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Spalovny a Recyklace.

Jan Nezhyba Garant programu životní prostředí Pirátské strany
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Spalovny... Jsou termochemickým 
reaktorem

S tepelným rozkladem 
pomocí oxidace za 

teplot od 600 do 1600 
stupňů Celsia

Redukují odpad 
objemově o 90%

Redukují odpad 
hmotnostně 

o 70%
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Spalovny...

Během  20.st  spalovny odpadů přešli sice v daleko sofistikovanější a 
komplikovanější technologické komplexy, ale jejich podstata, tedy redukce 
objemu odpadů oxidačním procesem spalování, zůstala stejná. 

Přibyly jednotky na využití energie z odpadů, nejdříve tepla a posléze také 
na výrobu elektrické energie. 

Podstatnou část rozlohy spaloven nyní tvoří vybavení potřebné k redukci 
toxických emisí do ovzduší, na něž rovněž obvykle padne většina z rozpočtu
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Spalovny...
Před spalováním dochází k úpravě odpadu.
Ta zahrnuje :

- Vytřiďování recyklovatelných a kompostovatelných materiálů 
- Screening za účelem odhalení potenciálních zdrojů toxicity a jiných nebezpečných 
materiálů (výbušnin atd.). 

Důkladnost a kvalita přípravného procesu samozřejmě závisí na konstrukci a 
vlastnostech konkrétní spalovny, v mnoha případech je zcela vypuštěna.
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Jak spalování probíhá?

Spalovny...

Většina spaloven je na principu roštové pece („moving grate“). 

Odpad je tedy  pálen na roštech, kterými propadají zbytky spalování a skrze ně je do 
pecí vháněn vzduch.

Následný proces spalování pak může probíhat na různých principech, z nichž se 
nejčastěji můžeme setkat s technologiemi pohyblivého roštu, rotující pece a 
fluidizovaného lůžka.
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Ve všech zmíněných typech je spalovaný odpad přeměněn na plyny a pevné zbytky 
Jejich vlastnosti a množství závisí na složení spalovaného materiálu, také na použité 
technologii spalování a  na podmínkách v konkrétní spalovně. 

Pevné zbytky je nutné pro jejich odlišné vlastnosti rozdělit na popel a popílek. 
Popelem(škvára) je myšlen nedokonale spálený odpad, který zůstává na roštu nebo v 
popelových zásobnících. Jde například o kusy kovu, keramiky, skla či jiných materiálů, 
ale také třeba i o nedokonale spálený papír.

Spalovny a odpady ze 

spaloven...
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Spalovny a odpady ze 

spaloven...
Pevné i srážlivé částice rozptýlené v plynech, které se uvolňí při spalování jsou 
následně zachycené ve filtrech a označují se je jako popílek a nebo také zbytky z čištění 
odpadních plynů („APC residues“). 
Toto tvoří desetinu pevných zbytků spalování.  Charakteristická  je větší homogenita a 
především daleko vyšší toxicita. 

Pevné zbytky spalování, především pak popílek z emisních filtrů, jsou z hlediska 
obsahu toxinů daleko koncentrovanější než původní odpadová masa a obsahují těžké 
kovy, dioxiny, furany a jiné nebezpečné látky.
Pokud tomu tak je, je nutné s tímto materiálem zacházet jako s nebezpečným 
odpadem a ukládat ho na speciálních zabezpečených skládkách, protože hrozí 
uvolňování toxických látek a následná kontaminace půdy, spodních vod a řek. Rovněž 
popel, přes jeho nižší toxicitu, je pro jeho minimální využitelnost nutné ukládat na 
skládky, ovšem někdy je využíván jako příměs do stavebních materiálů. Často se tak 
děje i ve směsi s popílkem.
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Spalovny a odpady ze 

spaloven...

Spalovny a odpady ze 

spaloven...

Kde končí např. Odpad z Malešické spalovny ?

Popel a struska z malešické spalovny většinou končí na skládce odpadů u Benátek nad 
Jizerou, tedy přes 30 km od Prahy.

Skládka má na jeho použití certifikát. Popel tu již není odpadem, ale stavebním 
materiálem na základě certifikátu vydaného Technickým a zkušebním ústavem 
stavebním (TZÚS). Nemusí tím pádem odvádět poplatek za uložení tohoto odpadu na 
skládce. Používá ho pro povrchové úpravy na skládce. Nejzajímavější však je, kolik ho 
na skládce ročně skončí. Je to přibližně 70 000 tun. 
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Spalovny odpadů a emise .

9

Z každé tuny spálené hmoty se uvolňuje okolo 5000 kubických metrů plynů.

Spalovny a ovzduší 
• NOx , SO2 , CO, CO2 
• Těžké kovy 
• Prachové částice 
•192 více či méně nebezpečných 
organických látek

• Perzistentní organické látky (POPs) – např. 
dioxiny, hexachlorbenzen (HCB) 

• Specifičnost složení kouřových plynů ze spaloven 
se odvozuje z toho, co vlastně spalují – většinou jde 
o koktejl složený z různých chemických látek .



pirati.cz 10

ENERGIE Z ODPADŮ

„waste to energy“- ?- Tento výrok musíme brát s jistou rezervou.

Spálením materiálu se definitivně 

zbavujeme možnosti ho znovu využít, 

recyklovat či kompostovat.

Pokud bychom chtěli spálený materiál 

nahradit, tak spotřebujeme větší množství 

energie, než které získáme ze spalovny 

jeho spálením.
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Jeffrey Morris provedl komparativní studií založenou na 

hodnocení životního cyklu výrobků porovnal energetické 

úspory dosažené spalováním odpadů ve srovnání s jejich 

recyklací.

Výsledky ukázaly, že v případě různých odpadů z papíru se 

recyklací získá 2,4krát až 7krát více energie než jejich 

spálením. 

V případě plastů je rozdíl ještě markantnější. Recyklace 

plastů ušetří 10krát až 26krát více energie než spalovny.

ENERGIE Z ODPADŮ
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ENERGIE Z ODPADŮ

Zdroj : ČVUT Praha Fakulta strojní / Odborné posouzení možnost spalování odpadů s velmi nízkou výhřevností 
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ENERGIE Z ODPADŮ

Zdroj : ČVUT Praha Fakulta strojní / Odborné posouzení možnost spalování odpadů s velmi nízkou výhřevností 
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Na závěr.
Velkou slabinou spaloven je jejich cena. 
Odpad jako palivo je velice různorodý a na to musí být celá technologie připravena. 

Jde především o stabilní výkon a dodržování emisních limitů, které jsou pro spalovny 
obzvláště přísné. Všechna tato opatření jak pro regulaci, tak pro čištění spalin, 
technologii velice prodražují, že se dostává i za hranici rentabilnosti. 
K najíždění kotle a stabilizaci hoření je navíc třeba podpůrného paliva, aby byla 
zajištěna ekologie provozu. Jako palivo se používá drahý zemní plyn.

Další nevýhodou těchto provozů je samotná manipulace s odpady, tedy jejich svoz a 
skládkování na jednom místě před samotným spálením. Zejména vzhledem k velkému 
podílu biologického (rozložitelného) odpadu.

Nespornou zátěží pro životní prostředí jsou plynné emise. Jsou sice přísně regulovány, 
ale i minimální množství těžkých kovů či dioxinů a furanů má na živočichy výrazné 
dopady – těžké kovy i PCDD a PCDF jsou toxické, karcinogenní a některé mají i 
mutagenní účinky. Zde se právě dostáváme k technologiím, které jsou energeticky a 
finančně nejnáročnější na celé spalovně. Právě čištění spalin od těchto nebezpečných 
látek celý provoz velice prodražuje. Další kapitolou v tomto jsou tuhé zbytky po 
spalování.
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Na závěr.

Provozování spalovny odpadů s sebou nese ještě jedno velké riziko, a tím je snížení 
množství tříděného odpadu pro recyklaci. 

Je namístě si uvědomit, že důslednou separací je odpad ochuzován o složky s nejvyšší 
výhřevností (PET, igelit, papír) či hořlavé složky vůbec (bioodpad). 

Navíc, čím více má provozovatel odpadu, tím více tepla či elektřiny vyrobí (a tím více 
prodá), a to jej nikterak nemotivuje k provozování třídicí linky a další separaci odpadů. 

Z enviromentálncíh hledisek je tedy třeba, aby byly spalovny stavěny nikoli jako 
samostatné teplárny využívající odpad jako palivo, ale aby byly součástí inteligentního 
systému, kde se odpady především třídí pro jejich další využití a kde je spálení pouze 
východiskem pro řešení problematiky zbytkových odpadů, nikoli řešením s nejvyšší 
prioritou.
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Děkuji za pozornost.


