsou vědecky 
podloženy. Vážené výsledky indikátorů kategorií musí být předkládány vždy 
s výsledky indikátorů kategorií, nebo normalizovanými výsledky indikátorů kategorií. 

• Dodatečná analýza kvality údajů LCIA  –  slouží  k lepšímu pochopení kvality 
výsledků LCIA. Snahou je určit míru  závažnosti, neurčitosti a citlivosti. Tato analýza 
může vést k revizi LCI . 

 

2.5  Interpretace životního cyklu 
 
Fáze interpretace životního cyklu vyžaduje provést tyto body: 
 

• identifikace významných environmentálních dopadů založených na výsledcích fází 
LCI a LCIA 

• vyhodnocení neopomíjející kontrolu kompletnosti, citlivosti a konzistence 
• závěry, omezení a doporučení 

 
 

Výsledky je třeba strukturovat tak, aby  bylo pro každého snadno možné identifikovat 
závažné environmentální problémy ve shodě s cílem a rozsahem studie. Takovými závažnými 
problémy mohou být inventarizační údaje, kategorie dopadu nebo závažné příspěvky stádií 
životního cyklu. 

Vyhodnocení výsledků studie LCA je nutné vypracovat tak, aby bylo důvěryhodné a 
neumožňovalo nesprávnou interpretaci či zamlžování problémů. Při vyhodnocení se provádí 
kontroly kompletnosti, citlivosti a konzistence.  Kontrola kompletnosti zjišťuje, nechybí-li 
žádný údaj, který by mohl významně ovlivňovat výsledky. Kontrola citlivosti sleduje 
ovlivnitelnost výsledků změnou vstupních údajů a kontrola konzistence zajišťuje, zda je 
dodržena shoda s cílem a rozsahem studie.Výsledky LCI a LCIA  se vztahují k vstupním a 
výstupním údajům a ne k environmentálním dopadům. Variabilita údajů a neurčitost vstupů, 
zavádí neurčitost i do výsledků, proto je třeba k výsledkům zaujmout opatrný kritický postoj a 
interpretovat je obezřetně. Aby bylo možné vyhodnocené výsledky studie LCA podpořit , je  
vhodné provést analýzu neurčitosti (pomocí rozsahu, nebo rozdělení pravděpodobností), 
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ověřit správnost definicí funkcí systému, funkční jednotky a hranic systému.  Dále posoudit 
všechna omezení zjištěná posouzením kvality údajů a analýzou citlivosti s cílem studie.  

Ze studie musí být vytvořeny závěry, které musí obsahovat identifikaci závažných 
problémů, vyhodnocení metodologie a výsledků pro komplexnost, citlivost a konzistenci. Na 
základě  konečných závěrů studie se stanoví doporučení týkající se zamýšleného použití 
studie LCA. Výstupem jsou zpracované zprávy dle po postupu stanoveného normou . 

 

3. Užití LCA v praxi 
 

Metoda LCA již byla úspěšně použita v mnoha případech v praxi. Zde bude jako příklad 
užití metody uvedeno několik provedených studií se stručným popisem jejich výsledků. 
Studie zabývající se komunálním odpadem jsou popsány podrobněji než studie z ostatních 
odvětví. Je to z důvodu, že tato práce se zabývá komunálním odpadem a jeho 
zneškodňováním. 
 

3.1  Srovnávací studie regionální a globální  produkce potravin [4] 
 

Tuto studii provedla Fakulta zemědělství a výživy při Justus-Liebig-University v 
Giebetaenu . Studie prošetřuje procesy pěstování a sklízení vstupních surovin, dále balení, 
dopravu a distribuci až do místa prodeje konečnému spotřebiteli. K analýze životního cyklu 
byla vybrána pomerančová šťáva a jehněčí maso. K porovnávání užili kvalitní pomerančový 
džus vyrobený v  Brazílii a džus vyrobený z ovoce vypěstovaného místními zemědělci v 
Evropě. V druhém případě bylo porovnáváno jehněčí maso dovezené z Nového Zélandu s 
produkcí německých farmářů. Sledována byla také měrná spotřeba energie v závislosti na 
velikosti producenta těchto potravin.  

 
Ovocný džus: Výsledky v tunách nebo litrech paliva, m3 zemního plynu, kWh elektrické 

energie, byly poté převedeny na tepelnou hodnotu a vztaženy k funkční jednotce, zde 
definované jako 1 litr pomerančového džusu v maloobchodním prodeji. Malé závody, s 
kapacitou do 100 t zpracovaných plodů za rok, mají vyšší měrnou spotřebu energie, 
pohybující se mezi 1,1 až 2,5 kWh/l. Spotřeba závodů s kapacitou větší než 2000 t zpracované 
suroviny za rok se pohybuje pod hranicí 0,5 kWh/l. Energetická náročnost dopravy a 
distribuce u malých společností je vyšší než u globálních producentů. Malí zpracovatelé 
spotřebují na dopravu a distribuci 0,5 - 0,8 kWh/l, ovšem velké společnosti spotřebují pouze 
0,1 - 0,3 kWh na litr džusu, a to vše při překonání nesmírných vzdáleností. 

 
 Jehněčí maso: Získaná data byla opět vztažena na jednu funkční jednotku, v tomto 

případě jeden kilogram jehněčího masa v místě konečné spotřeby. Ze studie opět vyplynulo, 
že malí farmaří k produkci potřebují více energie než velkofarmáři. Na Novém Zélandě je 
možné produkovat maso pouze s malými nároky na spotřebu energie, a to i v případě pokud 
započteme nároky na dopravu na evropský trh. 

 
Studie prokazuje značnou závislost mezi vynaloženou energií k produkci a  velikostí 

producenta. O energetické náročnosti rozhoduje výkonnost produkce a logistiky, což je 
závislé na velikosti producenta. Výzkum zahrnoval pouze malé a velké produkční jednotky. 
Výsledky jsou platné pouze pro zkoumané potraviny a nelze je zobecnit na jiný druh. Výzkum 
však prokazuje, že teze o menší energetické náročnosti místní produkce potravin ve srovnání s 
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globální produkcí neplatí všeobecně. Ukázalo se také, že  energetiská náročnost je závislá 
především na efektivnosti výrobních a distribučních procesů a nikoli na vzdálenosti produkce 
od místa spotřeby. 
 

3.2  LCA nápojových obalů [5]   
 

 

IFEU, Institute for Energy and Environmental Research z Heidelbergu provedl v roce 
2002 studii LCA nápojových obalů, na jejímž základě bylo učiněno politické rozhodnutí, 
které nápojové obaly budou zálohované a které nikoli. Studie však byla kritizována, že 
nedosahuje kvality potřebné k takovémuto rozhodnutí. Pochybnosti  vznikly okolo PET lahví. 
Kritika poukazovala na to, že zatímco většina obalů byla uvažována s plnou alokací, u PET 
bylo 50 procent ekologických přínosů přiřazeno PET lahvím a zbylých 50 procent konečné 
aplikaci. Je to z důvodu, že sklo je recyklováno na sklo, kov na kov. PET lahve jsou  většinou 
recyklované na jiné produkty, jako jsou polyesterová vlákna, folie nebo vázací pásky. Proto 
někteří považovali studii za neobjektivní. Dle norem je takovýto přístup korektní. Normy 
upravující provádění LCA studie umožňuje se takovéto nereálné alokaci vyhnout rozšířením 
hranic systému.Aby bylo možné se alokaci vyhnou je nutné aby rozšíření studie zahrnovalo 
všechny hlavní výstupy recyklačního procesu. Zpracování LCA tak velkého rozsahu je 
finančně náročné. PETCORE, evropská průmyslová asociace, reprezentující zájmy sektoru 
nápojových PET obalů, však zadala v roce 2003 IFEU opětovné zpracování takovéto studie 
s rozšířenými hranicemi systému tak, aby k výše popisované alokaci nedošlo. Studie 
porovnávala environmentální účinky nealkoholických nápojů a minerálních vod balených v 
jednocestných PET versus opakovaně plněné sklo, v podmínkách německého sběrového 
systému. 

Tato studie prokázala, že jednocestné PET láhve jsou stejně "ekologicky výhodné" jako 
vratné skleněné láhve a to za okolností, kdy nejsou zálohovány. Dále ukázala, že je jedno, 
jestli je posbíraný PET recyklován na polyesterová vlákna, fólie, vázací pásky, nebo zpět na 
PET láhve. Všechny tyto způsoby znamenají stejný přínos pro ekologický profil PET. 

Jak již bylo uvedeno, LCA studie provedená v Německu ukazuje, že jednocestné nápojové 
obaly nejsou v řadě případů energeticky a surovinově náročnější než obaly opakovaně 
použitelné. Navíc v analýze nelze opomenout ani energetické a surovinové nároky automatů 
zpětného odběru apd. 

 

3.3  LCA izolační vaty Rockwool [6] 
 

Společnost Rockwool Intenational, která vyrábí tepelné izolace, provedla LCA u svého 
výrobku a výsledky úspěšně použila při jeho marketingové podpoře. Další čísla ukazují nejen 
nejdůležitější výsledky této studie, ale i praktickou ukázku jejich přínosu v reklamě. 

 
Tvrzení na základě LCa studie, která používá firma Rockwool k podpoře svých výrobků: 

• Výroba a závěrečná recyklace jednoho kilogramu kamenné vlny Rockwool znamená 
spotřebu asi 18 MJ energie. To odpovídá energii získané z půl litru topného oleje. 

• Pokud máte špatně izolované podkroví, potřebujete během topné sezóny asi 11-12 l 
topného oleje na metr čtvereční jen na pokrytí tepelných ztrát. 

• Bude-li tepelná izolace Rockwool v domě padesát let, ušetříte energii spotřebovanou 
na její výrobu 283krát. 
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• Při izolování potrubí ústředního topení se vložená energie vrátí více než tisíckrát. 
• Když zlepšíte izolaci přidáním 10 cm izolace Rockwool (to se rovná třem 

kilogramům izolace na metr čtvereční a tím pádem spotřebě zhruba litru a půl 
topného oleje za materiál), sníží se tepelné ztráty z 11-12 l na zhruba 2,5 l topného 
oleje za sezónu. Během jedné sezóny tedy ušetříte 8,5 l topného oleje na metr 
čtvereční. Vložená energie se tedy vrátila téměř šestkrát. 

• V případě vysokoteplotních průmyslových zařízení se vložená energie může vrátit 
dříve než za 1 den! 

3.4  Posouzení životního cyklu obalů z pěnového polystyrenu [7] 
 

Dalším příkladem využití výsledků LCA pro marketingovou odporu výrobku je studie 
zabývající se obaly z pěnového polystyrenu.  

Evropští výrobci těchto obalů (EUMEPS PACKAGING) zadali v roce 2001 konzultantské 
firmě Pricewaterhouse Coopers/Ecobilan zpracování LCA pěnového polystyrenu (EPS) 
použitého v obalech na televizní přijímače.  

Cílem bylo identifikovat zdroje ekologických dopadů spojených s použitím EPS obalů a 
kvantifikovat zlepšení recyklováním. 
Bylo analyzováno 30 hlavních ekologických indikátorů v 11 různých scénářích (citlivostních 
analýzách). 

Jako hlavní části z hlediska environmentálních dopadů se ukázaly procesy výroby 
suroviny (zpěňovatelného polystyrenu) a proces vypěňování EPS (spotřeba zdrojů a emise do 
ovzduší). Co se týče spotřeby zdrojů, je primární energie spotřebovávána hlavně při výrobě 
suroviny. Při zpracování EPS se spotřebovává především voda.Většina exhalací do ovzduší 
nastává při výrobě suroviny, zatímco ve fázi zpracování dochází hlavně k tvorbě 
fotochemických oxidačních produktů. Dopady vzniklé dopravou obalů z EPS jsou minimální. 

Při rozboru celého systému balení TV (včetně kartonu a EPE), se ukázalo že EPS přispívá 
k environmentálním dopadům nejméně. K ekologickým dopadům významně přispěla 
kartonová část, kterí je sice slože z dobře rycyklovatelných vláken, ale ale odpovídá za 94 % 
celkové eutrofizace vody, za 74 % produkce odpadu, za 51 % spotřeby vody a za 47 % 
spotřeby primární energie. Tato čísla jsou však závislá na uvažované míře a způsobu 
recyklace EPS (zde uvažována recyklace v míře 25%) a také na způsobu nakládání 
nerecyklované části EPS. 

Proto, aby bylo možné analyzovat vliv míry recyklace EPS, byla provedena řada 
citlivostních analýz, simulující změny klíčových parametrů (hmotnost EPS obalu, osud 
domácího odpadu, míra a rychlost recyklace). Srovnáním výsledků jednotlivých citlivostních 
analýz (možných zdokonalení klasických procesů) s výsledky referenčního scénáře se 
například  zjistilo: 

 
• Z hlediska snižování spotřeby zdrojů se dá zlepšením konstrukce obalu zredukovat 

hmotnost EPS o 20 %, což představuje 10 až 20 % snížení ekologických dopadů. 
•  35% míra recyklace EPS snižuje ekologické dopady celého obalového systému o 10 

až  20 % u většiny kritérií a o 30 % u tvorby produktů fotochemické oxidace. 
• Úplné nahrazení skládkování procesem řízeného spalování za účelem získávání 

energie (i bez recyklování) by umožnilo zlepšení ekologického dopadu ve většině 
kategorií o 15 - 30 %.. 

• Výsledky LCA dokazují, že EPS není zdrojem poškozování ozónové vrstvy. 
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3.5  Papírové versus plastové sáčky [8] 
 

Firma Franklin Associates, Ltd. provedla porovnání plastových a papírových sáčků 
metdou LCA.  Srovnávány byly dva plastové sáčky s jedním papírovým sáčkem. Studie byla 
zpracovány pro podmínky panující v USA, tedy bylo počítáno s 0,6% recyklací plastových a 
19,4% papírových sáčků. Plastové sáčky vyšlý pro tyto podmínky lépe. Spotřeba energie u 2 
plastový sáčků činila 87% energie spotřebované u jednoho papírového. Tato studie opět 
ukázala, že evironmentální dopady jednotlivých obalů jsou závislé na míře recyklace. Je nutné 
upozornit, že environmentální přínos recyklace je u každého z obalů jinak citlivý na množství 
recyklovaného odpadu. Tuto citlivost a skutečnost, že se výhodnost materiálu sáčku mění se 
stupněm jeho recyklace ukazuje Obr. 5. tento obrázek demonstruje, jak významnou roli 
mohou hrát regionální odlišnosti. Aby byly papírové sáčky energeticky výhodnější než 
plastové, musel by podíl jejich recyklace být alespoň 50% z celkového množství.  Z hlediska 
emisí do půdy vody a atmosféry byly za daných podmínek 2 plastové sáčky výrazně 
výhodnější než 1 sáček papírový.  
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  Podíl recyklace plastových sá čků 

 

Obr. 5 Vhodnost materiálu v závislosti na  stupni jeho recyklace[8] 
 

3.6  Provnání benzínových a elektrických automobilů [9] 
 

Studie zpracovaná na v roce 2001 univerzitou Seikei v Tokiu porovnává emise CO2 
uvolněné do atmosféry během celého životního cyklu benzínových, elektrických a hybridních 
automobilů. Studie pracovala s přesnými údaji, které byly získány pečlivým sběrem a 
měřením. Sledovala použitou energie a emise CO2 různých kroků v jednotlivých procesech 
celého životního cyklu. Zaměřila se pouze na emise CO2, které jsou úzce spojeny se 
spotřebou energie a výrobou těch částí automobilu, které se mezi jednotlivými druhy liší. 
Nejde tedy o změny na karoserii, interiéru, pneumatikách atd. Toto zaručuje férové srovnání 
mezi benzínovými, elektrickými a hybridními modely. 

Nejvíce CO2  produkuje benzínový automobil. Dále se ukázalo, že na produkci CO2  
elektrickými automobily má nejpodstatnější vliv zdroj elektrické energie. Je to proto, že 
energie potřebná pro provoz automobilu je mnohem větší než energie potřebná k jeho výrobě. 
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Elektrický automobil, k jehož pohonu je elektrická energie získána  spalováním uhlí, má 
emise CO2  téměř takové, jako benzínový automobil. Je-li elektrická energie  získána 
z vodních elektráren, uvolněné množství CO2  je výrazně nižší (nejmenší z porovnávaných 
variant).Výroba elektřiny ze zemního plynu metodou zkapalnění nebo spalováním (tyto 
metody jsou z hlediska produkce CO2  rovnocenné) leží mezi těmito dvěma zdroji. 
Environmentální dopad hybridních automobilů je závislý na režimu provozu. Dominantní vliv 
má opět zdroj elektrické energie potřebné k provozu automobilu.Porovnání jednotlivých 
automobilů je na z Obr. 6   

  Možnost snížení emisí při výrobě elektrický automobilů je možná u výroby baterií, 
které se na produkci CO2  při výrobě podílejí největší měrou. Proto je také výroba elektrických 
automobilů spojena s většími emisemi než výroba benzínových automobilů. 

 
 
 
POZN. 
Gasoline-benzín 
Hybrid- hybridní  
Elektric-elektřina 
Hydro-vodní 
Use-užití 
Manufakture- výroba 

(Elektrická auta jsou zastoupena třikrát, 
podle zdroje, ze kterého je elektřina 
vyráběna: uhlí, zkapalněný zemní plyn, 
vodní elektrárna) 

 
 
 

 

3.7  Energie z odpadního dřeva [10] 
 

Centre for Research and Technology Hellas/ institute for Solid Fuels technology  and 
Applications (CERTH/ISFTA) provedla v roce 2007 LCA energetického využití dřevní 
hmoty. 

 K této studii vedla  skutečnost, že roční množství obnovené dřevní hmoty v EU 
(European Union countries) je odhadováno na 80 milionů tun. Toto množství teoreticky (v 
závislosti na vlhkosti) představuje energetický potenciál přibližně 1,100 PJ. Energetickým 
způsobem využité dřevo může významně zvýšit podíl obnovitelné energie vyrobené v EU a 
pomoci redukovat produkci skleníkových plynů. K tomu, aby bylo možné posoudit vhodnost 
spalování dřeva, bylo nutné sestavit úplný řetězec zahrnující  procesy získávání dřevní hmoty, 
jejího transportu, spalování a také likvidaci nespálených zbytků-popela. 

Cílem studie bylo stanovit environmentální  bilanci sběru surovin, dopravy a spalování 
specifického typu energie ze dřeva. Sledovány byly MDF desky (Medium Density Fireboard). 
Jedná se o dřevovláknitou desku, u nás známou pod názvem hobra. Je vyrobena lisováním 
dřevních vláken při zvýšené teplotě za použití lepidel. 

Studie byla vypracována pomocí  výpočtového programu GEMIS, který  je v této 
diplomové práci popsán a použit k výpočtům. 

 
 

Obr. 6 Emise CO2 za celý životní cyklus automobilů 
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Enviromentální dopady byly členěny do následujících kategorií dopadu: 
 

• Globální oteplování 
Vzhledem k tomu, že spálení dřeva je k CO2 neutrální jsou v této kategorii dominantní emise 
NO2, které představuje více jak 95% z množství CO2 ekvivalent . 

• Acidifikace 
V této kategorii jsou nejdominantnějšími polutanty  NOx, především N2O, které se podílí více 
jak 90% na množství SO2 ekvivalent. N2O je produkováno především procesem spalování 
dřeva. 

• Lidské zdraví 
Zde e nejvíce projevuje Cadmium Cd a to z 83% následováno PCDD/F a benzenem, který 
zastupuje 12%. Zbytek tvoří ostatní těžké kovy a oxidy dusíku. 
• Eutrofizace 

V této kategorii dopadu se z 98% uplatňují oxidy dusíku zbylé 2% představuje NH3. 
 

Ze studie plynou dále tato fakta a závěry:  
 

Pro produkci 1 MWhth je potřeba 250 kg  odpadního dřeva. Takovéto množství 
odpadního dřeva spotřebuje v celém řetězci 3,322 kg motorové nafty, což odpovída  přibližně 
0,00845 MWh elektrické energie. Pro využití dřeva je spotřeba motorové nafty nutná. 

LCA tohoto řetězce ukazuje jako nejzajímavější fakt pozitivní přínos pro globální 
oteplování a jako nejvíce negativní vliv ukazuje acidifikaci. Spalování odpadního dřeva 
představuje okolo 62% produkce skleníkových plynů, kdežto získání a doprava produkuje 
zbylých 38%. Předpokládá se, že  množství CO2 uvolněného spalováním dřeva, je v případě 
obnovy dřevní hmoty (růstu dřeva) ve stejné výši rostlinou z ovzduší odňato. Na dopadech 
v kategoriích dopadů acidifikace, eutrofizace a lidské zdraví má největší podíl spalování 
odpadního dřeva. Pro acidifikaci a eutrofizaci jsou dominantními polutanty NOx produkované 
během spalování odpadního dřeva. Proto cestou k minimalizaci dopadů v těchto kategoriích je 
používání moderních technologií jako je fluidní spalování,  vývoj a použití hořáků s nízkou 
produkcí NOx a důsledná kontrola emisí ve spalinách. Také je třeba se zaměřit na optimalizaci 
sběru a dopravy dřevní hmoty, kterou lze snížit emise, zejména CO2, a tak zvýšit pozitivní 
vliv energetického využití dřevní hmoty na zmírnění globálního oteplování. 
 
 

 
 
Global Warning-globální 
oteplování 
Human toxicity-toxicta pro 
lidský organismus 
Acidificatio- acidifikace 
(okyselení) 
Eutrophicatrion-eutrofizace 
 
 
 

Obr. 7 Normalizace indikátorů dopadu celého řetězec energetického vyžití dřevní hmoty [10] 
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3.8  Hodnocení skládkování a spalování zbytkového komunálního 
odpadu metodou LCA  

 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, provedla v letech 2001-2003 v rámci 

výzkumného programu Ministerstva životního prostředí ,,Intenzifikace sběru, dopravy a 
třídění komunálního odpadu,, studii, vyhodnocující dopady na životní prostředí v souvislosti 
s odlišnými způsoby nakládání s komunálním odpadem. Studie podobného systému, který 
zahrnuje spalování a skládkování komunálního odpadu je řešena v této práci, proto bude tato 
studie rozebrána podrobněji než ostatní studie zde uvedené. 
 

V této části diplomové práce bylo čerpáno ze studie hodnocení skládkování a spalovaní 
zbytkového komunálního odpadu [11] a [12]. 
  
Předmětem studie byly následující  způsoby nakládaní s komunálním odpadem: 
 

• Sběr, svoz a energetické využití směsného komunálního odpadu, 
• Sběr svoz a skládkování směsného komunálního odpadu 

3.8.1 Cíl a rozsah studie, funkční jednotka 

Cílem studie bylo určit a porovnat environmentální dopady  termického zneškodňování 
komunálního odpadu ve spalovnách a  skládkování. Dále stanovit optimální vývoj nakládání 
s komunálním odpadem v dalších letech. 
. 

Rozsah studie byl stanoven tak, aby zahrnoval systém jehož funkcí je nakládání s  
komunálním odpadem od doby, kdy byl vyzvednut ze sběrných nádob, až po jeho uložení na 
skládku nebo spálení.  
 

Funkční jednotka:  
 

posouzení environmentálních dopadů alternativních způsobů nakládání s 1 t 
komunálního odpadu v České republice.  
 

Referenčním tok: 
 

   1 t komunálního odpadu. 

3.8.2 Hranice systému 

 

Hranice celého systému byly stanoveny tak, aby systém postihl funkci sběr, svoz a 
zneškodnění komunálního odpadu skládkováním nebo spalováním. Hranice systému je 
znázorněna na Obr. 8. 
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Celý systém byl dále rozčleněn na dílčí části: sběrné nádoby, svoz komunálního odpadu, 
skládkování komunálního odpadu a spalování komunálního odpadu. 

Hranice pro sběrné nádoby zahrnují těžbu surovin, výrobu nádob, jejich údržbu a čištění a 
odstranění, tato hranice je znázorněna na Obr. 9.  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hranice svozu komunálního odpadu zahrnuje provoz, údržbu a opravy vozidel. Tato 

hranice je znázorněna na Obr. 10. V analýze není zahrnuta těžba surovin a výroba vozidel pro 
svoz komunálního odpadu, ani jejich recyklace a odstraňování.  
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Obr. 8 Hranice systému [11] 

Obr. 9 Hranice pro sběrné nádoby [11] 
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Hranice skládkování komunálního odpadu zahrnuje veškeré vstupy a výstupy v souvislosti 

s provozem skládky dle obráku Obr. 11. Do bilancí nebyla započítána spotřeba materiálu na 
vlastní výstavbu a ukončení provozu skládky. 
 

 
                                                                                                                                                                     
 
               
                                                     
 

 

 

 

   

 

 
Spalování komunálního odpadu zahrnuje provoz spalovny, ale neuvažuje se zde s těžbou 

surovin a výstavbou spalovny, ani s její likvidací. Hranice části spalování komunálního 
odpadu je znázorněna na Obr. 12. 
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Obr. 10 Hranice svozu komunálního odpadu [11] 

Obr. 11 Hranice pro skládkování [11] 
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3.8.3 Sběr a zpracování dat 

Vstupní data byla shromažďována z celé ČR se snahou postihnout všechny regionální 
odlišnosti. Do studie byly použity vážené průměry, reprezentující situaci v ČR. Protože sběr 
dat prokázal významné odlišnosti v nakládání s komunálním odpadem v centrálně vytápěné 
oblasti (cca 60% komunálních odpadů vznikajících na území ČR) a lokálně zástavby vtápěné 
lokálně tuhými palivy, bylo hodnocení provedeno samostatně. Data byla shromažďována 
korespondenční formou s následnými konzultacemi poskytnutými od jednotlivých 
provozovatelů. Získané údaje se týkaly 154 subjektů poskytujícími sběr, svoz, skládkování a 
spalování komunálních odpadů během roku 2000. Pro inventarizační analýzu spalování TKO 
poskytly data všechny 3 spalovny komunálních odpadů provozované v ČR. Údaje potřebné 
pro inventarizační analýzu skládkování byly získány u všech skládek s kapacitou od 0,5 do 
2,0 mil. m3 a ročním množstvím ukládaných odpadů 10 000 až 59 000 t. Dále byly získány 
potřebné informace o 177 tis. sběrných nádobách a 138 svozových automobilech. Pro potřeby 
studie byl tento vzorek dostatečně reprezentativní.  

Veškerá data byla zpracována softwarem Boustead, jehož databáze  posloužila k  doplnění 
chybějících údajů pro inventarizační analýzu  jednotlivých fází celého životního cyklu. 

3.8.4 Vybrané výsledky inventarizační analýzy 

Vzhledem k množství výsledků  inventarizační analýzy budou zde prezentovány pouze 
celkové hodnoty pro jednotlivé environmentální dopady. Nejdůležitější výsledky jsou 
souhrnně prezentovány v Tab. 2 a podrobněji popsány v jednotlivých odstavcích. 
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Obr. 12 Hranice pro spalování [11] 
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Sběr KO v 
lokáln ě 

vytáp ěné 
zástavb ě 

53 

52 

34 

13 

34 

29 

12 

0,5 

1,3 
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0 
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4,2 
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78 
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15 

24 

15 
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69 
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37 

3 
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80 

82 

0,4 

15 
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0,75 
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8 
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41 

3 
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81 

83 
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16 
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0,97 

0,45 
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8 
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70 

8 

7 

1 

13 

6 
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2 

0,54 
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0,075 

0,05 

0,05 
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-5416 
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31 

27 
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90 

34 

0,058 
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362 
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20 

141 

119 
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0,5 

23 

0,8 
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1,2 

0,6 

0,4 
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Spalování 
celkem 

-4912 

1441 

1881 
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511 

2029 

32 

49 

3,9 

955000 

92 

35 

0,7 
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Jednotka 

MJ 

MJ 

kg 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

kg 

TZL 

CO 

SOx 

NOx 

HCl 

uhlovodíky 

AU 

BSK 5 

CHSK 

rozpušt ěné 
látky  

nerozpušt ěné 
látky  

Kategorie 

Celková spot řeba energie 

Spot řeba 
neobnovitelných paliv  

Spot řeba upravené vody 

Emise do 
ovzduší 

(CO2ekv.)100 

Emise do 
vody 

Produkce odpad ů 

Tab. 2 Výsledky inventarizační analýzy studie LCA KO [12] 
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Celková spotřeba energie a neobnovitelných paliv: 

Celková energie se skládá z energie spotřebované pro její samotnou výrobu, energii 
spotřebovanou ve sledovaném procesu, dále energii spotřebovanou na dopravu a energii 
obsaženou v procesu. 

Určujícím pro spotřebu energie při skládkování komunálního odpadu se ukázala spotřeba 
nafty při sběru a zejména svozu odpadu. Spotřeba energie v souvislosti se sběrem a svozem 1 
t komunálního odpadu odpovídá pro představu cca 30kg hnědého uhlí. Energetická bilance 
sběru svozu a skládkování komunálního odpadu by byla vyrovnaná v případě energetického 
využívání 30 % skládkového plynu. Což je reálné, ovšem v době zpracování studie nebyl na 
žádné skládce komunálního odpadu v ČR systém energetického využití skládkového plynu 
instalován.  

Při spalování komunální odpad vystupuje jako zdroj energie. Sběr svoz a spalování 
komunálního odpadu produkuje cca 4,9 GJ/t komunálního odpadu. To je ekvivalentní např. 
cca  410 kg hnědého uhlí. Spalování je energeticky nejnáročnější na elektrickou energii 
potřebnou pro provoz spalovny.  

Připomeňme, že do této energetické bilance nebyla započítána spotřeba energie pro stavbu 
spalovny ani skládky a energie potřebná na výrobu stavebních materiálů, tento fakt může 
bilanci významně ovlivnit. 
 
 Spotřeba vody: 

Spotřeba vody  systému sběr, svoz a skládkování byla 17,6 x nižší, než systému sběr svoz 
a spalování. Množství spotřebované vody činí téměř 2 m3 na každou  tunu spáleného 
komunálního odpadu a pouze 0,1 m3 na tunu skládkovaného odpadu. Celkové nároky na 
spotřebu upravené vody byly 730 000m3/rok což je cca 0,1% vyrobené a upravené vody v ČR 
v roce 2000. 

 
Emise do ovzduší: 

 Proto, aby bylo možné porovnávat jednotlivé způsoby nakládání s komunálním odpadem 
je nutné, vzít v úvahu tzv. odvrácené emise. Je-li energie  produkovaná při spalování využita, 
naradí se tím jiný energetický zdroj, spalující určitý druh paliva. A tím také dojde k úspoře 
emisí a dalších enviromentálnch dopadů, spojených s výrobou využité energie. Pokud by 
odvrácené emise nebyly započítány, vyšlo by spalování výrazně hůř než skládkování.  

Odvrácené emise byly ve studii odhadnuty s dostatečnou rezervou (bez započtení emisí 
spojených s těžbou, úpravou a přepravou primárních paliv) a po jejich odečtení  vychází 
spalování  v oblasti emisí do ovzduší výrazně lépe. Dochází k úspoře jednotek kilogramů 
prachu, SOx a uhlovodíků, zhruba 11 kg CO a 866 kg CO2 ekvivalentu. na 1t spáleného 
komunálního odpadu. Výjimkou jsou emise NOx, kde i po odečtení odvrácených emisí 
vykazuje spalování 10x větší emise než skládkování. Porovnání jednotlivých emisí do ovzduší 
je zřejmé z   

Tab. 3. 
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Emise TZL CO SOx NOx uhlovodíky (CO2ekv.)

100 

Jednotka g g g g g g 

Spalování 
celkem 

347 305 511 2029 49 955000 

Odvrácené 
emise 

-2100 -11 000 -4200 -990 -2400 -841000 

Spalování po 
korekci 

-1753 -10 695 -3689 1 039 -2351 114000 

Skládkování 
celkem 

20 140 119 101 0,8 980000 

 
Tab. 3 Emise do ovzduší [11] 

 
Při posuzování vlivu na  životní prostředí je také důležité vzít v úvahu, že emise CO2ekv se při 
spalování komunálního odpadu uplatňují ihned, kdežto při skládkování komunálního odpadu 
jsou tyto emise rozloženy na dobu přibližně 30 let. Tento fakt samotná studie neuvažuje. 

Celkové emise skleníkových plynů, vyjádřené CO2 ekvivalentem, vzniklých  v spojení 
s procesem nakládání s komunálním odpadem byly 3,1 mil. t/rok, což představuje cca 2,2% 
celkových emisí skleníkových plynů v ČR v roce 1999. 
 
Emise do vody 

Při sběru,svozu a skládkování komunálního odpadu jsou nejvýznamnějšími emisemi do 
vod nerozpuštěné látky, dále sodné ionty, chloridy a organické látky. Přičemž hlavním 
zdrojem znečištění je samotný skládkovaný komunální odpad. Průsakové vody  byly v r. 2000 
převážně zpětně rozstřikovány na skládkové těleso. 

V souvislosti se sběrem, svozem a spalováním komunálního odpadu se ukázaly jako 
nejvýznamnější složky znečištění odpadních vod v roce 2000 nerozpuštěné látky a organické 
látky, pocházející zejména z vlastního procesu spalování. 
 
Tuhý odpad 

Při  sběru, svozu a skládkování komunálního odpadu vedle 1 t vlastního komunálního 
odpadu  činilo měrné množství tuhých odpadů 20 kg/t. K nejvíce zastoupeným patří inertní 
odpady  a kaly z výroby paliv. 

Při sběru svozu a spalování komunálního odpadu se množství odpadů vstupujících do 
systému zmenšuje na cca. 1/3. 
 

3.9  Ekologické hodnocení druhotných surovin 
 
V kapitole 3.9 bylo čerpáno ze zdrojů  [13] a [14]. 

 
V případě materiálového využití odděleně shoramžďovaných složek komunálního odpadu 

dochází k úsporám primárních surovin, ale recyklace vyseparovaného odpadu je spojena také 
s zátěží životního prostředí. Proto byla Karlovou univerzitou zpracována studie s cílem 
vyhodnotit potenciální vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu druhotných 
surovin, včetně dopadů z titulu náhrady primárních surovin. 

Studie svým rozsahem zahrnovala systém, jehož funkcí je využití druhotných surovin  
od sběru až po konečné zpracování. Jako druhotnou surovinu studie uvažuje odpadní papír 
odpadní sklo a odpadní plasty. Hranice systému jsou zřejmé z Obr. 13.  
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Obr. 13 Hranice systému odpad-druhotná surovina [13] 

 
 
 

Souhrn nejdůležitějších výsledků inventarizační analýzy je uveden v Tab. 4. Jsou zde 
zobrazeny ekologické dopady při výrobě novinového papíru ze primární a sekundární 
vlákniny,  využití směsných plastů pro výrobu hrubostěných výrobků a na výrobu 
alternativníhopaliva. Dále  dopady při výrobě skloviny při použití 0% upravených skleněných 
střepů a  při použití 100% upravených střepů. 
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Výroba novinového 
papíru z 0% 

sekundární vlákniny 

35684 

18263 

14408 

5500 

400 

7000 

3500 

100 

680 

2,8 

-520000 

4,1 

2,2 
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320 

197,2 
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461000 

20000 

10000 

22 

1000 

234,8 
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1,4 
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225,6 

Materilové využití 
směsných plast ů 

7402 

7200 

1691 

1800 

820 

2100 

1800 

32 

370 

770 
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7,9 

1,9 

3,6 

410 

176,5 

Výroba skloviny z 0% 
střepů 

30984 

23819 

19151 

7800 

1000 

14000 

18000 

100 

1300 

1,3 
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3200 

320 
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62000 

439,9 

Výroba skloviny z 
100% střepů 

21389 

14220 

14194 

1400 

1000 

8200 

8800 

45 
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10 
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3200 
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6200 
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MJ 

MJ 
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g 
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g 

g 
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g 

g 

kg 
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CO 

SOX 

NOX 

HCl 

Uhlovodíky 

AU 
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CHSK 

BSK 5 

RL 

NL 

Kategorie 

Celková spot řeba energie 

Spot řeba 
neobnovitelných paliv 
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Emise do 
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Emise do 
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Produkce odpad ů 

 

Tab. 4 Výsledky inventarizační analýzy studie Ekologické hodnocení druhotných surovin [14] 
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Využití odpadního papíru: 
 

• Energetickíá náročnost výroby z primárních zdrojů je 5,3 x vyšší 
• Spotřeba vody je  při výrobě z primárních zdrojů 1,7 x vyšší 
• Emise do ovzduší jsou u výroby z primárních zdrojů obecně vyšší 
• Příspěvek ke globálnímu oteplování je  v případě výroby z primárních zdrojů záporný, 

což je způsobeno růstem dřevní hmoty. Velikost emisí přibližně lineárně souvisí 
s podílem sekundární vlákniny. Při podílu  42-60% hmotnosti sekundární vlákniny se 
efekt úspor  CO2 vyrovnává. 

• Výroba papíru ze sekundární vlákniny představuje velmi výrazné zněčištění odpadních 
vod. To je dáno vysokým obsahem škrobu,  klížidel a plnidel v odpadním papíru. 

 
Využití odpadních plastů: 
 

• Výroba hrubostěnných výrobků z odpadních plastů je zhruba 1,7 x energeticky 
náročnější než výroba paliva z odpadních plastů. 

• Materiálové využití je 1,6x náročnější na spotřebu vody. 
• Měrné emise jsou vždy vyšší u materiálového využití, než u výroby paliva. Emise 

aromatických uhlovodíků jsou dokonce 1283x vyšší. 
• Produkce skleníkových plynů je cca 1,6 nižší u  výroby paliva. 
• Emise do vod jsou s výjimkou nezpuštěných látek vyšší u materiálového využití. 

 
Vzužití odpadní skloviny: 
 

• Energetick náročnost výroby z primární skloviny je cca 1,4x vyšší než u výroby 
z upravených střepů. Tato náročnost klesá lineárně s poměrem odpadních střepů a 
primární skloviny. 

• Spotřeba vody při výrobě z primární skloviny je 1,3x vyšší. 
• Vyšší emise do ovzduší vykazuje výroba z primární skloviny. 
• Výroba z primární skloviny více znečišťuje odpadní vody. Toto znečištění se snižuje 

s poměrem přidaných upravených střepů. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že materiálové využití odpadního papíru a odpadního skla je 
z hlediska environmetálních dopadů příznivější než výroba z primárních surovin. Při využití 
směsného papíru je však třeba zdůraznit vyšší produkci skleníkových plynů. Při výrobě 
z primární suroviny se uvažovalo se záměrným pěstováním dřeva, což se projevilo  záporným 
příspěvkem k produkci skleníkových plynů. 
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4. GEMIS (Gesamt-Emissions-Modell Integrierten Systeme) 
 

K vypracování kapitoly  4. a všech jejích podkapitol bylo čerpáno z manuálu programu 
GEMIS 4.3 [15] a vlastního obsahu programu. 

Tato část práce slouží k seznámení s historií, strukturou, možnostmi použití a způsoby 
výpočtu programu GEMIS 4.3, který je použit k výpočtům v této diplomové práci. Zde 
uvedené algoritmy tedy ukazují použité výpočetní postupy ve studii.  

4.1  Stručná historie 
 
Gemis je lineární bilanční software pro analýzu celého životního cyklu jednotlivých 

výrobků i složitých procesů metodikou LCA. Obsahuje rozsáhlou databázi procesů a 
vlastností produktů. 

Tento program vyvinul v roce 1987 Öko - Institut v Darmstadtu (SRN) společně s 
Vysokou školou v Kasselu na zadání Hessenského ministerstva životního prostředí jako 
veřejně přístupný a volně šiřitelný software pod názvem Gesamt-Emissions-Modell 
Integrierten Systeme.  

Na základě pověření Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, 
byla firmou  CityPlan spol. s. r. o. vytvořena česká aplikace GEMIS CZ  s českou 
environmentální, energetickou a ekonomickou databází. O každoroční aktualizaci aplikace a 
její vývoj v souladu s legislativou EU se od roku 1998 společně s CityPlan spol. s. r. o. stará 
Česká energetická agentura, která také dohlíží na další aktualizace české databáze. 

 

4.2  Užití programu GEMIS v LCA 
 

Software GEMIS je plně použitelný pro zpracování studií LCA ve fázi inventarizační 
analýzy a částečně ve fázi hodnocení dopadů životního cyklu. 

Při zpracování inventarizační analýzy umožňuje GEMIS namodelovat úplný řetězec všech 
činností nutných k produkci výrobku nebo služby a zvolit technologické, environmentální i 
ekonomické parametry jednotlivých procesů, které tento řetězec tvoří. Jedná se v podstatě o 
stavebnici energetických, dopravních a průmyslových procesů. Výsledky inventarizační 
analýzy lze zobrazit souhrnně pro celý životní cyklus i pro každý proces zvlášť. Program 
umožňuje vyhledávání informací o vstupech a výstupech jednotkových procesů uvnitř 
modelovaného řetězce, zobrazení přehledu o spotřebě jednotlivých druhů paliv a také určit 
integrovaný součet primární energie spotřebované v celém řetězci. 

Fázi hodnocení dopadů životního cyklu program podporuje identifikací látek, které 
způsobují skleníkový efekt a látek, které způsobují acidifikaci životního prostředí. GEMIS 
vliv těchto látek sumarizuje a přepočítává na ekvivalenty CO2 a SO2  způsobem, který je 
totožný s metodikou LCA. 

 

4.3  Reference GEMIS v ČR: 
 

Aplikace GEMIS CZ již byla v České republice použita při zpracování celé řady studií 
s následným praktickým využitím výsledků.Většinou se jednalo o práce v oblasti energetiky.  
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Příkladem mohou být tyto práce: 
 

• Příprava nových regulačních pravidel pro podnikání v oblasti zásobování teplem (pro 
MPO, 
MŽP, Ústřední energetický dispečink, ČEZ a Teplárenské sdružení, 1998). 

• Vyhodnocení potenciálu úspor při variantním způsobu realizace Státní energetické 
politiky ČR (pro ČEA, 1998) 

• Podklady pro pracovní jednání výborů Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
k řešení energetických problémů státu vysvětlující význam teplárenství (pro Parlament 
ČR) 

• Vypracování metodiky pro způsob stanovení ceny tepla (pro MPO ČR, 1997) 
• Využití GEMIS pro posuzování projektů snížení spotřeby energie (pro ČEA, 1997) 
• Katalog opatření pro úspory energie (pro ČEA, 1997) 
• Náklady a ceny v zásobování teplem a kombinované výrobě elektrické energie a tepla 

před vstupem ČR do EU (pro MPO, MŽP, ÚED, ČEZ a.s., Teplárenské sdružení, 
1998) 

• Využití GEMIS pro posuzování projektů (pro SFŽP, 1998) 
• Bilanční model české energetiky (pro ČEA, 1998) 
• Podkladová studie pro návrh koncepce státní politiky životního prostředí v oblasti 

lidských sídel a průmyslových aglomerací (pro MŽP, 1999) 
• Návrh vyhodnocení metodiky a kritérií pro program podpor SFŽP ČR (pro SFŽP, 

1999) 
• Strategie zakomponování obnovitelných zdrojů do energetického systému ČR (MPO, 

1999) 
• Analytická studie možností využití obnovitelných zdrojů energie v závislosti na 

ekonomických podmínkách s využitím strukturálních fondů EU v rámci národního 
rozvojového plánu (MŽP, 1999) 

• Podklady pro nezávislý expertní tým pro posouzení dostavby JETE (pro Úřad vlády, 
1999) 

• Vyhodnocení pokrytí poptávky po elektřině v ČR (pro MŽP, 1999) 
• Posouzení EIA špičkového energetického zdroje Mělník (pro ČEZ a.s., 1999) 
• Porovnání autobusové a trolejbusové dopravy (pro DP Pardubice, 2000) 
• Zpracovávání energetických generelů a expertiz pro města (pro celou řadu měst, obcí a 

okresů, 1995-2002). 
• Rozhodování o druhu vytápění v obcích. 
• Makroekonomické vyhodnocení jednotlivých způsobů výroby elektřiny a tepla včetně 

alternativních a obnovitelných zdrojů (MŽP, 2001) 
• Územní energetická koncepce města Kladno, (2002) 
• Územní energetická koncepce města Karlovy Vary, (2002) 
• Územní energetická koncepce města Most, (2002) 
• Územní energetická koncepce města Olomouc, (2002-2003) 
• Územní energetická koncepce Jihočeského kraje, (2002-2003) 
• Územní energetická koncepce Středočeského kraje, (2002-2003) 
• Územní energetická koncepce Pardubického kraje, (2002-2003) 
• Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, (2002-2003) 
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4.4  Databáze programu GEMIS 
 

Sběr dat potřebných ke zpracování LCA bývá velmi obtížný a často z důvodu značného 
rozsahu i nemožný. Proto bývá nutné doplnit data získaná sběrem o data z některé databáze či 
literárních pramenů. Gemis takový soubor dat obsahuje.  

Databáze Gemisu zahrnuje údaje o produktech sloužících jako vstupy a výstupy procesů a 
předdefinované životní cykly vybraných procesů. Data mohou být obecná (charakterizující 
průměrné vlastnosti procesu určitého typu), nebo specifikovaná pro určitou zemi či region. 
Databáze dovoluje dělat vlastní záznamy a vkládat vlastní data. Již vložená data není možné 
přímo upravovat, protože obsah databáze je chráněn proti přepisu. Lze je však  zkopírovat, 
upravit a uložit pod jiným názvem. Vždy lze zjistit základní informace o tom, kdo data vložil 
a provedl poslední změnu, dále informace o jakosti dat, omezeních použitelnosti a další. 
GEMIS obsahuje přes 1 350 produktů, 9 000 procesů a 360 scénářů. 
 
 
Data jsou členěna do 4 skupin podle druhu užití: 
 

• produkty (paliva, ostatní nosiče energie, materiály, prvotní zdroje energie a 

surovin) 

• procesy (těžba, přeměna energie a hmot, spalování, doprava, dispečer, manipulace 

s odpady) 

• scénáře (modelování případových studií prostřednictvím sestavování procesních 

řetězců) 

• reference (informace o původu dat) 

4.4.1 Produkty 

Produkty jsou definovány jako vstupy a výstupy procesů. Typy produktů jsou nosiče 
energie, paliva tuhá a kapalná, materiály, zdroje, plyny, plynné emise a odpady. Jednotlivé 
produkty lze vyhledávat pomocí filtru. Každý produkt má svůj kódový název, který stručně 
vyjadřuje jeho charakter. Případné další poznámky a podrobný popis lze nalézt v kartě 
Komentář. Dále je možné si prohlédnout údaje, které jsou o produktu v databázi vloženy. 

Databáze GEMIS obsahuje produkt TKO  (tuhý komunální odpad, waste residential - CZ). 
Protože pro komunální odpad je v této diplomové práci vypracovávána studie LCA, byl pro 
ukázku vybrán právě tento produkt. V  

Tab. 5 je uveden výpis hodnot, které produkt TKO v GEMISu obsahuje. Hodnoty jsou 
platné pro území ČR. Pro zpracování studie však budou použita vlastní přesnější data získaná 
pro menší lokalitu.  
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Položka Hodnota Jednotka 

 Měrná hmotnost 118 573 kg/TJ 
 Emisní faktor CO2 99 926,6 kg/TJ 
 Emisní faktor SO2 947,62 kg/TJ 
 Emisní faktor HCl 353,64 kg/TJ 
 Emisní faktor HF 12,49 kg/TJ 
 Výhřevnost 8,433 6 MJ/kg 
 Spalné teplo 9,933 6 MJ/kg 
 Obsah uhlíku 23,0 % 
 Obsah vodíku 3,0 % 
 Obsah dusíku 0,3 % 
 Obsah kyslíku 15,0 % 
 Obsah síry 0,4 % 
 Obsah chloru 0,29 % 
 Obsah fluoru 0,01 % 
 Obsah vody 33,0 % 
 Obsah popela 25,0 % 

 

Tab. 5 Produkt TKO  z databáze softwaru GEMIS 4.3 

4.4.2 Procesy 

V GEMISu se procesem rozumí aktivita, jejímž cílem je přeměna vstupního produktu na 
produkt výstupní. Během procesu vznikají sekundární výstupy (například emise) a bývá 
použito dalších pomocných vstupů (například různé formy energie). Obdobně jako u 
produktů,  je každý proces stručně charakterizován svým názvem a blíže popsán v komentáři. 
  

Základní typy procesů: 
 

• přeměna energie (spalování, výměníky, turbíny...) 
• přeměna materiálů (výroba oceli) 
• těžba a získávání materiálů (těžba ropy) 
• doprava zboží, osob 
• dispečer tzv. mixer - nejedná se o reálný proces, ale o proces smyšlený. Používá se v 

případě, kdy se na výsledném procesu podílí různou měrou několik procesů (například 
různé druhy dopravy - část zboží dopravována lodí a zbytek po železnici) a jejichž 
příspěvek (podíl) je kvantifikován v %. Tento proces se hojně využívá při sledování 
původu energie (například, když se uvažuje, že k výrobě byla požita elektřina 
vyrobená v různých typech elektráren). 

 
Gemis umožňuje u jednotlivých procesů vyčíslit různé položky. Zde budou uvedeny 

nejzákladnější z nich, které se v technické praxi běžně používají. Příklad výstupu výsledků ze 
software Gemis  je v Tab. 6. Proces Spalovna s turbínou byl vybrán s ohledem na téma této 
diplomové práce a výpočtů v ní. 
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Význam kumulované vynaložené primární energie, kumulované spotřeby primární 
energie kumulované spotřeby materiálu: 

 
KEA  (kumulované vynaložení primární energie) je součet všech primárních vstupů 

energie do vyšetřovaného procesu, včetně vstupů potřebných pro výrobu pomocného (např. 
stavebního, konstrukčního) materiálu a pro dopravu. Jedná se o prvotní hrubou bilanci. KEA 
odpovídá faktoru spotřeby primární (neobnovitelné) energie definovanou evropskou normou. 

KEV  (kumulovaná spotřeba primární energie) se liší od KEA tím, že zde sice je zahrnuta 
primární spotřeba energie vyšetřovaného procesu, ale bez uvažování výhřevnosti látek, které 
mohou být použity jako stavební nebo konstrukční. 

KMA  (kumulovaná spotřeba materiálu) umožňuje zjistit kompletní spotřebu stavebního a 
konstrukčního materiálu v průběhu celého procesu. 

 

Položka Hodnota Jednotka 

Kumulované vynaložení energie (KEA)   
KEA-neobnovitelný -2,799 kWh 
KEA-obnovitelný -2,597.10-3 kWh 
KEA-ostatní -1,589.10-3 kWh 
KEA-součet -2,803 kWh 
Kumulovaná spotřeba energie (KEV)   
KEV-neobnovitelný -2,791 kWh 
KEV-obnovitelný -2,597.10-3 kWh 
KEV-ostatní -1,589.10-3 kWh 
KEV-součet -2,796 kWh 
Kumulovaná spotřeba materiálu (KMA)    
KMA-neobnovitelný -35,859.10-3 kg 
KMA-obnovitelný -210,14.10-3 kg 
KMA-ostatní -535,91.10-6 kg 
KMA-součet -246,54.10-3 kg 

 

Tab. 6 Výsledky  procesu Spalovna s turbínou  v softwaru GEMIS 4.3 

 

4.4.3 Scénáře 

Scénář je kombinací procesů, jejichž výsledkem je množství energie, materiálu nebo 
služeb. GEMIS rozlišuje 2 typy scénářů: 

 

• pro podrobné porovnávání variant s jedním hlavním výstupem, 
• energetický - pro porovnání variant se dvěma hlavními výstupy (např. kombinovaná 

výroba tepla a elektřiny).   
 

Scénář je možné stanovit podle požadovaných závislostí a výsledky lze prezentovat jak 
v tabulkové, tak grafické podobě.  
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4.5  Algoritmy výpočtů prováděných programem Gemis 
 

V této části budou uvedeny výpočetní postupy a vztahy které GEMIS používá.  
 
 
Všechny výpočty  programu GEMIS využívají lineární  funkce. Hodnota hledané veličiny 

je tudíž vypočtena pomocí lineárních rovnic typu: 
                                    
                                           01 )( kjkjjk kYkYfx +==  

 
Kde )( jk Yf  je lineární funkce, jY  vstupní veličiny a kjk , kok  jsou konstanty. 

Lineární algoritmy programu umožňují snadno superponovat procesní řetězce. Je však 
kompromisem mezi přesností výpočtů a výhodami pro uživatele. 

Uživatel má možnost zvolit v jakých jednotkách bude program GEMIS výpočty provádět. 
 

4.5.1 Vztahy pro výpočet emisí 

Emise jsou vždy vztaženy k výstupům z procesu, u procesu spalování pak také ke 
vstupům. V souladu s obecnou rovnicí se emise určité látky spočítá jako: 
 
   VkE jj ⋅=  

Kde 

jk  je  emisní faktor látky 

V  je výstup případně vstup (u spalování)  z procesu, k němuž je emise vztažena.  Například u 
procesu „doprava materiálu“ to může být dopravní výkon ( kmt ⋅ ), u procesu spalování 
například teplo vnesené palivem. 
 

4.5.2 Algoritmy výpočtu procesu spalování 

Při procesu spalování jsou vypočtené hodnoty emisí vztaženy jak na vstupy, tak na 
výstupy spalování. Spalování je jediným takovým procesem, protože u všech ostatních 
procesů jsou emise a tuhé odpady vztaženy vždy přímo na výstup. Proto je třeba věnovat 
předpokladům pro výpočet a výpočtovým algoritmům spalování zvláštní pozornost. 

Koncentrace škodlivin ve spalinách je určována při stavu spalin daném zákonnými 
předpisy. Tedy v suchých spalinách, při normálních podmínkách, při teplotě tN 0°C,  tlaku pN 
101.32 kPa s použitím takového součinitele přebytku vzduchu λ, který odpovídá zákonem 
předepsané koncentraci O2 ve spalinách. 
 
Podle předpisů platných v ČR:  

λ                O2 % obj. 
u spalovacích zařízení na tuhá paliva :                    1,4              6 
u spalovacích zařízení na dřevo:                             2,1               11 
u spalovacích zařízení na kapalná a plynná 
paliva (kromě plynových turbín):                           1,17              3 
u plynových turbín                                                  3,5               15 
 



 
 

41 

Surové spaliny 

Koncentrace SO2 , HCl , HF, CO2 ve spalinách se počítají příspěvkovou metodou ze  
složení paliva. Koncentrace ostatních škodlivin ( např. CO,  NOx , CH4,  N2O) musí být 
zadány, protože závisí na druhu spalovacího zařízení a způsobu jeho provozu. V případě, že 
nejsou známy, lze použít průměrné hodnoty uložené v databázi. 

GEMIS používá pro výpočet výhřevnosti a emisí algoritmus založený  na využití 
fyzikálních a chemických vlastností paliv. Výhřevnost a koncentrace emisí v surových 
(nečištěných) spalinách se počítá z  rozboru paliva.  

Výhřevnost 

Výhřevnost pro tuhá a kapalná paliva  

[ ]kgMJWONSHCQr
i /5,28,1028,646,108,938,34 ⋅−⋅−⋅+⋅+⋅+⋅=  

Výhřevnost pro plynná paliva: 

104104848363

6242422

053,123883,123771,117213,93578,87

349,64494,56885,35633,12413,2384,107

HiCHnCHCHCHC

HCHCCHCOSHHQr
i

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

 

[ ])(/ 3 nmMJ  
 
Čisté spaliny  

Bývá obvyklé, že spaliny jsou před výstupem do atmosféry vyčištěny pomocí určitého 
procesu. Je-li zařazen nějaký proces redukce emisí, počítají se koncentrace škodlivin ve 
vyčištěných spalinách podle následující rovnice: 
  

( )fssčs akk −⋅= 1     

 
kde 

čsk  jsou čisté spaliny 

ssk  jsou surové spaliny 

fa  je součinitel celkového snížení emisí vypočtený ze vztahu: 

 
( ) ( ) ( ) ( )321 11111 fffif aaara −⋅−⋅−⋅−−=  

 
kde  

fa - součinitel celkového snížení emisí   

fna
- součinitel snížení n-té redukční technologie (Jestliže žádná redukční technologie není 

použita, tak je tento součinitel roven nule.) 

ir -součinitel interní redukce, který je určený z retence škodlivin v popelu 
 

Pomocí tohoto algoritmu se řeší i případná retence některé ze složek paliva ve spalovacím 
prostoru. Takovou složkou je například síra. Ze síry se během spalovaní vytvoří sírany a ty 
pak odchází do tuhých zbytků po spalování. Tím pádem jsou spaliny o síru ochuzeny, dojde 
ke snížení emisí.  
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Objem spalovacího vzduchu a objem vzniklých spalin 
 
teoretická spotřeba suchého spalovacího vzduchu pro tuhá paliva: 
 

rrrr
vzs OSHCV −+⋅+⋅= *3342,35139,268996,8        [ ])(/3 nkgm  

 
teoretický objem vzniklých suchých spalin ze spalování tuhých paliv: 
 

rrrrr
sns ONSHCV ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅= 6408,07997,03174,39597,208889,8   [ ]33 / mm  

 
teoretická spotřeba suchého spalovacího vzduchu pro plynná paliva: 
 

( )10410484

83636262

42422

3753,327063,29

3715,248665,218594,168594,16

9048,115611,92251,73860,23830,2

HiCHnCHC

HCHCHCHC

HCCHSHCOHVvzl

+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

[ ])(/3 nkgm  
 
teoretický objem vzniklých suchých spalin ze spalování tuhých paliv: 
 

( )10410484836242

4242222

7424,296078,273114,223340,153974,13

4048,105538,86965,6800,28838,1

HiCHnCHCHCHCHC

HCCHSHCOHCONVsnl

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅++=

[ ]33 / mm  
 
 
skutečný objem spalovacího vzduchu: 
 

vztvz VV ⋅λ=                         [ ]kgm /3  

 
skutečný objem vzniklých spalin: 
 
 ( ) vztsntsn VVV 1−λ+=          [ ]33 / mm                   

 
kde λ   [ ]1  je součinitel přebytku vzduchu 
 

4.5.3 Vyjádření vlivu plynů na skleníkový efekt 

Na skleníkový efekt mají vliv různé plyny, které však mají různou emisivitu. Účinek 
plynu na skleníkový efekt je závislý na jeho absorpční schopnosti pohlcovat tepelné záření a 
také na době výskytu plynu v atmosféře. Protože každý ze skleníkových plynů pohlcuje nebo 
vyzařuje záření v různé míře a vyskytuje se v atmosféře různě dlouhou dobu, byl pro účely 
vyjádření celkového účinku skupiny skleníkových plynů na oteplování klimatu zaveden  
ekvivalent CO2. Vyjadřuje množství CO2, které má stejný skleníkový efekt jako daný  plyn. 
  

iiekv kmCO ⋅∑=.2  [ ]kg  
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kde mi  je množství uvolněného skleníkového plynu i , ki je váhový koeficient, pomocí nějž se 
přepočítává množství i-tého plynu na množství CO2 , které má stejný skleníkový efekt. 
Váhové koeficienty jsou uloženy v datovém souboru programu. 

 

4.5.4 Vyjádření vlivu látek na acidifikaci prostředí 

Znečišťující látky SO2,  NOx, HF a HCl,  působící v atmosféře formou kyselých dešťů, 
mají různý vliv na okyselení prostředí. Aby bylo možné vyjádřit jejich souhrnné působení, byl 
zaveden ekvivalent SO2. Tento ekvivalent udává množství SO2, které má stejný účinek jako 
souhrnné působení výše uvedených látek. Gemis počítá ekvivalent SO2 dle následujícího 
vztahu: 

 

iSO mmSO /5,0 22 ⋅∑=    [ ]kg    

kde mSO2   je molekulová hmotnost SO2 a mi je molekulová hmotnost látky i 

 

5. Nakládání s komunálním odpadem 
 

Nakládání s odpady se zabývá relativně nové odvětví odpadové hospodářství. Základním 
úkolem odpadového hospodářství je předcházet a omezovat vznik odpadů, zejména 
nebezpečných, a pokud již odpady vzniknou, tak je především využívat a teprve potom řešit 
jejich odstraňování [16]. Se vzniklým odpadem je třeba nakládat v souladu s ekonomickými a 
ekologickými potřebami [17]. Odpadové hospodářství a nakládáni s odpadem  
vysvětluje  
Obr. 14 .  

V České republice se komunální odpad zpracovává především skládkováním, což 
zabezpečuje kolem 350 skládek. Dalším způsobem zneškodňování odpadů je spalování. V ČR 
jsou v provozu 3 spalovny komunálních odpadů, a to v Praze, Brně a Liberci. [18] 

V současné době je v rámci celé Evropy provozováno okolo 420 spaloven komunálního 
odpadu, v převážné většině využívajících energii obsaženou v odpadech k výrobě tepla nebo 
elektřiny anebo kogeneraci. [19].  
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Obr. 14 Odpadové hospodářství [16] 

 

5.1  Skládkování 
 

V této části budou popsány základní informace o skládkování komunálního odpadu. 
Účelem této části není podat vyčerpávající informace o skládkování, ale popsat problematiku 
skládkování na urovni potřebné k sestavení studie LCA. 

5.1.1 Rozdělení skládek  

Skládky odpadů lze dělit podle různých hledisek na [20]: 
 

 

• podle vztahu k úrovni terénu (nadzemní, podzemní, svahové atd.),  

• z hlediska ochrany před srážkami (otevřené, zastřešené), 

• podle způsobu uložení odpadů (skládka jednodruhová, vícedruhová, smíšená) atd. 
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• podle § 3 vyhlášky č. 295/2005 Sb. do skupin:  

 
1. skupina S – inertní odpad – určená pro inertní odpady. Pro účely evidence a ohlašování 

odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S – IO.  
2. skupina S – ostatní odpad – určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely evidence 

a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S – OO. Tato skupina se dále dělí 
na podskupiny:  

 
a) S-OO1 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek a 
odpadů z azbestu za stanovených podmínek.  

b) S-OO2 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 
ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, 
nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za stanovených podmínek.  

c) S-OO3 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 
ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky 
rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného 
výluhu, a odpadů z azbestu za stanovených podmínek.  

3. skupina S – nebezpečný odpad – určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence a 
ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S – NO.  
 

U nás jsou nejčastěji zastoupeny otevřené skládky. Proto budou dále v textu uvažovány 
skládky pouze tohoto typu. 

 

5.1.2 Skládkový plyn 

Rozkladem odpadu na skládkách vlivem mikroorganismů (biodegradativními procesy), 
probíhajícím bez přístupu vzduchu, vzniká skládkový plyn. Ten je složen převážně z oxidu 
uhličitého a methanu. Kromě oxidu uhličitého, metanu a vodíku vznikají i malá množství 
dusíku, sirovodíku a stopově zhruba stovka dalších plynných látek- tyto složky je však možné 
z řešení vypustit. Methan i oxid uhličitý paří k hlavním skleníkovým plynům. Skládkový plyn 
se nejčastěji zneškodňoval spalováním na polním hořáku-fléře. Methan je však také poměrně 
snadno využitelným palivem, proto se v dnešní době, kdy je značná snaha využívat co nejvíce 
energetických zdrojů, zavádí využívání jímaného skládkového plynu v kogeneračních 
jednotkách ke kombinované výrobě tepla a elektrické energie. Existuje i málo využívaný 
způsob zneškodnění skládkového plynu filtrováním přes kompostový biofiltr, který obsahuje 
mikroorganizmy odbourávající methan. 

 Obsah methanu ve skládkovém plynu, u správně řízených a technicky zajištěných skládek 
dostatečné velikosti, téměř vždy přesahuje 50 % objemu. Sled chemických reakcí 
probíhajících na skládce od zavážky odpadu až po vznik skládkového plynu se souhrnně 
nazývá anaerobní digesce (zkvašování, fermentace, vyhnívání).  

Z jedné tuny uloženého komunálního odpadu takto vznikne přibližně 100 až 300 mN
3 

plynu [21]. Tento údaj je třeba brát jako velmi přibližný z důvodů, které budou vysvětleny 
v následujícím textu. Rovněž je tento údaj vázán k obsahu organického uhlíku v odpadu. Pro 
určení množství skládkového plynu je možné použít některý z matematických modelů 
biodegradabilních procesů. Častěji se však vychází z údajů měření.  

 K největšímu vývinu plynu dochází mezi 5 až 13 rokem po zaskládkování. Jeho tvorba 
trvá i 30 let po uložení.  
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5.1.3 Jímání skládkového plynu 

Kapitola 5.1.3 byla vytvořena ze zdrojů [22] [23] [24]. 

K zamezení úniku plynných emisí z tělesa skládky do ovzduší slouží odplyňovací systém. 
Těchto systémů existuje mnoho variant, v této práci bude stručně charakterizován pouze základní 
princip všech systémů. 

Skládkový plyn je jímán ve sběrných studnách, které jsou buď součástí odvodňovacího 
systému skládky nebo jsou provedeny samostatně. Plynové studny se zakládají na dně skládky při 
její výstavbě a jsou napojené na spodní odplyňovací systém skládky. S postupným navážením 
odpadu se dobudovávají až do konečné výšky skládkového tělesa. Jímací studny jsou zakončeny 
plynotěsným záhlavím a plyn je odváděn čerpací stanicí bioplynu a následně využit v kogenerační 
jednotce, nebo spálen na fléře. 

Skládkový plyn může být jímán buď pasivně, kdy plyn ze skládky odhází vlivem 
vzniklého přetlaku při jeho vznikání, nebo může být odsáván (sací čerpadla, jež snižují tlak ve 
skládce na úroveň, kdy ještě nedochází k zavzdušnění a narušení anaerobních procesů).  

Jednotlivé odplyňovací šachty musí umožňovat regulaci množství odsávaného (samovolně 
unikajícího) plynu do svodového systému. Na skládkách, je odpad ukládán postupně, proto je 
třeba, aby systém umožňoval omezit nebo uzavřít přívod plynu z šachet, které se nachází v 
oblasti s nestabilizovanou tvorbou skládkového plynu.  

U běžné skládky je účinnost jímání skládkového plynu závislá mimo jiné na tom, v jaké 
fázi se skládka nachází. Ve fázi zavážecí, která trvá zpravidla okolo 10 let dosahuje jímavost 
skládkového plynu přibližně 30%. V této fázi není skládka kryta inertním materiálem. Poté co 
je na skládce provedeno krytí, je jímavost až 70%. Přičemž se předpokládá, že 50% celkového 
množství skládkového plynu se vytvoří v době, kdy je skládka odkrytá (k největšímu vývinu 
plynu dochází mezi 5 až 13 rokem) a 50% v době po zavezení. Připomeňme, že plyn se na 
skládce tvoří po dobu 30 let. Tedy ve fázi odkryté skládky je jímáno 11,25% z celkového 
množství skládkové plynu (75%*50%*30%= 11,25%) a 26,25% difuzně uniká 
(75%*50%*70%= 26,25%) Ve fázi, kdy je skládka zavezena, je naopak 26,25% z celkového 
množství skládkové plynu jímáno a 11,25% difuzně uniká. Tedy celkově (úhrnem) 62,5% 
vznikajícího plynu difuzně uniká a 37,5% je zachyceno. 
 

5.1.4 Anaerobní digesce 

Jedná se o přeměnu směsi organických sloučenin bez přístupu vzduchu a za působení 
enzymů bakterií a hub na kapalný digestát, oxid uhličitý a methan. Anaerobní digesce je v 
přírodě běžně se vyskytující proces. Najdeme ji v trávicím traktu, v mokřadech, sedimentech 
apod. Člověk dokázal tohoto procesu využít například v potravinářské výrobě, v energetice a 
v oblasti zneškodňování odpadů. 

 Anaerobní digesce je tvořena sledem čtyř jednotlivých, po sobě jdoucích fází. Během 
přeměny organického odpadu na na CO2 a CH4 proběhnou postupně procesy hydrolýza, 
acitogeneze, acetogeneze a výsledný methanogenní proces. Přechod hmoty z jedné fáze do 
druhé odpovídá chemické reakci, která je katalyzovaná enzymmy určitého druhu 
mikroorganizmu. Předtím, než je odpadní látka přeměněna na konečné produkty (CO2 a CH4), 
projde postupně hydrolýzou, acidogenezí, acetogenezí a výsledným methanogenním 
procesem. Celý tento proces znázorňuje  

Obr. 15. 
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Obr. 15 Anaerobní digesce, vývoj skládkového plynu 

 

5.1.5 Hydrolýza 

Hydrolýza je prvním společným krokem pro aerobní i anaerobní rozklad a zároveň 
určujícím krokem celé anaerobní digesce. Určuje rychlost úbytku výchozích látek 
(organického odpadu), růst bakterií a tedy i výsledný vznik skládkového plynu. V průběhu 
hydrolýzy dochází ke štěpení uhlíkových řetězců na kratší sekvence. Štěpení se děje 
mimobuněčnými enzymy produkovanými hydrolytickými organizmy. Z polysacharidů 
vznikají monosacharidy a z tuků nižší mastné kyseliny, bílkoviny se rozkládají na peptidy až 
aminokyseliny. Rychlost hydrolýzy je velmi ovlivněna vlhkostí prostředí, optimální obsah 
vody je přibližně 50% hmotnosti, ale i více. 
 

5.1.6 Acidogeneze 

V acidogenní fázi (kyselé kvašení), která je výhradně anaerobní, pokračuje rozklad a 
dochází k další redukci uhlíkatých sloučenin. Průběh acidogeneze závisí na složení 
fermentovaného odpadu a na podmínkách uvnitř skládky. Působením acidogenních bakterií 
vzniká buď H2, CO2 a kyselina octová, nebo v opačném případě dochází ke tvorbě kyseliny 
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mléčné, alkoholů a nižších aldehydů. Vodík, oxid uhličitý a kyselina octová jsou již přímo 
methanogenními bakteriemi využity k vnitrobuněčné produkci CH4. Ostatní produkty jsou 
přeměňovány acetogenními bakteriemi ve třetí fázi. Populace acidogenních bakterií je závislá 
na obsahu vodíku ve skládce. Vyšší parciální tlak vodíku v systému má za následek snížení 
jeho produkce mikroorganizmy. Proto musí dojít k symbióze acidogenních bakterií s 
homoacetogenními a methanogenními bakteriemi, které tento plyn přeměňují na acetát a 
methan. Rychlost vzniku produktů závisí především na množství dostupného substrátu 
produkovaného hydrolytickými bakteriemi (první fáze - hydrolýza). 
 

5.1.7 Acetogeneze 

V této fázi se rozkládají ostatní uhlíkaté látky na acetát, vodík a oxid uhličitý. Acetogenezi 
zajišťují homoacetogenní bakterie. Existuje mnoho druhů těchto bakterií. V acetogenní fázi 
také dochází k procesům odbourávajícím sírany a dusičnany. Děje se tak prostřednictvím 
desulfatačních a denitrifikačních organizmů, které mohou v závislosti na dalších podmínkách 
kyselinu octovou buď produkovat, nebo i spotřebovávat. 
 

5.1.8 Methanogeneze 

V této fázi dochází ke vzniku methanu a oxidu uhličitého. K tomuto ději dochází díky 
methanogenním bakteriím, které se dělí podle druhu substrátu nutného pro jejich život do  
dvou skupin, na hydrogenotrofní bakterie (zpracovávají H2 a CO2) a acetotrofní bakterie 
(zpracovávají kyselinu octovou). Acetotrofní bakterie produkují přibližně 70% z celkového 
množství CH4. 

Do stabilní methanogenní fáze se odpad dostane během 6 až 24 měsíců. Metanogenní 
organismy způsobují nárůst teploty ve skládce na 35 až 50°C. 
 
Základní chemické procesy vzniku methanu: 
 
CO2 + 4H2       CH4 + 2H2O  
CH3COO- + H+       CH4 + CO2  

 

5.1.9 Faktory ovlivňující anaerobní digesci 

 
Mezi faktory, které mohou mít podstatný vliv na rychlost anaerobní digesce patří 

zejména vlhkost uvnitř skládky, pH skládkového výluhu a vnitřní teplota. Další faktory 
ovlivňující biodegradativní procesy jsou homogenita, systém ukládání a hutnění, 
porosita odpadu a jeho propustnost ve zhutněném stavu (množství špatně propustných fólií 
v komunálním odpadu, vícevrstvé obaly chránící papír, aj.). Acetogenní a následná 
methanogenní fáze anaerobní digesce probíhají pouze v anaerobním prostředí, proto je také 
důležitým faktorem jak je dokonalá izolace skládky od okolního vzdušného prostředí. Je však 
nutné zajistit možnost průchodu skládkového plynu mimo těleso, jeho sběr a odsávání. 
Regionální odlišnosti mohou činit každou skládku naprosto jedinečnou.  

Jak velký vliv mohou tyto faktory mít ukazuje následující citace z textu [25]: »Mamutí 
skládky komunálních odpadů, jako je např. těleso Fresh Kills v New Yorku, skrývají v 
hloubkách přes 15 m materiály v neuvěřitelně zachovalém stavu právě díky tomu, že se zde 
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anaerobní procesy zastavily pro nedostatek vody. Tak například byly z hloubky tělesa 
vytěženy a datovány tyto předměty: hlavička mumifikovaného salátu o stáří 5 let, zcela bez 
problémů čitelné noviny o stáří 12 let, párek v rohlíku starý 15 let, syrová vepřová kotleta 
stará 15 let, na níž je zcela zřetelně odlišeno narůžovělé maso a bělavý tuk«. 

Vlhkost má z výše jmenovaných faktorů největší vliv. Vyskytnou-li se uvnitř skládky 
oblasti nedostatečně nasycené vodou, zastaví se v anaerobním prostředí rozkladné děje úplně. 
K tomu může dojít například z důvodu izolace oblasti nepropustnými materiály (např. velké 
množství polyolefinických fólií), nebo převrstvení příliš vysokou vrstvou dalšího odpadu 
(zvyšujícího podstatně dobu pro saturaci skládky vodou). Ukládaný komunální odpad 
obsahuje průměrně pouze okolo 25 % vody [26]. Pro optimální průběh hydrolýzy se vyžaduje 
vlhkost okolo 50 % hmotnosti odpadu (i více). Anaerobní digesci proto velmi pozitivně 
ovlivňuje recirkulace skládkového výluhu. Takovouto recirkulací se do skládky vrací i živiny 
potřebné pro růst mikroorganizmů, které by byly výluhem odvedeny ze skládky. 
 

5.1.10  Environmentální aspekty skládkování 

I na sebelépe technicky vybavené a zabezpečené skládce dochází k emisím do životního 
prostředí. Tyto emise lze rozdělit na emise do ovzduší a na emise do vody. Emise do ovzduší 
představované především únikem a spalováním skládkového plynu (na polním 
vysokoteplotním hořáku - fléře nebo v kogenerační jednotce) byly popsány v části věnované 
skládkovému plynu.  
 
Emise do vody: 

Skládková plocha je vystavena působení srážek. Proto je součástí skládky těsnící systém 
zřízený na dně skládky a bočních stěnách. Vytváří vodotěsnou vanu, ve které se soustředí 
voda znečištěná průsakem uloženým odpadem. Odpar z povrchu skládky je menší, než 
množství vody ze srážek, proto je třeba vodu ze skládkového tělesa odvést. K tomu účelu 
bývá dně tělesa skládky vybudován odvodňovací systém. Průsaková skládková voda je 
akumulována v jímkách průsakové vody. Zachycená voda bývá vracena zpět na skládku 
systémem, který podporuje její odpar (rozstřikování a zdrobňování na malé kapičky). Tento 
systém zpracování průsakové vody bývá v závislosti na hydrologických podmínkách v místě 
skládky většinou nedostatečný. Také dochází ke koncentraci škodlivin ve skládce, tudíž i 
k průběžnému zvyšování koncentrací škodlivin v průsakových vodách. Rozstřikem průsakové 
vody zpět na povrch skládky lze optimalizovat vývin skládkového plynu (pro následné 
energetické využití v kogeneračních jednotkách), což bývá ovšem komplikované v závislosti 
na udržování optimálního pH ve skládce (viz. kapitola 5.1.9). Z těchto důvodů bývá tento 
systém kombinován s čištěním průsakové vody v ČOV, která je buď zbudována v místě 
skládky, nebo se průsaková voda odváží v cisternách do vzdálených ČOV (například u 
velkých chemických výrob). Odpadní vodu je třeba zneškodňovat a monitorovat i po uzavření 
skládky. 

Průsakové vody obsahují velké množství těžkých kovů zejména v dalších fázích rozkladu 
odpadu. To je způsobeno mastnými kyselinami, které rozpouštějí kovy. V rámci monitoringu 
skládky se provádějí pravidelné kontroly jak vody zachycené v jímkách, tak vod v okolí 
skládky. Sleduje se zejména množství prosakované vody, dále chemické prvky a sloučeniny 
jako například amoniak, dusík, rtuť, chlor, olovo, aromáty, polyaromatické uhlovodíky atd.     
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Odchylky od správné funkce: 
  

Na skládce může dojít k provozním poruchám, ať již z důvodu technických závad, nebo 
nedodržování provozního řádu skládky. Tyto nestandardní stavy se negativně projeví na 
zvýšení environmentálního dopadu skládky. Zde je uveden stručný přehled nejčastějších 
odchylek od správné funkce skládkování. 
 

• Při technologické úpravě plochy skládky může dojít k úniku skládkového plynu, který 
znečišťuje ovzduší a způsobuje zápach. Další příčinou, proč může k takovému úniku 
dojít, je nedostatečný překryv skládkovaného odpadu vrstvou inertního materiálu a 
nedostatečná izolace plynových studní. 

• Spalováním skládkového plynu o nevhodném složení na vysokoteplotní pochodni – 
fléře může dojít k tvorbě škodlivých látek a k jejich uvolnění do ovzduší.  

• Vlivem zvyšování teploty ve skládce a přítomnosti hořlavých látek může dojít 
v odkryté části skládky k zahoření odpadu - samovznícení. 

• Při čerpání skládkového výluhu zpět na těleso skládky, nebo při porušení izolace může 
dojít k průsaku výluhu a kontaminaci povrchových a podzemních vod a horninového 
prostředí.  

• Při provádění denního překryvu mohou odlétnout lehké frakce a může dojít k šíření 
zápachu, čímž se také znečišťuje životní prostředí 

 

5.2  Spalování TKO 
 

Hlavním účelem spalovny je zpracování (zneškodnění) odpadu (v našem případě 
konkrétně komunálního odpadu). Při procesu spalování odpadu se však uvolňuje značné 
množství energie, která je chemicky vázána v odpadu. Využije-li se tato energie účelně,  může 
nahradit jiné energetické zdroje, například fosilní paliva. Spalovna jako zařízení k likvidacii 
odpadů má několik výhod. Lze zpracovávat i nebezpečné odpady, využít teplo uvolněné při 
spalování a přesně monitorovat složení a množství odpadů vystupujících ze spalovny. 
Diskutabilní je výhoda rychlosti zpracování odpadů ve spalovně oproti skládkování. Na 
skládce se (viz kapitola skládkování) odpad rozkládá po desetiletí  a z organického odpadu je 
třeba jímat skládkový plyn po dlouhou dobu. Část skládkového plynu se nepodaří vůbec 
zachytit. Rychlost skládkování odpadu je limitována pouze rychlostí jakou lze odpad na 
skládku navážet (hutnění odpadu…) a svojí maximální kapacitou. 

Na spalovny se někdy nahlíží jako na zařízení recyklující energii chemicky vázanou 
v odpadu. V některých státech je dokonce legislativa nastavena tak, že energie produkovaná 
spalovnou je považována za energii obnovitelnou, tudíž odpad je považován za obnovitelný 
zdroj energie podobně jako např. fytomasa. Spalovna, stejně jako každý proces, vyžaduje 
energetické vstupy a jako výstupy produkuje odpady (emise, zbytky po spalování a čištění 
spalin). Vedle toho však produkuje i značné množství využitelné energie (rozdíl 
vyprodukované energie a energie potřebné pro vlastní proces.). 

Zajímavé výsledky ve výzkumu termického zneškodňování odpadu přinesl projekt 
BIOFIX,  realizovaný třeboňským oddělením Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. 
V objektu Liberecké spalovny pěstují na spalinovém CO2 kulturu řas kmenu Chlorella. 
Podobné pokusy ve světě prozatím byly neúspěšné. V liberecké spalovně je pěstování řas 
možné díky vysoce čistým spalinám. Takto pěstované řasy splňují parametry pro 
potravinářské užití, přesto se plánuje využívat je spíše k výrobě biopaliv. Řasy mají vysoký 
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obsah škrobu, proto jsou v hodné k výrobě bioethanolu. Zbytky se mohou použít jako vysoce 
výhodné krmivo pro dobytek. [27] 

Ve vývoji je také termické zneškodňování odpadů pomocí plasmy a také zplyňováním ve 
speciálních pyrolýzních pecích. 
 

5.2.1 Popis technologie spalování TKO: 

Při popisu technologie spalování TKO bylo čerpáno ze zdrojů [28] [29] [30]. 
 
Spalovna je obecně dělena dle  účelu do  tří částí: 
 

• Termický stupeň 
• Blok využití tepla 
• Blok čištění spalin 

 
Jednotlivé části se mohou u jednotlivých spaloven navzájem lišit použitým druhem 

technologie. Největší odlišnosti lze nalézt v bloku čištění spalin. Dále pak v bloku využití 
tepla, kde jsou rozdíly ve způsobu využití vyrobené páry. V případě kogenerace mohou být 
spalovny osazeny rozdílnými druhy turbín (nejčastěji se jedná o kondenzační odběrovou 
turbínu a protitlakou turbínu).  

Jako příklad pro popis technologického celku spalovny byla vzata Liberecká spalovna 
TKO TERMIZO a.s., její možné uspořádání a jednotlivé materiálové toky jsou zřejmé 
z bilančního schéma spalovny na Obr. 16. 
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Obr. 16 Bilanční schéma spalovny 
 



 
 

53 

  

5.2.2 Termický stupeň 

Odpad je spalován na pohyblivém roštu. Jak odpad na roštu postupuje, dochází nejprve 
k jeho vysoušení, následně probíhají pyrolitické děje, při kterých se uvolňuje hořlavina. Dále 
dochází k hoření uhlíku a na závěr chlazení popelovin. Produkty oxidačních reakcí dále 
postupují do sekundární spalovací komory (SCC). Do ní se přivádí sekundární spalovací 
vzduch a dochází k dokončení oxidačních procesů. V ní dochází k rozkladu nejstabilnějších 
sloučenin. Je však potřebné dosáhnout dostatečné teploty a nechat sloučeniny rozkládat se 
dostatečně dlouhou dobu. Doba setrvání spalin při teplotě 850 °C je dvě sekundy, aby došlo k 
dokonalému rozložení organických látek. Škvára, která na konci roštu končí ve vodní lázni, je 
kontinuálně vyvážená do bunkru škváry. 

 Protože teplota v sekundární spalovací komoře může kolísat, je stabilizována spalováním 
přídavného paliva. Aby odpad hořel sám a nemuselo být dodáváno stabilizační palivo, musí 
mít výhřevnost alespoň 5 MJ/kg. 

5.2.3 Blok využití tepla 

Plynné produkty ze spalování odpadu a přídavného paliva v termickém stupni předávají 
své teplo v kotli na odpadní teplo (HRSG), kde je využito na výrobu přehřáté páry. Ta je dále 
využívána jako procesní pára k výrobě elektrické energie a vytápění (kogenerace). 
Nejčastější způsoby využití tepla jsou následující: 

• Interní využití - teplo odebrané spalinám se využívá ve vlastním spalovacím procesu 
(velmi častým případem je předehřev vzduchu) 

• Externí využití - teplo odebrané spalinám se využívá k výrobě páry popř. teplé 
užitkové vody a prodává se odběratelům  

• CHP - kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie Vyrobené teplo a elektrická 
energie jsou spotřebovány interně nebo prodány odběratelům.  

 

5.2.4 Blok čištění spalin 

Účelem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled všech technologií čištění spalin a 
podrobně popsat funkci každého zařízení na čištění spalin. Uvedeny jsou pouze informace 
dávající základní přehled o problematice a informace potřebné k sestavení studie LCA. 

Spaliny, které se v kotli na odpadní teplo ochladily, jsou před výstupem do atmosféry 
čištěny pomocí různých procesů. Tato část spalovny se může v jednotlivých případech 
výrazně lišit v uspořádání spalinové trasy a použitím procesů čištění spalin. Spaliny obsahují 
celou řadu znečišťujících látek NOx, SO2, HCl, HF, PCDD/F  a tuhé částice. 

 
Základní technologie pro čištění spalin ze spalováni TKO: 

• Selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku (SNCR). Do vysokoteplotní oblasti 
spalovací komory je vstřikován 25% roztok čpavkové vody (NH4OH). Množství 
vstřikované čpavkové vody je určováno pomocí koncentrace NOx ve spalinách za 
kotlem (limit 200 mg/m3), dále množstvím a teplotou spalin. Metoda SNCR má 
poměrně nízkou účinnost (40 - 60%). Další nevýhodou je, že se spaliny díky 
nedokonalé reakci obohacují o čpavek (limit 50 mg/m3). 
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• Nižších koncentrací než metoda SNCR, umožňuje dosáhnout selektivní katalytická 
redukce SCR. Tato metoda je však použitelná pouze pro odprášené a kyselých složek 
zbavené spaliny. Tento proces musí být tedy umístěn až za mokrou pračkou. Vlastní 
proces běží při teplotách v rozmezí 200 až 400°C, spaliny je tedy nutné na tuto teplotu 
předehřívat, což je značně energeticky náročné.  

• Zbývající tuhé částice (popílek) bývají zachycovány mechanicky. Existuje několik 
metod, které bývají často užívány ve vzájemné kombinaci. Základní metody 
odstraňování popílku jsou elektrostatické odlučovače (ESP), multicyklony, textilní 
filtry .   

• Organické látky typu PCDD/F se odstraňují polosuchou vápennou metodou. Reakce 
probíhá mezi kyselými spalinami a alkalickým sorbentem. Vzniklý prášek je 
zachycován na filtrech. 

• Zbytky těžkých kovů polutanty typu PCDD/F, PCB a PAU lze odstranit adsorpcí. Do 
spalin je tlakem vháněno například práškové aktivní uhlí. 

• Čištění spalin v pračce (vypírce) spalin,  může být členěno do 3 stupňů. Zkráp ěním 
vodou se odstraňují anorganické kyseliny (HCl, HF)  a těžké kovy (Hg, Zn, Cd, Pb 
apod.). Ve druhém stupni se dávkováním hydroxidu sodného (NaOH) absorbují 
oxidy síry (SO2 , SO3). Spaliny směřují zdola nahoru, prochází výplní proti proudu 
prací vody. Ve třetím stupni se pomocí soustavy Venturiho trysek  odstraňují 
aerosoly. Spaliny vycházející z pračky spalin jsou nasycené vodní parou a mají nízkou 
teplotu (60°C), proto je z důvodu zabránění možné koroze nutné ohřát je na teplotu o 
20 až 30°C vyšší než je teplota rosného bodu vody. Tedy je spotřebovávána energie. 
Protože tento ohřev bývá prováděn nejčastěji hořákem na zemní plyn, jedná se o 
energii z fosilních paliv. 

• Pomocí membrány s katalityckou vrstvou lze odstraňovat nejjemnější prachové 
podíly (filtrace přes membránu obdobně jako přes lákový filtr) PCDD/F a složité 
aromatické uhlovodíky. Metoda tedy oxiduje stopové koncentrace organických látek 
na neškodnou vodu, oxid uhličitý a chlorovodík. Chlorovodík se zachytává v pračce 
spalin. Jedná se o jednu z nejmodernějších metod čištění spalin. Výhodou je, že filtr 
vyrobený na bázi speciálních fluorovaných polymerů, vydrží teplotu až 250°C. Filtr se 
automaticky regeneruje po dosažení určité tlakové ztráty, případně po určité době. 
Tuto vysoce účinnou metodu zobrazuje Obr. 17. 
 

 

Obr. 17 Filtrace spalin přes membránu [29] 
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5.2.5 Environmentální aspekty spalování TKO 

Při popisu zbytků po spálení, emisí do ovzduší a vody bylo čerpáno ze zdrojů spaloven 
SAKO Brno [44] a TERMIZO Liberec [45], dále z autorizovaného měření. 

 
Emise do ovzduší:  

Množství emisí uvolněných do ovzduší je výrazně závislé na složení odpadu a způsobu 
čištění spalin. V dnešní době musí spalovny splňovat limity stanovené zákonem č. 86/2002 
Sb. [6]. 

Možnosti čištění spalin byly popsány v části popis technologie spalování TKO. 
V tabulce Tab. 1 a  
Tab. 8 jsou uvedeny emise brněnské spalovny SAKO a Liberecké spalovny TERMIZO a.s. 
Množství emisí je závislé jednak na složení spalovaného odpadu a jednak na systému čištění 
spalin. Proto údaje z obou spaloven nelze mezi sebou prostě porovnávat.  
 
 

Typ emisí Jednotky Průměrná hodnota 
za rok 2007 

Emisní limit dle zákona 
č.86/2002 Sb. 

O2 % 14,2 >6,0 
HCl mg/m3 1,1 10,0 
SO2 mg/m3 2,5 50,0 
NOx mg/m3 172,8 200,0 
CO mg/m3 19,5 50,0 
Prach mg/m3 0,5 10,0 
TOC mg/m3 0,1 10,0 
NH3 mg/m3 3,5 50,0 

 

Tab. 7 Emise do ovzduší spalovny SAKO Brno za rok 2007 [28] 

 
 
 

Typ emisí Jednotky Průměrná hodnota za 
období 10/2005 až 9/2006 

Emisní limit dle 
zákona č.86/2002 

Sb. 
O2 % 10,33 >6,0 
HCl mg/m3 0,44 10,0 
SO2 mg/m3 12,27 50,0 
NOx mg/m3 184.78 200,0 
CO mg/m3 8,41 50,0 
Prach mg/m3 0,40 10,0 

 
Tab. 8 Emise do ovzduší spalovny TERMIZO a.s  za 10/2005 až 9/2006 
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Emise do vody: 
 

Je - li ve spalovně instalován systém mokrého čištění spalin, pak je nutné uvažovat emise 
do vody jako významné. Odpadní voda obsahuje množství škodlivých látek jako HCl, HF, 
těžké kovy a oxidy síry. Voda se čistí v sedimentačních nádržích, do kterých je přidán 
Ca(OH)2, Na2S a FeCl3. Těžké kovy v nich sedimentují na dně ve formě vloček. Kal ze 
sedimentační nádrže je propírán a odvodněn ve filtru. Vzniká tzv. filtrační koláč, který se 
shromažďuje ve speciálních kontejnerech a odváží se k dalšímu zpracování před uložením na 
skládku nebezpečného odpadu. Voda, vypouštěná ze spalovny, obsahuje především zvýšený 
obsah chloridů (do 35 g/l) a síranů (do 2 g/l), dále sodíku a vápníku. Do vody se dávkuje 
chlorid železitý, aby se zlepšila její kvalita před vypuštěním do kanalizačního řádu.  
 
Zbytky po spálení: 
 

Pevné zbytky po spálení mohou být ve formě strusky, popílku na dně spalovací pece, kalu 
z filtračního koláče a popílku zachyceného ve filtrech. Jejich zvýšená nebezpečnost vůči 
životnímu prostředí je způsobena nahromaděním škodlivin v menším objemu zbytků po 
hoření, než původně zaujímaly v rámci celého komunálního odpadu. Aby je bylo možno 
využít, případně skládkovat, vyžadují další úpravu svých vlastností. 

 
Pevné odpady a jejich zpracování ve spalovně SAKO Brno a TERMIZO a.s Liberec: 

 
• Škvára (SAKO - Brno) tvoří většinu pevného odpadu ve spalovně. Vytříděná škvára 

má sypkou konzistenci, tmavošedou barvu a je bez zápachu a bez nebezpečných 
vlastností. Obsahuje kolem 50 % SiO2, dále pak CaO, Al2O3, alkalické oxidy, oxidy 
železa, sírany, chloridy, fluoridy, oxidy některých těžkých kovů. Je používána na 
technické zabezpečení skládek nebo skládkována na příslušné skupině skládek. 

• Popílek I. stupně čištění spalin (SAKO – Brno) váže se na něj největší podíl 
nebezpečných látek, jako jsou těžké kovy a organické perzistentní polutanty typu 
PAU, PCB, PCDD/F. Je zpracováván buď stabilizací a využíván k rekultivaci nebo 
solidifikací, kdy dojde k jeho zabezpečení proti nežádoucím únikům látek, a 
skládkován na skládkách nebezpečného odpadu. 

• Popílek II. stupně čištění spalin (SAKO – Brno) obsahuje z 60 % CaCl2, z 20 % 
Ca(SO3)2, dále pak Ca(SO4)2, CaF2, nezreagovaný vápenný hydrát a aktivní uhlí. 
Zpracování probíhá stejnou formou jako u popílku z I. stupně čištění. 

• Škvára a vyčištěný popílek (TERMIZO – Liberec)  obsahují podíl železa, který je 
odseparován a odvezen jako surovina na zpracování do hutí. Zbytek se využívá ve 
stavebnictví jako konstrukční stavební násypy apod. 

• Filtra ční koláč (TERMIZO – Liberec)  obsahuje množství nebezpečných látek 
včetně těžkých kovů. Zpracování tohoto odpadu probíhá solidifikací a skládkováním 
jako nebezpečný odpad. 

• Další odpad představuje zejména znečištěný popílek vzniklý při odstávce technologie. 
Ten je možné upravit solidifikací a uskladní se na skládku nebezpečného odpadu. 

 
Přehled důležitých zbytků po spálení za rok 2007 je pro spalovnu SAKO Brno a 

TERMIZO a.s Liberec uveden v   
Tab. 9 a  
Tab. 10.  
 



 
 

57 

 

 

Typ emisí Množství za rok 
2007 (t) 

Škvára 19 629,37 
Popílek z 1. stupně 1 290,00 
Popílek z 2. stupně 2 447,22 
Celkem solidifikátu 402,00 

 
Tab. 9 Pevné odpady spalovny SAKO Brno za rok 2007[28] 

 
 

Typ emisí Množství za rok 
2007 (t) 

Škvára a čištěný popílek 35700 
Filtrační koláč 1 260,00 
Další odpady 150 
Vyseparované železo 1300 

 
Tab. 10 Pevné odpady a množství vyseparovaného železa spalovny TERMIZO a.s  

za rok 2007 [29] 
 
 

6. Analýza nakládání s komunálním odpadem pomocí software 
Gemis 

 
Tato kapitola představuje praktické provedení studie LCA z oblasti komunálních odpadů. 
Tato studie byla zpracována programem Gemis s využitím jeho databáze. 

6.1 Cíl  
 

Cílem studie je vyhodnotit celkové a měrné dopady na životní prostředí dvou 
nejrozšířenějších způsobů nakládání s komunálním odpadem v České republice. Nejvíce 
zastoupenými způsoby nakládání s TKO jsou skládkování (cca 80% z celkového množství 
vyprodukovaného TKO) a spalování (cca 10% z celkového množství vyprodukovaného 
TKO).  
 

6.2 Rozsah  
 

Studie je prováděna pro směsný komunální odpad. Funkcí systému je nakládání 
s komunálním odpadem - spálení komunálního odpadu ve spalovně, nebo uložení na skládce. 
Rozsah systému je stanoven tak, aby byla zajištěna jeho funkce. 
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6.3  Funkční jednotka a referenční tok 
 

Funkční jednotkou je nakládání s 1 t komunálního odpadu. Referenční tok byl zvolen 1 t 
komunálního odpadu. 

6.4  Hranice systémů 
 

Hranice systému byly stanoveny tak, aby zahrnovaly nakládání s komunálním odpadem 
způsobem skládkování, s využitím skládkového plynu spalováním v kogenerační jednotce a 
spalováním v moderní spalovně vybavené systémem čištění spalin, využívající vznikající 
teplo kogenerací.  

Systém skládkování komunálního odpadu zahrnuje vstupy a výstupy související s 
provozem skládky a jejím založením. Hranice systému nakládání s komunálním odpadem 
skládkováním je vidět na Obr. 18. 

Systém spalování komunálního odpadu zahrnuje vstupy a výstupy související s provozem 
spalovny. Jsou také zahrnuty dopady na životní prostředí spojené s výrobou materiálu (ocel, 
beton) potřebných k výstavbě spalovny. Tyto dopady jsou rozpočítány na dobu životnosti 
spalovny. Vlastní výstavbu ani konečnou demontáž spalovny po skončení životnosti studie 
nehodnotí. Hranice systému nakládání s komunálním odpadem spalováním je znázorněna na 
Obr. 19. 
 
 

 
 

Obr. 18 Hranice systému nakládání s komunálním odpadem skládkováním 
 

 
 

Obr. 19 Hranice systému nakládání s komunálním odpadem spalováním 

-výstavba spalovny (materiály), provoz spalovny 
-kogenerace 
-uvažované systémy čištění spalin:                                                            
SNCR, ESP,DEDIOX, Pračka spalin 

VSTUPY 

VÝSTUPY 

-skládkové těleso (založení, provoz,ukončení provozu) 
-zařízení pro jímání a zpracování skládkového plynu 
-zařízení pro jímání a zpracování skládkových vod 

VSTUPY 

VÝSTUPY 
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6.5  Data a algoritmy výpočtů 
 

Údaje pro zpracování byly získány z databáze procesů a produktů GemisCz2006-11-01 
(viz kapitola 4.4) a z kontinuálního měření spalovny TERMIZO Liberec. Tato spalovna  také 
posloužila jako vzor zařízení pro spalování komunálního odpadu použitého k sestavení 
výpočtovému modelu. Spalování komunálního odpadu je popsáno v kapitole 5.2, skládkování 
komunálního odpadu v kapitole 5.1. Výpočet  byl proveden v programu Gemis 4.3, který je 
obecně popsaný v kapitole 4. Použité algoritmy odpovídají obsahu programu, základní 
algoritmy a jejich principy jsou uvedeny v kap 4.5. 
 

6.6  Spalování komunálního odpadu 
 

V této kapitole budou uvedeny podmínky a výsledky výpočtu systému nakládání 
s komunálním odpadem spalováním.  

6.6.1 Podmínky výpočtu spalování komunálního odpadu 

Podmínky výpočtu stanovené v této kapitole jsou důležité pro výpočet a omezují platnost 
výsledků. Výsledky nelze vztahovat ke spalovacím zařízením pracujícím za jiných podmínek 
a s jinými parametry. 

Spalování  komunálního odpadu bylo analyzováno pro spalování ve spalovně odpadů, 
která má základní projekční parametry uvedené v Tab. 11 a je vybavena moderním systémem 
čištění spalin. Obsah O2 ve spalinách na vstupu do komína, vypočtený průtok spalin při 
spalování 1t komunálního odpadu a při el.výkonu 10 MW, je uveden v Tab. 12.Pro výpočet 
bonusu je bráno, že energie z kogenerace nahrazuje energii vyrobenou spálením zemního 
plynu. 

 
Uvažované systémy čištění spalin: 
 

• Selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku (SNCR) 
• Elektrostatický odlučovač (ESP) 
• Dediox (membránová filtrace spalin) 
• Odsíření, mokrá vypírka 

 
Energie potřebná k čištění spalin 

 
Do celkové bilance byla zahrnuta i energie potřebná na čištění spalin a bylo uvažováno, že 

se jedná o energii vystupující z procesu. To znamená, že elektrická energie potřebná 
k zajištění čištění spalin je dodána z kogenerace a není uvažován žádný dodavatel elektrické 
energie. Tento předpoklad celkový výpočet zjednoduší a v konečných výsledcích není tímto 
zavedena žádná chyba. Potřebná elektrická energie na  chod spalovny se odečte od elektrické 
energie dodávané do rozvodné sítě. Vyrobená elektrická energie je uvažována jako náhrada 
elektrické energie vyrobené z fosilního paliva. Tím je původ elektrické energie vyřešen. 
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PROJEKČNÍ ÚDAJE SPALOVNY 
doba využití 6000 h/a 
doba životnosti  30 a 
výkon 10 MW 
účinnost brutto 12,5 % 
účinnost netto 11,18 % 
výška komína 200 m 

 
Tab. 11 Projekční údaje spalovny 

 
 
 
 
 
 

Tab. 12 Obsah O2 a průtok spalin  na vstupu do komína 
 
Spalovaný komunální odpad 
 

Je uvažováno spalování komunálního odpadu, o složení a vlastnostech uvedených v     
Tab. 13.  Algoritmus výpočtu výhřevnosti z prvkového složení paliva je uveden v kapitole 
4.5, která informuje o algoritmech výpočtového programu Gemis. 

Komunální odpad spalovaný ve spalovnách mívá značně proměnlivé složení a tedy i 
vlastnosti. Proto lze jen těžko určit vzorek komunálního odpadu, který by reprezentoval 
dostatečně přesně složení odpadu pocházejícího z většího území. S velikostí území původu 
komunálního odpadu roste i chyba, kterou je stanovené průměrné složení odpadu zatížené. 
Objem odpadu je značně nehomogenní a mění svoje vlastnosti v čase (změna vlhkosti, změny 
vlivem biochemické degradace…), proto bývá i při častém a pravidelném vzorkování obtížné 
stanovit složení s dlouhodobou a plošnou platností.  

Pro výpočet v této práci bylo použito složení komunálního odpadu pro ČR z databáze 
programu Gemis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obsah O2 10,33 %obj. 
průtok spalin při  spalování 42,7 t odpadu tj. při výkonu 10 MW el. 172301 m3/h 
průtok spalin odpovídající spálení 1t odpadu 4036,43739 m3/h 
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Složení spalovaného TKO Vlastnosti spalovaného TKO 

Položka Jednotka Hodnota Položka Jednotka Hodnota 
 Obsah uhlíku % 23  Měrná hmotnost kg/TJ 118 573 

 Obsah vodíku % 3  Emisní faktor CO2 kg/TJ 99 926,6 

 Obsah dusíku % 0,3  Emisní faktor SO2 kg/TJ 947,62 

 Obsah kyslíku % 15  Emisní faktor HCl kg/TJ 353,64 

 Obsah síry % 0,4  Emisní faktor HF kg/TJ 12,49 

 Obsah chloru % 0,29  Výhřevnost MJ/kg 8,433 6 

 Obsah fluoru % 0,01  Spalné teplo MJ/kg 9,933 6 

 Obsah vody % 33 

 Obsah popela % 25 
 

Tab. 13 Složení spalovaného komunálního odpadu 
 

6.6.2 Výsledky 

Emise do ovzduší 
 

Výstupem z výpočtu spalování jsou přímé emise do ovzduší ze spalování a emise celého 
modelovaného řetězce. Přímé emise jsou bez započítání výroby materiálu pro stavbu zařízení, 
energie na provoz a bonusu (snížení emisí) z vyrobené elektřiny nahrazující výrobu 
z fosilních paliv. Tyto hodnoty představují velikost emisí spalovny do ovzduší přímo po 
spálení 1 t komunálního odpadu. Emise z celého modelovaného řetězce jsou pak hlavním 
výsledkem výpočtu a slouží pro porovnání s emisemi ze skládkování komunálního odpadu. 
Jsou do nich zahrnuty emise z výroby materiálů pro stavbu spalovny, emise vzniklé 
zajištěním provozu spalovny a jsou sníženy o emise, které by vznikly, kdyby elektřina a teplo 
z kogenerace byly vyráběny spalováním fosilního paliva. 

Problematika emisí spaloven komunálních odpadů byla popsána v kapitolách 5.2.4 a 
5.2.5, kde jsou také uvedeny vybrané hodnoty dlouhodobých průměrů emisí ze spaloven Sako 
Brno a Termizo Liberec. 
 
Přímé emise do ovzduší ze spalování 
  

Přímé emise ze spálení jedné tuny komunálního odpadu jsou vedené v Tab. 14, spolu 
s vypočítanými maximálními a středními imisemi jednotlivých sledovaných složek spalin. 
Tyto údaje kvantitativně popisují stav spalin vystupujících z komína. Je třeba zdůraznit, že se 
nejedná o emise celého sledovaného řetězce.  

Hodnoty ročních emisích jsou vypočtené v souladu s projekčními údaji o spalovně, které 
byly uvedeny v  Tab. 11,  pro 6000 provozních hodin  
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SO2 

1769,5310 

8,8477 

3,0191 

42,3460 

4,7381 

0,035713 

214,278035 

0,001524 

0,030489 

NOx 

650,0000 

195,0000 

94,9998 

933,2945 

104,4267 

0,787105 

4722,631740 

0,033599 

0,671972 

lHCl 

660,3637 

0,2476 

0,1508 

1,1852 

0,1326 

0,001000 

5,997413 

0,000043 

0,000853 

HF 

23,3164 

0,0117 

0,0131 

0,0558 

0,0062 

0,000047 

0,282345 

0,000002 

0,000040 

TZL 

55354,1240 

0,4152 

- 

1,9870 

0,2223 

0,001676 

10,054505 

0,000072 

0,001431 

CO 

105,0000 

8,9250 

7,1373 

42,7162 

4,7795 

0,036025 

216,151222 

0,001538 

0,030756 

CO2 

186596,7580 

37319,3516 

18875,9307 

178615,1010 

19985,3205 

150,637226 

903823,355893 

6,430144 

128,602873 

CH4 

5,0000 

5,0000 

6,9688 

23,9306 

2,6776 

0,020182 

121,093122 

0,000862 

0,017230 

N2O 

2,5000 

2,5000 

1,2638 

11,9653 

1,3388 

0,010091 

60,546561 

0,000431 

0,008615 

Plynné emise 

Surový plyn  [mg/m3] 

Čistý plyn  [mg/m3] 

ppm 

Emisní faktor  kg/t výstup 

Emisní faktor  kg/t vstup 

Emise kg/h 

Emise kg/rok 

Střední imise  µg/m3 

Max.  imise  µg/m3 

  

Tab. 14 Přímé emise ze spalování 1 t TKO    
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Emise celého řetězce spalování TKO 
 

Celkové emise celého řetězce spalování  1 t komunálního odpadu jsou uvedeny v Tab. 17. 
Tato tabulka obsahuje také emise vztažené k výrobě 1 TJ elektrické energie. Je to z důvodu, 
že proces spalování bude v této práci porovnáván s dalšími energetickými procesy 
produkujícími elektrickou energii. Hodnoty v Tab. 17 udávají velikost emisí jednotlivých 
škodlivin celého systému nakládání s komunálním odpadem spalováním, jehož hranice jsou 
uvedeny na Obr. 19. 

Od přímých emisí ze spalování byly odečteny emise (tzv. bonus), které by se do ovzduší 
uvolnily, kdyby se stejné množství elektrické energie a tepla z kogenerace (zmenšené o 
energii potřebnou k provozu spalovny) vyrobilo spalováním fosilního paliva. Záporné 
hodnoty v Tab. 17 tedy znamenají úsporu emisí vlivem bonusu za produkci energie. 
Důležitost tohoto postupu hodnocení je demonstrována v Tab. 15  pro CO2 ekvivalent. Pokud 
by se energie na čištění spalin (a z ní odvozené emise) nezapočítala do celkové bilance, 
výstupem z výpočtu by byla záporná hodnota CO2 ekvivalentu. Tento výsledek je však 
nesprávný. Energie potřebná k čištění spalin je důležitou součástí cyklu. Tento fakt také 
demonstruje, že výsledky analýzy jsou platné pouze pro stanovené podmínky a nelze je 
zobecňovat. 

 
Kumulovaná spotřeba primární energie a kumulované vynaložení energie při 

spalování 
 

Hodnoty KEA a KEV jsou uvedeny v Tab. 16. Vlivem bonusu výroby energie 
kogenerací dochází k úspoře KEA i KEV oproti výrobě energie z fosilního paliva. 
 

 
Uvažovaný scéná ř spalování jedn.   CO2 ekvivalent na 1 t spál. TKO 
Bez bonusu z kogenerace, bez energie na čištění 
spalin kg 140,239 
Bez bonusu z kogenerace, s energií  na čištění 
spalin kg 158,325 
S bonusem z kogenerace, bez energie na čištění 
spalin kg -6,090 
S bonusem z kogenerace, s energií na čištění 
spalin kg 11,996 

 
Tab. 15  CO2  ekvivalent při různých scénářích spalování 

 
Kum. vynaložení energ. jedn. vztažené na 1 TJ el.  vztažené na 1 t spáleného TKO  
KEA-neobnovitelný TJ -2,7651E+00 -2,3460E-03 
KEA-obnovitelný TJ -2,5750E-03 -2,1848E-06 
KEA-ostatní TJ 9,3576E-01 7,9395E-04 

KEA-součet TJ -1,8319E+00 -1,5543E-03 

Kumul. Spot ř. energie jedn. vztažené na 1 TJ el.  vztažené na 1 t spáleného TKO  
KEV-neobnovitelný TJ -2,7765E+00 -2,3557E-03 
KEV-obnovitelný TJ -2,5750E-03 -2,1848E-06 
KEV-ostatní TJ 9,3576E-01 7,9395E-04 

KEV-součet TJ -1,8433E+00 -1,5640E-03 
 

 
Tab. 16  KEA a KEV systému spalování TKO 
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EMISE DO OVZDUŠÍ jedn.  vztažené na 1 TJ el.  vztažené na 1 t spál. TKO 
SO2-ekvivalent kg 4,3377E+02 3,6803E-01 
TOPP-ekvivalent kg 6,5940E+02 5,5947E-01 
SO2 kg 3,1776E+01 2,6960E-02 
NOx kg 5,7630E+02 4,8896E-01 
lHCl kg 7,9660E-01 6,7588E-04 
HF kg 2,7398E-02 2,3246E-05 
prach kg -1,6842E+00 -1,4289E-03 
CO kg -3,9678E+01 -3,3665E-02 
NMVOC kg -2,8147E+01 -2,3882E-02 
H2S kg -1,7748E-03 -1,5058E-06 
NH3 kg -4,5759E-05 -3,8824E-08 
As (air) kg -3,5164E-05 -2,9835E-08 
Cd (air) kg -3,2071E-05 -2,7211E-08 
Cr (air) kg -1,6488E-04 -1,3989E-07 
Hg (air) kg -3,9214E-05 -3,3271E-08 
Ni (air) kg -3,7833E-04 -3,2099E-07 
PAH (air) kg -1,9802E-08 -1,6801E-11 
Pb (air) kg -1,0577E-03 -8,9741E-07 
PCDD/F (air) kg -1,6286E-09 -1,3818E-12 

SKLENÍKOVÉ PLYNY jedn.  vztažené na 1 TJ el.  vztažené na 1 t spáleného TKO  
CO2-ekvivalent kg 1,4139E+04 1,1996E+01 
CO2 kg 2,9176E+04 2,4754E+01 
CH4 kg -7,9834E+02 -6,7735E-01 
N2O kg 1,1233E+01 9,5310E-03 
perfluormetan kg -6,8378E-06 -5,8015E-09 
perfluoretan kg -8,5935E-07 -7,2912E-10 
TUHÉ ODPADY jedn.  vztažené na 1 TJ el.  vztažené na 1 t spáleného TKO  
popel kg 2,7464E+05 2,3301E+02 
odpad odsíření kg 2,1089E+03 1,7893E+00 
kal z čističek kg 1,2243E+05 1,0388E+02 
výrobní odpady kg -2,2451E+02 -1,9049E-01 
skrývka kg -3,3236E+04 -2,8199E+01 
waste-nuclear fuel kg -1,2357E-02 -1,0484E-05 

EMISE DO VODY jedn.  vztažené na 1 TJ el.  vztažené na 1 t spáleného TKO  
P kg -3,6514E-05 -3,0980E-08 
N kg -2,1416E-03 -1,8170E-06 
AOX kg -6,9978E-06 -5,9373E-09 
CSB kg -1,5898E+01 -1,3489E-02 
BSB5 kg -4,4627E-01 -3,7864E-04 
anorg. soli kg -4,8901E-02 -4,1490E-05 
As (liquid) kg 1,3620E-13 1,1556E-16 
Cd (liquid) kg 3,3280E-13 2,8236E-16 
Cr (liquid) kg 3,2910E-13 2,7922E-16 
Hg (liquid) kg 1,6640E-13 1,4118E-16 
Pb (liquid) kg 2,1700E-12 1,8411E-15 

 
Tab. 17  Celkové emise celého systému nakládání s komunálním odpadem spalováním 
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6.7  Skládkování komunálního odpadu 
V této kapitole budou uvedeny podmínky a výsledky výpočtu systému nakládání 

s komunálním odpadem skládkováním.  
 

6.7.1 Podmínky výpočtu skládkování komunálního odpadu 

 
V této části práce budou uvedeny údaje, které jsou důležité pro výpočet a které výrazně 

ovlivňují výsledky. Proto jsou výsledky platné pouze za těchto podmínek, a nelze je vztahovat 
ke skládkám s jinými parametry a fungujícím za jiných podmínek. 

 
Základní projekční údaje hodnocené skládky a bonusy z kogenerace (využití skládkového 

plynu) jsou uvedeny v Tab. 18. Data pro výpočet analýzy pochází z databáze programu 
Gemis. Problémy při stanovení složení a vlastností odpadu, které  byly popsány v části 6.6.1. 
platí i v tomto případě. U skládkování je jedním z nejdůležitějších údajů obsah organického 
uhlíku ve skládkovaném odpadu. Výpočet byl proveden pro odpad s obsahem Corg 16% . 
Tvorba a jímání skládkového plynu je uvedeno v Tab. 19 . Pro podíly jímané skládkové vody 
platí, že 90% skládkových vod je jímáno a 10 % uniká. Problematika skládkování byla 
popsána v kapitole 5.1 

 
 PROJEKČNÍ ÚDAJE SKLÁDKY      
Doba využití 8760 h/a 
Výkon  1 t/h 
Doba životnosti 50 a 
BONUSY:     
Elektřina z kogenerace 5,74E-07 TJ/kg 
Horká voda (teplo z kogenerace 1,70E-07 TJ/kg 

 
Tab. 18 Základní projekční data skládky uvažované ve výpočtu 

. 

Fáze  Trvání  Jímavost  
Vytvo řené množství 
skládkového plynu 

Jímáno z 
celkového 
množství 

Uniká z 
celkového 
množství 

zavážecí  10 let 30% 50% 11,25% 26,25% 
po 

překrytí 20 let 70% 50% 26.25%  11,25% 
   Celkem 37.5%  62.5%  

 
Tab. 19  Tvorba a jímání skládkového plynu 

 

6.7.2 Výsledky výpočtu 

 
Výstupem z výpočtu systému nakládání s komunálním odpadem skládkováním jsou 

výsledky emisí bez započteného bonusu z kogenerace uvedené v Tab. 20, emise se 
započteným bonusem z kogenerace uvedení v Tab. 21 a hodnoty KEA a KEV s 
započteným bonusem z kogenerace v Tab. 22. 
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EMISE DO OVZDUŠÍ jedn. vztažené na 1 t skládkováného TKO 
SO2 kg 1,2700E-01 
NOx kg 3,1000E-01 
lHCl kg 1,5400E-02 
HF kg 2,8000E-03 
prach kg 1,5300E+02 
CO kg 5,1400E-01 
NMVOC kg 4,4700E-02 
H2S kg 2,7300E-02 
NH3 kg 3,2100E-03 
PCDD/F (air) kg 6,9100E-12 
PAH (air) kg 1,0400E-05 
As (air) kg 9,8200E-08 
Cd (air) kg 7,1400E-08 
Cr (air) kg 1,6200E-07 
Hg (air) kg 9,6800E-14 
Ni (air) kg 3,3200E-06 
Cu (air) kg 1,5500E-14 
Pb (air) kg 1,6500E-13 
Zn (air) kg 1,4300E-13 
CO2 kg 2,0800E+01 
CH4 kg 9,0600E+01 
N2O kg 2,3100E-04 
TUHÝ ODPAD jedn. vztažené na 1 t skládkovaného TKO 
popel kg 6,0700E-01 
odpad odsíření kg 2,9400E-07 
kal z čističek kg 9,2100E-05 
výrobní odpady kg 1,4300E-01 
skrývka kg 0,0000E+00 
ash-slag-for-recycling kg 3,4600E-01 
EMISE DO VODY jedn. vztažené na 1 t skládkovaného TKO 
P kg 1,3400E-05 
N kg 3,9500E-03 
AOX kg 7,1200E-06 
CSB kg 1,4000E-02 
BSB5 kg 5,1100E-03 
anorg. soli kg 1,1500E-09 
As (liquid) kg 5,9800E-07 
Cd (liquid) kg 2,0400E-06 
Cr (liquid) kg 1,1600E-06 
Hg (liquid) kg 3,8300E-08 
Pb (liquid) kg 6,1800E-07 
PAH (liquid) kg 2,6100E-06 

 
Tab. 20  Emise při skládkování bez započtení bonusu z kogenerace 
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Tab. 21  Emise při skládkování se započtením bonusu z kogenerace 

EMISE DO OVZDUŠÍ jedn. vztažené na 1 t skládkovaného TKO 
SO2-ekvivalent kg 2,8317E-01 
TOPP-ekvivalent kg 1,6111E+00 
SO2 kg 6,5303E-02 
NOx kg 2,0850E-01 
lHCl kg 1,2682E-02 
HF kg 2,6049E-03 
prach kg 1,5299E+02 
CO kg 4,7993E-01 
NMVOC kg 3,8104E-02 
H2S kg 2,7316E-02 
NH3 kg 3,2097E-03 
As (air) kg -1,4886E-06 
Cd (air) kg -4,1900E-07 
Cr (air) kg -1,2904E-06 
Cu (air) kg 1,5500E-14 
Hg (air) kg -1,7063E-06 
Ni (air) kg -5,7180E-07 
PAH (air) kg 1,0400E-05 
Pb (air) kg -5,0180E-06 
PCDD/F (air) kg 3,9590E-12 
Zn (air) kg 1,4300E-13 
SKLENÍKOVÉ PLYNY jedn. vztažené na 1 t skládkovaného TKO 
CO2-ekvivalent kg 2,0036E+03 
CO2 kg -7,5039E+01 
CH4 kg 9,0418E+01 
N2O kg -3,2514E-03 
perfluormetan kg -1,4222E-06 
perfluoretan kg -1,7870E-07 
ODPADY jedn. vztažené na 1 t skládkovaného TKO 
popel kg -8,0424E+00 
odpad odsíření kg -1,7304E+00 
kal z čističek kg -1,8884E-04 
výrobní odpady kg 1,7197E-02 
skrývka kg -4,1832E+02 
ash-slag-for-recycling kg 3,4600E-01 
waste-nuclear fuel kg -1,9677E-04 
EMISE DO VODY jedn. vztažené na 1 t skládkovaného TKO 
P kg 1,3370E-05 
N kg 3,9489E-03 
AOX kg 7,1211E-06 
CSB kg 7,5949E-03 
BSB5 kg 4,9329E-03 
anorg. soli kg -5,3996E-05 
As (liquid) kg 5,9810E-07 
Cd (liquid) kg 2,0402E-06 
Cr (liquid) kg 1,1602E-06 
Hg (liquid) kg 3,8380E-08 
PAH (liquid) kg 2,6100E-06 
Pb (liquid) kg 6,1910E-07 
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Kumulované vynalož. ener. jedn. vztažené na 1 t sklád. TKO 
KEA-neobnovitelný TJ -1,0788E-03 
KEA-obnovitelný TJ -5,7743E-05 
KEA-ostatní TJ -1,3006E-04 
KEA-součet TJ -1,2666E-03 
Kumulované spot ř. ener. jedn. vztažené na 1 t sklád. TKO 
KEV-neobnovitelný TJ -1,0772E-03 
KEV-obnovitelný TJ -5,7743E-05 
KEV-ostatní TJ -1,3006E-04 

KEV-součet TJ -1,2650E-03 
 

Tab.22  KEA a KEV  skládkování s bonusem z kogenerace 
 

6.8  Porovnání spalování a skládkování TKO 
 

V této části jsou porovnány výsledky analyzovaných způsobů nakládání s komunálním 
odpadem a zhodnoceno, který způsob je za daných podmínek a předpokladů vhodnější. 
Porovnávány budou výsledky analýz celých systémů definovaných svými hranicemi 
v kapitole 6.4.  

Porovnatelnost výsledků je zajištěna pomocí funkční jednotky, k níž jsou všechny výstupy 
vztaženy, a použitím stejného původu energie (ze zemního plynu), která je ušetřena 
(nahrazena) energií vyrobenou z kogenerace.  

Výsledky jsou porovnány v Tab. 23  a Tab. 24, ve kterých je barevně odlišeno, který 
způsob nakládání s komunálním odpadem je v dané položce z hlediska dopadů na životní 
prostředí výhodnější a kdy dochází k úspoře vlivem bonusu z kogenerace. 

 
Barevné označení v porovnávacích tabulkách je následující: 

 

  lepší z porovnávaných variant 

  
lepší z porovnávaných variant a dochází k úspoře započítáním bonusu vyrobené 
energie z kogenerace 

 
 

Kumulované vynalož. 
ener. jedn.  

vztažené na 1 t 
skládkovaného TKO  

vztažené na 1 t spáleného 
TKO 

KEA-neobnovitelný TJ -1,0788E-03 -2,3460E-03 
KEA-obnovitelný TJ -5,7743E-05 -2,1848E-06 
KEA-ostatní TJ -1,3006E-04 7,9395E-04 

KEA-součet TJ -1,2666E-03 -1,5543E-03 

Kumulovaná spot ř. ener. jedn.  
vztažené na 1 t 

skládkovaného TKO  
vztažené na 1 t spáleného 

TKO 
KEV-neobnovitelný TJ -1,0772E-03 -2,3557E-03 
KEV-obnovitelný TJ -5,7743E-05 -2,1848E-06 
KEV-ostatní TJ -1,3006E-04 7,9395E-04 
KEV-součet TJ -1,2650E-03 -1,5640E-03 

  
Tab. 23  Porovnání KEA a KEV skládkování a spalování TKO 
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EMISE DO OVZDUŠÍ jedn.   na 1 t skládkovaného TKO  na 1 t spáleného TKO ROZDÍL(abs.)  
SO2-ekvivalent kg 2,8317E-01 3,6803E-01 8,4861E-02 
TOPP-ekvivalent kg 1,6111E+00 5,5947E-01 1,0516E+00 
SO2 kg 6,5303E-02 2,6960E-02 3,8343E-02 
NOx kg 2,0850E-01 4,8896E-01 2,8046E-01 
lHCl kg 1,2682E-02 6,7588E-04 1,2006E-02 
HF kg 2,6049E-03 2,3246E-05 2,5817E-03 
prach kg 1,5299E+02 -1,4289E-03 1,5299E+02 
CO kg 4,7993E-01 -3,3665E-02 5,1359E-01 
NMVOC kg 3,8104E-02 -2,3882E-02 6,1986E-02 
H2S kg 2,7316E-02 -1,5058E-06 2,7318E-02 
NH3 kg 3,2097E-03 -3,8824E-08 3,2097E-03 
As (air) kg -1,4886E-06 -2,9835E-08 1,4588E-06 
Cd (air) kg -4,1900E-07 -2,7211E-08 3,9179E-07 
Cr (air) kg -1,2904E-06 -1,3989E-07 1,1505E-06 
Cu (air) kg 1,5500E-14 0,0000E+00 1,5500E-14 
Hg (air) kg -1,7063E-06 -3,3271E-08 1,6730E-06 
Ni (air) kg -5,7180E-07 -3,2099E-07 2,5081E-07 
PAH (air) kg 1,0400E-05 -1,6801E-11 1,0400E-05 
Pb (air) kg -5,0180E-06 -8,9741E-07 4,1206E-06 
PCDD/F (air) kg 3,9590E-12 -1,3818E-12 5,3408E-12 
Zn (air) kg 1,4300E-13 0,0000E+00 1,4300E-13 
SKLENÍKOVÉ PLYNY jedn.  vztažené na 1 t sklád. TKO vztažené na 1 t spál. TKO   
CO2-ekvivalent kg 2,0036E+03 1,1996E+01 1,9916E+03 
CO2 kg -7,5039E+01 2,4754E+01 9,9793E+01 
CH4 kg 9,0418E+01 -6,7735E-01 9,1095E+01 
N2O kg -3,2514E-03 9,5310E-03 1,2782E-02 
perfluormetan kg -1,4222E-06 -5,8015E-09 1,4164E-06 
perfluoretan kg -1,7870E-07 -7,2912E-10 1,7797E-07 
TUHÉ ODPADY jedn.  vztažené na 1 t sklád. TKO vztažené na 1 t spál. TKO   
popel kg -8,0424E+00 2,3301E+02 2,4106E+02 
odpad odsíření kg -1,7304E+00 1,7893E+00 3,5197E+00 
kal z čističek kg -1,8884E-04 1,0388E+02 1,0388E+02 
výrobní odpady kg 1,7197E-02 -1,9049E-01 2,0768E-01 
skrývka kg -4,1832E+02 -2,8199E+01 3,9012E+02 
ash-slag-for-recycling kg 3,4600E-01 0 3,4600E-01 
waste-nuclear fuel kg -1,9677E-04 -1,0484E-05 1,8629E-04 
EMISE DO VODY jedn.  vztažené na 1 t sklád. TKO vztažené na 1 t spál. TKO   
P kg 1,3370E-05 -3,0980E-08 1,3401E-05 
N kg 3,9489E-03 -1,8170E-06 3,9507E-03 
AOX kg 7,1211E-06 -5,9373E-09 7,1270E-06 
CSB kg 7,5949E-03 -1,3489E-02 2,1083E-02 
BSB5 kg 4,9329E-03 -3,7864E-04 5,3115E-03 
Anorg. soli kg -5,3996E-05 -4,1490E-05 1,2506E-05 
As (liquid) kg 5,9810E-07 1,1556E-16 5,9810E-07 
Cd (liquid) kg 2,0402E-06 2,8236E-16 2,0402E-06 
Cr (liquid) kg 1,1602E-06 2,7922E-16 1,1602E-06 
Hg (liquid) kg 3,8380E-08 1,4118E-16 3,8380E-08 
PAH (liquid) kg 2,6100E-06 2,6100E-06 0,0000E+00 
Pb (liquid) kg 6,1910E-07 1,8411E-15 6,1910E-07 

 
Tab. 24  Porovnání skládkování a spalování 
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Emise škodlivin do ovzduší 

Porovnávány jsou velmi rozdílné způsoby nakládání s komunálním odpadem, proto jsou i 
hlavní emise do ovzduší  každého způsobu jiné.  

Skládkování vykazuje v kladných hodnotách nižší emise NOx a vykazuje nižší výsledný 
SO2-ekvivalent i přesto, že má vyšší emise SO2 než spalování. Porovnání velikosti SO2-
ekvivalentu obou variant je graficky znázorněno na Obr. 20. Emise NOx jsou znázorněny na 
Obr. 21. Spalování je oproti skládkování spojeno s nižšími emisemi do ovzduší HCl, HF a Cu 
a Zn. Dochází-li k úspoře emisí do ovzduší u skládkování, tak dochází také k úspoře emisí u 
spalování.. Spálení odpadu ve spalovně však šetří emise i některých látek, které se v případě 
skládkování pohybují v kladných hodnotách. Jedná se prach, CO, NMVOC, H2S, NH3, PAH a 
PCDD/F. Ke grafickému znázornění byly vybrány emise PCDD/F - Obr. 22  , a NMVOC - 
Obr. 23. 

 
 
 

SO2-ekvivalent

0,00E+00 5,00E-02 1,00E-01 1,50E-01 2,00E-01 2,50E-01 3,00E-01 3,50E-01 4,00E-01

1 t skládkovaného TKO

 1 t spáleného TKO

 

Obr. 20  Grafické znázornění emisí S02 do ovzduší u skládkování a spalování TKO 

 

 

NOx

0,0000E+00 1,0000E-01 2,0000E-01 3,0000E-01 4,0000E-01 5,0000E-01 6,0000E-01

1 t skládkovaného TKO

 1 t spáleného TKO

   

Obr. 21  Grafické znázornění emisí NOx do ovzduší u skládkování a spalování TKO 
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PCDD/F (air)

-2,00E-12 -1,00E-12 0,00E+00 1,00E-12 2,00E-12 3,00E-12 4,00E-12 5,00E-12

1 t skládkovaného TKO

 1 t spáleného TKO

 
 

Obr. 22  Grafické znázornění emisí PCDD/F do ovzduší u skládkování a spalování TKO 
 
 

NMVOC

-3,00E-02 -2,00E-02 -1,00E-02 0,00E+00 1,00E-02 2,00E-02 3,00E-02 4,00E-02 5,00E-02

1 t skládkovaného TKO

 1 t spáleného TKO

 
 

Obr. 23  Grafické znázornění emisí NMVOC do ovzduší u skládkování a spalování TKO 
 
 

 
Skleníkové plyny 
 

Jak bylo popsáno v kapitole 5.1.3 značná část skládkového plynu vznikajícího na skládce 
se nepodaří zachytit a uniká do ovzduší. Složky skládkového plynu patří k významným 
skleníkovým plynům, nejvíce se při skládkování uvolňuje do ovzduší CH4. Nezachycený 
skládkový plyn také není využit spálením v kogenerační jednotce k výrobě energie. Proto je 
zisk z  kogenerace v poměru k teoreticky možnému zisku při spálení celého objemu 
vznikajícího skládkového plynu malý. S tím souvisí i malý bonus z kogenerace započtený do 
výsledků. To je důvodem, proč je výsledná hodnota CO2 ekvivalentu pro skládkování 
komunálního odpadu výrazně vyšší než u spalování. Hodnoty CO2 ekvivalentu pro oba 
porovnávané způsoby jsou graficky znázorněny na Obr. 24. 
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CO2-ekvivalent

0,00E+00 5,00E+02 1,00E+03 1,50E+03 2,00E+03 2,50E+03

1 t skládkovaného TKO

 1 t spáleného TKO

 
 

Obr. 24 Grafické znázornění hodnoty CO2 ekvivalentu u skládkování a spalování TKO 
 
Tuhé odpady 
 

Množství tuhých odpadů ze skládkování je dle výpočtu nižší než ze spalování. Je však 
třeba vzít v úvahu, že do bilance není započítaný samotný komunální odpad ložený na 
skládce. Proto nelze označit skládkování z hlediska produkce tuhých odpadů za výhodnější. 
Výsledky však dávají představu, kolik se tuhého odpadu vyprodukuje v souvislosti 
s nakládáním s komunálním odpadem. V případě skládkování je třeba množství tuhých 
odpadů přičíst k množství odpadu ukládaného na skládku a v případě spalování odečíst od 
množství považovaného za termicky zneškodněné. Je však třeba vzít v úvahu i vlastnosti 
jednotlivých složek tuhého odpadu (míru nebezpečnosti, možnosti využití nebo odstranění) 

 
Emise do vody 
 

Nižší emise do vody s výjimkou anorganických solí vykazuje spalování komunálního 
odpadu oproti skládkování. U řady škodlivin dochází při spalování k úspoře emisí oproti 
výrobě energie z fosilních paliv. Emise do vody se u skládkování obtížně hodnotí, protože 
závisí na kvalitě provedení skládky (těsnící a drenážní systém), hydrologických podmínkách v 
místě skládkového tělesa, systému čištění odpadních vod. Problematické je také vyjádření 
vlivu zpětného rozstřiku skládkové vody na skládkové těleso. Vlivem rozstřiku dochází 
k odparu, závislému na klimatických podmínkách v místě skládky a ke zvyšování koncentrace 
škodlivých látek ve skládce. Proto je třeba brát vypočtené emise do vody pouze jako přibližné 
informativní údaje, platné pouze za podmínek a předpokladů pro jímání a čištění skládkové 
vody. Podmínky výpočtu byly uvedeny v kapitole 6.7.1. 
 

 
Kumulovaná spotřeba primární energie a kumulované vynaložení primární 

energie 
 

Hodnoty KEA a KEV jsou pro obě posuzované varianty uvedeny v Tab. 23. Spalování 
komunálního odpadu má nižší výslednou (součtovou) hodnotu KEA i KEV než skládkování. 
Vlivem bonusu z kogenerace jsou hodnoty záporné, dochází tedy k úspoře. Tyto výsledky je 
třeba brát pouze jako informativní, neboť jsou založeny na výpočtu pracujícím s daty 
získanými hrubým odhadem. 
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• KEA  (kumulované vynaložení primární energie) je součet všech primárních vstupů 
energie do vyšetřovaného procesu, včetně vstupů potřebných pro výrobu pomocného 
(např. stavebního, konstrukčního) materiálu a pro dopravu. Jedná se o prvotní hrubou 
bilanci. KEA odpovídá faktoru spotřeby primární (neobnovitelné) energie definovanou 
evropskou normou. 

• KEV  (kumulovaná spotřeba primární energie) se liší od KEA tím, že zde sice je 
zahrnuta primární spotřeba energie vyšetřovaného procesu, ale bez uvažování 
výhřevnosti látek, které mohou být použity jako stavební nebo konstrukční. 
 

6.9  Porovnání výrob elektrické energie spalováním komunálního 
odpadu, černého uhlí a hnědého uhlí 

 
Pro lepší představu byla spočítána v programu Gemis bilance porovnávající výrobu 

elektrické energie z komunálního odpadu ve spalovně uvažované v této práci, z hnědého a 
černého uhlí v elektrárnách. Pro výpočet byl použit výše popsaný model spalovny bez 
zohlednění bonusu z kogenerace, dále model nové elektrárny spalující černé uhlí převzatý 
z databáze programu Gemis a model nové elektrárny na hnědé uhlí. Výstupy jsou vztaženy na 
1 TJ poptávané elektrické energie.Výsledky mají sloužit k lepšímu ohodnocení elektrické 
energie získané spálením komunálního odpadu a ukázat přibližné srovnání variant. Podrobné 
výsledky emisí do ovzduší a produkce skleníkových plynů uvolněné v souvislosti s výrobou 1 
TJ elektické energie jsou uvedeny v Tab. 25. Grafické porovnání u vybraných emisí je na 
Obr. 25 , Obr. 26, Obr. 27 a  Obr. 28. 

 
 
 

 
 

Obr. 25  CO2 ekvivalent u různých způsobů výroby 1 TJ elektrické energie 
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TKO 

1,04E+03 

629,300378 

39,4159309 

845,766452 

1,0674562 

5,03E-02 

2,4218919 

43,0364765 

1,70278392 

2,45E-07 

3,75E-06 

2,21E-07 

4,49E-07 

8,25E-07 

1,33E-07 

7,89E-06 

5,80E-10 

4,80E-06 

7,24E-12 

 

HNEDE 
UHLI 

5,87E+02 

6,88E+02 

359,896841 

465,421057 

4,52695692 

1,12E-01 

20,3108334 

124,950438 

4,90143354 

 9,82E-07 

6,02E-05 

2,20E-07 

1,16E-07 

7,60E-07 

2,53E-07 

9,87E-07 

2,25E-11 

4,83E-06 

7,20E-12 

 

CERNE 
UHLI 

1,67E+02 

1,80E+02 

103,2 

110,384 

1,84E-01 

8,32E-03 

7,04672 

48,2498 

8,09819 
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EMISE DO VZDUCHU 

varianta /  [kg] 

TOPP-ekvivalent 

SO2-ekvivalent 

SO2 

NOx 

lHCl 

HF 

prach 

CO 

NMVOC 

H2S 

NH3 

As (air) 

Cd (air) 

Cr (air) 

Hg (air) 

Ni (air) 

PAH (air) 

Pb (air) 

PCDD/F (air) 

 

TKO 

1,65E+05 

1,62E+05 

22,8872911 

10,8295173 

4,41E-07 

5,54E-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HNEDE UHLI 

3,20E+05 

3,17E+05 

22,2747993 

9,2418657 

6,91E-06 

8,68E-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERNE UHLI 

2,47E+05 

2,14E+05 

1,33E+03 

6,51999605 

5,97E-06 

7,51E-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLENÍKOVÉ PLYNY 

varianta  / [kg] 

CO2-ekvivalent 

CO2 

CH4 

N2O 

perfluormetan 

perfluoretan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

Tab. 25 Porovnání způsobů výroby 1 TJ elektrické energie 
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Obr. 26  SO2 ekvivalent u různých způsobů výroby 1 TJ elektrické energie 
 

 
 

 
 

Obr. 27 Emise NOx  u různých způsobů výroby 1 TJ elektrické energie 
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Obr. 28 Emise PCDD/F  u různých způsobů výroby 1 TJ elektrické energie 
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7. Závěr  
 

Na popis metodiky LCA je zaměřena úvodní část této práce. Podává souhrnné informace 
potřebné k provádění studií metodikou životního cyklu, popisuje možnosti použití a přínosy 
těchto studií. 

Dále je v práci řešena problematika nakládání s komunálním odpadem, s cílem podat 
základní informace o těchto způsobech a zpracovat jejich studii metodikou LCA. Analýza 
byla provedena pomocí software GEMIS 4.3. 

Z výsledků  analýzy vyplývá, že skládkování s využitím skládkového plynu je možné 
považovat za méně vhodný způsob nakládání s komunálním odpadem než spalování 
v moderní spalovně. Toto tvrzení je podpořeno tím, že se značná část skládkového plynu 
nepodaří zachytit a energeticky využít. Skládkový plyn, který se dostane do atmosféry má 
zásadní vliv na skleníkový efekt, tedy na globální změny klimatu na naší planetě. 
Dominantním skleníkovým plynem unikajícím při skládkování do atmosféry je CH4, ostatní 
skleníkové plyny produkuje skládkování v menším množství, než spalování. Přesto je u 
skládkování výsledná hodnota CO2 ekvivalentu, který vyjadřuje souhrnné působení všech 
skleníkových plynů, výrazně vyšší než u spalování. V neprospěch skládkování hovoří i fakt, 
že CH4 lze použít jako hodnotné palivo.Tvorba skládkového plynu není na klasických 
skládkách optimalizována a závisí na obsahu organického uhlíku. Je však třeba vzít v úvahu, 
že ve studii není hodnocen vliv doby uvolňování emisí skleníkových plynů do ovzduší. U 
sládkování dochází k pozvolnému vývinu a uvolňování skládkového plynu po dobu 50 let, 
kdežto při spalování se skleníkové plyny dostanou do ovzduší bezprostředně po spálení 
komunálního odpadu. Skládkování je také spojeno s vysokými emisemi do vody. Emise do 
vody jsou však spočteny pro hrubý bilanční odhad skládkových vod. Proto je třeba brát jejich 
vypovídající hodnotu pouze jako informativní. Spalování vykazuje výrazně vyšší emise NOx 
do ovzduší. 
Česká republika přijala zákony týkající se snížení skládkování biologicky rozložitelných 

složek komunálního odpadu. Do roku 2010 má v plánu zvýšit podíl energetického využití 
komunálního odpadu na 800 000 t/rok. To představuje přibližně 20 % celkové produkce 
komunálních odpadů. Nakládání s komunálním odpadem by mělo směřovat k vyššímu podílu 
spalování a kompostování biodegradabilních složek odpadu s využitím bioplynu. Výsledky 
zde zpracované studie správnost tohoto postupu potvrzují. Připomeňme ale, že nejlepší 
způsob řešení odpadové otázky je odpad neprodukovat. Je jisté, že vzniku odpadu se nejde 
zcela vyhnout, spousta se ho však produkuje zcela zbytečně. Pozornost by se tedy neměla 
upírat pouze k zneškodňování a využívání odpadu, ale také ke způsobům prevence jejich 
vzniku. 

Do budoucna je třeba dále rozvíjet systémy čištění spalin. Je třeba snižovat energetickou 
náročnost těchto systémů a zvyšovat jejich účinnost. Velkým přínosem v oblasti spalování 
bude, podaří-li se plošně vyžívat pěstování řas na spalinovém CO2. Dále je třeba 
optimalizovat spalovací proces. S tím souvisí i třídění odpadu. Budou-li se vytříděné složky 
odpadu spalovat samostatně za příznivějších podmínek, dojde ke snížení emisí vystupujících 
ze spalovacího zařízení. 

 

 

 



 
 

78 

Seznam použitých zkratek  
 
AU – Aromates - Aromatické uhlovodíky 
BSK5 - Biochemical Oxygen Demand  - Biochemická spotřeba kyslíku (5 dní) 
CERTH/ISFTA -  Centre for Research and Technology Hellas/ institute for Solid Fuels 
technology  and Applications 
CHSK - Dichromate Value - Chemická spotřeba kyslíku 
ČEA - Česká energetická agentura 
ČR - Česká republika 
DP -  Dopravní podnik 
EIA -  Environmentální management 
EPE - karton 
EPS  - pěnový polystyren 
GEMIS  - Global Emission Model for Integrated Systems 
HDPE - High Density Polyethylene - Polyetylen o vysoké hustotě 
JETE - Jaderná elektrárna Temelín 
KEA  - Kumulované vynaložení primární energie 
KEV  - umulovaná spotřeba primární energie) 
KMA  - umulovaná spotřeba materiálu) 
LC  - Life Cycle - Životní cyklus 
LCA  - Life Cycle Analysis - Analýza životního cyklu 
LCC - Life Cycle Cost - Výpočet nákladů cyklu 
LCI  - Life Cycle Inventory -  Inventarizační analýza 
LCIA   - Life Cycle Impact Assessment - Posuzování dopadů 
MDF -  Medium Density Fireboard - Dřevovláknitá deska hobra 
MFA  - Analýza materiálových toků 
MŽP - Ministerstvo životního prostředí 
NMVOC - Nemethanové těkavé organické sloučeniny 
NOx   - Nitrogen oxide Oxidy dusíku 
PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PAU - Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PCB - Polichlorinated Biphenyls - Polychlorované bifenyly  
PCCD/F - Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofuorany 
PET - Polyetyléntereftalát (materiál používaný na výrobu nápojových obalů) 
SFA - Analýza látkových toků 
SFŽP ČR - Státní fond životního prostředí České republiky 
TKO - Tuhý komunální odpad 
TV  - televizní přístroj 
TOPP ekvivalent - Souhrnné vyjádření přízemního ozónu (látky. způsobují letní smog). 
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