Spalování komunálního
odpadu – místo skládky
energie
Veřejností často diskutovanou otázkou je spalování komunálního odpadu ve
specializovaných spalovnách, kde se z nevyužitelného odpadu vyrábí energie.
Lidé se zejména obávají dopadu tohoto způsobu nakládání s odpady na životní
prostředí. Položili jsme proto několik nejčastějších dotazů Ing. Jiřině Vyštejnové
ze sdružení STEO, které v České republice zastřešuje provozovatele zařízení na
energetické využívání odpadů.
Jaké jsou hlavní výhody využívání odpadů ve spalovnách?
Výhod je hned několik. Pro provozy tohoto typu užíváme název Zařízení pro energetické
využití odpadů, ve zkratce ZEVO. Z názvu vyplývá první velká výhoda spaloven. Odpad,
který se již nehodí pro recyklaci, slouží jako významný zdroj tepla a elektrické energie.
Neskončí tím pádem na skládce, kde by po řadu let bez užitku zatěžoval životní
prostředí. Současně se ušetří skládkový prostor, protože produkce odpadu každoročně
roste a s kapacitou skládek jsou již nyní leckde problémy.
Jsou skutečně energetické přínosy spalování odpadu tak vysoké?
Ovšem. Obecně výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje výhřevnosti
hnědého uhlí. Uvedu jednoduchý příklad. Spalovna komunálního odpadu v Liberci
energeticky využila v roce 2008 devadesát dva tisíc tun odpadu a vyrobila teplo pro
13 600 domácností a elektrickou energii pro 3 400 domácností. Zároveň pokryla i vlastní
spotřebu elektřiny. V konečném důsledku se jednalo o úsporu 19 500 tun mazutu v
místní teplárně.
Jednou z nejčastěji kladených otázek je, jaký vliv má provoz spaloven na životní
prostředí? Lidé se často obávají znečištění ovzduší v jejich okolí.
Moderní spalovny odpadů jsou pod velmi přísným dohledem a platí pro ně tvrdé normy.
Co se znečišťování ovzduší týče, neexistuje žádné zařízení, které by dosahovalo tak
minimálního zatížení ovzduší jako ZEVO (ať už mluvíme o elektrárnách, kotlích na tuhá,
tekutá či plynná paliva), a to ve všech sledovaných ukazatelích např. pro emise, oxidy
síry, oxidy dusíku nebo oxid uhelnatý. Navíc se u těchto hodnot jedná skutečně pouze o
zlomek povolených limit, které stanovují velmi přísné hygienické normy. V případě
spaloven navíc předpisy ukládají měření spousty dalších údajů, které se u jiných
zařízení vůbec sledovat nemusí.
A co dioxiny?
Dioxiny jsou oblíbeným argumentem odpůrců spaloven. Uvědomme si, že dioxiny
vznikají při každém spalovacím procesu, ať už jde o provoz elektrárny, lesní požár,

běžný kotel v domácnosti, ohňostroj nebo grilování doma na zahradě. Prostě všude, kde
dochází k nedokonalému spalování. Nikde jinde než u spaloven se však jejich produkce
nesleduje, takže veřejnost o jejich vzniku nemá informace. Odborníci například spočítali,
že při slavnostním ohňostroji v Londýně u příležitosti nového milénia uniklo do vzduchu
více dioxinů než z tamní spalovny odpadů za deset let.
Navíc dnešní spalovny jsou vybaveny zařízením na destrukci dioxinů. Například
instalace zařízení dediox v pražské spalovně v Malešicích stálo okolo 260 miliónů korun
a snížilo jejich produkci o téměř sedmdesát procent. ZEVO Malešice mimochodem
zásobuje teplem a teplou vodou 25 tisíc domácností ročně.
Produkci dioxinů ale může také ovlivnit přímo každý z nás. Pokud vhazujete do
komunálního odpadu věci, které tam nepatří, například staré teploměry, zářivky,
elektrozařízení, akumulátory, léky nebo barvy, nepřímo přispíváte k tomu, že při
spalování mohou vznikat nebezpečné látky.
Máte zkušenosti s tím, jak na spalovny odpadů pohlížejí jinde v Evropě?
Všeobecným trendem je omezit v co největší míře skládky odpadu a šetřit přírodní
zdroje. V řadě evropských států, jako např. v Německu, Rakousku, Francii a dalších
platí již několik let zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu a většina
odpadu se energeticky využívá. Také v Holandsku, Belgii, Dánsku, Švédsku a Norsku
se sládkuje minimálně. V Evropě je v provozu na 400 spaloven, a např. v hlavním městě
sousedního Rakouska Vídni jsou nyní v provozu tři a všechny stojí uprostřed běžné
zástavby.
Nejdále je v tomto ohledu Švýcarsko. Skládkování je zde zakázáno od roku 2000 a
prakticky veškerý odpad končí ve 38 spalovnách. Do malé země plné sjezdovek a
hotelů by se podle Švýcarů skládky nevešly a navíc by narušily vzhled krajiny. Spalovny
naopak považují za zcela čisté provozy, které pověst Švýcarska coby turistického ráje
neohrozí. Rozvinuté země tedy směřují vesměs k energetickému využití odpadů.
Naopak skládkování je do jisté míry synonymem nedostatečně rozvinutého hospodářství
nebo určitých hospodářských problémů, což můžeme vidět na příkladu „nových“
evropských zemí, kde prakticky veškeré odpady jsou stále skládkovány.
Takže spalovny ano?
Určitě, jiná možnost ani není. Někdy kolem roku 2020 vyprodukujeme podle odhadů v
České republice téměř dvě a tři čtvrtě miliónů tun odpadu. Evropská unie požaduje více
než dva milióny tun zpracovat jiným způsobem než uložením na skládky. Recyklovat je
možné jen jeho část. Se zbytkem si ekologickým způsobem poradí spalovny. Je velmi
krátkozraké odpad bez využití vyhazovat na skládky. Je to cenný zdroj energie.

