
 

 

Podklady pro oblast 
podpory odpadového a 
oběhového hospodářství 
OPŽP 2021 – 2027 

Energetické využití 
odpadů 

29. 5. 2020 



  

1  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Obsah 
1. Úvod ............................................................................................................................................. 2 
2. Definice pojmu EVO v legislativě ČR a EU .................................................................................. 3 
2.1 Legislativa ČR ........................................................................................................................ 4 
2.2 Legislativa EU ........................................................................................................................ 6 

3. Současný stav energetického využití odpadů .............................................................................. 8 
3.1 Úvod ....................................................................................................................................... 8 
3.2 Zařízení pro energetické využití odpadů ............................................................................... 8 
3.2.1 Technologie ....................................................................................................................... 9 
3.2.2 Ekonomika projektu ......................................................................................................... 10 
3.2.3 Existující zařízení ............................................................................................................ 15 
3.2.4 Připravované projekty ...................................................................................................... 19 
3.2.5 Sítě centrálního zásobování teplem ................................................................................ 21 
3.2.6 Potenciál úspory skleníkových plynů .............................................................................. 24 

3.3 Bioplynové stanice ............................................................................................................... 25 
3.3.1 Úvod ................................................................................................................................ 25 
3.3.2 Existující zařízení ............................................................................................................ 25 
3.3.3 Technologie podporující zpracování BRO v bioplynových stanicích ............................... 27 
3.3.4 T-E modely ...................................................................................................................... 34 

3.4 Tuhá alternativní paliva ........................................................................................................ 40 
3.4.1 Existující zařízení ............................................................................................................ 42 
3.4.2 Potenciál využití TAP ....................................................................................................... 43 

4. Alternativní technologie EVO ..................................................................................................... 45 
4.1 Charakteristika procesů ....................................................................................................... 45 
4.1.1 Podstatné aspekty využití energoplynu v tepelných strojích ........................................... 48 

4.2 Srovnání přínosů klasický vs alternativní technologií energetického využití pomocí LCA .. 48 
4.3 Stav alternativních technologií zaměřených na výrobu energie v mezinárodním kontextu 51 
4.4 Waste-to-Chemicals ............................................................................................................. 52 
4.4.1 Zplyňování pro výrobu chemických látek ........................................................................ 52 
4.4.2 Plasmové zplyňování pro výrobu chemických látek ........................................................ 53 

5. Potenciál odpadů pro energetické využití v ZEVO ..................................................................... 55 
5.1 Produkce vs. zpracování odpadu ........................................................................................ 55 
5.2 Potenciální hmotnostní tok .................................................................................................. 56 
5.3 Změna trendu v historických datech .................................................................................... 60 
5.4 Souhrn popisu sítě ............................................................................................................... 63 

6. Potenciál BRO a BRKO vhodných pro energetické využití ........................................................ 64 
6.1 Produkce vs. zpracování odpadu ........................................................................................ 64 
6.2 Potenciální hmotnostní tok .................................................................................................. 65 
6.3 Souhrn popisu sítě ............................................................................................................... 67 

7. Budoucí potenciál odpadů pro ZEVO......................................................................................... 69 
7.1 Souhrn ................................................................................................................................. 74 

8. Návrh optimální sítě zařízení ZEVO ........................................................................................... 75 
8.1 Uvažované technologické koncepty .................................................................................... 75 
8.2 Doprava a dopravní náklady ................................................................................................ 77 
8.3 Výsledky výpočtu ................................................................................................................. 77 
8.4 Závěr k návrhu sítě ZEVO ................................................................................................... 85 

9. Seznam tabulek a obrázků ......................................................................................................... 86 
10. Přílohy ........................................................................................................................................ 88 

Příloha A: Seznam zařízení s platným souhlasem k provozování zařízení k využití odpadu jako 
paliva nebo k výrobě energie............................................................................................................. 88 
Příloha B: Katalogová čísla odpadů vhodná k energetickému využití v ZEVO ................................. 90 
Příloha C: Kódy nakládání ................................................................................................................. 94 
Příloha D: Katalogová čísla odpadů vhodná k energetickému využití v BPS ................................... 96 

 
 



  

2  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

1. Úvod 

Tato analýza byla vypracována společností EY ve spolupráci s následujícími subdodavateli. 

► Vysoké učení technické v Brně v zastoupení Martin Pavlas, Radovan Šomplák, Ondřej Putna, 
Michal Touš, Jaroslav Pluskal 

► Dekonta, a.s. v zastoupení Petra Vítková, Boris Urbánek 

► Green Solution s.r.o. v zastoupení David Hrabina, Terezie Pačesová a Michal Tenkrát 

► Iva Zeroníková 

► Za EY se projektu účastnili Jaroslav Vodáček, Martin Veverka, Linda Maršíková a Jiří Čenský 

Objednatel:    Zpracovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR   Ernst & Young, s.r.o. 
Vršovická 1442/65    Na Florenci 2116/15 
100 10 Praha 10   110 00 Praha 1 
IČO: 00164801    IČO: 26705338 

 
Účelem této zprávy je prezentovat Objednateli závěry nezávislé a objektivní analýzy „Podklady pro 
oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v 
Operačním programu Životním prostředí 2021 – 2027“. Předmětem je vypracování podkladového 
dokumentu vyhodnocujícího současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální 
úrovni. Podklady byly vypracovány z veřejných zdrojů, materiálů poskytnutých MŽP a CENIA a zdrojů 
jednotlivých zpracovatelů s pečlivostí a řádností. Analýza vychází také z již zpracovaných studií 
v oblasti odpadového hospodářství. Cílem bylo poskytnout nezávislé, objektivně podložené a 
konzistentní závěry, zjištění, a především doporučení pro Programový dokument Operační program 
Životního prostředí 2021 – 2027. Objednatelem analýzy je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 
Obsahem Podkladů je zpracování informací o existující síti zařízení pro nakládání s odpady (včetně 
kapacit) na celostátní úrovni i pro jednotlivé kraje České republiky a informace o plánovaných 
projektech na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Vyhodnocení 
současného stavu a dostatečnosti sítě zařízení je provedeno na základě produkce a nakládání 
s definovanými odpadními toky, kdy data byla pro účely zpracování poskytnuta CENIA z informačního 
systému MŽP ISOH a současně je čerpáno z veřejné databáze VISOH. Na základě analýzy stávající 
sítě navazuje zpracovaný návrh optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Předloženou část zpracovalo Vysoké učení technické v Brně. 
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2. Definice pojmu EVO v legislativě ČR a EU 

Cílem předkládaného dokumentu je vyhodnotit potenciál energetického využití odpadů v podmínkách 
ČR. Předmětem této kapitoly je definování pojmu „energetické využití“ v rámci legislativy ČR. Termický 
rozklad odpadu, jehož cílem je získání energie, může být prováděn několika způsoby, dle množství 
přiváděného vzduchu vyjádřeného přebytkem alfa, viz Obr. 1. 
 
Obr. 1: Termický rozklad materiálu 

 

Zdroj: Lamers
1

 

Podstechiometrickými procesy (alfa <1) se zabývá kapitola 4. Procesy probíhající za přebytku kyslíku 
(alfa >1), jakožto celosvětově rozšířená řešení pro využívání zbytkových komunálních odpadů jsou 
popsány v kapitole 3.2. Technologie anaerobní fermentace biologicky rozložitelných odpadů, které 
rovněž spadají do energetického využití, jsou analyzovány v kapitole 3.3. 
 
Termické zpracování odpadů spalováním je určitou formou recyklace tepelné energie obsažené 
v odpadech. Tento proces může být uskutečňován různými technologickými postupy, které sice 
dosahují žádaný efekt odstranění odpadů, ovšem z hlediska účinnosti využití vznikající energie se 
mohou mezi sebou výrazně lišit. Z toho důvodu jsou v právních předpisech týkající se termického 
zpracování odpadů zavedeny pojmy „odstraňování odpadů“ a „energetické využití odpadů“ (EVO), které 
se po stránce technického i právního výkladu od sebe liší. 
 
V této kapitole jsou zobrazeny výsledky analýzy právních pojmů „odstraňování odpadu“ a „energetické 
využití odpadů“ provedené na základě právních předpisů České republiky a dotčených předpisů 
Evropského společenství. Posouzení nebo zařazení technologie termického zpracování odpadů do 
kategorie „energetického využití“ nebo pouze do kategorie “odstraňování odpadů“ není samoúčelné 
a může mít značný vliv na povolovací hodnocení technické úrovně určitého technologického způsobu 
nakládání s odpady, pro udělení povolení vývozu, dovozu nebo tranzitu odpadů přes hranice cizích 
států apod. Obecným cílem v souladu s hierarchií nakládání s odpady je upřednostňovat energetické 
využití nad odstraněním. 
 
Přestože je v platnosti celá řada právních norem, které zahrnují oba výše zmíněné pojmy, jak bude 
ukázáno dále, tak k předmětnému členění způsobu nakládání s odpady k využití a odstraňování není 

 
1

 Lamers F.,Advanced Thermal Treatment Technologies for Waste, In Energie aus Abfall,2011, München, ISBN 978-3-935317-
69-6. 
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v zemích Evropské unie souhlasné stanovisko a na různých úrovních jsou k tomuto problému vedeny 
diskuse. I na půdě Evropského parlamentu již převládl názor, že je nutné vypracovat společnou směrnici 
o nakládání s odpady, která bude kromě jiného obsahovat kritéria pro využívání, resp. odstraňování 
odpadů. 
 
Dotčené právní předpisy a zdroje jsou: 

► ČR 

► Zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15. 05. 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

(dále jen jako zákon o odpadech) 
2
 

► Zákon č. 201/2012 Sb., ze dne 02. 05. 2012 o ochraně ovzduší (dále jen jako zákon o ochraně 

ovzduší)
3
 

► Zákon č. 165/2012 Sb., ze dne 31. 01. 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů (dále je jako zákon o podporovaných zdrojích)
4
 

► Plán odpadového hospodářství ČR (POH) na období 2015 až 2024
5
 

► EU 

► Směrnice evropského parlamentu a rady 2000/76/ES ze dne 04. 12. 2000 o spalování odpadů
6
 

► Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/98/ES ze dne 19. 11. 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic
7
 

► Guidelines R1 energy efficiency 2011
8
 

 

2.1 Legislativa ČR 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále též „zákon o odpadech“) 
stanoví v § 9a hierarchii způsobů nakládání s odpady, kdy nejvýše se nachází „předcházení vzniku 
odpadů“. Předcházení vzniku odpadů je dále upraveno v §10 téhož zákona. Podle zákona o odpadech 
má recyklace (materiálové využití) přednost před energetickým využitím, a to má opět přednost před 
odstranění odpadu. 
 
Definice využití odpadu je de facto konkretizována v ustanovení § 4 písm. r) zákona o odpadech, dle 
kterého je „využitím odpadů – činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že 
nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů podle 
§ 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden 
příkladný výčet způsobů využití odpadů,“. 
 
V příloze č. 3 zákona o odpadech je dána upřesněno energetické využití odpadů, které je vyjádřené 
kódem R1, tj. „Využití odpadu způsobu obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie.“ 
Spalování odpadů (tj. technologickými procesy s nadstechiometrickým přívodem vzduchu) se dále 
týkají §22 a §23 zákona o odpadech kde je uvedeno: 

 
2

 Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Sbírka zákonů č. částky 
71/2001 
3

 Zákon č. 201/2012 Sb ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší, Sbírka zákonů č. částky 69/2012. 
4

 Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, Sbírka zákonů č. částky 59/2012. 
5

 Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024. listopad 2014 
6

 Directive 2000/76/EC of the European parliament and of the council on the incineration of waste, Official Journal of the 
European Communities, 2000, L 332/91. 
7

 Directive 2008/98/EC of the European parliament and of the council on waste and repealing certain Directives, Official Journal 
of the European Union, 2008, L 312/3. 
8

 Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of 
municipal solid waste according to annex II of Directive 2008/98/EC on waste, European Commission, 2011. 
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► § 22:  

► Odst. 1 Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy 
o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.  

► Odst. 2 Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného 
odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 
► § 23:  

► Odst. 1 Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně 
energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 
v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet 
je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu.  

► Odst. 2 Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, 
jsou zařízeními k odstraňování odpadů. 

POH ČR na období 2015 až 2024 definuje cíl SKO po vytřídění materiálově využitelných složek, 
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů zejména energeticky využívat v zařízeních 
k tomu určených v souladu s platnou legislativou. Toho má být mimo jiné docíleno následujícími 
opatřeními: 

► Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných komunálních odpadů tak, aby jeho 
výše znevýhodňovala skládkování těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 (2030 dle 
návrhu nového Zákona o odpadech) zakázáno skládkovat.  

► Zařadit SKO mezi odpady, u nichž se předpokládá zákaz skládkování. 

► Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení 
energetického využití odpadů (zejména SKO). 

► V adekvátní míře energeticky využívat SKO v ZEVO bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho 
úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy. 

Vzorec pro výpočet energetické účinnosti, která rozhoduje, zda se nakládání s odpadem v zařízení 
považuje za EVO nebo odstraňování je pak uveden v příloze č. 12 zákona o odpadech: 
 

Energetická účinnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 

Kde: 
Ep se rozumí roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak, 
že se energie ve formě elektřiny vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené pro komerční využití 
hodnotou 1,1 (GJ/ rok). 

Ef se rozumí roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry (GJ/rok). 

EW se rozumí roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané za 
použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok). 

Ei se rozumí roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok). 0,97 je činitelem energetických ztrát 
v důsledku vzniklého popela a vyzařování.“ 

Tento vzorec se použije v souladu s referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách pro 
spalování odpadů. Nejnižší požadovaná výše energetické účinnosti pro využívání odpadů způsobem 
R1: 

► Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení před 1. lednem 2009 - 0,60 

► Pro zařízení, která získala souhlas k provozu zařízení po 31. prosinci 2008 - 0,65 

 
Tato veličina je však bezrozměrné kritérium, které za určitých okolností a v důsledku dosazování v tzv. 
ekvivalentních jednotkách může přesahovat hodnotu 1 (vysoká dodávka tepla + moderní účinné 
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technologie). Více se hodnocení kogeneračních systémů, významu energetické účinnosti a dalších 

podobných kritérií věnuje Pavlas
9
. 

Zařízení, které nesplní prahovou hodnotu 0,65 je kategorizováno jako zařízení pro odstranění odpadů 
a je na něj takto nahlíženo i z pohledu hierarchie nakládání s odpady. Stejně jako skládkování se jedná 
o nejméně preferovanou formu, která nepřispívá ke splnění regionálních i národních cílů v oblasti využití 
odpadů. Hodnocení evropských ZEVO z pohledu dosažených účinností R1 bylo provedeno v rámci 

zprávy organizace CEWEP
10

. Je zřejmé, že nejnižší účinnosti dosahují zejména zařízení malých 
kapacit produkující pouze elektřinu, z nichž pouze 37 % dosáhlo požadované hodnoty 0,6. 

Z koeficientu Ep je zřejmé, že dosažená hodnota R1 přímo závisí na vyrobené tepelné a elektrické 
energii. Jak už bylo zmíněno v úvodu, u ZEVO není technologicky možné dosáhnout při přijatelných 
investičních a provozních nákladech vysokých parametrů páry, což platí zvláště u technologií nižších 
kapacit. Z toho vyplývá, že kromě ekonomických aspektů je klíčové zajištění dostatečného odbytu tepla 
i pro dosažení požadované účinnosti R1. 

2.2 Legislativa EU 

Česká právní úprava je harmonizována s evropskými směrnicemi, resp. směrnice jsou implementovány 
do národních právních předpisů. Směrnice 2008/98/EC stanoví, že odstraňováním odpadu se rozumí 
činnosti uvedené v příloze I této směrnice, přičemž konkrétnímu případu odpovídá kód D10 – spalování 
na pevnině. Za využití odpadu jsou považovány činnosti uvedené v příloze II, konkrétně kód R1 – využití 
odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Vzhledem 
k charakteru zmíněného předpisu se očekává, že členské státy EU tuto problematiku upraví ve 
vnitrostátních právních předpisech tak, aby byly zachovány cíle směrnice. K těmto cílům patří prevence 
vzniku odpadů, redukce množství vznikajících odpadů, opětovné využití odpadů, ochrana zdraví 
člověka a životního prostředí při nakládání s odpadem a vytvoření sítě zařízení k odstraňování odpadu. 
O tom, jaké technologie můžeme chápat jako energetické využití odpadů směrnice 2008/98/EC 
nepojednává. Částečně je toto upraveno směrnicí evropského parlamentu a rady 2000/76/ES 
o spalování odpadů, která uvádí: „Článek 3) za 4. „spalovacím zařízením“ rozumí stacionární nebo 
mobilní technická jednotka a zařízení určené k tepelnému zpracování odpadů, s využitím tepla 
vzniklého spalováním nebo bez něho. To zahrnuje spalování oxidací odpadu stejně jako další způsoby 
tepelného zpracování, jako je např. pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto 
zpracováním vzniklé následně spáleny. 
 
Tato definice se vztahuje na areál a celé spalovací zařízení, včetně všech spalovacích linek, příjmu 
odpadu, skladování, zařízení pro předběžnou úpravu odpadů na místě, systém odpad-palivo a systém 
přívodu vzduchu, kotle, zařízení pro čištění spalin, místní zařízení pro zpracování nebo skladování 
zbytků a jímání odpadních vod, komín, zařízení a systémy pro řízení spalovacích podmínek a pro jejich 
monitorování a zaznamenávání;” 
 
Obdobná definice je uvedena i ve směrnici evropského parlamentu a rady o průmyslových emisích 

2010/75/EU
11

. Z této definice je jasné, že i technologie pyrolýzy a zplyňování jsou uvažovány jako 
spalovací zařízení a měla by pro ně tedy být počítána energetická účinnost dle vzorce uvedeného 
v české i evropské právní úpravě (v příloze č. 12 zákona o odpadech, resp. v příloze č. II směrnice 
2008/98/EC). 
Co se týká evropských norem, tak postup výpočtu R1 upřesňuje „nezávazný“ dokument „Guidelines on 
the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the 
processing of municipal solid waste according to annex II of directive 2008/98/EC“. V tomto dokumentu 
jsou kromě popisu jednotlivých členů rovnice pro výpočet energetické účinnosti také uvedeny útržkovité 

 
9

 Pavlas, M. Systém pro výpočet technologických parametrů procesů včetně energetických aspektů. Brno, 2008. 109s. 
Disertační práce na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě strojního inženýrství na Ústavu procesního a ekologického 
inženýrství. 
10

 REIMANN, Dieter O. CEWEP Energy Report III (Status 2007-2010) - Results of Specific Data for Energy, R1 Plant Efficiency 
Factor and NCV of 314 European Waste-to-Energy (WtE) Plants. 2012 
11

 Directive 2010/75/EU of the European parliament and of the council on industrial emissions (integrated pollution prevention 
and control), Official Journal of the European Union, 2010, L 334/17. 
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informace o podmínkách, které musí splňovat zařízení na energetické využití komunálních odpadů. 
Z těch zásadnějších jsou vybrány: 

► „Spalovny odpadů určené ke spalování komunálního odpadu jsou spalovny, které mají povolení 
a jsou technicky navrženy tak, aby byly schopny spalovat směsné komunální odpady.“ 

► „Vzorec R1 se nevztahuje na spoluspalování odpadů v zařízení určených ke spalování 
nebezpečných odpadů, zdravotnického odpadu, kalů nebo průmyslových odpadů.“ 

► „Zařízení musí odpovídat IPPC činnosti 5.2 “Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních 
určených k tepelnému zpracování odpadu, při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě 
ostatního odpadu”.“ 

► „V souvislosti se směrnicí o průmyslových emisích (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU, o průmyslových emisích), zařízení určené ke spalování komunálního odpadu 
odpovídají subsektoru činnosti 5.2 směrnice o průmyslových emisích: (1) pouze v případě, že 
zařízení je určené ke spalování směsného komunálního odpadu bude spadat pod prahové 
hodnoty R1 energetického účinnosti směrnice o odpadech a (2) že vzorec R1 se nevztahuje na 
spoluspalování“. 

Podstatným legislativním dokumentem majícím vliv na investice do zařízení pro energetické využití 
odpadů představuje revize tzv. referenčních dokumentů o BAT pro spalování odpadů (BREF). Nové 

závěry o BAT byly publikovány v prosinci 2019
12

. Závěry se vztahují na zařízení ZEVO a také na 
spoluspalování odpadů ve velkých spalovacích zdrojích – zdrojích nad 50 MW instalovaného tepelného 
výkonu (LCP). Detaily budou řešeny v kapitole 3.4. 

 
12

 The review's BAT conclusions were published in the Official Journal of the EU on 3 December 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575397231578&uri=CELEX:32019D2010
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3. Současný stav energetického využití odpadů 

3.1 Úvod 

Energetickému využití odpadů se pravidelně ve své statistice věnuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO). V roce 2018 byl vydán souhrnný materiál s názvem „Statistika energetického využívání odpadů 
a alternativních paliv 1989–2017“. Studie uvažuje 4 níže uvedené kategorie: 

► Spalovny tuhého komunálního odpadu (ZEVO) 

► Spalovny průmyslového a nemocničního odpadu 

► Využívání odpadů a alternativních paliv v cementárnách a vápenkách 

► Využívání odpadů a alternativních paliv v energetickém sektoru. 

Struktura dělení bude zachována v tomto dokumentu, s následující výjimkou: nebude řešena 
problematika spaloven průmyslových a nemocničních odpadů, protože tyto spadají do kategorie 
nebezpečných odpadů a budou řešeny v samostatném dokumentu. Jak bylo uvedeno výše, spalovny 
nebezpečných odpadů dle hierarchie spadají do kategorie odstranění odpadů. 
 
Popis technologie ZEVO je v kapitole 3.2.1. Odpady vhodné pro energetické využití v ZEVO jsou 
uvedeny v kapitole 5. Nejvýznamnější zastoupení má v definovaném odpadovém toku směsný 
komunální odpad a objemný odpad. 
 
V této kapitole je uvedena analýza sítě zařízení pro nakládání s energeticky využitelnými odpady na 
území ČR, která jsou rozdělena na: 

► Zařízení pro energetické využití vybraných komunálních odpadů (ZEVO) 

► Bioplynové stanice (BPS) 

► Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ). 

Do analýzy sítě zařízení jsou zahrnuta jak zařízení povolená dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném a účinném znění, tak zařízení provozovaná 
dle § 14 odst. 2 téhož zákona. Zařízení provozovaná dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech nejsou určena 
k nakládání s odpady, mohou ale přijímat odpady, pokud tyto splňují požadavky stanovené pro vstupní 
suroviny a jsou v zařízení využity. Dále jsou do analýzy zahrnuty i zařízení k nakládání s odpady, které 
jsou provozována na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 
 
Je pracováno s dostupnými kapacitami jednotlivých zařízení, tj. kapacity uvedené v provozním řádu 
zařízení. V rámci vyhodnocení stávající sítě zařízení jsou posuzovány pouze známé povolené roční 
kapacity identifikovaných zařízení, a to i v případě, kdy povolená kapacita může být nadhodnocena 
a skutečně přijímané množství odpadů je menší. Seznam všech zařízení je uveden v příloze A, vč. 
údajů o všech zjištěných kapacitách. 
 

3.2 Zařízení pro energetické využití odpadů 

Tab. 1 ukazuje vývoj energetického využívání odpadů v ZEVO za posledních 10 let dle dokumentu13. 
Do souvislosti je dáno celkové množství zpracovaných odpadů a výroba elektrické a tepelné energie. 
 

 
13

 Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018 
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Tab. 1 Historie energetického využití v ZEVO13 

Rok 
Zpracováno 

odpadu [t/rok] 

Hrubá výroba 
elektřiny 
[MWh] 

Dodávka tepla [GJ] 

2009 360 399 18 237 2 296 097 

2010 469 003 59 522 1 687 330 

2011 613 082 152 601 2 265 848 

2012 634 280 147 275 2 438 121 

2013 637 627 143 244 2 442 814 

2014 642 806 150 419 2 570 160 

2015 631 908 148 395 2 527 042 

2016 666 018 168 404 2 637 490 

2017 702 831 196 041 2 707 054 

2018 668 258 172 017 2 651 383 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Obr. 2 ukazuje vývoj energeticky využívaných odpadů v ČR
14

. Patrný je nárůst zpracovaného množství 
v roce 2016 díky uvedení do provozu ZEVO Chotíkov. 
 
Obr. 2: Historie energetického využití v ZEVO14. 

 
Zdroj: ČHMÚ 

3.2.1 Technologie 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se EVO a popsány obecné principy technologie 
ZEVO s ohledem na vyvedení a potenciální dodávku tepla. Znalost principů výroby energie 
a příslušných technologických limitů těchto zařízení je důležitá pro pochopení významu řešené 

 
14

 Seznam spaloven odpadu v ČR, ČHMÚ 
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problematiky. Pokud jde o ZEVO, v rámci studie jsou definována jako technologie využívající spalování 
neupraveného odpadu na roštu, tedy s přímou reakcí hořlaviny v odpadu za přebytku spalovacího 
vzduchu, tedy α >1, což prověřená a spolehlivě fungující technologie pro termické využívání SKO. 
Hlavní energetické proudy a účinnost ZEVO v EU sumarizuje dokument10. 
 
Přestože se mezi jednotlivými projekty vyskytují určité odlišnosti, základní koncepce je v drtivé většině 
případů stejná. Celou technologii je možné rozdělit do několika technologických celků, viz obr. 3. 
 
Obr. 3: Schéma technologie EVO 

 
Zdroj: VUT v Brně 

3.2.2 Ekonomika projektu 

3.2.2.1 Provozní náklady a výnosy 

V této kapitole jsou popsány základní ekonomické principy projektů EVO. Při plánování projektu EVO 
a vyhodnocení jeho ekonomiky hraje kromě obecně platných pravidel důležitou roli několik hlavních 
faktorů závislých na konkrétní posuzované lokalitě. Mezi ně patří zejména vlastnosti spalovaného 
odpadu, odbyt a cena vyrobeného tepla a možnosti synergie, tedy potenciální investiční nebo provozní 
úspory např. vlivem sdílení stavebních objektů nebo zaměstnanců dalšího tepelného zdroje. V rámci 
práce byly tyto faktory vyhodnoceny a použity jako vstupy do T-E modelů, jejichž hlavním výstupem 
bylo určení minimální ceny za zpracování odpadu nutné pro zajištění stanovené výnosnosti projektu. 
V této kapitole jsou shrnuty obecné principy platné pro zajištění ekonomické udržitelnosti projektu EVO. 
V potenciální lokalitě pro výstavbu jednotky EVO jsou z pohledu udržitelnosti zásadní následující 
parametry: 

Poptávka po vyrobeném teple: Obecně lze konstatovat, že ZEVO jsou ekonomicky vysoce závislá na 
uplatnění vyrobeného tepla. Nízkou poptávku je do jisté míry možné kompenzovat výnosy z výroby 
elektřiny, nicméně zejména kvůli chemickému složení SKO, konkrétně obsahu chloru, není prakticky 
možné dosáhnout parametrů páry běžně dosahovaných v tepelných elektrárnách (a tedy i produkce 
elektřiny). Bez dostatečného využití vyrobeného tepla může mít ZEVO v závislosti na použité turbíně 
problém dosáhnout požadované účinnosti R1, ale zejména je nutné kompenzovat nižší výnosy 
z prodeje tepla zvýšením poplatku za zpracování odpadu, čímž se projekt může stát ekonomicky 
neakceptovatelným. 
 
Možnosti synergie: Synergií jsou myšleny potenciální investiční nebo provozní úspory např. vlivem 
sdílení stavebních objektů nebo zaměstnanců dalšího tepelného zdroje. 

Dostupnost odpadu: Dalším z důležitých lokálních faktorů, na kterém závisí udržitelnost projektu, je 
dostupnost odpadu za přijatelnou cenu. Lze předpokládat, že zajištění dostatečného množství odpadu 
je možné vždy bez ohledu na zpracovatelskou kapacitu. Při vyšší kapacitě je ale nutné stanovit takovou 
cenu na bráně, při které se producentům odpadu vyplatí zvolit si toto zařízení i za cenu vyšších nákladů 
za přepravu. 
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V rámci studie je rozlišováno mezi dvěma hlavními technologickými koncepty, a to s jednotkami EVO 
malých kapacit (cca do 50 kt/rok) a jednotkami středních a vyšších kapacit (cca nad 80 kt/rok). Tento 

přístup byl poprvé představen v práci
15

. Přesto, že u jednotek malých kapacit lze zpravidla očekávat 
vyšší měrné provozní náklady (např. mzdové náklady), měrné investiční náklady mohou být relativně 
nízké. To je podrobněji popsáno v kapitole 3.2.2.2. Potenciál využití malých ZEVO spočívá zejména 
v možnostech realizace v lokalitách s nižší poptávkou po teple, s nižší produkcí odpadu v blízkém okolí 
nebo kdekoliv, kde by výstavba velkého ZEVO z různých důvodů nebyla možná. Potenciál využití 

malých jednotek EVO byl popsán v práci
16

. 

Technologické provedení jednotek EVO obecně odpovídá jiným spalovacím procesům. Vyšší nároky 
jsou kladeny na vedení spalovacího procesu v peci a na zajištění čistoty především plynných produktů 
procesu – spalin. Výstupy procesu ve vztahu ke vstupnímu toku SKO znázorňuje obr. 4. Přesné hodnoty 
závisí zejména na složení spalovaného odpadu v konkrétní lokalitě, na systému čištění spalin 
a celkovém technologickém řešení. Hodnoty na obrázku vychází z environmentálního profilu Termizo 

a.s. v Liberci za rok 2019
17

. 
 
Obr. 4 Příklad – schéma možných materiálových toků a energetických produktů vystupujících z provozu EVO 

 
Zdroj: environmentální profil Termizo a.s. za rok 2019 

 
V evropských podmínkách je obvyklá realizace a provoz ZEVO ve velmi širokém rozpětí 

zpracovatelských kapacit (viz obr. 5). Dokument
18

 shrnující informace celkem o necelých pěti stech 
evropských ZEVO udává, že pouze jednotky zařízení pro zpracování zbytkových komunálních odpadů 
mají kapacitu pod 10 kt/rok, ale zařízení do 50 kt/rok již existuje asi 70. Je nutné zmínit, že poslední 
verze dokumentu je v době zpracování této studie již asi 7 let stará, a ne u všech zařízení byly uvedeny 
zpracovatelské kapacity. Zařízení s nízkou až střední kapacitou se, na rozdíl od jednotek s vyšší 
kapacitou, obvykle orientují na výrobu tepla na úkor elektřiny. Potenciál malého ZEVO spočívá ve využití 

 
15

 UCEKAJ, Vladimír. Analýza možností nakládání s komunálními odpady v rámci mikroregionu [online]. Brno, 2010 [vid. 2016-
07-26]. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. 
16

 PUTNA, Ondřej. Uplatnění zařízení pro energetické využití odpadů malých zpracovatelských kapacit v podmínkách ČR. 
Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Martin Pavlas, Ph.D. 
17

 Termizo a.s., Zpráva o provozu spalovny – enviromentální profil za rok 2019, Dostupné z: http://tmz.mvv.cz/wp-
content/uploads/2020/03/Ro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-provozu-2019.pdf 
18

 INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION (ISWA). Waste-to-Energy State of the Art Report, 6th Edition 
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sériově vyráběných aparátů a celkově jednodušších (ale plně funkčních) řešení. Tím mohou měrné 
investiční náklady klesnout a v konečném důsledku je tedy v některých případech možné u těchto 
zařízení dosáhnout nižších nákladů na zpracování odpadu15. 
 
Obr. 5: Závislost počtu linek na kapacitě 

  
Zdroj: INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION (ISWA). Waste-to-Energy State of the Art Report, 6th Edition 

 
Na obr. 6 a obr. 7 je pro ilustraci uveden příklad nákladů a výnosů ZEVO s kapacitou 50 kt/rok a méně. 
Je zřejmé, že nejdůležitější položkou výnosů u malého ZEVO je vedle výnosů za zpracování odpadů 
také příjem z prodaného tepla. Udržitelnost takového projektu je tedy silně závislá na schopnosti místní 
sítě CZT absorbovat teplo vyrobené v ZEVO a na akceptovatelné ceně tepla na rozhraní dodávky 
jednotka EVO-teplárna. Co se týče nákladů, největší roli hrají mzdové náklady a zpracování reziduí. 
V případech, kdy je EVO realizováno v rámci existujícího teplárenského provozu, lze dosáhnout 
značných úspor provozních nákladů při sdílení zaměstnanců teplárny. To platí i o případném využití 
některých existujících technologií, což vede k úspoře investičních nákladů (tzv. synergický efekt). 
Výnosy z prodeje elektřiny jsou minimální, zejména u malého ZEVO. Primárně je vyráběna elektřina 
pro účely krytí vlastní spotřeby. 
 
Obr. 6: Příklad výnosového koláče pro malé EVO (předpoklady: kapacita EVO 20 kt/rok, cena tepla 200 Kč/GJ, 
cena SKO na bráně 2 300 Kč/t, uplatněno 70 % vyrobeného tepla) 

 
Zdroj: technicko-ekonomické modely VUT v Brně 
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Obr. 7: Příklad nákladového koláče pro malé EVO (předpoklady: kapacita EVO 20 kt/rok, cena tepla 200 Kč/GJ, 

cena SKO na bráně 2 300 Kč/t, uplatněno 70 % vyrobeného tepla) 

 
Zdroj: technicko-ekonomické modely VUT v Brně 

 
U velkého ZEVO (viz obr. 8 a obr. 9) zaujímá prodej elektřiny o něco výraznější podíl. V případě 
porovnání nákladů malého a velkého ZEVO je značný rozdíl ve mzdových nákladech. 
 
Obr. 8: Příklad výnosového koláče pro velké EVO (předpoklady: kapacita EVO 200 kt/rok, cena tepla 200 Kč/GJ, 
cena SKO na bráně 2 300 Kč/t, uplatněno 70 % vyrobeného tepla) 

 
Zdroj: technicko-ekonomické modely VUT v Brně 
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Obr. 9: Příklad nákladového koláče pro velké EVO (předpoklady: kapacita EVO 200 kt/rok, cena tepla 200 Kč/GJ, 

cena SKO na bráně 2 300 Kč/t, uplatněno 70 % vyrobeného tepla) 

 
Zdroj: technicko-ekonomické modely VUT v Brně 

 

3.2.2.2 Investiční náklady 

Pro každý z provozních souborů byly pro danou kapacitu zařízení stanoveny investiční náklady. Jejich 
součet pak ukazuje obr. 10. Dobře patrný je pokles měrných investičních nákladů v oblasti 20-30 kt/rok. 
Potenciál ZEVO s kapacitou do 50 kt/rok spočívá ve využití sériově vyráběných aparátů a celkově 
jednodušších (ale plně funkčních) řešení. Tím mohou měrné investiční náklady klesnout a v konečném 
důsledku je tedy v některých případech možné u těchto zařízení dosáhnout nižších nákladů na 
zpracování odpadu. 
 
Obr. 10: Uvažované investiční náklady technologie ZEVO 

 
Zdroj: technicko-ekonomické modely VUT v Brně 

 
Obr. 11 ukazuje rozdíl investičních nákladů technologie pro variantu s jednou a dvěma zpracovatelskými 
linkami. V závislosti na konkrétním technologickém řešení jsou u technologií EVO nízkých kapacit 
investiční náklady u dvou linek přibližně o 5 % vyšší. Výhodou tohoto řešení je vyšší flexibilita zařízení, 
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to znamená možnost odstavení pouze jedné z linek, nebo naopak zachování alespoň částečného 
zpracovatelského a tepelného výkonu při poruše jedné z linek. 
 
Jak je z obrázku patrné, rozdíl mezi jednou a dvěma linkami není z pohledu investičních nákladů pro 
účely bilančního výpočtu příliš významný. Z důvodu zjednodušení modelu bylo přistoupeno 
k aproximaci mocninnou funkcí. Tímto způsobem byly stanoveny křivky závislosti investičních nákladů 
na kapacitě pro všechny hodnocené varianty. 
 
Obr. 11: Investiční náklady technologie EVO v jedno a dvojlinkovém provedení 

 
Zdroj: technicko-ekonomické modely VUT v Brně 

3.2.3 Existující zařízení 

Dle dat  z MŽP ISOH Registru zařízení, který obsahuje přehled firem, které mají platný souhlas 
k provozování zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, bylo v ČR celkem 34 zařízení se 
souhlasem k “využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie”. Seznam těchto zařízení včetně 
identifikačního čísla (IČZ) je uveden v Příloze A. Srovnány jsou zpracovatelské kapacity dle registru 
zařízení z 2/2020 a využité kapacity z roku 2018 dle ČHMÚ u spaloven odpadů. 

V České republice jsou v současné době provozována čtyři zařízení pro energetické využití vybraných 
komunálních odpadů s povolenou kapacitou 791 kt/rok. 

Jedná se o následující zařízení: 

► ZEVO Malešice (CZA00387) provozované společností Pražské služby, a.s., které má povolenou 
kapacitu 330 000 tun/ rok. Do tohoto zařízení je svážen SKO výhradně z Prahy. Zařízení se sestává 
ze čtyř kotlů. Část vyrobené páry je dodávána přímo odběratelům jako technologická pára. Zbytek 
se využívá k ohřevu horké vody a výrobě elektřiny. Zařízení je napojeno na síť CZT s roční dodávkou 
cca 850 000 GJ tepla. Maximální výkon turbíny je 18 MWe. V roce 2019 proběhla rekonstrukce, při 
které byla provedena výměna jednoho kotle. V plánu je i výměna zbývajících kotlů, jejímž cílem je 
ekologizace provozu a zvýšení kapacity. 

 
► ZEVO Brno (CZB00341) provozované společností SAKO Brno, a.s. s kapacitou 248 000 t/ rok při 

výhřevnosti 11 MJ/ kg a maximálně 244 000 t/ rok při výhřevnosti 8-9 MJ/kg. Zařízení sestává ze 2 
kotlů s roštovým ohništěm o výkonu 14 t odpadu/h a výrobou páry cca 40 t/h. Zařízení je napojeno 
na síť CZT města Brna, jehož teplárenská soustava je vytápěna převážně zemním plynem. 
Navrhovaný provozní režim v dokumentaci EIA počítá s dodávkou tepla 580 000 GJ/ rok a elektrické 
energie 70 000 MWh/ rok.  
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► ZEVO Liberec (CZL00262) provozované společností TERMIZO, a.s. má kapacitu 96 000 t/ rok 

a odpad je svážen především z měst Liberec, Jablonec nad Nisou a okolí. Zařízení sestává z jedné 
technologické linky s dávkováním odpadu, které je závislé na výhřevnosti a pohybuje se v rozmezí 
6–18 t/ h. Elektrický výkon se pohybuje v rozmezí 125 – 985 kW. Roční dodávka tepelné energie je 
cca 720 000 GJ/ rok. 
 

► ZEVO Chotíkov (CZP01095) provozované společností Plzeňská teplárenská, a.s. s projektovanou 
kapacitou 95 kt/rok zpracovává odpad z Plzeňského kraje. K výrobě elektřiny je využívána 
kondenzační odběrová turbína. V kondenzačních výměnících je ohřívána horká voda pro CZT. 

 
Tab. 2: ZEVO v krajích ČR 

Název kraje Počet zařízení Kapacita [t/rok] 

Jihomoravský 1 248 000 

Liberecký 1 117 600 

Hlavní město Praha 1 330 000* 

Plzeňský 1 95 000 

Celkem 4 790 600 

Zdroj: ISOH 

*Pozn.: V prosinci 2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko ke “Sjednocení technické a roční kapacity 
ZEVO Malešice”, z kterého plyne navýšení povoleného návozu na 394 200 t/rok od roku 2023. 

Obr. 12: Zařízení pro energetické využití vybraných komunálních odpadů v ČR 

 
Zdroj: vytvořeno na základě krajského registru zařízení 
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U dalších zařízení se souhlasem k “využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie” bylo zejména na 
základě povolených vstupních odpadových proudů dále zjišťováno, o jaký typ zařízení se jedná. 
Identifikována byla tato zařízení: 

► ČOV s anaerobní stabilizací: CZA00096, CZL00088 

► Zařízení k využití odpadního plastu: CZB00216, CZB00226 

► Zařízení k energetickému využití biomasy: CZB00307, CZB01547, CZE00034, CZE00398, 
CZJ00797, CZJ00849, CZM01095, CZS01231, CZU01330 

► Anaerobní fermentace: CZE00051 

► Zařízení na výrobu paliv z odpadů: CZB00473, CZT01068 

► Spalovny nebezpečného nebo nemocničního odpadu: CZJ00169, CZS00530, CZL00125, 
CZS01147 

► Vápenka: CZB01430 

► Zplyňování NO: CZK00116 

► Papírna: CZU01154 

► Blíže neurčená zařízení: CZC01292, CZT01380, CZT00061 

► Cementárny: CZA00390, CZB00342, CZM01106, CZU00516 

 
Cementárny jsou blíže řešeny v kapitole 3.4. 
Dále byly srovnány povolené kapacity v jednotlivých ORP s vykázaným množstvím energeticky 
využitých odpadů v roce 2018. Z provedené analýzy je patrné, že značná část těchto zařízení ve 
skutečnosti k EVO neslouží, tak jak je vnímáno v užším významu. Tab. 3 porovnává povolené kapacity 
a množství energeticky využitých odpadů v roce 2018 dle Informačního systému odpadového 
hospodářství v jednotlivých ORP, ve kterých se tato zařízení nachází. Je zřejmé, že z 26 ORP byl odpad 
energeticky využíván pouze v 15 a ve většině případů ve výrazně menším množství, než jsou povolené 
kapacity. 
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Tab. 3: Srovnání kapacit zařízení se souhlasem k “využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie” a 

energeticky využitých odpadů v ORP v roce 2018 dle ISOH 

ORP 
Celková kapacita zařízení se souhlasem k 
“využití odpadu jako paliva nebo k výrobě 

energie” [kt/rok] 

Energeticky využito v roce 
2018 [kt] 

Praha 525 292 

Šlapanice 141,3 68,4 

Slavkov u 
Brna 

6,7 0,4 

Hustopeče 3 1 

Brno 298 243,9 

Tábor 10 0 

Lanškroun 1 0 

Žamberk 7,2 0 

Polička 10 0 

Jihlava 1,5 0 

Pacov 20 0,5 

Pelhřimov 30 0 

Sokolov 150 21,6 

Liberec 143,1 82,7 

Šternberk 2,5 0 

Hranice 160 38,6 

Nýřany 95 91,1 

Benešov 1 12,5 

Kolín 12 0 

Mladá 
Boleslav 

2 0 

Kopřivnice 7,5 0 

Ostrava 45 30,6 

Hlučín 25 0,7 

Lovosice 100 88,3 

Litoměřice 250 12 

Děčín 0,1 0 

Celkem 2 046,9 984,3 

Zdroj: ISOH 
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3.2.4 Připravované projekty 

V tab. 4 jsou sumarizovány uvažované projekty přímého energetického využití zbytkových komunálních 
odpadů. Informace byly získány z krajských POH a podaných žádostí do řízení EIA. Z informačního 
systému EIA byly vybrány pouze aktuálně podané žádosti nebo žádosti se souhlasným stanoviskem. 
 
Tab. 4: Uvažované projekty energetického využití zbytkových odpadů 

Kód kraje – Název 
kraje 

Popis projektu 
Kapacita 
[kt/rok] 

Řízení EIA 

CZ10 Hlavní město 
Praha 

Zvýšení kapacity ZEVO Malešice o 1-2 
kotle k roku 2024 

až o 200  

CZ031 Jihočeský 

Úprava teplárenských kotlů na 
spoluspalování TAP z SKO 

130  

ZEVO Planá nad Lužnicí 20  

ZEVO Písek 20-25  

spoluspalování SKO Kaplice 15-20  

spoluspalování SKO Strakonice 7  

spoluspalování SKO Vimperk 20  

CZ064 
Jihomoravský 

navýšení kapacity SAKO Brno* o 110  

CZ041 Karlovarský 

ZEVO nebo MBÚ + monoblok na spojnici 
Cheb – Karlovy Vary 

60  

Úprava kotlů pro spoluspalování SKO   

ZEVO Cheb 20 
2/2016 

souhlasné 
stanovisko 

CZ063 Vysočina 
ZEVO Jihlava   

ZEVO Žďár nad Sázavou   

CZ052 
Královéhradecký 

ZEVO nad 130  

CZ051 Liberecký zvýšení kapacity Termizo Liberec o 30  

CZ080 
Moravskoslezský 

kraj 

ZEVO KIC 192  

Několik menších ZEVO   

Horní Benešov – plazmové zplyňování 
včetně SKO 

360 
2019 závěry 
zjišťovacího 

řízení 

CZ071 Olomoucký 
ZEVO Mohelnice, Prosenice, Olomouc 

nebo Přerov 
200  

CZ053 Pardubický Projekt neuveden   

CZ032 Plzeňský navýšení kapacity ZEVO Chotíkov o 50  
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CZ020 
Středočeský 

ZEVO Mělník 320 
8/2018 

souhlasné 
stanovisko 

CZ042 Ústecký ZEVO Komořany 150  

CZ072 Zlínský 

ZEVO Zlín 40  

ZEVO Otrokovice   

ZEVO Vsetín 12 
11/2019 
vrácení 

dokumentace 

ZEVO Valašské Meziříčí   

ZEVO Chropyně 6 
12/2015 

souhlasné 
stanovisko 

Zdroj: krajské POH, Informační systém EIA 

 
Komentář k jednotlivým projektům: 
 
ZEVO Malešice, ZEVO Chotíkov 
Komentář k těmto projektům je uveden v kapitole 3.2.3. 
 
SAKO Brno 
Připravuje projekt náhrady nevyužívaného kotle K1 kotlem novým. Projekt předpokládá instalovanou 
kapacitu 144 kt/r a provozní 132 kt/r. V současné době je zpracovávána projektová dokumentová pro 
výběr zhotovitele, EIA a DUR. 
 
EVO Komořany, Most 
Projekt s plánovanou zpracovatelskou kapacitou 150 kt/r a jednou linkou. Stavba je ve fázi, kdy má 
platná veškerá potřebná povolení (stavební povolení, integrované povolení). Stavba byla zahájena 
počátečními stavebními pracemi (demolice, přípojky, oplocení, vrátnice), které od roku 2014 do 
současnosti průběžně probíhají. Současný harmonogram předpokládá, že v roce 2020 bude zahájeno 
výběrové řízení zhotovitele hlavní stavby a v roce 2024 by mohl být zahájen provoz zařízení, a to 
v souladu se stávající legislativou. Z informací zveřejněných investorem na webových stránkách 
projektu vyplývá, že investor je připraven projekt realizovat v nejkratším možném čase. Podmínkou je 
existence efektivního a přehledného ekonomického prostředí. 
 
ZEVO Planá nad Lužnicí 
V areálu teplárenské společnosti C-Energy Planá byla realizována pilotní jednotka ZEVO malých 
výkonů. Jedná se o kontejnerové uspořádání EVECONT. Kapacita zařízení je 2 400 tun odpadů za rok. 
Předpokládaná dodávka tepla 40 tis. GJ/r. Zařízení je určeno pro spalování materiálově nevyužitelných 
(neuplatnitelných) plastů. 
 
C-Energy Planá dále uvažuje o výstavbě středního ZEVO se zpracovatelskou kapacitou 50 kt/r. Investor 
posuzuje ekonomiku feasibility  
 
ZEVO Cheb 
Projekt společnosti TEREA Cheb s roční kapacitou 20 kt/r byl investorem v roce 2019 ve fázi 
projednávání žádosti o územní rozhodnutí pozastaven. Získal souhlasné stanovisko EIA. Zahájeno 
5/2013, kladné stanovisko projekt obdržel v 1/2014. Nesouhlas s pokračováním projektu schválilo 
zastupitelstvo města Chebu. Město Cheb je společník TEREA Cheb. 
 
ZEVO Mělník 
Záměr ZEVO Mělník v areálu Elektrárny Mělník Skupiny ČEZ a.s., v katastru Horní Počaply s roční 
zpracovatelskou kapacitou 320 tis. tun se nachází ve fázi procesu EIA. Zařízení bude tvořeno 2 linkami, 
elektrický výkon turbín bude 2 x 16 MW. Proces EIA byl zahájen v 1/2018. 
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ZEVO Vsetín 
Investorem záměru ZEVO Vsetín je Zásobování teplem Vsetín a.s., člen skupiny MVV ENERGIE CZ, 
projekt je zamýšlen v lokalitě výtopny „Na Ohradě“ s projektovanou roční zpracovatelskou kapacitou 12 
kt/r. Projekt se nachází v procesu EIA, které bylo zahájeno v 10/2018. Investor deklaroval ukončení 
výstavby projektu ZEVO v této lokalitě po ukončení procesu EIA na základě rozhodnutí rady města 
předložit na nejbližším zastupitelstvu návrh usnesení, které vyjadřuje nesouhlas s výstavbou spalovny 
v této lokalitě. 
 
ZEVO Přerov 
V roce 2019 byla zpracována studie proveditelnosti pro zařízení 15 kt/r pro provozovatele místí sítě 
CZT, Teplo Přerov, a.s. Projekt je vnímám jako alternativa vstupu města do Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje. 
 
ZEVO Otrokovice 
V roce 2012 byla vypracována studie proveditelnosti zařízení středních výkonů (40 kt/r).  
 

3.2.5 Sítě centrálního zásobování teplem 

Jak je vysvětleno v kapitole 3.2.2, pro ekonomickou udržitelnost a dosažení dostateční energetické 
účinnosti R1 je pro ZEVO klíčové uplatnit odpovídající množství vyrobeného tepla, což platí zvláště pro 
koncepci jednotek nižších zpracovatelských kapacit. Z tohoto důvodu byly zmapovány sítě centrálního 
zásobování teplem (CZT) na území ČR. 
 
Obr. 13 dává do souvislosti hodnotu účinnosti R1 na množství uplatněného tepla pro technologii nižší 
kapacity využívající protitlakovou turbínu (točivou redukci) a suché čištění spalin a pro technologii vyšší 
kapacity využívající kondenzační odběrovou turbínu a mokrou metodu čištění spalin. Jednotky nižších 
kapacit jsou při dostatečném uplatnění tepla schopné dosáhnout vyšší účinnosti hlavně z důvodu využití 
protitlakové turbíny, kdy nemusí být část energie mařena v kondenzátoru. Tento předpoklad však 
vychází z konkrétního navrženého technologického řešení. Je nutné zmínit, že existují i zařízení 
pracující čistě jako elektrárny, které požadavek na účinnost R1 splňují. To je však spojeno s vyššími 
investičními náklady do parního kotle a turbogenerátoru. 
 
Obr. 13: Závislost energetické účinnosti R1 na množství uplatněného teple, vychází z T-E modelů VUT v Brně 

 
Zdroj: VUT v Brně 
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V roce 2016 bylo v ČR prodáno asi 105 000 TJ dálkového tepla. Z toho zaujímají dominantní místo 

dodávky do domácností (50 %) a dále pak do průmyslu (29 %)
19

. Současná infrastruktura zahrnuje 
přes 2 000 provozoven s licencí k výrobě tepla. V rámci území ČR shromažďuje data o cenách 
a dodávkách tepla Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě informací od držitelů licencí na výrobu 
nebo rozvod tepelné energie v jednotlivých lokalitách. V roce 2017 zde bylo evidováno celkem 3 125 
cenových lokalit. Graf (viz obr. 14) ilustruje celkové dodávky v sítích CZT v ČR v roce 2017 dle ERÚ. 
Použito je členění dle cenových lokalit, které nemusí nutně odpovídat fyzické podobě sítí. Data 
odpovídají součtu dodávky z výroby, z primárních a sekundárních rozvodů, dodávky pro centrální 
přípravu teplé vody na zdroji, dodávky z centrální výměníkové stanice, dodávky pro centrální přípravu 
teplé vody, dodávky z rozvodů z blokové kotelny a dodávky z domovní předávací stanice. Vynechány 
byly cenové lokality s dodávkou tepla pouze z domovní kotelny. Asi 50 % těchto sítí CZT dosahuje roční 
dodávky tepla do 5 TJ. 
 
S výše popsané analýzy vyplývá, že z pohledu energetické účinnosti R1 je nutné pro technologie 
nízkých kapacit uplatnit alespoň 51 % vyrobeného tepla a pro technologie vyšších kapacit alespoň 59 % 
vyrobeného tepla. Při zohlednění nepravidelného ročního profilu poptávky po teple to dle zkušeností 
VUT v Brně představuje pro ZEVO s kapacitou 10 kt/rok nutnost připojení k síti CZT s roční poptávkou 
alespoň 40 TJ, pro ZEVO s kapacitou 100 kt/rok potom síť s poptávkou 400 TJ/rok. Zatímco v ČR 
existuje podle provedené analýzy 67 sítí s poptávkou nad 400 TJ/rok (včetně průmyslových), menších 
sítí s poptávkou nad 40 TJ/rok již existuje asi 250. Při volbě technologie s malou zpracovatelskou 
kapacitou tedy existuje z hlediska dostatečného uplatnění tepla potenciál realizace takového projektu 
na území většiny ORP. 
 
Obr. 14: Rozložení dodávky tepla dle cenových lokalit, 201720 

 
Zdroj: Energetický regulační úřad ČR 

 
ZEVO mohou být projektována v širokém rozsahu kapacit. Jak je dále vysvětleno v kapitole 3.2.1, 
primárně je uvažováno s jednotkami se zpracovatelskou kapacitou cca od 10 kt/rok, nicméně v praxi 
jsou využívána i zařízení s výrazně nižší kapacitou. 
 
Potenciální dodávka tepla závisí například na LHV přijímaného odpadu nebo na použité technologii. 
Řádově jsou ZEVO s kapacitou 10 kt/rok při maximálním tepelném výkonu cca 2,5 MWt schopna dodat 
asi 70 TJ tepla za rok. Vzhledem ke klimatickým podmínkám ČR je ovšem průběh dodávky tepla 
v průběhu roku výrazně nerovnoměrný a pro zajištění dostatečného odbytu tepla mimo zimní měsíce 
je nutné uvažovat sítě CZT s vyšší spotřebou tepla. Z tohoto důvodu jsou jako potenciální lokality pro 

 
19

 TZB-INFO. Vývoj vytápění za rok 2016 podle MPO. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/17049-vyvoj-vytapeni-za-rok-
2016-podle-mpo 
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výstavbu ZEVO v optimalizačním výpočtu uvažovány sítě CZT s minimální roční dodávkou tepla 
alespoň 100 TJ. 
 
Do výběru byly zahrnuty zejména sítě CZT dodávající teplo primárně do domácností z důvodu nižších 
požadavků na jeho parametry. Vyjmuty byly čistě průmyslové sítě CZT a sítě, kam je již 
v současnosti dodáváno teplo ze ZEVO. V ČR je celkem asi 70 sítí CZT s celkovou dodávkou tepla 
přes 100 000 GJ/rok, které odpovídají výše uvedeným požadavkům. Vytipované sítě CZT jsou 
zobrazeny na obr. 15. Shrnutí po jednotlivých krajích je pak uvedeno v tab. 5. 
 
Dále existuje několik lokalit, kde je poptávka po teple do domácností pod 100 TJ/rok, ale je zde 
k dispozici průmyslový odběratel s dostatečnou poptávkou po teple. Na základě vlastního šetření 

a analýzy dat z ERÚ
20

 se jedná o: 

► Černožice and Labem 

► Loučovice 

► Lovosice 

► Rožnov pod Radhoštěm 

► Štětí 

► Žatec 

► Žďár and Sázavou 

 
Obr. 15: Sítě CZT na území ČR s roční dodávkou tepla nad 100 TJ bez čistě průmyslových zdrojů 

 
Zdroj: vytvořeno na základě dat energetického regulačního úřadu ČR 

 

Jak vyplývá z obr. 14, asi 90 % cenových lokalit dosahuje roční dodávky tepla pod 100 TJ. Pro tyto 
případy je možné uvažovat s koncepcí jednotek ZEVO s kapacitou pod 10 kt/rok, prakticky už od 

 
20

 ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ČR. Přehled cen tepelné energie v členění podle cenových lokalit [online]. 2018. 
Dostupné z: https://www.eru.cz/cs/teplo/statistika/prehled-cen-tepelne-energie-v-cleneni-podle-cenovych-lokalit 
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2,5 kt/rok. Vzhledem k velkému počtu menších sítí CZT je takové zařízení možné umístit prakticky 
kdekoliv v rámci ČR a současně zajistit uplatnění vyrobené tepelné energie. 

Tab. 5: Potenciální lokality pro výstavbu ZEVO s kapacitou od 10 kt/rok z hlediska poptávky po teple 

Kraj 
počet 

potenciálních 
lokalit 

celková 
poptávka 
po teple 
[TJ/rok] 

Jihočeský 6 3 700 

Jihomoravský 1 750 

Karlovarský 5 1 410 

Vysočina 3 740 

Královéhradecký 3 1 760 

Liberecký 2 460 

Moravskoslezský 10 10 510 

Olomoucký 6 5 130 

Pardubický 1 4 600 

Plzeňský 1 170 

Středočeský 7 15 180 

Ústecký 8 7 760 

Zlínský 7 3 530 

Zdroj: Energetický regulační úřad ČR 

3.2.6 Potenciál úspory skleníkových plynů 

Byla provedena analýza, kolik CO2 se v posuzovaných lokalitách, které byly identifikovány jako 
potenciálně vhodné pro výstavbu ZEVO, uspoří při nahrazení části tepla dodávaného do sítě CZT ze 
ZEVO. EVO má díky odklonu biologicky rozložitelných složek odpadu od skládkování a náhradě 

primární energie potenciál mít z hlediska GWP pozitivní přínos. Autoři článku
21

 dali do souvislosti 
ekonomické i environmentální dopady EVO formou celkových nákladů na odstranění určitého množství 
CO2eq. Optimalizační výpočet byl prováděn souhrnně pro území celé České republiky. Náhrada tepla 
ze ZEVO v lokalitách s dodávkou tepla obecně souvisí s úsporou CO2 v důsledku náhrady primárních 
paliv. 
 
Bylo prokázáno, že při vhodném stupni integrace ZEVO do sítě CZT je možné vzhledem k referenčnímu 
stavu (skládkování) dosáhnout úspory i přes 1000 kg CO2eq/t energeticky využitého odpadu. 
  

 
21

 NEVRLÝ, Vlastimír, Radovan ŠOMPLÁK, Ondřej PUTNA a Martin PAVLAS. Location of Mixed Municipal Waste Treatment 
Facilities: Cost of Reducing Greenhouse Gas Emissions. Journal of Cleaner Production. 2019 
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3.3 Bioplynové stanice 

3.3.1 Úvod 

V roce 2005 byla zákonem č. 180/2005 Sb. zavedena provozní podpora pro bioplynové stanice, čímž 
se odstartoval rozvoj celého oboru. V následujících letech probíhaly početné instalace. Po roce 2012 
se výstavba zpomalila až zastavila. Důvodem byla nově nutnost využití odpadního tepla pro získání 
výhodných výkupních cen elektřiny, což je často obtížně splnitelné. Posléze byla tato podmínka 
zrušena, ale zároveň byly nastaveny nízké výkupní ceny za elektřinu (byla zde možnost žádat 
o příspěvek za kogenerační výrobu – ovšem to opět vyžadovalo uplatnění odpadního tepla). Od roku 
2014 pak byla podpora zastavena úplně a nové BPS se přestaly stavět. Od roku 2016 byly zavedeny 
bonusy za dodávku tepla, avšak nízké na to, aby to přilákalo investory. Jediná větší BPS, která vznikla 
v období po roce 2013 je ECR Rapotín (O-BPS) na Šumpersku, což je zároveň jediná stanice v ČR, 
která provozuje technologii na výrobu biometanu. 
 
Podle aktualizované směrnice 2018/2001/EU pro obnovitelnou energii (označovanou jako RED II) je 
celkový cíl EU týkající se spotřeby obnovitelných zdrojů energie do 2030 zvýšen na 32 %. Zároveň 
musí členské státy od dodavatelů paliv pro automobilovou a železniční dopravu vyžadovat, aby do roku 
2030 byla spotřeba paliv z obnovitelných zdrojů minimálně 14 %. V rámci tohoto cíle je rovněž 
vyhrazený cíl pro tzv. pokročilá biopaliva vyráběná ze surovin uvedených v části A přílohy IX. dané 
směrnice. Příspěvek těchto paliv má být v roce 2022 nejméně 0,2 %, v roce 2025 nejméně 1 % a v roce 
2030 nejméně 3,5 %. Kromě jiného se mezi pokročilá paliva řadí také biologický odpad ze směsného 
komunálního odpadu (nikoliv vytříděný, který spadá do recyklace) a biomasa z průmyslového odpadu, 
která není vhodná pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci. Právě pro tento účel se dá využít 
biometanu vyráběného z bioplynu v BPS, konkrétně v O-BPS, kde se zpracovávají vstupy definované 
jako suroviny pro pokročilá biopaliva.  
 
Směrnice 2018/2001/EU specifikuje cíle také pro výrobu tepla a chladu z obnovitelných zdrojů. Každý 
členský stát má usilovat o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů o 1,3 % jako průměrného 
ročního nárůstu v období 2021 až 2030 počínaje podílem energie z obnovitelných zdrojů z roku 2020. 
V případě O-BPS je využití tepla často problematické. Předpokládá se, že určitý počet BPS přejde z 
výroby elektřiny na výrobu biometanu. I tak stále zůstane část BPS, kterým se přechod na biometan 
nevyplatí (zejména kvůli vzdálenosti od plynovodní sítě). Pro tyto BPS se po skončení období 
garantovaných výkupních cen elektřiny uvažuje o tzv. udržovací podpoře, která bude pokrývat palivové 
náklady. Ta však bude nejspíš dosažitelná po splnění několika podmínek. Mimo jiné se uvažuje o 
podmínce využití tepla alespoň z 50 %. Často je vzhledem k umístění BPS nemožné dodávat teplo 
externím odběratelům (např. vysoké náklady na teplovod), proto je potřeba hledat možnosti v místě, 
např. produkce hnojiv s přidanou hodnotou díky využití tepla. 

3.3.2 Existující zařízení 

Dle databáze České bioplynové asociace bylo k 1.1.2018 na území ČR 574 BPS s instalovaným 
výkonem 366 MW. Pro zpracování odpadů se uvažují všechny BPS s možností zpracovávat odpadové 
substráty (O-BPS). Dále se pro zpracování odpadů uvažují BPS, které jsou dle dotazníkového šetření 
z předchozí studie z roku 2015 ochotné nahradit část zemědělských substrátů odpadovými substráty 
(Z-BPS).  
 
Údaje k O-BPS na území ČR ukazuje tab. 6. Údaje o uvažovaných Z-BPS jsou v Tab. 7. U některých 
zařízení nebyla zjištěna zpracovatelská kapacita. 
 
V mapě na obr. 16. je znázorněna poloha O-BPS i Z-BPS. Jsou zde zahrnuty i BPS s technologií suché 
fermentace, které bývají součástí mechanicko-biologické úpravny. V této části je pozornost soustředěna 
na procesy s mokrou fermentací. Mechanicko-biologické úpravny jsou řešeny v jiné části. 
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Tab. 6 O-BPS na území ČR 

Obec Kraj ORP 

Málkov Ústecký Chomutov 

Ústí nad Labem Ústecký Ústí nad Labem 

Velká Bukovina Ústecký Děčín 

Děčín Ústecký Děčín 

Velké Albrechtice Moravskoslezský Bílovec 

Velké Albrechtice Moravskoslezský Bílovec 

Vítkov Moravskoslezský Vítkov 

Horní Suchá Moravskoslezský Karviná 

Jaroměř Královéhradecký Jaroměř 

Bernartice Královéhradecký Trutnov 

Králíky Královéhradecký Nový Bydžov 

Hradec Králové Královéhradecký Hradec Králové 

Žďár nad Sázavou Vysočina Žďár nad Sázavou 

Příložany Vysočina Jaroměřice nad Rokytnou 

Telč Vysočina Telč 

Neveklov Středočeský Benešov 

Chrást Středočeský Nymburk 

Kněžice u Městce Králové Středočeský Poděbrady 

Čáslav Středočeský Čáslav 

Tuchoraz Středočeský Český Brod 

Svrkyně Středočeský Černošice 

Vyškov Jihomoravský Vyškov 

Vyškov Jihomoravský Vyškov 

Rapotín Olomoucký Šumperk 

Kostelec na Hané Olomoucký Prostějov 

Malšice Jihočeský Tábor 

Bělčice Jihočeský Blatná 

Rybitví Pardubický Pardubice 

Vintířov Karlovarský Sokolov 

Valašské Meziříčí Zlínský Valašské Meziříčí 

Celkem   

Zdroj: ISOH 

 
Pozn: Některé BPS v tabulce ve skutečnosti zpracovávají spíše zemědělské substráty. BPS ve 
Vysokém Mýtu je v současnosti mimo provoz. 
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Tab. 7 Z-BPS na území ČR 

ORP Kapacita ORP Kapacita ORP Kapacita 

Brno 9 300 
Hradec 
Králové 

9 700 Olomouc 12 200 

Břeclav 400 Hustopeče 13 600 Prachatice 8 900 

Černošice 11 700 Jihlava 2 500 Rakovník 12 400 

Český Brod 5 700 
Jindřichův 

Hradec 
7 200 Tábor 4 300 

Český 
Krumlov 

16 800 Krnov 900 Trutnov 4 000 

Hodonín 5 400 Litomyšl 5 400 Třebíč 9 000 

Holešov 9 700 
Mladá 

Boleslav 
15 100 Ústí nad Orlicí 5 600 

Horšovský 
Týn 

5 200 
Moravská 
Třebová 

9 000 
Valašské 
Meziříčí 

8 600 

Vrchlabí 2 900     

Zdroj: VUT v Brně na základě původní studie z roku 2015 
 
Obr. 16: Poloha O-BPS a Z-BPS ochotných přijímat odpadové vstupy na území ČR 

 

Zdroj: VUT v Brně 
 

3.3.3 Technologie podporující zpracování BRO v bioplynových stanicích 

V současné době se rozsáhlejší výstavba či modernizace O-BPS či Z-BPS nekoná. Vyhlíží se zejména 
podpora biometanu, jež by měla opět oživit oblast BPS. Ačkoliv je biometan produktem nezávislým na 
surovině, je jeho výroba z BRO preferována na rozdíl od např. cíleně pěstované biomasy. Dále hrají 
důležitou roli linky na předúpravu BRO, které umožňují BRO čistit od nežádoucích prvků. S využitím 
BRO ve stávajících Z-BPS souvisí zvýšená produkce digestátu a v případě nutnosti rozšiřovat 
skladovací kapacity není BRO pro provozovatele BPS zajímavý. Zahušťování digestátu výrazně 
redukuje jeho objem a může tak přispět mimo jiné k vyšší míře přijímání BRO v Z-BPS. Všechny 
zmíněné prvky jsou detailněji popsány v následujících kapitolách. 
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3.3.3.1 Biometan 

Bioplyn vznikající v bioplynových stanicích je plynný produkt anaerobní metanové fermentace 
organických látek. Skládá se zejména z metanu a oxidu uhličitého. Obsah metanu bývá nejčastěji 
v rozmezí 50-70 % obj. (zdroj: CZBA). V případě využití bioplynu pro výrobu elektřiny v kogeneračních 
jednotkách není potřeba plyn nijak čistit. 
 
V případě výroby biometanu je však nutné plyn upravovat tak, aby bylo dosaženo předepsaných 
parametrů. Podle ČSN 65 6514 jsou základní požadavky na kvalitu čištění bioplynu následující: 

► u CH4 je třeba zvýšit obsah z cca 55 % na min. 95 % obj., 

► u CO2 je třeba snížit obsah z cca 33 % na max. 2,5 % obj., 

► u H2S je třeba snížit obsah z více než 100 mg/m3 na max. 10 mg/m3, 

► u H2O je třeba snížit obsah z cca 7 % na max. 32 mg/m3. 

Ve státech západní Evropy je již úprava bioplynu na biometan relativně rozšířenou technologií a v těchto 
státech také funguje trh se zárukami původu (viz další odstavce). Zejména v Německu je již velká část 
BPS vybavených touto technologií, viz obr. 17. Schéma BPS s technologií pro úpravu je na obr. 18. 
 
Obr. 17: BPS s výrobou biometanu v Evropě (zdroj: EBA) 

 

Zdroj: EBA Statistical Report 2016 
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Obr. 18: Schéma výroby biometanu  

 

Zdroj: https://www.efg-rapotin.cz 
 
Existuje několik metod pro tzv. upgrading, tedy čištění bioplynu na biometan. Mezi ně patří: 

► PSA (Pressure Swing Adsorption) – adsorpce plynů při vyšším tlaku a následné uvolnění 

► Vysokotlaká vodní vypírka 

► Fyzikální čištění 

► Chemické čistění 

► Membránová separace 

► Čištění mrazem 

Zastoupení jednotlivých technologií v rámci Evropy znázorňuje graf na obr. 19. 
 
Obr. 19: Zastoupení technologií pro výrobu biometanu v Evropě 

 

Zdroj: VUT v Brně 
 
Srovnání jednotlivých metod z hlediska spotřeb energií a surovin a účinnosti je zobrazeno v tab. 8. 
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Tab. 8: Srovnání metod výroby biometanu 

Metoda Membránová 
PSA 

vysokotlaká 
adsorpce 

Vodní vypírka 
Aminová 
pračka 

Popis 
Selekce při 
průchodu 

membránou 

Adsorpce 
závislá na tlaku 
/ Desorpce CO2 
na aktivní uhlí 

Adsorpce 
závislá na tlaku 
/ Desorpce CO2 

ve vodě 

Adsorpce 
závislá na 
teplotě / 

Desorpce v 
aminovém 

roztoku 

Spotřeba el. 
energie [kWh/Nm³] 

0,25 0,25 0,25 0,12 

Spotřeba tepla 
[kWh/Nm³] 

- - - 0,7 

Procesní tlak [bar] 10–16 6–10 6–8 0,1 

Ztráta metanu [%] 0,5 - 1 1–2 0,5 - 2 0,1 

Nutné odsíření 
bioplynu? 

ano ano ne ano 

Nutné sušení 
bioplynu? 

ne ne ano ano 

Potřeba vody / 
chemikálií 

ne ne ano ano 

Max. podíl metanu 
ve vyčištěném 
biometanu [%] 

>98 >97 >97 >99 

Zdroj: agriKomp 

 
Distribuci biometanu lze provádět dvěma způsoby: 

► Vtláčení do existující sítě plynovodů 

► Zkapalňování a přeprava na místo spotřeby (virtuální plynovod) 

V prvním případě by měl princip podpory biometanu následovat modely ze zemí, kde je již pro to 
zaveden systém. Princip by měl tedy vycházet z prodeje tzv. záruk původu (také nazýváno jako zelené 
certifikáty). Princip je schematicky znázorněn na obr. 20. 
 
Producentovi biometanu je za dodané množství biometanu do sítě vystaven certifikát původu a ten je 
zanesen do systému. Tento certifikát může producent nabídnout na trhu, kde se s ním obchoduje, 
popřípadě je vymění se státem za provozní podporu. Jakmile si certifikát zakoupí koncový uživatel, je 
certifikát ze systému vyřazen. Vydávání a uzavírání záruk původu má na starosti pověřený orgán. 
 
Záruky původu mohou sloužit jako forma státní podpory, kdy stát kupuje tyto záruky a dotuje tak 
producenta. Dalším zájemcem o záruky původu mohou být společnosti, které jsou nuceny plnit určité 
environmentální cíle nebo firmy podporující udržitelný rozvoj apod. Kromě záruk původu se objevil také 
koncept zelených certifikátů, který slouží jako doplňující certifikát pro dopravu. 
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Vzhledem k tomu, že je v ČR velmi hustá síť plynovodů bude pravděpodobně tento způsob distribuce 
biometanu dominovat. Zkapalňování a transport je finančně náročnější a pravděpodobně nebude 
v podmínkách ČR plošně konkurenceschopné. Možností je pak lokální prodej. 
 
Obr. 20: Princip záruk původu na trhu s biometanem 

 

Zdroj: Energinet (energinet.dk/) 
 
Mapa na obr. 21 znázorňuje umístění BPS vzhledem k plynovodní síti. BPS je možné rozdělit do třech 
kategorií podle vzdálenosti od plynovodní sítě, a to na základě vlivu potřebné investice do přípojky na 
její očekávanou realizovatelnost:  

► do 2 km, 

► od 2 do 5 km, 

► více jak 5 km. 
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Obr. 21: Umístění BPS vzhledem k plynovodní síti, zdroj https://www.ote-cr.cz/ 

 

Zdroj: OTE 
 
Dle hrubého odhadu by náklady na připojení do plynovodní sítě pro BPS vzdálené více jak 5 km byly 
příliš vysoké a přechod na výrobu biometanu by se jim nevyplatil. Tyto BPS jsou ve studii uvažovány 
jako výrobci elektřiny a tepla. U kategorie 2 až 5 km je návratnost otázkou individuálních podmínek. 
Proto jsou navrženy dva scénáře: 1. tyto BPS jsou uvažovány jako výrobci tepla a elektřiny, 2. tyto BPS 
jsou uvažovány jako výrobci biometanu. V případě kategorie do 2 km je návratnost přípojky dobrá 
a velmi pravděpodobně tyto BPS přejdou na výrobu biometanu. 
 

3.3.3.2 Předúprava bioodpadu z obchodů a stravovacích zařízení 

Z pohledu úpravy bioodpadu z obchodů a stravovacích zařízení lze bioodpad rozdělit na tři kategorie: 

► bezobalové z obchodů, 

► balené z obchodů, 

► ze stravovacích provozů. 
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Problematické jsou z hlediska zpracování kategorie 2 a 3. Kategorie 1 nevyžaduje speciální 
zpracovatelskou linku. Pro zpracování kategorie 2 se používá buď manuální nebo strojní řešení. Záleží 
na objemu a konzistenci parametrů zpracovávaného BRO v čase. Strojní řešení se používá v případě, 
kdy je zpracováváno větší množství BRO a kdy se parametry BRO příliš nemění. První podmínka je 
dána výší investice. Druhá podmínka vychází z nutnosti provedení zpracovatelské linky dle specifických 
parametrů BRO.  
 
Příklad zpracovatelské linky pro bioodpad kategorie 2 je na obr. 22. Pomocí drcení/mletí dochází 
k oddělení obalů od BRO. Oddělené obaly jsou proplachovány v pračce (oplachovou vodu lze použít 
pro ředění substrátů pro BPS). BRO zbavený obalů je poté rozmělněn v macerátoru. Z linky vystupuje 
ve formě kaše a lze jej použít jako vstupní substrát pro BPS. Pro příklad investičních nároků lze uvést, 
že cena linky pro toto kompletní zpracování s kapacitou 30 t/den se pohybuje okolo 2,5 mil. Kč. Pokud 
není strojní řešení rentabilní, probíhá vybalování manuálně pracovníky stanice. 
 

Obr. 22: Ukázka zpracovatelské linky pro balené odpady 

 

Zdroj: Mavitec 

 
Zpracování 3. kategorie BRO probíhá buďto na poloautomatické nebo plně automatické lince. 
Poloautomatická linka spočívá hrubém předčištění pomocí síta, které zachytí např. hadry apod., a poté 
na pomaloběžném dopravním pásu probíhá manuální dotřídění, někdy doplněné o separátor kovů. 
Následuje macerátor, který upraví materiál na požadovanou frakci 12x12 mm. V případě automatické 
linky je manuální dotřídění nahrazeno mletím/drcení a následnou separací. 
 
V některých BPS jsou zařízení na předúpravu BRO instalována. BPS v Rapotíně disponuje 
kladívkovým mlýnem, který pomele BRO, a veškeré plasty apod. jsou odseparovány na sítu. Plastové 
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obaly musí být soudržné, aby se na sítu skutečně odseparovaly. Pokud by mohly být snadno rozdrceny 
na malou frakci, propadly by sítem a dostaly se tak do fermentoru, což je nepřijatelné. Podobné zařízení 
je instalováno také v BPS ve Žďáru nad Sázavou. 
 

3.3.3.3 Zahušťování digestátu 

Digestát vzniká v bioplynových stanicích ve velkých objemech a nakládání s ním je náročné jak na 
skladování, tak na přepravu. Typicky se tento vedlejší produkt využívá jako hnojivo. Udávaná roční 
produkce digestátu je asi 20 tisíc m3 na 1 MWel instalovaného výkonu v BPS zpracovávajících rostlinnou 
biomasu. Na počátku roku 2018 byl instalovaný výkon BPS v ČR 366 MW, což by znamenalo produkci 
cca 7,32 milionu m3 digestátu ročně. Zejména v Německu je problematika nakládání s digestátem velmi 
diskutovaná, kde vzrůstají ceny za nakládání s digestátem díky nutnosti dopravovat jej na velké 
vzdálenosti z toho důvodu, že je překročen lokální limit dávkování hnojivých látek. 
 
Pokud BPS disponuje separátorem, lze provést separaci na tzv. separát (tuhý proud) a fugát (kapalný 
proud ze separace), který tvoří cca 90 % z původního objemu digestátu. I s využitím separátoru tedy 
stále zůstává velké množství k dalšímu zpracování. Pouze asi 4 až 12 %, resp. 2 až 8 %, digestátu, 
resp. fugátu, obsahují hnojivé látky a zbytek je voda. Technologie pro zahuštění mohou významně 
(v průměru o 50 %) snížit objem digestátu/fugátu a tím adekvátně snížit nároky na nakládání s ním.  
Jak bylo zmíněno výše, Německo tuto problematiku aktuálně řeší a v některých BPS jsou instalovány 
pilotní aplikace. Je možné, že podobný vývoj bude mít nakládání s digestátem také v ČR. Přestože se 
aplikace této technologie nejeví být v podmínkách ČR prioritou, je nutné zmínit, že v případě zpracování 
některých odpadů v Z-BPS a náhradě zemědělských vstupů, může dojít k nárůstu produkce fugátu. 
Pak je výstavba zařízení pro zahuštění výhodnou alternativou výstavby nové skladovácí jímky. 
V případě realizace je nutnost využít získanou vodu.    Proto je do studie zařazena i tato oblast a ve 
výpočtech se řeší jako možný scénář budoucího vývoje. Vzhledem k tomu, že tato technologie 
nevyžaduje žádné zavádění složitějších mechanismů (např. nových tržních systému jako v případě 
biometanu), její rozšíření by mohlo být relativně rychlé. Zahuštění v úloze návrhu optimální sítě 
umožňuje uvolnění skladovací kapacity Z-BPS, což je hlavní limitující faktor pro příjem většího množství 
odpadových substrátů. Bez zahuštění je maximální dovolená míra náhrady zemědělských substrátů 
odpadovými substráty stanovena na 10 % díky omezené skladovací kapacitě. Se zahuštěním je 
stanovena míra náhrady na 20 % (odhad toho, co by byly ochotni provozovatelé akceptovat). Vliv na 
nakládání s digestátem/fugátem není součástí studie. Je však možné říct, že díky zahušťování by se 
výrazně snížily (v průměru o 50 %) environmentální i ekonomické dopady vyplívající z přepravy. Dále 
je možné vzniklý destilát využít buďto v technologii nebo jako procesní vodu např. pro oplach apod., 
což má také pozitivní vliv jak ekonomický, tak environmentální.  
 
Obecně lze technologie pro zahuštění digestátu/fugátu rozdělit takto: 

► Tepelné zahuštění – nejčastěji vakuové odpařování spolu s aparátem pro odstranění amoniaku 
z destilátu 

► Membránové technologie – nejčastěji kombinace ultrafiltrace a reverzní osmózy 

Vakuové odpařování je vhodné tam, kde je přebytek tepla. To je v současnosti případ drtivé většiny 
BPS. Investice do technologie pro tepelné zahušťování (ale i membránové) je náročná a rentabilita 
závisí na výši nákladů spojených s nakládáním s digestátem/fugátem. Výrazně by rozšíření tepelného 
zahušťování napomohlo, pokud by se teplo využité pro zahušťování dalo vykazovat jako užitečné teplo, 
na které lze čerpat podporu. Dle výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu 3/2013 toto 
teplo zřejmě nelze vykazovat jako užitečné. 
Situace se může změnit, jakmile se více rozšíří technologie pro biometan a počet BPS s přebytkem 
tepla se sníží. V takovém případě může být membránová technologie výhodnější. 

3.3.4 T-E modely 

Co se týče výstavby nových O-BPS nebo úprav stávajících Z-BPS, tak se vychází z následujících úvah. 
Vzhledem k očekávané podpoře produkce biometanu lze předpokládat, že nové O-BPS budou touto 
technologií disponovat. Proto nejsou uvažovány O-BPS s kogenerační výrobou elektřiny a tepla. 
Ačkoliv se nedá vyloučit, že nějaká taková instalace bude realizována, rozhodně se bude jednat 
o ojedinělé projekty, a to z důvodu obecně problematického uplatnění tepla. V případě Z-BPS jsou 
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uvažovány dvě varianty, a to podle vzdálenosti od plynovodní sítě. První varianta zahrnuje Z-BPS do 
vzdálenosti 2 km. V tomto případě se uvažuje tak, že taková BPS nebude mít tak vysoké náklady na 
připojení k plynovodní soustavě, a tudíž bude mít prostředky na pořízení stupně hygienizace. Druhá 
varianta zahrnuje Z-BPS od 2 do 5 km od plynovodní sítě a avšak zde se uvažuje tak, že náklady na 
připojení k síti budou natolik vysoké, že investice do stupně hygienizace by byla již velkou zátěží. 
Nicméně takové Z-BPS by mohly stále přijímat odpad, který hygienizaci nevyžaduje (např. tráva). Proto 
by bylo vhodné v některých případech zavést jemnější dělení katalogových čísel odpadů. 

3.3.4.1 O-BPS 

O-BPS je investičně o něco náročnější než Z-BPS, a to díky technologiím nutným pro příjem 
odpadových substrátů. Kromě hygienizace by bylo vhodné zařadit „předfermentor“, jehož smyslem by 
bylo zamezit narušení provozu kvůli substrátu, který by mohl obsahovat kontaminanty ohrožující 
fermentační proces. V případě, že by nějaký vstup mohl být problematický, byl by nejdříve dávkován 
do „předfermentoru“. Pokud by při fermentaci v „předfermentoru“ nenastal problém, byl by substrát dále 
dávkován do fermentoru. V opačném případě by bylo nutné „předfermentor“ odstavit a provést nápravu. 
Zbytek technologie, tedy hlavní část, by však byla stále v provozu. Aby bylo možné provozovat 
předfermentor efektivně, bylo by vhodné, aby byly instalovány předfermentory dva, a to právě pro 
případ výpadku jednoho z nich. Výraznou položkou v investici je technologie pro úpravu bioplynu na 
biometan (pro případ studie zvolena membránová technologie). Včetně přípojky na plynovod tvoří téměř 
třetinu investičních nákladů. Rozložení investičních nákladů do jednotlivých položek je na obr. 23. 
 
Obr. 23: Složení investičních nákladů pro výstavbu O-BPS 

 

Zdroj: agriKomp 

 
Vzhledem k tomu, že technologie pro biometan je nově zaváděnou technologií, je obtížné odhadnout 
náklady na údržbu po celou dobu životnosti. V případě uvažované membránové technologie je hrubý 
odhad 1x za 5 let 6 mil. Kč pro linku s kapacitou 250 Nm3/h zpracovaného bioplynu. Odhad ostatních 
provozních nákladů vychází z dosavadních zkušeností v provozech. Odhad provozních nákladů je na 
obr. 24. 
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Obr. 24: Složení provozních nákladů pro výstavbu O-BPS 

 

Zdroj: agriKomp 
 
Příjmy jsou převážně tvořeny příplatkem za biometan. Ten by měl být dominantní ve srovnání 
s ostatními položkami. Je třeba uvést, že výše podpory (cena certifikátu původu) není zatím známá. 
V grafu na obr. 23 je použita maximální uvažovaná hodnota 1700 Kč/kWh. Reálně ale může být 
i významně nižší. 
 
Obr. 25: Složení výnosů u O-BPS 

 
Zdroj: agriKomp 
 

3.3.4.2 Rozšíření Z-BPS 

Investice do rozšíření Z-BPS o možnost přijímat odpadové substráty spočívá zejména v instalaci stupně 
hygienizace. V případě substrátů jako je tráva nebo zbytky z potravinářské výroby (zpracování brambor, 
ovoce, pečivo apod.) není potřeba hygienizace, a bylo by tedy možné tento stupeň v technologii 
vynechat. Snížila by se tak investice, což by mohlo napomoci těm Z-BPS ve vzdálenosti 2 až 5 km od 
plynovodu, aby mohly ušetřené peníze investovat do plynové přípojky, viz obr. 26 a obr. 27. 

23%

21%

38%

18%

Elektřina Nákup zemědělských surovin Údržba Mzdové

21%

6%

7%

66%

Zpracovaný bioodpad Prodej elektřiny Prodej biometanu Příplatek za biometan



  

37  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

I v případě rozšíření Z-BPS je vhodné uvažovat o předfermentorech. Je to opět z důvodu bezpečnějšího 
provozu (viz O-BPS). Další položkou při úpravě by zřejmě bylo zastřešení koncového skladu. Jednak 
tato úprava zlepšuje fermentační kapacitu (může čítat až 15 % z celkové produkce bioplynu), jednak 
umožňuje lepší regulaci, a navíc brání případnému zápachu. Je také možné, že v budoucnu tato úprava 
bude nutná (naznačuje to příprava nového zákona POZE). Nejvýraznější položkou je technologie pro 
úpravu bioplynu na biometan. Rozdíl mezi variantou do 2 km a do 5 km od plynovodu je v nákladech 
na hygienizaci a plynové přípojce. Varianta do 5 km s hygienizací vůbec neuvažuje (to se promítá i do 
nižších mzdových nákladů), zároveň však má vyšší investici do přípojky. Co se týče provozních nákladů 
a příjmů tak hlavní rozdíly oproti O-BPS je v množství nakupovaných zemědělských surovin, resp. 
množství zpracovávaného bioodpadu. Náklady a příjmy pro variantu Z-BPS do 2 km od plynovodu a Z-
BPS 5 km od plynovodu jsou na obr. 28, obr. 29, obr. 30 a obr. 31. 
 
Obr. 26: Složení investičních nákladů pro úpravu Z-BPS do 2 km od plynovodu 

 

Zdroj: agriKomp 
 
Obr. 27: Složení investičních nákladů pro úpravu Z-BPS 2 až 5 km od plynovodu 

 

Zdroj: agriKomp 
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Obr. 28: Složení provozních nákladů Z-BPS do 2 km od plynovodu 

 

Zdroj: agriKomp 
 
Obr. 29: Složení provozních nákladů Z-BPS do 2 až 5 km od plynovodu 

 

Zdroj: agriKomp 
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Obr. 30: Složení příjmů Z-BPS do 2 km od plynovodu 

 

Zdroj: agriKomp 
 
Obr. 31: Složení příjmů Z-BPS do 2 až 5 km od plynovodu 

 

Zdroj: agriKomp 
 

3.3.4.3 Zahušťování digestátu 

Pro potřeby této studie se uvažuje aplikace tepelného zahušťování. Investiční náklady jsou stanoveny 
na 500 Kč na tunu zpracovaného digestátu ročně. Například BPS s instalovaným výkonem 500 kWel 
má produkci 10 tis. tun digestátu ročně a investice by tak byla 5 mil. Kč. Odhad nákladů na údržbu 
a servis je ve výši 5 % z ceny investice za rok. Provozní náklady jsou rozděleny na náklady na 
chemikálie ve výši 50 Kč/t digestátu/fugátu a náklady na elektřinu 53,25 Kč/t digestátu/fugátu (počítáno 
ze spotřeby elektřiny 15 kWh/t fugátu/digestátu, která nemůže být prodána za garantovanou výkupní 
cenou). Teplo je beznákladové, jelikož se uvažuje s využitím odpadního tepla. 
Příjem je počítán z úspory z dopravy a chlazení motorů a to 33,3 Kč/t digestátu/fugátu a 2,19 Kč/t 
digestátu/fugátu. Další příjem představuje prodej hnojiva, sulfanu amonného, který je produktem 
odstraňování amoniaku z destilátu, a to v hodnotě 11,5 Kč/t digestátu/fugátu. Navýšení nákladů na 
mzdy se neuvažuje, neboť technologie nevyžaduje zvýšenou obsluhovost. 
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Obr. 32: Složení provozních nákladů na zahušťování digestátu 

 

Zdroj: VUT v Brně 
 
Obr. 33: Složení výnosů plynoucích ze zahušťování digestátu 

 

Zdroj: VUT v Brně 
 

3.4 Tuhá alternativní paliva 

Mezi zařízení schopná energeticky využívat TAP z komunálních odpadů lze zařadit tzv. multipalivové 
kotle, cementárny, teplárny a elektrárny využívající spoluspalování zároveň s uhlím nebo zařízení přímo 
určená k energetickému využití těchto paliv. 

Tab. 9 uvádí souhrnnou spotřebu alternativních paliv v energetice nebo cementárnách. V případě 
energetiky se jedná o TAP. V případě cementáren se mezi alternativní paliva kromě TAP zahrnují také 
další tuhá aditivní paliva, pneumatiky, kapalná paliva a částečně také obnovitelné zdroje. 
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Tab. 9: Historie energetického využití v energetice, cementárnách a vápenkách [t/r]
22

  

Rok 
TAP v 

energetice 

Alternativní 
paliva v 

cementárnách 
a vápenkách 

TAP v 
cementárnách 
a vápenkách 

Odpady v 
cementárnách 
a vápenkách 

2009 1 228 245 543 146 142 0 

2010 2 420 252 708 165 010 0 

2011 3 189 268 552 180 307 0 

2012 3 875 296 476 203 198 0 

2013 1 807 274 142 176 260 0 

2014 1 978 336 658 232 674 10 385 

2015 6 567 372 506 261 021 10 336 

2016 4 765 396 769 279 822 6 552 

2017 5 462 395 187 290 983 5 213 

2018 4 429 439 781 317 496 9 468 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019 
 
Využívání alternativních paliv ve velkých energetických zařízeních je stále spíše ojedinělé. Zkoušky 
spalování TAP proběhly například v elektrárně Dětmarovice. Energetické využívání TAP ve větším 
měřítku se tedy stále omezuje pouze na cementárny a vápenky v celkovém množství asi 400 kt/rok. 
Odpady se v těchto zařízeních zpracovávají až od roku 2014. 
Spotřeba TAP v energetice dosahovala v roce 2018 pouze 4 429 t a dlouhodobě spíše klesá, viz obr. 
34. 

 

 
22

 Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019 
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Obr. 34: Spotřeba TAP v energetice [t/r]22 

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019 

3.4.1 Existující zařízení 

V ČR je v současné době v provozu pět cementáren – v Praze, Mokré-Horákově, Hranicích, 
Čížkovicích a Prachovicích (tab. 10 a obr. 35). 

Tab. 10:  Cementárny v ČR s povolenou kapacitou zpracování odpadů/TAP 

Název kraje Počet zařízení Kapacita [t/rok] 

Jihomoravský 1 115 000 

Olomoucký 1 160 000 

Hlavní město Praha 1 175 000 

Ústecký 1 100 000 

Pardubický 1 57 000 

Celkem 5 607 000 

Zdroj: Krajský registr zařízení 
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Obr. 35: Cementárny v ČR 

 

Zdroj: VUT v Brně na základě Krajského registru zařízení 

 

3.4.2 Potenciál využití TAP 

Problematikou využití TAP v cementárnách a vápenkách se podrobně věnoval dokument 4.6 z roku 
2015, resp. jeho příloha 1. Byl proveden odhad potenciálu uplatnění alternativních paliv (bez rozdílu, 
jestli se jedná o paliva nebo odpady). Odhad vycházel z provozního výkonu jednotlivých pecí (celkem 
5 cementářských provozů a vápenka Mokrá).  Provozní výkon všech linek byl uvažován 15 200 t/d 
slinku a 350 tun vápna. Při provozu 340 dnů v roce se jednalo o výrobní kapacitu přes 5 mil tun slinku 
a 119 tis tun vápna.  Maximální podíl tepla vneseného do linky z TAP byl odhadován na 90 % celkového 
tepelného příkonu linek. Studie odhadovala aktuální provozní spotřebu 550 tis. tun všech alternativních 
paliv do cementáren a 25 tis. tun do vápenek. Výhřevnost TAP byla uvažována 20 GJ/t. Maximální 
spotřeba TAP při plném potenciálu využití kapacity linek byla odhadnuta na cca 800 tis. tun všech 
alternativních paliv ročně. 
 
Lze předpokládat, že spotřeba TAP v těchto zařízeních závisí vyrobeném množství finálních produktů 
slinku a vápna. Vývoj jejich produkce zobrazuje obr. 36. Současné produkce slinku (rok 2018) se 
pohybovala kolem 4 500 tis. tun a vápna, což je v souladu s výrobní kapacitou 5 mil. tun uvažovanou 
ve studii v roce 2015. Odpovídá i odhad spotřeby 550 tis. tun alternativních paliv (440 tis. tun v roce 
2018, viz tab. 9 výše). Při plném využití potenciálu náhrady paliv v cementářských pecích na úrovni 
90 % energetického vstupu, zůstává odhad 800 tis. tun všech alternativních paliv platný. Po odečtení 
současné spotřeby je potenciální nárůst uvažován na úrovni 300 tis. tun TAP (další nárůst by 
byl realizován výhradně TAP). 
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Obr. 36: Vývoj výroby slinku v cementářských pecích
23

 

 
Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR, 2019 

 
23

 Svaz výrobců cementu ČR, https://www.imaterialy.cz/rubriky/aktuality/prumysl-a-obchod/vyroba-cementu-v-cr-loni-vzrostla-o-
9-8-procenta-na-4-4-milionu-tun_47152.html 

https://www.imaterialy.cz/rubriky/aktuality/prumysl-a-obchod/vyroba-cementu-v-cr-loni-vzrostla-o-9-8-procenta-na-4-4-milionu-tun_47152.html
https://www.imaterialy.cz/rubriky/aktuality/prumysl-a-obchod/vyroba-cementu-v-cr-loni-vzrostla-o-9-8-procenta-na-4-4-milionu-tun_47152.html
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4. Alternativní technologie EVO 

V roce 2015 byla v rámci projektu EY MŽP zpracována rozsáhlá technologie alternativních procesů pro 
energetické využití odpadů. Výsledky byly zpracovány v rámci dokumentu 4.5. Technologii oxidačních 
spaloven, tzn. spalování za přebytku vzduchu, která byla popsána v kap. 3.2. lze považovat za 
nejrozšířenější, provozně dlouhodobě ověřený a robustní koncepci energetického využití odpadů. 
Naproti tomu technologie pyrolýzního rozkladu a zplyňování lze považovat za technologie alternativní.  
Studie z roku 2015 představuje komplexní zdroj informací o technologiích pracujících 
s podstechiometrickým množstvím vzduchu. Studie poskytla základní přehled o: 

► rozkladných procesech termického zpracování odpadů 

► dosažitelných efektech pyrolýzy a zplyňování odpadů 

► současném stavu ve výstavbě a realizaci provozních jednotek pyrolýzy a zplyňování odpadů 

► ekonomické analýze 

► přednostech a negativech termických procesů pro zpracování odpadů. 

Studie v rozsahu téměř 100 stran shromáždila informace ze 70 literárních zdrojů a v tabulkové formě 
poskytla přehledy provozovaných zařízení v Evropě i mimo ni. 
 
Cílem této části zprávy je shrnout podstatné informace z předchozí zprávy tak, aby čtenář absorboval 
základní fakta týkající se problematiky pyrolýzy a zplyňování odpadů. Následně budou shrnuty hlavní 
závěry předchozí studie a jejich platnost bude konfrontována s novými informacemi dostupnými 
z veřejných zdrojů a literatury.  
 

4.1 Charakteristika procesů 

Následující text představuje výtah podstatných skutečností z dokumentu 4.5 z roku 2015. 
 
Ze spektra technologií využívaných pro termické zpracování odpadů je ve většině případů využíváno 
přímé spalování (incinerace), nicméně v posledních letech se projevuje určitý zájem o technologie 
zplyňování nebo pyrolýzy odpadních komodit s přímou návazností na přeměnu získané energie na 
tepelnou či elektrickou energii a současně na možnou výrobu syntézního plynu (syngas) pro 
petrochemické syntézy paliv apod.  
 
Technologie zplyňování uhlí je procesem, který je v praxi využíván od 19. století. Zatímco při spalování 
se kalorický potenciál paliva přeměňuje přímo na energii tepelnou, při pyrolýze a zplyňování dochází 
k přeměnám vedoucím k vzniku produktů využitelných energeticky a rovněž k vytvoření nových forem 
chemické energie vázané na vzniklé plynné, kapalné a částečně i tuhé produkty.  
 
Velmi rozšířené jsou i aplikace zplyňování a pyrolýzy na biomasová paliva různého druhu. Aplikace 
těchto technologií pro termické zpracování odpadů je poměrně nová a tyto aplikace lze datovat zejména 
od konce minulého století. Vzhledem k provozním problémům je většina zplyňovacích systémů stále 
v experimentální a zkušební fázi a není známo mnoho informací o jejich provozním úspěchu. 
 
Využití odpadů obsahujících uhlíkaté sloučeniny nebo biogenní složky cestou zplyňování nebo pyrolýzy 
je alternativou, která odpovídá hierarchii nakládání s odpady ve smyslu chemického a energetického 
využívání. Jedná se o procesy, při nichž dochází k nedokonalé přeměně vstupních uhlíkatých sloučenin 
na produkty oxidačních a rozkladných reakcí a vzniklé produkty jsou energeticky nebo chemicky 
využitelné. Obr. 37 ukazuje možné koncepty energetického využití, kdy se syntézní plyn následně 
spaluje a energie se využívá. 
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Obr. 37: Cesty využití produktů termických procesů za nedostatku kyslíku 

 

Zdroj: VUT v Brně 
 
V levé části obrázku je zobrazena možnost přímého energetického využití v ZEVO. Pravá část potom 
na příkladu zplyňovacího reaktoru s cirkulujícím fluidním ložem ukazuje koncept alternativních 
technologií. Syntézní plyn je možné spalovat a uvolněné teplo následně využít v rámci běžného cyklu 
parní turbíny (maximalizace elektřiny nebo kogenerační výroba) nebo se syntézní plyn čistí a následně 
je přiveden jako palivo do tepelného stroje – spalovací turbíny nebo motoru. Točivý stroj vyrábí elektřinu 
(motor také částečně využívá teplo z chlazení motoru) a výfukové plyny (spaliny) je možná dále využít 
pro dodávku tepla. Obr. 38 potom ukazuje cestu vedoucí k materiálovému využití, kdy produkty pyrolýzy 
a zplyňování vstupují do navazujících petrochemických výrob, tzv. waste-to-chemicals. 
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Obr. 38: Potenciální chemické využití produktů pyrolýzy a zplyňování odpadů (waste-to-chemicals), zdroj: VUT 

Brno 

 

Zdroj: VUT v Brně  
 
Hranice mezi procesy vedenými v režimu dokonalé a nedokonalé oxidace a rozkladu je dána 
stechiometrickým množstvím přivedeného kyslíku do reakčního prostředí. Tuto situaci schematicky 
znázorňuje obr. 1. Z něj je patrné, že procesy pyrolýzy se uskutečňují prakticky za nepřítomnosti kyslíku, 
zatímco zplyňování probíhá za přítomnosti kyslíku přivedeného do reakčního prostředí v oxidačním 
plynu. 
 
Jako suroviny pro rozkladné procesy termického zpracování odpadních materiálů přichází v úvahu 
materiály obsahující uhlíkaté sloučeniny schopné podléhat termickému štěpení a oxidačním reakcím. 
Z pohledu odpadového hospodářství se může jednat o směsný komunální odpad (SKO) nebo z něj 
separované komponenty (dále označované jako TAP, event. RDF), dále drcené pneumatiky, 
separované autodíly, kontaminovaná biomasa, odpadní oleje apod. 
 
Procesy termického zpracování odpadů mohou pracovat v autotermním režimu nebo s podpůrnou 
dodávkou tepla (alotermní režim) z vnějšího zdroje. Pokud je zájem rozkladnými procesy získat 
energetický plyn s větší výhřevností nebo získat rozkladnými procesy uhlovodíkové frakce, je výhodné 
provozovat proces alotermně (více viz dokument 4.5 z roku 2015). K dodávce potřebné tepelné energie 
je použito přídavné palivo, externí zdroj tepla nebo část vzniklého produktu. Poslední možnost pak 
snižuje výtěžnost procesu zejména v případě, že se výroba zaměřuje na chemické využití (waste-to-
chemicals).  
 
Zatímco přímé spalování odpadů je vedeno záměrně s cílem vytvoření finálních produktů oxidačních 
reakcí (CO2, H2O, nespalitelné zbytky), vedou technologie pyrolýzy nebo zplyňování k současnému 
vzniku produktů nedokonalé oxidace, tj. H2, CO, lehčích uhlovodíků a kyslíkatých organických 
sloučenin. Produkty nedokonalého rozkladu jsou schopny následných oxidačních reakcí, tudíž kalorický 
obsah těchto látek může být využit v následujících technologických krocích zaměřených na získání 
energie (energetické využití syntézního plynu). 
Pracovní podmínky a teplotní režim procesů termického zpracování odpadů, probíhající děje, 
probíhající reakce a požadavky na přívod oxidačních činidel byly shrnuty v dokumentu 4.5 a zde 
nebudou v detailu opakovány. Stejně tak byla popsána technologická řešení procesu zplyňování, 
plazmového zplyňování. 
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4.1.1 Podstatné aspekty využití energoplynu v tepelných strojích 

Výhřevnost produkovaného energoplynu činí v případě zplyňování biomasy nebo tříděných odpadů se 
vzduchem přibližně 4 až 7 MJ/Nm3. V případě zplyňování s plynem obohaceným kyslíkem nebo 
s téměř čistým kyslíkem jsou v gasifikačním reaktoru dosahovány teploty nad 1000 °C a produkovaná 
plynná směs má výhřevnost nad 10 MJ/Nm3. 
 
V případě spalování syntézního plynu a následné výroby páry v kotlích na odpadní teplo a výroby 
elektřiny na parních turbínách, musí být vystupující spaliny vyčištěny od všech nežádoucích složek tak, 
aby splňovaly závazné požadavky na exhalace z procesů spalování odpadů podle příslušných předpisů 
ČR i EU. K vyčištění plynu jsou použitelné technologické postupy aplikované běžně při čištění spalin 
ze ZEVO zahrnující mechanické čištění v látkovém nebo keramickém filtru, chemické odstranění 
halogenvodíků a oxidů síry. Jelikož zplyňování probíhá v redukčním prostředí, snižuje se tendence 
k vytváření látek skupiny polychlorovaných dibenzodioxinů a furanů (zkráceně dioxinů) a oxidů dusíku, 
tudíž není nevyhnutné zařazení stupně na odstraňování NOx a persistentních organických látek.  
Obdobná situace je i v případě oxidů dusíku, jejichž tvorba je při zplyňování potlačena, avšak 
v závislosti na obsahu dusíku a podmínkách zplyňování se může se vytvářet nezanedbatelné množství 
amoniaku, jehož spalováním v kotli může dojít k nežádoucímu zvýšení koncentrace oxidů dusíku. 
V takovém případě je nutno řešit otázku odstraňování oxidů dusíku katalytickou nebo nekatalytickou 
cestou.  
 
Při přímém využití energoplynu v točivých strojích připadá v úvahu spalovací turbína nebo spalovací 
motor. Požadavky na kvalitu kalorického plynu jsou přísné a vyžadují čištění energoplynu. Pro využití 
v plynových turbínách jsou požadavky ve srovnání s přípustnými ukazateli pro plynové spalovací 
motory výrazně přísnější, zejména pokud se týká zbytkového obsahu tuhých znečišťujících látek (TZL) 
a obsahu dehtů.  Je nutné vycházet ze skutečnosti, že spaliny po výstupu z kogenerační jednotky 
s plynovým motorem plynového motoru nebudou již procházet žádným čištěním, tudíž vedle 
charakteristik, které mají vliv na chod motoru (obsah tuhých částic a obsah dehtů), musí být 
koncentrace H2S, halogenvodíků i oxidů dusíku sníženy na takovou úroveň, aby po jejich spálení ve 
spalovacím motoru byly v exhalacích dodrženy emisní limity platné pro spalování odpadů. S ohledem 
na přísné kvalitativní požadavky na energoplyn vedený do spalovací turbíny i vzhledem k tomu, že 
technologická linka pro úpravu a využití spalin za plynovou turbínou nebo motorem již nezahrnuje 
sekundární čištění spalin, představuje blok čištění plynu ze zplyňování poměrně složitý celek. Po 
ochlazení plynu je nutné provést účinný záchyt tuhých látek a aerosolů v keramických nebo látkových 
filtrech a odstranění kyselých složek (zejména HCl, HF a SO2) mokrou vypírkou. Z plynu je rovněž nutné 
účinně odstraňovat amoniak, jehož spalováním může dojít k nežádoucímu zvýšení koncentrace oxidů 
dusíku. Po průchodu pračkou je plyn nízkotlakým kompresorem stlačen na tlak cca 0,5 MPa a následně 
je plyn veden do jednotky pro záchyt H2S. Sulfán je nutné ze syntézního plynu odstranit z důvodu 
korozívní povahy H2S a jeho škodlivých účinků na životnost plynové turbíny. Před vlastním vstupem do 
plynové turbíny je nutné energoplyn komprimovat na tlak cca 2,5 až 3 MPa.  
 
Technologické řešení s využitím plynové turbíny je poměrně náročné s ohledem na náročnost čištění 
plynu před vstupem do plynové turbíny i na vznik provozních rizik při nedodržení potřebné kvality paliva. 
Tyto okolnosti zvyšují investiční i provozní nároky. 

4.2 Srovnání přínosů klasický vs alternativní technologií energetického 
využití pomocí LCA 

V posledních letech lze v literatuře nalézt celou řadu studií, jejichž cílem je porovnat přínosy 
alternativních procesů vůči klasickému řešení oxidačních spaloven. Rozšířeným nástrojem pro tyto 
analýzy je metoda hodnocení životního cyklu, tzv. LCA (Life-cycle-assemssment), která poskytuje 
celkový obraz dopadů určité technologie či systému na různé oblasti (kategorie) životního prostředí.  
 
V oblasti odpadového hospodářství bylo deklarováno, že jedna z nejdůležitějších kategorií, kterou je 
nutné sledovat, je dopad na produkci skleníkových plynů – měřeno pomocí tzv. CO2 ekvivalentního 
množství a vyjádřeno pomocí indikátoru GWP (Global Warming Potential).  
 
Vedle této hlavní kategorie lze doplňkově sledovat také další kategorie: 
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► Spotřeba fosilních surovin 

► Humánní toxicita 

► Ozónová díra apod. 

U všech kategorií se sleduje celkový dopad, který je dán součtem dílčích zátěží (burdens – mají kladnou 
hodnotu – zvyšují negativní dopad technologie pro danou kategorii) a přínosů (credits – mají zápornou 
hodnotu, tzn. že zátěž snižují a jsou tedy chápány pozitivně). Pokud přínosy převáží zátěže, je celková 
bilance záporná, což je chápáno jako pozitivní. Čím nižší je záporné číslo, tím větší přínos technologie. 
Naopak v případech, kdy zátěže převyšují přínosy, dosahuje celková bilance kladných čísel, což je 
negativní. Při srovnání dvou technologií, kdy obě mají kladnou hodnotu indikátoru je preferována 
technologie s nižší hodnotou – její celkové dopady na životní prostředí jsou nižší. 
 
Studie Arena et al. 201524 vychází z údajů z několika provozovaných zařízení a dříve publikovaných 
informací o technologických řešení a jejich výrobních ukazatelích25. Je vytvořen model technologií: 

► Spalovny s pohyblivým roštem, využitím uvolněného tepla pro výrobu elektrické energie 
a vícestupňovým systémem čištění spalin (ZEVO) 

► Vertikální šachtový zplyňovací reaktor pracující v tavném režimu, spalovací komorou pro využití 
energoplynu, výrobou elektřiny v parním cyklu a adekvátním systémem čištění spalin (GSF z angl. 
„gasification“). 

Studie předpokládá se, že obě jednotky jsou provozovány v Evropě a jsou zaměřeny na získávání 
energie. Výpočtová kapacita je 200 kt/r stejného netříděného zbytkového komunálního odpadu, který 
má složení odhadované jako průměrné pro Evropu.  S odkazem na obr. 37 se jedná o srovnání 
konceptů zaměřených výhradně na energetické využití vstupního odpadů. V případě zplyňovací 
jednotky je tedy všechen vznikající syntézní plyn následně oxidován s cílem využít energetický 
potenciál k výrobě zejména elektřiny. Zde je nutné zdůraznit, že čistá výroba elektřiny pro ZEVO byla 
předpokládaná na úrovni 550 kW na tunu spáleného odpadu. Výroba elektřiny u zplyňovacího zařízení 
dosahovala 450 kW na tunu spáleného odpadu. Jedná se tedy o jednotky zaměřené na dodávku 
elektřiny bez dodávky tepla. Z pohledu uplatnění v ČR, kde je možné plně využít potenciál sítí CZT, se 
nemusí jednat o ideální řešení. 
 
Byly odhadnuty potenciální dopady na životní prostředí související s provozem obou jednotek 
energetického využití pomocí metodologie Impact 2002+. Závěry studie jsou následující: 

► obě technologie jsou udržitelné z pohledu dopadů na životní prostředí, ale výsledky spalovací 
jednotky s pohyblivým roštem (ZEVO) ukazuje jasně lepší environmentální vlastnosti pro téměř 
všechny sledované kategorie dopadů. 

► V obou případech je kategorie Global Warming pozitivní – nedochází k úspoře CO2, To je ovlivněno 
absencí dodávky tepla. V případě GSF je dopad o polovinu vyšší než u ZEVO v důsledků vyšších 
procesních emisí. Srovnatelné jsou úspory, kdy je nižší výroba elektřiny nahrazena vyšší úsporou 
v důsledku materiálového využití frakcí kovu. 

► ZEVO také vychází mírně příznivěji v kategorii Respirátory inorganics (obě zařízení negativní) a také 
v kategorii Non-renewable energy. 

► Sekundárním závěrem je, že ZEVO může výrazně snížit dopad na životní prostředí, pokud bude 
v maximální míře využívat následné procesy zpracování škváry v rámci moderního procesu 
získávání železných a neželezných kovů. 

► Proces zplyňování zahrnuje složitější procesy, umožňuje dramatické snížení množství zbytků, které 
je nutné ukládat na skládky. 

 

 
24

 Arena, U.; Ardolino, F.; Di Gregorio, F. (2015) A life cycle assessment of environmental performances of two combustion- 
and gasification-based waste-to-energy technologies Waste Manage, 41 60–74, doi.org/10.1016/j.wasman.2015.03.041 
25

 Leckner, B., 2015. Process aspects in combustion and gasification waste-to-energy (WtE) units. Waste Manage. 37, 13–25. 
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Další článek, který se věnoval problematice srovnání ZEVO a alternativních procesů, byl článek Dong 

et al. 2018
26

. Autoři srovnali tři technologie provozované ve Finsku, Francii a v Číně. Přestože studie 
byla založena na reálných provozních datech, je obtížné výsledky vzájemně srovnávat, protože 
u jednotlivých scénářů se jednalo o různé provozní a lokální podmínky – typ paliva, výhřevnost atd. 
Konkrétně pro Finsko se jednalo o zplyňovací reaktor (GSF) využívají RDF, ve Francii o klasické ZEVO 
zpracovávající SKO, pro Čínu o oxidační spalovnu se spalovací komorou ve formě fluidního kotle 
s cirkulující vrstvou spalující SKO s velmi nízkou výhřevností 5,3 MJ/kg. Tento poslední koncept nebude 
vzhledem k nízké relevantnosti dále komentován. 
 
Z údajů dostupných z článku je nutné zdůraznit, že GSF technologie pracuje s RDF s výhřevností  
14,2 MJ/kg. Jedná se tedy o významně upravené palivo. ZEVO ve Francii zpracovává odpad 
s výhřevností 9,3 MJ/kg, tzn. jedná se o parametry srovnatelné s odpadem v ČR. Rozdílům v kvalitě 
pak odpovídají také dosažené výroby elektřiny: GSF 777 kWh/t čistá výroba elektřiny. Zařízení pracuje 
v kogeneračním režimu, tzn. s průmyslovou dodávkou tepla (50 MW) a dodávkou dálkového tepla (90 
MW). ZEVO ve Francii pak dodává obvyklých 361 kWh/t elektřiny. 
Výsledky LCA studie lze shrnout:  

► Přes výraznou dodávku tepla je bilance CO2 u GSF v zásadě neutrální (blízká nule). Velké úspory 
emisí v důsledku vysoké výroby elektřiny (kvalitní palivo RDF) a dodávky tepla (dodávka tepla 
zvyšuje přínos) jsou negativně vyváženy vysokou produkcí fosilního CO2 – vysoký podíl plastů 
v RDF znamená vysoké emise CO2. Celková bilance je srovnatelná s výsledky ZEVO ve Francii, 
které nepracuje v režimu kogenerace a dodává pouze elektřinu. ZEVO zpracovává SKO, které 
obsahuje i vice biogenních složek. Přestože úspora emisí z dodávky energie není tak vysoká, nejsou 
ani vysoké emise ze spalování. 

► Zde se jasně projevuje efekt výroby RDF z SKO, kdy technologie ZEVO umí pozitivně využít energie 
vázanou v nízkokalorických frakcích (bioodpad) tím, že jsou spalovány ve směsi paliva 
výhřevnějších. Naopak technologie MBÚ vytváří kvalitnější palivo, ale na druhou stranu vzniká 
nezanedbatelné množství nízkokalorické frakce, jejíž energetický potenciál není využit (podsítná 

frakce). Tyto efekty byly popsány v příspěvku
27

. 

Více vypovídající a srovnatelné výsledky přináší práce
28

. Studie se zaměřuje na LCA analýzu čtyř 
technologií:  

► Klasické ZEVO 

► GSF ve dvou variantách – v cirkulujícím fluidním loži a v šachtové peci s tavným režimem. 

► Pyrolýza v rotační peci – je nutná redukce velikosti (desintegrace) vstupního materiálu pro následné 
pyrolytické děje v robustním zařízení rotační pece. Pyrolýzy založená na technologii rotační pece, 
je jediný typ reaktoru, který úspěšně dosáhl průmyslové implementace. 

Všechny technologie jsou opět zaměřeny na dodávku energie. ZEVO i GSF zpracovává SKO, GSF 
vyžaduje předúpravu ve formě desintegrace materiálu (drcení). Pyrolýza zpracovává RDF.  
 
Shromážděné výsledky LCA studií ukazují na velmi podobné výsledky v nejdůležitější kategorii globální 
oteplování – klimatická změna. Obecně platí, že výsledky jsou citlivé na složení vstupního paliva 
a energetický mix paliv pro výroby elektřiny v zařízeních, které v distribuční síti nahrazují. 
 

 
26

 Dong. J; Tang, Y.; Nzihou, A.; Chi, Y.; Weiss-Hortala, E.; Ni, M.; Zhou, Z. (2018) Comparison of waste-to-energy technologies 

of gasification and incineration using life cycle assessment: Case studies in Finland, France and China. J Clean Prod, 203, 287-

300, doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.139 
27

 KROPÁČ, J.; PUTNA, O.; PAVLAS, M. Limity energetického využití odpadu s nižší výhřevností. Energie21, 2017, č. 2017/3, 
s. 28-31. ISSN: 1803-0394. 
28

 Dong. J; Tang, Y.; Nzihou, A.; Chi, Y.; Weiss-Hortala, E.; Ni, M.; Zhou, Z. (2018) Comparison of waste-to-energy technologies 
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Společné je, že technologie, které se zaměřují pouze na výrobu elektřiny mají dopady kladné, tzn. zátěž 
převažuje nad úsporami. Rozdíly mezi technologiemi ZEVO a GSF jsou minimální ve srovnání s efekty, 
které lze dosáhnout vhodnou integrací zařízení do sítě CZT. Literatura přináší jen omezený počet 
informací o LCA zařízení pro energetické využívání odpadů pracujících v kogeneračním režimu s velkou 
dodávkou tepla.  
 
V tomto kontextu je nutné chápat existenci velkého počtu sítí CZT s relativně velkou spotřebou tepla 
jako významnou devizu ČR v oblasti snižování dopadů odpadového hospodářství na životní prostředí. 
Jak bylo prezentováno výše, s rostoucí dodávkou tepla začnou v podmínkách ČR (dáno energetickým 
mixem a vysokým zastoupením uhlí ve struktuře dodávky tepla a elektřiny) výrazně převyšovat přínosy 
z výroby energie nad zátěží ze spalování (ta je pro stejnou kapacitu zařízení konstantní). 
 
Tyto efekty jsou nesrovnatelně vyšší, než přináší změna konceptu ZEVO vs GSF. Primární diskuse by 
tedy měla být vedena směrem ke snaze uplatnit co nejvíce tepla a až následně k otázce jakou 
technologii (GSF, ZEVO) uplatnit. 
 

4.3 Stav alternativních technologií zaměřených na výrobu energie 
v mezinárodním kontextu 

Dokument 4.5 z roku 2015 přinesl rozsáhlý přehled realizovaných (provozovaných nebo ukončených) 
projektu zplyňování a pyrolýzy odpadů. Jako potenciálně zajímavý trh pro další realizaci alternativních 
technologií byla identifikována Velká Británie s celou řadou projektů ve fázi přípravy či probíhající 
realizace.  
 
Následující přehled uvádí shrnutí některých zkušeností s technologií zplyňování v UK a představuje tak 
aktualizaci informací ze studie z roku 2015. 
 

Projekt Tees Valley, Hull, UK 
Společnost AirProduct realizovala výstavbu dvou linek zplyňovacích jednotek doplněných plazmovou 
technologií (technologie Westinghouse) s celkovou roční kapacitou 2 x 350 tis. tun SKO. Jednalo se 
o výstavbu celosvětově největší jednotky zplyňování s využitím energie pro výrobu elektřiny s výkonem 
50 MW. 
 
Projekt Tees Valley 1 měl být podle původních plánů dokončen v roce 2014. Ve stejném roce byla 
zahájena výstavba druhé linky Tees Valley 2. 
 
V listopadu 2015 byla výstavba TV2 zastavena z důvodu provozních problémů na TV1 po jeho uvedení 
do provozu. Následně v roce 2016 investor AirProduct zastavil i TV1 a od programu využití odpadů 
k výrobě energie zcela ustoupil. 
  

Avonmouth, Bristol UK 
Zařízení pro zpracování RDF mělo plánovanou kapacitou 120 tis. tun za rok. RDF bylo vyráběno 
v blízkém MBÚ. Projekt byl v roce 2016 pozastaven po problémech s dodávkou vstupního materiálu 
požadované specifikace. Zařízení nedosáhlo předpokládaných parametrů a očekávanou výrobu 
elektřiny (plánováno 12 MW, reálně 9 až 10 MW) a nezbytné změny projektu se odrazily v nárůstu 
investičních a provozních nákladů. Investor projekt pozastavil do roku 2018. V posledních letech 
o projektu nelze dohledat nové informace. 
 

Galashiels, UK  
Zařízení pro zpracování RDF mělo plánovanou kapacitou 60 tis. tun za rok a palivo bylo vyráběného 
v blízkém MBÚ. Původní záměr byl uvést zařízení do provozu v 2015. Následně bylo prodlouženo do 
2019. Nepodařilo se dohledat novější informace o současném stavu zařízení. 
 

Milton Keynes Waste Recovery Park (MKWRP), Old Wolverton, UK 
Původní záměr byl uvést zařízení s kapacitou 94 tis. tun RDF a elektrickým výkonem 6MWe do provozu 
v roce 2016. Dodavatelem byla společnost Energos. Zařízení je jedním z prvních v UK, které se povedlo 
uvést do provozu. 
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Eco Park, Surrey, UK 
Zplyňovací reaktor pro zpracování 55 kt zbytkového komunálního odpadů. Investorem je SITA Suez. 
Zařízení je ve stavu uvádění do provozu, který by měl být ukončen v roce 2020 a zařízení by mělo být 
dále v provozu. 
 

Hoddesdon, Hertfordshire, UK 

Zařízení s kapacitou 90 000 tun RDF a dodávkou 10MW el. energie do distribuční sítě mělo být 
v provozu v roce 2017. Novější informace se nepodařilo dohledat. 
 
Jak je patrné z uvedeného přehledu, technologie zplyňování odpadu je z pohledu investorů značně 
riziková. Přestože některé aplikace se v tuto chvíli jeví jako provozované, je zjevná celá řada projektů, 
které byly zrušeny. Velmi častým důvodem je nedosažení projektových parametrů, nestabilita výkonu, 
nárůst investičních a provozních nákladů, které neumožňují zajistit akceptovatelnou ekonomiku 
projektu. Všechny výše uvedené příklady jsou zaměřeny na výrobu elektrické energie, jejíž účinnost je 
obecně nízká ve srovnání s klasickými technologiemi využívající tuhá fosilní paliva nebo biomasu. Proto 
je ekonomika velmi citlivá na změny okrajových podmínek. 
 
Snaha o realizaci technologií zplyňování s následným spalováním syngasu pro jeho energetické 
využití je jasně motivována dosažením dostatečné účinnosti výroby elektřiny (podporované 
v případě UK). Ta je u zplyňování mírně vyšší než v případě klasického ZEVO. V podmínkách ČR, 
kde by měla být ekonomika ZEVO postavena na dodávce tepla, představuje klasické ZEVO 
robustní, provozně ověřenou technologie. Přestože účinnost výroby elektřiny bude mírně nižší, 
účinnost kogenerace (tj. celková účinnosti jako součást účinnosti výroby tepla a elektřiny) bude 
zajímavá. 
 

4.4 Waste-to-Chemicals 

Předchozí části studie se zaměřovaly na cestu přeměny odpadů na energii. Transformace odpadů na 
produkty s vyšší přidanou hodnotou reprezentuje zajímavý alternativní směr, který plně zapadá do 
konceptu oběhového hospodářství. Z pohledu hierarchie nakládání tento směr ve zvýšené míře přispívá 
k materiálovému využití. Více detailů o transformačních cestách (viz obr. 37 výše), využití produktů 
pyrolýzy a zplyňování k chemickým účelům uváděl dokument 4.5 z roku 2015. 
 
Syntézní plyn může být využit přímo pro následné chemické syntézy nebo transformován na methanol 
a následně na ethanol, které najdou uplatnění jako komponenty motorových paliv. Jedná se o biopaliva 
II. generace. Alternativně se jedná o obnovitelný zdroj surovin pro chemický průmysl a nejrůznější 
produkty. 
 
Z pohledu technologického se opět uplatňuje především zplyňování. O technologii ve stupni vývoje se 
pak jedná o zplyňování asistované plasmovým rozkladem, kterému se podrobně věnuje např. Munir 

et al. 2019
29

. 
 

4.4.1 Zplyňování pro výrobu chemických látek 

Příkladem technologie zplyňování pro výroku produktů je technologie ENERKEM
30

. Jedná se 
o zplyňovací reaktor s cirkulujícím fluidním ložem. Reaktor zpracovává upravené komunální odpady 
(na obr. 39 označeno jako RDF). Následuje čištění syntézního plynu a katalytický reaktor.  
 
Komerční jednotka je provozována v Edmontonu, Kanada od roku 2014. Zařízení postupně vyrábělo 
50% methanol, následně bylo modifikováno s cílem dosáhnout 100% methanol a následně, od roku 
2018, zařízení vyrábí v přídavném reakčním modulu ethanol. Zařízení v Edmontonu je výsledkem 

 
29

 Munir, T.;  Mardon I. , Al-Zuhair, S; Shawabkeh, A., Saqib, N. U. Plasma gasification of municipal solid waste for waste-to-
value processingRenewable and Sustainable Energy Reviews Vol., 116,109461, 2019 
30

 www.enerkem.com 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119306690
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119306690
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
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dlouhodobých vývojových prací, kdy technologie nejprve prošla výstavbou a testováním dvou pilotních 
jednotek v Sherbrooke, Kanada (provoz ukončen v roce 2016) a Edmontonu, demonstrační technologie 
Westbury, Quebec, Kanada (v provozu od roku 2009, slouží jako inovační centrum pro testování 
různých typů vstupních paliv) a následně výstavbou komerční jednotky v Edmontonu. Ta ještě ale v roce 
2018 nedosáhla své plné provozní kapacity. Zařízení zpracovává suché a kalorické složky KO.  
 
Obr. 39: Ilustrační schéma technologie Enerkem, Edmonton, zdroj: ENERKEM 

 

Zdroj ENERKEM: 
 
Enerkem s partnery současně připravuje realizaci druhé komerční jednotky v Rotterdamu, Holandsko. 

Plánovaná kapacita projektu W2C Port Rotterdam
31

 by měla být až 360 kt/r odpadu a produktem by 

měl být 270 mil. litrů methanolu
32

. Dle dostupných informací je projekt ve fázi předinvestiční, tj. přípravy 
projektové dokumentace a schvalovacích procesů. Projekt čeká na zásadní rozhodnutí o vstupu do 
investiční fáze. 
 

4.4.2 Plasmové zplyňování pro výrobu chemických látek 

Plasmové zplyňování se využívá pro zpracování nebezpečných odpadů. Aplikace pro výrobu 
neenergetických produktu je poměrně nová a technologii lze označit za “Emerging”. Blokové schéma 
technologie zobrazuje obr. 39. 
 

 
31

 https://w2c-rotterdam.com/ 
32

 https://enerkem.com/news-release/w2c-rotterdam-project-welcomes-shell-as-partner/ 
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Obr. 40:  Blokové schéma plazmového zplyňování odpadů se zobrazením možných výstupů  

 

Zdroj: upraveno na základě Munir, T.; Mardon I. , Al-Zuhair, S; Shawabkeh, A., Saqib, N. U. Plasma gasification of municipal 

solid waste for waste-to-value processingRenewable and Sustainable Energy Reviews, Vol., 116,109461, 2019 
 
Ve srovnání s klasickým roštovým ZEVO ale i zplyňovacím reaktorem s cirkulujícím fluidním ložem se 
očekáváná o 1/3 kratší životnost technologie (20 let). Kritickým předpokladem je to, že obsah vlhkosti 

ve vstupním odpadu je silně omezen (zdroj 
33

 uvádí max. 10 %), což znamená značné nároky na úpravu 
paliva. Současně je nutná desintegrace (drcení). Použitelná jako palivo je proto pouze kalorické frakce. 
 
Plasmové zplyňování se jeví jako dražší technologie než zplyňování a pyrolýza, tzn. další možné 
způsoby získávání chemických surovin a produktů. 
 

 
33

 Munir, T.;  Mardon I. , Al-Zuhair, S; Shawabkeh, A., Saqib, N. U. Plasma gasification of municipal solid waste for waste-to-
value processingRenewable and Sustainable Energy Reviews Vol., 116,109461, 2019 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119306690
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119306690
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5. Potenciál odpadů pro energetické využití v ZEVO 

EVO je podle Hierarchie nakládání s odpady (Směrnice EU 98/2008) preferovaný způsob nakládání, 
pokud nelze odpad využít materiálově. Materiálové využití odpadu tedy ovlivňuje množství odpadu 
vhodného k EVO. 
 
Přístup k posouzení produkce a zpracování odpadu je založen na práci s časovou řadou historických 
dat na více úrovních územního členění – ČR, kraje a ORP. Základním zdrojem dat je ISOH, jedná se 
o celostátní databázi shromažďující data ohlašovaná na základě Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
Časová řada je k dispozici v rozsahu let 2010–2018. 
 
Vybraná katalogová čísla odpadů, která byla vyhodnocena jako vhodná k EVO, jsou k dispozici 
v Příloze B: Katalogová čísla odpadů vhodná k energetickému využití. Produkce a nakládání s těmito 
katalogovými čísly bylo následně prognózováno. 
 
Byla uvažována data o produkci odpadu a také je zde zahrnut také odpad importovaný do ČR (A00, 
BN30, AN60, BN6, BN16). Data o nakládání s odpady byla uvažována v šesti kategoriích – materiálové 
využití, EVO, odstranění skládkováním nebo jiným uložením, úprava, export, ostatní zpracování. Každý 
z těchto způsobů nakládání je dán součtem kódů nakládání specifikovaných v Příloze C: Kódy 
nakládání, výčet kódů nakládání je sestaven na základě metodiky popsané v dokumentu s názvem 
Matematické vyjádření výpočtu „Soustavy indikátorů OH“ v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (Vejnar et al., 2019
34

). 
 
Prognóza je zpracována pro tři úrovně územního členění ČR, a to stát, kraje a ORP. 

5.1 Produkce vs. zpracování odpadu 

Odpad vyprodukovaný na daném území je od producenta převážen ke zpracování. Na základě 
dostupných dat nelze sledovat původ zpracovaného odpadu, tzn. nelze zjistit kde byl zpracován odpad 
od konkrétního producenta. Celkové množství produkovaného odpadu s daným katalogovým číslem 
napříč producenty by však mělo odpovídat celkovému množství zpracovaného odpadu tohoto 
katalogového čísla na území ČR. Pro tuto bilanci je uvažována také přeshraniční přeprava odpadu do 
ČR jako odpad produkovaný a z ČR jako odpad zpracovaný. Tab. 11 sumarizuje rozdíl produkce 
a zpracování odpadu na úrovni ČR v sumě pro všechna katalogová čísla vhodná pro EVO, viz Příloha 
B: Katalogová čísla odpadů vhodná k energetickému využití. Poslední řádek tabulky udává podíl 
množství zpracovaného a vyprodukovaného odpadu, dále bude tato hodnota značena jako parametr k. 
V ideálním případě, kdy je množství produkce a zpracování odpadu v souladu, je hodnota k rovna 1. 
Ve všech letech je evidované množství odpadu vyprodukovaného mírně vyšší než zpracovaného. 
 
Tab. 11: Celkové množství produkovaného vs. zpracovaného odpadu pro ZEVO v letech 2010–2018 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkce [kt/r] 7 791 7 658 7 461 7 420 8 083 8 815 9 327 9 599 10 000 

Zpracování [kt/r] 7 537 7 515 7 341 7 310 8 081 8 620 9 306 9 509 9 984 

Zpracování/produkce 𝑘 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 

Zdroj: ISOH 
Obr. 41 znázorňuje příspěvek vybraných katalogových čísel, resp. skupin a podskupin k celkovému 
množství produkce EVO v roce 2018. Nejvýznamnější složkou je směsný komunální odpad (SKO – 
28 %) a současně se jedná o frakci odpadu, která nepředstavuje zásadní potenciál pro materiálové 
využití KO. V souvislosti se snahou o navyšování materiálového využití KO (vyšší míra separace) se 

 
34

 Vejnar P., Bulková G., Horáková E., Buda Šepel’ová G., Čejchan T., Grusman T., 2019, 
Matematické vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“ v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., O 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 
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záměrem plnit cíle EU, lze očekávat nárůst produkce odpadů z podskupiny 1912. Odpad této 
podskupiny vzniká při úpravě odpadů např. při dotřídění a svou produkcí již v roce 2018 představuje 
významný proud odpadů vhodných pro zpracování v ZEVO (cca 17 %). Současně proti tomu půjde 
snaha o navýšení míry recyklace u separovaných složek, kde se potenciál pro EVO může snižovat (kat. 
č. 1501XX, 2001XX, 200201, 200307). 
 
Obr. 41: Příspěvek vybraných katalogových čísel, resp. skupin a podskupin k celkovému množství produkce 

odpadů vhodných pro energetické využití v roce 2018 

 

Zdroj: ISOH 
 
Příloha C – Kódy nakládání shrnuje kódy nakládání, které byly pro analýzu vstupních dat a následnou 
prognózu uvažovány. 
 
V ideálním případě existuje rovnost mezi odpadem vyprodukovaným a zpracovaným, tato vlastnost 
bude na úrovni ČR vyžadována u výsledků prognózy, viz Příloha D: Přístup k prognóze. Jako odpady 
vhodné pro EVO je uvažováno celkem 78 katalogových čísel. 

5.2 Potenciální hmotnostní tok 

S cílem stanovit potenciál pro ZEVO, byl definován pojem „potenciální hmotnostní tok“. Potenciální 
hmotnostní tok není ekvivalentní vyprodukovanému odpadu. Definice je k dispozici v Příloze E: Přístup 
k optimalizaci sítě. 
 
Potenciální hmotnostní tok je množství odpadu, zpracovaného určitým způsobem. V případě odpadu 
vhodného pro EVO je potenciální hmotnostní tok daný odpadem, který je zpracován s energetickým 
využitím nebo odstraněn. Obr. 42 znázorňuje zastoupení odpadů příp. skupin a podskupin 
v potenciálním hmotnostním toku pro EVO v roce 2018. Nejvýznamnější potenciál pro EVO představuje 
SKO. 
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Obr. 42: Příspěvek vybraných katalogových čísel, resp. skupin a podskupin k celkovému množství potenciálu 
hmotnostního toku pro EVO v roce 2018 

 

Zdroj: ISOH 
 

Historický vývoj potenciálního hmotnostního toku pro EVO z SKO zobrazuje obr. 43. Přestože 
v posledních letech zaznamenal tento hmotnostní tok mírný nárůst, z dlouhodobého hlediska trend 
klesá. 
 
Obr. 43: Potenciální hmotnostní tok pro EVO z SKO (historická data a jejich trend) 

 

Zdroj: trend vytvořen VUT v Brně na základě dat ISOH 

 
V tab. 12 jsou shrnuta všechny katalogová čísla spalitelných odpadů, která v roce 2018 vykazovala 
nenulový potenciální hmotnostní tok pro EVO. Přínos některých katalogových čísel ve srovnání 
s ostatními je téměř zanedbatelný. K dispozici je informace o velikosti potenciálního hmotnostního toku 
v kt a příspěvek daného katalogového čísla k celkovému toku v %. 
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Tab. 12: Potenciální hmotnostní tok pro EVO po katalogových číslech v roce 2018 

Kat. 
číslo 

Potenciální hmotnostní tok pro 
EVO Kat. 

číslo 

Potenciální hmotnostní tok pro 
EVO 

[kt/r] [%] [kt/r] [%] 

020103 11,77 0,3 % 150106 108,74 2,6 % 

020104 7,28 0,2 % 150109 0,28 0,0 % 

020106 24,12 0,6 % 150203 2,98 0,1 % 

020107 0,65 0,0 % 160119 5,17 0,1 % 

020203 2,74 0,1 % 160199 0,61 0,0 % 

020204 1,24 0,0 % 170201 8,69 0,2 % 

020301 15,21 0,4 % 170203 8,54 0,2 % 

020304 18,40 0,4 % 170302 11,73 0,3 % 

020501 2,71 0,1 % 170604 38,03 0,9 % 

020502 0,17 0,0 % 180104 8,07 0,2 % 

020601 7,01 0,2 % 190809 6,57 0,2 % 

020701 1,37 0,0 % 190812 7,93 0,2 % 

020702 0,31 0,0 % 190814 1,64 0,0 % 

020704 1,40 0,0 % 190902 1,82 0,0 % 

030105 5,58 0,1 % 190903 0,12 0,0 % 

030301 0,03 0,0 % 191201 1,24 0,0 % 

030307 5,12 0,1 % 191204 83,01 2,0 % 

030308 0,11 0,0 % 191207 0,33 0,0 % 

030310 12,05 0,3 % 191208 2,82 0,1 % 

030311 0,12 0,0 % 191210 203,64 4,8 % 

040101 0,10 0,0 % 191212 156,44 3,7 % 

040108 0,41 0,0 % 200101 3,78 0,1 % 

040209 29,67 0,7 % 200108 16,19 0,4 % 

040210 0,75 0,0 % 200110 0,72 0,0 % 

040220 0,02 0,0 % 200111 2,69 0,1 % 

040221 0,18 0,0 % 200125 0,28 0,0 % 

040222 13,78 0,3 % 200138 3,12 0,1 % 

070213 36,62 0,9 % 200139 8,13 0,2 % 

090108 0,02 0,0 % 200201 28,83 0,7 % 
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120105 9,57 0,2 % 200301 2 716,59 64,6 % 

150101 3,18 0,1 % 200302 4,97 0,1 %  

150102 16,56 0,4 % 200303 28,60 0,7 % 

150103 2,57 0,1 % 200307 496,14 11,8 % 

150105 3,52 0,1 % 200399 1,55 0,0 % 

Zdroj: ISOH 
 
Potenciální hmotnostní tok pro EVO se významně liší napříč kraji ČR, významně nejvyšší tok vykazuje 
Středočeský kraj, viz obr. 44. Pro všechny kraje ČR ale platí, že největším tokem je SKO. 
 
Obr. 44: Potenciální hmotnostní tok pro EVO v roce 2018 po krajích 

 

Zdroj: ISOH 
 
Graf na obr. 45 srovnává procentuální složení tohoto hmotnostního toku. Patrné je významnější 
zastoupení odpadů skupiny 19 12 XX v Pardubickém a Ústeckém kraji. Také zastoupení SKO se 
výrazně liší. Zatímco v Praze dosahuje 90 %, v Olomouckém kraji pouze 52 %. 
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Obr. 45: Složení hmotnostního toku pro EVO v roce 2018 po krajích 

 
Zdroj: ISOH 
 
S navyšováním materiálového využití odpadu lze však očekávat změnu složení SKO, a i jeho 
vyprodukované množství. Je tedy vhodné pro odhad budoucího vývoje potenciálu hmotnostního toku 
pro EVO uvažovat scénáře materiálového využití odpadu (viz, kap. 2). 

5.3 Změna trendu v historických datech 

Data o produkci energeticky využitelného odpadu vykazují v roce 2013 zřejmou změnu trendu, jak 
ukazuje obr. 46a). Je pravděpodobné, že množství produkovaného odpadu tímto způsobem reaguje na 
fázi ekonomického cyklu obr. 46b). Data o produkci odpadu vykazují změnu trendu v období počátku 
ekonomického růstu v období 2013–2014. Jedná se o časový úsek, kdy hrubý domácí produkt (HDP) 
v ČR asi po 5 letech stagnace nastartoval růst (meziročně 2–4,6 %). Změny v ekonomice v podobě 
ekonomických cyklů zasahují do vývoje v téměř pravidelných intervalech. Zde na obr. 46b) se 
pravděpodobně projevil střednědobý cyklus tzv. Juglarův, jehož délka bývá obvykle 8–10 let. Juglarův 
cyklus souvisí s investicemi do strojů a zařízení. 
 
Dále byla provedena hlubší analýza vývoje produkce a nakládání v posledních letech s cílem posoudit, 
jaká katalogová čísla odpadů se na změně trendu podílejí. Na každou časovou řadu byla aplikována 
funkce breakpoint z knihovny strucchange programovacího jazyka R. Funkce breakpoint vykazuje 
slabou citlivost na začátku a konci časové řady, proto byla funkce doplněna o metodu bcp (Bayesian 

change point – opět z knihovny programovacího jazyka R
35

) s cílem identifikovat kat. čísla, území a roky, 
kdy došlo k podstatným změnám. Konkrétně byl využit přístup, kdy výstupem metody jsou posteriorní 
pravděpodobnosti výskytu skoku nebo změny trendu. Metoda vyžaduje nastavit práh citlivosti, při jehož 
překročení je chování řady v daném čase považováno za anomální. Dle zkušeností s analýzou 
obdobných časových řad bylo pro tuto aplikaci kritérium posteriorní pravděpodobnosti nastaveno na 
0,5. Testováním prošly všechny časové řady, které vykazují nenulovou produkci odpadu ve všech letech 
2010–2018. Výsledky analýzy v podobě procentuálního vyjádření časových řad s identifikovanou 
změnou trendu jsou na obr. 47 pro jednotlivá katalogová čísla. Barevně jsou odlišeny tři situace: změna 
trendu v letech 2013 a 2014, změna trendu v jiném roce a data bez změny trendu. Je patrné, že pokud 

 
35

 Programovací jazyk pro statistickou analýzu: https://www.r-
project.org/?fbclid=IwAR1bjCX7AZ76Cf111oOCd6_wBM5Ltwg3USesnq0RAuDkA0jN6PMgafqqVyQ 
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ke změně trendu došlo, nejčastěji se změna odehrála právě v období let 2013 a 2014. Některá 
katalogová čísla patrně reagují na fázi ekonomického cyklu citlivěji. Celkem byla změna trendu v letech 
2013 a 2014 identifikována u 48,9 % časových řad. Přehled o identifikovaných časových řadách se 
změnou trendu je v Tab. 13. 
 
Obr. 46: Změna trendu ve vývoji produkce odpadu pro EVO v roce 2013 

  
a) Vývoj produkce energeticky využitelného 

odpadu na území ČR, 2010–2018 
b) Vývoj HDP ČR (Zdroj: Časové řady – 

Český statistický úřad) 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
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Obr. 47: Identifikace změny trendu v časové řadě 2010-2018 po katalogových číslech na úrovni ORP v ČR 

 
Zdroj: ISOH 
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Tab. 13: Identifikace změny trendu v časových řadách na úrovni ORP, přehled pro katalogová čísla 

 

Celkový počet 

testovaných 

časových řad 

Z toho počet 

časových řad se 

změnou trendu 

Z toho počet řad se 

změnou v letech 

2013, 2014 

Produkce odpadů 

vhodných pro 

energetické využití 

5 805 3 251 2 837 

Z toho skupiny 20 + 

1501 
2 939 1 815 1 641 

Z toho SKO 227 98 73 

Ostatní  2 712 1 717 1 568 

Z toho nekomunální 2 866 1 436 1 196 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
 
Je známo, že ekonomické cykly oscilují okolo dlouhodobého trendu. V případě, kdy časová řada 
obsahuje klesající i rostoucí úseky ekonomického cyklu dochází pomocí modelování trendu k jeho 
vyhlazení, tj. zmírnění vlivu cyklických aspektů ekonomie. Z dlouhodobého pohledu tedy není žádoucí 
tento faktor do prognózy produkce odpadu vnášet. V případě krátkodobé prognózy by bylo vhodné 
zohlednit makroekonomické predikce. 

5.4 Souhrn popisu sítě 

Obr. 48 shrnuje potenciální hmotnostní tok odpadů pro EVO v roce 2018 (viz obr. 44) a 
zpracovatelských kapacit ZEVO dle tab. 2. Graf ukazuje, že současná síť pro zpracování zbytkových 
odpadů není dostatečná. 
 
Obr. 48: Srovnání potenciálu odpadů pro ZEVO a zpracovatelských kapacit v roce 2018 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH a Registru zařízení 
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6. Potenciál BRO a BRKO vhodných pro energetické využití 

Odpady vhodné pro příjem a zpracování v BPS byly vytipovány v dotazníkovém šetření mezi vybranými 
provozovateli bioplynových stanic v ČR v rámci studie z roku 2015. Jedná se o biologicky rozložitelné 
odpady zejména živočišného, ale také rostlinného původu, jejichž výčet je uveden v tabulce v příloze D. 
Celkem se jedná o 26 kat. čísel. Z toho 14 kat. čísel bylo současně uvažováno jako odpad vhodný pro 
kompostárny (viz část Materiálové využití odpadů). Výčet zahrnuje kat. čísla u kterých je možné: 

► zpracování jak v BPS nebo v kompostárnách (průnik s dokumentem Materiálové využití), 

► jen v BPS. 

Údaje o produkci a nakládání tedy nelze přímo porovnávat s údaji uvedenými v části Materiálové 
využití. Některá kat. čísla uvažovaná v toku do kompostáren zde nejsou zahrnuta, protože vzhledem 
ke svým vlastnostem nejsou fermentovatelné (např dřevo). Naopak některá kat. čísla v části 
materiálové využití uvažována nebyla vůbec. 
Data o produkci byla uvažována pod kódy A00, AN60 a BN30. 
Data o nakládání s odpady byla uvažována analogicky, jak je popsáno v kap. 5 dle způsobů nakládání 
specifikovaných v Příloze C. Ani zde nebyl rozlišován původce, tzn. odpad je uvažován v součtu za 
obecní i firemní subjekty. 

6.1 Produkce vs. zpracování odpadu 

Srovnání produkce a zpracování je zpracován u odpadů vhodných pro BPS analogicky jako u odpadů 
vhodných pro ZEVO, jak je popsáno v kap. 5.1. V Tab. 14 je sumarizován rozdíl produkce a zpracování 
odpadu na úrovni ČR v sumě pro všechna katalogová čísla vhodná pro BPS, viz Příloha D. Poslední 
řádek tabulky udává podíl množství zpracovaného a vyprodukovaného odpadu, dále bude tato hodnota 
značena jako parametr k. V ideální případě, kdy je množství produkce a zpracování odpadu v souladu, 
je hodnota k rovna 1. 
 
Tab. 14: Celkové množství produkovaného vs. zpracovaného odpadu pro BPS v letech 2010–2018 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkce [kt/r] 795 657 596 668 788 942 1 144 1 106 1 140 

Zpracování [kt/r] 768 667 594 643 852 973 1 160 1 122 1 132 

Zpracování/ 
produkce k 

0,97 1,01 1,00 0,96 1,08 1,03 1,01 1,01 0,99 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
 
Obr. 49 znázorňuje příspěvek vybraných katalogových čísel k celkovému množství produkce odpadů 
pro BPS v roce 2018. Z hlediska produkce nejvýznamnějším odpadem je BRO ze zahrad a parků (20 
02 01). Mezi další významné odpady patří BRO podskupiny 02 01 XX a 02 03 XX. Celkový podíl BRKO 
v BRO byl asi 73 %. 
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Obr. 49: Produkce odpadů vhodných pro BPS v roce 2018 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
 

6.2 Potenciální hmotnostní tok 

Opět byl stejně jako v případě odpadu pro ZEVO (viz kap. 5.2) vyhodnocen potenciální hmotnostní tok 
odpadu pro BPS definovaný jako odpad, který je zpracován s energetickým využitím nebo odstraněn.  
znázorňuje zastoupení odpadů příp. skupin a podskupin v potenciálním hmotnostním toku pro BPS 
v roce 2018. Nejvýznamněji jsou zastoupeny odpady 20 02 01, 02 01 06, 02 03 04 a 20 01 08, které 
dohromady zaujímají asi 60 % celkového potenciálu. Důvodem, proč BRO ze zahrad a parků zaujímá 
pouze 20 %, je, že je v drtivé většině materiálově využíván v kompostárnách (viz část Materiálové 
využití). Do potenciálu zde prezentovaného je zahrnut pouze jeho podíl, který je energeticky využíván 
(zejména v již existujících BPS) nebo skládkován. 
 
Obr. 50: Příspěvek vybraných katalogových čísel, resp. skupin a podskupin k celkovému množství potenciálu 
hmotnostního toku pro BPS v roce 2018 

 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
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Historický vývoj potenciálního hmotnostního toku pro EVO z SKO zobrazuje obr. 51. Od roku 2015 trend 
víceméně stagnuje. Celkový potenciál v roce 2018 byl asi 144 kt. 
 
Obr. 51: Potenciální hmotnostní tok pro BPS (historická data a jejich trend) 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
 
Obr. 52 ukazuje potenciální hmotnostní tok odpadů vhodných pro BPS. Patrné jsou výrazné rozdíly mezi 
jednotlivými kraji, zejména v Olomouckém, kde bylo v roce 2018 energeticky využito téměř 23 kt odpadu 
02 01 06 v ORP Prostějov. Významné je také energetické využití kat. čísla 20 02 01 v Kraji Vysočina, 
Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji, Zařazení do celkového potenciálu pro BPS reflektuje 
koncové zařízení. Odstranění těchto kat. čísel z potenciálu by znamenalo přesměrování toků do jiných 
zařízení (kompostáren), což se jeví jako nereálné.  
 
Obr. 52: Potenciální hmotnostní tok pro BPS v roce 2018 po krajích 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
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Graf na obr. 53 srovnává procentuální složení tohoto hmotnostního toku. Patrné je významnější 
zastoupení BRO ze zahrad a parků v Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. 
V Královéhradeckém kraji zase tvoří drtivou většinu potenciálu BRO pro BPS odpady 02 03 XX. 
 
Obr. 53: Složení hmotnostního toku pro BPS v roce 2018 po krajích 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
 

6.3 Souhrn popisu sítě 

Obr. 54 shrnuje potenciální hmotnostní tok odpadů pro BPS v roce 2018 a zpracovatelských kapacit O-
BPS dle Tab. 6.  V potenciálu je v tomto případě zahrnuto pouze množství odpadu kat. číslo 20 02 01, 
které je dnes energeticky využíváno nebo odstraněno. V případě současné praxe energetického využití 
(zejména v BPS) není reálné přesměrování do zařízení pro materiálové využití – kompostáren. Zde je 
nutné zmínit, že velká část O-BPS zpracovává převážně zemědělské substráty. Sloupce „Energeticky 
využito 2018“ ukazují množství energeticky využitých odpadů uvedených v Příloze D v jednotlivých 
krajích. Ačkoliv tato data neznamenají využití pouze v BPS, je z nich patrné, že i přesto jsou uvedené 
kapacity často výrazně vyšší než skutečné množství zpracovaných odpadů. Z dat tedy není možné 
jednoznačně vyhodnotit dostatečnost sítě. 
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Obr. 54: Srovnání potenciálu odpadů pro BPS a zpracovatelských kapacit O-BPS v roce 2018 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH a Krajského registru zařízení 
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7. Budoucí potenciál odpadů pro ZEVO 

V kapitole 5 byla vyčíslena produkce a potenciál odpadů vhodných pro EVO na základě historických 
dat do roku 2018. Tab. 15 ukazuje produkci a zpracování těchto kat. čísel mezi roky 2010 a 2018. 
 
Tab. 15: Celkové množství produkovaného vs. zpracovaného odpadu vhodných pro ZEVO v letech 2010–2018 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkce [kt/r] 7 791 7 658 7 461 7 420 8 083 8 815 9 327 9 599 10 000 

Zpracování [kt/r] 7 537 7 515 7 341 7 310 8 081 8 620 9 306 9 509 9 984 

 
Hmotnostní tok zahrnoval celkem 78 kat. čísel, která jsou uvedena v Příloze B „Katalogová čísla odpadů 
vhodná k energetickému využití v ZEVO“. Z hlediska produkce byl nejvýznamnějším odpadem SKO (20 
03 01), který v roce 2018 zaujímal 28 % odpadů vhodných pro zpracování v ZEVO. 
Dále byl vyhodnocen potenciál těchto odpadů vhodných k EVO. Ten byl stanoven jako množství 
odpadu, který byl buď již energeticky využit, nebo byl zpracován hierarchicky horším způsobem, tedy 
odstraněn. Tento hmotnostní tok je po jednotlivých letech uveden na Obr. 51. Je zřejmé, že potenciál 
se v tomto případě v roce 2018 pohyboval na úrovni asi 27 % z produkce. 
 
Obr. 55: Potenciální hmotnostní tok pro ZEVO (historická data a jejich trend) 

 

Zdroj: vytvořeno na základě dat ISOH 
 

Na obr. 56 je uveden příspěvek jednotlivých kat. čísel k celkovému potenciálu v roce 2018. Zde 
zastoupení SKO vzrostlo na 65 % z důvodu nízkého materiálového využití ve srovnání s jinými kat. 
čísly v tomto toku. Dalším významným odpadem je objemný odpad (20 03 07) a odpady skupiny 19 12 
XX, tedy “Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené”. 
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Obr. 56: Příspěvek vybraných katalogových čísel, resp. skupin a podskupin k celkovému množství potenciálu 

hmotnostního toku pro EVO v roce 2018 

 
 
U významných složek toku i potenciálu kat. číslo 20 03 01 a 20 03 07 lze předpokládat, že do budoucna 
mohou procházet změnami způsobu nakládání s ohledem na cíle ČR v oblasti dosažení MVO KO. 
V dokumentu Prognóza produkce a nakládání s komunálními odpady (dále jen Prognóza) byly popsány 
výsledky zpracované prognózy a projekce komunálních odpadů. Prognóza ovlivňuje potenciál pro EVO. 
Co se týče odpadů vhodných pro EVO, dotýkala se kat. čísla 20 03 01 (SKO), 20 03 07 (OO) a také 
kat. čísla 20 02 01, které však bylo při stanovení budoucího potenciálu vyřazeno vzhledem k tomu, že 
bylo preferováno jeho využití v BPS nebo kompostárnách (viz dokument Materiálové využití a biologicky 
rozložitelné odpady). Ostatní kat. čísla byla prognózována analýzou trendu. 
 

Při prognóze trendu byla pro zjednodušení některá kat. čísla sloučena. Konkrétně se jednalo o 15 01 
02 a 20 01 39, která byla souhrnně prognózována jako plasty, 15 01 01 a 20 01 01 prognózována jako 
papír a 15 01 09, 20 01 10 a 20 01 11 prognózována jako textil. 
 
Kat. čísla odpadů vhodných pro EVO byla dále rozdělena do čtyř subtoků, jak je uvedeno v příloze B: 
43 kat. čísel (subtok ZEVO/BPS, ZEVO/KOMP a ZEVO/KOMP/BPS) bylo z tohoto potenciálu vyřazeno, 
protože byla uvažována do potenciálu pro BPS nebo kompostárny. Vzhledem k požadované vysoké 
míře MV KO, bude preferováno zpracování v kompostárnách. 

► Potenciál SKO jakožto nejvýznamnějšího odpadu v potenciálu pro ZEVO a odpadu ovlivněného 
projekcí KO byl stanoven zvlášť. 

► 18 kat. čísel bylo kromě potenciálu pro ZEVO uvažováno zároveň také do potenciálu pro výrobu 
TAP (subtok ZEVO/TAP). 

► Zbývajících 15 kat. čísel určených pouze pro ZEVO (subtok ZEVO). 

 
Dále uvedené hodnoty se vztahují ke scénáři, který vede k dosažení míry MV KO na úrovni 65 %. 
V dokumentu „Prognóza“ je tento scénář rovněž označován jako projekce. 
 
Celková produkce SKO v roce 2035 byla při projekci KO odhadnuta na 2 057 kt. Bylo určeno, že 7 % 
z tohoto množství bude muset být pro splnění cílů materiálově využito (dotřídění SKO na kapacitních 
moderních DTL, viz dokument Materiálové využití a biologicky rozložitelné odpady), zbývajících 93 % 
bude určeno pro zpracování v ZEVO. Jako potenciál pro ZEVO bylo tedy uvažováno 93 % 
z vyprodukovaného SKO stanoveného v projekci na území každé ORP. Celkem bylo tedy do potenciálu 
pro ZEVO zahrnuto 1 913 kt SKO. 
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Obr. 57 ukazuje historická data a výsledky projekce produkce SKO v ČR. Patrný je klesající trend. Mezi 
lety 2010 a 2018 klesala produkce tohoto odpadu v průměru o 42 kt každý rok, do roku 2035 se 
předpokládá lineární pokles o asi 43 kt/r. 
 
Obr. 57: Produkce SKO v ČR – historická data a prognóza 

 
 
Na obr. 58 jsou tato data přepočtena na obyvatele. I zde je patrný klesající trend z 264 kg/os. v roce 
2018 na 194 kg/os v roce 2035. V prognóze je očekáván nárůst počtu obyvatel až do roku 2030 a poté 
mírný pokles. 
 
Obr. 58: Produkce SKO v ČR na obyvatele – historická data a prognóza 

 
 
V tab. 16 jsou uvedena všechna kat. čísla, která byla určena jako vhodná pro zpracování v ZEVO a 
zároveň pro výrobu TAP. Zde je nutné zmínit, že při implementaci opatření dle dokumentu Prognóza 
bylo oproti základnímu scénáři vyprodukováno o 108 kt plastů navíc, které se při uvažované výtěžnosti 
na DTL 50 % projeví 54 kt výmětu navíc. Ten byl připočten ke kat. číslu 19 12 12, jak je uvedeno 
v tabulce. Celkový potenciál subtoku odpadů vhodných ke zpracování v ZEVO nebo pro výrobu TAP 
(subtok ZEVO/TAP) byl stanoven na 652 kt. 
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Tab. 16: Potenciál odpadů vhodných pro ZEVO a pro výrobu TAP (subtok ZEVO/TAP) v roce 2035 [kt/r] 

Kat. číslo Produkce Ostatní 
Materiálové 
využití 

Úprava 
Energetické 
využití 

Odstranění 

04 01 08 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

04 02 09 65,5 0,0 25,0 0,1 21,7 18,7 

07 02 13 129,6 12,9 80,6 0,2 7,2 28,6 

09 01 08 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

12 01 05 23,0 1,0 11,5 0,0 0,8 9,6 

15 01 03 97,6 1,4 93,2 0,2 2,4 0,3 

15 01 05 12,2 3,8 4,8 0,0 0,9 2,7 

15 01 06 131,5 0,9 49,2 2,0 13,6 65,9 

15 02 03 4,8 0,2 1,2 0,0 0,4 3,0 

16 01 19 10,7 1,6 6,4 0,0 0,7 2,0 

17 02 03 15,4 0,5 6,2 0,0 0,2 8,4 

17 03 02 1 120,6 18,0 1 088,4 2,0 0,1 12,0 

17 06 04 37,9 0,1 3,5 0,3 0,5 33,5 

19 12 01 313,1 259,6 51,5 0,2 1,4 0,4 

19 12 04 630,4 52,7 455,5 0,1 108,0 14,1 

19 12 07 321,7 0,7 319,9 0,6 0,1 0,4 

19 12 08 12,0 3,5 4,6 0,0 1,8 2,2 

19 12 12 607,2 5,1 363,9 2,4 40,8 + 54* 195,0 

Celkem 3 533,8 362,0 2 565,9 8,3 200,6 + 54* 397,1 

Potenciál  597,8 + 54* 

Pozn.: * K prognóze kat. čísla 19 12 12 bylo připočteno 54 kt jako množství výmětu z dotřídění zvýšené produkce 
plastů ze separovaného sběru. 

 
Analogicky byl stanoven potenciál odpadů vhodných pouze pro zpracování v ZEVO kromě SKO, který 
je shrnut v tab. 17. Celkový potenciál pro ČR se v roce 2035 očekává 621 kt. 
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Tab. 17: Potenciál odpadů vhodných pouze pro ZEVO bez SKO v roce 2035 [kt/r] 

Kat. číslo Produkce Ostatní 
Materiálové 
využití 

Úprava 
Energetické 
využití 

Odstranění 

02 01 04 9,9 0,0 1,0 0,0 0,0 8,8 

16 01 99 1,1 0,1 0,1 0,0 0,8 0,1 

18 01 04 10,5 0,9 0,2 0,1 1,0 8,4 

19 12 10 305,8 0,3 40,1 0,0 265,5 0,0 

20 01 38 113,8 0,0 112,7 0,1 0,6 0,4 

20 03 99 2,1 0,0 0,3 0,0 0,1 1,8 

17 02 01 11,6 0,0 10,7 0,0 0,8 0,0 

20 03 03 100,0 0,0 81,0 10,1 0,0 8,9 

20 03 07 673,5 0,1 363,1 13,0 45,2 252,1 

PAP 717,8 0,3 713,3 1,3 1,9 0,9 

PLA 335,1 0,0 314,3 1,2 13,9 5,7 

TEX 72,8 0,1 67,1 1,7 0,2 3,6 

Celkem 2 353,9 4,9 1 703,9 27,5 330,1 290,6 

Potenciál  620,7 

 
Potenciál pro jednotlivá kat. čísla byl následně rozdělen mezi jednotlivé ORP. Protože není reálně 
možné spolehlivě stanovit, odkud pochází odpad zpracovaný na území konkrétní ORP, byl potenciál 
stanoven na základě procentuálního příspěvku potenciálu z produkce na úrovni celé ČR, který byl 
aplikován na produkci jednotlivých ORP. 
 
Očekávaný potenciál pro ZEVO v roce 2035 je po jednotlivých krajích zobrazen na obr. 59. Jak je 
popsáno výše, je tento proud rozdělen na tři subtoky. Celkový potenciál je při nulové výrobě TAP asi 
3 200 kt. Potenciál koreluje s počtem obyvatel a je proto nejvyšší ve Středočeském kraji, v Praze, a 
dále v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Ve všech krajích zaujímá největší podíl SKO, ale podíl 
ostatních kat. čísel je také významný a pro dimenzování kapacit se nelze zaměřovat pouze na SKO. 
Pro srovnání jsou uvedeny současné kapacity ZEVO (viz kap. 3.2.3). Je zřejmé, že v lokalitách 
s existujícími ZEVO se kromě Plzeňského kraje současná kapacita blíží očekávanému potenciálu. Ve 
zbývajících krajích kapacity neexistují. 
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Obr. 59: Potenciál odpadu pro ZEVO v roce 2035 po jednotlivých krajích [kt/r] 

 
 

7.1 Souhrn 

Graf na obr. 60 shrnuje situaci pro celé území ČR. Patrná je výrazná nedostatečnost současných 
kapacit (790 kt/r, viz kap. 3.2.3). Pro zpracování celého potenciálu by bylo nutné vybudovat zařízení 
pro zpracování těchto odpadů v celkové kapacitě dalších 2 400 kt/r. 
 
Obr. 60: Potenciál odpadu pro ZEVO v roce 2035 pro ČR [kt/r] 
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8. Návrh optimální sítě zařízení ZEVO 

Návrh optimální sítě zařízení ZEVO představuje komplexní úlohu na rozhraní oborů odpadové 
hospodářství – teplárenství a energetika. Úloha je ovlivněna celou řadou do budoucna neurčitých 
parametrů (ceny technologie, ceny energie, cena na bráně odpadů) a současně jsou výsledky velmi 
citlivé na změnu těchto parametrů. 
 
Optimalizační úloha ukazuje možný koncepční výhled návrhu kapacitního řešení ZEVO. Přestože je 
úloha řešena na úrovni detailu odpovídajícímu obcím s rozšířenou působností (ORP), je její hlavní 
motivací analýza na úrovni ČR, resp. jednotlivých krajů. Důležitou součástí systému ZEVO je rovněž 
doprava odpadů a s tím související infrastruktura překládacích stanic. Zvolená úroveň detailu ORP 
umožňuje aspekt dopravy postihnout a vyhodnotit. 
 
Celkově je optimalizováno 206 regionů, kde správní obvody v hlavním městě Praha jsou sloučeny do 
jednoho reprezentanta. Jednotlivé správní celky jsou v dopravní sítí realizovány jako body (uzly), které 
jsou vzájemně propojeny nejkratší možnou trasou (hrany). Vstupní data pro vzdálenosti mezi uzly byla 
získána z veřejně dostupné mapy s otevřenou licencí OpenStreetMap. 
 
Pro každý region byly využity údaje z prognózy potenciálu odpadových toků vhodných pro ZEVO v roce 
2035 (viz kap. 7). Odpadové proudy byly v souladu s kap. 7 rozděleny na tři subtoky: 

► směsný komunální odpad (SKO), který představuje podstatnou část komunálního odpadu 
(KO). Odhadovaná produkce za celou ĆR v roce 2035 je 2 057 kt. 

► subtok zahrnující kat. čísla vhodná pro ZEVO, a zároveň pro výrobu TAP (subtok ZEVO/TAP 
dle Přílohy B), celkem 652 kt v roce 2035 

► zbývající kat. čísla určená pouze pro zpracování v ZEVO (ZEVO mimo SKO), v součtu 
621 kt. 

Metodika výpočtu potenciálu všech tří subtoků je blíže popsána v kap. 7. 
Z pohledu produkce a provedení optimalizačního výpočtu jsou uvažovány dva scénáře, které se liší 
způsobem zpracování subtoku ZEVO/TAP: 

► subtok ZEVO/TAP je zpracován v zařízeních pro úpravu odpadů. Je vyráběno TAP. Místa 
zpracování TAP nejsou ve výpočtu řešena (Scénář P1) 

► subtok ZEVO/TAP je zpracován v zařízeních ZEVO. TAP není vyráběno (Scénář P2).  

 
Subtok SKO a ZEVO mimo SKO byl z výpočtových důvodů sloučen do jednoho a označen jako ostatní 
odpad, protože oba splňují stejné návaznosti v modelu. Rozdíl je pouze v množství dle uvažované míry 
separace TAP, která je předem určena v několika různých scénářích. 
 

8.1 Uvažované technologické koncepty 

Podstatou úlohy je najít optimální zpracovatelský řetězec energeticky využitelného odpadu od 
producenta až ke konečnému zpracovateli s minimálními celkovými náklady. Uvažována je cena za 
dopravu a náklady za zpracování v plánovaných ZEVO. Cílem optimalizace je zajistit zpracování 
odpadu s maximálním využitím již existujících zařízení, tj. omezit budování nových kapacit. Klíčovým 
vstupem pro optimalizační úlohu jsou příslušné zpracovatelské kapacity, kterými individuální regiony 
v současnosti disponují. Výpočet navazuje na shromážděné informace o lokalitách a záměrech z kap. 
3.2. Konkrétně se jedná o již existující čtyři ZEVO a dalších 40 vytipovaných lokalit s vhodným 
umístěným a podmínkami pro uplatnění vyrobeného tepla a elektřiny (odpovídá lokalitám s dostatečně 
velkou sítí dodávky tepla, viz. kap. 3.2.5). 
 
V souladu s kap. 3.2.1. jsou ve výpočtu uvažovány dva technologické koncepty ZEVO a to zařízení 
vyšších kapacit (nad 100 kt/r) a malých a středních v rozmezí 10 kt až 50 kt/r). Míra zastoupení obou 
technologií definuje další dva výpočtové scénáře: 
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► preference zařízení ZEVO velkých zpracovatelských kapacit (Scénář T1) 

► alternativní scénář vyššího zastoupení ZEVO malých a středních kapacit (Scénář T2). 

 
Dalším typem zařízení, které má vliv na kapacity ZEVO, je úprava odpadů s cílem vyseparovat 
materiálově využitelné složky a vyrobit palivo na bázi odpadů (lehká frakce, TAP) v zařízeních 
mechanické či mechanicko-biologické úpravy (MÚ/MBÚ). Tato zařízení se uvažují pro zpracování 
subtoku ZEVO/TAP a dále pro zpracování části SKO. Problematika výroby paliv z odpadů byla detailně 
řešena v původním projektu z roku 2015 v rámci dokumentu 4.6. Tam uvedená východiska a závěry 
jsou platné. Přestože existuje velké množství uspořádání a různé stupně komplexnosti technologií 
MÚ/MBÚ je uvažováno s bilancí dle tab. 18. Tabulka pracuje se zkušenostmi z provozu obdobných 
zařízení v Polsku (viz zdroj36). Dle informací EKO-KOM dosahovaná výtěžnost MV z SKO v zařízení 
Knurów je 9 %. Současné složení zde zpracovávaného SKO odpovídá složení SKO v ČR. Prognóza 
ale v roce 2035 předpokládá intenzivnější separaci MV složek občany, což povede ke snížení MV složek 
v SKO. Pro další výpočty uvažujeme výtěžnost MV na technologiích MÚ/MBÚ 5 %. 
 
Tab. 18: Bilance technologií pro mechanickou a mechanicko-biologickou úpravu SKO, zpracována na základě36 

 

Mechanická úprava 

s cílem vyseparování 

složek pro MV 

Mechanická úprava 

s výrobou TAP 

Mechanicko-

biologická úprava 

s výrobou TAP 

Vstupní proud SKO SKO SKO 

Výstup – materiálové 

využití MV [%] 
5 % 5 % 5 % 

Výstup ZEVO [%] 95 % - - 

Výstup TAP/LF [%] - 20 % 20 % 

Úbytek stabilizace [%] - - 20 % 

Výstup – odstranění 

[%] 
- 75 % 55 % 

Zdroj: VUT Brno na základě dat EKO-KOM 
 
V rámci hierarchie způsobů nakládání a splnění cílů MV KO 65 % v roce 2035 má technologie MÚ/MBÚ 
význam, protože vyseparování MV složek z SKO a obecně KO navyšuje podíl MV KO. Na druhou 
stranu technologie svými výstupy výrazně přispívá k množství odstraněných odpadů. Výsledný scénář 
projekce předpokládá v roce 2035 celkovou produkci KO ve výši 6 366 kt/r. Aby byly splněny evropské 
cíle k omezení skládkování, tedy max. 10 % skládkování v roce 2035, je možné skládkovat cca 600 kt 
KO. 
 
Z pohledu výše uvedené bilance je stejné množství odpadů určených na skládky vyprodukovaná 
z cca 800 kt/r SKO zpracovaného v MÚ a 1 200 kt/r v zařízení MBÚ (viz obr. 61). 
 

 
36

 EKOKOM.CZ, Poloautomatické odtřiďování SKO, 2020, dostupné z: https://www.ekokom.cz/news/787/212/poloautomaticke-
odtridovani-sko 
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Obr. 61: Příspěvek technologie MÚ/MBÚ k množství skládkovaných odpadů 

 
 
 
V souladu s dokumentem Materiálové využití a biologicky rozložitelné odpady se pro výpočet návrhu 
sítě předpokládá s množstvím SKO zpracovaného v zařízeních MBÚ/MÚ v množství 500 kt/r. Pro 
výpočet kapacit ZEVO se tedy sníží potenciál SKO o tuto hodnotu. V zařízení MÚ/MBÚ se vyseparuje 
cca 25 kt/r MV složek a vyrobí cca 120 kt/r TAP.  Z čistě výpočtových důvodů se předpokládá umístění 
zařízení MÚ/MBÚ v Moravskoslezské, Jihočeském, Karlovarském a Pardubickém kraji. Místo 
zpracování kalorických výstupů z těchto technologií není v detailu řešeno. 
 

8.2 Doprava a dopravní náklady 

Transport SKO na krátkou vzdálenost je realizován pomocí popelářských vozů KUKA, kdy po sběru 
vyprodukovaného odpadu je veškeré množství převezeno přímo ke zpracovateli. K přepravě odpadu 
na větší vzdálenosti lze z ekonomických důvodů využít slisování a následně překládku na vozidlo 
s větší kapacitou transportu. Výpočtový nástroj sám doporučí vhodný systém na základě kapacitního 
řešení zpracovatelských koncovek. Možnost výstavby překládacího zařízení je uvažováno v každém 

z 206 regionů, přičemž je využit technicko-ekonomický model pro stanovení nákladů jejich provozu
37

. 
Jednotková cena za tunu odpadu se pro větší hmotnosti značně snižuje. Lze tedy očekávat, že ve 
výsledku budou využita pouze překládací zařízení v určitých lokalitách s větší produkcí, zatímco 
z okolních regionů bude odpad převážen do místa překládky, pokud nebude v blízkosti koncové 
zařízení ZEVO či zařízení MBÚ s dostupnou kapacitou. Při využití překládacího zařízení o kapacitě 
přibližně 20 kt/r, je lisování a překládka odpadu výhodná při přepravě na vzdálenost alespoň 25 km. 
Druhý proud obsahující ostatní energeticky využitelné odpady je již po svozu odpadu přepravován za 
náklady odpovídající překládce bez lisování. Zvolený přístup odpovídá skutečnosti, že se jedná o 
firemní odpad, tj. lze předpokládat, že odpad je z výrobních podniků odvážen již v kontejnerech. 
 
Některé kraje v minulosti realizovaly studie výstavby překládacích stanic (Středočeský kraj, Kraj 
Vysočina, Olomoucký kraj). Výsledky těchto studií nejsou ve výpočtu zahrnuty. 
 

8.3 Výsledky výpočtu 

Hlavními výstupy úlohy je doporučení zpracovatelské kapacity v jednotlivých regionech a toky odpadu 
v rámci dopravní sítě. Hlavní důraz je kladen zejména na návrh nových lokalit pro zařízení ZEVO. Úloha 

 
37

 Gregor, J., Šomplák, R., Pavlas, M. Transportation cost as an integral part of supply chain optimisation in the field of waste 
management. Chemical Engineering Transactions 56, pp. 1927-1932 
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byla řešena v rámci výše uvedených scénářů, resp. jejich kombinací (scénáře P1, P2 – produkce, T1, 
T2 – technologie). Umístění projektů je nutné považovat za orientační. Přesnější posouzení vhodnosti 
jednotlivých lokalit či vyloučení určitých lokalit by vyžadovalo výrazně komplexnější způsob výpočtu, viz 

např. postupy popsané v
38, 39

. 
 
Celková kapacita ve výpočtu všech možných uvažovaných ZEVO v rámci ČR odpovídá 5 000 kt, 
zatímco produkce odpadu s potenciálem pro energetické využití se pohybuje v rozmezí 2 500 až 3 200 
kt/r v závislosti na zvolené míře výroby TAP (scénář P1 a P2). Přesnější detail rozmístění kapacit je 
diskutováno níže spolu s výsledky. 
 
První série výsledků reprezentuje kombinaci scénářů P1 se scénářem T1, což odpovídá 100% využití 
subtoku ZEVO/TAP k výrobě TAP, tj. jedná se o scénář, kdy regiony produkují nejméně odpadu ke 
zpracování v ZEVO. Zařízení ZEVO jsou preferována s vyšší zpracovatelskou kapacitou. Model 
navrhnul maximální využití stávajících čtyř ZEVO. Dále byla postavena čtyři nová zařízení velkých 
zpracovatelských kapacit dodávající teplo do sítí CZT v Mostě, Ostravě a dále při teplárně 
v Opatovicích nad Labem a elektrárně Mělník. Scénář víceméně odpovídá projektům, které jsou 
dlouhodobě v přípravě (viz kap. 3.2.4) Tato zařízení byla následně ještě doplněna o ZEVO malých 
kapacit v lokalitách, kde zůstal dosud nevyužitý odpad. 
 
Možné rozmístění je zobrazeno na Obr. 62.  Z pohledu transportu model na kratší vzdálenost dle 
předpokladů nevyužívá překládací stanice. Vzhledem k velkým kapacitám zařízení je většinu odpadu 
nutné dopravit po delších trasách, kde již je využití lisování a překládky považováno za ekonomicky 
výhodné. Celkově bylo doporučeno postavit cca 44 překládacích stanic, jejichž průměrná kapacita 
odpovídá 25 kt/r. Model dále dle hierarchie upřednostňuje naplnění zařízení MBÚ tak, aby bylo zvýšeno 
materiálové využití KO. Konkrétně zařízení v Karlovarském kraji, Středočeském kraji, Jihočeském kraji 
a Moravskoslezském kraji jsou maximálně naplněna a celkově dokážou zpracovat až 500 kt SKO. 
 

 
38

 FERDAN, T.; ŠOMPLÁK, R.; ZAVÍRALOVÁ, L.; PAVLAS, M.; FRÝBA, L. A Waste-to-Energy Project: A Complex Approach 
towards the Assessment of Investment Risks. Applied Thermal Engineering, 2015, vol. 89, no. 1, p. 1127-1136. ISSN: 1359- 
4311. 
39

 ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; KROPÁČ, J.; PUTNA, O.; PROCHÁZKA, V. Logistic model-based tool for policy-making 
towards sustainable waste management. Clean Technologies and Environmental Policy. 2014. 16(10098). p. 1275 - 1286. 
ISSN\~1618-954X. 
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Obr. 62: Zpracování a transport odpadů s energetickým potenciálem pro případ maximální výroby TAP (Scénář 

P1) a preferencí zařízení ZEVO velký kapacit (Scénář T1). 

 
 
V případě nulové výroby TAP je nutno zpracovat o dalších 650 kt více odpadu než v předchozím scénáři 
(celý subtok ZEVO/TAP). Tato skutečnost má za následek doporučení dalších ZEVO. Konkrétně se 
k novým zařízením z předchozího scénáře postaví další ZEVO vyšších zpracovatelských kapacit 
v Jihočeském, Ústeckém a Olomouckém kraji.  Vizuálně je doporučené řešení kapacit včetně 
příslušných toků znázorněno na obr. 63. Využití překládacích zařízení se nijak výrazně neliší od 
předchozího scénáře. Je to způsobeno skutečností, že veškerý dodatečný odpad je zohledněn v proudu 
ostatního odpadu, pro který není překládka uvažována. 
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Obr. 63: Zpracování a transport odpadů s energetickým potenciálem pro případ nulové výroby TAP (Scénář P2) 

a preferencí zařízení ZEVO velký kapacit (T1) 

 
 
Předchozí scénáře (T1) preferovaly zařízení ZEVO s většími kapacitami. Velkokapacitní ZEVO ve 
většině lokalit však není schopno uplatnit veškeré vyrobené teplo. Použití odběrových kondenzačních 
turbín umožňuje přebytečné teplo transformovat na elektřinu. Jak bylo ukázáno v analýze v kap 3.2.5 
maximální uplatnění tepla má výrazné environmentální dopady, přispívá k úspoře skleníkových plynů.  
Analýza scénářů T1 a T2 na náhradu energie z primárních zdrojů a ilustrační výpočet úspory CO2 je 
prezentován níže. 
 
Proto v dalších scénářích (T2) je preferován koncept většího počtu malých a středních ZEVO, které 
umožní vyšší stupeň využití energie pro dodávku tepla. Vhodně integrovaná ZEVO mohou přispět 

k náhradě uhelných kotlů v teplárnách
40

. ZEVO vyšších kapacit jsou v modelu omezena požadavkem 
na minimální využité teplo na tunu odpadu s ohledem na charakteristiku dané lokality. 
V případě maximální výroby TAP model preferuje novou zpracovatelskou kapacitu rozmístit 
rovnoměrně po celé republice, což je patrné z výsledku prezentovaných na obr. 64. Prioritou ovšem 
zůstává maximální využití již existujících ZEVO. Výjimku představují lokality, kde je velká koncentrace 
odpadu a v blízkosti se nevyskytují další vytipované místa pro realizaci ZEVO nebo mají dobrou 
strategickou polohu pro dopravu. Celkem se tedy využívá 26 zařízení. 
 

 
40

 PUTNA, O.; JANOŠŤÁK, F.; PAVLAS, M. Modelling of Existing Heating Plant Replacement with a Waste to Energy 
Plant and a Peak-Load Natural Gas Boiler. In Chemical Engineering Transactions. CHEMICAL ENGINEERING 
TRANSACTIONS. Milano, Italy: Aidic Servizi Srl, 2018. p. 1615-1620. ISBN: 978-88-95608-67-9. ISSN: 2283-9216. 
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Obr. 64: Zpracování a transport odpadů s energetickým potenciálem pro případ maximální výroby TAP (Scénář 

P1) a preferencí zařízení ZEVO malých kapacit (T2). 

 
 
Scénář představující nulovou výrobu TAP (P2) se od předchozího scénáře liší potřebou zpracování 
většího množství odpadu. Tomu odpovídají i nárůst využívaných kapacit. Příslušné rozmístění ZEVO a 
toky jsou znázorněny na obr. 65. Oproti předchozímu výpočtu, model navrhl celkem 27 ZEVO. Menší 
zařízení jsou využívána v oblasti Jižních Čech. Naopak, v Moravskoslezském kraji došlo ke sloučení 
zařízení a navýšení zpracovatelské kapacity. Značné navýšení kapacit lze také pozorovat v Ústeckém 
kraji. 
 
Obr. 65: Zpracování a transport odpadů s energetickým potenciálem pro případ nulové výroby TAP (Scénář P2) 
a preferencí zařízení ZEVO malých kapacit (T2). 

 



  

82  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

 
U scénáře P2 byla vyhodnocena výroba elektřiny a tepla související s úsporou primární energie, a 
zároveň úsporou emisí CO2. Srovnány byly scénáře při preferenci velkých a malých kapacit. Ve 
srovnání se současným stavem, tj. provozem čtyř ZEVO s celkovou zpracovatelskou kapacitou 790 kt/r 
byla u scénáře T1 doporučena výstavba dalších 8 ZEVO, u scénáře T2 pak 23 ZEVO. Celková nově 
vybudovaná kapacita byla v obou scénářích T1 a T2 shodná, tedy asi 1 900 kt/r. 
 
U scénáře T1, tedy při preferenci větších kapacit, bylo nahrazeno asi 8 200 TJ tepla z fosilních zdrojů. 
V 6 z 8 doporučených lokalit je dnes teplo vyráběno primárně z uhlí. Při integraci ZEVO do sítí CZT by 
bylo odhadem ze 70 % nahrazováno teplo z uhelných zdrojů a z 30 % ze zdrojů na zemní plyn. Co se 
týče výroby elektřiny, za rok je z těchto zařízení dodáno do sítě 227 GWh elektrické energie. 
 
Technologické řešení menších ZEVO uvažované ve výpočtu umožňuje dosažení vyšší celkové 
energetické účinnosti díky orientaci na výrobu tepla na úkor elektřiny. Z tohoto důvodu a současně díky 
větší míře decentralizace zdrojů bylo ve scénáři T2 dosaženo vyššího množství nahrazeného tepla. 
Konkrétně se jedná o cca 9 440 TJ/r. V 19 z 23 lokalit je v současné době vyráběno teplo převážně 
z uhlí. Teplo vyrobené v ZEVO by i při tomto scénáři nahradilo asi ze 70 % teplo z uhlí. Výroba elektřiny 
je u tohoto scénáře nižší, a to 167 GWh/r. 
 

Pro výpočet úspory CO2eq byla využita metodika popsaná v článku
41

. Ilustrační výpočet uvažuje 

účinnost výroby tepla z uhlí v primárních zdrojích 85 % a ze zemního plynu 87 %
42

. Emisní faktory při 
spalování hnědého uhlí a zemního plynu jsou uvažovány 0,36 t/MWh, respektive 0,2 t/MWh. Emisní 

faktor pro výrobu elektřiny je na základě energetického mixu ČR uvažován 1,01 t CO2eq/MWh
43

. Emise 
CO2eq plynoucí ze spalování odpadu a odklonu odpadu od skládkování byly stanoveny na 0,2 t CO2eq/t 
odpadu41. 
 
Ve scénáři T1 tak bylo dosaženo úspory při zohlednění náhrady tepla a elektřiny z fosilních zdrojů asi 
555 tis. t CO2eq/r. Ve scénáři T2 potom 610 tis. t CO2eq/r. Emise z dopravy odpadu a rozdílné účinnosti 
výroby v konkrétních lokalitách byly zanedbány. Z výsledků plyne, že realizace nižších 
zpracovatelských kapacit v uvažované konfiguraci je z hlediska bilance emisí skleníkových plynů 
vhodnější. 
 
Porovnání využívaných kapacit mezi scénáři je graficky znázorněno na obr. 66, kde je zobrazena i 
maximální možná kapacita v jednotlivých krajích. Lze si povšimnout, že zejména v Praze, Libereckém 
a Pardubickém kraji je maximální kapacita využita ve všech scénářích, zatímco plánovaná ZEVO 
v Královéhradeckém kraji jsou využívána pouze v případě preference menších zařízení. Dále si lze 
povšimnou nárůstu kapacit v Jihočeském, Olomouckém a Ústeckém kraji při scénáři T1, kde byly 
postaveny nově ZEVO s velkou kapacitou. Tento jev lze pozorovat i u scénáře T2, ovšem zde se jedná 
o Moravskoslezský, Středočeský a Ústecký kraj. Četnost zařízení v závislosti na kapacitě je znázorněna 
pro všechny scénáře na  
 
obr. 67. Je patrný značný rozdíl mezi scénáři T1 a T2, který udává preference velikosti zařízení 
vzhledem k podmínce využitelnosti tepla v dané lokalitě. Rozdíly mezi scénáři P1 a P2 jsou způsobeny 
zvýšením produkce odpadu nevýrobou TAP. Ve výsledku je optimalizační model nucen postavit větší 
zařízení, aby bylo možné veškerý tento odpad zpracovat. 
 

 
41

 NEVRLÝ, V.; ŠOMPLÁK, R.; PUTNA, O.; PAVLAS, M. Location of mixed municipal waste treatment facilities: Cost of 
reducing greenhouse gas emissions. Journal of Cleaner Production, 2019, vol. 239, no. 1, p. 118003.1-118003.11. ISSN: 
0959-6526. 
42

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2402 ze dne 12. října 2015 
43

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Výpočet úspor emisí oxidu uhličitého (CO2), 2006 
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Obr. 66: Grafické znázornění porovnání zpracovatelských kapacit pro ZEVO v jednotlivých krajích 

 

 

Obr. 67: Histogram počtu ZEVO dle využívané kapacity 

 
 
Jednotlivé produkce odpadů po jednotlivých proudech jsou znázorněny na obr. 68. V prvním scénáři, 
který odpovídá 100% separace TAP, je celý tento proud zanedbán, tj. je zpracováváno nejmenší 
množství odpadu. Ve druhém scénáři, při nulové separaci TAP, je toto množství zohledněno v proudu 
ostatní, tj. je nutno zpracovat největší množství odpadu. 
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Obr. 68: Grafické znázornění produkce jednotlivých proudů odpadu v krajích 

 
 
Důležitou součástí optimalizace je také transport odpadu mezi regiony od producenta ke zpracovateli. 
Celkové množství transportovaného odpadu vzhledem ke vzdálenostem je vyobrazeno na obr. 69. 
Jedná se o data bez transportu do překládacích zařízení, které by značně ovlivnily vypovídající hodnotu 
kratších vzdáleností. Je zřejmé, že výpočet se snaží náklady na dopravu co nejvíce minimalizovat a 
využívat tak především zařízení v blízkosti produkce. U nižších vzdáleností je také patrný rozdíl mezi 
scénáři T1 a T2. Díky většímu počtu ZEVO vhodně rozmístěnými v území není nutné převážet odpad 
na větší vzdálenosti. Proto došlo k nárůstu množství odpadu převáženého do vzdálenosti 20 km na 
úkor transportu především ve vzdálenostech 60 až 100 km. Přeprava po delších trasách než 100 km 
zůstává až na malé odchylky neměnná. Jedná se totiž o toky do zařízení MBÚ a do existujících zařízení, 
která jsou pro model dle hierarchie výhodná. 
 
Obr. 69: Transportované množství odpadu dle vzdálenosti 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

M
n
o
ž
s
tv

í 
o
d
p
a
d
u
 [

k
t]

SKO Ostatní TAP

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 >100C
e
lk

o
v
é

m
n
o
ž
s
tv

í 
tr

a
n
s
p
o
rt

o
v
a
n
é
h
o
 

o
d
p
a
d
u
 [

k
t]

Vzdálenost transportu [km]

P1T1 P2T1 P1T2 P2T2



  

85  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

8.4 Závěr k návrhu sítě ZEVO 

Současná zpracovatelská kapacita čtyř zařízení ZEVO o velikosti 790,6 kt/r je nedostatečná. Celkové 
množství materiálově nevyužitelných spalitelných odpadů vhodných do ZEVO je pro rok 2035 i 
v případě výrazného nárůstu množství separovaně sbíraných složek KO v souladu s cíli MV KO 
prognózována v množství 3 200 kt. Z pohledu krajů disponuje dostatečnou kapacitou ZEVO pouze 
hl. m. Praha. Byl proveden koncepční návrh kapacitního řešení ZEVO na úrovni krajů. Posuzované 
koncepce kombinují několik technologických zařízení. Zařízení mechanické úpravy je bráno jako 
alternativa ZEVO pro subtok odpadů v množství 652 kt/r. Částečné materiálové využití SKO je 
dosaženo dotříděním 500 kt SKO před výrobou TAP. Přesto zbývá 2 200 kt/r odpadů pro ZEVO. Jejich 
zpracování vyžaduje výstavbu minimálně čtyř dalších zařízení velké kapacity, které budou dodávat teplo 
do sítí CZT. Analýza ukázala, že takový koncept může nahradit asi 8 200 TJ tepla z fosilních zdrojů. V 6 
z 8 doporučených lokalit je dnes teplo vyráběno primárně z uhlí. Za rok může být z těchto zařízení 
dodáno do sítě 227 GWh elektrické energie. ČR disponuje celou řadou menších sítí CZT se spotřebou 
tepla nad 100 TJ, což je dostatečné množství pro uplatnění ZEVO menších kapacit. Proto byl posouzen 
také koncept většího počtu těchto ZEVO s kapacitou do 50 kt/r. Menší zařízení maximalizují dodávku 
tepla a s jejich pomocí může úhrnná náhrada tepla z uhlí činit až 9 400 TJ/r. Výroba elektřiny se ale 
sníží na 167 GWh/r. Preference výroby tepla nad výrobou elektřiny se pozitivně promítá také do bilance 
emisí skleníkových plynů. 
 
Vedle vlastních zařízení byla z koncepčního hlediska posouzena také nezbytná infrastruktura pro 
dopravu odpadů. Třetina až polovina odpadu je dopravována na vzdálenost 10 až 20 km. To souvisí 
s požadavkem dodávky tepla do CZT, kdy je ZEVO lokalizováno v místě produkce odpadů. Celkově 
bylo doporučeno postavit cca 44 překládacích stanic, jejichž průměrná kapacita odpovídá 25 kt/r. 
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10. Přílohy 

Příloha A: Seznam zařízení s platným souhlasem k provozování zařízení 
k využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie 

 

Identifikační číslo 
zařízení (IČZ) 

Ulice Obec ORP Provozovatel 
Roční využití [t/rok] dle 

ČHMÚ (2018) 

CZA00096 
Papírensk

á 6/199 
Praha Praha 

Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

 

CZA00387 
Průmyslov
á 615/32 

Praha Praha Pražské služby, a.s. 272 211 

CZA00390 
K 

cementárn
ě 1261/25 

Praha Praha 
Českomoravský cement, 

a.s. 
 

CZB00216 
U Vlečky 

592 
Modřice 

Šlapani
ce 

PETKA CZ, a.s.  

CZB00226 
Čs. 

Armády 
1082 

Slavkov u 
Brna 

Slavko
v u 

Brna 

SAC Plastic Czech Republic 
s.r.o. 

 

CZB00307  Šakvice 
Hustop

eče 
Jaroslav Janíček  

CZB00341 
Jedovnick

á 2 
Brno Brno SAKO Brno, a.s. 233 047 

CZB00342 
závod 
Mokrá 

Sivice 
Šlapani

ce 
Českomoravský cement, 

a.s. 
 

CZB00473 
Líšeňská 

35 
Brno Brno FCC Česká republika, s.r.o.  

CZB01430 Mokrá 359 
Mokrá-

Horákov 
Šlapani

ce 
CARMEUSE CZECH 

REPUBLIC s.r.o. 
 

CZB01547 Topolová 
Slavkov u 

Brna 

Slavko
v u 

Brna 
AREMA, s.r.o.  

CZC01292 
Náměstí 
T. Bati 

Sezimovo 
Ústí 

Tábor KOVOSVIT MAS, a.s.  

CZE00034 159 
Damníko

v 
Lanškr

oun 
Agrochem a.s. Lanškroun  

CZE00051 Orlice 282 Letohrad 
Žambe

rk 
BOCUS, a.s.  

CZE00398 
Pomezí 

415 
Pomezí Polička VOPOL a.s.  

CZJ00169 
Humpolec
ká 313/5 

Jihlava Jihlava RUMPOLD s.r.o. 1 621 

CZJ00797  Lukavec Pacov Dřevozpracující družstvo  

CZJ00849 
U 

Agrostroje 
Pelhřimo

v 
Pelhři
mov 

IROMEZ s.r.o.  

CZK00116 
sekce 

Generátor
ovna 

Vřesová 
Sokolo

v 
Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 
 

CZL00088 
Londýnsk

á 
Liberec Liberec 

Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

 

CZL00125 
Husova 
357/10 

Liberec Liberec NELI servis, s.r.o.  
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CZL00262 
Dr. Milady 
Horákové 

571 
Liberec Liberec TERMIZO a.s. 82 679 

CZM01095 U dráhy Šternberk 
Šternb

erk 
MJM Litovel a.s.  

CZM01106 Bělotínská Hranice 
Hranic

e 
Cement Hranice, akciová 

společnost 
 

CZP01095 
areál 

skládky 
Chotíkov Nýřany Plzeňská teplárenská, a.s. 90 933 

CZS00530 
Máchova 

400 
Benešov 

Beneš
ov 

Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov, a.s., 

nemocnice Středočeského 
kraje 

805 

CZS01147 
areál 

KORAMO 
a.s. 

Kolín Kolín FCC Česká republika, s.r.o.  

CZS01231 

Areál Auto 
Škoda 
Mladá 

Boleslav 

Mladá 
Boleslav 

Mladá 
Bolesla

v 
KUKU, spol. s r.o.  

CZT00061 
Štambers

ká 
Příbor 

Kopřiv
nice 

SUEZ CZ a.s.  

CZT01068 
Frýdecká 
680/444 

Ostrava 
Ostrav

a 
OZO Ostrava s.r.o.  

CZT01380  Markvart
ovice 

Hlučín SOMA Markvartovice a.s.  

CZU00516 
27 

spalovna 
Čížkovice 

Lovosi
ce 

Lafarge Cement, a.s.  

CZU01154 
Litoměřick

á 272 
Štětí 

Litoměř
ice 

Mondi Štětí a.s.  

CZU01330 
Březová 
62/137 

Děčín Děčín AFC Servis DC a.s.  
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Příloha B: Katalogová čísla odpadů vhodná k energetickému využití v 
ZEVO 

Skupina Podskupina 
Katalogo
vé číslo 

Název odpadu Subtok 

02 - Odpady 
ze 

zemědělství, 
zahradnictví, 

rybářství, 
lesnictví, 

myslivosti a z 
výroby a 

zpracování 
potravin 

Odpady ze 
zemědělství, 
zahradnictví, 

rybářství, 
lesnictví a 
myslivosti 

020101 Kaly z praní a z čištění ZEVO/KOMP/BPS 

020103 Odpad rostlinných pletiv 
ZEVO/KOMP/BPS/T

AP 

020104 Odpadní plasty (kromě obalů) ZEVO 

020106 
Zvířecí trus, moč a hnůj, kapalné odpady, 

soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo 
místo vzniku 

ZEVO/BPS 

020107 Odpady z lesnictví ZEVO/KOMP 

Odpady z 
výroby a 

zpracování 
masa, ryb a 

jiných potravin 
živočišného 

původu 

020201 Kaly z praní a z čištění ZEVO/BPS 

020203 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ZEVO/BPS 

020204 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 
ZEVO/BPS 

Odpady z 
výroby a ze 
zpracování 

ovoce, 
zeleniny, 

obilovin, jedlých 
olejů, kakaa, 
kávy, čaje a 

tabáku; odpady 
z 

konzervárenské
ho průmyslu z 

výroby droždí a 
kvasničného 
extraktu, z 
přípravy a 

kvašení melasy 

020301 
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďovaní a 

separace 
ZEVO/KOMP/BPS 

020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ZEVO/BPS 

020305 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 
ZEVO/KOMP/BPS 

Odpady z 
výroby cukru 

020401 Zemina z čištění a praní řepy ZEVO/KOMP/BPS 

020403 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 
ZEVO/KOMP/BPS 

Odpady z 
mlékárenského 

průmyslu 

020501 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ZEVO/BPS 

020502 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 
ZEVO/KOMP/BPS 

Odpady z 
pekáren a 

výroby 
cukrovinek 

020601 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ZEVO/BPS 

020603 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 
ZEVO/KOMP/BPS 

Odpady z 
výroby 

alkoholických a 
nealkoholických 

nápojů (s 
výjimkou kávy, 
čaje a kakaa) 

020701 
Odpady z praní, čištění a mechanického 

zpracování surovin 
ZEVO/KOMP/BPS 

020702 Odpady z destilace lihovin ZEVO/KOMP/BPS 

020704 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ZEVO/BPS 

020705 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku 
ZEVO/KOMP 

03 - Odpady 
ze zpracování 

030101 Odpadní kůra a korek 
ZEVO/KOMP/BPS/T

AP 
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dřeva a výroby 
desek, 

nábytku, 
celulózy, 
papíru a 
lepenky 

Odpady ze 
zpracování 

dřeva a výroby 
desek a 
nábytku 

030105 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
ZEVO/KOMP/TAP 

Odpady z 
výroby a 

zpracování 
celulózy, papíru 

a lepenky 

030301 Odpadní kůra a dřevo ZEVO/KOMP/TAP 

030307 
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování 

odpadního papíru a lepenky 
ZEVO/KOMP/TAP 

030308 
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k 

recyklaci 
ZEVO/KOMP/TAP 

030309 Odpadní kaustifikační kal ZEVO/KOMP 

030310 
Výmětová vlákna, kaly z mechanického 
oddělování obsahující vlákna, výplně a 

povrchové vrstvy z mechanického třídění 
ZEVO/KOMP 

030311 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 
ZEVO/KOMP 

04 - Odpady z 
kožedělného, 
kožešnického 

a textilního 
průmyslu 

Odpady z 
kožedělného a 
kožešnického 

průmyslu 

040101 Odpadní klihovka a štípenka ZEVO/BPS/TAP 

040107 
Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění 

odpadních vod v místě jejich vzniku 
ZEVO/KOMP 

040108 
Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, 

odřezky, prach z broušení) obsahující chrom 
ZEVO/TAP 

Odpady z 
textilního 
průmyslu 

040209 
Odpady z kompozitních tkanin (impregnované 

tkaniny, elastomer, plastomer) 
ZEVO/TAP 

040210 
Organické hmoty z přírodních produktů (např. 

tuk, vosk) 
ZEVO/KOMP/BPS 

040220 
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 
ZEVO/KOMP 

040221 Odpady z nezpracovaných textilních vláken ZEVO/KOMP/TAP 

040222 Odpady ze zpracovaných textilních vláken ZEVO/KOMP/TAP 

07 - Odpady z 
organických 
chemických 

procesů 

Odpady z 
výroby, 

zpracování, 
distribuce a 
používání 

plastů, 
syntetického 
kaučuku a 

syntetických 
vláken 

070213 Plastový odpad ZEVO/TAP 

09 - Odpady z 
fotografického 

průmyslu 

Odpady z 
fotografického 

průmyslu 
090108 

Fotografický film a papír neobsahující stříbro 
nebo sloučeniny stříbra 

ZEVO/TAP 

12 - Odpady z 
tváření a z 
fyzikální a 

mechanické 
povrchové 

úpravy kovů a 
plastů 

Odpady z 
tváření a z 
fyzikální a 

mechanické 
povrchové 

úpravy kovů a 
plastů 

120105 Plastové hobliny a třísky ZEVO/TAP 

15 - Odpadní 150101 Papírové a lepenkové obaly ZEVO 
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obaly; 
absorpční 

činidla, čisticí 
tkaniny, 
filtrační 

materiály a 
ochranné 

oděvy jinak 
neurčené 

Obaly (včetně 
odděleně 
sbíraného 

komunálního 
obalového 
odpadu) 

150102 Plastové obaly ZEVO 

150103 Dřevěné obaly ZEVO/TAP 

150105 Kompozitní obaly ZEVO/TAP 

150106 Směsné obaly ZEVO/TAP 

150109 Textilní obaly ZEVO 

Absorpční 
činidla, filtrační 
materiály, čisticí 

tkaniny a 
ochranné oděvy 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 
15 02 02 

ZEVO/TAP 

16 - Odpady v 
Katalogu 

odpadů jinak 
neurčené 

Vyřazená 
vozidla 

(autovraky) z 
různých druhů 

dopravy (včetně 
stavebních 

strojů) a 
odpady z 

demontáže 
těchto vozidel a 
z jejich údržby 
(kromě odpadů 
uvedených ve 
skupinách 13, 

14 a v 
podskupinách 
16 06 a 16 08) 

160119 Plasty ZEVO/TAP 

160199 Odpady jinak blíže neurčené ZEVO 

17 - Stavební a 
demoliční 
odpady 
(včetně 

vytěžené 
zeminy z 

kontaminovaný
ch míst) 

Dřevo, sklo a 
plasty 

170201 Dřevo ZEVO 

170203 Plasty ZEVO/TAP 

Asfaltové 
směsi, dehet a 
výrobky z dehtu 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ZEVO/TAP 

Izolační 
materiály a 
stavební 

materiály s 
obsahem 
azbestu 

170604 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a 17 06 03 
ZEVO/TAP 

18 - Odpady 
ze 

zdravotnictví a 
veterinární 

péče 

Odpady z 
porodnické 

péče, z 
diagnostiky, z 
léčení nebo 
prevence 

nemocí lidí 

180104 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

ZEVO 

19 - Odpady 
ze zařízení na 

zpracování 
odpadu, z 

čistíren 
odpadních vod 

pro čištění 
těchto vod 

mimo místo 
jejich vzniku a 
z výroby vody 
pro spotřebu 

lidí a vody pro 
průmyslové 

Odpady z 
čistíren 

odpadních vod 
jinde 

neuvedené 

190809 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující 

pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
ZEVO/BPS 

190812 
Kaly z biologického čištění průmyslových 

odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 
ZEVO/KOMP 

190814 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových 

odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 
ZEVO/KOMP 

Odpady z 
výroby vody pro 

spotřebu lidí 
nebo vody pro 

průmyslové 
účely 

190902 Kaly z čiření vody ZEVO/KOMP 

190903 Kaly z dekarbonizace ZEVO/KOMP 
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účely 

Odpady z 
úpravy odpadů 

jinde 
neuvedené 

(např. třídění, 
drcení, lisování, 

peletizace) 

191201 Papír a lepenka ZEVO/TAP 

191204 Plasty a kaučuk ZEVO/TAP 

191207 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 ZEVO/TAP 

191208 Textil ZEVO/TAP 

191210 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) ZEVO 

191212 
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z 

mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 
číslem 19 12 11 

ZEVO/TAP 

20 - Komunální 
odpady včetně 

složek 
odděleného 

sběru 

Složky z 
odděleného 

sběru (kromě 
odpadů 

uvedených v 
podskupině 15 

01) 

200101 Papír a lepenka ZEVO 

200108 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
ZEVO/BPS 

200110 Oděvy ZEVO 

200111 Textilní materiály ZEVO 

200125 Jedlý olej a tuk ZEVO/BPS 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 ZEVO 

200139 Plasty ZEVO 

Odpady ze 
zahrad a parků 

(včetně 
hřbitovního 

odpadu) 

200201 Biologicky rozložitelný odpad ZEVO/KOMP/BPS 

Ostatní 
komunální 

odpady 

200301 Směsný komunální odpad ZEVO 

200302 Odpad z tržišť ZEVO/KOMP/BPS 

200303 Uliční smetky ZEVO 

200307 Objemný odpad ZEVO 

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené ZEVO 
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Příloha C: Kódy nakládání 

Skupina Kód Způsob nakládání s odpady 

Produkce 

A00 Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) 

BN30 Zpětné převzetí odpadu 

AN60 Staré zátěže, živelné pohromy, černé skládky apod 

 BN16 Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU 

 BN40 Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla  

Materiálové využití 

XR2 Zpětné získávání/regenerace rozpouštědel 

XR3  
Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

(včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) 

XR4  Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

XR5  Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 

XR6  Regenerace kyselin a zásad 

XR7  Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 

XR8 Zpětné získávání složek katalyzátorů – nedodáno, u odpadů pro EVO asi není 

XR9  Rafinace olejů anebo jiný způsob opětného použití olejů 

XR10  Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

XR11  Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 

XR12  Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 

XN1  Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce 

XN8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné využití 

XN11  Využití odpadu na rekultivace skládek 

XN12  Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky 

XN13 Kompostování 

Energetické využití XR1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

Odstranění  

XD1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

XD3 Hlubinná injektáž  

XD4  
Ukládání do povrchových nádrží, například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 

prohlubní, vodních nádrží, lagun 

XD5 
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek, například ukládání do utěsněných 

oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí  

XD10  Spalování na pevnině 

XD12 Trvalé uložení, například ukládání v kontejnerech do dolů 

Úprava XD2  Úprava půdními procesy, například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě 
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XD8  
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 
až D12 

XD9  
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 

jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 
označením D1 až D12, například odpařování, sušení, kalcinace 

XD13  
Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některých ze způsobů 

uvedených pod označením D1 až D12 

XD14 
Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 

až D13 

Ostatní  

XN2  Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

XN5 Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku 

XN7  Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR 

XN10 Prodej odpadu jako suroviny  

XN17  Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU 

XN18 Zpracování elektroodpadu  

XN50 Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku  

XN53  Inventurní rozdíl – vyrovnání přebytku  

XN63 Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky  

XR13  
Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12 
(s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného 

roku 

XD15 
Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením 

D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci 
vykazovaného roku 

 
Označení „X“ zastupuje označení původu odpadu písmeny A, B nebo C. A značí odpad vlastní, B odpad 
převzatý a C odpad jako zůstatek z předchozího roku. 
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Příloha D: Katalogová čísla odpadů vhodná k energetickému využití v 
BPS 

Skupina Podskupina 
Katalogov

é číslo 
Název odpadu 

02 - Odpady ze zemědělství, 
zahradnictví, rybářství, lesnictví, 
myslivosti a z výroby a zpracování 
potravin 

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, 
rybářství, lesnictví a myslivosti 

020101 Kaly z praní a z čištění 

020103 Odpad rostlinných pletiv 

020106 

Zvířecí trus, moč a hnůj 
(včetně znečištěné 

slámy), kapalné odpady, 
soustřeďované odděleně 

a zpracovávané mimo 
místo vzniku 

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb 
a jiných potravin živočišného původu 

020201 Kaly z praní a z čištění 

020203 
Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo 
zpracování 

020204 
Kaly z čištění odpadních 
vod v místě jejich vzniku 

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, 
zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, 
kávy, čaje a tabáku; odpady z 
konzervárenského průmyslu z výroby 
droždí a kvasničného extraktu, z přípravy 
a kvašení melasy 

020301 
Kaly z praní, čištění, 

loupání, odstřeďovaní a 
separace 

020304 
Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo 
zpracování 

020305 
Kaly z čištění odpadních 
vod v místě jejich vzniku 

Odpady z výroby cukru 020403 
Kaly z čištění odpadních 
vod v místě jejich vzniku 

Odpady z mlékárenského průmyslu 

020501 
Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo 
zpracování 

020502 
Kaly z čištění odpadních 
vod v místě jejich vzniku 

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

020601 
Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo 
zpracování 

020603 
Kaly z čištění odpadních 
vod v místě jejich vzniku 

Odpady z výroby alkoholických a 
nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, 
čaje a kakaa) 

020701 
Odpady z praní, čištění a 

mechanického 
zpracování surovin 

020702 
Odpady z destilace 

lihovin 

020704 
Suroviny nevhodné ke 

spotřebě nebo 
zpracování 

03 - Odpady ze zpracování dřeva a 
výroby desek, nábytku, celulózy, 

papíru a lepenky 

Odpady ze zpracování dřeva a výroby 
desek a nábytku 

030101 Odpadní kůra a korek 

04 - Odpady z kožedělného, 
kožešnického a textilního průmyslu 

Odpady z kožedělného a kožešnického 
průmyslu 

040101 
Odpadní klihovka a 

štípenka 

Odpady z textilního průmyslu 040210 
Organické hmoty z 
přírodních produktů 

(např. tuk, vosk) 
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19 - Odpady ze zařízení na 
zpracování odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto 
vod mimo místo jejich vzniku a z 

výroby vody pro spotřebu lidí a vody 
pro průmyslové účely 

Odpady z čistíren odpadních vod jinde 
neuvedené 

190809 

Směs tuků a olejů z 
odlučovače tuků 

obsahující pouze jedlé 
oleje a jedlé tuky 

20 - Komunální odpady včetně 
složek odděleného sběru 

Složky z odděleného sběru (kromě 
odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

200108 
Biologicky rozložitelný 

odpad z kuchyní a 
stravoven 

200125 Jedlý olej a tuk 

Odpady ze zahrad a parků (včetně 
hřbitovního odpadu) 

200201 
Biologicky rozložitelný 

odpad 

Ostatní komunální odpady 

200302 Odpad z tržišť 

200304 Kal ze septiků a žump 
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