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ABSTRAKT 
Práce se zabývá problematikou využití produktů spalování struska/popel ze spalování 
zdravotnických odpadů ve spalovacím zařízení, které je určené pro tuto činnost „spalovna 
nemocničního odpadu ve Fakultní nemocnici Olomouc, kterou provozuje společně s FNO 
firma SITA CZ, a.s.“.  

V teoretické části práce se zabývám klasifikací odpadů produkovaných ve zdravotnictví, 
jejich rozdělením mezi odpady „ostatní“ a „nebezpečné“ a celkovou produkcí odpadů na 
lůžko akutní péče, tak jak je to uváděno v odborné literatuře. Kromě toho jsem definoval 
produkci odpadů na počet celkově ošetřených pacientů (včetně ambulantních úkonů). 
K dispozici jsem měl výsledky za pětileté období z Fakultní nemocnice Ostrava 
i z Městské nemocnice Ostrava. Teoretická část práce je doplněna o identifikaci zařízení, 
které se používají pro spalování odpadů vznikajících ve zdravotnictví a jsou po 
rekonstrukci, aby odpovídaly legislativním požadavkům EU z hlediska emisí. Dále jsou 
také porovnány rozdíly mezi komunálním odpadem a odpadem produkovaným ve 
zdravotnictví z hlediska zastoupení jednotlivých skupin odpadů.  

Experimentální část práce byla zaměřena na identifikaci jednotlivých fází přítomných ve 
strusce/popelu ze spalovacího zařízení ve Fakultní nemocnici Olomouc metodou 
RTG-difrakce (mineralogická analýza) a chemickou analýzou částic (metoda SEM/EDX). 
Pro studium chemického složení byla použita metoda RTG-fluorescenční analýzy 
(akreditovaná laboratoř ZUOVA a laboratoř IGI, VŠB-TU Ostrava – mobilní 
RTG-fluorescence). Na základě získaných výsledků ze složení strusky vyplývá, že tento 
materiál obsahuje vysokou koncentraci stříbra, která je vyšší než je limitní hodnota pro 
dobývání Ag v nativním stavu (100 mg/kg). Bylo zjištěno, že Ag se ve strusce nabohacuje 
v zrnitostní třídě 2 – 2,5 mm, kde se vyskytuje v koncentraci vyšší než 1000 mg/kg. V této 
třídě se Ag vyskytuje většinou v metalické formě. Kromě vysoké koncentrace Ag ve 
strusce se ukázala zajímavá také vysoká koncentrace Zr, která byla prokázána použitím 
SEM/EDX. 

Pro získání Ag byly využity metody chemického loužení (kyselina dusičná, kyselina sírová 
s peroxidem vodíku, lučavka a obracená lučavka královská a thiomočovina), které se 
používají pro získávání Ag z recyklovaných odpadů v elektronice – tištěné spoje. Loužení 
probíhalo v celkovém vzorku, metoda tak byla náročná na spotřebu kyseliny ke snížení pH 
na hodnotu mezi 1 – 2, které extrakce vyžadovala. Přesto byla dosažena účinnost získávání 
Ag mezi 80 – 90 %. 

Další možností využití tohoto materiálu je stavebnictví, protože struska má 
pucolánové/hydraulické vlastnosti (obsahuje cca 30 % složek, které se na těchto 
vlastnostech podílí). Omezení využití způsobuje vysoká koncentrace halitu (10 %), kdy ve 
stavebních materiálech se povoluje koncentrace < 0,1 %. Tuto koncentraci lze dosáhnout 
vodný loužením, ale zároveň dochází ke změnám fází – izomorfní zastupování prvků, které 
jsou nositeli pucolánových/hydraulických vlastností.  

 

 

Klíčová slova: odpady vznikající ve zdravotnictví, spalovací zařízení, struska/popel, 
stříbro, zirkon, pucolánové vlastnosti 

 



 

 

ABSTRACT 
This study work is devoted to the application of combustion products (slag/ash) produced 
by combustion of medicinal waste in the combustion facility specialized in this activity 
“incinerator of the hospital waste in the Faculty Hospital Olomouc operated jointly with 
SITA CZ Ltd”. 

In the theoretical part of the work, I discuss the classification of waste produced in health 
service, its distribution between “other waste” and “dangerous waste”, and the total 
production of waste per bed of acute care according the literature. In addition, I defined the 
production of waste per number of total attended patients (including outpatients). I had 
available results for five-year period from the Faculty Hospital Ostrava and from the City 
Hospital Ostrava. The theoretical part of the work also includes a specification of facility 
used for incineration of waste generated in health service, which after reconstruction meets 
legislative requirement of EU from the point of view. In addition, differences between 
municipal waste and waste produced in health service are compared in respect to the 
representation of the specific groups of waste. 

The experimental part of the work is focused on the identification of specific phases 
present in the slag/ash from the incineration facility in the Faculty Hospital Olomouc by 
method of X-Ray diffraction (mineralogical analysis) and by chemical analysis of particles 
(Method of SEM/EDX). For purposes of study of chemical composition there was used 
method of X-Ray fluorescence analysis (the accredited laboratory of ZUOVA and the 
laboratory of IGI, VŠB – TU Ostrava – mobile X-Ray fluorescence). The obtained results 
on slag composition show that this material contain high concentration of silver which is 
higher than limit value for Ag exploitation in native state (100 mg/kg). It was found that 
Ag is in slag enriched in the grain size class 2 – 2,5 mm where it occurs in the 
concentration higher than 1000 mg/kg. Ag is present in this class mostly in metallic form. 
Besides high concentration of Ag in slag it also appeared high concentration of Zr which 
was proven by means of SEM/EDX. 

Ag was obtained using methods of chemical leaching (Nitric acid, sulphuric acid with 
hydrogen peroxide, aqua regia and inverse aqua regia with thiourea which is used for Ag 
obtaining from recycled electronic waste – printed circuits. The bath sample was used for 
leaching, and the method thus demanded high consumption of acid in order to decrease pH 
the value between 1 and 2 which was required for extraction. In spite of this fact, the 
efficiency of recovery Ag between 80 and 90 % was achieved. 

Other possible applications of this material can be found in construction industry because 
this slag has puzzolana/hydraulic properties (it contain approx. 30 % of component 
contributing to these properties). Certain limitation for this utilization is caused by the high 
concentration of halite (10 %) because in construction materials is permitted concentration 
< 0,1 %. This concentration can be achieved by water leaching, but at the same time the 
some changes in phases occur – isomorphous substitution of elements that are carriers of 
puzzolana/hydraulic properties. 

 

Keywords: waste produced by health service, incineration facility, slag/ash, silver, 
zirconium, puzzolana properties 
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MOTIVACE 
Zvolené téma doktorské práce je pro mne velmi zajímavé, protože pracuji jako lékař 
v Městské nemocnici Ostrava. Je škoda, že jsou strusky/popely a popílky, které vznikají při 
spalování odpadů ze zdravotnictví, ukládány na skládky nebezpečných odpadů a ve většině 
případů jsou informace o těchto materiálech utajovány.  

Nakládání s odpady, které vznikají ve zdravotnictví, není v Evropské unii zatím řešeno 
společnou legislativou, neexistují jednotné postupy při hodnocení produkce odpadů apod., 
nejsou ani společná pravidla pro zařazení léčiv, které by měly spadat do kategorie 
nebezpečných odpadů. V některých zemích je u nebezpečných odpadů (infekčnost) 
vznikajících ve zdravotnictví povoleno zneškodnění nebezpečné vlastnosti speciálními 
termickými procesy – sterilizací, v jiných zemích EU je pro tyto odpady striktně nařízeno 
spalování, ale není definováno, v jakých zařízeních se tyto odpady musí spalovat. 

V rámci předložené doktorské práce jsem se pokusil porovnat produkci odpadů 
vznikajících ve Fakultní nemocnici Ostrava a v Městské nemocnici Ostrava a porovnat 
výši nákladů na jejich likvidaci s provozními náklady v Městské nemocnici Ostrava.  

V rámci studia vlastností strusek/popelů vznikajících při spalování nebezpečného odpadu 
produkovaného v MNO ve spalovacím zařízení Fakultní nemocnice Olomouc, které 
provozuje firma SITA CZ, a.s. se podařilo identifikovat zvýšenou koncentraci Ag a Zr. 
Přítomnost Ag ve strusce tak z odpadového materiálu vytváří „potenciální surovinu“ pro 
získání tohoto kovu, který je předmětem zájmu v rámci surovinové politiky EU. 

V předložené práci byly testovány některé postupy pro získávání Ag, kdy se podařilo 
dosáhnout až 90% výtěžnost kovu. Předložená doktorská práce naznačila i možnost pro 
využití tohoto materiálu ve stavebnictví po minimalizaci obsahu chloridů ve strusce. 
Chloridy jsou limitujícím faktorem pro jejich další použití. Doktorská práce zároveň 
otevřela možnost pro další výzkum, který musí být doplněn o sledování změny 
pucolánových/hydraulických vlastností strusek při jejich loužení. 

 

Za pomoc při vedení doktorské práce moc děkuji prof. Ing. P. Fečkovi, CSc., který má 
velký podíl na průběhu mého studia, kdy jsem musel řešit i problémy spojené s nově 
studovaným oborem a s jeho specifiky. Dále děkuji prof. Ing. H. Raclavské, CSc., která 
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1  Úvod a cíl práce 
Pro řešení tématu doktorské práce jsem si z kategorie nebezpečných odpadů vybral odpady 
vznikající ve zdravotnictví, které jsou mi tematicky nejbližší. Základním problémem při 
řešení doktorské práce bylo získání informací o nakládání s odpady v příslušných 
zdravotnických zařízeních nebo informace z české odborné literatury. Je škoda, že při 
nakládání se zdravotnickými odpady, které jsou zařazeny do kategorie „N“ se obvykle 
předpokládá, že při jejich termické likvidaci vzniká struska/popel a popílek, které vykazují 
také nebezpečné vlastnosti a tyto materiály jsou obvykle ukládány na skládkách 
nebezpečného odpadu. Na základě bibliografických údajů se uvádí, že popílek obsahuje 
vysoké koncentrace těžkých kovů a PCDD/F (Gidarakos et al., 2009). Procesy stabilizace 
ale umožňují jejich efektivní využití při výstavbě komunikací, nebo při výrobě 
keramických materiálů, což je určitě efektivnější řešení než jejich ukládání na skládku 
nebezpečných odpadů, což je nečastější způsob jejich likvidace (Carbone et al., 1989, Tay 
a Goh, 1991). 

Nebezpečné vlastnosti jsou stanoveny vyhláškou MŽP ČR a MZ ČR 376/2001 Sb., které 
definuje 14 nebezpečných vlastností odpadu H1 – H14. Specifikem zdravotnického odpadu 
je „infekčnost“ (H9), „škodlivost zdraví“ (H5) a u produktů vznikajících při termické 
likvidaci ještě vlastnost H13 – Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
prostředí a H14 – Ekotoxicita. Odpady vznikající ve zdravotnictví jsou velmi specifické 
svými vlastnostmi a složením. Nakládání s odpady, které vznikají ve zdravotnictví, 
je v současné době „řízeno“ jediným platným předpisem, a to metodickým pokynem MŽP 
ČR z července 2007 “Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví“ 
(MŽP, 2007). 

V rámci řešení doktorské práce jsem se zaměřil na srovnání množství produkovaných 
odpadů ve Fakultní nemocnici Ostrava a v Městské nemocnici Ostrava, které jsou podle 
metodiky používané v zahraniční literatuře obvykle vztaženy na lůžko akutní péče. 
Na základě informací ze zahraniční literatury jsem se pokusil o srovnání produkce odpadů 
na akutní lůžko, ze které vyplývá, že množství produkovaných odpadů je velmi silně 
ovlivněno ekonomickou úrovní srovnávaných zemí a dále se velmi liší privátní 
zdravotnická zařízení a státní. 

Pro technologické řešení doktorské práce jsem získal vzorek strusky/popela ze spalování 
zdravotnického odpadu ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde je odvážen i odpad 
produkovaný z Městské nemocnice Ostrava. Spalovna ve Fakultní nemocnici Olomouc je 
provozována firmou SITA CZ, a.s., odpady z Fakultní nemocnice Ostrava jsou v letošním 
roce spalovány ve spalovně průmyslového odpadu, kterou vlastní firma SITA, a.s. 
v Ostravě. Tato spalovna je pokládána  za nejmodernější zařízení tohoto typu ve střední 
Evropě. Zajišťuje bezpečné odstranění nebezpečných odpadů z průmyslových podniků. 
Disponuje kapacitou 2,3 t odpadů/hod. a umožňuje spalovat kapalné, kašovité, pastovité 
i pevné nebezpečné odpady. Vzhledem k tomu, že se do spalovny současně vozí a také se 
spalují různé druhy odpadů, nemohly být pro výzkum v rámci doktorské práce použity 
vzorky z této spalovny (nebyla by zajištěna dostatečná homogenita vedlejších produktů 
termické likvidace). Pro technologický výzkum, kterému předcházela mineralogická 
fázová analýza a identifikace chemického složení metodou RTG-fluorescence, byl použit 
vzorek strusky/popela z FN Olomouc, která deklaruje jednodruhové spalování odpadů. 
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Použití spaloven nebezpečných odpadů k odstranění odpadu ze zdravotnických zařízení 
patří k nejběžnější metodě v České republice. Některé druhy zdravotnických odpadů 
(vysoce infekční a patologicko-anatomické) je zákonem o zdravotních službách 
č. 372/2011 Sb. nařízeno zneškodnit spálením. Při spalování nebezpečného odpadu 
dochází ke zničení všech mikroorganismů a k výraznému zmenšení objemu a hmotnosti 
odpadu. Pro určité druhy odpadů je spalování dokonce nutné, zejména pro (RRA PK, 
2013): 

• ostré předměty 
• všechny patologicko-anatomické odpady (odpady z dialyzačních oddělení, krevní 

vzorky, placenty apod.) 
• léky a léčiva 
• cytostatika a odpady z onkologických oddělení 
• obvazy, pleny, oděvy na jedno použití, nebo jiné kontaminované odpady 
• ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit zdraví člověka 
či životní prostředí. 

Termická likvidace zdravotnického odpadu patří k nejdražším technologiím. Původně se 
ceny za termickou likvidaci pohybovaly okolo 3500,- Kč/tunu, v současné době se cena 
pohybuje okolo 1000,- Kč/tunu (ústní sdělení – SITA CZ, a.s.). Vzhledem k tomu, 
že například náklady na nakládání s odpady v Městské nemocnici Ostrava činí až 2 % 
z  nákladů na provoz nemocnice by bylo velmi dobré, kdyby se našla „cesta“ jak dále 
využít produkty ze spalování (struska/popel). 

Cílem doktorské práce je charakteristika produktů vznikajících při spalování odpadů 
produkovaných ve zdravotnictví z hlediska jejich dalšího možného využití a následné 
ověření jejich uplatnění aplikací technologických postupů. Pro dosažení cíle doktorské 
práce jsou definovány následující postupy: 

• Základní charakteristika popela/strusky vznikající při spalování odpadu 
vznikajícího ve zdravotnictví (Mineralogická fázová analýza, chemická analýza – 
celkový obsah prvků, vyluhovatelnost, ekotoxicita). Vyloučení nebezpečných 
vlastností těchto produktů. 

• Ověření možnosti využití popela/strusky ve stavebnictví snížením obsahu chloridů 
při zachování pucolánových/hydraulických vlastností materiálu. 

• Ověření možnosti získávání Ag z popela/strusky chemickým loužením. 
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2  Zpracování a likvidace zdravotnického odpadu 
Podle Směrnic o nejlepších dostupných postupech a nejlepší praxi z hlediska životního 
prostředí (BAT/BEP) Stockholmské úmluvy by se při rozhodování o způsobech nakládání 
s odpadem ze zdravotnických činností mělo v prvé řadě uvažovat o alternativních 
procesech, technikách a praxi, které lze využít obdobně, ale při nichž se netvoří a neunikají 
chemické látky uvedené v Příloze C Stockholmské úmluvy (UNEP 2001), jako jsou PCB, 
hexachlorbenzen, PCDD a PCDF (Petrova a Petrlík, 2008).  

Podle metodického pokynu MŽP ČR z července 2007 “Metodické doporučení k nakládání 
s odpady ze zdravotnictví – z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim 
podobných zařízení“ lze provádět dekontaminaci odpadu za účelem odstranění infekčnosti 
a spalování odpadu (MŽP, 2007). 

2.1  Úprava odpadu ze zdravotnictví dekontaminací 

Dekontaminace odpadu patří mezi metody, které jsou doporučeny pro snížení rizik 
plynoucích z infekčnosti odpadu (odstraňuje se jejich nebezpečná vlastnost H9 infekčnost) 
před jejich přepravou ze zdravotnického zařízení ke konečnému odstranění. 
Dekontaminace je úprava odpadu za účelem úplného odstranění biologických činitelů 
(např. sterilizace je definována jako úplná eliminace všech forem mikrobiálního života, 
včetně vysoce rezistentních spór), nebo redukce hladiny mikrobiální kontaminace 
(dezinfekce). 

52 výrobních společností se zabývá výrobou zařízení pro dekontaminace zdravotnických 
odpadů v USA. Mezi nejvýznamnější patří: BioSAFE Engineering, LLC, Bondtech 
Corporation, Gamma Waste Systems, Hawaii Bio-Waste Systems, Inc., MCM 
Environmental Technologies, Inc., MedClean Technologies, Inc., San-I-Pak Pacific, Inc., 
Stericycle, Inc., MedServe, Inc., Tempico, Inc., and The Mark-Costello Co. (Global 
Industry Analysts, Inc., 2012).  

Dekontaminace odpadu se provádí především u tříděných odpadů. K dekontaminaci 
odpadu ze zdravotnických zařízení je možné použít různé typy certifikovaných zařízení 
založené především na principech parní sterilizace, horkovzdušné sterilizace, mikrovlnném 
ohřevu apod. Sterilizace může probíhat: 

• Autokláv. 
• Mikrovlnná sterilizace. 
• Ozařování. 
• Chemická úprava. 
• Drcení (mechanická úprava/chemická sterilizace). 

Autokláv: dezinfekce párou je proces, který byl uzpůsoben pro zpracování zdravotnického 
odpadu. Existují dva obvyklé typy zařízení používané pro zpracování párou: autoklávy 
a retorty. Další technologií na bázi páry je jednotka, ve které se dezinfekce provádí pomocí 
vlhkého tepla a páry. Většina mikroorganismů zahyne při frekvenci 2450 MHz, pro 
testování účinnosti zařízení se používá bakterie Bacillus subtillis. Mezi výrobce autoklávů 
patří firma McGIll Air Pressure MSW Autoclaves a firma Truttnauer.  

Na území ČR je schválen výrobek společnosti CMB Maschinenbau und Handels GmbH 
ze Štýrského Hradce, aktivní člen skupiny Christof Group. Tato společnost vyvíjí 
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od roku 1995 progresivní řešení likvidace odpadu všech typů v oblasti zdravotnictví, 
jejímž základem je dezinfekční přístroj SINTION, který spočívá na kombinaci mikrovlnné 
technologie a nasycené páry (UNIPRO ALPHA PRAHA, 2005).  

MEDISTER 160 je vysokofrekvenční tepelný dezinfekční přístroj pro plně automatickou 
dezinfekci infekčních odpadů a kapalin. (Potenciálně) infekční odpad je tepelně 
dezinfikován prostřednictvím speciální HF (mikrovlnné) technologie. Za hlavní výhodu 
koncepčního využití autoklávu lze označit fakt, že v primárním segmentu nakládání 
s rizikovým odpadem jsou odbourány nebezpečné vlastnosti odpadu dekontaminačním 
procesem. Při jeho nakládce, transportu, vykládce a procesu likvidace nemůže dojít 
k žádným rizikům (zranění, infikování atd.), protože je manipulováno a nakládáno 
s odpadem kategorie O.  

Mezi procesy ozařování patří ozařování elektronovými paprsky, kobaltem-60 nebo 
ultrafialovým zářením. Při ozařování elektronovým paprskem se ke zničení 
mikroorganismů v odpadu používá sprška elektronů s vysokou energií. Ty způsobí 
chemickou disociaci a prasknutí buněčných stěn. Účinnost ničení patogenů závisí na dávce 
absorbované odpadem, která zase souvisí s hustotou odpadu a energií elektronů. 
Ozařováním se odpad fyzikálně nemění a je nutné jej zpracovat pomocí dezintegrátoru 
nebo drtiče, aby nebylo možno rozpoznat, co je v něm obsaženo (Petrova a Petrlík, 2008). 

Chemická úprava využívá pro zpracování zdravotnického odpadu dezinfekční činidla, 
jako je oxid chloričitý, chlornan sodný, kyselina peronová, fenol, kvarterní amonné soli, 
nebo suché anorganické chemické látky. Chemické procesy často zahrnují postupy jako je 
dezintegrace, drcení či míchání, aby byl odpad lépe vystaven působení chemického činidla. 
U některých nově vyvíjených technologií se jako chemické činidlo používá ozón (Petrova 
a Petrlík, 2008). 

Mechanické procesy: dezintegrace, drcení, zpracování kladivovými mlýny, míchání, 
promíchávání, třídění na kapalnou a pevnou část a zhutňování - doplňují další procesy 
zpracování. Mechanické zpracování může zajistit, že nelze rozpoznat, co je v odpadu 
obsaženo, a používá se ke zničení jehel a injekčních stříkaček, aby se minimalizovala 
možnost zranění a aby již nebyly použitelné. V případě tepelných procesů nebo procesů 
na chemickém základě mohou mechanická zařízení, jako drtiče a míchače, rovněž zlepšit 
předávání tepla nebo vystavit působení chemických dezinfekčních činidel větší povrch. 
Obrázek 1 znázorňuje zařízení STERISHRED 250, které pro sterilizaci využívá 
nízkoteplotní termický proces, který je současně doprovázen drcením materiálu. Kapacita 
se pohybuje v rozmezí od 25 do 250 kg/na jeden cyklus. 

 

 
Obrázek 1: STERISHRED 250 (Sterishred GmbH, 2011) 
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Mechanické procesy mohou výrazně zmenšit rozsah potřebné údržby. V některých státech 
musí být zpracovaný zdravotnický odpad před uložením na skládku upraven tak, aby 
nebylo možné rozpoznat, co je v něm obsaženo. V jiných státech předpisy vyžadují pouze 
to, aby nebyly rozeznatelné části těl. V mnoha zemích platí, že ostré předměty musí být 
rozlámány (nebo rozemlety) a upraveny tak, aby byly nepoužitelné, nebo zabaleny 
do obalů odolných proti proražení. Zařízení by měla u svých příslušných státních agentur 
ověřit, zda se na ně vztahují některé z těchto požadavků (Petrova a Petrlík, 2008). 

2.2  Spalování odpadu ze zdravotnictví  

Spalování odpadu ve spalovnách nebezpečných odpadů je nejčastějším odstraněním 
odpadu ze zdravotnictví v ČR. Odpady, které předtím nebyly podrobeny dekontaminaci 
nebo jinak zbaveny jiných nebezpečných vlastností, musí být spalovány v zařízení, které je 
projektováno a provozováno pro spalování těchto odpadů. Teplota pro spalování odpadu 
musí být dle doporučení WHO vyšší než 1000ºC. V zařízení spalovny nesmí být odpady 
skladovány, ale odstraněny bezprostředně po jejich dovozu do zařízení. Určité druhy 
odpadu ze zdravotnictví je nutno vždy spalovat: 

• infekční odpady, 
• všechny patologicko - anatomické odpady, 
• odpady z dialyzačních oddělení, krevní vzorky apod., 
• ostré předměty, 
• nepoužitelná léčiva a cytostatika, 
• chemické odpady, 
• ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit zdraví nebo životní 

prostředí, 
• obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny i po jejich 

dekontaminaci je rovněž doporučeno spalovat. 

2.3  Skládkování odpadu ze zdravotnictví 

Obecně je skládkování infekčních odpadů, nebezpečných chemických odpadů 
a  nepoužitelných léčiv, tedy většiny odpadu ze zdravotnictví v ČR, zakázáno. 
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3  Produkce odpadu ze zdravotnictví 
V České republice není dosud dostatečně vytvořen regulovaný systém pro nakládání 
s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpadu až po jeho odstranění samostatným 
právním předpisem. Nakládání se řídí obecnými právními předpisy pro odpadové 
hospodářství a vybrané části nakládání řeší předpisy v oblasti zdravotnictví (Zimová et al., 
2008). V roce 2007 byl Státním zdravotním ústavem vypracován technický podklad pro 
Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a jim podobných 
zařízení. Bylo uveřejněno ve Věstníku MŽP, částka 9, září 2007 (MŽP, 2007). Metodické 
doporučení však podle našich zkušeností nemá dostatečnou váhu a jednotlivá ustanovení 
nejsou často dodržována ani krajskými orgány, a to jak v oblasti nakládání s odpady, tak 
v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Specifické odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení jsou v Katalogu odpadu 
zařazeny do skupiny 18. Odpady ze zařízení humánní zdravotní péče jsou uvedeny 
v podskupině 1801.  

Podskupina 1801 - Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence 
nemocí lidí 

18 01 01  Ostré předměty (kromě č. 18 01 03)  
Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad (O/N) 
podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona o odpadech především s ohledem na šíření 
infekce: 

• Tato kategorie odpadu zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit 
pokožku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem 
souvisejícím se zdravotní péčí a s nimiž je spojeno potenciální riziko poranění 
a (nebo) infekce: jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, jehly s křidélky, bodce, 
skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelu, lancety, rozbité zkumavky…. 

• Odpady, s nimiž je spojeno riziko poranění, vyžadují zvláštní opatření k zabránění 
poranění při manipulaci ve zdravotnických zařízeních i mimo ně. Tento odpad musí 
být shromažďován odděleně od jiného odpadu. Shromažďovací prostředky musí 
být nepropustné, nepropíchnutelné a musí být uzavíratelné. Odpad nesmí být 
ukládán do papírových obalů nebo PET lahví. 

18 01 02  Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě 
č. 18 01 03) 
Pod toto číslo lze zařadit drobný anatomický odpad typu: vlasy, nehty, zuby, zbytky tkání 
po drobných ošetřeních, tkání určených k vyšetření, produkt potratu do ukončeného 
12. týdne těhotenství a další biologický materiál, včetně materiálu z úklidu míst, kde tento 
odpad vzniká. Tento odpad je určen ke spálení.  

18 01 03  Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce 
Patří sem odpady, které jsou kontaminovány krví, hnisem, tělními sekrety a výkaly apod. 
(tyto odpady mohou být nebo jsou kontaminovány podmíněně patogenními nebo 
patogenními mikroorganismy). 
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• Veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytku jídel a odpad ze všech prostor, 
kde muže dojít k jeho kontaminaci infekčním činitelem v množství, které 
způsobuje, že odpad je možno považovat za odpad s nebezpečnou vlastností 
„infekčnost“. 

• Vždy se pod toto katalogové číslo zařazují také použité pleny a inkontinentní 
pomůcky z infekčních onemocnění, nebo pleny a použité inkontinentní pomůcky 
od pacientů z jiných oddělení, kteří jsou nositeli zárodku infekčního onemocnění. 

• Do infekčního odpadu se zařazují také použité chirurgické materiály, použité 
kontaminované osobní ochranné pomůcky, odpad z laboratoří, dialyzačních 
zařízení, použitý obvazový materiál, odpad z laboratoří, kde se provádí 
mikrobiologické vyšetření (kultivační pudy s mikroorganismy). 

18 01 04  Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce 
Jde o odpady, které nejsou kontaminovány krví, močí, hnisem a jinými tělními tekutinami, 
prokazatelně neobsahující infekční agens. Patří sem také odpady prokazatelně zbavené 
nebezpečné vlastnosti H9 „infekčnost“ po dekontaminaci v zařízení k tomu určeném 
(např. autoklávy na infekční odpady, sterilizační přístroje, dekontaminační zařízení typu 
MEDISTER) 

Pleny a inkontinentní pomůcky, s výjimkou pacientů z infekčních oddělení, lze zařadit 
pod kat. č. 18 01 04 za předpokladu, že osoby používající tento výrobek nejsou nositeli 
zárodku infekčního onemocnění, že daný odpad neobsahuje infekční agens v množství, 
které by mohlo způsobit onemocnění člověka a jejich konečné odstranění bude zajištěno v 
max. lhůtě, vyplývající z § 10 odst. 5 vyhlášky MZ c. 306/2012 Sb. 

18 01 06  Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
Chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 
experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a obsahují nebezpečné chemické látky.  

18 01 07  Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 
Chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 
experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a neobsahují nebezpečné látky. 

18 01 08  Nepoužitelná cytostatika 
Odpad z cytostatických přípravků je odpad, který vzniká při výrobě a přípravě 
farmaceutických přípravků s cytostatickým účinkem, včetně léčby pacientů. Je nutno sem 
zařadit veškeré kontaminované materiály a použité ochranné pomůcky vznikající při 
přípravě cytostatických léčiv a z úklidu takových míst.  

Cytostatické látky mají mnohem nižší kvantitativní význam než ostatní léčiva. Ale 
z hlediska možného dopadu na životní prostředí jsou cytostatika významnou skupinou 
léčiv, díky jejich potencionálnímu riziku pro člověka a životní prostředí. Působení 
cytostatických léčiv není selektivní, proto jsou potencionálně karcinogenní, mutagenní 
a teratogenní pro všechny eukariotické organismy. Biologická rozložitelnost cytostatik 
je do značné míry nezávislá na způsobu působení a chemickém působení a většina 
účinných látek má nízkou biologickou rozložitelnost. Problém (vzhledem k nárůstu 
pacientů podrobujících se chemoterapii) – neexistuje spolehlivá metoda na odstraňování 
metabolitů cytostatik z odpadních vod: odstraňování cytostatik není efektivní a nejsou 
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efektivní ani přírodní procesy útlumu v environmentálních matricích (Zimová et al., 2011). 
Z obrázku 2 je zřejmé, že spotřeba cytostatik meziročně vzrůstá.  

 

 
Obrázek 2: Vývoj spotřeby cytostatik v roce 2006 – 2011 (Zimová et al., 2011) 

 

18 01 09  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 
Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou lhůtou použitelnosti (expirace) uchovávaná nebo 
připravená za jiných než předepsaných podmínek zjevně poškozená nebo nespotřebovaná. 
Nepoužitelná léčiva musí být zneškodněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení 
života a zdraví lidí včetně zvířat.  

18 01 10  Odpadní amalgám ze stomatologické péče 
Odpad vznikající v zubních ordinacích a všude tam, kdo dochází k ošetřování zubů. Odpad 
z ošetřování zubů je tvořen zbytky slin/pasty – rtuti s daným kovem při vyplňování 
a spravování zubů. (internet 1). 

V ČR bylo od roku 2002 do roku 2010 vyprodukováno celkem 252 331,72 t odpadu 
podskupiny 1801. Z toho: 

• 215 775,11 t bylo zařazeno do kategorie nebezpečného odpadu (tj. cca 85,5 % 
z celkové produkce této skupiny odpadů)  

• zbývajících cca 14,5 % z celkové produkce zdravotnického odpadu bylo zařazeno 
do kategorie ostatní odpady. 

Ve sledovaném období je patrná tendence ke stoupající produkci nebezpečného odpadu 
(obrázek 3).  

18 01 03 - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce. Produkce tohoto odpadu je dlouhodobě nejvyšší, činí 
207 421,75 t, což je cca 82,2 % z celkové produkce odpadu podskupiny 1801. Druhý 
nejvíce produkovaný odpad s kat. č. 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Vyprodukováno 
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30 796,55 t (cca 12,2 %). Třetí nejvíce produkovaný odpad s kat. č. 18 01 01 - Ostré 
předměty (kromě čísla 18 01 03). Vyprodukováno 6 513,13 t (cca 2,6 %). 

 

 
Obrázek 3: Vývoj produkce odpadů v roce 2002 – 2010 (Zimová et al., 2011) 

 

Podíl ostatních odpadů podskupiny 1801 včetně tekutých odpadů a cytostatik byl ve 
sledovaném období asi 3 %. Tekuté odpady zde nehrají žádnou roli, nejsou v evidenci 
většinou uváděny a pravděpodobně jediný způsob jejich odstranění (kromě látek 
uvedených pod 18 01 06, 18 01 07) je do kanalizace. Tabulka 1 uvádí materiálové složení 
odpadů (%) (Zimová et al., 2008). 

 

Tabulka 1: Materiálové složení odpadů (%) (Zimová et al., 2008) 

 Papír Plast Ostré předměty Buničina a textil 
Chirurgie 30,2 54,3 12,3 3,2 
Gynekologie 7,1 24,3 0 68,6 
Transfuzní 0 92,9 4,5 2,6 
Interní 100    
Anesteziologicko-resuscitační 33,5 60,2 4,9 1,4 
 

3.1  Metodika pro vyhodnocování množství produkovaného zdravotního 
 odpadu 

V rámci studia zahraniční literatury je zřejmé, že metodika pro hodnocení produkce 
zdravotnického odpadu je velmi složitá. Většinou se počítá na lůžka akutní péče 
a množstevní produkce se významně liší v závislosti na životní úrovni dosažené 
v jednotlivých zemích. Leybovich (2012) uvádí následující produkci zdravotnického 
odpadu: Severní Amerika 7 – 10 kg/lůžko/den, Jižní Amerika 3 kg/lůžko/den, Západní 
Evropa 3 – 6 kg/lůžko/den, Východní Evropa 1,4 – 2 kg/lůžko/den, v Asii pro bohaté země 
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2,5 kg/lůžko/den a chudší země 1,8 – 2 kg/lůžko/den. Pro všechna zdravotnická zařízení 
platí, že produkce ve státních nemocnicích je vyšší než v privátních. 

Průměrné množství produkovaných odpadů se na Taiwanu pohybuje v rozmezí 
2,41 - 3,26 kg/lůžko/den pro ostatní odpady vznikající ve zdravotnictví 
a 0,19 - 0,88 kg/lůžko/den infekčních odpadů. Ve fakultních nemocnicích vzniká 
až trojnásobně více infekčních odpadů než v menších nemocnicích (267,8 t/rok ve srovnání 
se 70,3 t/rok). Na základě regresní analýzy byla potvrzena závislost mezi počtem 
ošetřených pacientů a množstvím vyprodukovaných odpadů. Pro ostatní odpady byla 
dosažena hodnota koeficientu korelace r = 0,64 a pro infekční odpady r = 0,92. V rámci 
programu UNEP bylo deklarováno, že potenciálně infekční by mělo tvořit pouze 10 % 
odpadů produkovaných ve zdravotnictví a toto množství by se mělo dále snižovat až na 5% 
(Cheng et al., 2009). Množství produkovaných odpadů závisí na odpadářské legislativě a 
na ekonomické vyspělosti země (Prüss et al., 1999, Shapiro et al., 2000, Sakaguchi, 2001). 
Průměrná produkce zdravotnického odpadu na Taiwanu je mnohem vyšší než v Polsku 
2,6 kg/lůžko/den (Gluszynski, 1999), v Japonsku 0,25 kg/lůžko/den (Shapiro et al., 2000) 
a v Koreji 0,48 kg/lůžko/den (Mohee, 2005, Jang et al., 2006). Porovnání denní produkce 
zdravotnického odpadu pro jednotlivé země a Fakultní nemocnicí v Ostravě a Městskou 
nemocnicí v Ostravě je uvedeno na obrázku 4.  

 

 
Obrázek 4: Porovnání produkce zdravotnického odpadu na lůžko/den. FNO – Fakultní nemocnice Ostrava, 

MNO – Městská nemocnice Ostrava Fifejdy. 

 

Produkci odpadů v Řecku a Turecku porovnával Graikos et al. (2010). Na základě 
statistických informací z 95 zdravotnických zařízení bylo zjištěno, že ve státních zařízeních 
je denní produkce zdravotnických odpadů 273 g/lůžko/den a v privátních zařízeních je 
239 g/lůžko/den. Nebezpečné odpady tvoří 1204 g/na obsazené lůžko/den. Jiné hodnoty 
pro Řecko publikoval Komilis et al. (2012), který sledoval produkci nebezpečných odpadů 
ze 132 zdravotnických zařízení v Řecku. V univerzitních nemocnicích se produkce 
nebezpečného odpadu pohybovala od 0,012 kg/lůžko/den až po 0,72 kg/lůžko/den. 
V privátních nemocnicích byla produkce nebezpečného odpadu nižší od 0,012 do 
0,49 kg/lůžko/den. Nejvyšší produkce byla na porodnickém oddělení. Infekční odpady 
tvořily 10 % z nebezpečných odpadů a v případě univerzitních nemocnic až 50 %. 
Birpinar et al. (2009) uvádí pro 192 zařízení v Turecku vyšší produkci odpadů 
630 g/lůžko/den. 
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3.2  Porovnání produkce odpadů ve Fakultní nemocnici Ostrava 
 a Městské nemocnici Ostrava 

Pro porovnání produkce odpadů ve FNO a MNO jsem získal data za posledních 5 let, které 
jsem doplnil o počet akutních lůžek, počet hospitalizovaných pacientů a počet ambulantně 
ošetřených pacientů. Pro výpočet celkové produkce odpadů jsem měl k dispozici hmotnost 
pro skupiny odpadů, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

90101 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 

90104 Roztoky vývoje a ustalovačů 

90107 O Fotografický film a papír obsahující stříbro 

130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

140603 N Jiní rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 

150102 O Plastové obaly 

105104 O Kovové obaly 

150107 O Skleněné obaly 

150110 N Obaly obsahují zbytky nebezp. Látek 

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály 

160211 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

160213 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 

160214 O Vyřazená zařízení 

160507 N Vyřazené anorg. chemikálie - nebezp. látky 

160601 N Olověné akumulátory 

160602 N Ni-Cd akumulátory a baterie 

170401 O Měď, bronz, mosaz 

170403 O Olovo 

108102 O Části těla a orgány včetně krevních vaků 

180103 N Odpady - prevence infekce 

180106 N Chemikálie - nebezpečné látky 

180109 N Jiná nepoužitelná léčiva pod čísle 180108 

200101 O Papír a lepenka 

200102 O Sklo 

200121 N Zářivky a odpad obsahující Hg 

200132 N Jiná nepoužitelná léčiva pod čísle 200131 

200133 N Baterie a akumulátory zařazené pod číslem 160601 

200201 O BRO 

200203 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

200301 O Směsný komunální odpad 

200307 O Objemný odpad 
 

Informace o množství produkovaných odpadů byly zpracovány dvěma způsoby. Produkce 
odpadů na pacienta (ambulantní + hospitalizovaní/rok) a dále produkce odpadů na lůžko 
akutní péče. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 5 a 6. 
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Obrázek 5: Produkce odpadů na pacienta kg/rok pro FNO a MNO 

 

 
Obrázek 6: Produkce odpadů na lůžko kg/den pro FNO a MNO 

 

Na obrázku 7 je uvedena roční skladba produkovaných odpadů ve FNO, ze které vyplývá, 
že zdravotnický odpad a SKO jsou produkovány přibližně ve stejném poměru. 

Na obrázku 8 je znázorněn časový vývoj procentuálního složení odpadů produkovaných 
ve FNO. Z obrázku je zřejmé, že produkce zdravotnického odpadu v čase mírně klesá 
ze 49 % na 43 % v roce 2012, což je kompenzováno nárůstem biologicky rozložitelného 
odpadu.  
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Obrázek 7: Roční skladba produkovaných odpadů ve FNO 

 

 
Obrázek 8: Procentuální složení produkovaných odpadů ve FNO 

 

Kromě zdravotnického odpadu se v nemocničních zařízeních produkuje směsný komunální 
odpad a biologicky rozložitelný odpad (obrázek 9 a 10). Produkce směsného komunálního 
odpadu v těchto zařízeních často souvisí i se stavebními a rekonstrukčními úpravami 
v těchto zařízeních.  

Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) v posledních 5 letech mírně vzrůstá 
(přibližně o 1 až 2 hmotnostní % ročně), což je dáno zejména vzrůstající životní úrovní 
obyvatelstva. Složení SKO prochází v posledních letech vývojem, který je možno 
charakterizovat postupným zvyšováním podílu biologicky rozložitelných složek ze 40 % 
v roce 1995 na 54 % v roce 2010, 56 % v roce 2013 s předpokladem růstu až na 60 % 
v roce 2020. V komunálním odpadu spalitelný odpad reprezentuje 12 %, plasty 11 %, papír 
12 %, biologicky rozložitelný komunální odpad 17 %, textil 5 %, sklo 5 %, elektroodpad 
1 %, kovy 2 % a ostatní odpad 35 %. Ze skladby odpadů lze předpokládat, že spalitelnou 
část tvoří až 67 %. Skladbu biologicky rozložitelného komunálního odpadu v separovaném 
komunálním odpadu tvoří 18 % papír, 34 % zahradní odpad a 48 % kuchyňský 
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odpad (Hřebíček et al., 2007). Průměrný obyvatel České republiky vyprodukoval 317 kg 
odpadu v roce 2011, z toho se množství BRKO pohybuje v rozmezí 60 – 120 kg/rok. 
V jiných studiích se uvádí koncentrace BRKO přibližně 40 až 60 hmotnostních % 
(Hřebíček et al., 2011). 

 

 
Obrázek 9: Produkce BRO a SKO ve FNO přepočtená na počet lůžek akutní péče a na počet ošetřených 

pacientů 

 

Z obrázku 9 je zřejmé, že produkce SKO ve FNO je cca dvojnásobně vyšší než je 
celostátní roční produkce obyvatele ČR (317 kg/rok). Na druhou stranu pokud přepočteme 
SKO na počet ošetřených pacientů je roční produkce velmi nízká. Důležitá je ale hodnota 
na počet lůžek akutní péče. V tomto případě je zřejmé, že se ve FNO nedostatečně třídí 
SKO. Podstatně nižší hodnoty produkce SKO i BRO vykazuje MNO, kde v roce 2012 byla 
produkce SKO na lůžko akutní péče pouze 157 kg, což je cca 4 násobně méně než ve FNO. 
Při přepočtu na počet ošetřených pacientů je produkované množství v MNO také 4x nižší 
než ve FNO (obrázek 10).  

 

 
Obrázek 10: Produkce BRO a SKO ve MNO přepočtená na počet lůžek akutní péče a na počet ošetřených 

pacientů 

 

Na obrázku 11 jsou uvedeny náklady, které platí MNO za likvidaci odpadů. Náklady 
představují cca 2 % celkových nákladů na provoz městské nemocnice – MNO. 
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Obrázek 11: Náklady za likvidaci odpadů v MNO 
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4  Chemické složení odpadů z hlediska obsahu rizikových látek 
Prošková (2012) zpracovala studii „Vlivy provozu nemocnic na životní prostředí a zdraví 
lidí a návrh opatření k jejich zmírnění“ pro občanské sdružení ARNIKA, která byla 
financována z prostředků SFŽP a MŽP.  

4.1  Plasty 

V rámci studie byla věnována pozornost zejména ftalátům, tedy esterům kyseliny ftalové 
obsaženým v měkčeném PVC, ze kterého je vyráběna celá řada zdravotnických výrobků 
na jedno použití. Jedná se o výrobky, které přicházejí do bezprostředního kontaktu 
s pacientem. S PVC je možné se setkat také v prostorech nemocničních pokojů, sálů, nebo 
kanceláří, a to např. v podobě podlahové krytiny, rámů oken, či čalounění nábytku. Vedle 
PVC se jako problematické mohou jevit i další plasty, a to zejména kvůli škodlivým 
příměsím, jako jsou bromované zpomalovače hoření či bisfenol A. Mezi další chemické 
látky s negativním působením patří např. bromované zpomalovače hoření (BFRs), 
organochlorované pesticidy (OCPs), chlorbenzeny či perfluorované látky (PFCs). 
Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxylfenyl)propan, BPA) patří mezi nejvíce používané chemické 
látky na světě a je jednou z hlavních přísad plastových výrobků. Uplatnění nalézá zejména 
při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových lepidel. Další škodlivé látky 
se nacházejí v čistících a dezinfekčních prostředcích (Prošková, 2012). V následujícím 
přehledu je uveden plastový materiál na jedno použití (Prošková, 2012):  

Zdravotnické výrobky na jedno použití 

Krevní deriváty a transfuze 

• Okruhy pro plazmaferézu. 
• Krevní vaky a hadičky. 
• Okruhy mimotělního okysličování. 

Odsávačky mléka 

• Hadičky používané pro odsávání mléka. 

Soupravy pro tělesné tekutiny 

• Dialýza, peritoneální, drenážní vaky. 
• Močové sběrné vaky, urologické katetry a zavodňovací soupravy. 
• Systémy pro drenáž ran: vaky a hadičky. 

Výrobky pro enterální výživu 

• Soupravy pro enterální výživu (vaky a hadičky). 
• Nasogastrické sondy. 
• Hadičky pro odsávání mléka. 

Vyšetřovací rukavice 

Výrobky pro nitrožilní terapii 

• Katetry. 
• Vaky a roztoky. 
• Hadičky. 

Výrobky pro léčbu ledvin 

• Hemodialýza: hadičky pro transporty krve a katetry. 
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• Peritoneální dialýza: vaky pro dialýzu, přívodní a odvodní hadičky.  

Balení zdravotnických výrobků 

• Balící folie. 
• Za tepla tvarované podnosy pro příjem, diagnostické nástroje a zdravotnické 

pomůcky. 

Výrobky pro pacienty 

• Misky do postele. 
• Emitní misky. 
• Podložní mísy. 
• Močové láhve. 
• Studené a teplé balíčky a ohřívací podložky. 
• Dlahy pro dolní končetiny. 
• Nafukovací dlahy a balíčky na ošetření zranění. 
• Identifikační karty a náramky pacientů. 

Výrobky pro respirační terapii 

• Aerosolové a kyslíkové masky, stany a hadičky. 
• Endotracheální a tracheostomické kanyly. 
• Zvlhčovače, sterilní vodní vaky a hadičky. 
• Nosní kanyly a katetry. 
• Resuscitační vaky. 
• Odsávací katetry. 

Kromě těchto výrobků se plastové výrobky používají pro trvalé výrobky, nábytek, krytiny, 
okna, kancelářské potřeby apod.  

Jedním z nejvýznamnějších problémů používání PVC je obsah ftalátů, které se používají 
k jeho změkčení a zlepšení pružnosti a zpracovatelnosti. Nejběžnějším ftalátem je DEHP, 
tj. di(2-ethylhexyl) ftalát [nebo také bis(2-ethylhexyl) ftalát]. V případě jednorázových 
zdravotnických pomůcek, existuje celá řada jiných variant, které jsou ale významně dražší 
(výrobky na bázi polyolefinů (polypropylen/polyetylen), polyuretan, etylen vinyl acetát 
a silikon (obrázek 12). 

 

 
Obrázek 12: Vhodnost použití jednotlivých plastů z hlediska jejich dopadů na životní prostředí (Lent. Rossi, 

2006 in Prošková, 2012). ABS – akrylonitril butadien styren, EVA – etylen vinyl acetát, PET - polyethylen 

tereftalát, PEX – polyetylen, PVC – polyvinyl chlorid, TPO – termoplasty-polyolefín. 
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Druhým problémem použití PVC ve spotřebním nemocničním materiálu je spalování 
odpadů s obsahem chloru. PVC se rozkládá v teplotním rozmezí 200 – 400 oC za vzniku 
HCl. Při pyrolýzní teplotě 310°C se ve formě HCl uvolní až 90 % přítomného chloru 
(Zevenhoven et al., 1997). Výskyt chloru v plastech tak ovlivňuje nejen korozi spalovacího 
zařízení, ale také ovlivňuje tvorbu PCDD/PCDF (Wirts et al., 1998, Kim et al., 2004, 
Buekens a Cen, 2011). Jak uvádí Trozzi et al. (2009), emise, které se uvolňují při spalování 
zdravotnického odpadu, reprezentují 0,1 – 1 % z celkových produkovaných emisí POPs 
(PCDD/PCDF, hexachlorbenzen, trichloretylen, tetrachlorethylen, trichlorethan a PAU). 

Rozdíl mezi zdravotnickým odpadem a SKO se například projevuje v koncentraci chloru. 
Ve zdravotnickém odpadu pochází 50 – 86 % chloru z PVC, zatímco v SKO pochází pouze 
38 – 66 % chloru z PVC, což činí asi 5,3 až 7 kg chloru/t SKO (Jacquinot et al., 2000). 
PVC navíc ovlivňuje koncentraci Cd v odpadu, cca 10 % z celkového obsahu Cd připadá 
na jeho použití jako změkčovadla v plastech. Množství chloru vázaného v plastech 
ovlivňuje spotřebu neutralizačního činidla při spalovacích procesech (CaO, CaCO3, 
NaHCO3, NaOH) pro splnění emisních limitů. Vysoká koncentrace chloru má pouze malý 
vliv na transfer těžkých kovů mezi strusku/popel, popílek a plynnou fázi. Spalování PVC 
zvyšuje přibližně dvojnásobně koncentraci rozpustných solí (chloridů Ca, Na a K). 
Z těžkých kovů se jako stabilizátory při výrobě plastů používají Pb (0,5 – 2,5 %), 
Ba (0,1 - 0,3 %), Zn (<0,1 %) a Sn (0,3 – 0,5 %) (Jacquinot et al., 2000). 

Zdravotnická zařízení představují z hlediska používání čistících a dezinfekčních prostředků 
velmi specifické prostředí, ve kterém je kladen zvýšený důraz na likvidaci patogenních 
mikroorganismů. Mezi nejběžněji používané aktivní chemické látky v čistících, 
resp. dezinfekčních, prostředcích patří kvartérní amoniové sloučeniny, fenoly, chlór, 
alkoholy, aldehydy, jód a oxidační činidla (peroxid vodíku, kyselina peroctová). 

V tabulce 2 je uveden přehled výrobků z plastů, které se nakupují na dobu 6 měsíců 
pro provoz Městské nemocnice Ostrava. Nákup materiálů z plastů pro roční provoz 
nemocnice představuje cca 12 – 13 milionů korun.  

 

Tabulka 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 6 měsíců, 

včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 
3B instruments-lékařské Z00002890 Manžeta těs.1287-29-05 - 29-60 1 KS 

 
 
 
 
 
 

A.M.I.-Analytical Medical 
 
 
 
 
 

Z00002667 Spojka vrapová 038-61-310 200 KS 

Z00002689 Flow sensor single use 281637 50 KS 

Z00002701 HME Booster T-kus 301-001-001š 30 KS 

Z00002729 Hadička O2 032-10-060 900 KS 

Z00002767 Husí krk kol.038-61-316 3 600 KS 

Z00002874 Kys. brýle pro dos.032-10-101 2 700 KS 

Z00002885 Maska s mikroneb. a náustkem 50 KS 

Z00002910 Maska kyslík 032-10-002 300 KS 

Z00002955 Mikroneb. s T-kus 032-10-005 50 KS 

Z00002957 Maska s mikroneb. 032-10-007 650 KS 

Z00003296 Umělý nos typ P01947 1 300 KS 

Z00003343 Vzduchovod ústní č.3,4 50 KS 

Z00008057 Maska anes.dosp 038-51-400/410 10 KS 
ARID s.r.o. Z00002889 MPIS-401 Micropunkt.introduc.s 15 KS 

 
ASQA a.s. 

 

Z00002858 Konektor otočný 100-250-001 10 KS 

Z00002966 Minipack 1 LOCKIT 100/391/128 210 KS 

Z00003036 Zavaděč tracheal. 100/123/515 10 KS 
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Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

 
 
 
 
 
 
 

ASQA a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z00003100 Rourka endo.100/199/050-65 s.m 140 KS 

Z00003101 Rourka trach.100/141/045- b.m. 170 KS 

Z00003163 Spinocan G27 100/496/127 180 KS 

Z00003220 Svorka Pean PH A-R88 100 KS 

Z00003239 TK s manžetou 100/800/060 VZ 60 KS 

Z00003246 Trach.rour.arm.100/110/070-90 80 KS 

Z00003353 Zavaděč trach.100/120/200,300 10 KS 

Z00006939 Lžíce laryng.DS2940.150.20-5 200 KS 

Z00008494 TR soft seal 100-199-050 60 KS 

Z00008495 TR soft seal 100-199-055 80 KS 

Z00008496 TR soft seal 100-199-060 80 KS 

Z00008497 TR soft seal 100-199-065 60 KS 

Z00008498 TR soft seal 100-199-070 180 KS 

Z00008499 TR soft seal 100-199-075 760 KS 

Z00008500 TR soft seal 100-199-080 760 KS 

Z00008501 TR soft seal 100-199-085 300 KS 

Z00008502 TR soft seal 100-199-090 780 KS 

B.Braun Medical s.r.o. 
 

Z00002587 Certofix mono S420 4160304 10 KS 

Z00002591 Certofix trio S730 4163306 50 KS 

Z00002593 Certofix trio V720 10 KS 

Z00002642 Discofix 3 ventil otoč.4095111 100 KS 

Z00002674 Certofix set 4163311P-S1 40 KS 

Z00002756 Hepafix G16 1,6mm 4801164 25 KS 

Z00002773 Intrafix safeset 4063000 180cm 200 KS 

Z00002774 Infusomat-inf.soupr. 8700036SP 700 KS 

Z00002780 Introcan W G24,22,20 křid. 500 KS 

Z00002942 Medifix Intrafix Air 4276620 300 KS 

Z00002961 Perifix filtr. soupr. 4514017C 20 KS 

Z00002964 Mini-Spike plus s filt.4550234 300 KS 

Z00002965 Mini-spike plus bez f.4550242 700 KS 

Z00003032 Omnifix 10 ml 4617100V 100ks 16 BAL 

Z00003035 Omnifix 50ml se záv.4617509F 15 000 KS 

Z00003052 Perfusor-inf.soupr. 8722870 700 KS 

Z00003053 Perican G18x3 1/4 4512383 50 KS 

Z00003062 Pleurofix s tr.vent. 4461002 100 KS 

Z00003122 Sáček dren H28566U 20ks 1 BAL 

Z00003143 Infusomat opaq.8700125 100 KS 

Z00003148 Souprava infus. 4062957E 50 000 KS 

Z00003159 Spinocan G18 růžová 4501390 75 KS 

Z00003160 Spinocan G22 120mm 4506090 25 KS 

Z00003162 Spinocan G25 4505905 oranžová 350 KS 

Z00003171 Spojka 4438450 60 KS 

Z00003189 Sterican zelený 0,80x50 100 KS 

Z00003190 Sterican im-hl.0,9x70mm žlutá 1 KS 

Z00003194 Stimuplex-A jehla 50 4894502 50 KS 

Z00003248 Taky-Spike zel.2902802 5 000 KS 

Z00003301 Ureofix 112+sáček 2l 28431 175 KS 

Z00003365 Zátka KOMBI Z676004 70 000 KS 

Z00008143 set k ent. výž. 8721750 30 KS 

 
BIOMEDICA ČS, s. r.o. 

 

Z00002759 Plášť velký 42560 6 KS 

Z00002782 Konektor Tego AA-D1000 30 KS 

Z00003073 Rampa 5koh. H4048 H2209 180 KS 

Z00003376 Kohout trojc. M9000 Lopez Valv 150 KS 
CHEIRÓN a.s. 

 
Z00002948 Micronebuliz. 013-008-001 Chei 400 KS 
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Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

CHEIRÓN a.s. 

Z00002950 Mikrokyvety Hb 201 111708 2 BAL 

Z00002951 Mikronebul.s T-tub.013-008-004 100 KS 

Z00002953 Mikronebuliz. 013-008-003 50 KS 

Z00003025 Kabel pro elektrody Ambu 1741 1 KS 
COMESA, spol. s r.o. Z00002712 Hadice ods.sil. 8/13 200820 18 KS 

 
 
 
 
 
 
 

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z00002599 Cévka Nelaton 07.090...100 300 KS 

Z00002601 Cévka Nelaton CH 07.032....100 100 KS 

Z00002608 Cévka Tiemann 07.091...200 200 KS 

Z00002650 Cévka ženská CH12 d. 15cm 400 KS 

Z00002651 Cévka ženská CH14 d. 15cm 200 KS 

Z00002715 Hadice silikon 5x7 200515 3 ROLE 

Z00002716 Hadice silikon 5x9 34.0.0.108 1 BAL 

Z00002717 Hadice sili. 6x9 34.000.00.109 5 ROLE 

Z00002778 Kanyla 76.333.00.001 KNOPF 60 KS 

Z00003026 Odsávací souprava Orthopedic 360 KS 

Z00003051 Pean umělohmotný 0 KS 

Z00003058 Pinzeta jednorázová sterilní 3 000 KS 

Z00003076 Přerušovač sání 07.031.00.000 3 700 KS 

Z00003087 Drenofast 400ml 05.000.22.803 1 000 KS 

Z00003153 Souprava odběr trch.sekr.21215 660 KS 

Z00003367 Zátka-moč.katetr 07.037.00.000 3 900 KS 

Z00008215 Hadice spoj. 07.068.30.300 480 KS 

Z00008216 OptiFlo 43.004.59.160-141 50 KS 

DARTIN spol. s r.o. Z00002553 Aplikátor Infant Flow MR850 10 KS 

Z00006750 Infant flow komora MR225 20 KS 

DIALAB spol. s.r.o. 

Z00002539 Adapter Luer 450070 1 000 KS 

Z00003308 Vacuette 6 serum s povl.456092 1 500 KS 

Z00003309 Vacuette EDTA 454087 400 KS 

Z00003314 Vacutainer systém 450076 600 KS 
DINA-HITEX spol. s r.o. 

 
Z00003116 Sada na klystýr 22800012 1 100 KS 

 
 

Formed spol. s r.o. 
 
 

Z00002733 Hadice Medela 7/12mm 10 M 

Z00002940 Medela vak 2,5 litry 1 120 KS 

Z00005600 Medela vak 1,5L 80 KS 

Z00008149 Láhev k medela vak. 2,5l 2 KS 
Fresenius Kabi s.r.o. Z00003364 Zátka IN 8501502 1 000 KS 

 
 

GPS Praha s. s r.o. 
 
 

Z00002580 Brýle O2 dětské 1602-7-50 7mm 11 KS 

Z00002829 Katetr jednolu.+trokar 561043 11 KS 

Z00002831 Katetr jednolum.+trokar 561050 7 KS 

Z00003133 Sonda enterální CH12 721252 9 KS 

Z00003259 Triflo II-pom.k nácviku dých. 10 KS 
HEBIOS s.r.o. Z00005186 Zkumavky A-K-FIX mit Autos. 1 BAL 

 
HZZ a.s. 

 

Z00002626 Hadice odsáv. 3m CH25 5813303 100 KS 

Z00008561 Hadice ods. 1,8m 5823184 2 KS 
JK Trading, s.r.o Z00002678 Quikread CRP+Capilary134191 7 KS 

Kardio VS Z00002844 Katetr urol.sil.KVS15107 CH20 20 KS 

Z00006135 Drén-T PVC 560052,3,4 10 KS 

MEDIFORM spol. s r.o. 

Z00002562 Souprava transfuz. Sangodrop 5 000 KS 

Z00002601 Cévka Nelaton CH 07.032....100 100 KS 

Z00002629 Cévka odsávací s reg.CH14 300 KS 

Z00002630 Cévka odsávací s reg.CH16 3 300 KS 

Z00002631 Cévka odsávací s reg.CH18 4 500 KS 

Z00002639 Odsávací systém CH14 02-011-1 58 KS 

Z00002666 Set s regul. průtoku DF300 900 KS 

Z00002669 Trubice rektální CH25 délka 40 700 KS 

Z00002670 Trubice rektální CH28 délka 40 250 KS 



MUDr. Marian Starý: Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich 
využití 

 

 

2013                                                                                                                                    21 
 

Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

MEDIFORM spol. s r.o. 

Z00002752 Hadička unicath PN 1220 80 BAL 

Z00002760 Hemodialyzační set A/V 1484 3 075 KS 

Z00002895 Manžeta přetlaková DIB 500 20 KS 

Z00003063 Pleurální set 48.00.000 40 KS 

Z00003082 Rampa se 3 kohouty RP 3000M 20 KS 

Z00003083 Rampa se 4 kohouty RP 4000M 20 KS 

Z00003117 Soupr.ods.Yank.č.10 35.104 205 BAL 

Z00003152 Soupr.ods.Yankauer č.6 06.510 55 KS 

Z00003175 Spojka asymetrická 4 - 7 20 KS 

Z00003181 Spojka sym. 4-4 200 KS 

Z00003182 Spojka sym. 7-7 75103 100 KS 

Z00003256 Transflo přepouš.trn 90100000 300 KS 

Z00003302 Mirometer hod. diurz. 08M06050 220 KS 

Z00008466 Cévka redon CH10 28 otvorů 600 KS 

Z00008470 Cévka redon CH8 56 otvorů 200 KS 

Z00008471 Cévka redon CH10 56 otvorů 400 KS 

Z00008472 Cévka redon CH12 56 otvorů 200 KS 

Z00008490 Trubice žaludeční CH14 80cm 100 KS 

Z00008491 Trubice žaludeční CH16 80cm 200 KS 

Z00008492 Trubice žaludeční CH18 80cm 750 KS 

Z00008493 Trubice žaludeční CH20 80cm 250 KS 

Z00008505 Trubice žaludeční CH22 80cm 100 KS 

MSM, spol. s r.o. 

Z00002572 Okruh dýchací 50421094 1 330 KS 

Z00002575 Rourka edotr. SUM 28-5500 40 KS 

Z00002939 Filtr bakterialní VF-2310 690 KS 

Z00003106 Rourka trach.perf.27-3000-8000 70 KS 

Z00003304 Uzávěr Luer /klobouček/394090 800 KS 
Medin a.s. Z00003064 Pohár na moč 250ml 15 KS 

Medtronic Czechia, s.r.o. Z00008212 Senzor enlite glukoze MMT7008A 20 KS 
Mölnlycke Health Care, s.r.o. Z00003214 Velká céva 97050365-01 1 BAL 

PHOENIX a.s. Z00002595 Compat universal PS A2292085 360 KS 

Z00002679 Flocare Pack set 800pump-35147 280 KS 

PROMEDICA Praha Group a.s. 

Z00002633 Cévka pro novorozence CN-01 1 000 KS 

Z00002878 Kanyla růžová G20 1385 11 000 KS 

Z00002879 Kanyla modrá G22 1285 19 500 KS 

Z00002880 Kanyla žlutá G24 1185 1 400 KS 

Z00003030 Omnican 1ml 202217P05Z 100ks 170 BOX 
PURO-KLIMA, a.s. Z00005169 Hadička spirom. 717-0442-00 5 BAL 

Pharmos, a.s. 

Z00002608 Cévka Tiemann 07.091...200 12 KS 

Z00002613 Cévka Tiemann CH14 581100 54 KS 

Z00002614 Cévka Tiemann CH18 581102 30 KS 

Z00002634 Cévka pro tamp.jícnu 6,7mm 11 KS 

Z00002710 Jehla inj. žlutá 0,90x70 terum 4 BAL 

Z00002826 Katetr Tiemann CH16 581101 50 KS 

Z00003065 Pohár na moč 100ml PH 20 KS 

Z00003088 Redovac s víčkem 711231 57 KS 

Z00003177 Dudlík Baby-Nova silikon. 58 KS 

Z00003187 Jehla inj. oranž. 0,5x25 400 KS 

Z00003200 Střička PVC 250ml 5 KS 

Z00003273 Trubice rektální 573101 2/4 20 KS 

Z00003356 Zkumavka PH 10ml 20ks 711308 110 KS 

Z00003358 Zkumavka nest.5ml 50ks 711307 720 BAL 

Z00003377 Stříkačka inj. 20ml Chirana 50 48 BAL 

Z00005299 Jehla Novofine 31Gx6mm 2 KS 
Sarstedt s. r.o. Z00002542 Adapter pro odběr 14.1205 10 000 KS 
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Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

Sarstedt s. r.o. 

Z00002554 Box chladící 95.1123 přeprav. 2 KS 

Z00002559 Astrup.Li-heparin 05.1147.020 8 000 KS 

Z00002721 Mirozkumavka 41.1350.005 200 KS 

Z00002803 Jehla zelená 85.1162 Sarstedt 44 000 KS 

Z00002804 Jehla černá 85.1440 Sarstedt 8 000 KS 

Z00002805 Jehla žlutá 85.1160 Sarstedt 16 000 KS 

Z00002887 Monovette 04.1913.100 2,6 Na H 500 KS 

Z00002888 Monovette 4,9ml 04.1934 serum 3 000 KS 

Z00002946 Microvette 500 Edta 20.1341 1 100 KS 

Z00002947 Microvette 500 SE 20.1343 800 KS 

Z00002959 Mikrozkum.Eppendorf s v.72.690 75 000 KS 

Z00002962 Mikrozkumavka žl1,5 72.690.478 4 500 KS 

Z00002975 Monovette 2,7ml serum 05.1557 4 000 KS 

Z00002976 Monovette 3,5ml 06.1690.001 FW 10 500 KS 

Z00002977 Monovette 7,5ml 01.1604 trop. 500 KS 

Z00002978 Monovette 4,9ml 04.1936 trop. 2 000 KS 

Z00002979 Monovette serum 2,6ml 04.1904 100 KS 

Z00002980 Monovette-S 01.1605.001 K3 Ed 3 500 KS 

Z00002981 Monovette-S 01.1728.001 neutr. 1 600 KS 

Z00002982 Monovette-S 2,6ml 04.1901 KO 60 000 KS 

Z00002985 Monovette-S 2,9ml 04.1902 koag 28 000 KS 

Z00002987 Monovette-S 4,5ml 05.1104 63 000 KS 

Z00002988 Monovette-S 7,5ml 01.1601 Bio 10 000 KS 

Z00002989 Monovette-S 06.1668.001 500 KS 

Z00002990 Monovette-S 06.1664.001 500 KS 

Z00002991 Monovette-Urin 10ml 10.252 9 728 KS 

Z00002992 Monovette-Urin 10ml 10.253 sta 0 KS 

Z00002993 Monovette-Urin ste. 10.253.020 0 KS 

Z00002994 Monovette-Urin ster.10.252.020 400 KS 

Z00003371 Škrtidlo 95.1007 50 KS 

Z00003373 Špička modrá 70.762 1000ks 10 BAL 

Z00003378 Špička žlutá 70.760.002 1000ks 30 BAL 

Z00007875 Monovette 05.1168.001 2,7ml 550 KS 

Z00008220 Mikrozk. 1,3ml 41.1392.005 500 KS 

Z00008221 Mikrozkum. 1,3ml 41.1395.005 700 KS 
Schubert CZ spol. s r.o. Z00002811 Stříkačka izulín. 320829 0,3ml 1 BAL 

Covidien ECE s.r.o. 

Z00002675 Filtr Barrierbac-S 350/5879 150 KS 

Z00002693 Kangaro pump 482400 3 KS 

Z00002699 Kabel propoj. Jack 502-0410 1 KS 

Z00002808 Kangaroo pump set 717340 1814 72 KS 

Z00003100 Rourka endo.100/199/050-65 s.m 20 KS 

Z00003124 Set enter. Kangaroo 777304 30 KS 

Z00003139 Sonda Levin 8888-265033 CH18 400 KS 

Z00003263 Trub.nasofaryng. 8mm 247056 80 KS 

Z00003266 Trubice nas.6mm.8888247023 30 KS 

Z00003343 Vzduchovod ústní č.3,4 220 KS 

UNOMED spol. s r.o. 

Z00002754 Ventil drenážní 668,00 2 KS 

Z00002796 Sonda žaludeční 390.16 6F/100 50 KS 

Z00002814 Kanyla tracheostom.523.33,36,3 8 KS 

Z00002819 Sonda žaludeční 390.18 18F/100 50 KS 

Z00002822 Lifecath PICC 1294.15 5F 4 KS 

Z00002834 Drén hrudní, trokár 636.18 20 KS 

Z00002865 Trubice žal. Levin CH21 391,21 50 KS 

Z00003017 Arteriosel G20/8 115,0901 5 KS 

Z00007090 Biovystar inf.ramp.5828.243-53 60 KS 
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Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

UNOMED spol. s r.o. 

Z00008460 Cévka ods. bez reg. CH10 2 400 KS 

Z00008462 Cévka ods. bez reg. CH14 2 400 KS 

Z00008463 Cévka ods. bez reg. CH16 2 400 KS 

Z00008464 Cévka ods. bez reg. CH18 2 400 KS 

VBM lékarská technika s.r.o. 

Z00002662 Endotape or/nas. 40-8018-044 130 KS 

Z00002765 Husí krk 65-00-160 40 KS 

Z00002835 Katetr odsávací 30-57-305 3 KS 

Z00002857 Adaptér trychtýř. 30-58-060 1 KS 

Diagnostic Pharmaceuticals, a.s. Z00003091 Rektální katetr s bal. 13-866 20 KS 
MEDIAL spol. s r.o. Z00007823 Katetr tamponáž. bal. 03-RR550 10 BAL 

INTERGOS-CZ, s.r.o. 
 

Z00002654 Jehla inj. žlutá 20G jednor. 0 BAL 

Z00002657 Jehla inj. modrá 23G jednor. 0 BAL 

Z00002658 Jehla inj. oranžová 25G jednor 0 BAL 

Z00002943 Mediflex 3-cestný ventil modrý 2 500 KS 

Z00002944 Mediflex 3-cestný ventil červ. 1 100 KS 

Z00002973 Miska emitní 20cm plast. 20 KS 

Z00002974 Miska emitní plast. 28cm 70 KS 

Z00003029 Stříkačka inzul. Terumo 0,5ml 170 BAL 

Z00003158 Spinocan G 20,G 22 4507908 285 KS 

Z00003161 Spinocan G22 88mm 50 KS 

Z00003201 Stříkačka výpl. 100ml Margomed 1 350 KS 

Z00003302 Mirometer hod. diurz. 08M06050 69 KS 

Z00007880 Stříkačka inj. Terumo 20ml 400 KS 

Dispolab, spol.s.r.o. 
 

Z00002823 Kyveta pro spekrometr 1090 1,6 1 200 KS 

Z00002847 Klička odměrná PH 1 ml a'10ks 50 BAL 

Z00002861 Kontejner 1084 600 KS 

Z00002863 Kontejner steril.30ml 1211 200 KS 

Z00002941 Pipeta Pasteurova 11686 3ml 500 KS 

Z00003009 Nádobka odběrová 1028 500 KS 

Z00003011 Nádobka odběrová 1220 KOAG 700 KS 

Z00003012 Nádobka odběrová1222 200 KS 

Z00003013 Nádobka odběrová 1236 KO 1 100 KS 

Z00003023 Odběrovýn tampon331691300285 1 000 KS 

Z00003024 Odběrový tampon 1611 1 000 KS 

Z00003347 Špička pipet. 1121 0,2ml bílá 9 000 KS 

Z00003357 Zkumavka 1026 10ml 6 000 KS 
MEDESA s.r.o. Z00003359 Zkumavky disposable202825 á500 15 000 KS 

MERCI, s.r.o. Z00002725 Hadice silikonová 8/10 1 M 

Z00002735 Hadička PVC 3,6/4,8 4 KG 

ECP a.s. 
Z00003216 Stříkačka JANETT balená 150ml 20 KS 

Z00003218 Stříkačka nebalená JANETT 140 800 KS 

Z00005612 Jehla inj. Neolus 20G 0.90x50 100 KS 

MEDICI-H s.r.o. 

Z00002868 Kyreta aspir 5.4/7mm rigid zah 140 KS 

Z00002869 Kyreta aspir 6.4/8mm rigid zah 120 KS 

Z00002870 Kyreta aspir 9mm rigid zah 20 KS 

Z00002871 Kyreta aspirační zahn.11,12mm 40 KS 

Z00002872 Kyreta aspir č.10 rigid zah 40 KS 
MEDINET s.r.o. Z00005158 Jehla asp.bronch.GAN-01-19-100 30 KS 

HARRMED, SPOL.S.R.O. Z00002564 Průbojník Stiefel 4-5mm 21 KS 
Fenix Brno,spol. s.r.o. Z00002970 Miska emitní modrá KD300 2 KS 

MAQUET Medizintechnik Z00007337 Kelímek pro nebul. 6350305 200 KS 
Intersurgical, s.r.o. Z00002739 Hadička kyslík. 1173 12 KS 

Sanicare s.r.o. Z00002997 Combiset punkční hrud. 2906703 3 BAL 

Z00003211 Sáček SicSac 9995861 a 50ks 3 BAL 
Polymed medical CZ, a.s. 

 
Z00002620 Cévka kyslíková P00939a 0 KS 
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Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

Polymed medical CZ, a.s. 

Z00002648 Držák sáčku plastový 550 KS 

Z00002672 Resuscitátor sil. děts. P00114 1 KS 

Z00002696 Kufřík na resuscit. P00823 1 KS 

Z00002698 Rezervoár 1600ml P04454 1 KS 

Z00002714 Hadice silikon P00272 25 M 

Z00002728 Hadice vrapová P00784 100 M 

Z00002753 Močová láhev 1L P01109 15 KS 

Z00002788 Sada resuscit.dětská P00242 si 1 KS 

Z00002896 Maska P00153-157 37 KS 

Z00002905 Maska anatomická vel.č.5 150 1 KS 

Z00002917 Maska kyslíková dosp. P01068 50 KS 

Z00002918 Maska kyslíková dosp.P00107 300 KS 

Z00002926 Maska pryžová č.5 P00084 1 KS 

Z00002929 Maska silik. č.0,1 P00073,4 6 KS 

Z00002931 Maska silik.č.3 P00076 2 KS 

Z00002933 Maska silikonová č.2 P00075 2 KS 

Z00002934 Maska silikonová č.4 P00077 3 KS 

Z00002935 Maska silikonová č.5 P00078 2 KS 

Z00002952 Mikronebul.s mask.dosp.P01069 500 KS 

Z00002963 Popruh k masce P00158 2 KS 

Z00003092 Resuscitátor PVC-dět.setP04224 1 KS 

Z00003093 Resuscitátor PVC dosp. P01578 9 KS 

Z00003209 Cévka kyslíková 7m P01188 4 KS 

Z00003210 Hadice odsávací P04555 CH30 1 BAL 

Z00003322 Vak pryž.autokláv.3 L P02554 10 KS 

MARTEK MEDICAL a.s. 

Z00002581 Box Pur-Zellin 1 KS 

Z00002604 Cévka Nelaton s bal. KAR11108 0 KS 

Z00002730 Hadička HeidelbergMDF22001140E 1 000 KS 

Z00002731 Hadička HeidelbergMDF22001075E 2 000 KS 

Z00002737 Hadička dvoucestná 2873512 1 400 KS 

Z00002740 Hadička pěticestná 76403500 100 KS 

Z00002745 Hadička spojHS450LL MDF2200045 17 000 KS 

Z00002746 Hadička spoj.P01924 HS1800LL 4 000 KS 

Z00002747 Hadička spoj1.8x450 MDF2201045 14 110 KS 

Z00002755 Hadička čtyřcestná 2873612 200 KS 

Z00002780 Introcan W G24,22,20 křid. 600 KS 

Z00002882 Láhev na moč PH pro muže 31952 71 KS 

Z00003088 Redovac s víčkem 711231 120 KS 

Z00003299 prodluž.had.MDFPN3205M 600 KS 

Z00003300 prodluž.had. MDFPN3210M 1 990 KS 

Z00003325 Omnibox na buň. čtv.HRMG60802 1 KS 

Z00003343 Vzduchovod ústní č.3,4 58 KS 

Z00008475 Katetr moč s bal. Foley CH12 0 KS 

Z00008476 Katetr moč. s bal Foley CH14 120 KS 

Z00008477 Katetr moč. s bal. Foley CH16 1 080 KS 

Z00008478 Katetr moč. s bal Foley CH18 1 080 KS 

Z00008479 Katetr moč. s bal Foley CH20 1 200 KS 

Z00008483 Katetr moč. s bal Tiemann CH14 360 KS 

Z00008484 Katetr moč. s bal Tiemann CH16 960 KS 

Z00008485 Katetr moč. s bal Tiemann CH18 648 KS 

Z00008486 Katetr moč s bal Tiemann CH20 420 KS 
Medplus s.r.o. Z00003361 Gynekologická zrcadla jedn. M 2 700 KS 

ZMF Medical, s. r. o. Z00002540 Vak na sekret 31846 2L 20 KS 

Olympus Czech Group, s. r. o. Z00005504 Těsnění trokar. A5858 7mm 5 BAL 

Z00005508 Těsnění trokar. A5857 3mm 5 BAL 
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Pokračování tabulky 2: Přehled nákupu výrobků z plastů používaných v Městské nemocnici Ostrava během 

6 měsíců, včetně dodavatelských firem 

Dodavatel Číslo zboží Popis Fakturované množství Měrná jednotka 

Olympus Czech Group, s. r. o. 
Z00006327 Těsnění A5839 1 KS 

Z00006737 Těsnění A5834 1 BAL 

Z00007287 Aspirační sonda PR-2B-1 3 KS 

Armis spol. s r.o. 
 

Z00002920 Maska laryng.LM241025 540 KS 

Z00002921 Maska laryng.LM241040 210 KS 

Z00003100 Rourka endo.100/199/050-65 s.m 100 KS 

Zdraví spol. s r.o. Z00003354 Anoskop pediatr. A.4018 150 KS 

Z00003360 Anoskop velký PVC A.4024.1 100 KS 

Aptum, a.s. Z00003020 Set promývací M060760S 50 KS 

Z00007932 Set promývací M060770S 160 KS 
Werfen Czech s.r.o. Z00006813 Kyveta 29400100 'a2400ks 31 BAL 

Teleflex Medical s.r.o. 
 

Z00002692 Silflate stříkačka 850550 ML10 100 KS 

Z00002702 Hadice Corr-a-flex II 1680 10 KS 

Z00002919 Maska LMA č.2,3 10 KS 

Z00008047 Set tracheostomický 121610 0 KS 

 Vitrum VWR s.r.o. Z00003009 Nádobka odběrová 1028 3 600 KS 

Z00003023 Odběrovýn tampon331691300285 1 600 KS 

Alere s.r.o. 

Z00002815 Kapilára 5ul k HbA1c 200 KS 

Z00003250 Test Nyco Card HbA1c 24ts 4 BAL 

Z00003251 Test single Nyco Card CRP 48ts 5 BAL 

Z00003374 Špička pipet. žlutá á 25ks 18 BAL 

 

Vzhledem k tomu, že u plastových materiálů a jednorázových materiálů je v rámci 
elektronického výběrového řízení základním kritériem cena, je téměř nemožné zahrnout do 
výběrového řízení další kritéria ovlivňující kvalitu výrobků. Problematikou kvality 
zdravotních pomůcek se zabýval i článek Petrášové (2013). Na obrázku 13 je uvedena 
ukázka levných a testovaných chirurgických nástrojů. 

 

 
Obrázek 13: Ukázka levných a testovaných chirurgických nástrojů (Petrášová, 2013) 

 

4.2  Výskyt Ag v odpadu ze zdravotnictví 

Specifickým prvkem, který se vyskytuje ve zdravotnickém odpadu je Ag. Jeho výskyt 
souvisí jednak s používanými fotografickými materiály a rentgenografií. Radiografie 
využívá filmy, které jsou tvořeny polyesterovou vrstvou, která je z obou stran potažena 
radioaktivním materiálem senzitivním na světlo:Ag-soli (Nakiboglu et al., 2001). Odhaduje 
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se, že na světě vzniká celoročně cca 2 biliony snímků (RTG-difrakce, mamografy, 
CT-scany), přičemž přibližně 96 % jich vzniká ve zdravotnictví. Radiologické snímky 
obsahují cca 1,65 – 2 % Ag. Při zpracování přechází 80 % do roztoku a cca 20 % zůstává 
obsaženo ve scanech a filmech (Jadhav a Hocheng, 2012). V současné době se k získávání 
Ag z těchto materiálů používají hlavně 2 technologie – spalování nebo kyselé loužení. 
Při spalování se Ag získává z popílků tavením a přečistnými procesy. Ag z filmů se může 
získávat také NaOH stripováním (Nakiboglu et al., 2001), nebo loužením s kyselinou 
štavelovou. Za ekologicky nejšetrnější metodu se považuje aplikace enzymů protézy 
(Conidiobolus coronatus) (Shankar et al., 2010).  

Fotografické materiály, vyřazené mamogramy, CT-scany apod. přebírají firmy, které 
se zabývají zpracováním odpadu, nebo po dohodě se zdravotnickým zařízením je přebírají 
firmy, které jsou specializovány na získávání drahých kovů z těchto materiálů. Příkladem 
je firma ARGETA s.r.o. z Brna, která se zabývá výkupem zubních amalgámů, 
fotografických materiálů, vodných roztoků vývojek, aktivátorů apod. Cena jednotlivých 
vykupovaných odpadů je stanovena podle londýnské burzy drahých kovů obsažených 
ve vykupovaném odpadu. Na základě ústního sdělení získaného ve firmě 
Van Gansewinkel a.s., se v současné době cena 1 tuny vykupovaného fotomateriálu 
pohybuje okolo 80 000,- Kč. Nemocnice se 350 standardními lůžky vyprodukuje 
cca 2 tuny odpadu s obsahem Ag/rok. Z uvedených informací je zřejmé, že Ag zjištěné 
ve strusce/popelu ze spalování zdravotnického odpadu nemůže pocházet z těchto 
materiálů, neboť ty jsou zařazeny jako „O“ odpad a jsou využívané jako druhotná surovina. 

Zajímavostí je, že v USA na základě legislativy RCRA (Resource Conservation 
and Recovery Act dle US EPA), která reguluje nakládání s odpady ve zdravotnictví 
a farmacii, je v kategorii nebezpečných odpadů s označením potencionálně toxické 
na určitou koncentraci zařazeno i Ag v koncentraci nad 5 mg/kg ( obrázek 14) (Health 
First, 2013).  

 

 
Obrázek 14: Zařazení Ag do kategorie C – potencionálně toxické (Health First, 2013) 

 

Jiným zdrojem stříbra, které se v současné době používá k ošetřování ran, jsou krémy 
a antibiotické masti (antiseptika na bázi AgNO3 a proteinátu Ag, Ag-sulfodiazin = 
sulfonamid C10H9AgN4O2S). V některých případech se Ag používá pro tvorbu 
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mikrovrstvičky na nástrojích, nebo postřiky nanočásticemi pro zabránění průniku infekce 
z vnějšího prostředí, případně se zavádí do textilií používaných ve zdravotnictví. Používá 
se pro urologické katetry, katetry a plicní tracheální trubice. V řadě nemocnic v EU 
se používá Cu-Ag filtrace vody, která likviduje výskyt legionelly (Sarjomaa et al., 2011, 
Lansdown, 2013), nebo se používají keramické filtry s pokrytím nanočástic Ag, které mají 
desinfekční účinky. 

K použití nanočástic Ag se rozhodla i Městská nemocnice Ostrava, která využila postřik 
firmy NanoGT. Postřik byl použit k desinfekci oddělení JIP a ARO. Nástřik vydrží 
po dobu minimálně dvou let. Suspenzi tvoří koloidní vodný roztok titanu a stříbra. 
Působením světla dochází k oxidaci neboli spalování všech mikroorganismů a tím 
k desinfekci. 

4.3  Výskyt Zr v odpadu ze zdravotnictví 

Zr, Ti, Si, Al a fosforečnan vápenatý jsou materiály, které se používají pro výrobu 
implantátů používaných v medicíně (Mueller et al., 2013, Treccani et al., 2013). Zr je 
velmi odolný proti korozi, je součástí vakuových trubic a chirurgických nástrojů, používá 
se v nukleární medicíně a radiologii (Helmenstine, 2013). Používá se pro své antikorozní 
vlastnosti, ve většině prostředí je odolnější než Ti a nerezové materiály. Používá se 
k výrobě skla AZS (Alumina-Zirconia-Silica), křemenných optických vláken, 
ve zdravotnictví k výrobě ultrazvukových transducerů pro zobrazovací ultrazvukovou 
techniku (Habashi, 1997).  
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5  Možnosti energetického využití odpadů 
V Evropě není jednotný přístup ke spalování odpadů vznikajících ve zdravotnických 
zařízeních. Tyto odpady jsou spalovány ve spalovnách komunálního odpadu, 
ve spalovnách nebezpečného odpadu společně s nebezpečným odpadem vznikajícím při 
průmyslové činnosti, a dále malých spalovnách přímo v nemocničních zařízeních 
(Trozzi et al., 2009). V některých zemích EU je spalování nemocničního odpadu zakázáno. 
V zemích, kde je to povoleno se jedná o malé spalovny, které jsou součástí zdravotnických 
zařízení. Současný trend (například v Německu) je využití centralizovaných zařízení. Malé 
spalovny s kapacitou < 1 t/hod pracují pouze v denním režimu vsázkovým systémem. 
Velké spalovny s kapacitou vyšší než 1 t/hod pracují kontinuálně. V rámci činnosti EU 
byly vypočteny emisní faktory pro jednotlivé typy spalovacích zařízení. Pro výpočet byla 
využita i metodika podle US EPA. V jednotlivých zemích se může hodnota emisních 
faktorů lišit v závislosti na složení odpadů a jeho frakcionaci, což způsobuje, že emisní 
faktory nemusí být porovnatelné. V tabulce 3 jsou uvedeny příklady emisních faktorů pro 
spalovací zařízení provozované ve Velké Británii (Trozzi et al., 2009).  

 

Tabulka 3: Emisní faktory určené podle metodiky US EPA pro zařízení provozované v UK (Trozzi et al., 

2009) včetně účinnosti odstranění pro malou spalovnu 

Parametr Jednotka 
Malá spalovna 

US EPA 
Rotační 

pec 
Malá 

spalovna 
Velká 

spalovna 
Spalovna 

neb. odpadu 
Účinnost 

(%) 
NOx kg/t odpadu 1,4 1,8 2,3 1,4 1,4 1,4  
CO 2,8 1,5 0,19 2,8 2,8 2,8 88 
VOC 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 59 
SOx 1,4 1,1 0,54 1,4 1,4 1,4  
TSP 0,5 2,3 17 0,5 0,5 0,5 99 
Pb g/t odpadu 13 36 62 100 63,2 5 100 
Cd 1 3 8 10,9 7,35 1 100 
Hg 8 54 43 8 4,47 1 73 
As 1,3 0,1 0,2 1,3 1,3 1,3  
Cr 4,7 0,4 2 4,7 4,7 4,7 98 
Cu 2,6 6 98 2,6 2,6 2,6 100 
Ni 0,4 0,3 2 0,4 0,4 0,4 99 
PCB 0,002 0,002 0,02 0,02 0,02 0,02  
PCDD/F µgI-TEQ/t 3000 4000 4000 447 141 1  
4-PAU mg/t odpadu 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  
HCB g/t odpadu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

 

Z tabulky je zřejmé, že vysoké emisní faktory byly naměřeny pro provoz rotační pece 
u TSP (Total Solid Particles = TZL Tuhé znečišťující látky) a u Cu. Malé spalovny emitují 
nejvíce Pb, Cd a Hg. U As, Cr a Ni jsou hodnoty emisních faktorů shodné. Největší rozdíly 
jsou u dioxinů, kde spalovny nebezpečného odpadu mají hodnotu až 4000 x nižší.  

5.1  Možnosti energetického využití odpadů v ČR 

Česká republika musí nakládat s odpady v souladu s hierarchií, která je dána evropskými 
předpisy. Na prvním místě by vždy měla být všeobecná snaha vzniku odpadu předejít. 
Pokud odpad vznikne, měl by být přednostně využit, a to materiálově nebo energeticky. 
Odstranění odpadu skládkováním je v této hierarchii až na posledním místě. V České 
republice se v současnosti skládkováním odstraňuje cca 55 % všech komunálních odpadů. 
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Snahou ministerstva je postupně skládkování omezit na minimum a v budoucnu ho zakázat 
úplně (MŽP, 2013) 

Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) v ČR v roce 2010 činila 293 kg/os., 
resp. 445 kg/os. pro KO jako celek, což je v porovnání se státy EU jedna z nejnižších 
hodnot. U vyspělých zemí západní Evropy se roční produkce pohybuje mezi 
600 až 700 kg/os (Puchýř a Oral, 2012). 

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) si je vědoma potřeby postupného 
zvyšování procenta energetického využití odpadů v ČR. Otázkou tak zůstává, zda existuje 
i jiná cesta, jak se pokusit dosáhnout postupného snížení podílu skládkovaných odpadů 
a navýšení procenta energetického využití odpadů v ČR. Pokud se podíváme do zahraničí, 
zjistíme, že jiné cesty jednoznačně existují a že jsou ekonomicky realističtější 
a z environmentálního hlediska bezpečné a plní všechny požadavky legislativy EU. Mnoho 
zemí se v návaznosti na platnou evropskou směrnici o odpadech, vydanou pod číslem 
98/2008 ES a v ní zakotvené nové nástroje jak lépe a bezpečně využívat surovinové 
a energetické zdroje v odpadech, vydalo cestou větší úpravy odpadů (třídění a zpracování 
v různých technologiích) a také výroby a uplatnění paliv z odpadů v k tomu povolených 
energetických zdrojích. Jako příklad uveďme Itálii, Polsko, Slovinsko, Finsko a Německo. 
V oblasti výroby a využití paliv z odpadů je možné uvést některé základní potřeby, které 
by bylo vhodné zakotvit pro bezpečný a efektivní rozvoj tohoto sektoru (Havelka, 2013). 

Konkrétní podmínky pro využití paliv z odpadů 

ČAOH na základě mnohaletých zkušeností svých členů z této oblasti komplexně 
definovala důležité parametry. V následujícím přehledu jsou uvedeny jen některé základní 
z nich (Havelka, 2013): 

• Paliva z odpadů mají mít jasně definovanou kvalitu. Problematikou sledování 
kvality paliv z odpadů se již zabývá norma ČSN 15359, která je evropská 
a stanovuje limity pro obsah látek v TAP (tuhé alternativní palivo). S ohledem 
na skutečnost, že oblast paliv z odpadů je oblastí výrobkové legislativy, je vhodné 
stanovit technická kvalitativní kritéria s odkazem na příslušné normy, a tyto normy 
učinit v rámci státu závazné. 

• Pro výrobu paliv z odpadů nesmí být využity odpady nebezpečné. 

• Za palivo z odpadů nemůže být označován neupravený směsný komunální odpad. 

• Výroba paliv z odpadů má probíhat za jasně stanovených podmínek a vždy jen 
v k tomu určených zařízeních, která pro tuto činnost mají vydané rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy dle zákona o odpadech (krajský úřad). 

• Garance kvality paliva je dána reálnými činnostmi výroby paliva a definovaným 
hodnocením kvality dle platných národních, či evropských norem. Kvalitu paliva 
by měla dále určovat poptávka zařízení, pro které bude vyrobeno. Odběratel vždy 
požaduje definovanou kvalitu, a pokud ta neodpovídá, je možné palivo reklamovat 
v rámci obchodního vztahu. Kvalita paliva je prokazatelná (archivace vzorků, 
kontrolní odběry ze strany odběratele a jejich srovnání) jak pro odběratele 
(reklamační řízení, náhrada škody atd.), tak pro kontrolní orgány. 

• Využití paliv z odpadů by mělo být možné pouze v k tomu definovaných zdrojích, 
vždy s IPPC povolením, které stanoví konkrétní podmínky. Vnímáme jako velmi 
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důležité, aby tato paliva nebyla určena pro spoluspalování jinde, než v zařízeních 
definovaného typu. 

• Při spoluspalování by mělo palivo vyrobené z odpadů, respektive jeho využití, vždy 
splnit stanovený limit pro emise (vždy s využitím spalovací zkoušky na konkrétním 
zdroji). Emisní limit je garantem kvality paliva i samotného procesu energetického 
využití paliva vyrobeného z odpadu. 

• Emisní limity pro spoluspalování paliv z odpadů mohou být stejně přísné jako pro 
spoluspalování odpadů, vždy s využitím směšovací rovnice definované vyhláškou 
k zákonu o ochraně ovzduší. Princip podmínek spoluspalování je dán na evropské 
úrovni a definované podmínky jsou nastaveny tak, aby co nejvíce hájily potřebu 
ochrany životního prostředí. Cesta spoluspalování je tedy standardní cestou. 

5.2  Spalování a energetické využití nemocničních odpadů 

Problematikou spalování nemocničního odpadu v USA se zabýval Velzy et al. (1990). 
Yang et al. (2009) a Jiang et al. (2012) se zabývali BAT technologiemi pro nakládání 
s nemocničními odpady v Číně, které respektují velikost nemocnic. Energetickým 
využíváním odpadů ze spaloven komunálního odpadu, průmyslového odpadu 
a nemocničního odpadu v České republice se zabývali Bufka et al. (2010). Rozmístění 
spaloven odpadů nakládajících s odpady v technologickém procesu v České republice 
uvádí obrázek 15. Bufka et al. (2010) ve studii uvádí přehled hlavních výrobců spaloven 
i jejich současné využití, případně ukončení provozu (tabulka 4).  
 

 
Obrázek 15: Rozmístění spaloven odpadů nakládajících s odpady v technologickém procesu k 23.10.2012 

(Havelka, 2013) 

 
Firma W-Eko s.r.o. dodávala spalovny zdravotnických odpadů o výkonu 70–250 kg/hod 
a spalovny komunálního a průmyslového odpadu o výkonech 70–2000 kg/hod. Spalovny 
nemocničního odpadu byly zprovozněny v nemocnicích v Karviné (1994), Jindřichově 
Hradci (1995), Hradci Králové (1993–1996) a dalších. Tyto spalovny jsou dnes většinou 
již mimo provoz, výjimku tvoří spalovny ve Zlíně, Jablonci nad Nisou a Hradci Králové 
(Bufka et al., 2010).  
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Tabulka 4: Přehled zařízení, které spalovala nemocniční odpady (Bufka et al., 2010) 

Zařízení Město Výrobce Zahájení 
provozu 

Ukončení 
provozu 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, 
Benešov, .a.s 

Benešov ČKD DIZ a.s., Praha 2001 v provozu 

Nemocnice Břeclav Břeclav HOVAL AG 1994 2003 
Nemocnice Havířov Havířov VAMPOLA EK Pecky 1995 2001 
Fakultní nemocnice Hradec 
Králové 

Hradec Králové 
W-EKO, Ostrov nad 
Ohří 

1996 v provozu 

Krajská nemocnice Liberec Liberec NELI servis, s.r.o.  v provozu 
FN Motol – Praha  Praha  ČKD DIZ a.s., Praha  v provozu 

Nemocnice Jindřichův Hradec 
Jindřichův 
Hradec 

W-EKO, Ostrov nad 
Ohří 

1995 2001 

Karviná RAJ Karviná 
W-EKO, Ostrov nad 
Ohří 

1994 2000 

Sdružení nemocničních zařízení Mladá Boleslav VAMPOLA EK Pecky 1997 2003 
Nemocnice Nový Jičín Nový Jičín VAMPOLA EK Pecky 1996 2001 
FN Olomouc + SITA CZ Olomouc HOVAL AG 1994 v provozu 
FN Ostrava O-Poruba VAMPOLA EK Pecky 1994 2000 
SITA CZ O-Mar. Hory Austrian Energy 2000 v provozu 
Pardubická nemocnice Pardubice HOVAL AG 1994 v provozu 
FN Plzeň Plzeň HOVAL AG 1994 2002 
IKEM Praha HOVAL AG 1991 2002 
MEGA WASTE-EKOTERM, s.r.o. Prostějov Belgian Incinerator 1993 v provozu 
Orlická nemocnice Rychnov HOVAL AG 1993 2003 

Nemocnice Sokolov Sokolov 
W-EKO, Ostrov nad 
Ohří 

1995 2000 

Nemocnice Trutnov Trutnov SIRI EGLI, Itálie 1996 v provozu 
Uherskobrodská nemocnice Uherský Brod HOVAL AG 1996 v provozu 

Uherskohradišťská nemocnice 
Uherské 
Hradiště 

  v provozu 

Nemocnice Vsetín Vsetín ČKD DUKLA 1997 2002 
Nemocnice Znojmo Znojmo HOVAL AG 1994 v provozu 

Spalovna SPORTEN 
Nové Město na 
Moravě 

EVECO Brno, s.r.o.  v provozu 

Vysvětlivky a doplňující informace: FN Motol Praha – spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání 
povolení 24. 6. 2010, na dobu neurčitou; Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., – nemocnice Středočeského kraje, 
spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 30. 7. 2009, na dobu neurčitou; Krajská 
nemocnice Liberec – spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 10. 12. 2007, na dobu 
neurčitou; Fakultní nemocnice Hradec Králové – spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 
11. 5. 2010, platnost povolení: na dobu časově omezenou do 30. 6. 2015; Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – spalovna 
nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 1. 12. 2010, platnost povolení: na dobu časově omezenou 
do 31. 12. 2015; Pardubická krajská nemocnice, a.s. – spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání 
povolení 21. 4. 2006, na dobu neurčitou; SPORTEN, a.s. – spalovna nebezpečných odpadů, datum vydání povolení 15. 5. 
2012, na dobu neurčitou; MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. – spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů, datum 
vydání povolení 14. 1. 2008, na dobu neurčitou; Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – spalovna nebezpečných 
(nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 20. 7. 2005, na dobu neurčitou; Fakultní nemocnice Olomouc – spalovna 
NO FN, spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 4. 5. 2007, na dobu neurčitou; 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. – spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů, datum vydání povolení 13. 3. 2009, 
na dobu neurčitou; SITA CZ a. s. – spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů, datum vydání povolení 22. 6. 2004, 
na dobu neurčitou. Povolení ke spalování nebezpečných (nemocničních odpadů) lze najít na stránkách: 
http://old.chmi.cz/uoco/emise/spalovny/evidence/evidence_povoleni.doc 

Devět spaloven vybavených zařízeními HOVAL je po modernizaci v provozu i dnes. Jedná 
se o spalovny ve zdravotnických zařízeních Lužná-Košumberk (GG-7; 1993), 
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v Pardubicích (GG-14; 1994), Znojmě (GG-14; 1994), Uherském Hradišti (GG-7; 1996), 
ve dvou zařízeních firmy RUMPOLD a.s. (Jihlava a Strakonice), firmě Ekotermex, a.s. 
a ve spalovnách firmy SITA CZ a.s. (Praha Motol a Olomouc). Dalším dodavatelem 
průmyslových spaloven byl od 80. let 20. století také bývalý podnik STS Rokycany 
(po roce 1990 SMS s.r.o.). Dále byly touto firmou instalovány např. spalovny v Orlické 
nemocnici v Rychnově nad Kněžnou (1999). V provozu je dnes pouze spalovna 
nemocničního odpadu firmy NELI servis s.r.o. v liberecké nemocnici (z roku 1995). 

ČKD DUKLA Praha vybudovala spalovny v nemocnicích v Berouně (1995) a Vsetíně 
(1997). Od počátku 90. let je dodavatelem pyrolýzních spaloven firma ČKD Praha DIZ, 
a.s., v nemocnicích ve Vsetíně (1997) a Benešově (2001), Fakultní nemocnice Motol -
Praha, a Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov (Bufka et al., 2010).  

5.2.1  Spalovna nebezpečného odpadu FN Olomouc 

Od května 2006 byla zrekonstruovaná spalovna nemocničního odpadu v areálu Fakultní 
nemocnice Olomouc, kterou provozuje společnosti SITA CZ a.s. Vlastníkem spalovny 
je Fakultní nemocnice Olomouc. Provozovatelem spalovny je společnost SITA CZ a.s. 
Fakultní nemocnice Olomouc je špičkové zdravotnické zařízení, které zachraňuje lidské 
životy a přináší úlevu svým pacientům. Společný projekt rekonstrukce spalovny 
a dlouhodobá smlouva o provozování mezi nemocnicí a SITA CZ, zbavuje nemocnici 
všech starostí spojených s tímto zařízením, ale zároveň jí umožňuje plnou kontrolu 
nad provozem spalovny. Pracovníci SITA CZ mohou plně rozvinout svou odbornost 
v oblasti odpadů a lékaři a zdravotnický personál se mohou soustředit na jejich poslání - 
léčit lidi a přinášet vyšší kvalitu do života. Rekonstrukce spalovny není přínosem jen pro 
samotné zdravotnické zařízení, ale je významným příspěvkem nemocnice ke zlepšení 
životního prostředí. 

Spalovna "GG14 Hoval – Schiestl", která je umístěna v areálu Fakultní nemocnice 
Olomouc, byla uvedena do provozu koncem roku 1994. Jedná se o komorovou 
diskontinuální technologii s pyrolýzní pecí a dohořívací komorou termoreaktoru spalin. 
Pálící kapacita spalovny je cca 270 kg odpadu za hodinu tedy 2,7 t denně. Páleny jsou 
převážně infekční odpady ze zdravotnických zařízení, včetně vyřazených léčiv a odpadů 
z veterinární praxe. 

V rámci rekonstrukce byl ve spalovně nahrazen legislativně nedostatečný systém čištění 
spalin. Jedná se o systém skládající se z pračky spalin, do které je dávkována suspenze 
speciálního sorbentu (Vapecarb) a z látkového filtru. Dodavatelem technologie byla 
společnost FORNAX a.s. Dále byla technologie spalovny na základě požadavků legislativy 
doplněna novým systémem kontinuálního měření emisí instalací zařízení japonské 
společnosti HORIBA (SITA CZ, 2006). 

5.2.2  Spalovna odpadu SPORTEN, a.s. 

V červenci 2011 byla ve firmě SPORTEN, a.s., realizována úprava spalovny nebezpečného 
odpadu, konkrétně části čištění spalin. Tato rekonstrukce proběhla za finanční podpory EU. 
Spalovna byla vybavena nejnovější anglickou technologií čištění spalin, a tím se spalovna 
firmy SPORTEN, a.s., stala první s takovouto technologií a to nejen v České republice, 
ale i v celé střední a východní Evropě. 
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Spalovna DAM-7 je určena pro spalování průmyslových, nemocničních a jiných 
nebezpečných i obyčejných odpadů, vyjma odpadů s obsahem vysoce stabilních 
organických látek s obsahem chloru (např. PCB), která je provozována firmou SPORTEN, 
a.s. Jedná se o spalovnu s kontinuálním provozem, tj. kontinuálním zakládáním 
a odpopelňováním. Tuhý odpad je do pece dávkován pomocí hydraulicky ovládaného 
automatického podavače. Spalovací vzduch v pyrolýzní komoře je rozveden řadou trysek, 
čímž dochází k jeho rovnoměrnému rozdělení. Množství přiváděného vzduchu 
je kontrolováno a regulováno. Teplota ve spalovací komoře se udržuje v rozmezí 
800 - 1000°C. Odpopelňování probíhá nepřetržitě, popel vynášený dopravníkem 
do kontejneru je zchlazený, vlhký a nepráší. 

Pyrolýzní plyn ze spalovací pece odchází do dopalovací komory se dvěma pomocnými 
hořáky. Teplota v dopalovací komoře se pohybuje v rozsahu 850 - 1200°C. Na výstupu 
spalin z dopalovací komory je umístěna kyslíková sonda, která umožňuje kontrolu obsahu 
kyslíku ve spalinách a automatické ovládání přívodu sekundárního vzduchu. Dále spaliny 
vstupují do parního kotle. Po výstupu z kotle se do proudu spalin dávkuje 
hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) v práškové formě. Tím dochází k chemické reakci 
s kyselými složkami spalin. Dokonalé promísení NaHCO3 se spalinami zaručuje aparát 
kontraktor. Z kontraktoru vstupují spaliny do 4D filtru s keramickými filtračními elementy. 
Tato technologie integruje 4 procesy čištění spalin v jednom. První fáze je filtrace tuhých 
znečišťujících látek (TZL). Druhou fází je neutralizace kyselých složek ve spalinách 
jako jsou SO2, HCl a HF. Třetí a zároveň nejpodstatnější fází je katalytická destrukce 
dioxinů a furanů (PCDD/F). Čtvrtá fáze využívá selektivní katalytickou redukci NOx. 
Spaliny vycházející z 4D filtrů prochází chladičem spalin a vstupují do protiproudé 
absorpční kolony, která je řešena jako dvoustupňový systém čištění spalin. V prvním 
pracím okruhu dochází díky řízenému pH 2-5 k intenzivnímu odstraňování těžkých kovů. 
Jako promývací roztok je použita čistá voda. Ve druhém pracím okruhu pH 7-10 
je dávkován 25% NaOH. Díky nízké teplotě spalin tu dochází také k velmi dobrému 
odstraňování rtuti, která kondenzuje do fáze kapalné. Dále spaliny odcházejí přes 
odlučovač kapek do komína (SPORTEN, a.s., 2013). 

Spalovna, kromě firmy SPORTEN – výroba lyží, pracuje i pro dalších 250 firem a podniků 
v regionu. Z jedné tuny nebezpečného odpadu zbude 150 kg nezávadné strusky, která 
může být vyvezena na běžnou skládku, použita do základů domů či na posyp zimní 
komunikace. 
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6  Metodika řešení doktorské práce 
Chemická analýza vzorku popela z FN Olomouc byla provedena metodou 
RTG-fluorescence (analyzátor ALPHA, Innov X – USA) podle metody US EPA 
6200:2005 „Field portable X-ray fluorescence spectrometry for the determination of 
elemental concentrations in soil and sediment“ v laboratořích Institutu geologického 
inženýrství, VŠB – TU Ostrava.  

Pro potvrzení koncentrace Ag v popelu ze spalovny FN Olomouc byl celkový vzorek 
analyzován v akreditovaných laboratořích ZUOVA (protokol č. 21017/2013) podle 
SOP OV 202. SOP vychází z ČSN EN 15390 prosinec 2007: „Charakterizace odpadů 
a půd – Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence“.  

Podle vyhlášky č.294/2005 Sb. byl v akreditovaných laboratořích ZUOVA proveden 
vodný výluh, ve kterém byly na základě standardizovaných metod stanoveny parametry 
vyžadované vyhláškou pro hodnocení vodného výluhu. Pro analýzu byly odebrány 
2 vzorky ve dvou po sobě následujících dnech. 

• ČSN EN 15216 (838027) Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu 
rozpuštěných látek ve vodách a výluzích. 

• ČSN ISO 10523 (757365) Jakost vod - Stanovení pH. 
• ČSN EN 14346 - Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu 

sušiny nebo obsahu vody. 
• ČSN 75 7440 Jakost vod – Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, 

amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií. 
• ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES). 
• ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku 

(TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). 

Chemická fázová analýza byla u vybraných vzorků provedena pomocí elektronové 
mikroskopie a mikroanalýzy na nábrusech vzorků (elektronový mikroskop FEI Quanta 650 
FEG, analyzátory EDX – EDAX Apollo X, WDA – LEXS, EBSD – EDAX TSL, 
CL - Gatan Mono 4). Analýza byla provedena Dr. Ing. D. Matýskem v laboratoři ICT, 
VŠB – TU Ostrava.  

Metody mineralogické fázové analýzy 

Fázové složení vzorků bylo sledováno pomocí práškové RTG difrakční analýzy. 
Pro ověření správnosti kvalitativního vyhodnocení a také pro semikvantitativní odhady 
složení vzorků byla použita Rietveldova analýza difrakčních dat (software RayfleX 
Autoquan). Měření probíhalo na přístroji Bruker AXS D8 Advance s 2Ɵ/Ɵ geometrií, 
s Goebelovým zrcadlem v primárním svazku a s energiově disperzním detektorem 
SOL-XE. Výsledky jsou prezentovány včetně odhadů náhodných chyb (statistická úroveň 
99 %, tj. 3σ). Analýza byla provedena Dr. Ing. D. Matýskem v laboratoři ICT, 
VŠB - TU Ostrava. 

Z hlediska aplikovaných úpravnických technologií byl výzkum v rámci doktorské práce 
zaměřen na postupy ke snížení obsahu chloridů ve strusce/popelu, který je limitující 
z hlediska jeho dalšího využití ve stavebnictví. 
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Po zjištění, že popel/struska obsahuje ekonomicky významný obsah Ag byl ověřován další 
technologický směr, využití chemického loužení pro získávání Ag. 

Třetím velmi významným faktorem, bylo zjištění poměrně vysoké koncentrace Zr 
ve zdravotnickém odpadu. Možnost verifikace technologie pro získávání Zr už nebyla 
součástí předkládané doktorské práce.  
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7  Geochemie popela/strusky a popílků ze spalování nemocničních 
 odpadů 
Problémy spojenými s využíváním popela/strusky a popílků ze spalování nemocničního 
dopadu se zabývá Rajor et al. (2012), která uvádí, že tyto produkty jsou převážně ukládány 
na skládky.  

Gielar a Helios-Rybicka (2013) uvádí, že hlavní složky strusek a popílků ze spalování 
nemocničního odpadu v Krakově jsou z kovů Zn, a z aniontů chloridy a sírany. Popílek 
a struska tvoří 10 – 15 % spalovaného odpadu. 

Kumar et al. (2004) uvádí informace o obsahu prvků v popílcích ze spalování 
nemocničního odpadu ve 4 spalovnách. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny u Zn 
(0,03 - 0,50 %), které může pocházet z plastů, zubů a kostí (Thompson et al., 1995). 
U ostatních kovů byly zjištěné koncentrace podstatně nižší: Cu (145 – 230 mg/kg), 
Cr (54 - 58 mg/kg), Mo (14 – 48 mg/kg), Pb (8 – 75 mg/kg). Také u Pb se předpokládá, 
že jeho hlavním zdrojem v nemocničním odpadu jsou plasty. 

Nejvyšší koncentrace Zn (až 1,87 %) byly zjištěny v popílku ze spalovny nemocničního 
odpadu na Taiwanu (Racho a Jindal, 2004). Vyšší byly také koncentrace Pb (765 mg/kg) 
a Ag (328 mg/kg).  

Kougemitrou et al. (2011) uvádí zvýšené koncentrace Fe, Cu a Cr v popelu i v popílcích 
ze spalování nemocničního odpadu v Athénách. V popelu byly prokázány vyšší 
koncentrace Ni a v popílcích Zn a Pb. 

Zhao et al. (2009) studovali 22 vzorků popela a 14 vzorků popílků ze spaloven 
nemocničního odpadu v Číně. Zjistili, že Al, Ca, Fe, K, Mg a Na se v popelech pohybují 
v koncentraci 1,8 – 315 g/kg, zatímco Ag, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti, Sb, Sn, 
Sr a Zn se pohybují v rozmezí 1,1 – 121,411 mg/kg. Vyšší koncentrace kovů se nacházely 
vždy v popílcích. Sekvenční extrakcí zjistili, že Ba, Cr, Ni a Sn jsou přítomny v reziduální 
formě (silikáty), Cd se vyskytuje ve výměnné a karbonátové frakci. As, Mn a Zn je vázáno 
na Fe-Mn oxidy, Pb se vyskytovalo vázáno na Fe-Mn oxidy a v silikátech. 
Cu se vyskytovala vázána na organickou frakci.  

Sabiha-Javied et al. (2008) se zabývali rovnoměrností koncentrace těžkých kovů Cd, Cr, 
Cu, Pb a Zn v popelu/strusce a popílcích z pěti spaloven nemocničního odpadu v Pákistánu 
po dobu pěti týdnů. Zjistili, že koncentrace kovů se každodenně mění v závislosti 
na složení odpadů produkovaných z nemocnic. Nejvyšší obsahy vykazovaly Pb a Zn. 
Průměrné koncentrace Pb pro 5 spaloven se pohybovaly v rozmezí 3,2 – 4,6 mg/kg, 
pro Zn 5,3 – 6,7 mg/kg. Hlavním zdrojem těchto kovů je přítomnost PVC v odpadech. 

Koncentrace prvků vzácných zemin (Rare Earth Elements - REE) v popílcích ze spaloven 
nemocničního odpadu sledovali Zhao et al. (2008). Celková koncentrace REE se pohybuje 
v rozmezí 10,2 – 78,9 mg/kg. Koncentrace REE v popelu/strusce byla vyšší 
než koncentrace v popílcích. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny pro: 
Ce > La > Nd >Y > Gd > Pr > Sm > Dy > Er > Yb > Ho > Eu > Tb > Lu > Tm. 
Lognormální distribuci vykazovaly Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Tm, Lu, 
což charakterizuje nabohacení během spalovacího procesu. Ze sekvenční extrakce vyplývá, 
že REE se vyskytují zejména v silikátové fázi.  
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Sklo je hlavní nehořlavou složkou nemocničního odpadu, která ovlivňuje jeho hoření 
(Jiang et al., 2009). V rotační peci dochází k jeho roztavení a sklo se stává součástí 
strusky/popela, případně může docházet k jeho nalepování na vnitřní zdi rotační pece. 
Největší vliv na teplotu měknutí má koncentrace Na2O, který se ve zdravotnickém skle 
vyskytuje v koncentraci okolo 1 %. 

7.1  Geochemie popela/strusky ze spalovny ve FN Olomouc 

Odebraný vzorek byl podroben zrnitostní analýze na sítech: 0,045, 0,063, 0,16, 0,25, 0,50, 
1,0, 1,6, 2,0 a 2,5 mm podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4  „Geotechnický průzkum 
a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin“. Výsledky 
jsou uvedeny na obrázcích 16 a 17, ze kterých je zřejmé, že největší množství částic 
se vyskytuje v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm a pak ve třídě nad 2,5 mm (srovnatelně 
cca 20 %). 

 

 
Obrázek 16: Množství popela v jednotlivých zrnitostních třídách – vzorek FN Olomouc 

 

 
Obrázek 17: Kumulativní zrnitostní křivka popela – vzorek FN Olomouc 

 

Na následujícím obrázku (obrázek 18) je dokumentován charakter popela/strusky 
v zrnitostní třídě nad 2 mm ve stereomikroskopu Olympus. Kromě sklovité frakce jsou zde 
dokumentovány zbytky kovů – jehel apod.  
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Obrázek 18: Charakter zrnitostní třídy nad 2 mm 

 

Z výsledků chemické analýzy (tabulka 5 a 6) a granulometrického rozboru bylo vypočteno 
množství prvků v jednotlivých zrnitostních třídách (obrázek 19 až 32). Pro kovové prvky 
je zřejmé, že jejich nejvyšší množství se vyskytuje v zrnitostní třídě nad 2,5 mm (Fe, Mn, 
Zn, Cu, Cr). Podobně se chová i Ag, Mo a Ni, kde se nejvyšší množství vyskytuje ve třídě 
2 – 2,5 mm. Velmi podobné rozložení má Ca, Ti, Pb a dále Sn, Sr a V kde se nejvyšší 
množství prvku nachází ve třídě 0,063 – 0,16 mm (obrázek 19 až 24). Podobné výsledky 
s nejvyššími obsahy TiO2 a CaO uvádí v jemnozrnné frakci popela Gidarakos et al. (2009). 

 

Tabulka 5: Výsledky chemického složení popela z FN Olomouc stanovené metodou RTG-fluorescence: 

majoritní prvky 

Zrnitostní třída  
(mm) 

Ca Fe Mn Ti Zn Cu 

(%) 

Celk. vzorek 27,71 1,37 0,05 2,49 0,85 0,35 

> 2,5  15,97 5,19 0,741 0,93 1,68 0,37 

2 - 2,5  26,96 3,54 0,052 1,97 0,74 0,44 

1,6 – 2  25,64 1,54 0,137 2,03 0,84 0,48 

1 - 1,6  25,97 1,37 0,056 2,24 0,86 0,29 

0,5 – 1  27,84 0,91 0,054 2,57 0,92 0,17 

0,25 - 0,5  29,39 0,81 0,054 2,66 1,00 0,16 

0,16 - 0,25  32,49 0,52 0,032 2,40 1,05 0,13 

0,063 - 0,16  31,42 0,65 0,060 2,28 1,08 0,12 

0,045 - 0,063  34,02 0,66 0,044 2,43 1,20 0,13 

< 0,045  43,15 2,47 0,207 3,29 2,72 0,53 
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Tabulka 6: Výsledky chemického složení popela z FN Olomouc stanovené metodou RTG-fluorescence: 

minoritní prvky 

Zrnitostní třída 
(mm) 

Ag As Ba Cr Mo Ni Pb Rb Sb Sn Sr V Zr 

(mg/kg sušiny) 

Celk. vzorek 279 <LOD <LOD 665 28 278 111 35 212 544 397 248 602 

> 2,5  <LOD 32 <LOD 3763 28 1243 32 19 <LOD <LOD 512 145 188 

2 - 2,5  1010 <LOD 880 5020 173 6574 67 27 199 1209 372 287 163 

1,6 - 2 248 <LOD 1975 1427 17 1675 88 32 <LOD 509 356 341 193 

1 - 1,6 316 <LOD <LOD 1657 17 373 90 34 225 549 508 244 215 

0,5 - 1 271 <LOD <LOD 976 21 269 95 40 236 548 644 248 234 

0,25 - 0,5 248 <LOD <LOD 338 28 156 110 44 201 427 526 217 304 

0,16 - 0,25 111 <LOD 951 <LOD 27 64 101 48 <LOD 366 486 240 384 

0,063 - 0,16 110 <LOD <LOD 441 34 66 109 52 243 465 656 200 531 

0,045 - 0,063 <LOD <LOD <LOD <LOD 31 <LOD 115 42 256 387 640 233 1302 

< 0,045 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 180 41 317 254 1092 271 5996 
Vysvětlivky: LOD – pod mezí detekce 

 

 
Obrázek 19: Ca - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm 

 

 
Obrázek 20: Ti - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm 
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Obrázek 21: Pb - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm 

 

 
Obrázek 22: Sn - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm 

 

 
Obrázek 23: Sr - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm 
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Obrázek 24: V - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě 0,063 – 0,16 mm 

 

 
Obrázek 25: Fe - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 

 

 
Obrázek 26: Mn - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 
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Obrázek 27: Zn - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 

 

 
Obrázek 28: Cu - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 

 

 
Obrázek 29: Ag - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 
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Obrázek 30: Cr - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 

 

 
Obrázek 31: Mo - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 

 

 
Obrázek 32: Ni - prvky s nejvyšším množstvím v zrnitostní třídě nad 2,5 mm nebo 2 – 2,5 mm 

 

Z výsledků uvedených na obrázcích 19 až 32 je zřejmé, že při separaci užitné složky 
nebo využití popílku ve stavebnictví je významné využití pouze zrnitostní třídy s typickým 
nabohacením užitné složky. Vysoké obsahy kovů ve třídě nad 2 mm jsou v souladu 
s obrázkem 18 ze stereomikroskopu, kde byly identifikovány zbytky kovových předmětů 
a jehel.  
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V tabulce 7 jsou uvedeny výsledky chemické analýzy provedené v akreditované laboratoři 
ZUOVA metodou RTG-fluorescence. Z výsledků je zřejmé, že stanovené obsahy Ag 
mobilní RTG-fluorescencí v laboratořích VŠB - TU Ostrava poskytly srovnatelné výsledky 
s metodou RTG-fluorescence z laboratoří ZUOVA. V popelu/strusce z FN Olomouc 
se vyskytuje překvapivě vysoká koncentrace Na (3,29 %) a koncentrace Br, která by se pro 
další závěry měla ověřit ještě jinou analytickou metodou. Nejvyšší koncentrace (> 20 %) 
má v popelu vápník. 

 

Tabulka 7: Chemické složení popela z FN Olomouc stanovené metodou RTG-fluorescence (ZUOVA) 

Prvek Koncentrace (mg/kg sušiny) Prvek 
Koncentrace  

(mg/kg sušiny) Prvek 
Koncentrace (%) 

 

Ag 244 Hg < 1,73 Al 4,21 

As 3,25 Ce < 3,05 Ba 0,42 

Bi 219 Cs < 2,03 Ca 20,5 

Br 250 I < 3,05 Cu 0,17 

Cd 2,95 La < 2,54 Fe 0,81 

Co 25,2 Te < 1,02 K 0,78 

Cr 300 Mg 0,81 

Ge 1,63 Na 3,29 

Ga 14,2 P 0,89 

Li 44,7 S 0,58 

Mn 378 Si 6,78 

Mo 16 Ti 2,74 

Nb 55,01 Zn 0,87 

Ni 161 

Pb 115 

Rb 20,6 

Sb 281 

Se 2,54 

Sn 229 

Sr 465 

Ta 44,5 

Tl 1,93 

U 3,56 

V 176 

W 78,6 

Y 8,54 
 

Z tabulky 8, kde jsou uvedeny výsledky analýzy vodného výluhu, vyplývá, 
že popel/struska a popílek ze spalovny FN Olomouc, se mohou významně lišit. 
Nejvýznamnější rozdíl je zřejmý pro koncentraci rozpuštěných látek, kde je výluh 
z popílku až cca desetinásobně nižší. Podobné rozdíly jsou zřejmé i pro Ni, Ba, Cr 
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a pro Zn, kde jsou obsahy ve výluhu z popílků až desetinásobně vyšší. Základní 
charakteristikou popela/strusky i popílku je alkalická reakce (pH > 12). 

 

Tabulka 8: Analýzy vodného výluhu podle vyhlášky č.294/2005 Sb. 

Parametr Jednotka Struska -Protokol ZUOVA 14300 Popílek - Protokol ZUOVA 14299 

DOC mg/l 6,3 6,1 

Fluoridy mg/l < 1,0 < 1,0 

Ag mg/l < 0,001 < 0,001 

As mg/l < 0,003 < 0,003 

Ba mg/l 1,15 18,9 

Cd mg/l 0,0032 0,002 

Cr mg/l 0,0087 0,0708 

Cu mg/l 0,082 0,047 

Hg mg/l 0,017 < 0,001 

Ni mg/l 0,0017 0,0193 

Pb mg/l 3,08 0,011 

Sb mg/l < 0,003 < 0,003 

Se mg/l 0,01 < 0,009 

Zn mg/l 1,83 0,228 

Mo mg/l 0,0246 0,0596 

RL mg/l 62000 5300 

pH  12,01 12,51 
 

Z výsledků vodného výluhu vzorků, které zajistila firma SITA, a.s., jako provozovatel 
spalovny ve FN Olomouc, vyplývá, že koncentrace rozpuštěných látek ve výluhu je velmi 
proměnlivá, v rozmezí 17 – 62 g/l. V tabulce 9 je uvedena analýza vodného výluhu vzorku, 
který byl analyzován v laboratoři IGI, VŠB – TU Ostrava. Z této analýzy vyplývá, že 
na vysoké koncentraci rozpuštěných látek ve vodném výluhu se podílí hlavně chloridy 
a pravděpodobně sodné ionty, což vyplývá z výsledků RTG-fluorescence uvedené 
v tabulce 9 a z výsledků RTG-difrakce (difraktogram na obrázku 33).  

 

Tabulka 9: Analýza vodného výluhu strusky -  hlavní anionty 

Vzorek 

pH vodivost R.L. Cl- (NO2)
- (NO3)

-  (PO4)
3-

   (SO4)
2- 

  mS/cm mg/l 

Struska 11,91 28 700 17 503 8 423 0,140 12,16 0,788 240,28 

Struska mletá 10,66 25 300 16 213 8 879 0,060 11,88 0,795 49,98 

 

7.2  Mineralogický rozbor strusky z FN Olomouc 

Mineralogické složení popela/strusky a popílků ze spalování nemocničního odpadu není 
často publikováno. Gidarakos et al. (2009) uvádí, že významnou minerální fází je halit 
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a dále různé druhy silikátů: Ca5Cr2SiO12, KAlSi3O8, Ca2MgSi2O7 (akermenit) 
a NaCaAlSi2O7. Halit vzniká krystalizací při teplotě okolo 600 oC (Wang et al., 2008), 
reakcí mezi plynným HCl a ionty Na, kterou popsal Wei et al. (2005): 

Na + HCl + O → NaCl + OH-   

Akermanit krystalizuje v teplotním rozmezí 700 – 1300oC (Vassileva a Vassilev, 2006), 
krystalizace z taveniny probíhá při teplotě 1161 – 1299oC (Thy et al., 2006). V menší míře 
bývá zastoupen Ca3Al2O6, Ca5Cr3O12 a CaOAl2O3, případně anhydrit CaSO4 
a fosforečnany (Fe3(PO4)2). Jiné studie uvádí přítomnost křemene, halitu, anhydritu, kalcitu 
a hematitu (Chang a Wey, 2006, Saikia et al., 2008). Anhydrit krystalizuje v rozmezí 
100 - 1000oC (Vassileva a Vassilev, 2004) nebo při vyšší teplotě 600 – 1000oC (Vassileva 
a Vassilev, 2005). Amorfní tavenina krystalizuje v teplotním rozmezí 100 – 1000oC 
(Tsukada et al., 2003) a silikátová tavenina při vyšší teplotě 600 – 1000oC 
(Tan a Lagerkvist, 2011). Srovnáním popela/strusky a popílků ze spalovny nemocničního 
odpadu v Athénách se zabýval Kougemitrou et al. (2011). Popel obsahoval hlavně amorfní 
fázi, zatímco v popílku byla majoritní krystalická fáze CaClOH. 

Stabilitou popela v závislosti na podmínkách se zabývali Bayuseno a Schmahl (2010). 
V závislosti na stárnutí popela ze spalování nemocničního odpadu dochází ke změně 
mineralogického složení. Docházelo hlavně ke snížení koncentrace anhydritu a obsahu 
amorfní fáze za vzniku ettringitu, hydrocalumitu (Ca2Al(OH)6[Cl1-x(OH)x].2H2O) 
a rosenhahnitu (HCa3[Si3O9(OH)]. Ve vzorku popela, který byl upraven vodou, docházelo 
k rozpouštění ettringitu za vzniku sádrovce a uvolněné chloridy reagovaly za vzniku 
hydrocalumitu. 

Mineralogický rozbor strusky je uveden v tabulce 10 a na obrázku 33, kde je uveden 
difraktogram. Z výsledků je zřejmé, že struska obsahuje řadu fází, které jsou významné 
z hlediska pucolánových vlastností a vysoký obsah chloridů ve formě halitu (NaCl). 
Zajímavý je vysoký obsah zinkitu (ZnO). 

 
Obrázek 33: Difraktogram strusky z FN Olomouc 
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Tabulka 10: Mineralogické fázové složení strusky z FN Olomouc 

Fáze Chemické složení Koncentrace (%) 
Zinkit ZnO 7,60 

Mayenit C12A7 Ca12Al14O33 = 12CaO . 7Al2O3 2,32 

Kalcit CaCO3 1,95 
Vápno CaO 0,93 
C3A Na Trikalcium aluminát 9,75 
Anhydrit CaSO4 1,79 
Akermanit Ca2Mg(Si2O7) = 2 CaO.MgO.2SiO2 6,53 
Halit NaCl 9,67 
Larnit Ca2SiO4 (belit) 2,96 
C2F - ferrit Složka trikalcium silikátu 3,85 
Amorfní fáze  52,66 

 

V rotačních pecích dochází k reakci mezi oxidy vápníku, křemíku a hliníku při teplotě 
asi 1300°C. Vytváří se trikalciumsilikát, dikalciumsilikát a trikalciumaluminát, což jsou 
nejvýznamnější složky cementu. Proto se některé popílky využívají při výrobě betonu, 
kde částečně nahrazují cement. Trikalciumsilikát - (CaO)3.SiO2 - nazývá se alit, označení 
C3S, dikalciumsilikát - (CaO)2.SiO2 - nazývá se belit, označení C2S. 
Tetrakalciumaluminátferit - (CaO)4.Al2O3.Fe2O3 se nazývá celit, zkrácené označení má 
C4AF a trikalciumaluminát - (CaO).AlO, zkráceně C3A. Výskyt trikalcium aluminátu 
v popílcích a ve struskách popsali Grzeszczyk (1986) a Kirchheim et al. (2009). Akermanit 
v popílcích identifikovali Cheng (2003), Lu et al. (2011), Vassilev et al. (2013), a larnit 
(dikalcium silikát – belit) identifikoval Vassilev et al. (2004, 2013). 

Struska a popílek produkovaný při spalování nemocničních odpadů se v řadě zemí používá 
jako konstrukční materiál po smísení s jiným materiálem v procentuálním zastoupení 1:1 
(Tay, 1987). 

Z mineralogického fázového složení strusky z FN Olomouc vyplývá, že tato struska 
by byla velmi zajímavá pro použití ve stavebnictví, problémový by mohl být vysoký obsah 
NaCl (Zhu et al., 2008). Zvýšené koncentrace chloridů jsou kritickým problémem 
při použití popílků pro cementy (Badur a Chaudhary, 2008). Možnost snížení koncentrace 
chloridů v popílku souvisí s jejich formou výskytu. Při použití Ca(OH)2 při odsiřování 
se v popílcích zachycených v tkaninových filtrech vyskytovaly chloridy: 35 % NaCl, 
11 % KCl, 37 % CaCl2, 13 % ve formě Friedelovy soli a zbytek 4 % jako CaClOH. 
V technologiích, kde se pro odsiřování používá Na2CO3 se vyskytovaly chloridy ve formě 
NaCl (79 %), 12 % KCl a zbytek 9 % jako Friedelova sůl (Ca2Al(OH)6(Cl, OH) · 2 H2O). 
Friedelova sůl je významná pro záchyt chloridů v cementu a betonu. Její chování není 
dosud jednoznačně prozkoumáno. CaO-Al2O3-CaCl2-H2O a její obsah je kritický 
z hlediska stability portlandského cementu. Snížení koncentrace chloridů v popílcích 
ze spaloven komunálního odpadu popisuje Zhu et al., (2010). V popílku ze spalovny 
komunálního odpadu se vyskytuje cca 15 % ve formě NaCl, 10 % KCl, 51 % CaCl2 
a zbytek tvoří Friedelova sůl. Snížení obsahů chloridů v popílku lze dosáhnout dekantací 
(promýváním). Množství odstraněných rozpustných chloridů (NaCl, KCl) se zvyšuje 
v závislosti na poměru mezi vodou a popílkem (L/S) nebo na frekvenci vypírání. 
Nerozpustné chloridy CaCl2 a Friedelova sůl jsou odstraňovány podstatně pomaleji. 
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Vysoký obsah chloridů v popílku může ovlivnit jeho celkové množství v betonu s rizikem 
koroze uložené výztužné oceli (Výzkumný ústav maltovin Praha, spol. s r.o., 2013). 

Vlastnosti popílků pro použití k výrobě betonu jsou specifikovány v ČSN EN 206-1 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a ČSN EN 450-2 Popílek do 
betonu - Část 2: Hodnocení shody, kde je obsah chloridů limitován koncentrací < 0,1 %. 

7.3  Fázová analýza strusky z FN Olomouc 

Fázová analýza metodou SEM/EDX+WDX byla provedena v separovaných vzorcích 
ve 3 zrnitostních třídách (pod 0,043 µm, 0,043 – 0,063 µm a ve třídě 160 – 250 µm) a pak 
z celkového vzorku, ze kterého byl připraven nábrus zalitím do epoxidové pryskyřice 
s následným vyleštěním. Výsledky jsou uvedeny na následujících obrázcích 34 až 42 
a v tabulkách 11 až 18. Cílem tohoto výzkumu byla identifikace formy výskytu Ag 
a ověření její přítomnosti. Z výsledků je zřejmé, že navíc byly identifikovány částice 
s obsahem Zr. Příčiny výskytu Zr ve strusce/popelu ze spalování nemocničního odpadu 
jsou uvedeny v podkapitole 4.3 Výskyt Zr v odpadu ze zdravotnictví. 

Zrnitostní třída pod 0,043 µm 

 

 
Obrázek 34: Zrnitostní třída pod 0,043 µm 

 
Tabulka 11: Chemické složení částic (hm.%) dokumentovaných na obrázku 34 

 Částice 1 Částice 2 Částice 3 
C 5,54 5,29 9,90 
O 27,09 8,79 18,56 
Al 0,56 1,33 2,16 
Si  1,00 1,72 
Zr 53,29   
Cl 1,52 1,96 1,95 
Ca 3,81 2,89 4,15 
Mn 2,12   
Cu 0,92 78,74  
Zn 5,15  61,57 

3 
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Obrázek 35: Analyzované částice v zrnitostní třídě pod 0,043 µm 

 

Tabulka 12: Chemické složení částic (hm.%) dokumentovaných na obrázku 35 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

C 3,64 10,36 6,48 10,43 10,06 12,34 11,76 18,64 7,47 9,61 29,31 9,95 4,84 3,76 12,53 10,04 21,07 

O 27,36 25,31 24,67 15,44 5,89 26,57 15,98 16,64 6,54 21,90 21,98 28,27 24,68 21,29 18,68 33,23  

Na  0,77 0,73 1,20  2,04  0,95 1,35 0,80 2,13 1,06  0,93    

K      0,60            

Mg  0,66  0,55 0,61 1,94   2,76  0,65 0,78      

Al 0,87 4,78  1,44 2,19 8,31 0,92 1,19 1,58 1,39 4,57 4,51 2,17 1,10 1,00 0,87  

Si 0,61 4,15  2,67 2,10 10,13 1,22 1,27 1,68 1,69 3,10  1,77 1,47   2,20 

P      1,59            

Ti  2,02 1,54 3,02 0,82 0,87   2,87  1,22  9,40     

Zr  33,73 59,67 45,74   62,81 52,70  54,00 7,64       

Pd    0,58       0,32       

In     0,23             

Cl 2,02 4,91 1,75  2,38 5,57 1,99 3,13 2,47 3,05 9,67 11,20 4,83 1,56 2,97 1,83 2,0 

Ca 5,67 13,06 4,53 11,44 4,61 29,47 5,33 5,48 6,99 6,22 19,26 12,89 11,06 3,36 5,80 3,70 3,93 

Sr            29,71   59,02 49,19  

Mn         65,31         

Co     0,43             

Cu     1,63     1,34        

Zn     67,90        41,00    70,80 

Pb     0,47             

Fe 56,80    0,53         66,52    

V  0,24  0,50 0,16 0,08   0,76  0,14  0,26     

S 3,04     0,31   0,22   1,63    1,14  
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Obrázek 36: Analyzované částice v zrnitostní třídě pod 0,043 µm 

 

Tabulka 13: Chemické složení částic (hm.%) dokumentovaných na obrázku 36 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C 2,07 14,38  4,96 4,99 3,81 4,48 5,47 10,00 
O 5,18 14,68 24,25 4,44 14,70 13,51 7,17 4,06 4,64 
Na   0,78 2,42      
Mg  1,43 0,61 0,43     0,61 
Al 0,35 2,10 2,55 1,92   1,39 1,20 2,07 
Si  3,20 2,49 1,53   1,77 0,98 1,31 
Ti 25,79 0,70 3,91 1,01      
Zr  4,07 37,41       
Cl 6,29 4,53 5,98 3,48 3,58 1,53 2,22 1,78 1,74 
Ca 4,80 11,11 21,51 4,99 6,67 3,07 4,01 2,94 3,59 
Ba 44,46         
Sr     52,72     
Ce 11,07         
Mn  4,81        
Co          
Cu  3,97  74,10    83,57  
Zn  34,45   1,62 78,08 78,96  76,04 
Fe  0,56  0,71      
S   0,51  15,73     
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Obrázek 37: Částice ve třídě pod 0,043 µm 

 

Dosažené výsledky v zrnitostní třídě pod 0,043 µm: 

• Částice s obsahem Zr v rozmezí (7,64 – 62,81 %) – pravděpodobně ve formě ZrO2. 
• Částice s obsahem Zn v rozmezí (41 – 70,80 %) nejčastěji ve formě ZnO nebo 

kovového Zn. 
• Částice s obsahem Cu (3,97 – 83,57), metalická Cu. 
• Oxidy Fe. 
• Sulfáty – Sr a Ba (baryt, celestin).  

 

Zrnitostní třída 45 - 63 µm 

Dosažené výsledky v zrnitostní třídě 45 - 63 µm: 

• Kumulace částic s obsahem Ag (29,26 – 68,95 %), pravděpodobně jako metalické 
Ag nebo chlorid stříbrný. 

• Vyšší výskyt částic s obsahem Zr (3,29 – 67,33 %). 
• Identifikována částice s obsahem Gd (74,33 %). 

 

 

 

 

ZrO2 ZnS (5) 

ZnO (6) 

BaSO4 
CuClO 
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Tabulka 14: Chemické složení částic (hm.%) v zrnitostní třídě 45 - 63 µm 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
C 2,00   8,93 4,70 3,90   
O 18,74 32,71 20,45 21,33 22,41 7,57 24,97 16,85 
Na 0,72  0,52  1,09    
K 0,79        
Mg 0,75    0,54    
Al 3,14 0,65 1,38  4,54 0,91 0,94 1,22 
Si 3,28   1,33 3,82 0,73 0,72 1,11 
P     0,53    
Ti     1,53 0,91   
Zr  60,81 3,29    67,33  
Cl 6,34 1,79  1,43 4,86 1,76 2,09 4,46 
Ca 14,63 4,04 5,17 2,17 18,40 4,10 3,96  
Ag     29,26 68,95   
Ba 42,78       1,33 
Sr   67,74      
Sn     4,51    
Gd        74,33 
Cu     4,01    
Zn    64,81     
S 6,83  1,46  3,82 10,58   

 

Obrázek 38: Zvláštní částice obsažené ve strusce ve třídě 45 – 63 µm 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ag BaCaCl2 

GdO 
ZnO -CO3 
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Zrnitostní třída 160 – 250 µm 

 
Tabulka 15: Chemické složení částic (hm.%) v zrnitostní třídě 160 – 250 µm 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
B    6,56            

C 7,82 6,96 7,88   1,23  1,75 1,21     4,10  

O 16,94 14,15 17,99 6,37 4,23 4,49 26,90 31,77 27,80 23,88 9,24 15,64 7,32 26,68 22,41 

Na 2,15 2,04 2,11       1,40    2,90  

K 2,87 1,83 3,39       0,10 0,34   0,87  

Mg  0,40 0,61 0,69   1,86 1,40 1,79 0,31    0,90  

Al 6,55 5,77 5,68 2,15 3,05 2,78 12,89 11,20 11,60 5,79 1,76  1,55 6,38  

Si 3,81 3,60 3,86 1,49 2,12 1,49 14,67 13,29 13,95 5,90 2,09  1,66 8,14  

Ti 2,45 1,98 2,40    2,00       2,05  

Cl 12,37 10,23 11,29 23,91 22,29 21,04 1,80 2,70 3,17 18,27 3,34 5,30 3,04 6,09 3,26 

Ca 27,83 19,33 27,82 4,22 6,43 6,43 39,67 33,68 34,15 18,39 10,30 3,97 4,53 40,35 3,39 

Ba    54,62 61,88 62,54  4,21 6,33 25,97      

Cu  4,85              

Pb 12,94 28,68 14,58             

Zn 4,26          72,93 75,07 81,91  70,94 

V  0,18 0,34    0,21       0,17  

Fe   2,05             

S              1,56  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39: Rekrystalované částice s obsahem Zn (převážně ZnO) a částice BaCaCl2 

14

11, 12 

13, 15 

BaCaCl2 

Krystaly ZnO 

ZnCO3-ZnO 



MUDr. Marian Starý: Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich 
využití 

 

 

2013                                                                                                                                    54 
 

Dosažené výsledky v zrnitostní třídě 160 - 250 µm: 

• Identifikovány částice s vyšším obsahem Ba (4,21 – 62,54 %), nejčastěji ve formě 
barytu. 

• Vyšší obsahy chloridů v částicích (1,80 – 23,91 %). 
• Výskyt Zn v částicích (4,26 – 81,91 %) – převážně rekrystalován na základní matrici ve 

formě krystalů ZnO (zinkit). 
• Základní matrice je tvořena Ca-alumosilikáty s vyšším obsahem chloru (Ca-O-Si-Al-Cl). 

 

Nábrus 

 

 
Obrázek 40: Označení analyzovaných ploch v nábrusu pro tabulku 16 

 

Tabulka 16: Chemické složení částic (hm.%) dokumentovaných na obrázku 40 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C 8,80 10,10 8,30 10,11 23,59 8,57 13,53   
O 6,72 10,69 20,32 5,35 8,67 4,75 38,63 33,51 34,35 
Na 1,00 1,05 0,89 1,49 0,64 1,81 0,79  1,26 
Mg        4,30 0,39 
Al 1,54 1,50 1,66 1,22 1,44 1,67 37,36 4,55 3,36 
Si 0,71 0,95 1,14 0,63 0,90 0,80 2,83 21,88 2,58 
P       1,14   
Ti       0,44  0,73 
Cl 11,03 8,68 4,91 12,16 10,06 8,01 1,08 0,57 3,90 
Ca 2,28 3,46 2,68 1,59 1,33 1,02 3,93 28,32 51,41 
Ag 67,93 46,93 16,99 67,46 47,63 66,64    
Sn  13,37 43,12  5,43 6,72    
Fe        0,92 2,00 
Zn  3,26      5,96  
S     0,31  0,37   
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Obrázek 41: Označení analyzovaných ploch v nábrusu pro tabulku 17 

 

Tabulka 17: Chemické složení částic (hm.%) dokumentovaných na obrázku 41 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
C 8,59 9,53 12,17 49,20 13,39 17,53 11,40 10,23 13,94   12,39 15,47 13,98 15,83 12,60 49,21 

O 27,43 23,11 37,40 12,92 9,49 7,04 25,50 31,22 33,61 35,43 37,22 38,72 36,08 35,54 38,55 26,65 8,98 

Na   7,50      0,73    6,95 2,44 4,97   

K              1,87    

Mg 0,80  1,22     5,61 1,36 0,77   1,34 1,59    

Al 4,22 1,03 1,50 0,97 1,16 1,40 1,08 2,15 2,78 2,22 9,80 48,89 1,31 7,42 5,70 1,02 2,22 

Si 1,88 15,49 32,60 0,86 0,99 1,15 0,72 14,70 9,09 16,84 48,14  31,30 24,02 26,20 0,92 1,68 

P        0,40          

Ti        3,56 1,34 0,70        

Cl    0.56  0,43   3,03 0,93 0,58   0,95 0,91   

F  6,30                

Ca 9,91 40,83 7,60 2,23 1,38 2,21 1,59 31,95 34,12 43,12 4,25  7,53 12,19 7,85 1,78 2,29 

Co  0,31                

Cu    33,25 73,60 70,22           64,22 

Fe 47,16 3,39     59,69         57,73  

V        0,19          

 

Tabulka 18: Chemické složení částic (hm.%) dokumentovaných na obrázku 42 

 1 2 3 
C 6,22 5,66 5,64 
Al 0,66 0,50 0,58 
Si 0,89 0,88 0,51 
Ca 0,54 0,67 0,59 
Cr 10,70 11,73 10,06 
Mn 1,58 1,90  
Ni 10,09 9,67 10,63 
Fe 69,32 69,11 72,0 

 

 
 

  
4 

  
6 
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Obrázek 42: Označení analyzovaných ploch v nábrusu pro tabulku 18 

 

Dosažené výsledky pro nábrus: 

• Částice s obsahem Ag (16,99 – 97,93 %) nejčastěji ve formě chloridů. 
• Identifikovány částice s obsahem Sn (5,43 – 43,12 %). 
• Částice s obsahem Cu (32,25 – 73,60 %) pravděpodobně jako metalická Cu nebo 

ve formě karbonátů. 
• Tavenina Fe s vysokým obsahem Cr a Ni. 

 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že geochemický charakter strusky/popela ze spalování 
nemocničního odpadu má výrazně jiný způsob vazby a výskytu rizikových prvků 
než popílky ze spalování uhlí (Dolníčková et al., 2012). Forma výskytu prvků 
v popelu/strusce souvisí s formou výskytu v primárním materiálu, teplotou spalování 
a relativně vysokým obsahem chloridů. Kovy se ve strusce/popelu vyskytují ve formě 
chloridů, oxidů nebo v metalické formě. V současné době nebyl zatím publikován zvýšený 
výskyt Zr v odpadech ze spalování nemocničního odpadu. V případě analýzy metodou 
RTG-fluorescence (tabulka 7) nebyl Zr identifikován, jeho přítomnost byla prokázána 
až analýzami SEM/EDX+WDX.  
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8  Možnosti odstranění chloridů ze strusky vznikající při 
 spalování nemocničního odpadu ve FN Olomouc 
Dle ČSN EN 206-1 jsou v cementové matrici definovány dva typy anorganických příměsí: 

• téměř inertní příměsi (druh I); 
• pucolány nebo latentní hydraulické příměsi (druh II). 

Pro příměsi druhu II je charakteristická pucolánová aktivita nebo latentní hydraulicita. 
Pucolány jsou dle ČSN EN 197-1 přírodní látky křemičité nebo křemičito-hlinité, 
popřípadě kombinace obou variant. Pucolány po smíchání s vodou samy netvrdnou, avšak 
jsou-li jemně semlety, reagují v přítomnosti vody za normální teploty s rozpuštěným 
hydroxidem vápenatým – Ca(OH)2 a tvoří sloučeniny vápenatých silikátů a hlinitanů, které 
jsou nositeli narůstajících pevností. Tyto sloučeniny jsou podobné těm, které vznikají 
při tvrdnutí hydraulických látek. Pucolány obsahují zejména aktivní oxid křemičitý – SiO2 
a oxid hlinitý – Al2O3. Obsah aktivního oxidu křemičitého musí být nejméně 25 % 
hmotnostních. Latentní hydraulicita je schopnost látky reakcí s Ca(OH)2 za normální 
teploty ve vodném prostředí tvrdnout. Rozdíl v pucolanitě a latentní hydraulicitě je dán 
přítomností různých druhů minerálů, kdy latentně hydraulické látky jsou schopny 
po smíchání s vodou tuhnout a tvrdnout bez dalších aditiv. V důsledcích jsou však tyto 
vlastnosti totožné (Bydžovský et al., 2011).  

Rozdíl ve složení latentně hydraulických a pucolánových příměsí je zřejmý z ternárního 
diagramu soustavy SiO2–CaO–Al2O3 (obrázek 43). Z uvedeného diagramu je patrné 
zastoupení a poměr jednotlivých složek podstatných pro průběh hydratačních reakcí. 
Hranice mezi latentně hydraulickou a pucolánovou složkou je dána koncentrací CaO. 
Pucolány obvykle obsahují vyšší množství aktivního SiO2. 

Na obrázku 43 je do ternárního diagramu zakreslena i pozice strusky ze spalovny 
nemocničního odpadu ve FN Olomouc, které leží v „oblasti strusek“. Z chemické analýzy 
stanovené metodou RTG-fluorescence (tabulka 7) vyplývá, že struska obsahuje 
23,56 % CaO, 14,50 % SiO2 a 7,93 % Al2O3. Z poměru CaO/SiO2, který dosahuje hodnotu 
1,62, vyplývá, že struska z FNO má spíše latentně hydraulické vlastnosti (poměr CaO/SiO2 
se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5), u pucolánových vlastností je < 0,5 a u hydraulických 
vlastností je > 2 (Bydžovský et al., 2011). 

Z mineralogické analýzy, která byla provedena na Institutu čistých technologií (ICT) 
VŠB - TU Ostrava vyplývá, že chloridy jsou přítomny převážně ve formě halitu (NaCl). 
Na základě této informace byla doplněna analýza chloridů metodou RTG-fluorescence. 
Obsah chloridů ve strusce činí 10,96 %. Pro určení možnosti odstranění chloridů bylo 
použito loužení vodou, které probíhalo ve 24 hodinovém intervalu (obrázek 44). 
Pro extrakci chloridů byl využit poměr 1:10. Odstraňováním chloridů z popela v závislosti 
na poměru tuhá fáze/kapalina se zabýval Aguiar del Toro et al. (2009), který dosáhl 
optimální výsledky extrakce při stejném poměru. Maximální množství chloridů se 
vyloužilo po 1 hodině loužení, kdy se vyloužilo 72,62 %, po 2 hodinách se vyloužilo 
85,67 %. Po 24 hodinách se vyloužilo 93,61 %. Pro využití strusky ve stavebnictví musí 
být splněna podmínka koncentrace chloridů pod 0,1 %. Tuto podmínku nelze pouhým 
loužením s vodou splnit, protože chloridy jsou přítomny jako BaCaCl2, který je špatně 
rozpustný. Ze studia vyluhovatelnosti vápníku vyplývá, že po 24 hodinách se vyloužilo 
1,95 % z celkového množství Ca přítomného ve strusce (20,5 %). 
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Technologickým řešením by bylo 2 hodinové loužení, které je velmi efektivní – odstranění 
cca 86 % chloridů a smísení s jiným druhem popílku, který tento požadavek splňuje 
(Pan et al., 2008), případně přípravou směsi s jílovými minerály. Odstraňováním chloridů 
z popela se zabýval Ito et al. (2008), který uvádí, že nejúčinnější odstranění nerozpustných 
chloridů (Friedelova sůl) bylo dosaženo promýváním kyselinou sírovou při pH < 4. 

 

 
Obrázek 43: Ternární diagram soustavy SiO2 – CaO – Al2O3 (Silica fumes – silika), Glass – sklo, Natural 

pozzolans – přírodní pucolány, Clays – jíly, Class F fly ash – popílek s nízkým obsahem CaO, Class C fly ash 

– popílek s vysokým obsahem CaO, Slag – struska, Portland cement – portlandský cement, Slag from 

incinerator FN Olomouc – struska ze spalovny nemocničního odpadu FN Olomouc 

(upraveno podle Bydžovský et al., 2011) 

 

 
Obrázek 44: Vyluhování chloridů a vápníku v závislosti na čase pro směs tuhá fáze/kapalina (1:10) 

 

Vliv extrakce (loužení) vodou na změnu fázového složení strusky byl sledován metodou 
RTG-difrakce. Vzorek strusky byl po 24 hodinovém loužení vysušen v laboratorních 
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podmínkách – prostým odpařením vlhkosti. Výsledky fázového složení jsou uvedeny 
v tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Mineralogické fázové složení strusky z FN Olomouc před loužením a po loužení 

Fáze Chemické složení Vstup (%) Po loužení (%) 
Zinkit ZnO 7,60 0 

Mayenit C12A7 Ca12Al14O33 = 12CaO . 7Al2O3 2,32 5,14 

Kalcit CaCO3 1,95 15,86 
Vápno CaO 0,93  
C3A Na Trikalcium aluminát Ca3Al2O6 9,75  
Anhydrit CaSO4 1,79  
Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O  1,19 
Akermanit Ca2Mg(Si2O7) = 2 CaO.MgO.2SiO2 6,53  
C2As Gehlenit Ca2Al(AlSiO7)  5,90 
Halit NaCl 9,67  
Larnit Ca2SiO4 (belit) 2,96  
C2F - ferrit Složka trikalcium silikátu Ca3SiO5 3,85  
Amorfní fáze  52,66 52,10 
Merwinit Ca3Mg(SiO4)2  19,76 
Σ fází ovlivňující pucolánové vlastnosti 25,41 30,80 

 

Z porovnání mineralogického složení je zřejmé, že při vyluhování došlo k určitým změnám 
ve fázovém složení. Ve vzorku popílku již nebyl stanoven halit, vyluhování bylo tedy 
velmi úspěšné. Snad nejvýznamnější změna je ztráta zinkitu, který je špatně rozpustný 
ve vodě (1,6 mg/l), ale dobře rozpustný v kyselém prostředí. Je amfoterním oxidem, který 
reaguje jak v kyselém tak v zásaditém prostředí (internet 2). 

Další změna je mezi gehlenitem a akermanitem. Gehlenit je sorosilikát, konečný člen 
izomorfní řady melilit-akermanit, který je bohatý na Al. Hořčík v akermanitu je nahrazen 
hliníkem za vzniku gehlenitu (Taylor, 1990). Merwinit je metastabilní minerál ze skupiny 
akermanit – gehlenit – merwinit (řada melilitu) podle Gutt (1968). Merwinit může vznikat 
také z Ca2SiO4 larnitu (Osborn, 1943) a dikalcium silikátu (Gutt, 1965). 

Přítomnost trikalcium aluminátu, který je s vodou velmi reaktivní se za přítomnosti síranu 
vápenatého pokrývá vrstvou ettringitu. Ve vzorku po loužení se zvýšila koncentrace 
kalcitu, což pravděpodobně souvisí s uvolněním vápníku ze základní hmoty (amorfní fáze) 
alkalickým prostředím a procesem hydratace a karbonizace při reakci CaO 
s atmosférickým CO2 (Gervais et al., 2004). Tento nárůst kalcitu a minimalizace volného 
CaO ale ovlivní pucolánové/hydraulické vlastnosti vyloužené strusky. V posledním řádku 
tabulky 19 jsou uvedeny výsledky sumy složek, které se podílejí na 
pucolánové/hydraulické aktivitě. Suma složek ovlivňujících pucolánovou/hydraulickou 
aktivitu je u strusky, která byla loužena vyšší (30,80 %) než u nevyloužené strusky 
(25,41 %). Přesto nelze bez zkoušek tuhnutí jednoznačně posoudit vliv těchto „relativně 
podobných fází“ v rámci pucolánových/hydraulických vlastností. Největším problémem 
z hlediska pucolánových vlastností je snížení volného CaO a jeho přeměna na karbonát. 

Na základě výsledků, které dosáhl Ito et al (2004) s odstraněním nerozpustných chloridů 
pomocí kyseliny sírové, byly provedeny vyluhovací testy po 3 hodinách loužení. Pro první 



MUDr. Marian Starý: Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich 
využití 

 

 

2013                                                                                                                                    60 
 

2 hodiny byla použita demineralizovaná voda a ve třetí hodině byla použita 1M H2SO4 – 
200 ml (pH suspenze se snížilo na hodnotu 1,40), množství kyseliny bylo zvoleno stejně 
jako pro vyluhování vodou v poměru tuhá fáze/extrakční činidlo (1:10). Z výsledků 
uvedených na obrázku 45 je zřejmé, že pomocí kyseliny sírové se vyloužilo větší množství 
chloridů – rozdíl činil cca 1 g (dosáhlo se tak cca 99 % účinnosti odstranění chloridů). 
 

 
Obrázek 45: Porovnání vylouženého množství chloridů po 3 hodinách ve vodném prostředí a po přídavku 

1M H2SO4 

 
Kyselé prostředí by mělo zabránit také tvorbě karbonátů. Změny ve složení minerálních 
fází byly sledovány pomocí RTG-difrakce (obrázek 46). Z výsledků RTG-difrakce 
vyplývá, že všechny Ca složky byly přeměny na sádrovec (88,64 %), došlo k rozkladu 
amorfní fáze (4,2 %) a jako jediná stabilní fáze zůstal přítomen merwinit (7,21 %). Vzorek 
byl sušen v sušárně při teplotě 105oC. Při použití 0,1 M H2SO4 zůstaly v menší míře 
zachovány i další fáze ovlivňující pucolánové vlastnosti (20,84 %), ale Ca-karbonáty byly 
převedeny na sádrovec. Z uvedených výsledků je zřejmé, že rozšíření vyluhovacího 
procesu o aplikaci kyseliny sírové způsobilo snížení celkové koncentrace fází ovlivňujících 
pucolánové/hydraulické vlastnosti strusky a ani ve velmi kyselém prostředí nedošlo 
ke zvýšení podílu volného CaO. Za možné technické řešení lze v tomto případě navrhnout 
odstranění chloridů vymýváním s vodou a následný přídavek páleného vápna 
dle technologické potřeby rychlosti tuhnutí a pevnosti stavebních materiálů (cement, 
beton). 

 
Obrázek 46: RTG-difraktogram strusky po loužení s vodou a 1 M H2SO4 
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že: 

• Strusku ze spalování nemocničního odpadu lze zbavit problémových chloridů, které 
limitují její použití ve stavebnictví. 

• Při loužení ve vodném prostředí se zvýšilo množství fází, které ovlivňují 
pucolánové/hydraulické vlastnosti, ale na druhou stranu došlo ke krystalizaci 
kalcitu a úplnému zrušení volného CaO. Volný CaO má významný vliv 
na pucolánové/hydraulické vlastnosti. 

• Nedostatek volného CaO by pomohl být řešen přídavkem páleného vápna 
ke strusce.  

• Vliv změny fází během vyluhování na pucolánové/hydraulické vlastnosti musí být 
ověřen pevnostními zkouškami, které nebyly součástí této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUDr. Marian Starý: Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich 
využití 

 

 

2013                                                                                                                                    62 
 

9  Stříbro 
V současné době jsou stříbrné rudy (minerály Ag) těženy hlavně v Mexiku (Oachuca, 
Frenillo, San Fernando) a v podstatně menším rozsahu jsou těženy v USA, Utah. V řadě 
ložisek se Ag vyskytuje vázané na Pb-Zn rudy nebo na Cu-Ni rudy. V závislosti na ceně 
stříbra na trhu se za ekonomické považuje těžba rudy, která obsahuje více než 100 mg 
Ag/kg (Habashi, 1997). Zásoby Ag činí v současné době cca 250 000 tun, roční spotřeba 
se pohybuje okolo 10 000 t (Habashi, 1997). 

Kromě primárních ložisek stříbra se využívají sekundární zdroje Ag. Stříbro se získává 
recyklací ze slitin, fotografických materiálů, stolního porcelánu s Ag ornamenty apod. 
Největší množství Ag se získává z elektrotechnického průmyslu, kde se využívá 
pro výrobu elektrických kontaktů, vypínačů, spínačů a baterií. Au a Ag v mobilních 
telefonech se vyskytují v koncentraci 0,211 mg Au/g a 0,67 mg Ag/g elektronického šrotu 
(Li a Xu, 2011). Významné množství Ag obsahují i dentální amalgámy. 

Každý rok zveřejňuje Silver Institute s Thomson Reuters GFMS zprávu o získávání stříbra 
(těžbě a recyklaci) a spotřebě Ag, včetně vývoje cen, která je určována Londýnskou burzou 
(The Silver Institute, 2013). Výsledky publikované na těchto stránkách byly použity pro 
tvorbu obrázků 47 až 49, zachycujících vývoj spotřeby Ag, roční produkci a vývoj ceny 
1 g Ag v USD. 

 

 
Obrázek 47: Celosvětová primární a sekundární produkce stříbra 

 

 
Obrázek 48: Celosvětová spotřeba stříbra v různých odvětvích (ostatní – mince, medaile) 
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Obrázek 49: Celosvětový vývoj produkce a spotřeby stříbra 

 

Z ceny vývoje stříbra (obrázek 50) je zřejmé, že od roku 2009 je na vzestupu s tím, že 
v roce 2011 byla cena za g Ag cca dvojnásobně vyšší než v roce 2009. V roce 2013 cena 
Ag zaznamenala rekordní vzestup, je cca dvojnásobně vyšší než v roce 2012 (Silver Alert, 
2013). Celosvětové zásoby stříbra a jejich roční spotřeba vedla státy EU ke zformování 
zvláštního přístupu k surovinové politice. 

 

 
Obrázek 50: Vývoj ceny stříbra na Londýnské burze 

 

Analýza současných požadavků na nerostné suroviny potřebné pro další rozvoj evropské 
ekonomiky vedla mimo jiné ke stanovení nových zásad jednotné surovinové politiky 
členských států EU. Pro zajištění surovinové bezpečnosti je nutné řešit vysokou dovozní 
závislost evropského kontinentu, která má tři pilíře. Třetí pilíř akcentuje využívání 
materiálově šetrných technologií a zvyšování míry recyklace (René, 2013). Na obrázku 51 
jsou v pravé horní čtvrtině grafu strategické suroviny z pohledu Evropské unie. Z hlediska 
České republiky lze za strategické suroviny považovat uranové rudy, černé a hnědé uhlí, 
kaoliny, živcové suroviny, sklářské písky a vysokoprocentní vápence. Za strategické 
suroviny s ohledem na možné zásoby v ČR lze považovat grafit, fluorit, wolfram a indium 
(René, 2013). V materiálu surovinové politiky EU se uvádí, že v roce 2006 byla roční 
těžba Ag 19 051 tun, v technologiích se spotřebovalo 5 342 tun Ag. Pro rok 2030 je odhad 
spotřeby 15 823 tun Ag.  

Pro český průmysl se recyklovalo v roce 2012 100 tun stříbra. Recyklované stříbro 
pokrývá více než polovinu domácí poptávky. Objem recyklace drahých kovů v posledních 
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deseti letech stále roste. Safina se podílí na celkové recyklaci drahých kovů 60 – 65 %. 
Drahé kovy nacházejí v průmyslu široké uplatnění. V České republice se největší měrou 
na jejich využívání podílí automobilový průmysl, kde se spotřebovává 35 % drahých kovů. 
Největší zájem má automobilový průmysl o Ag, Pt, Pd a Rh. Pětinový podíl 
na průmyslovém využívání drahých kovů mají elektrotechnický průmysl a klenotnictví, 
kovy mají ale význam v chemickém průmyslu i sklářství. Ag i Pt se významně uplatňují 
i ve zdravotnictví. Celkem je ročně poptávka po 150 t Ag, 10 t Au, 8 t Pt a 4 t Pd 
(René, 2013).  

Celosvětově se zvýšilo použití stříbra pro mobilní telefony, notebooky a mobilní 
PC-techniku. Ve zdravotnictví je pro své antibakteriální účinky stříbro aplikováno 
při výrobě textilií apod.  

 

 
Obrázek 51: Rizika deficitu nerostných surovin v EU (René, 2013) 

 

Nárůst spotřeby stříbra způsobuje i vyšší tlak na jeho recyklaci. Jednou z možností, kterou 
se zabývá i tato doktorská práce je využití Ag z popelů/strusek vznikajících při spalování 
nemocničního odpadu. 

9.1  Recyklace Ag 

Ekonomická recyklace kovů závisí na formě a způsobu jejich původního využití a jejich 
chemické reaktivity. Efektivita získávání kovů souvisí také se způsobem jejich úpravy, 
začlenění do kategorie odpadů a samozřejmě souvisí s cenou primárních Ag-surovin. 
Pro získávání kovů z průmyslových odpadů se používají pyrometalurgické technologie 
(získávání Ti, Zr, Nb, Ta, Mo), hydrometalurgie a bio-hydrometalurgie. 

Hydrometalurgické metody pro získávání kovů zahrnují chemické reakce mezi vodnou 
fází/org. rozpouštědlem. Pro chemické loužení se nejčastěji používá HNO3, HCl, H2SO4, 
H2SO4 + H2O2, lučavka královská, FeCl3 + thiomočovina + KJ nebo thiokyanatáty. 
Po převedení kovů do roztoku se používá technologie čištění pomocí separačních postupů, 
které zahrnují: extrakci, srážení, cementaci, iontovou výměnu a filtraci. Po předčištění 
se kovy z roztoku získávají elektrolýzou (Jadhav a Hocheng, 2012). V případě získávání 
Ag kyanidizací se stříbro získává sorpcí na aktivním uhlíku (CIP - Carbon in Pulp). 
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9.2  Hydrometalurgické postupy získávání Ag 

V současné době se jeví jako nejekonomičtější získávání Ag, případně Au z druhotných 
surovin - elektronický šrot. Hydrometalurgické metody pro získávání Au a Ag využívají 
kyanidové loužení, které jsou toxické pro životní prostředí. V hydrometalurgii je proto 
tato technologie nahrazována loužením s thiomočovinou CH4N2S, která má rychlejší 
kinetiku reakce než klasické loužení kyanidy (Habashi, 1997). Kinetiku loužení Au a Ag 
lze vyjádřit následující rov. (1) (Ficeriová et al., 2008), kde ε je výtěžnost kovu v roztoku, 
kx je rychlostní konstanta (s-1) a tL je doba loužení v sekundách:  
 
− 	(1	 −	 ) 	= 	                                                                                                        (1) 
 

Thiomočovina vytváří stabilní komplexy s Au a Ag ionty. Bruckard et al. (1993) popisuje 
průběh chemické reakce za přítomnosti Fe3+ iontů následujícími rov. (2 a 3):  
 
Au +2CS(NH2)2 + Fe3+ → Au[CS)NH2)2]2

+ + Fe2+                                                             (2) 
 
Au +3CS(NH2)2 + Fe3+ → Au[CS)NH2)2]3

+ + Fe2+                                                            (3) 
 

Ficeriová et al. (2008) prováděli loužení ve  skleněném reaktoru o objemu 500 ml, 
do kterého se přidalo 400 ml vyluhovacího media, které obsahovalo 10 g/l thiomočoviny 
CS(NH2)2, 5 g/l Fe2(SO4)3.9H2O a 10 g/l H2SO4. K vyluhovacímu mediu se přidalo 50 g 
odpadu. Loužení bylo prováděno při pH 1, po dobu 120 minut, laboratorní teplotě 
a otáčkách 8,33 s-1. Ve zvoleném časovém intervalu byl odebrán vzorek pro stanovení 
Ag a Au. 

Výtěžnost Ag a Au loužením elektronického odpadu je závislá na čase. Z obrázku 52 
(vpravo) je zřejmé, že nejvyšší výtěžnost Au (76 %) a Ag (71 %) byla dosažena 
po 120 minutách loužení. Při podrcení materiálu se výtěžnost zvýšila pro Au na více 
než 90 % a doba vyluhování se zkrátila na 60 – 90 minut. U ostatních kovů byla dosažena 
výtěžnost 68 % pro Cu, 45 % pro Fe, 43 % pro Pb a 28 % pro Zn (obrázek 52 vlevo). 

 

 
Obrázek 52: Výtěžnost loužení Ag a Au v závislosti na čase (Ficeriová et al., 2008) 

 

V roce 2011 se Ficeriová et al. (2011) zabývali loužením Ag a Au z tištěných spojů 
použitím thiomočoviny. Při podrcení na jemnější zrnitost se zvýšila výtěžnost na 98 % Au 
a 93 % Ag po 48 hodinách loužení. Tištěné spoje jsou velmi zajímavý materiál z hlediska 
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obsahu kovů: Au 140 mg/kg, Ag 800 mg/kg, Ni 8000 mg/kg a Pd 30 mg/kg. Vyšší 
koncentrace vykazuje: Cu 47,5 %, Pb 1,4 % a Fe 10,36 %. 

Jiné podmínky pro dosažení nejvyšší výtěžnosti kovů Au (93,36 %) a Ag (69,4 %) 
použitím thiomočoviny uvádí Li a Xu (2011), kdy za optimální poměr pro vyluhování 
byl stanoven 1:5 (tuhá fáze:kapalná fáze), koncentrace thiomočoviny 0,03 mol/L, teplota 
loužení 40oC, doba loužení 2,5 hodiny, alkalické prostředí: pH 9 – 10, přídavek 5 mL 0,2% 
(SO3)

2-, provzdušnění 1,2 l/minutu. Vyšší koncentraci (24 g/l) thiomočoviny než Ficeriová 
et al. (2008) použili Li et al. (2012), kteří dosáhli výtěžnost 90 % Au a 50 % Ag 
po přídavku 0,6% Fe3+ za pokojové teploty a 2 hodinách loužení. 

Oliveira et al. (2009) použil k loužení Ag z tištěných spojů kyseliny (sírová, 
chlorovodíková a dusičná). Ag je prakticky nerozpustné v kyselině chlorovodíkové. 
Loužení probíhalo v laboratorních podmínkách v reaktoru s mícháním při teplotě 
25 a 95oC, doba loužení 4 hodiny, koncentrace kyselin 2 M, podíl rozpouštědla a tuhé fáze 
je 25 L/kg. Nejvyšší výtěžnost byla dosažena při použití kyseliny dusičné, která má silné 
oxidační účinky. Ke stejnému závěru došel i Holloway et al. (2004). V závislosti na teplotě 
loužení se hmotnostní úbytek při použití kyseliny dusičné pohyboval mezi 25 až 40 % 
(obrázek 53a). Výtěžnost Ag, Cu, Fe, Ni, Zn a Pb byla mezi 80 – 100 % (obrázek 53b). 
Park a Fray (2009) považují za nejúčinnější vyluhovací činidlo pro loužení tištěných spojů 
lučavku královskou. 

 

 
Obrázek 53: Loužení kovů z tištěných spojů (Oliveira et al., 2009) 

 

Někteří autoři používají k loužení Ag i thiosulfáty, např. Puente-Siller et al. (2013), kteří 
se zabývali studiem vlivu kyseliny etylendiamintetraoctové (EDTA), koncentrace 
thiosulfátů a přítomnosti Cu2+ na kinetiku loužení Ag. Z výsledků vyplývá, že přídavkem 
malého množství EDTA se akceleruje loužení kovového Ag, což je způsobeno zvýšeným 
oxidačním potenciálem loužicího roztoku. Negativně ovlivňuje proces loužení přídavek 
nízké koncentrace Cu2+, která snižuje oxidační potenciál loužícího roztoku. Z analýzy 
SEM/EDX vyplývá, že v přítomnosti mědi se částice stříbra hned v prvních minutách 
vyluhování pokrývají oxidy nebo sulfidy mědi. Zvýšením koncentrace EDTA v roztoku 
se zamezí vzniku sulfidů nebo oxidů mědi a proces je kontrolován průběhem chemické 
reakce. 

Za poměrně velmi úspěšnou technologii lze považovat oxidační tlakové loužení stříbra 
pomocí thiokyanatanů. Yang et al. (2011) definovali za optimální podmínky použití 1,5 M 
NH4SCN a použití síranu železitého (koncentrace Fe3+ musí být 3 g/L) po dobu 2 hodiny 
a teplotě 120oC. Autoři uvádí, že výtěžnost Ag souvisí s pH, nejvyšší výtěžnosti Ag bylo 
dosaženo v rozmezí pH od 1,8 do 2,5. Výtěžnost Ag dále vzrůstá s teplotou. Při teplotě 
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30oC je maximální výtěžnost 40 %, při teplotě 100oC je 80 %. Významným faktorem 
je i doba loužení. Při loužení 0,5 hodiny byla výtěžnost Ag 70 % po 3 hodinách 
byla dosažena výtěžnost 85 %. 

Rozpouštění stříbra v kyselině dusičné je dlouhodobě používaný proces, který 
se v současné době využívá již minimálně. Kovové stříbro se z roztoku získává nejčastěji 
cementací, elektrolytickým srážením nebo vysrážením Ag ve formě chloridu stříbrného. 
Rozpouštění Ag bylo postupně nahrazeno rozpouštěním v kyselině sírové. Důvodem byla 
hlavně velká spotřeba kyseliny dusičné. Tato technologie se stále používá v případě, že 
se Ag získává ze slitin, které obsahují vyšší koncentraci Au 10 – 20 % (Habashi, 1997). 
Dusičnan stříbrný vzniká reakcí s horkou 32% kyselinou dusičnou. Pro optimální průběh 
reakce musí být kyselina dusičná v mírném přebytku nad stechiometrickým poměrem 
dle rov. (4). Pro zvýšení výtěžnosti se někdy používá probublávání kyslíkem dle rov. (5). 
Nevýhodou rozpouštění Ag s kyselinou dusičnou je produkce NO, který byl původně 
rozkládán při teplotě nad 600oC v plameni za vzniku dusíku a kyslíku. 
 
Ag + 4 HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO                                                                            (4) 
 
Ag + 4 HNO3 + O2 → 4AgNO3 + 2H2O                                                                              (5) 
 

Kyselina sírová o koncentraci 86 % a teplotě 240oC se používá pro rozpouštění slitin s Au. 
Ag se kyselinou sírovou oxiduje podle následující rov. (6) za vzniku síranu stříbrného 
nebo hydrogensíranu stříbrného. Z roztoku se Ag získává cementací s Fe nebo Cu 
za vzniku síranu mědnatého. Výhodou této technologie je nízká spotřeba kyseliny sírové, 
na druhé straně přečistné technologie jsou náročné na technologické vybavení a jeho 
kvalitu.  
 
2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + 2H2O + SO2                                                                           (6) 
 

Jiang et al. (2004) dosáhl 90 % výtěžnost Ag pro Mn-Ag rudy s použitím kyseliny sírové 
a peroxidu vodíku. 

Kromě rozpouštění v kyselinách se v Evropě používá Möbiusova elektrolýza, která pracuje 
s kyselým elektrolytem na bázi dusičnanu stříbrného - dusičnanu sodného - kyseliny 
dusičné. 

Vzhledem k tomu, že se studiem forem výskytu Ag metodou SEM/EDX+WDX potvrdilo, 
že se ve strusce/popelu vyskytuje v kovové formě, byly pro extrakci (vyluhování) zvoleny 
následující činidla: 

• Thiomočovina 
• Kyselina dusičná 
• Lučavka královská 
• Obrácená lučavka 
• Kyselina dusičná 
• Kyselina sírová + peroxid vodíku 
• Thiosíran amonný 
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Z výsledků literární rešerše je zřejmé, že vyluhování je ovlivněno následujícími faktory: 

• Teplota loužení 
• Poměr tuhá fáze/extrakční činidlo 
• pH 

Podmínky pro vyluhovací testy jsou uvedeny v následujícím přehledu (tabulka 20). 
Podmínky vychází z postupů, které verifikovala Ficeriová et al. (2011). 

 

Tabulka 20: Podmínky pro vyluhovací testy (Ficeriová et al., 2011) 

 Loužící roztoky 

 H2SO4 +H2O2 (NH4)2S2O3+CuSO4*5H2O+NH3 HCl: HNO3 (3:1) HCl: HNO3 (1:3) 

Objem reaktoru (ml) 500 500 500 500 
Objem vyluhovacího roztoku (ml) 450 450 450 450 
Koncentrace roztoků (M) 2 + 0,2 0,5 + 0,2 + 1 1 1 
pH 6 9 2 2 
Hmotnost vzorku (g) 45 40 33 33 
Doba loužení (min) 480 2880 120 120 
Rychlost míchání (s-1) 8,33 8,33 8,33 8,33 
Teplota (oC) 60 40 25 25 

 

9.2.1  Vyluhování thiomočovinou 

Pro vyluhování thiomočovinou byly použity podmínky, které definovala Ficeriová et al., 
(2008). Rozdíl mezi literárními výsledky Ficeriové et al. (2008) a vlastními dosaženými 
výsledky je v rychlosti vyluhování Ag. Zatímco Ficeriová et al. (2008) potřebovala 
k získání nejvyšší výtěžnosti vyluhování Ag 120 minut, v případě strusky ze spalování 
nemocničního odpadu byly nejlepší výsledky získány do 20 minut (účinnost vyluhování 
85 % Ag) a s prodlužující se dobou loužení koncentrace Ag ve výluhu klesala (účinnost 
vyluhování se pohybovala mezi 20 – 30 %). Li et al. (2012) doporučuje pro vyluhování Ag 
z tištěných spojů thiomočovinu o nižší koncetraci (pouze 0,03 M). Nejvyšší účinnost 
vyluhování byla dosažena také po 20 minutách, ale pouze 2 %. Hlavním problémem tohoto 
testu jsou pravděpodobně alkalické podmínky loužení. Pro ověření vlivu pH na účinnost 
loužení byla zvolena série vyluhovacích testů, které vycházely z podmínek podle Ficeriové 
et al. (2011) od pH 1 do pH 10. 

Pro sérii vyluhovacích testů byl použit celkový pomletý vzorek strusky/popela. 
Lze předpokládat, že při použití zrnitostní třídy, která vykazovala nejvyšší nabohacení Ag 
by dosažené výsledky byly ještě ekonomičtější. Vzhledem k tomu, že jsem měl problémy 
se získáním dalšího technologického vzorku od firmy SITA CZ, a.s., musel jsem vzniklou 
situaci řešit homogenizací dodaného vzorku. Vzorek pro vyluhovací testy byl přípraven 
tak, aby 90 % částic mělo velikost pod 25 µm.  

Shrnutí výsledků vyluhovacích testů s thiomočovinou (obrázek 54 až 56): 

• Optimální čas vyluhovacích testů pro dosažení maximální účinnosti (82,62 %) 
vyluhování je 20 minut. 

• Účinnost vyluhování souvisí s koncentrací thiomočoviny, 80% účinnost byla dosažena 
s použitím 2 M roztoku thiomočoviny, při zvýšení koncentrace nad 2,5 – 3 M dosahuje 



MUDr. Marian Starý: Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich 
využití 

 

 

2013                                                                                                                                    69 
 

koncentrace až 90 %. Tyto výsledky byly dosaženy při zkrácení doby vyluhování 
na 10 minut.  

• Ze závislosti účinnosti vyluhování Ag a pH prostředí vyplývá, že nejvyšší účinnost 
byla dosažena při pH 3 (90 %). Tyto výsledky byly dosaženy při zkrácení doby 
vyluhování na 10 minut. 

• Z uvedených výsledků je zřejmé, že použití thiomočoviny poskytuje ekonomicky 
zajímavé výsledky. V rámci doktorské práce nebyla ve výluhu sledována přítomnost 
dalších kovů, které by mohly ovlivnit další přečistné operace a separaci Ag z roztoku. 

 

   

   

Obrázek 54: Loužení Ag 0,15 M thiomočovinou při pH 1 a 0,03 M thiomočovinou v alkalickém prostředí 

 

   

Obrázek 55: Loužení Ag v závislosti na koncentraci thiomočoviny – doba extrakce 10 minut 
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Obrázek 56: Loužení Ag v závislosti na pH prostředí - doba extrakce 10 minut 

 

Vzhledem k tomu, že pH bylo do kyselé oblasti upravováno kyselinou sírovou, docházelo 
ke vzniku sádrovce nebo basanitu, který při krystalizaci a srážení pravděpodobně vázal 
i uvolněné Ag. Optimální pH pro vyluhování strusky/popela v tomto případě souvisí 
s rozpustností sádrovce. Rozpustnost sádrovce je v tomto případě ovlivněna i přítomností 
chloridů (10 % NaCl ve strusce/popelu), dále je ovlivněna teplotou (obvykle v intervalu 
nad 105oC). Vliv teploty nebyl sledován. 

9.2.2  Vyluhování s kyselinou sírovou a peroxidem vodíku 

Pro tištěné spoje, kde se Ag, případně Au nachází ve formě matrice Cu se jako velmi 
efektivní vyluhovací činidlo jeví kyselina sírová v kombinaci s peroxidem vodíku. 
V případě pouhé strusky/popela k vyluhování Ag se i v tomto případě naráží na přednostní 
tvorbu novotvořeného sádrovce, který může sorbovat Ag z roztoku. Z výsledků 
na obrázku 57 je zřejmé, že účinnost uvolnění Ag do roztoku se pohybuje v rozmezí 
od 32 do 58 % v závislosti na době vyluhování. V tomto případě byla nejvyšší účinnost 
dosažena po hodině loužení a pak po 7 a 8 hodinách loužení. Nejnižší koncentrace Ag 
ve výluhu byla stanovena po 4 hodinách vyluhování. Vzhledem k tomu, že dosažená 
účinnost je nízká, nebyly dále ověřovány vlivy jiných faktorů ovlivňující vyluhování Ag. 

 

 

Obrázek 57: Závislost doby loužení na výtěžnosti Ag 
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9.2.3  Vyluhování s lučavkou královskou HCl:HNO3 (3:1) 

Lučavka královská je vyrobena z koncentrovaných kyselin v daném poměru. 
Lučavka královská rozpouští všechny kovy, zejména Au, ale nerozpouští Ag, Rh a Ir. 
Chlorid stříbrný je rozpustný v roztoku amonných solí, které po okyselení jsou schopny 
vysrážet stříbro ve formě AgCl za vzniku chloridu amonného. Pro vyluhovací testy byla 
zvolena navážka 33 g vzorku do 450 ml. Pro přípravu směsí kyselin byly připraveny 1M 
kyseliny. Z výsledků vyluhovacích testů je zřejmé, že stejně jako v předchozích případech 
byla nejvyšší účinnost vyluhování dosažena po 20 minutách loužení, ale účinnost byla 
velmi nízká, nepřesáhla 20 % (obrázek 58). Tato metoda je nepoužitelná pro získávání Ag 
ze strusky/popela ze spalování zdravotnického odpadu ve FN Olomouc. 

 

 

Obrázek 58: Závislost doby loužení na výtěžnosti Ag (lučavka královská) 

 

9.2.4  Vyluhování s obrácenou lučavkou královskou HCl:HNO3 

I v tomto případě nebyly použity koncentrované kyseliny, ale pouze jejich 1 M roztoky. 
V prvním kroku byla sledována účinnost vyluhování v závislosti na době loužení. 
Výsledky jsou uvedeny na obrázku 59. Z výsledků vyplývá, že nejvyšší účinnost 
vyluhování (58 %) byla dosažena po 20 minutách vyluhování. S prodloužením doby 
vyluhování koncentrace Ag ve výluhu klesala.  

 

   

Obrázek 59: Závislost doby loužení na výtěžnosti Ag (obrácená lučavka královská) 
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Chmielewski et al (1997) uvádí pro získávání Ag dvojstupňové loužení s HNO3, nejprve 
v 0,5 M a následně v koncentrované kyselině. I Oliveira et al. (2009) potvrdil, že účinnost 
vyluhování Ag souvisí s koncentrací použité kyseliny a samozřejmě i s teplotou. Poněkud 
jiný závěr mezi závislostí účinnosti rozpouštění Ag na koncentraci kyseliny dusičné uvádí 
Ahn et al. (2011), který uvádí při loužení elektronického šrotu závislost do koncentrace 
2,5 M HNO3 (obrázek 60). Při dalším zvyšování koncentrace jsou změny v účinnosti 
vyluhování pouze nepatrné. Z obrázku 60 je zřejmé, že největší nárůst v účinnosti 
vyluhování Ag se vyskytuje v koncentračním rozmezí 1 – 2 M HNO3. Účinnost vyluhování 
je také ovlivněna teplotou. Ahn et al. (2011) uvádí za optimální teplotu 60oC, kdy bylo 
dosaženo 75 – 90% účinnosti vyluhování Ag, optimální doba loužení 30 minut. 

 

 
Obrázek 60: Loužení kovů z elektronického šrotu v závislosti na koncentraci kyseliny dusičné (navážka 250 g 

vzorku/L), teplota 60°C a doba loužení 30 minut (Ahn et al., 2011) 

 

Z výsledků uvedených na obrázku 61 je zřejmé, že nejvyšší účinnost vyluhování Ag 
ze strusky/popela byla dosažena při použití 1,5 M HNO3. Výsledky byly dosaženy 
při zvýšené teplotě 60°C. Při teplotě nižší (30oC) byly výsledky účinnosti přibližně o 10 % 
nižší. 

 

 
Obrázek 61: Závislost mezi koncentrací HNO3 a účinnosti loužení Ag 

 
Z posouzení účinnosti vyluhovacích činidel, případně jejich kombinací je zřejmé, 
že nejlepší výsledky byly dosaženy s thiomočovinou a s 1,5 M kyselinou dusičnou 
za zvýšené teploty. 
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10  Závěr 
Předložená doktorská práce prokázala, že některé nebezpečné odpady lze dále využívat, 
a že v řadě případů mohou obsahovat i prvky, které jsou středem zájmu současné 
surovinové politiky (například stříbro). V rámci řešení doktorské práce bylo zjištěno, 
že struska/popel ze spalovny zdravotnického odpadu ve Fakultní nemocnici Olomouc, 
kterou provozuje společnosti SITA CZ, a.s., se opakovaně vyskytuje vyšší koncentrace 
stříbra. Tato koncentrace se pohybuje v rozmezí 186 – 300 mg/kg (3 vzorky odebrané 
v různých měsících). Toto zjištění dalo podnět pro zaměření části doktorské práce na řešení 
problematiky získávání Ag z tohoto materiálu. 

Z první části doktorské práce, která byla zaměřena na mineralogické složení a chemické 
složení strusky/popela vyplývají následující závěry: 

• Byla zjištěna vysoká koncentrace Ag ve strusce/popelu. Z analýzy 
SEM/EDAX+WDX vyplývá, že se Ag vyskytuje v kovové formě a je 
koncentrováno hlavně v zrnitostní třídě 2 – 2,5 mm.  

• Kromě Ag je zajímavým prvkem také Zr, kdy byly metodou SEM/EDAX+WDX 
identifikovány částice s obsahem až 70 % Zr. Původ Zr se v rámci doktorské práce 
nepodařilo prokázat. 

• Z mineralogického složení strusky/popela vyplývá, že materiál obsahuje vysoký 
podíl složek, které vykazují pucolánové/hydraulické vlastnosti. Jejich využití 
ve stavebnictví je limitováno vysokým podílem chloridů (NaCl až 10 %). Pomocí 
vyluhovacích testů s vodou bylo prokázáno, že obsah chloridů lze snížit 
na hodnotu, kterou vyžaduje příslušná norma (< 0,1 %). Při loužení a následně 
při vysušení materiálu však dochází ke změnám v zastoupení jednotlivých složek 
ovlivňujících pucolánové/hydraulické vlastnosti. Technologické podmínky 
vzhledem k možným fázovým změnám lze určit pouze na základě testů, které 
nejsou součástí předložené práce. Nicméně výsledky jednoznačně ukázaly, že zde 
existuje možnost pro využití ve stavebnictví, ale musí být identifikována závislost 
mezi vlastní změnou fází, které způsobují pucolánové vlastnosti, případně řešit 
změny přídavkem volného CaO. 

Druhá část doktorské práce byla zaměřena na získávání Ag z výluhu. Nejlepší výsledky 
(účinnost přes 80 %) byly dosaženy při vyluhování s thiomočovinou a kyselinou dusičnou. 

• Optimální čas vyluhovacích testů pro dosažení maximální účinnosti (82,62 %) 
vyluhování je 20 minut. 

• Účinnost vyluhování souvisí s koncentrací thiomočoviny. 80% účinnost byla 
dosažena s použitím 2 M roztoku thiomočoviny, při zvýšení koncentrace nad 
2,5 - 3 M dosahuje koncentrace až 90 %. Tyto výsledky byly dosaženy při zkrácení 
doby vyluhování na 10 minut.  

• Ze závislosti účinnosti vyluhování Ag a pH prostředí vyplývá, že nejvyšší účinnost 
byla dosažena při pH 3 (90 %). Tyto výsledky byly dosaženy při zkrácení doby 
vyluhování na 10 minut. 

• Pro vyluhování s kyselinou dusičnou lze doporučit 1,5 M HNO3 a teplotu 60oC, 
dobu loužení 20 minut.  
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Návrh technologického řešení využití strusky/popela ze spalování zdravotnického odpadu 
je uveden na následujícím schématu (obrázek 62). Technologie vychází z vytřídění 
zrnitostní třídy nad 2 mm, která obsahovala zbytky kovů a kde byla zjištěna koncentrace 
Ag vyšší než 1000 mg/kg. Tato zrnitostní třída také obsahuje pouze minimální množství 
anorganické složky (minerálních fází i amorfní fázi), která ovlivňuje další vyluhování Ag. 
Pro vyluhování kovového Ag lze použít thiomočovinu nebo 1,5 M kyselinu dusičnou. 
Po vyloužení chloridů lze podsítné využít ve stavebnictví. Navržené schéma nebylo 
verifikováno z důvodu nedostatku vzorku. 

 

 
Obrázek 62: Návrh technologického řešení využití strusky/popela ze spalování zdravotnického odpadu 

 

Doporučení pro další výzkum 

V rámci doktorské práce se ukázalo, že zdravotnické odpady, které jsou likvidovány 
spalovacími technologiemi, mohou obsahovat ekonomicky velmi významné prvky (Ag, 
Zr). Bylo by velmi užitečné, kdyby se podařilo prokázat, že zvýšený obsah Ag a Zr není 
charakteristický jen pro spalovnu ve FN Olomouc, ale je základní vlastností všech 
strusek/popelů vznikajících v zařízeních, kde se separátně spaluje zdravotnický odpad. 
Údaje o výskytu Ag ani Zr ve struskách/popelu ze spaloven nemocničního odpadu nebyly 
nalezeny ani v zahraniční literatuře. I zde se naráží na problém publikace výsledků 
obsahující informace o nebezpečných vlastnostech. 
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