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V roce 2002 vstoupil v České republice v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování. Podle tohoto zákona v souladu 
s příslušnými direktivami EU integrované zhodnocení všech vlivů provozu cementárny na životní 
prostředí by mělo vést k vydání jedno komplexního tzv. integrovaného povolení k provozu. Integrované 
povolení je vydáno na základě vzájemné komunikace mezi žadatelem a povolujícím subjektem, 
jejímž výsledkem má být stanovení opatření a podmínek pro provoz zařízení, vhodných jak pro 
životní prostředí, tak pro provozovatele zařízení. 
 
Lze všeobecně konstatovat, že včasná privatizace na počátku uplynulého desetiletí přinesla velkým 
tuzemských výrobcům cementu pozitivní změny. Za účasti kapitálově silných zahraničních partnerů 
proběhla výrazná obnova, modernizace a zefektivňování výroby. České a moravské cementárny jsou 
od roku 2002 zájmově sdruženy ve Svazu výrobců cementu ČR, který je řádným členem mezinárodní 
cementářské asociace Cembureau. Cementárny v uplynulých letech výraznými investicemi do 
technologie skladby suroviny na výpal slínku zahájily program úsporné těžby vápenců společně 
s programy renaturalizace vytěžených lomových prostor. Používání vysokoprocentních vápenců je 
udržováno na technologickém minimu a k nízkoprocentním vápencům přistupují dalších alternativní 
suroviny jako jsou hlinité či železité kyzy a další materiály snižující teploty vzniku taveniny. Nároky na 
těžbu, její ekologii a navracení lomových prostor přírodě jsou velmi vysoké a mnohem efektivnější je 
těžbu minimalizovat. Samostatnou kapitolou je výrazné využívání vysokopecní strusky, popílku či 
vápenců při mletí konečného produktu – cementu. Cementářský průmysl využívá značná množství 
těchto hmot, která by jinak skončila jako odpad na skládkách či úložištích. 
Pozitivní environmentální trendy se nevyhnuly ani palivové základně cementářského průmyslu. 
Jestliže ještě před patnácti léty byl hlavní palivem na výpal slínku při výrobě cementu zemní plyn 
naftový, znamenaly uplynulé roky návrat k mletému černému uhlí. Plyn jako ušlechtilé palivo je možno 
využít v jiných průmyslových oborech a zejména při vytápění domácností a cementárny nastoupily trend 
využívání alternativní paliv. Energetická účinnost těchto paliv je na úrovni kvalitního černého uhlí a 
některé svým nespalitelným podílem jsou významnou součástí surovinové směsi pro výpal 
cementářského slínku. Při této výrobě se jejich nespalitelná složka stává součástí surovinové směsi a 
bezodpadově přechází do slínku. Celý pecní systém, sestávající z výměníků tepla, rotační pece, 
chladiče slínku představuje dokonalý systém pro zachycení a bezodpadové zneškodnění škodlivin, 
vznikajících při spalovacím procesu. Alternativní paliva pro výrobu cementu představují certifikovaný 
systém popsaný výrobkovými normami a bezpečnostními listy završený prohlášením o shodě. 
 
Program integrované prevence byl přijat českými cementárnami již v roce 2000 vytvořením 
autorizovaného překladu základního dokumentu pro tuto oblast, tj. Referenčního dokumentu o 
nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém průmyslu, vypracovaném 
v příslušných komisích EU v Seville a Bruselu.  
 
Nejlepší dostupné techniky (BAT) pro výrobu cementu 
 
Úrovně emisí a spotřeby "spojené s nejlepšími dostupnými technikami" je třeba chápat tak, že tyto 
úrovně představují ekologický provoz, který by bylo možno očekávat jako výsledek uplatnění popsaných 



 

  

technik v tomto odvětví, přičemž se přihlíží k rovnováze nákladů a výhod obsažených v definici 
BAT. Vzhledem k tomu, že referenční dokumenty nestanovují právně závazné normy, podávají 
informace pro poradenství v průmyslu, pro členské státy a veřejnost o dosažitelných úrovních emisní a 
spotřeby při použití určených technik. Vhodné mezní hodnoty pro konkrétní případy je třeba určit s 
přihlédnutím k cílům nařízení IPPC a místním podmínkám. 
 
Volba postupu 
Na spotřebu energie a množství emisí do ovzduší při výrobě cementářského slínku má hlavní vliv 
zvolený výrobní způsob. Za nejlepší dostupnou techniku výroby cementářského slínku pro nové závody 
a zásadní modernizace se považuje pec se suchým výrobním způsobem, s vícestupňovým výměníkem 
a předkalcinací. 
 
Obecná primární opatření 
Nejlepší dostupné techniky pro výrobu cementu zahrnují následující obecná primární opatření: 
• plynulý a stabilní pecní proces blížící se určeným parametrům procesu je výhodný s ohledem na 

všechny emise pecí, jakož i na spotřebu energie. Dosahuje se jej: 
- optimalizací řízení procesu, včetně počítačových automatických řídicích systémů, 
- použitím moderních váhových systémů dávkování pevných paliv, 

• minimalizace spotřeby energie z paliv prostřednictvím: 
- předehříváním a předkalcinací na nejvyšší možnou míru s přihlédnutím ke stávající konfiguraci 

pece, 
- použitím moderních chladičů slínku umožňujících maximální rekuperaci tepla, 
- rekuperací tepla z odpadních plynů, 

• minimalizace spotřeby elektrické energie prostřednictvím: 
- systémů řízení energetických toků, 
- mlecího zařízení a ostatních elektřinou poháněných zařízení s vysokou účinností, 

• pečlivá volba a kontrola látek vstupujících do pece může snížit emise 
- pokud je to proveditelné volba surovin a paliv s nízkým obsahem síry, dusíku, chlóru, kovů a 

těkavých organických sloučenin. 
 
Oxidy dusíku 
Nejlepšími technikami pro snížení emisí NOx je kombinace obecných primárních opatření a: 
• primární opatření k omezování emisí NOx 

- ochlazováním plamene, 
- hořáky s nízkou produkcí NOx, 

• stupňovitý výpal, 
• selektivní nekatalytická redukce (SNCR). 
 
Oxidy síry 
Emise SO2 z cementáren jsou primárně určeny obsahem těkavé síry v surovinách. Pece, které využívají 
suroviny s nízkým obsahem nebo bez obsahu těkavé síry, mají emise SO2 hluboko pod touto úrovní, 
aniž by používaly techniku odsiřování. 
Nejlepší dostupnou technikou snižování emisí SO2 je kombinace obecných primárních opatření a: 
• pro počáteční emisní úroveň nejvýše 1 200 mg SO2/m3: 

- přidávání absorbentu, 
• pro počáteční emisní úroveň vyšší než 1 200 mg SO2/m3: 

- mokrá vypírka odpadních plynů, 
- suchá vypírka odpadních plynů. 

 
Prach 
Nejlepšími dostupnými technikami pro snižování prachových emisí jsou kombinace obecných 
primárních opatření a: 



 

  

• minimalizace a prevence prachových emisí ze sekundárních zdrojů,  
• efektivní odstraňování částic z bodových zdrojů použitím: 

- elektrostatických odlučovačů s rychlým měřicím a řídicím zařízením za účelem minimalizace 
četnosti výskytu CO, 

- tkaninových filtrů s více komorami a s detektory těsnosti. 
 
Odpady 
Recyklace zachycených částic do výrobního procesu kdykoli, kdy je to proveditelné, se považuje za 
BAT. Pokud zachycený prach není recyklovatelný, považuje se za BAT využití tohoto prachu v jiných 
komerčních produktech, pokud to jeho charakter umožňuje. 
 
 
Srovnání emisních úrovní spojených s užitím BAT a emisních limitů podle vývoje platné 
legislativy v ochraně ovzduší 
 

emisní limity podle zákona o ochraně ovzduší  emisní úrovně 
spojené s užitím BAT do 01.01.2005 po 01.01.2005 při spoluspalování 

odpadu 
stavové 
podmínky 

normální stavové 
podmínky 
suchý plyn 

10 % ref. obsahu O2 

plyn za obvyklých 
provozních stavových 
podmínek a  vlhkosti 

normální stavové 
podmínky 
suchý plyn 

10 % ref. obsahu O2 

normální stavové 
podmínky 
suchý plyn 

10 % ref. obsahu O2 
jednotka mg.m-3 mg.m-3 mg.m-3 mg.m-3 
NOx 200 – 500 (800) 1800 1200/5001) 800/5001) 

SO2 200 - 400 400 400 50 
Prach 20 - 30 50 50 30 
1) stávající zařízení/nová zařízení 
Pro všechny, kteří se budou zabývat přípravou a prováděním schvalovacích procesů podle IPPC, bude 
samozřejmě nutné prostudovat podrobněji celý materiál BREF. Vzhledem k uvedené určité 
nevyváženosti a dílčím rozporům je třeba doporučit ještě prostudování dalších informací, např.:  
 
Metodický pokyn k používání „Referenčního dokumentu BAT“ (BREF) pro cementářský a 
vápenický průmysl (vypracováno v Cembureau - srpen 2000, „Guidelines“)  
a 
Zavedení „Nejlepších dostupných technik“ (BAT) v německém cementářském průmyslu 
(Schneider, Hoenig, Hoppe - ZKG - 1/2000). 
 
 
Zkušenosti z praxe s IPPC po více než dvou letech účinnosti zákona 
 
V roce 2003 byla zahájena první vlna zavádění IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) v 
ČR. Žádost o integrované povolení je (oproti požadavkům dosavadní složkové legislativy) rozšířena o 
popis technologií, materiálových a energetických toků, preventivních opatření, porovnání zařízení s 
nejlepšími dostupnými technikami (BAT – Best Available Technique) a návrh podmínek provozu z 
hlediska ochrany životního prostředí a prevence proti znečišťování životního prostředí.  
 
Zákon umožňuje oproti dosavadnímu pojetí požadovat: 
• přísnější limity s ohledem na stav daného území, technické, ekonomické a časové možnosti 
provozovatelů (BAT), které jsou nastaveny při vyjednávání o podmínkách integrovaného povolení;  
• plán zlepšování environmentální výkonnosti (minimalizaci znečištění) v rámci preventivních opatření. 
 
 



 

  

 
Podklady pro žádost o integrované povolení 
Integrovaným povolením budou nahrazeny souhlasy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí apod. u 
vybraných zařízení zejména v oblasti ochrany vod, na úseku ochrany ovzduší, na úseku ochrany přírody 
a krajiny (lesní zákon, půdní fond), na úseku nakládání s odpady, na úseku zemědělské činnosti. 
Integrované povolení bude jedním z podkladů k vydání stavebního povolení podle stavebního zákona. 
Rovněž stanovisko vydané příslušným úřadem po provedení posouzení vlivů na životní prostředí bude 
v takovém případě neopominutelným podkladem pro povolení podle zákona o IPPC a IRZ.  
 
U zdrojů, které byly vybudovány před několika desítkami let a které prošly několika etapami 
modernizace jak po stránce technologické, tak po stránce environmentální, existuje obvykle několik 
desítek povolení, vyjádření a rozhodnutí. Tyto dokumenty je možno obvykle rozdělit do tří kategorií: 

a) povolení jsou pravomocná a vyhovují po všech stránkách současným právním úpravám  
b) povolení již nejsou pravomocná 
c) povolení jsou sice platná, ale z určitých důvodů již současným právním úpravám nevyhovují. 

 
V případě a) i b) je situace jasná, platná povolení budou nahrazena integrovaným povolením, neplatná 
povolení jsou průběžně aktualizována v závislosti na důvodu ukončení jejich platnosti. V případě c) je 
situace složitější. Podle ustanovení § 13, odst. 6 zákona o IPPC musí závazné podmínky provozu 
uložené úřadem podle odstavce 4 vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly 
stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením. Bude-li tedy provozovatel 
při sestavování žádosti respektovat aktuální právní úpravy podle všech složkových zákonů při 
navrhování závazných podmínek provozu, není důvod, proč by platné, ale z nějakého důvodu již 
nevyhovující povolení nemělo být během schvalovacího procesu nahrazeno příslušným výrokem 
integrovaného povolení při respektování nových skutečností. V praxi je však po provozovateli 
vyžadována aktualizace takových složkových povolení (včetně vyžádání příslušných stanovisek od 
orgánů, které se stejně budou vyjadřovat k žádosti v průběhu řízení) a teprve po jejich získání je přijata 
žádost do dalšího procesu posuzování. 
 
Závazné podmínky provozu 
Součástí integrovaného povolení musí být závazné podmínky provozu, které jsou specifikovány v § 13, 
odst. 4 zákona o IPPC.  Přitom by měl úřad přihlédnout nejen k platné legislativě,ale i k místním 
podmínkám. Prvotní snahou zákona o IPPC by samozřejmě měla být snaha o zlepšení životního 
prostředí. Není však v silách provozovatele napravovat škody na životním prostředí, které způsobuje 
někdo jiný a provozovatel tuto skutečnost nemůže nijakým způsobem ovlivnit. 
Je-li například recipient povrchových vod výrazně znečištěn splaškovými vodami z individuální 
občanské zástavby, nelze to řešit tak, že provozovateli zdroje budou stanoveny emisní limity pro 
vypouštěné odpadní vody zásadně přísnější, než jsou uvedeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Je-li 
v okolí zdroje vedena přetížená komunikace s příslušnými dopady na znečištění ovzduší, zvýšenou 
hlučnost ap., protože dosud nebyla vybudována sběrná komunikace, která by z příslušné kapacitou 
nedostačující komunikace svedla dopravu mimo zástavbu, nelze tuto situaci řešit tím, že provozovateli 
budou stanoveny řešit tím, že provozovateli budou stanoveny zásadně přísnější emisní limity na emise 
do ovzduší, než jsou uvedeny v příslušných prováděcích předpisech k zákonu o ochraně ovzduší, nebo 
že po provozovateli budou požadována nákladná opatření na snížení hlučnosti, když jeho příspěvek ke 
hlukové zátěži je vedle zmíněné komunikace marginální. 
 
 
Připravovaná novela zákona o integrované prevenci 
 
S naplňováním agendy, kterou zákon o integrované prevenci upravuje, nebyly před jeho účinností žádné 
praktické zkušenosti (ochrana životního prostředí byla naplňována složkovým přístupem). Praxe 



 

  

ukázala, že některá jeho ustanovení jsou v praxi obtížně realizovatelná, popř. neřeší všechny 
varianty, které průmyslové činnosti přinášejí.  
 Nedostatky se objevily především v nedůsledné integraci všech rozhodnutí a povolení 
vydávaných podle složkových předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, v nepřesných nebo 
chybějících definicích základních pojmů zejména ve vztahu ke směrnici o IPPC, v nevyjasněných rolích 
některých účastníků řízení, v nastaveném kontrolním mechanismu apod. 
 Problematická je také velká administrativní náročnost procesu integrovaného povolování a 
délka procesu vydávání integrovaného povolení, zejména pokud jde o změny integrovaného povolení. 
 
 Kromě výše uvedeného je nezbytné provést transpozici nové evropské směrnice, konkrétně 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na 
přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 
85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.  
 
 
Již v únoru tohoto roku byly odborné kruhy seznámeny s prvním návrhem zásadní novely tohoto 
zákona, která byla vyvolaná výše uvedenými skutečnostmi. V současné době je již známo její 
pravděpodobně definitivní znění. Kromě některých formálních změn přináší novela nové definice 
některých základních pojmů, přesněji specifikuje jednotlivé fáze projednávání žádosti o integrované 
povolení a zabývá se hlouběji problematikou změn a změnového řízení. 
 
V zásadě by se novela měla týkat následujících okruhů problematiky: 

• definice pojmů, vymezení zařízení 
• náročnost (časová a administrativní) povolovacího procesu  
• vyjasnění role odborně způsobilých osob 
• princip vyjednávání provozovatele s úřadem – předjednání žádosti  
• změnová řízení 
• kontrolní mechanismus 
• koncepce sankcí ve vztahu k zásadám správních deliktů 
• změna ve vztahu ke zmocnění k vydání nařízení vlády o výměně informací o nejlepších 

dostupných technikách (§ 27 odst. 3 zákona; požadavek na změnu plyne z usnesení vlády č. 48 
ze dne 13.1.2003) 

• rozsah integrace ve vztahu ke složkovým právním aktům 
• účast veřejnosti (změna směrnice o IPPC) – požadavky směrnice 2003/35/ES 
• kompetenční zpřesnění 
• vazba integrovaného povolení na další právní předpisy regulující investiční výstavbu. 

 
Zásadní změna je již v definici zařízení, kde nové znění rozšiřuje pojem „zařízení“ nejen na stacionární 
jednotku, uvedenou v příloze 1 k zákonu, ale i na jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po 
technické stránce souvisejí s činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími 
v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění. Tato příliš široká a nejednoznačná definice 
vznikla pravděpodobně volným výkladem slov „associated“ a „connection“ ve směrnici Rady 96/61/ES. 
Přesnější definice by mohla být např. jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které jsou technicky 
propojeny s činnostmi uvedenými v příloze č. 1... 
 
Nejasnost je v definici pojmu podstatné změny provozu zařízení, kdy v první části definice novela 
uvádí, že se jedná o změnu v provozu, která může mít podle názoru povolujícího úřadu významné 
nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí, v další části definice se uvádí, podstatnou změnou 
v provozu pro účely této definice se každá změna nebo rozšíření provozu považují za podstatné, když 
změna nebo rozšíření samy o sobě splňují prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1. Tato definice, 
pokud není přímo rozporuplná, je minimálně nejasná. Tento rozpor by měl být v definitivním znění 
novely vyřešen. 



 

  

Jako nový je zaváděn požadavek uvést v žádosti o integrované povolení přehled případných hlavních 
alternativ technologie prověřených provozovatelem zařízení. Tyto alternativy by měly být omezeny na 
technologie, které jsou uvedeny v příslušném oborovém referenčním dokumentu BREF, jinak je tento 
požadavek příliš široký. 
V návrhu novely je rovněž velmi volně řešena problematika posouzení nutnosti změnového řízení. Pro 
bezproblémové fungování zákona by tato část měla být definována jednoznačně. 
 
Bylo by rovněž vhodné do zákona jednoznačně uvést, která povolení a souhlasy ze složkových zákonů 
se nahrazují integrovaným povolením. Ve složkových zákonech je ve změnách uvedeno, že se nevydají 
souhlasy, pokud jsou nahrazeny postupem podle IPPC. Ale jaké akty jsou předmětem IPPC, může být 
sporné. Např. podle zákona o ovzduší je i souhlas s provozním řádem zvláště velkého zdroje 
nahrazen postupem dle IPPC, ale provozní řád by měl reagovat na podmínky provozu zařízení 
uvedené v integrovaném povolení. Jenže musí být schválen stejným integrovaným povolením. 
V praxi se pak musí v průběhu řízení o IPPC měnit provozní řád podle stavu projednávání 
podmínek. Totéž platí k provozním řádům zařízení k nakládání s odpady. 
 
Pozitivně lze hodnotit ustanovení o možnosti předběžného projednání žádosti. Rovněž je přínosná 
možnost upuštění od převodu některých příloh do elektronické podoby. Z praxe se ukazuje, že mnohdy 
by byla užitečná i opačná možnost, tj. po dohodě s příslušným úřadem některé vybrané přílohy 
předkládat pouze v elektronické podobě – jednalo by se o rozsáhlé přílohy, u kterých lze předpokládat 
malou frekvenci jejich studování účastníky řízení. 
 
Ruku v ruce s novelo zákona o IPPC by měla jít rovněž novela vyhl. č. 554/2002 Sb., kterou se 
stanoví vzor žádosti o integrované povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Podoba žádosti je 
v současné době velmi komplikovaná. Především požaduje po provozovateli celou řadu detailních údajů. 
které pak lze pro posouzení vlastní žádosti jen obtížně využít. Navíc některé údaje je třeba v současně 
platné struktuře žádosti opakovaně uvádět na více místech žádosti. Zjednodušení struktury, které by 
nebylo na úkor vypovídací schopnosti, by navíc urychlilo nejen přípravu žádosti, ale i vlastní 
schvalovací proces IPPC. 
 
 
Zastoupení oboru v TWG 
Česká republika zastoupená MPO ČR nominovala v roce 2005 svého zástupce v oboru 3.1 (výroba 
cementu a vápna) do technické pracovní skupiny pro výrobu cementu a vápna při Evropské kanceláři 
IPPC v Seville (dále jen TWG) s cílem : 
1. zastupovat Českou republiku při přípravě referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 
technikách pro výrobu cementu a vápna, 
2. zabezpečit připomínkování jednotlivých etap přípravy návrhu referenčního dokumentu o nejlepších 
dostupných technikách pro výrobu cementu a vápna dle metodiky Evropské kanceláře IPPC v Seville, 
3. informovat pravidelně o stavu přípravy referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách 
pro výrobu cementu a vápna, činnosti TWG a jeho příspěvku k těmto aktivitám v pravidelných 
zprávách předkládaných jednou za půl roku, 
4. účastnit se jednání technické pracovní skupiny pro výrobu cementu a vápna zřízení MPO, i diskuzí, 
které v této skupině probíhají v pracovním prostoru na www.ippc.cz. 
 
Ve sledovaném období byla zahájena činnost TWG IPPC v Seville pro revizi dokumentu BREF pro 
cement a vápno sběrem národních připomínek a podnětů ke stávajícímu dokumentu BREF. Tato 
informace byla přenesena na jednání České technické pracovní skupiny pro výrobu cementu a vápna, 
jejímiž členy jsou zástupci všech existujících výrobních instalací pro dané obory v ČR v podobě 
enviromentálních pracovníků daných jednotek průběžně zodpovědných za implementaci enviromentální 
legislativy ve svých výrobních jednotkách. Dále jsou členy této technické pracovní skupiny zástupci 
MPO ČR a MŽP ČR. 
 

http://www.ippc.cz


 

  

V současné době má část výrobních jednotek daného oboru buď integrované povolení již vydáno nebo je 
žádost o integrované povolení zpracována a podána u příslušného krajského úřadu (zejména oblast 
výroby cementu) a nebo jsou v procesu výběru externího zpracovatele žádosti o integrované povolení a 
tedy k podání žádosti se teprve chystají (zejména z oblasti výroby vápna). V těchto oborech v ČR tedy 
v současné době nejsou žádné významné praktické zkušenosti, které by měly hodnotit dokument BREF 
nebo některé jeho části jako nevyhovující nebo nepostačující. Česká technická pracovní skupina pro 
výrobu cementu a vápna soudí, že konkrétní praktické zkušenosti z implementace nepovinného, byť 
doporučovaného dokumentu BREF vyplynou až po delším období synergické aplikace tohoto 
dokumentu a zákona č. 76/2002 Sb. 
 
Navíc připravovaná a projednávaná novela tohoto zákona se nezabývá technickými aspekty provozu 
výrobních instalací, ale pouze návrhem administrativní úpravy při projednávání tzv. změnového řízení, 
které zákon v platném znění řeší nedostatečně. 
 
Nicméně, z oblasti mezinárodní odborné cementářské a vápenické veřejnosti je známo, že cementářská 
část tohoto dokumentu bude muset být rozšířena o některé poznatky z v mezidobí přijatých direktiv EU 
a to zejména z oblasti přeshraničního přenosu těžkých kovů a z oblasti nových poznatků emisí látek 
typu POP´s. Vápenická část dokumentu BREF naopak ve svém původním znění deklaruje zejména 
všechny existující pecní pálicí jednotky jako vyhovující procesu BAT, což v současném stupni poznání 
a vývoje technologií i s výhledem za rok 2010 se jeví environmentálním odborníkům jako problematické, 
byť technologicky plně vyhovující. 
 
Pravděpodobně lze očekávat rozvinutí diskuzí na téma : 

- vlastnosti paliv (obecně) a jejich standardizace, 
- vliv využívání alternativních paliv a surovin v předkalcinátorech, 
- využívání alternativních paliv a surovin a jejich vliv na emise z procesů, vč. možného omezení 

např. obsahu rtuti a chloru, 
- vliv složení paliv, surovin a odpadů na vlastnosti a složení cementu, vč. obsahu fosforu, chlóru a 

chrómu, 
- kontinuální emisní monitoring vybraných kovů, chlóru, fluóru, amoniaku a PCDD/PCDF, 
- úspěšnost metod SCR (selektivní katalytické redukce) a SNCR (selektivní nekatalytické redukce) 

NOx, 
- vliv TOC a SOx původem ze suroviny, 
- úpravy BAT kriteria pro energetickou náročnost se zohledněním využívání různých druhů paliv, 
- porovnání vztahu mezi BREFem pro spalovny a BREFem pro výrobu cementu a vápna, 
- zohlední evropské směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
- hluková prevence aj. 

 
Veškeré informaci o další přípravě aktualizaci dokumentu BERF pro výrobu cementu a vápna budou 
rovněž přístupné na příslušných internetových stránkách, jakmile budou oficiálně dostupné a 
přeložené. 


