Studie
optimalizace
systému
nakládání s odpady ve Městě
Albrechticích

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Moravskoslezského kraje“

Říjen 2019

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

OBSAH:
Seznam zkratek

2

Seznam tabulek

2

1.

Úvod ....................................................................................................................................................... 3
1.1 Název obce základní údaje o obci ............................................................................................................. 4
1.2 Název obce základní údaje o obci ............................................................................................................. 4
Statistické údaje o obci....................................................................................................................................... 5
1.3 Základní údaje o zpracovateli ................................................................................................................... 5

2.

Analýza stávajícího legislativního prostředí vč. prognózy vývoje ............................................................. 6

3.

Celková produkce odpadů a způsoby nakládání ...................................................................................... 7
3.1 Způsob nakládání s odpady a organizace odpadového hospodářství v obci ............................................ 8
3.2 Zařízení pro nakládání s odpady v obci ..................................................................................................... 9

4.

Relevantní cíle odpadového hospodářství města a jejich vyhodnocení ................................................. 10
4.1 Komunální odpady .................................................................................................................................. 10
4.2 Směsný komunální odpad ....................................................................................................................... 16
4.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady ......................................... 18
4.4 Ekonomika nakládání s KO ...................................................................................................................... 21

5.

Závěr analytické části ............................................................................................................................ 22

6.

Návrhová část – návrh opatření pro zlepšení nakládání s KO ve městě ................................................. 23
6.1 Intenzifikace a možnost výstavby zařízení pro nakládání s KO ............................................................... 23
6.2 Nakládání se směsným komunálním odpadem ...................................................................................... 28
6.3 Možnosti rozšíření a intenzifikace třídění složek .................................................................................... 48
6.4 Další organizační opatření města na zlepšení nakládání s odpady ......................................................... 49

7.

Závěr ..................................................................................................................................................... 51

1

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

Seznam zkratek
Česká republika
Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Plán odpadového hospodářství
Plán odpadového hospodářství České republiky
Plán odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje
Ministerstvo životního prostředí
Město Albrechtice
Evropská unie
Český statistický úřad
Informační systém odpadového hospodářství
Čistírna odpadních vod
Směsný komunální odpad
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Odpadové hospodářství
Zařízení pro energetické využití odpadů

………
………
………
………
………

ČR
MSK
KÚ
POH
POH ČR

………
………
………
………
………
………
………
.…….
………
………
………
………
………

POH MSK
MŽP
MA
EU
ČSÚ
ISOH
ČOV
SKO
NO
KO
BRKO
OH

ZEVO

Seznam tabulek
Tabulka č.1:

Vývoj počtu obyvatel (2013 – 2019).................................................................... 5

Tabulka č.2:

Produkce odpadu (t) ................................................................................................. 7

Tabulka č.3:
Cílové hodnoty pro splnění cíle 6 – Úroveň přípravy k opětovnému
použití a recyklace odpadů min. z materiálů papír, plast, sklo, kov v určených letech ...... 10
Tabulka č.4:

Nádoby na tříděný sběr(ks)................................................................................. 12

Tabulka č.5:

Produkce papíru, plastů, skla a kovů – dle evidence města (t) .............. 12

Tabulka č.6:

Míra separace dle evidence města za rok 2018 ........................................... 13

Tabulka č.7:
2014

Míra separace dle evidence města za rok 2018 –rozbory SKO z roku
15

Tabulka č.8:

Rozbory SKO z roku 2014 a 2016 ...................................................................... 16

Tabulka č.9:

Produkce SKO(t) ...................................................................................................... 17

Tabulka č.10:

Bilanční výpočet BRO ............................................................................................. 20

Tabulka č.11:

Fáze pyrolýzy v závislosti na teplotě procesu ............................................... 40

Tabulka č.12:
Produkce využitelných složek a SKO obce [kg/obyv./rok] za poslední
uzavřený rok 2018 ve srovnání s velikostními skupinami............................................................ 49

2

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

1. Úvod
Studie „Optimalizace nakládání s odpady ve Městě Albrechticích“ (dále jen studie) je prvním
pokusem obce zmapovat současný stav nakládání s komunálním odpadem. Na základě
analýzy bude v případě zjištěných nedostatků následovat návrh pro zlepšení stavu a
doporučení na realizaci opatření pro zlepšení a optimalizaci systému.
Studie bude do jisté míry suplovat Plán odpadového hospodářství, který vzhledem k množství
produkovaného odpadu obec nemusela zpracovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o studii, není nutno definovat a analyzovat všechny stanovené
povinnosti POH MSK, ale pouze ty, které jsou relevantní pro obec.
Je nutno pracovat s těmi cíli a závazky POH MSK, které je obec schopna nějakým způsobem
ovlivňovat a které mají nějaký reálný dopad na životní prostředí.
V případě, že budou identifikovány závažné nedostatky systému a systémové neplnění
závazků POH, bude navrženo adekvátní řešení.
V návrzích financování případných opatření bude snaha o nalezení vhodného způsobu čerpání
dotačních prostředků.
Oblast odpadového hospodářství totiž nadále patří mezi priority podpory ze strany EU i pro
další programové období a proto je předpoklad, že případné potřeby dalšího financování
odpadového hospodářství budou z větší části saturovány právě z těchto zdrojů.
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1.1 Název obce základní údaje o obci
Pro potřeby zpracování studie je nutné vymezit podmínky, které určují základní rámec
pro hospodaření s odpady na území města. Tyto podmínky jsou dány geografickými,
demografickými, ekonomickými a správními ukazateli.
Město Albrechtice leží severozápadním směrem od Krnova http://www.mestoalbrechtice.cz/data/editor/7cs_10.jpgna řece Opavici, jejíž tok tvoří jihovýchodním směrem
od města hranici s Polskem. Leží na okraji úrodné polské nížiny a otevírá vstup do
osoblažského výběžku. Od okrajových částí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků, které
jsou součástí pohoří Jeseníky. Rozkládá se na výměře 6527 ha a má 3596 obyvatel.
Město Albrechtice má kromě samotného města deset místních částí – Burkvíz, Česká Ves,
Dlouhá Voda, Hynčice,Linhartovy, Opavice, Piskořov, Valštejn, Ztracená voda a Žáry,
Biskupice.

1.2 Název obce základní údaje o obci
Název obce:

Město Albrechtice

Adresa:

nám.ČSA 27/10, 79395, Město Albrechtice

IČ / DIČ:

CZ 00296228

Telefon:

776636492

E-mail:

starosta@mesto-albrechtice.cz

Statutární zástupce:

Ing. Jana Murová - starosta

Oficiální web města:

www.mesto-albrechtice.cz

1.2.1 Statistické údaje o obci
Kraj:
ZÚJ (kód obce):
Statut:
Počet částí:

Moravskoslezský
597635
město
11
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Statistické údaje o obci
Počet obyvatel v posledních létech stagnuje kolem 3 500 obyvatel.
Tabulka č.1: Vývoj počtu obyvatel (2013 – 2019)
Muži (nad
15.let)

Ženy (do
15.let)

Ženy (nad
15.let)

1.1.2019 238

1 501

206

1 577

9

3 522

1.1.2018 245

1 480

220

1 568

3

3 513

1.1.2017 236

1 492

223

1 559

1

3 510

1.1.2016 238

1 504

217

1 550

-13

3 509

1.1.2015 233

1 505

221

1 563

-39

3 522

1.1.2014 235

1 523

223

1 580

-64

3 561

1.1.2013 249

1 538

225

1 613

Datum

Muži (do
15.let)

Změna Celkem

3 625

Zdroj: mvcr.cz

1.3 Základní údaje o zpracovateli
Název firmy:

FITE a.s.

Adresa:

Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory

IČ / DIČ:

47674938 / CZ 47674938

Statutární zástupce:

Ing. Pavel Bartoš

Telefon:

597479111

E-mail:

bartos@fite.cz

Kontaktní osoba pro zpracování POH:

Ing. Radim Kovařík, Ph.D.

Telefon:

597479388

E-mail:

kovarik@fite.cz
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2. Analýza stávajícího legislativního prostředí vč. prognózy
vývoje
Stávající legislativa odpadového hospodářství, která je určující pro chod odpadového
hospodářství obce je začleněna do platného POH Moravskoslezského kraje, ze kterého budou
zásadní povinnosti definovány ve studii.
Pro další podobu a rozvoj odpadového hospodářství obce bude rozhodující, jakým způsobem
bude přijata navrhovaná legislativní úprava odpadového hospodářství reprezentovaná novým
zákonem o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami, kde už jsou zakomponovány
další povinnosti dané Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. 5.
2018.
Připravovaný zákon o odpadech přináší některé zásadní změny oproti stávajícímu platnému
zákonu. Jedná se například o odsun zákazu skládkování z roku 2024 na rok 2030 a dále potom
zpřísnění separace a následné recyklace využitelných složek na 60% v roce 2030.
Pro výpočet separace a následné recyklace na 60% dle Směrnice EP a Rady 2018/851 bude
uplatněn jiný algoritmus výpočtu, než je stávající výpočet POH uvedený a komentovaný dále
ve studii.
Dle stávajícího předpokladu bude do algoritmu započtena i separace BRKO a některé další
komodity.
Skutečnou podobu výpočtu ukáže až konečná podoba zákona o odpadech a jeho prováděcích
vyhlášek, proto nebude tento algoritmus ve studii použit.
Tento výpočet bude dle návrhu zákona o odpadech klíčovým faktorem pro ekonomiku
nakládání s KO, především skládkovaného SKO. Dle tohoto výpočtu resp. výpočtu procenta
třídění a následné recyklace bude stanovena tzv. recyklační sleva, dle které se bude určovat
poplatek za skládkování.
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3. Celková produkce odpadů a způsoby nakládání
Celková produkce všech odpadů ve MA (A00) je uvedena v tabulce č. 2.
Tabulka č.2: Produkce odpadu (t)
Kat. č.
130208
150101
150102
150106
150107

Název odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly *
Plastové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly

2015

2016
0,2

2017
0,2

34,695

54,24

58,285

1,42
16,16
7,20
486,10

0,56
10,86

8,32

525,3

414,3

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
150110 látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
160103 Penumatiky
170101 Beton
170102 Cihly
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17
170302
03 01

10,00
349,10

2018
1,23
6,4
32,56
17,66
52,71

2,42

170605 Stavební materiály obsahující azbest

9,24

170405 Železo a ocel

0,60

170605 Stavební materiály obsahující azbest
200101 Papír a lepenka *
200102 Sklo
200111 Textilní materiály

14,67
36,20
17,38

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
200127 obsahující nebezpečné látky
200139 Plasty

112,58

0,77

8,80

20,52
14,13
36,04
18,14

52,22
34,22
21,44

1,75
26,85
19,9

2,62
1,00

200140 Kovy *
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad

14,41
974
817
857
834
137,30
150,69
169,09
156,64
1 574,93 1 765,01 1 713,32 1 596,06

Celkem

Pozn.: * Do tabulky byly za rok 2018 připočteny odpady: kat.č. 150101 – 6,4 t, kat.č. 200101
– 7,95 t a kat.č. 200140 – 14,41 t pocházející ze sběrného dvora.
Zdaleka nejvýznamnějším odpadem je směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 s podílem
52 % a dále potom cihly kat.č. 170102 s podílem 26% a objemný odpad kat.č. 20 03 07
s podílem 9,8 %. Žádný další KO nepřesahuje podíl 5 %.
Z širšího pohledu produkovaných odpadních hmot je zásadním produktem odpad z údržby
zeleně, který je ale v režimu předcházení vzniku odpadů zpracováván v komunitní
kompostárně. Jeho produkce činí cca 2 100 t ročně. Pokud by byl zaveden do odpadové
evidence byl by rozhodující položkou v produkci KO.
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3.1 Způsob nakládání
hospodářství v obci

s odpady

a

organizace

odpadového

Odpadové hospodářství ve městě je souborem činností, kterými je zajišťován zejména sběr,
svoz, přeprava a následné nakládání s komunálním odpadem.
Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území MA stanoví obecně závazná vyhláška
Města Albrechtice č. č. 6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním
odpadem v městě Město Albrechtice ze dne 1.1. 2008.
Provoz systému nakládání s komunálními odpady zabezpečuje pro MA společnost SMOLO.
Tato společnost zabezpečuje pro město rozmístění nádob na směsný komunální odpad
(zbytkový odpad), sběrné nádoby na vytříděné složky odpadů, zajišťuje provoz sběrných
dvorů, sběr NO a velkoobjemových složek KO a zabezpečuje svoz odpadů uložených ve výše
uvedených sběrných nádobách a kontejnerech a to k dalšímu využití nebo odstranění dle
druhu odpadu.
MA je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., kde jsou
v rámci sběru vytříděných složek odpadů vykazovány jako obaly tyto odpady – papír, plasty,
sklo, kovy a nápojové kartony. Dle vykazovaného množství odpadů a podmínek smlouvy
mezi městem a autorizovanou společností dostává město odměnu, která je příjmem města a je
využívána k dalšímu rozvoji systému odpadového hospodářství.
Nakládání se SKO je zajištěno odvozem na skládku SMOLO v Horním Benešově.
Odpady ze sběrného dvora jsou odváženy především na skládku Elio Slezsko a.s
v Holasovicích a to společnostmi SMOLO, Marius Pedersen, Technické služby Krnov,
Opametal, Martin Rychta, Ekostyrén nebo vlastními vozidly.
Sběr využitelných složek komunálního odpadu je na území města organizován tzv.
donáškovým způsobem s využitím sběrných dvorů a stanovišť sběrných nádob na veřejně
přístupných místech a zavedením pytlového sběru plastů a nápojových kartónů ve vybraných
lokalitách.
Pro tříděný odpad (plast, papír,sklo a tetrapack) je zřízeno 23 stanovišť na katastru Města
Albrechtic . V samotném MA je to 15 stanovišť,5 stanovišť k.ú Hynčice u Krnova, 2
stanovišťe k.ú. Linhartovy a jedno stanoviště k.ú. Opavice.
Je zaveden pytlový sběr plastů a tetrapacku ve městě Albrechticích, Hynčicích u Krnova,
Opavici a Linhartovech. Svoz se provádí 1x měsíčně v množství cca 500 pytlů.
V obci je zaveden sběr biodpadu . Je rozmístěno 1 100ks hnědých nádob na bioodpad. Svoz
je 16x ročně.
Pobídkový systém je ustanoven pro sběr plastů pytlovým systémem, kdy občané kteří
dovezou pytel s plasty na sběrný dvůr dostanou za 3 kg 5 kč.
V rámci předcházení vzniku odpadů bylo v roce 2018 a 2019 rozmístěno 300 domácích
kompostérů o objemu 1000 l.
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Dalším opapřením pro předcházení vzniku odpadů je rozmístění 4 kontejnerů na textil v režii
firmy TextilEco..

3.2 Zařízení pro nakládání s odpady v obci
V obci jsou funkční dvě zařízení na nakládání s odpady, které zajišťují základní funkce
odpadového hospodářství
3.2.1 Sběrný dvůr
Zařízení ke sběru odpadů „Sběrný dvůr odpadů“ je situován po pravé straně u hlavní silnice
I/57 na výjezdu z města směrem na Třemešnou a Osoblahu. Celý areál je oplocen.
Účelem zařízení je sběr a výkup a dočasné shromažďování či soustřeďování vytříděných
odpadů přijatých od místních občanů města Město Albrechtice. Odpady jsou v zařízení
sbírány na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu vytížení dopravních prostředků. Následně
jsou odpady předávány k využití nebo odstranění.
Na sběrném dvoře se sbírají tyto komodity (dle provozního řádu SD):
papír, plast, sklo, kovy, NK, dřevo, objemný odpad, NO, bioodpady, textil, elektrozařízení,
baterie, stavební odpady,
Vybavení sběrného dvora je tvořeno provozním objektem – krytá ocelová hala o rozměrech cca 70
x 20m, dále potom provozním objektem – mobilní sběrna nebezpečného odpadu (NO) o rozměrech
cca 6 x 2,4m a provozním objektem – mobilní sběrna elektro odpadu (ECOVIN) o rozměrech cca 5
x 2,4m.

Kompostárna
Stávající kompostárna je provozována v režimu předcházení vzniku odpadů a odpady, které
jsou v tomto zařízení zpracovány nejsou vykazovány v evidenci odpadů.
Vstupní projektovaná kapacita zařízení dle provozního řádu je 2500 t vstupních surovin
ročně.
Kompostárna je situována v objektu sběrného dvora.
Kompostárna je vybavena drtičem, samochodným překopávacím strojem, homogenizátorem,
rotačním sítem.
V areálu je záchytná jímka s čerpadlem k zachycování srážkové vody a pro závlahu při
kompostování.
Ročně je zpracováno 2100 t zeleně od občanů i z údržby veřejné zeleně.
Nevýhodou takto koncipovaného zařízení jsou
omezené možnosti
nakládání
s vyprodukovaným kompostem. Kompost musí být využit pro údržbu zeleně v obci a nesmí
být předáván nebo prodáván občanům ani dalším subjektům.
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4. Relevantní cíle odpadového hospodářství města a jejich
vyhodnocení
Základním účelem studie je zmapovat skutečné fungování odpadového hospodářství města
především v kontextu relevantních cílů POH MSK, které budou v kapitole definovány a poté
vyhodnoceny z pohledu reálně zjištěných hodnot a výpočtů z odpadového hospodářství
Města Albrechtic.

4.1 Komunální odpady
Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech plnit
tyto stanovené cíle.
Do roku 2015 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov,
sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto
toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Cíle vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech.
Způsob sledování cíle bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie1.
Tabulka č.3: Cílové hodnoty pro splnění cíle 6 – Úroveň přípravy k opětovnému
použití a recyklace odpadů min. z materiálů papír, plast, sklo, kov
v určených letech
Rok

Cíl

2016

46 %

2018

48 %

2020

50 %

Zdroj: POH ČR

Zásady:
a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy,
nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem
na vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů.
b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obcích.

1

Rozhodnutí Komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření
dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
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c) V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek
komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů.
d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a
dostupnost technologického zpracování odpadů.
e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s
ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a
podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro
zajištění cílů POH MSK pro komunální odpady.
f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně
nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není
možné využít předávat je k odstranění. Od této hierarchie nakládání s odpady je
možné se odchýlit jen v odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a
nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a
postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství.
g) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a dalšími výrobci
podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění
sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů.
h) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady vždy provést
důkladnou analýzu se zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních
hledisek a podrobit ji široké diskusi všech dotčených subjektů.
i) Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou
technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím.
Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.
Opatření:
a) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních
odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy a biologicky rozložitelný komunální
odpad.
c) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho
kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
d) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích jako komunální
odpady (s obsahem obalové složky), tj. do skupiny 20 Katalogu odpadů.
e) Na úrovni obce informovat min. jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního
systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru
komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s
dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech
prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně
zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní úrovni.
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4.1.1 Vyhodnocení cíle pro obec
Analýza míry separace využitelných složek je jedním z klíčových ukazatelů POH, neboť
souvisí s plněním zásadního cíle na komunální odpady z POH MSK. Tím je dle hierarchie
separace a následné materiálové využívání odpadů dle krajského cíle:
a) Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů u všech obcí MSK
b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů jako jsou papír, plast, kov, sklo,
pocházející z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady
podobné odpadům z domácností.
Z pohledu plnění uvedených ukazatelů v MA je plněn jednoznačně bod a).
Separace ba úrovni 48% platná pro rok 2018 dosažena není. V roce 2018 je dosaženo třídění
32%. I toto číslo je nutno brát pouze orientačně, neboť v tabulce č. 5 je započtena také
separace kovů z výkupny kovů, která se ale zatím v oficiální evidenci neobjevuje.
Nastavený systém separace je zásadním faktorem ovlivňujícím cíle související se separací
složek.
Město Albrechtice je zapojeno do systému EKO-KOM a to na základě Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na území města jsou rozmístěny nádoby na sběr
tříděných odpadů:
Tabulka č.4: Nádoby na tříděný sběr(ks)
Plasty a nápojové kartony
Papír
Barevné směsné

35
17
22

V MA funguje také doplňkový systém sběru separovaných komodit formou pytlového sběru.
Pytlový sběr byl zaveden pro podporu dostupnosti třídění v lokalitách, kde je obtížné
dosáhnout malé donáškové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděné odpady. Pytle jsou sváženy
jednou za měsíc.
Dalším systémem je pobídkový systém pro sběr plastů na sběrném dvoře.

Tabulka č.5: Produkce papíru, plastů, skla a kovů – dle evidence města (t)
Název odpadu
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Kovy

2015
14,67
36,20
34,695

12

2016
52,22
34,22
54,24

2017
14,13
36,04
58,285

2018
33,25
17,66
32,56
14,41
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Graf č.1. Produkce papíru, plastů, skla a kovů – dle evidence města (t)
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Tabulka č.6: Míra separace dle evidence města za rok 2018
Potenciál separace

Skladba
SKO

Množství Separace Celkem Separace
v SKO (t)
(t)
(t)
složek

papír/lepenka
plasty
sklo

7,70%
10,80%
3,40%

64
90
28

33
33
18

97
123
46

34,11%
26,55%
38,38%

kovy
textil
minerální odpad
nebezpečný odpad
elektroodpad
bioodpad
spalitelný odpad

2,70%
2,40%
3,00%
0,50%
0,80%
17,80%
21,40%

23
20
25
4
7
148
178

14
0
0
0
0
0
0

37
20
25
4
7
148
178

39,02%

frakce < 40 mm

29,50%

246

0

246

100%

834

98

932

205

98

303

Celkem
Součet složek*
Separace**

Do roku 2020 je potřeba navýšit stávající
separaci složek: papír, plasty, sklo a kovy o

32,30%

54 t

* součet složek: papír, plasty, sklo, kovy
** celková separace složek: papír, plasty, sklo, kovy
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Účinnost separace papíru, skla, plastů, kovů spočítáme jako podíl vyseparovaného odpadu a
celkového množství daného odpadu, tzn. potenciálu produkce daného odpadu v SKO +
vyseparované množství daného odpadu.
Účinnost separace daného odpadu pak spočítáme jako:
Účinnost separace odpadu = vyseparované množství odpadu / celkové množství odpadu
Pro naplnění cíle na 50-ti % celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u
složek odpadu (papír, plasty, sklo a kovy) zbývá do roku 2020 navýšit celkovou separaci
těchto složek o 54 tun.

Graf č.2. Skladba SKO – průměr za ČR v roce 2016

Skladba SKO
papír/lepenka
plasty
8%

sklo
11%

30%

kovy
textil

3%
3%

minerální odpad

2%
nebezpečný odpad

3%
1%

elektroodpad

1%
21%

bioodpad

18%

spalitelný odpad
frakce < 40 mm

Pro porovnání je v následující tabulce a grafu uvedena míra separace a rozbor SKO pro
venkovskou zástavbu (80%) a sídlištní zástavbu (20%). Rozbory jsou z roku 2014.
Porovnáním obou tabulek je demonstrován mimo jiné vliv rozborů SKO na výpočet míry
separace.
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Tabulka č.7: Míra separace dle evidence města za rok 2018 –rozbory SKO z roku
2014
Potenciál separace
papír/lepenka
plasty
sklo
kovy
textil
minerální odpad
nebezpečný odpad
elektroodpad
bioodpad
spalitelný odpad
frakce < 40 mm
Celkem

Skladba
SKO

Množství Separace Celkem Separace
v SKO (t)
(t)
(t)
složek

8,17%
11,44%
4,31%
2,77%
2,96%
4,05%
0,47%
0,68%
24,74%
14,92%
25,49%

68
95
36
23
25
34
4
6
206
124
213

33
33
18
14
0
0
0
0
0
0
0

101
128
54
38
25
34
4
6
206
124
213

100%

834

98

932

223

98

321

Součet složek*
Separace**

32,79%
25,45%
32,93%
38,39%

30,54%

Do roku 2020 je potřeba navýšit stávající
separaci složek: papír, plasty, sklo a kovy o

62 t

* součet složek: papír, plasty, sklo, kovy
** celková separace složek: papír, plasty, sklo, kovy

Graf č.3. Skladba SKO –rok 2014
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Tabulka č.8: Rozbory SKO z roku 2014 a 2016
rok 2014 [% hm.]
látková (pod)skupina
papír/lepenka
plasty
sklo
kovy
textil
minerální odpad
nebezpečný odpad
elektroodpad
bioodpad celkem
spalitelný odpad celkem
frakce < 40 mm
SKO CELKEM
Zdroj Ekokom

sídlištní zást.
venkovská zást.
ČR: vážený průměr
Průměr za ČR
PRŮMĚR SM.ODCH. PRŮMĚR SM.ODCH. V.PRŮMĚR SM.ODCH. v roce 2016
10,6%
1,5%
7,6%
1,3%
9,7%
1,7%
7,70%
12,9%
1,5%
11,1%
2,6%
12,3%
2,9%
10,80%
4,7%
1,2%
4,2%
1,8%
4,6%
2,0%
3,40%
2,4%
0,8%
2,9%
0,8%
2,6%
0,8%
2,70%
3,3%
1,6%
2,9%
1,2%
3,2%
1,5%
2,40%
2,6%
1,9%
4,4%
2,8%
3,1%
2,3%
3,00%
0,3%
0,2%
0,5%
0,2%
0,4%
0,3%
0,50%
0,8%
0,5%
0,7%
0,4%
0,7%
0,5%
0,80%
23,0%
4,8%
25,2%
8,5%
23,6%
8,0%
17,80%
18,0%
2,7%
14,1%
3,8%
16,9%
4,5%
21,40%
21,4%
5,6%
26,5%
6,6%
22,9%
6,0%
29,50%
100,0%
100,0%
100,0%
100%

4.2 Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo
odpadu 20 03 01 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově
využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů,
které budou dále přednostně využity.
Cíl 7: Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat
v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Zásady:
a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu.
b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením
odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky
rozložitelných odpadů.
Opatření:
a) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení
materiálového a energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního
odpadu).
b) Energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití
odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/
spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
c) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsnými komunálními odpady na
obecní a krajské úrovni.

16

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

4.2.1 Vyhodnocení cíle pro obec
Produkce SKO na obyvatele je poměrně vysoká a nevykazuje setrvale klesající tendenci.
Dlouhodobě překračuje měrná produkce 230kg na osobu. Tato situace je dána jistě i
objektivními faktory jako jsou způsoby vytápění v obci, kdy převažuje neustále vytápění
tuhými palivy a z toho rezultujícího podílu popelovin v SKO a to vzhledem k vysokému
podílu zástavby rodinných domů.
Do budoucna je možno počítat s postupným poklesem produkce a podílu popelovin v SKO.
Roste počet domů vytápěných zemním plynem nebo tepelnými čerpadly.
Zásada b) z POH MSK je proto plněna pouze částečně spíše v dlouhodobějším horizontu.
Mezi léty 2015-2018 došlo k poklesu produkce o 50 kg SKO na občana ročně.
Zásada a) na pokles skládkování SKO není plněna vůbec, neboť celá produkce SKO je řešena
odvozem skládku.
Zásada a) je reakcí POH na legislativní ustanovení ukončení skládkování SKO v roce 2024.
Toto legislativní ustanovení je sice stále platné, ale v novém návrhu zákona o odpadech je
tento závazek na ukončení skládkování posunut na rok 2030.
Možnosti plnění daného cíle je vzhledem k absenci ZEVO nebo dalších technologických
konceptů na využívání SKO v MSK nebo v dovozové vzdálenosti velmi problematické i
z pohledu ekonomických ukazatelů.
Vzhledem k velikosti Města Albrechtic je nemožné uvažovat o samostatném řešení daného
problému. Město Albrechtice je v podstatě závislé na řešení vyššího správního celku nebo na
komerčním řešení prostřednictvím svozových firem.
V rámci aktivit MSK byla zpracována Prováděcí studie k naplňování Plánu odpadového
hospodářství MSK zaměřená na komunální odpady, která primárně řešila možnosti ukončení
skládkování SKO v kraji.
Zpracovatel studie navrhnul optimální řešení v podobě energetického využití SKO a
některých dalších odpadů v MSK. Jako vhodné lokality pro ZEVO dostatečné kapacity byly
vyhodnoceny Elektrárna Dětmarovice a širší oblast města Ostravy, která disponuje
dostatečným odbytem vyrobeného tepla z energeticky využitých KO.
Byly komplexně vyhodnoceny také další potenciální technologické koncepty nakládání
s SKO jako je např. plazmové zplyňování nebo technologický koncept Mechanickobiologické úpravy SKO.

Tabulka č.9: Produkce SKO(t)
Směsný komunální odpad
v kg/obyvatele

2015
974
273,4
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2016
817
231,9

2017
857
243,8

2018
834
237,1

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

Graf č.4. Produkce SKO (t)
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4.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné
komunální odpady
Za účelem splnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů omezit množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a dosáhnout:
Cíl 8: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 %
hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
vyprodukovaných v roce 1995.
Zásady:
a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů
a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich
zpracování.
d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky
rozložitelných odpadů.
Opatření:
a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů.
b) Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky
rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v kraji.
Přičemž mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné
složky obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést
systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití.
c) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky
18

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

d)
e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o
možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů.
Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství
obce.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní
kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.
Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické
využití a přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů.
Podporovat vytvoření přiměřené sítě těchto zařízení v regionech pro nakládání
s odděleně sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních
původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních
odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky
rozložitelných komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu
výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky rozložitelných
odpadů, tj. kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také v
obcích.
Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu.
Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro
energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě
následným spalováním/ spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky
rozložitelných odpadů provozovaných v areálech skládek odpadů s cílem zamezit
skládkování těchto odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky.
Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady
vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1069/2009.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na
krajské úrovni.
Podporovat úpravu poplatku za skládkování komunálních odpadů tak, aby jeho výše
znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a využitelných druhů odpadů v souladu
s hierarchií nakládání s odpady, včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou
složku, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším
podmínkám jako jsou legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologii,
konkurenční prostředí a podobně, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních
principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a občany.
Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů
a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných
odpadů.
U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi jako je
anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo
jinými biologickými metodami.
V rámci povolování zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů důsledně
trvat na dodržování minimálních požadavků na technologie pro zpracování biologicky
rozložitelných odpadů a na kvalitě výstupních produktů, za účelem dosažení vysokého
využití produktů a splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a životního
prostředí.
Metodicky podporovat obce tak, aby byly schopny splnit povinnost stanovit obecně
závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s
biologicky rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro biologicky
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rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost obcí určit místa, kam mohou
fyzické osoby a původci napojení na systém obce odděleně odkládat minimálně
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
4.3.1 Vyhodnocení cíle pro obec
Cíl vychází z požadavku EU, který byl stanoven již v přístupových rozhovorech ČR do EU,
kdy zásadním motivem je snížit úniky metanu jako skleníkového plynu ze skládek.
Byla zpracována tabulka přepočtu BRKO na směsný komunální odpad, který je zásadním
odpadem s obsahem BRKO, který je ve větší míře nebo ve Městě Albrechticích výhradně
skládkován a je proto pro plnění daného cíle rozhodující.
Algoritmus výpočtu vychází s referenčního roku 1995, ve kterém byla produkce BRKO 48
kg/obyvatele a z požadavku na snížení skládkování BRKO v roce 2020 na hodnotu 35%
produkce roku 1995. Vše je přepočtena na SKO, které v současnosti obsahuje cca 40% -50%
biologicky rozložitelných složek.
Cíl není plněn. Cíl není možné splnit bez výrazného omezení skládkování směsného
komunálního odpadu kat. č. 20 03 01. Tato skutečnost je dáno obsahem biologicky
rozložitelné složky obsažené v tomto druhu odpadu, která se pohybuje mezi 40- 50%.
Přepočet na SKO je uveden ve výše uvedené tabulce a dle tohoto přepočtu je možno v roce
2020 uložit na skládku z produkce města max. 389 t SKO. Jedná se o orientační údaj.
I když došlo ve Městě Albrechticích k zavedení řady opatření k oddělenému sběru BRKO tak
aby se tento neobjevoval v SKO, dle zkušeností z provedených rozborů SKO v rámci ČR,
nevedou tyto opatření k redukci procentuelního podílu BRKO v SKO.
Bez ohledu na další intenzifikaci třídění BRKO nebo dalším navýšením třídění a využívání
BRKO v režimu předcházení vzniku odpadů, nebude cíl pro rok 2020 plněn. To je možno
konstatovat již v roce 2019.

Tabulka č.10: Bilanční výpočet BRO
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4.3.2 Provedená opatření města k plnění daného cíle:
Přes všechny uvedené skutečnosti, že cíl není možno bezvýhradně bez omezení skládkování
SKO splnit, podniká město řadu opatření na omezení obsahu BRKO v SKO.
Město třídí BRKO pomocí hnědých kontejnerů na bioodpad u rodinných domů. Kontejnery
na bioodpad jsou navíc k dispozici i na sběrném dvoře. Výsledky třídění jsou vynikající
v přepočtu na občana se jedná o téměř 600 kg ročně.
Jako opatření ke snížení skládkování BRKO (omezení obsahu BRKO v SKO) je možné uvést
také opatření na předcházení vzniku odpadů formou domácích kompostérů na bioodpad.
Přechod systému nakládání s SKO, který povede k ukončení nebo výraznému omezení jejího
skládkování je nad rámec možností města.

4.4 Ekonomika nakládání s KO
Klíčovým faktorem nakládání s komunálním odpadem je cena. Jedná se o poplatek pro
občany v konfrontaci s celkovou cenou za nakládání s KO v obci.
Současný poplatek je stanoven na 500,- Kč na občana ročně. Tento poplatek saturuje celkové
náklady za nakládání s odpady v obci asi z 50%.
Dle analýzy společnosti EKOKOM jsou náklady na separovaný sběr komodit v současné
době na udržitelné úrovni.
Náklady na SKO které tvoří jednu ze zásadních položek celkové ekonomiky nakládání s KO
v obci jsou ale vysoké.
Náklady na1 tunu SKO jsou 2930,- Kč, což je asi o 500,- Kč na tunu SKO více než jsou
průměrné náklady v MSK.
Část z takto vysokých nákladů jsou způsobené rozsáhlou a roztříštěnou svozovou oblastí.
Některé náklady jako ruční dotříďování plastů na sběrném dvoře a pobídkový systém
pytlového sběru plastů je poměrně finančně nákladný a dle výsledků třídění není ani
dostatečně účinný.
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5. Závěr analytické části
Analytické část studie prokázala, že nakládání s komunálními odpady ve Městě Albrechticích
funguje na dobré úrovni. Nadstandardně je řešeno nejvyšší patro nakládání s odpady předcházení vzniku odpadů, především v oblasti nakládání s využitelnými biologicky
rozložitelnými odpady a to v oblasti prevence, kdy jsou distribuovány domácí kompostéry pro
občany a v oblasti zpracování, kdy funguje komunitní kompostárna.
Obecně je nakládání s využitelnými biologicky rozložitelnými odpady v praktické rovině na
velmi vysoké úrovni a úroveň separace na občana dosahuje hodnoty 600 kg. Vzhledem
k charakteru zpracování v komunitní kompostárně se odpad ale nedostává do evidence a jeho
produkce je vedena ve formě předcházení vzniku odpadů.
Rezervy jsou v oblasti třídění využitelných složek, a to papíru, plastů a skla. Míra třídění je
pouze 32%, přičemž cíl pro rok 2020 je 50%.
Třídění je možno zvýšit v první fázi administrativním opatřením, kdy po započtení veškeré
reálné tříděné produkce bude číslo vyšší.
Do budoucna bude nutno zásadním způsobem změnit nakládání se směsným komunálním
odpadem. Zatím není jasné, zda tato změna bude uskutečněna ke stávající legislativní úpravě
v roce 2024 nebo k roku 2030, jak je definováno v navrhovaném zákoně o odpadech.
Z pohledu plnění cílů POH je nutno lépe organizovat evidenci odpadů a zařazovat do ní
veškeré toky odpadů, neboť zde je pravděpodobně příčina některých neuspokojivých
výsledků v plnění cílů POH.
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6. Návrhová část – návrh opatření pro zlepšení nakládání
s KO ve městě
Možnosti výstavby dalších zařízení na nakládání s odpady ve MA jsou omezené vzhledem
k velikosti produkce jednotlivých odpadů. Nově budované zařízení na nakládání
s komunálními odpady je nutno vzhledem k budoucím provozním nákladům budovat s větší
kapacito než je produkce odpadů ve MA.

6.1 Intenzifikace a možnost výstavby zařízení pro nakládání s KO
6.1.1 Sběrný dvůr
Stávající kapacita sběrného dvora je dostačující a město neuvažuje o výstavbě druhého
sběrného dvora. Sběrný dvůr vyhovuje potřebám města aktuálně jak z pohledu kapacity, tak
z pohledu dostupnosti pro občany.
6.1.2 Dotříďovací linka
Aktuálně probíhá ruční dotříďování plastů na Sběrném dvoře především z pytlového sběru.
Jsou vybrány především PET lahve, které mají zajištěn relativně ekonomický odbyt.
Část směsných plastů ale končí ve směsném komunálním odpadu.
Ruční dotříďování není efektivní z pohledu ekonomiky a environmentální přínosy jsou
minimální.
Proto doporučujeme opustit tento způsob dotříďování a předávat separovaně sbírané
komodity svozové firmě bez ručního dořídění.
Pro dotříďování složek KO jako je papír, plasty nebo sklo se dnes budují v Evropě
sofistikované zařízení vybavené moderními prvky na automatické dotříďování např. plastů.
Tyto jednotky je vzhledem k vysokým investičním a provozním nákladům nutno budovat
kapacitní s kapacitou 10 000t KO více. V Polsku např. jsou tyto nové dotříďovací kapacity
budovány integrovaně s jednotkami mechanicko-biologické úpravy na SKO a mají většinou
kapacitu větší než 50 000 t.
Z těchto důvodů Město Albrechtice nebude budovat dotříďovací linku a bude předávat
vytříděné komodity externím odběratelům.
6.1.3 Kompostárna
Kompostárna je dnes provozována v režimu předcházení vzniku odpadů a neumožňuje proto
realizovat prodej vyprodukovaného kompostu občanům nebo dalším např. komerčním
subjektům.
Pro tyto účely doporučujeme převést kompostárnu do režimu nakládání s odpady a získat
povolení krajského úřadu dle §14 zákona o odpadech.
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Uvedené doporučení souvisí i s předpokládanou legislativní úpravou na výpočet tzv.
recyklační slevy, která je navrhována v nově schvalovaném zákoně o odpadech, a která určí,
zda příslušná obec bude skládkovat bez progresivního nárůstu skládkovacího poplatku.
V případě, že kompostárna bude fungovat v odpadovém režimu, bude veškerý
vyprodukovaný biologicky – rozložitelný odpad zařazen do algoritmu výpočtu recyklační
slevy. Jedná se o cca 2000t , které mohou v produkci odpadů města Albrechtic zásadně
ovlivnit celkové výsledky a pravděpodobně na recyklační slevu tímto dosáhnout.
S tím souvisí i budoucí celková ekonomika nakládání s KO ve městě, která bude dosažením
na recyklační slevu výrazně vylepšena.
6.1.4 Překládací stanice
Úvahy o vybudování Překládací stanice úzce souvisejí s nutností opustit stávající praxi
skládkování SKO a začít tento využívat jinak,
S největší pravděpodobností se bude jednat o energetické využívání v nějaké kapacitě ZEVO.
Stávající nebo plánované kapacity ZEVO je nutno budovat ve vhodných energetických
lokalitách, které mají zajištěn dostatečný odbyt tepla vzhledem ke kapacitě, která by měla být
minimálně 100 000 t, a to z důvodů ekonomické udržitelnosti zdroje a vzhledem k požadavku
na energetickou účinnost, tj. parametr R1 z přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb. O odpadech.
Tyto zařízení budou s největší pravděpodobností vybudovány mimo dovozovou vzdálenost
stávající svozové techniky na SKO, která zajišťuje přepravu na skládku.
Překládací stanice může alternativně sloužit i jako překladiště pro další typy KO jako je
BRKO apod.
Proto je minimálně vhodné uvažovat o vybudování překládací stanice. Zejména v případě
zvolení sofistikovanější technologie např. níže uvedených lisovacích kontejnerů je produkce
SKO v MA nedostatečná pro efektivní vytížení daného technologického konceptu a je proto
nanejvýš vhodné pokusit se o společné řešení s okolními obcemi.
Pro tento záměr připravuje KÚ MSK dotační program, který se bude týkat projektové
přípravy.
Aktuálně je k dispozici řada systému pro překládku SKO.
Technologie přímého násypu
V tomto případě se ze svozových vozů komunálního odpadu odpad volně vysypává buď přes
násypku nebo přímo do připraveného nákladního automobilu. Alternativně pomocí nakladače
z volné plochy, kde byl SKO předtím vysypán.
Tato technologie nezajišťuje dostatečné využití kapacity přepravních vozidel vzhledem
k nízké hustotě SKO a zároveň má manipulace s odpadem v otevřeném prostoru významný
dopad do okolí.
Alternativou technologie přímého násypu je odpad lisovat v kontejneru pomocí válcového
drtiče, poté odvézt do nejbližší sofistikované překládací stanice.
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Technologie posuvné podlahy
Jedná se o moderní způsob dopravy sypkých materiálů. Tento přístup vyžaduje speciálně
upravené návěsy s pohyblivou podlahou - horizontálně v axiálním směru pohyblivé lamely
s defragmentovaným pohybem lamel s hydraulickým pohonem (Walking floor), která
zajišťuje posun SKO nasypaného násypkou při plnění vrchem do zadní části návěsu nebo
nakladačem pro zaplnění.
Násypka je naplněna ze svozových vozů, překládka z rampy nebo nakladač manipuluje s SKO
vysypaným na podlahu.
Lisovací (presovací) kontejnery
Jedná se o moderní sytém založený na lisování směsných KO do uzavíratelných kontejnerů,
které jsou vyráběny ve standardizovaném provedení, takže je možné je využít jak pro dopravu
na silnici, železnici, tak i pro lodní dopravu. Základní schéma nakládky odpadu do lisovacích
kontejnerů je uvedeno na obrázku č. 1.
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Obr. 1 : Schéma nakládky s použitím lisovacích kontejnerů

Výhody systému:
− maximální využití objemu (nejvyšší přepravované množství na 1 m3),
− hermeticky uzavřené (bez pachových emisí, omezení jakéhokoliv úniku odpadů a
odpadních vod),
− možnost dlouhodobějšího skladování (týden) – není nutná okamžitá přeprava,
− možnost kombinace – univerzálnost – použití v silniční, železniční a lodní dopravě,
− vyšší investiční náklady.
Překladiště s lisovacím zařízením se jeví jako optimální řešení. Přesto však je nutné vždy
posuzovat vhodnost zařízení z pohledu hygieny, požární ochrany, ergonomie, harmonického
včlenění do zástavby v okolí apod.
Čistota provozu při překládce a transportu
Překladiště s lisovacími jednotkami s automatickým uzavíráním dveří představuje relativně
čistý provoz.
Optimalizace naplnění kontejnerů
Vzhledem k nízké objemové hmotnosti sypaného odpadu je vhodné odpad lisovat do
uzavřených kontejnerů. Slisovaný odpad s vysokou objemovou hmotností umožňuje efektivní
přepravu.
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Možnosti železniční dopravy
Dalším stupněm dopravy na větší vzdálenosti je systém železniční dopravy, pro který se
systém lisovacích kontejnerů hodí a je s ním kompatibilní.
Pro ukázku uvádíme systém ACTS který byl zaveden firmou AWT pro dopravu jiných
materiálů, ale v současnosti je testován právě pro využití dopravy SKO a dalších odpadů.
Možnosti železniční dopravy jsou především v kombinaci se silniční dopravou, která tvoří
zpravidla první stupeň, neboť není dostatek dostupných lokalit s možností přenakládky na
železnici. Železniční doprava pak může fungovat jako překládka druhého stupně, kdy jsou
univerzální kontejnery přeloženy bez použití dalších manipulátorů na železniční vagón.

ACTS Lisovací kontejner ACTS PM-E
Systém ACTS (Abroll Container Transport Systém) - kontejnery jsou vybaveny válečky pro manipulaci s pomocí závěsu
hákem na čele kontejneru. Hákem může být vybaven i nákladní automobil.

Transport po železnic vyžaduje speciální vagony – plošinové vozy Slpss, kdy kontejner se přesouvá na otočné vodicí
kolejnice z komunikace vedle vagonu. Pro čtyřnápravové vozy je možné přepravovat tři tyto kontejnery
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6.2 Nakládání se směsným komunálním odpadem
Nakládání se směsným komunálním odpadem je z pohledu stávající i budoucí legislativy i
ekonomiky naprosto zásadní.
V zásadě nejde o to jestli, ale kdy přijde zásadní omezení skládkování, které je dnes jediným
způsobem nakládání s SKO v MA.
Také neplnění ustanovení na zásadní omezení BRKO složky je také spojeno téměř výhradně
s SKO a částečně také s objemným odpadem (dřevěné složky).
V navrhovaném zákoně o odpadech, který má být přijat do poloviny roku 2020 a ve kterém
budou implementovány nově přijaté závazky směrnice Evropského parlamentu a Rady
2018/851 je ukončení skládkování SKU sice odsunuto na rok 2030, ale je zde také
definována hrozba zdražování skládkování před tímto datem a to zvyšováním skládkovacího
poplatku nad rámec současných 500 Kč/tunu. Možnost, že toto bude možno eliminovat tzv.
recyklační slevou je zatím ve spekulativní rovině, neboť není známá podoba výpočtu v jaké
bude schválena.
Proto jsou povinnosti vztahující se k SKO, jako je např. snižování měrné produkce aktuální
nejen vzhledem k povinnostem POH, ale i k budoucí ekonomice nakládání s odpady a tím i
k celkové udržitelnosti odpadového hospodářství ve městě.
6.2.1 Možnosti snižování produkce SKO
Z hlediska možností snižování produkce SKO jsou v rámci města rezervy, což je patrné
z tabulky č.12, která m.j. srovnává měrnou produkci SKO na obyvatele v rozmanitých
územních celcích v rámci ČR.
Město Albrechtice má vysokou měrnou produkci SKO , která navíc má nepříznivou tendenci
z posledních let. Vysoká měrná produkce vyniká i ve srovnání s dalšími oblastmi v tabulce č.
12.
První základní cíl je proto dostat se pod měrnou produkci 200 kg/ občana.
Základní cestou pro toto zlepšení je postupné navyšování třídění složek dle postupů
uvedených v příslušných kapitolách.
Jednou z možností kontroly je zavedení čárových kódů na svozové svozové nádoby.
Tady je předpoklad dohody se svozovou firmou, která sváží především SKO.
Door to Door
Možnosti zavedení a instalace systému sběrových nádob na tříděný sběr (papír, plasty, sklo)
přímo v rodinných domech ve Městě Albrechticích jsou omezené. Ve městě je již zaveden
pytlový sběr a hustota sběrových hnízd je dostatečná včetně místních částí.
V místních částech, kde není zavedena separace pomocí sběrných hnízd je pouze nestálé
osídlení chataři a chalupáři.
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BRKO je prakticky v celé obci sbíráno tímto systémem a to včetně místních částí.
Další možností snižování množství SKO je zavádění nových metod třídění, které nejsou
v ČR dosud běžné. Jako příklad je možno uvést třídění zbytků po spalování pevných paliv
v zástavbě rodinných domů v topné sezóně. Tyto systémy začnou být aktuální, ale až
v případě nutnosti omezení produkce SKO vlivem zdražování skládkovacího poplatku a
omezené možnosti energetického využívání.
6.2.2 Technologické možnosti omezení skládkování SKO
Současný předpoklad v návrhu zákona o odpadech sice předpokládá další odklad ukončení
skládkování SKO a dalších odpadů ale vzhledem k dlouhé době pro přípravy zařízení, které
nahradí skládkování je nutno se na tuto alternativu začít připravovat již nyní.
Proto je této kapitole věnována zvýšená pozornost. Řešení budoucího nakládání s SKO
výrazně ovlivní rozhodnutí politiků a odborníků z měst a obcí, na jejichž území KO vzniká.
Pro podrobnou analýzu byly vybrány veškeré možné teoretické koncepty řešení SKO bez
ohledu na jejich aktuální relevanci vzhledem k situaci v ČR a EU.
Důvodem proč jsou komentovány technologické koncepty v takovém širokém spektru je také
současná debata mezi laickou i odbornou veřejností, která mnohdy preferuje koncepty, které
zdaleka nemohou naplnit ekonomické sociální, ale často ani environmentální požadavky
kladené na cíl pro ukončení skládkování SKO v roce 2024.
Na rozboru jednotlivých technologických konceptů je jasně vidět jejich propojení
s energetikou. Bez jejího zapojení není řešení dané problematiky odpadového hospodářství
možné.
Bylo vybráno 5 teoreticky použitelných variant řešení.
1.
2.
3.
4.
5.

Mechanicko – biologická úprava SKO a jeho následné využití
Zplyňovací technologie (pyrolýza, plazma)
Malokapacitní ZEVO – přímé energetické využívání
Odvoz SKO mimo MSK a jejich využití na území ČR a v zahraničí
ZEVO

Mechanicko - biologická úprava SKO a následné využití vzniklých frakcí
Koncept řešení problematiky SKO pomocí technologie mechanicko-biologické úpravy SKO a
následného využití nebo odstranění výstupních frakcí je stále velmi diskutovanou variantou
v ČR.
Dosud v ČR nepracuje ve standartním režimu žádná technologie MBÚ. Ve zkušebním
provozu je linka MBÚ ve Vintířově na Sokolovsku, která je navázána na energetické
využívání vyrobených TAP v tlakové fluidní jednotce ve Vřesové.
Důsledná analýza technologického konceptu MBÚ je nutná také z důvodů investičních
záměrů v MSK, které na tuto technologii spoléhají.
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Technologický koncept mechanicko-biologické úpravy směsných komunálních odpadů je
v zásadě stále stejný a je založen na řadě modifikovatelných procesů vedoucích k produkci
energeticky bohaté frakce a frakcí, které je možno uložit na skládku. Možnost využít
produkované frakce pro recyklaci jsou s výjimkou kovových odpadů pouze teoretické (velmi
nízká kvalita získaných plastů, papíru, skla), a to včetně možnosti produkce biologicky
využitelných produktů jako je kompost nebo surovinu pro ekonomicky udržitelnou výrobu
bioplynu. Tady je nutno zdůraznit prioritu primárního třídění, které eliminuje nevýhody
strojního třídění pomocí MBÚ.
Konfiguraci jednotlivé konkrétní linky na mechanicko-biologickou úpravu je nutno navrhnout
především s ohledem na konkrétní odbyt a využití energeticky bohaté frakce. Podsítná frakce
nebo jinak upravená frakce s nízkým energetickým potenciálem je určena k odstranění
skládkováním a to pouze po další (biologické) úpravě tak, aby tato frakce splňovala zákonné
limity pro skládkování (výhřevnost, obsah kyslíku). V kapitole je uvedena a komentována
také možnost výroby paliva z podsítné frakce.
Pro ilustraci je uvedena velmi jednoduchá konfigurace základních technologických operací
mechanicko-biologické úpravy a dále zjednodušené schéma fungujícího zařízení ve městě
Gac – Olawa v Polsku.
Obr. 2 Základní technologické schéma MBÚ
Fe (3%)
Nadsítná
kalorická frakce
(50%)
SKO
(100%)

Bubnový třídič

Úprava kalorické frakce
(drcení, homogenizace,
granulace, sušení,..)

Magnetický
separátor

Nevyužitelná
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frakce
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Biologické zpracování aerobní fermentace
(nezbytný krok před
uložením na skládku)

Struska
Skládka

60%

Energetický zdroj
(cementárny, monozdroje,
vhodné stávající zdroje)

Teplo, el. energie

Tato konfigurace umožňuje jednoduché roztřídění SKO na tzv. nadsítnou - energeticky
bohatou frakci určenou k dalšímu energetickému využívání a tzv. podsítnou frakci, kterou je
nutno upravit biologickými procesy tak, aby bylo možno přistoupit ke skládkování.
Jedná se o ilustrativní schéma, které ukazuje základní princip fungování MBÚ technologie.
Poměry jednotlivých frakcí záleží primárně na velikosti síta primárního roztřídění. Pro
energetické využívání tzv. nadsítné nebo energetické je nutno přistoupit ještě většinou
k dalším operacím, které umožní energetické využívání ve zdrojích uvedených v následující
kapitole. Jedná se například o drcení, homogenizaci, sušení a případnou granulaci paliva,
která jsou energeticky a ekonomicky náročná.
Kromě jednoduchých technologických uspořádání linek na úpravu SKO existují i soustavy
sofistikovanějších technologických řešení, která jsou založena jednak na soustavě třídících
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linek, ale především na biologickém sušení SKO na principu aerobní fermentace. Odborně
jsou tyto postupy označovány souhrnně též jako mechanicko- biologické sušení - MBS
(stabilizace).
Tyto technologie jsou principiálně investičně i provozně dražší, ale mohou produkovat
kvalitnější výstupní produkty.
Základním problémem technologického konceptu MBÚ je nalezení smysluplného a
ekonomicky udržitelného odbytu produkovaných frakcí.
V odborné terminologii se začalo používat pro technologický koncept MBÚ název „třídící
linka“. Tento název je pravděpodobně odvozen od konceptu implementace MBÚ v Polsku,
kde tyto linky zároveň slouží jako dotříďovací linky tříděných komodit, což je dáno odlišným
systémem třídění komodit z KO v obou zemích.
V podmínkách českého odpadového hospodářství je název „třídící linka“ pro technologii
MBÚ pouhým eufemizmem, který zkresluje účel dané technologie.
Metoda mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) je záměrně uváděna výhradně ve spojení
s energetickým využíváním vytřídění nadsítné a dále upravené frakce, neboť bez zajištění
energetického využívání kalorické frakce z kterékoli modifikace MBÚ nebo MBS
(mechanicko - biologická stabilizace), není tato metoda funkční a nemá smysl jí zařazovat do
systému nakládání s odpady. Více jak polovina množství odpadů na vstupu do MBÚ nenajde,
vzhledem ke svým vlastnostem, další uplatnění, a je ukládána na skládky.
Z pohledu analýzy zkušeností z implementace MBÚ je nejcennější zkušenost z Polska, které
je ČR ekonomicky blíže než např. Rakousko nebo Německo, kde implementace metody MBÚ
proběhla před 10–15 lety.
Je nezbytné upozornit na skutečnost, že MŽP ČR nepodporuje ani linky MBÚ ani linky
s označením „třídící linky SKO“, zejména z důvodů málo využitelných výstupních frakcí a
prakticky zbytečně vynakládaných finančních nákladů.
Možnosti energetického využívání kalorické frakce (TAP)
Teoretické možnosti využívání kalorických frakcí z MBÚ označované po úpravě také jako
TAP nebo také RDF paliva jsou zdánlivě velmi široké a evokují diverzifikované možnosti
obchodního řešení dané problematiky.
Zkratka TAP znamená tuhé alternativní palivo, ale nejedná se o speciální kategorii paliva, ale
z hlediska zákona o ovzduší se jedná stále o odpad.
Někdy se používá také zkratka RDF z anglického (Refuse – derived fuel).
Reálné možnosti, které jsou komentovány níže, jsou ale často z pohledu technickoekonomické praxe velmi problematické.
Možné využití TAPů v ČR:
-

Cementárny
Tzv. monozdroje stavěné speciálně pro využívání kalorické frakce z MBÚ (Německo)
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-

-

Stávající zdroje tzv. “klasické energetiky“ (teplárny, elektrárny), především ty, které jsou
vybaveny fluidními kotly – (spoluspalování s klasickým palivem především s hnědým
nebo černým uhlím)
Nově budované zdroje na spoluspalování TAP (Karviná, Přerov)
Další zdroje (stávající zplyňovací zařízení např. typu Vřesová u Sokolova, pyrolýza
plazma, aj.)
ZEVO

Zpracování podsítné nebo jiné zbytkové frakce MBÚ
Podsítná nebo jinak upravená zbytková frakce MBÚ je původně určena výhradně k odstranění
formou skládkování. Jakékoli teoretické úvahy o jejím využití pro výroby kompostu nebo
dokonce hnojiva vyvrátil uvedený VaV úkol, který jednoznačně potvrdil přítomnost
znečisťujících látek, které toto uplatnění naprosto vylučují.
Za jakých podmínek je možno upravenou podsítnou frakci uložit na skládky, jednoznačně
upravuje vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. Jedná se především o parametr výhřevnosti, která je
stanovena na 6,5 MJ/kg v sušině a parametr biologické aktivity AT4.
Podle vyhlášky č. 61/2010 Sb. je biologicky rozložitelný odpad klasifikován jako
stabilizovaný, pokud je hodnota AT4 nižší než 10 mg kyslíku na jeden gram sušiny (spotřeba
kyslíku po 4 dnech). Toto je možné dosáhnout úpravou podsítné frakce některou z metod
biologického zpracování odpadů (aerobní, anaerobní fermentace).
Zásadním problémem je dosažení stanovených hodnot výhřevnosti.
V podstatě se jedná o další operaci v rámci celého komplexu MBÚ, která vyžaduje energii a
dodatečné finance. Bez této operace není možno při respektování platné legislativy tyto frakce
následně ukládat na skládky.
Aerobní zpracování
Při výběru technologie aerobního zpracování pro podsítnou frakci je nutné počítat
s moderními zařízeními, která upravují odpad v uzavřených fermentorech pro eliminaci
environmentálních rizik a pro splnění závazných limitů pro možnost ukládání na skládku. Jiné
využití upravené podsítné frakce, jako je například výroba kompostu nebo rekultivačních
substrátů, nepřichází vzhledem k vstupní surovině v úvahu. Tato skutečnost je podepřena
jednak výsledky státního úkolu vědy a výzkumu (VaV-SL-7-183.05“ Ověření použitelnosti
metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících
podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“) a také zkušenostmi ze zahraničí
(Německo, Rakousko).
Příkladem zařízení na zpracování podsítné frakce na MBÚ jsou poměrně nová zařízení
v Polsku.
Jedná se o zařízení, která umožňují dlouhodobé provzdušňování podsítné frakce. Mohou mít
podobu velkoobjemových válcových nádob, o průměru cca 3 500 – 4 000 mm, které umožňují
rotační pohyb. Pootáčením v rozsahu 20° v pravidelných časových intervalech se zakládka
načechrá, takže do jejího středu může pronikat vzdušný kyslík, protože plášť je perforovaný.
Jeden konec válce je plnicí, druhý vyprazdňovací.
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Jiným řešením jsou velkoobjemové aerobní fermentory (reaktory), což jsou zpravidla
betonové monolitické stavby. Mohou být uzavřené konstrukce nebo polouzavřené, kdy strop
nahrazuje kryt z paropropustné membrány (goretex). Případně mohou být vyrobeny
z polykarbonátových stěnových nebo střešních panelů. Vždy jsou průjezdné pro kolový
nakladač, kterým se plní a vyprazdňují. Vzduch k provzdušňování se přivádí podlahovými
kanály. Orientační teplota uvnitř zakládky se měří vpichovacím teploměrem, kabelem se
údaje přenáší na řídící panel.
V zahraničí je možné se setkat se sestavami s okamžitou kapacitou 5 000 m3 a více.
Anaerobní zpracování
Další možností je zpracování podsítné frakce v anaerobních fermentorech. Teoreticky je
možno takto získávat metan pro další využití.
Uvedenou problematikou se zabýval úkol vědy a výzkumu, který zadalo MŽP s názvem VaV
č.SL–7–183-05 MŽP ČR „Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy KO a
stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“ v roce 2007.
Experimentální pokusy nepotvrdily možnost získávání dostatečného množství energeticky
bohatého metanu pro další energetické využívání, a to ani po rozplavení, tj. získání
koncentrovanější biologické frakce.
Základní ekonomický rozbor operací konceptu MBÚ
Konkrétní ekonomické údaje pro technologické koncepty MBÚ lze za současných podmínek
pouze odhadovat, neboť zařízení MBÚ nejsou v ČR provozována a v minulosti ani
provozována nebyla. S výjimkou krátkého provozu ve společnosti OZO Ostrava kolem roku
1990, který byl ale za naprosto odlišných ekonomických a legislativních podmínek.
Pro dané účely lze odvozovat ceny ze zahraničí, především v Polsku nebo odhadem ze
znalostí jednotlivých technologických uzlů, a z ekonomického rozboru VAV úkolu.
Klíčovým faktorem celkové ceny za nakládání s SKO je cena kalorické frakce pro energetické
využívání. V současnosti není možné počítat s kladnou cenou za odbyt kalorické frakce pro
jakýkoli energetický zdroj a to s ohledem na náklady na čistění spalin u tzv. klasické
energetiky a s ohledem na situaci na trhu s náhradními palivy u cementářů, kde je poptávka po
TAP z tříděných komodit a průmyslových odpadů.
Náklady na zpracování SKO formou roztřídění na podsítnou a nadsítnou frakci, následnou
homogenizaci a případnou granulaci se mohou pohybovat od 1500 Kč/t až po 2500 Kč/t
v závislosti na zvolené technologii, způsobu financování investice a kapacitě zařízení.
Náklady na zpracování podsítné frakce jsou dány především použitou technologií a náklady
na skládkování, které jsou závislé na výši zákonného skládkovacího poplatku.
Celkové náklady na zpracování jedné tuny SKO v některé z modifikací MBÚ je možno
odhadnout na 2 500 - 3500 Kč/t. Cena je odhadována i na základě cen z Polska, přičemž
již není možno jako v Polsku očekávat investiční dotace.
Kapacita MBÚ
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Pro zajištění alespoň přiměřeně udržitelné ekonomiky technologické linky MBÚ bez ohledu
na typ zařízení, je nutno zajistit dostatečnou kapacitu SKO na vstupu do zařízení. V zahraničí
jsou běžně provozovány jednotky nad 80 000 – 100 000 t SKO/rok.
Minimální kapacitu linky v jednoduchém provedení je nutno počítat na 20 000 – 50 000 t
SKO/rok.
Sofistikovanější systémy MBÚ, vzhledem k vyšším investičním nákladům, je nutno
dimenzovat na kapacitu vyšší než 50 000 t SKO/rok.
Analýza připravovaných projektů v ČR a MSK
V rámci ČR je nebo byla rozpracována řada projektů technologického konceptu MBÚ. Zatím
žádný z těchto projektů není realizován do stadia standardního provozu na zpracování SKO.
Nejvíce plánovaných MBÚ linek bylo plánováno ve Středočeském kraji. V době před
schválením projektu ZEVO Mělník se jednalo až o 10 projektů.
Postupem času zůstaly v realizaci projekty obce Radim a města Mladá Boleslav. Aktuálně
probíhá diskuze o MBÚ Benešov.
Také projekty obce Radim a města Mladá Boleslav byly zastaveny, i když měly ve své době
příslib dotačních prostředků.
Možnosti implementace zkušeností MBÚ z Polska do podmínek OH ČR
Pro české odpadové hospodářství je možno použít zkušenosti se zaváděním a provozem MBÚ
technologií v Polsku.
Především je nutno vidět rozdílnou pozici Polského odpadového hospodářství, které
předcházelo výstavbu MBÚ v Polsku a potom je nutno vidět reálné přínosy těchto technologií
v běžném provozu.
Situace v polském komunálním odpadovém hospodářství byla naprosto odlišná oproti
aktuální situaci v českém OH.
Zásadním rozdílem je filosofie využívání MBÚ v Polsku, kdy tato technologie nebyla
realizována pouze pro zpracování SKO , ale také pro třídění komodit, jejichž třídění byla před
aplikací MBÚ v Polsku sporadická. To je zásadní odlišnost vzhledem ke komunálnímu
odpadovému hospodářství v ČR, kde je třídění komodit z KO pevně zakotvená a dosahuje
v řadě oblastí vynikajících výsledků. Dotřídění těchto komodit je proto dlouhodobě řešeno na
dotříďovacích linkách v režii municipálních i soukromých svozových firem nebo obcí.
Druhou základní odlišností je způsob financování investic na technologii MBÚ v Polsku a
předpoklad pro investice v ČR.
V Polsku se podařilo systémově čerpat dotace EU na celý komplex zařízení odpadového
hospodářství včetně většiny investic na MBÚ.
Dalším obtížně definovatelným a publikovatelným faktem, který implementaci technologie
MBÚ v Polsku provází, je poněkud vágní přístup pro dodržování přijatých norem OH.
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V Polsku je v podstatě zakázáno skládkování neupraveného SKO již nyní! Omezení je dáno
výhřevností povoleného skládkovaného odpadu, která je stanovena na 6MJ/kg. Daná
problematika byla řešena z velké části výstavbou linek na MBÚ, částečně také výstavbou
ZEVO.
V případě technologie MBÚ je ale využívána pouze menší část odpadů na vstupu a zbytek je
skládkován s tím, že norma na výhřevnost je v tomto případě velmi obtížně dodržovatelná.
Závěr
Technologický koncept MBÚ vykazuje řadu otazníků především z důvodů neexistující
reference v ČR. Proto je nutno hledat inspiraci v zahraničí popř. v rámci praktických zkoušek
a teoretických úvah. Řada systémových nedostatků, které jsou uvedeny výše, činí
implementaci MBÚ do českého odpadového hospodářství problematickou.
Také zkušenosti ze zahraničí ukazují na to, že implementace MBÚ byla vynucená záležitost
vzhledem k nutnosti úpravy SKO před skládkováním a obecně průtahy při realizaci přímého
energetického využívání.
V podmínkách českého odpadového hospodářství je problematické využívání vzniklých frakcí
a celková ekonomika vzhledem ke konkurenční metodě přímého energetického využívání.
MBÚ nenahrazuje primární třídění komunálních odpadů u zdroje a neumožňuje žádné zásadní
navýšení recyklace komunálních odpadů.
Zplyňovací technologie (pyrolýza, plazma)
Varianta je založena na technologickém konceptu alternativních energetických systémů, které
teoreticky mohou eliminovat některé skutečné nebo domnělé nevýhody standardních jednotek
na přímé energetické využívání KO.
Technologie zplyňování je známá již více než 100 let, jako metoda zpracování komunálních
odpadů je však využívána omezeně a pouze mimo EU.
Zásadním prvotním impulsem pro implementaci zplyňovacích technologií byla myšlenka na
další materiálové využívání výstupních produktů zplyňovací technologie.
Tato myšlenka vycházela z donedávna platného paradigmatu o postupném vyčerpávání
primárních energetických zdrojů a tím i zdrojů pro chemický průmysl. Proto logickým
východiskem mohlo být odpadové hospodářství, které produkuje velké množství odpadů
relativně bohatých na uhlík a vodík, které jsou výchozím produktem pro další výrobu
v organické chemii pro výrobu paliv nebo jiných chemických sloučenin.
Vzhledem k obrovskému pokroku při prospekci a těžbě surovin jako je zemní plyn a ropa,
jejichž těžitelné zásoby se vlivem pokročilých technologií znásobily a jejichž cena nestoupá
tempem, jak se v minulosti předpokládalo (někdy dokonce nejen relativně ale i absolutně
klesá), je další transformace (zplyňování) především komunálních odpadů pro chemický
průmysl irelevantní.
Zásadním problémem především u pyrolýzního zpracování je kvalita výstupních surovin,
která je vlivem heterogenity SKO velmi nízká a znemožňuje v podstatě další smysluplné
zpracování pro chemický průmysl.
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Proto jsou technologie zplyňování vedeny až do fáze energetického využívání vzniklého
plynu.
Energetické využívání pomocí zplyňovacích technologií je ale z principu méně efektivní než
klasický oxidační proces u klasického např. roštového nebo fluidního spalování.
Další zásadní omezení, které souvisí s potencionálním nasazením technologií zplyňování je
problematika heterogenity SKO. Jak pyrolýza, tak plazma nefungují efektivně nebo vůbec,
pokud je využíván neupravený SKO.
Proto je předpoklad předřazení technologie MBÚ před vlastní zplyňovací jednotku se všemi
otazníky a negativy, která tato technologie přináší.
Naprosto zásadním nedostatkem obou typů zplyňovacích jednotek je jejich nulová reference
ve zpracování SKO v Evropě.
Plazmové zplyňování
Plazmové zplyňování je zplyňování, kde se potřebné teplo ke zplyňovacím reakcím dodává v
elektrickém oblouku vytvořeném v plazmovém hořáku.
Postup zpracování odpadu a jeho přeměny na energii cestou plazmového zplyňování a
vitrifikace (zesklenění) - PGV = plasma gasification and vitrification, patentovaný společností
Westinghouse Plasma Corporation, zahrnuje rekuperaci energie u odpadu v podobě
syntézního plynu, který může nahradit fosilní paliva. Při plazmovém zplyňování dochází
k vitrifikaci popelovin. Vzniká inertní struska, ve které jsou kovy vázány do amorfní
silikátové matrice, ze které se nevyluhují.
Technologie využívající plazmových hořáků nejsou ve světě nijak neobvyklé. Jejich aplikace
v generátoru, který zplyňuje odpady, je však poměrně nová. Reaktor/zplyňovač PGV nemá
vlastnosti spalovací pece, ani žádného jiného podobného systému spalování, technicky vzato
jde o vysokoteplotní pyrolýzu. Ve světě fungují tyto technologie zejména při odstraňování
nebezpečných odpadů, například odpadů s obsahem azbestu v Bordeaux (Francie).
K příjmu a přípravě odpadu ke zpracování v zařízení PGV se stejně jako pro čištění
syntézního používají běžné systémy manipulace. Za provozy přípravy vstupních surovin
následuje reaktor, typicky se třemi plazmovými hořáky doplněnými pomocnými podpůrnými
systémy. Na ně navazuje systém na zpracování/čištění syntézního plynu a jednotka na výrobu
elektrické energie s kombinovaným cyklem (plynová a parní turbína), která bude jako hlavní
palivo využívat syntézní plyn. Systémy na zpracování odpadu a na čištění plynu jsou
uzavřené, takže provoz neprodukuje sekundární toxické produkty plynné, kapalné ani pevné.
Zplyňování
Při spalování v běžných průmyslových systémech je zpravidla dosahována maximální
průběžná teplota do 2000 °C. Zóna štěpení molekul začíná při dosažení teploty 2700 °C.
Plazma na výstupu z hořáků dosahuje teploty 3000 až 4000 °C. Samotné zplyňování nastává
nad koksovým ložem, které slouží jako katalyzátor a distributor tepla. Maximální teplota
syntézního plynu na výstupu je 1700 °C. Tyto teploty zajišťují dostatečnou rychlost reakcí na
to, aby reaktor pracoval při atmosférickém tlaku, velikost zplyňovače byla minimální a bylo
možné používat místo látek s vysokým teplotním odporem mnohem levnější materiály.
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Při uvedených teplotách se v reaktoru zcela rozštěpí všechny molekuly organických látek. Při
zplyňování odpadu probíhá nejdříve tepelné štěpení (pyrolýza), při němž se složité molekuly
štěpí na jednodušší, tj. uhlovodík a plyny s obsahem vodíku. Další reakcí je částečná oxidace,
která usnadňuje vznik CO (oxidu uhelnatého) a malého množství CO2 a H2O. Tyto dvě látky
snižují výhřevnost syntézního plynu, takže je důležité, aby oxidační reakce probíhaly jen
minimálně. Reaktor PGV pracuje v substechiometrických podmínkách, tzn. s minimálním
množstvím vzduchu (bez jakýchkoli jevů typických pro spalování). Výhřevnost syntézního
plynu závisí na druhu zpracovaného odpadu, jeho spodní hranice se pohybuje od 15 do 22
MJ/kg.
Čištění plynu
Z vyráběného syntézního plynu je třeba odstranit všechny škodlivé znečišťující látky, které by
mohly případně poškodit zařízení na spalování plynu - tj. spalovací turbínu, kotel parního
generátoru nebo kogenerační motory. Emise SOX a NOX jsou řádově nižší než u tradičního
spalování.
Ze syntézního plynu se izoluje 99,99 % síry ve formě elementární síry nebo kyseliny sírové,
což jsou prodejné vedlejší produkty. S využitím cyklónových nebo jiných odlučovačů a
vodních praček se rovněž odstraňují veškeré pevné částice. Ke snížení emisí NOX se do
spalovacích komor turbíny, které využívají syntézní plyn jako hlavní palivo, vhání pára, voda,
CO2 nebo dusík. Emise NOX ze závodu PGV se zpravidla pohybují pod hodnotou 10 ppm.
Technologii plazmového zplyňování lze využít k výrobě celé škály chemikálií jako např.
metanolu, nebo vodíku.
Struska
Anorganické látky obsažené v odpadu přejdou po rozštěpení organických látek do roztavené
taveniny, která protéká vrstvou katalyzátoru (koksu) u dna reaktoru. Katalyzátor zvyšuje
účinnost tepelné degradace. Používá se v množství 1 až 3 % celkové hmotnosti
zpracovávaného odpadu.
Jakmile roztavená tavenina dosáhne dna reaktoru, odtéká do části, v níž probíhá vitrifikace
strusky. Viskózní stav roztavené strusky je zajišťován přidáváním malého množství CaO,
resp. SiO2 jako tavidla v množství mezi 0,25 a 1 % celkové hmotnosti vsázky. Zcela inertní
sklovitou strusku lze využít místo plniva do betonu, při výrobě cihel, stavbě silničního
podloží nebo výrobě keramických dlaždic.
Výroba energie
Energie získávaná v systému PGV je využívána generátorem s kombinovaným cyklem k
výrobě elektrické energie. Tepelná energie syntézního plynu přiváděná do generátoru s
kombinovaným cyklem je schopna v zařízení zpracovávajícím 176 000 tun odpadu ročně
vytvářet až 60 MW s nejnižší minimální účinností 49 %. Energetický plyn lze ovšem také
spalovat a vyrábět páru, kterou lze využít v systémech dálkového vytápění. Plazmové hořáky
mají účinnost přeměny energie až 80 %.
Záměry ČR
Nejdále byl rozpracován koncept v lokalitě Barbora v Moravskoslezském kraji v roce 2004
pod názvem „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů“, který byl
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rozpracován do stadia oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona
č.100/2001 Sb.
Aktuálně připravuje společnost PGP Terminal a SMOLO záměr na vybudování plazmového
zplyňování v lokalitě Horní Benešov.
Obr. 3 Obecné schéma technologie plazmového zplyňování a konkrétní příklad projektu

Zdroj: Studie Krajský integrovaný systém nakládání s komunálními odpady na území
Moravskoslezského kraje

Na obdobném principu s možnými nevýraznými technickými odlišnostmi pracuje technologie
společnosti PGP Terminal a.s., která pracuje s technologií firmy Westinghouse Plazma
Corporation.
Tato společnost realizovala ve světě několik jednotek na plazmové zplyňování, ale tyto
jednotky fungují výhradně v Asii.
Stanovení kalkulace ceny plazmového zplyňování je vzhledem k neexistenci reference na
relevantní odpady v Evropě velmi problematická. Firma PGP Terminal z obchodních důvodů
cenu tají, a proto je možno stanovit pouze hrubý odborný odhad.
Vzhledem ke znalosti jednotlivých základních fází procesu plazmového zplyňování a
vzhledem k předpokladu nutnosti předřazení technologického konceptu MBÚ je možno
s jistotou předpokládat cenu vyšší, než je 2 500 Kč/t SKO, spíše ale výrazně vyšší.
Zkušenosti ze zahraničí
Níže uvedené reference plazmového zplyňování fungují v legislativně a ekonomicky
odlišném prostředí.
Také spektrum zpracovávaných odpadů je jiné než směsný komunální odpad. Pouze
reference v Japonsku přiznává částečné používání komunálního odpadu bez přesnější
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specifikace. Jinak se jedná většinou o nebezpečný odpad, zdravotnický odpad nebo dokonce o
biomasu.
-

MEPL, Pune, India
EcoValley, Utashinai, Japan
Mihama-Mikata, Japan
Wuhan, Hubei, China
Shanghai, China

Ekonomika výše uvedených projektů je neznámá a nepublikovaná, ale i v případě
nekomplexních ekonomických ukazatelů není možno tyto transformovat do reálného
ekonomického prostředí ČR.
Tees Valley Renewable Energy Facility II, UK
Jedná se o jediný projekt výstavby plazmového zplyňování v Evropě. Vstupní surovinou této
jednotky mělo být RDF palivo bez přesnější specifikace.
Zahájení realizace projektu bylo umožněno pouze za předpokladu garantovaných cen od
vlády UK. Ekonomické podmínky garancí nebyly zveřejněny.
V roce 2016 společnost Air Products oznámila, že závod nedokončí. Společnosti Alter NRG
se rozhodla neposkytovat další informace ohledně ukončení výstavby.
Pyrolýza
Pyrolýza je postup termického zpracování organických látek s vyloučením přístupu kyslíku,
vzduchu nebo jiných zplyňovacích látek. Běžně se pro pojem odplynění prosazuje výraz
pyrolýza, ačkoliv se takto přísně vzato označuje pouze chemický postup při přeměně. V
chemických postupech jsou takové procesy označovány jako suchá destilace, termický
cracking, nízkotepelná karbonizace nebo koksování. Avšak tyto postupy jsou obtížně
použitelné pro nehomogenní směsi odpadů jako je předmětný SKO.
V přesném slova smyslu se pod pojmem pyrolýza rozumí termický rozklad látek bez přístupu
kyslíku, tedy v atmosféře, ve které nedochází ke spalování. Reakčními produkty jsou: plyny,
pyrolýzní koks se zbytky z anorganických fází a pyrolýzní olej.
Pyrolýza – nebo odplyňovací proces probíhá obecně ve třech fázích.
- Sušení
- Karbonizace
- Zplyňování
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Obr. 4 Schéma pyrolýzní jednotky

Tabulka č.11: Fáze pyrolýzy v závislosti na teplotě procesu
Tvorba plynu Chemická reakce
Teplota
100–200 °C
Termické sušení, fyzikální odštěpení vody
250 °C
Deoxidace, desulfurace, odštěpení vázané vody a CO2,
depolymerace, začátek odštěpování H2S
340 °C
Štěpení alifatických uhlovodíků, vznik metanu a jiných
alifatických uhlovodíků
380 °C
Karbonizační fáze
400 °C
Štěpení vazeb uhlík-kyslík, uhlík-dusík
400-600 °C
Přeměna bitumenových složek na pyrolýzní olej a dehet
600 °C
Krakování za vzniku plynných uhlovodíků s krátkým uhlíkovým
řetězcem, vznik aromátů podle následujícího
nad 600 °C
Dimerizace etylenu na buten, dehydrogenace na butadien, dienová
reakce s etylenem na cyklohexan, termická aromatizace na benzen
a výševroucí aromáty
Zdroj: Studie zařízení na pyrolytický rozklad odpadů

V teplotní oblasti do 150 °C se zplyní fyzikálně vázaná voda. Tento proces spotřebuje cca
2250 KJ energie na 1 kg vody, proto je účelné předřadit reaktoru lis nebo sušící agregát, v
případě, že vstupní materiál má vysoký obsah vlhkosti (např. kaly z ČOV).
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Při teplotách 300 až 500 °C dochází ke karbonizaci. Radikálové skupiny výše-molekulárních
organických látek jako celulóza, bílkoviny, tuky a plasty se odštěpí, vzniká plyn, kapalné
uhlovodíky a pevný podíl – pyrolýzní koks.
V plynné fázi nad teplotou 500 °C se při karbonizaci vzniklé produkty dále štěpí. Přitom
vznikají z pevného uhlíku a kapalných organických látek stabilní plyny: vodík, oxid uhelnatý,
oxid uhličitý a metan.
Mechanismus: Podle složení vstupní suroviny začíná pyrolýzní proces při různých teplotách.
Průběh chemických reakcí při odplynění může být cíleně ovlivněn, protože závisí na mnoha
faktorech. Kvantitativní rozdělení a kvalitativní složení produktů určují následující faktory:
- chemické složení, obsah vody a velikost částic vstupního materiálu
- provozní podmínky jako teplota odplynění, doba ohřevu, doba zdržení, tlak, plynná
atmosféra, katalytické účinky přítomných látek
- typ reaktoru, ve kterém probíhá reakce jako fluidní vrstva, rotační pec a šachtový reaktor
Popis zkušeností z pyrolýzních zařízení v ČR
V ČR nebyla technologie pyrolýzy pro zpracování odpadů v průmyslovém měřítku doposud
aplikována. Podle dostupných informací se uvažovalo o zplyňování odpadů v tlakové
plynárně ve Vřesové v Karlovarském kraji, ale pouze v součinnosti s technologií MBÚ tj.
využití pouze části zpracovaných SKO (kalorická frakce).
V současné době testuje VŠB – TU Ostrava pilotní zařízení na pyrolytický rozklad vybraných
frakcí odpadů označovaný jako systém PYROMATIC.
Zkušenosti s technologií pyrolýzy
V současnosti neexistuje v Evropě komerčně provozována pyrolýzní jednotka na SKO a to ani
ve stádiu výstavby.
Závěr:
Řešení problematiky SKO pomocí technologií zplyňování je v současnosti vzhledem
k popsaným systémovým nedostatkům velmi omezený. Kromě zásadního nedostatku, kterým
je neexistující reference nejen v rámci ČR, ale také v rámci EU, jsou tu i pro případný pilotní
projekt některé překážky technicko-ekonomického charakteru, bez jejichž vyřešení není
možno uvažovat s praktickým využitím zplyňovacích technologií pro SKO.
Malokapacitní ZEVO - přímé energetické využívání
Pod pojmem malokapacitní ZEVO jsou obecně označována zařízení s kapacitou výrazně
menší než je standardní minimum, které je dnes kolem 90 000 t SKO ročně.
V odborných kruzích se nejčastěji hovoří o kapacitě 20- 50 000 tun SKO ročně. Důvodem,
proč se mluví o této variantě, je obecně nedostatek lokalit pro výstavbu kapacitních ZEVO
nad standardních a ekonomicky ospravedlnitelných 100 000 t a více. Obecně platí pravidlo, že
se zvyšující se kapacitou ZEVO, která je ale podmíněna odbytem tepla, se snižují měrné
náklady na energetické využívání SKO. Je to dáno tím, že polovina tržeb ZEVO je spojena
s prodejem tepla a také tím, že měrné investiční a provozní náklady jsou u kapacitních
zařízení výrazně menší.
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Dalším důvodem pro realizaci malokapacitních ZEVO je snaha o lepší logistiku svozu, tj.
eliminovat dlouhé převozy odpadů a nepříznivé vlivy zvýšeného provozu kamiónů vlivem
nadměrné přepravy. Je zde snaha o využití odpadů v místě vzniku, což samo o sobě je
pozitivní předpoklad.
Závěr:
Případná implementace technologie malokapacitního ZEVO vykazuje řadu otazníků a
systémových nedostatků. Kromě zásadního faktoru, kterým je nulová reference v ČR uvedené
technologie je dalším systémovým nedostatkem nutnost výstavby poměrně velkého počtu
takových zařízení, pokud by se daným konceptem řešil celý problém omezení skládkování
SKO.
Systémové nedostatky varianty malokapacitních ZEVO
1. Malokapacitní ZEVO nemá v ČR referenci
2. Měrné náklady na 1 tunu SKO jsou vyšší než u standardního kapacitního ZEVO
3. Pro využití stejného množství odpadů je nutno vystavět větší počet ZEVO, tj. obtíže
s výstavbou se znásobují, protože problémy s výstavbou jsou stejné
4. Malokapacitní ZEVO může mít zásadní problémy s parametrem R1 – energetické
využívání, a to především vlivem letního provozu, kdy kapacity menších sítí CZT je
v létě nedostatečná pro odbyt tepla.
5. Nejsou standardizované technologie pro malé kapacity (velikost posuvného
spalovacího roštu apod.)
V případě, že by se vyřešily problémy s ekonomickou efektivitou, účinností systému, tj.
plnění faktoru R1 – energetická účinnost a pokud by se našla vhodná lokality pro výstavbu
takového zařízení, je možno pilotně uplatnit projekt malokapacitního ZEVO jako
doplňkového řešení SKO v kraji.
Odvoz SKO mimo MSK a jejich využití na území ČR nebo v zahraničí

Jednou z variant odbytu SKO z produkce Moravskoslezského kraje je odvoz SKO do
některého zařízení v ČR nebo zahraničí. Předpokladem je, že odvoz by byl realizován do
zařízení ZEVO, neboť pouze tato zařízení mohou mít za jistých okolností volnou kapacitu a
mohou mít za určitých podmínek i přijatelnou ekonomiku.
Tato varianta může být aktuální v případě komplikací s realizací navrženého řešení nebo
v případě, že skutečná produkce SKO na území MSK bude převyšovat realizovanou kapacitu.
Z pohledu závěrů studií týkajících se možnosti odvozu SKO pomocí překládacích stanic není
problém odvoz SKO do kteréhokoli ZEVO v ČR nebo v zahraničí, pokud to bude mít
dostatečnou volnou kapacitu. Vzdálenější destinace (nad 150 km) bude ekonomicky zajímavé
obsluhovat pomocí kombinovaného systému železniční dopravy.
Z pohledu krajského hospodaření se surovinami, zejména energetickými je odvoz SKO mimo
MSK a jejich využití na území ČR nebo v zahraničí nežádoucí.
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Stávající kapacity ZEVO v ČR
SAKO Brno
ZEVO SAKO Brno s kapacitou 240 000 t SKO/rok aktuálně využívá SKO z města Brna a
částečně z Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V zásadě je současná
kapacita ZEVO naplněna, i když v současné době dochází ke změnám u některých zákazníků,
tj. někteří zákazníci z nejrůznějších důvodů přecházejí opět ke skládkování a další naopak
začínají SKO energeticky využívat.
Klíčovým faktorem pro úvahy o možnosti využívání SKO z dalších oblastí, je záměr
společnosti SAKO Brno na výstavbu třetího kotle na 140 000 t/rok, čímž celková kapacita
zdroje dosáhne 380 000 t/rok.
Společnost SAKO Brno předpokládá, že díky navýšení kapacity bude schopno energeticky
využívat odpad z celého Jihomoravského kraje a částečně přispívat k plnění POH kraje
Pardubického, Zlínského, Vysočiny, popř. Olomouckého a Moravskoslezského.
Z pohledu energetiky bude zachován současný model dodávek tepla do sítě centrálního
zásobování teplem a výroby elektrické energie v režimu kombinované výroby elektřiny a
tepla, proto bude zaručen parametr R1 – energetické využívání odpadů.
Stanovisko SAKO k potencionálním zákazníkům
Dodávky odpadu jsou zajišťovány na základě dlouhodobých smluv s původci (obce,
podnikatelé, firmy) nebo s oprávněnými osobami, které podnikají v odpadovém hospodářství
a na základě smluvních vztahů přebírají odpad od původců do svého vlastnictví. Těmto
definitivním smluvním vztahům, které budou zahrnovat konkrétní obchodní podmínky, budou
předcházet předběžné dohody o spolupráci na úrovni krajů, měst, obcí a oprávněných osob
podnikajících v odpadovém hospodářství (tzv. memoranda). Tyto dohody o spolupráci budou
deklarovat budoucí zájem předávat resp. přebírat odpad k energetickému využití v ZEVO
SAKO.
Ekonomika - cena za odpad
Stávající velmi výhodná cena 850,- Kč/tunu SKO je dána modelem rekonstrukce ZEVO, která
byla financována z dotací EU. Z této dotované rekonstrukce rezultovala stávající cena, kterou
ale nelze předpokládat v případě výstavby třetího kotle, na jehož výstavbu je dotace prakticky
vyloučena. Proto ani nelze spoléhat na udržení této bezprecedentně nízké cenové úrovně pro
rok 2024. I tak se ale předpokládá cena porovnatelná s cenou za skládkování popř.
výhodnější, vzhledem ke skládkovacím poplatkům, které se budou s největší
pravděpodobností navyšovat.
Praha Malešice
ZEVO Praha je vlastněna a provozována Pražskými službami, a. s., které jsou v současné
době většinově vlastněny hl. m. Prahou. Kapacita spalovny je 310 000 t odpadu za rok.
Spalovna má 4 kotle s válcovými rošty. Kromě rozvodu tepla do sítě Pražské teplárenské
vyrábí na kogenerační jednotce elektrickou energii. Souhrnný objem dodávek tepla je sjednán
na cca 850 000 GJ tepla za rok.
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Hlavním zdrojem odpadů je směsný komunální odpad z pražských domácností. Jen velmi
malá část odpadů pochází z obcí Středočeského kraje. Vzhledem k produkci SKO (cca 380
000 t/rok) a dalších odpadů, které lze energeticky využít, je kapacita ZEVO pro potřeby hl. m.
Prahy a původců na jejím území nedostatečná. POH hl. m. Prahy uvádí ve Směrné části
možnost rozšíření kapacity o cca 45 000 t/rok. V Územní energetické koncepci hl. m. Prahy
se pak uvádí možnost vybudování samostatné páté linky, případně vybavené fluidním kotlem,
na spalování nízko nebo vysokoenergetických odpadů včetně čistírenských kalů.
Od r. 2018 probíhá (jedná se o loňský rok!) rozsáhlá rekonstrukce celého zařízení, včetně
kotlů a technologie na čištění spalin. Budou provedeny také úpravy areálu s dostavbou třídící
linky. Rekonstruovat se bude po jednotlivých linkách. Výsledkem bude lepší čištění spalin dle
podmínek BAT, a zkvalitnění škváry s cílem jejího využití jako výrobku. Rekonstrukce
potrvá 4,5 roku a celková investice se odhaduje na 2,8 mld. Kč.
Liberec
ZEVO Liberec s kapacitou 100 000 t SKO ročně nepokryje ani produkci z Libereckého kraje.
Zatím není plánováno rozšíření dané kapacity.
Plzeň – Chotíkov
Ve zkušebním provozu je provozováno nejnovější ZEVO s roční kapacitou 95 000 t, což
nestačí ani pro produkci Plzeňského kraje.

Obr. 5 Stávající ZEVO v ČR (kt = 1000 tun)

96 kt

310 kt
95 kt

220 kt

Připravované nebo plánované kapacity ZEVO v ČR
Příprava výstavby dalších ZEVO v ČR stagnuje. Kromě kapacity v Komořanech, která má
platné stavební povolení, a ZEVO Mělník není v současnosti avizován žádný další projekt.
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Tato skutečnost může mít vážné následky na plnění stanoveného cíle na výrazné omezení
skládkování v roce 2024, ale může mít i zásadní vliv na možný přetlak nabídky SKO pro
lokalitu Mělník.
ZEVO Mělník
Kapacita ZEVO Mělník je aktuálně ve stavu projednávání vlivu záměru na životní prostředí
EIA.
ZEVO Mělník je koncipováno na kapacitu 320 000 t SKO především pro produkci ze
Středočeského kraje. Původní kapacita byla plánována na 500 000 t, což odpovídá kapacitě
tepelné sítě, na kterou bude ZEVO napojeno, a aktuální produkci energeticky využitelných
odpadů ve Středočeském kraji.
ZEVO Mělník je napojeno na CZT města Prahy.
I z těchto důvodů je nepravděpodobný dovoz odpadů do ZEVO Mělník ze vzdálenějších
regionů ČR.
Komořany – Ústecký kraj
Projekt EVO Komořany je plánován na 150 000 t SKO ročně. Projekt má platné stavební
povolení a je zakomponován do POH Ústeckého kraje. Primárně je projekt určen pro odpady
Ústeckého kraje.
Projekt je vyvíjen ve spolupráci se společností United Energy, a. s. a EVO Komořany, a. s..
Přípravné práce na projektu zahájila teplárenská společnost United Energy. Nositelem
projektu, investorem a budoucím provozovatelem zařízení na energetické využívání odpadů
pak bude akciová společnost EVO Komořany.
Výstavba ZEVO v MSK
ZEVO je zařízení na energetické využívání odpadů, které splňuje řadu legislativních a
technologicko – ekonomických parametrů.
V minulosti se připravoval projekt KIC, který byl navržen v návaznosti na zpracování prvního
POH MSK, a to pro plnění cíle na snižování BRKO na skládky. Tomu odpovídala i plánovaná
kapacita ZEVO KIC 190 000 t SKO/rok, která byly dimenzována na hodnotu povoleného
skládkovaného BRKO přepočteného na SKO. Aktuálně vzhledem k cíli na ukončení
skládkování SKO a dalších odpadů v roce 2024 je nutno jednotlivou nebo skládanou kapacitu
ZEVO plánovat na celou produkci těchto odpadů.
Vztaženo k této kapacitě je nutno hledat odpovídající síť CZT nejen z pohledu splnění
parametru R1, ale také z pohledu ekonomiky provozu.
Tady platí jednoznačné pravidlo, že na velikosti ZEVO závisí i celková ekonomika provozu,
čím větší ZEVO samozřejmě s odpovídající sítí CZT a odbytem tepla do tohoto sytému, tím
lepší parametry ekonomiky příjmu SKO na bráně.
Z pohledu ekonomiky ZEVO zapojeného do kapacitního systému CZT jsou rozhodující tržby
za teplo a příjem odpadů, tržby za prodej elektrické energie jsou marginální nebo lépe nejsou
rozhodující a nemají zásadní vliv na cenu SKO na bráně.
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Aby bylo možno uvažovat o výstavbě kapacitního ZEVO v MSK, je nutno disponovat
dostatečnou sítí CZT, která bude v optimálním případě schopna absorbovat energii, která
odpovídá produkci cca 350 000 t SKO/rok, tj. celkové produkci Moravskoslezského kraje.
Dle údajů z kapitoly 10 existují v MSK potenciálně dvě až tři takové soustavy CZT. Jedná se
o soustavy CZT ve městě Ostrava a soustava karvinského CZT zahrnující města Karviná a
Havířov.
Proto byly doporučeny dvě lokality pro výstavbu ZEVO v MSK: Elektrárna Dětmarovice a
širší oblast města Ostravy.
Základní obecná charakteristika ZEVO
Odpad je shromažďován v patřičně dimenzovaném bunkru, kde se skladuje a připravuje pro
vstup do ohniště, který je zajištěn jeřáby konstruovanými zvláště pro tento účel.
V samotném ohništi dosahuje teplota 950-1100 °C, při níž nastane proces termickooxidačního rozkladu odpadu na jednotlivé složky (hlavně CO2, H2O, SOx, HCl, HF). Vzniklé
spaliny jsou při prostupu parním kotlem postupně ochlazovány až na cca 180-220 °C
(výstupní teplota z kotle), při čemž doba setrvání spalin při teplotě 850 °C obnáší dle zákona,
při 6% O2, minimálně dvě vteřiny. Je použito roštové ohniště odpovídající stavu techniky a
kritériím nejlepší dostupné techniky – BAT. Jednotlivé segmenty roštu jsou konstruovány tak,
že umožňují prostup vzduchu pro oxidační proces a zároveň zajišťují transport odpadu od
jeho vstupu do ohniště až po výstup škváry (zbytky po spalování).
Při zmíněném ochlazování spalin je vyráběna pára, která se využívá k výrobě elektrické a
tepelné energie pro vlastní potřebu a pro potřebu třetích právnických osob.
Spaliny jsou před jejich vypuštěním do atmosféry podrobeny několikastupňovému
komplexnímu procesu čistění. Emisní hodnoty vyhovují s rezervou zákonným emisním
limitům (Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).
Úletový popílek z kotlů a elektrostatického odlučovače je meziskladován v silech popílku.
Vyhořelé palivo – škvára padá z roštu do vodního uzávěru kotle a vynašečem je dopravena do
bunkru škváry.
Vzhledem k tomu, že se v odpadu nachází relativně vysoký podíl železných a neželezných
kovů, je ze škváry v magnetickém separátoru odstraněno železo, které je odváženo k dalšímu
zpracování. Následně jsou z proudu škváry separátory vytříděny neželezné kovy a škvára je
rozdělena na frakce k dalšímu použití (k přípravě stavebního materiálu).
Za posledních několik let se výrazně prohloubily poznatky o energetickém využívání odpadu
a byly vyvinuty klíčové technologie jak v oblasti vlastní výroby energie, tak právě v oblasti
snižování či eliminování emisí z procesu termické oxidace.
Pro ZEVO platí některé základní požadavky.
Obecná kritéria pro výstavbu ZEVO
- Minimální množství pro zajištění ekonomičnosti provozu je cca 100 000 t SKO ročně
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- Místo výstavby energetického zdroje musí být uzpůsobené pro výrobu energie
v kogeneračním cyklu, nebo zajistit odbyt tepelné energie (pára, horká voda) pro
technologické účely
- Odbyt energie v režimu splnění povinností směrnice EU, tj. zajistit energetickou
účinnost 65 %, a z toho rezultující dostatečnou kapacitu sítě CZT nebo jiného
odběratele tepla
Energetická účinnost se vypočte podle vzorce [Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 x (Ew + Ef)].
Kde Ep znamená roční množství energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak, že
v případě energie ve formě elektřiny se vynásobí 2,6 a v případě tepla produkovaného pro
komerční účely se vynásobí 1,1 GJ/rok.
Ef znamená roční energetické vstupy do systému z paliv sloužících k výrobě páry.
Ew znamená roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané
pomocí výhřevnosti odpadů (GJ/rok).
Ei znamená roční množství dodávané energie bez Ew a Ef (GJ/rok).
0,97 je činitel energetických ztrát kvůli popelu a vyzařování.
- Dobrá dopravní dostupnost pro návoz odpadu, ideálně včetně železničního napojení
- Stabilita odběru tepla jak v průběhu roku, tak dlouhodobě tj. zajištění stabilních
odběratelů tepla
- Možnost vyvedení elektrické energie
Ekonomika ZEVO
Rozhodujícím ekonomickým parametrem technologie ZEVO pro potenciální dodavatele
odpadu je cena na bráně u klíčového odpadu, kterým je bezesporu SKO.
Základním předpokladem úspěšné ekonomiky je dostatečný odbyt tepla za tržní cenu. Pokud
je ZEVO dobře zapojeno do systému CZT a je maximalizován odbyt tepla pak kogenerační
výroba elektřiny nehraje zásadní roli.
Dalším zdrojem příjmů ZEVO je cena za odpad. Oba tyto zdroje příjmů jsou u ZEVO
zapojeného optimálně na odbyt tepla přibližně vyrovnané.
Dalším klíčovým faktorem pro ekonomiku ZEVO je jeho velikost. Pravidlo je, že čím větší
ZEVO, s garantovaným prodejem tepla, tím lepší ekonomika.
Dolní hranice pro ekonomickou udržitelnost ZEVO je cca 100 000 t.
Právě cena za příjem odpadů je rozhodujícím faktorem. Aktuálně nesmí výrazně překročit
cenu za skládkování, kerá je determinována nejen cenou provozovatele skládky, ale také
skládkovacím poplatkem, který je dnes 500 Kč/tunu.

Ekonomiku ZEVO je možno dobře odvodit od cen na stávajících ZEVO v ČR.
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Nejstarší a nejnovější ZEVO (SAKO Brno a Chotíkov) mají aktuální ceny pod úrovní cen za
skládkování. SAKO Brno má cena na úrovni 850,- Kč /tunu SKO. Tato příznivá cena je dána
historicky příznivými okolnostmi výstavby a hlavně rekonstrukce, která byly
spolufinancována z peněz EU.
U nejnovějšího ZEVO Chotíkov je stávající příznivá cena dána pro ZEVO nepříznivou
skládkovou konkurencí, takže cena je výslednicí snah o zajištění dostatečného množství SKO
z okolí Plzně. Ekonomicky dělá tato cena provozu ZEVO Chotíkov velký problém.
Zbývající dvě ZEVO (Malešice, Liberec) mají aktuální ceny vyšší, tj. na úrovni 1300-1500
Kč/tunu SKO.

6.3 Možnosti rozšíření a intenzifikace třídění složek
Stávající úroveň třídění využitelných složek je nutno výrazně zlepšit.
Rezervy jsou patrné při srovnání s obdobnými městy v MSK i s ČR jak uvádí tabulka č.11
Zásadním problém je separace plastů a papíru, kde je ve srovnání se všemi porovnávanými
oblastmi. U separace papíru je rezerva v třídění jen ve srovnání s ORP Krnov až trojnásobná a
v absolutním přepočtu na občana dosahuje 12 kg!
Jedním z vysvětlení nízkého třídění papíru je rozložení jednotlivých zástaveb ve městě, kdy
převládá zástavba rodinných domů s převahou topení tuhými palivy. Papír může sloužit jako
složka palivové základny např. na iniciaci hoření (na podpalku).
Jednou z možností pro zlepšení separace papíru je organizace sběrových akcí v základní
škole. Tyto akce mohou vylepšit množství separovaného papíru a mají také pozitivní vliv na
výchovu dětí a zprostředkovaně i jejich rodičů.
Obdobně je nutno zlepšit separaci plastů, kde může docházet k úniku z evidence formou
ručního dotřídění.
Naopak separace skla vykazuje výborné, nadprůměrné výsledky ve srovnání se všemi
porovnávanými celky.
U kovů není tabulka plně vypovídající , neboť nezahrnuje produkci kovů ze sběrných surovin,
která nebyla v oficiální evidenci podchycena.
Z hlediska vybavení a organizace sítě nádob na třídění je situace uspokojivá. Zásadní je
pravděpodobně organizace ve způsobu nakládáním separovanými odpady a způsob
vykazování jednotlivých druhů využitelných složek.
Zásadní pro plnění cílů na třídění je také nutnost zapojení veškerých systémů třídění jako je
např. systém třídění kovů ve provozované sběrně odpadů.
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Tabulka č.12: Produkce využitelných složek a SKO obce [kg/obyv./rok] za poslední
uzavřený rok 2018 ve srovnání s velikostními skupinami
Skupina
Město Albrechtice
vel.skupina 2001 - 5000
Moravskoslezský kraj
ORP Krnov
ČR

Papír
5,4
19,2
21,9
17,8
21,3

Plast
9,5
15,7
14,5
11,7
14,1

Sklo
celkem
15,0
14,0
12,4
12,7
13,2

NK
0,3
0,4
0,2
0,1
0,4

Kov

SKO

0,0
13,8
19,8
6,4
13,9

237,1
202,6
189,0
204,3
196,4

Zdroj:EKOKOM

BRKO
Současný systém nakládání s BRKO tj. množství a rozmístěných hnědých kontejnerů a
možnost využívat pro sběr BRKO sběrný dvůr se měnit nebudou. Systém funguje efektivně a
neoficiální výsledky evidence jsou toho důkazem.

6.4 Další organizační opatření města na zlepšení nakládání
s odpady
V analytické části bylo zjištěno, že město často nakládá správně s komunálním odpadem a
potažmo může plnit cíle POH kraje , ale způsob vykazování nezachytí tyto trendy a
vyhodnocení dle stávajícího způsobu evidence potom tyto skutečnosti nezaregistruje. V rámci
takto vedené evidence potom oficielně vykazované výsledky mohou vypadat hůře než jaký je
reálný stav.
Proto je nutno doporučit a zavést řadu organizačních změn, které v konečném důsledku
ukážou reálný stav v plnění cílů POH ve prospěch Města Albrechtice.
Jedná se o následující změny nebo doplnění, které jsou převážně organizačního charakteru.
Návrh opatření pro zlepšení environmentálních a ekonomických parametrů nakládání
s KO
1. Začlenit evidenci kovů ze systému sběrny kovů do oficiální evidence.
2. Důsledně evidovat systém sběru plastů na sběrném dvoře a tento vykazovat jak
v oficiální evidenci, tak v evidenci pro EKOKOM.
3. Zavést společný sběr plechových obalů s plastovým odpadem.
4. Ekonomicky vyhodnotit dotříďování odpadů na SD a tento ukončit a vypsat výběrové
řízení na svoz nedotříděných plastových odpadů.
5. Zadat tzv. síťovou analýzu pro autorizovanou společnost EKOKOM (pro klienty
EKOKOMU je vypracovávána zdarma), která zhodnotí rezervy v možnostech
rozšíření sběrných stanovišť kontejnerů na tříděný sběr.
6. Zavést pokusný sběr papíru v rámci pytlového sběru a ten v případě úspěchu aplikovat
plošně.
7. Pilotně uspořádat sběrovou akci na papír v základní škole a po vyhodnocení v případě
pozitivního výsledku tyto pravidelně opakovat.
8. Sledovat a vyhodnocovat aktivity MSK a svozových firem v oblasti možností
odklonění SKO od skládkování
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9. Intenzifikovat propagaci správných způsobů nakládání s KO mezi občany.
10. Přestat aplikovat finanční dotaci na pytlový sběr plastů.
11. Iniciovat diskuzi okolních obcí (Třemešná, Osoblaha, Slezské Rudoltice a další )
k možnosti sdružené výstavby Překládací stanice především na SKO.
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7. Závěr
Zpracovaná „Studie optimalizace nakládání s odpady ve Městě Albrechticích“ je v zásadě
kompilací zpracování Plánu odpadového hospodářství nebo jeho klíčových ustanovení
relevantních pro obec velikosti Města Albrechtice a jeho vyhodnocením s tím, že v návrhové
části jsou naznačena možnosti zlepšení fungování odpadového hospodářství v obci a tím i
plnění základních cílů POH MSK.
Každé další zlepšování v plnění stanovených ukazatelů POH naráží na řadu překážek
ekonomického, organizačního charakteru, ale také např. na překážky ve vnímání a chování
obyvatel města.
Studie nastínila některá další možná vylepšení pro případnou optimalizaci systému.
Zásadním možným vylepšením pro ekologizaci odpadového hospodářství souvisí se zatím
platným datem ukončení nebo zásadním omezením skládkování SKO pro rok 2024. Jak již
uvedla kapitola zabývající se SKO je tento úkol nad schopnosti jakéhokoli samostatného
města. Město Albrechtice může pouze sledovat nebo aktivně ovlivňovat rozhodnutí vyššího
správního celku nebo soukromých záměrů.
Proto je této problematice ve studii věnována zvýšená pozornost a jsou obsáhle vysvětleny
možnosti především systémů energetického využívání SKO.
Prvním stupněm přípravy pro město velikosti Města Albrechtice je příprava výstavby
překládací stanice pro efektivní svoz SKO na větší vzdálenosti. Vzhledem k omezené
produkci SKO je vhodné tento záměr připravovat ve spolupráci s okolními obcemi.
Ještě přísnější požadavky na odpadové hospodářství města, které budou pravděpodobně
implementovány po schválení nového zákona o odpadech v příštím roce a následně
implementovány do POH města v kontextu směrnice EU a nového principu oběhového
hospodářství budou pravděpodobně vyžadovat další úpravu nebo optimalizaci systému.

51

