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ÚVOD 

Předložená práce zpracovaná na téma Koncepce termického zpracování odpadů z komunální 

sféry sestává z 127 stran textu obsahujícího 52 obrázků, 42 tabulek a 12 příloh, z toho 6 povahy 

detailní projektové dokumentace (technologická schémata v úrovni PID). Práce se opírá o 97 

literárních sdělení a vlastní publikační činnost představovanou 13 publikacemi 

v renomovaných časopisech nebo příspěvky na konferencích, v nichž Ing. Frýba v 5 případech 

vystupuje jako první autor a v 8 publikacích jako spoluautor. Použitá citovaná literatura i vlastní 

publikační činnost svědčí o dobré orientaci autora v řešené problematice, dobré publikační 

činnosti a o jeho postupné orientaci od zpracování odpadů v komunální sféře na praktické 

aplikace v oblasti čistírenských kalů. 

 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE A AKTUÁLNOST ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Odpadová politika EU se v souladu s přijatým návrhem akčního plánu oběhového hospodářství 

orientuje proti ukládání odpadů a podporuje zabránění vzniku odpadů, jejich minimalizaci a 

recyklaci formou tzv. technologických úprav nebo také materiálové transformace. Mění se 

legislativa a pohled na nakládání s čistírenskými kaly, některé státy již považují za neudržitelné 

současné způsoby nakládání s čistírenskými kaly s ohledem na stále rostoucí výskyt 

mikropolutantů a velmi průkazná zjištění jejich negativním vlivu na živočichy i člověka. 

Termické procesy zpracování se pokládají za jediné naplňující aktuální požadavky.  Proto je 

tematické zaměření disertační práce vysoce aktuální, neboť úzce souvisí s tématikou nakládání 

a energetického využívání odpadů, přičemž silná poptávka po praktické aplikaci je vnímána již 

i v ČR a připravují se první aplikace. Předložená disertační práci částečně vyplňuje hlad po 

podkladových materiálech pro rozhodovací procesy při projektové a investiční přípravě, neboť 

detailní materiálové a energetické bilance rozhodují o nákladech řešení. Jde o cenný příspěvek 

k řešení problémů spojených s procesem termického zpracování čistírenských kalů jako 

odpadů. V případě čistírenských kalů je přístup k řešení ojedinělý tím, že procesy termického 

zpracování kalů je nezbytné úzce kombinovat se stávající strukturou kalového hospodářství 

čistíren odpadních vod (ČOV), kde se rovněž využívá teplo a je zároveň produkována elektrická 

energie při využití bioplynu. Práce se plně zaměřila na tento cíl a ukazuje, že je zde silná 

závislost efektivnosti řešení na množství zpracovávaného kalu.  

 



Oponentní posudek disertační práce Ing. Lukáš Frýba 

2/5 

 

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Primární cíl disertační práce je návrh technologické soustavy pro zpracování kalů z čistíren 

odpadních vod, který je založen na termickém zpracování a u kterého by při kombinaci různých 

procesů využívajících teplo (anaerobní stabilizace, termická hydrolýza, sušení, spoluspalování 

nebo monospalování, pyrolýza, zplyňování) bylo možné dosáhnout energeticky soběstačný 

režim, eventuálně produkovat energii pro externí využití.  

Disertační práce se orientuje na dva stěžejní problémy. Cílem první části jsou návrhy procesně 

reálných kombinací známých technologií termického zpracování kalů. Na základě hmotových 

a energetických bilancí jsou následně sestaveny výpočtové mechanismy popisující využití 

energetického potenciálu kalů a s tím související produkce a spotřeba elektrické a tepelné 

energie.  

Cílem druhé části práce bylo předložit metodiku hodnocení navržených procesů, kde by na 

základě definovaného kritéria bylo provedeno porovnání variant z hlediska účinnosti produkce 

a spotřeby energií.  

Cíle disertační práce jsou přehledně formulovány v kapitole 1.1. Stanovené cíle byly konkrétní 

a k jejich dosažení přispělo, že disertant se aktivně podílel na činnosti řešitelského týmu 

projektu Waste-to-Energy Competence Centre –TE 02000236 (WtECC), kde s dalšími 

pracovníky vytvořil návrh sestavy zpracovatelské linky termického zpracování anaerobně 

stabilizovaných kalů v provozním měřítku. Ke zpracování disertační práce napomohlo i 

zapojení v týmu zaměstnavatele do spolupráce se zahraničními specializovanými firmami.  

 

HODNOCENÍ ZVOLENÉHO POSTUPU ŘEŠENÍ PROBLÉMU A SPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ  

Zvolená strategie pro dosažení cílů disertační práce je logická a svědčí o koncepčním a do praxe 

orientovaném přístupu autora. Disertační práce je plně zaměřena na materiálovou a 

energetickou transformaci kalů, přičemž základem je posouzení energetické bilance zvolených 

procesů a jejich kombinací. Toto zaměření se odráží i v členění práce. 

Logicky je nejprve rozebrána celková situace v odpadovém hospodářství a situace produkce 

čistírenských kalů v ČR. Na to navazuje popis legislativní situace, která se v posledních letech 

změnila s ohledem za změny kvality kalů a která se ještě bude měnit z hlediska využívání kalů 

na zemědělské půdě. Je tak prokazováno, že zaměření na termické procesy je logické a 

perspektivní, neboť výhledový posun od přímé aplikace kalů k termické transformaci je 

evidentní. Využitím dostupných a citovaných literárních zdrojů prokázal disertant, že s řešenou 

problematikou je dostatečně obeznámen. Je evidentní, že finální produkty termického 

zpracování kalů budou předmětem jejich dalšího využívání, k tomuto bych v diskuzi uvítal 

stanovisko autora.  

V disertační práci autor provedl technologické návrhy a vyhodnocení efektivnosti podle 

navržené metodiky pro zpracování odvodněného anaerobně stabilizovaného kalu 

produkovaného čistírnou odpadních vod pro lokalitu se 100 tis. EO (2,5 kt/r) a 1 mil. EO (25 

kt/r). Vstupní parametry pro zpracovávaný kal byly získány na školitelském pracovišti, další 

parametry pak převzetím od špičkových firem z oboru nízkoteplotního sušení a termické 
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hydrolýzy. Autor se správně zabýval optimalizací sušení kalu jako klíčovým problémem 

technologické linky, neboť jde o proces energeticky náročný, avšak ve variantě nízkoteplotního 

sušení velmi dobře implementovatelný do sestavy kalového hospodářství ČOV, neboť je zde 

produkováno nízkopotenciální teplo využitelné pro tento typ sušení. Autor má evidentně 

v současné době opravdu detailní poznatky v oblasti nízkoteplotního sušení a s výhodou je 

využil při sestavení výpočtových modelů a technologických schémat. Byly evidentně využity i 

profesní zkušenosti získané ze spolupráce se špičkovou zahraniční firmou. Vytvoření výpočetní 

modelu nízkoteplotní sušárny v programu MS Excel s využitím rozhraní VBA je významným 

příspěvkem k navrhování tohoto procesu.  

Pro posouzení problematiky spoluspalování čistírenských kalů pak autor využil poznatky 

získané na školícím pracovišti. Za elegantní považuji využití kritéria podle metodiky EU pro 

hodnocení spaloven komunálních odpadů a vhodnosti jejich zařazení do kategorie zařízení na 

energetické využití odpadů, kdy úpravou kritéria pro účely srovnávání posuzovaných variant 

kalového hospodářství získal vztah, plně využitelný i pro termické zpracování kalů, kdy jsou 

používány i jiné procesy než pouze spalování. Proto tabulku č.34 a závěry činěné ze získaných 

hodnot, považuji za klíčové výstup práce.   

Na základě seznámení se s disertační prací Ing. Frýby konstatuji, že stanovené cíle byly 

splněny. Autor samostatně zpracoval dílčí problémové bloky nízkoteplotního sušení, termické 

hydrolýzy a zahrnul je do modelu, který umožňuje simulovat chování sestavy nízkoteplotní 

sušárny a spalovny kalu v závislosti na proměnné výstupní sušině kalu ze sušárny. Výstupy 

z modelu umožňují vyhodnotit dopady na produkci a spotřebu energií. Autor zahrnutím procesu 

termické hydrolýzy kalu ukazuje i cestu pro dosažení soběstačnosti termického zpracování 

kalů, neboť tento proces zvyšuje produkci bioplynu a současně zvyšuje odvoditelnost kalu, a 

tak snižuje následné náklady na sušení kalu a finální termickou likvidaci. Na provedené analýzy 

ovlivnění zvolené technologické koncepce zpracování kalů a energetické bilance bude logické 

navázat zhodnocením ekonomických ukazatelů, pro tento krok autor poskytl dostatek podkladů 

i vypracováním příkladu dimenzování technologie v kap. 11. Za významné považuji zjištění, 

že pro sestavu sušárny a monospalování anaerobně stabilizovaných kalů existuje mezní hodnota 

sušiny odvodněného kalu jako vstupu do nízkoteplotní sušárny, kdy pro dosažení energetické 

soběstačnosti je nezbytné disponovat kalem o sušině minimálně 28 % sušiny na vstupu do 

sušárny, přičemž sestava je plně soběstačná z hlediska tepelné energie při sušení na 90 % 

sušiny. 

Celkový postup řešení hodnotím jako logický a technicky kvalifikovaný. Použitý matematický 

aparát výpočetního modelu sušárny v programu MS Excel s využitím rozhraní VBA a jeho 

implementace do programu W2E jsou vhodným řešením problému.  

Hlavní přínos disertační práce Ing. Frýby spatřuji zejména v rozšíření simulačních modelů o 

blok nízkoteplotního sušení a zahrnutí tohoto modelu do simulačních nástrojů využitelných při 

hodnocení provozu zařízení pro zpracování odpadů. Jako podporu koncepčnímu plánování a 

nástroj pro rozhodovací mechanismy v oblasti termického zpracování kalů pak vítám 

modifikaci kritéria R1 tak, že je plně využitelné i pro termické zpracování kalů. 
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FORMÁLNÍ STRÁNKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Po formální stránce je práce logicky strukturovaná, formulace závěrů jsou srozumitelné a 

výstižné, grafická úprava i zobrazení jsou velmi názorné. Lze konstatovat, že formální úprava 

a jazyková úroveň odpovídá požadavkům kladeným na doktorské disertační práce. 

Doktorand se nevyhnul některým formálním chybám ve finální verzi práce, což mohlo být 

ovlivněno externí formou druhé fáze doktorského studia. Text disertační práce obsahuje 

minimum překlepů, nicméně poukazuji pouze na následující: 

• na str. 32 se objevuje 2x termín „melanogeneze“, evidentně má jít o termín 

metanogeneze 

• na str. 49 je uvedeno „pylýzního“ oleje, má být pyrolýzního 

• v grafech na Obr. č. 32 a 33 str.70 jsou popisky osy x uprostřed grafu 

• na str. 70 je překlep ve slově Příloze 

• zkratka VL je v seznamu zkratek použita jak pro organické látky, tak i pro organický 

podíl, podobně zkratka TH pro Tuhý zbytek a současně pro Termická hydrolýza.     

 

NÁMĚTY K DISKUZI, PŘIPOMÍNKY A DOTAZY  

I přes celkově kladné hodnocení mám k předložené práci některé připomínky:  

• Str. 88, Tabulka 33 je v nadpisu uvedeno, že spotřeby jsou na 1 t sušiny směsného 

surového kalu, ale v tabulce jsou uvedeny jednotky bez tohoto rozměru 

• Str. 91, je pod tabulkou uvedena tato věta: „Varianta s anaerobní stabilizací a 

využíváním bioplynu v kogeneračních jednotkách (varianta Kap2Var1) vychází i přes 

složitější technologické řešení výhodněji ve srovnání s variantou přímého spalování 

směsného surového kalu (varianta Kap2Var1).“  Jaké je správné znění věty, aby dávala 

smysl? 

• V kapitole 11 autor předvedl dimenzování možné technologické linky zpracování kalů 

pro 1 mil. EO. Proč nebylo provedeno obdobné dimenzování pro druhou posuzovanou 

variantu s kapacitou 100 tis. EO? 

• Na sušený kal je stále pohlíženo jako na odpad, jak se autor dívá na možnost 

spoluspalování sušeného kalu s jinými palivy v českých podmínkách? Je reálné, že se 

v ČR rozvine monospalování sušených čistírenských kalů, které je nejvýhodnější pro 

výhledové získávání fosforu?  

 

Polemizuji však s autorem, který v Závěru na str. 105 konstatuje, přímé spalování směsného 

surového kalu je výhodné pouze v případech, kde není zavedena již stávající anaerobní 

stabilizace. Slovo „výhodné“ může platit pouze jen pro energetický pohled, jinak spalování 

surového kalu se téměř všude opustilo (poslední příklad je změna kalového hospodářství na 

ČOV Vídeň), neboť úprava surového kalu před spalováním je natolik náročná, že její náklady 

posunují i energetický pohled do nevýhodné polohy. 
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ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Předložená dizertační práce je výsledkem řešení konkrétního a společensky aktuálního 

vědeckého problému a prokazuje schopnost doktoranda samostatně tvůrčím způsobem 

pracovat. Doktorská disertační práce Ing. Frýby zpracovaná na téma Koncepce termického 

zpracování odpadů z komunální sféry splnila vytčené cíle a přináší značný objem poznatků a 

nástrojů využitelných při další výzkumu, plánování, projektové přípravě a realizaci zařízení pro 

termické zpracování čistírenských kalů jako odpadů, jejichž současné způsoby nakládání 

musíme v nejbližší době změnit k termickým metodám. Doktorská disertační práce dosvědčuje, 

že doktorand má široký přehled o řešené problematice a že doktorand má předpoklady pro 

samostatnou a koncepční badatelskou práci, tedy splňuje požadavky, které jsou na disertační 

práce kladeny zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

Disertační práci Ing. Lukáše Frýby doporučuji k obhajobě a doporučuji, aby po zodpovězení 

všech připomínek a celkově úspěšné obhajobě práce byla panu Ing. Lukáši Frýbovi ve smyslu 

Zákona o vysokých školách udělena vědecká hodnost „Philosophiae doktor (Ph.D.)“ 

 

 

V Praze dne 19. února 2019 

 

    

 

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA 

SMP CZ a.s. Praha 


