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Anotace Práce se zabývá chemickými odpady ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. se všemi jejich charakteristikami, složením i vlastnostmi. Dále je v práci zahrnut popis odpadového 
hospodářství a jeho jednotlivých složek a práce se také zaměřuje na procesy nakládání s jednotlivými vybranými odpady z této společnosti. V práci jsou popsány možnosti využití chemického odpadu a složek v odpadu obsaženém, které využít lze, a práce objasňuje také úpravu tohoto odpadu tak, aby mohl být znovu využit. Práce mimo jiné obsahuje experimentální část zaměřenou na znovuvyužití kalu z čiření vody, která zahrnuje všechny 
činnosti od odběru vzorků, přes provedení laboratorních analýz, získání hodnot vzorků, uložení na kalové pole, odebrání kalu specializovanou firmou, až po konečné znovuvyužití kalu jako hnojiva na rekultivaci krajiny postižené důlní činností.  
Klíčová slova: odpad, chemický průmysl, nebezpečné vlastnosti, nakládání s odpady, 
zpracování odpadů, využití odpadů, kal, spalování.   Summary The presented thesis deals with various kinds of chemical waste in the BorsodChem MCHZ, Ltd. Company with all their characteristics, composition and properties. It also includes the description of waste management and its individual components and it focuses on the waste treatment and processing of selected kinds of waste of the particular company. In this work there are described the possibilities of using the chemical waste and constituents contained in the waste that can be further (re)used, and the thesis describes the treatment of the waste so that it can be reused as well. The final (that is experimental) part is aimed at reuse of sludge from water clarification, which includes all activities connected to it, such as sampling, performing laboratory analyses, obtaining sample values, storage on the sludge field, removal of sludge by a specialized company and, last but not least, the final reuse of sludge as a fertilizer for the reclamation of a landscape affected by mining activities.  Key words: waste, chemical industry, hazardous properties, waste management, waste processing, waste recovery, sludge, combustion.   
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1 ÚVOD 
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Z právního pohledu je odpad přesně definován zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. Při většině známých výrob a spotřebních 
postupů dochází ke vzniku vedlejších produktů a ty, pokud nejsou dále zpracovány a využívány, se stávají odpadem. V dnešní době je veškerá výrobní i nevýrobní činnost 
doprovázena vznikem odpadů, z čehož některé mají nebezpečné vlastnosti. Proto je hlavním úkolem z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického racionální využití a odstranění těchto odpadů. 

Průmyslové odpady se dělí na dvojí typ – na odpady mechanické povahy a chemické povahy. Nebezpečné odpady vznikají v různých odvětvích průmyslu, ve kterých se nacházejí chemické provozy. Nebezpečným odpadem jsou převážně odpady chemické 
povahy, protože zřídkakdy se najde chemický odpad, jenž by neměl alespoň jednu 
nebezpečnou vlastnost, která je uvedena v zákonu o odpadech. 

Tato diplomová práce se zabývá chemickým odpadem ze společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen BorsodChem) a možnostmi jeho zpracování a využití. Cílem práce je zjistit, jak se v této společnosti s vybranými odpady nakládá, resp. zda mají další využití, 
stejně jako pomocí laboratorní analýzy ověřit, zda jsou konkrétně kaly z čiření vod dále 
využitelné, a pokud ano, pak jakým způsobem. První kapitola práce zahrnuje charakteristiku společnosti, která produkuje chemický odpad, jenž je tématem této práce; dále přibližuje, co jsou odpady z chemického průmyslu, 
a následně popisuje vybrané odpady společnosti. Další kapitola pojednává o tom, co je 
odpadové hospodářství, a popisuje všechny jeho složky. Následuje nakládání s vybranými 
odpady společnosti BorsodChem, kde je charakterizována činnost odpadového hospodáře 
společnosti a jednotlivé procesy nakládání s vybranými odpady. V neposlední řadě práce 
řeší možnosti využití vybraného odpadu: jsou zde vypsány odpady, které se dají využít, práce ukazuje, jak se využívají, a jak se mohou využít. Poslední kapitolu práce tvoří 
experimentální část, která se zabývá případným využitím kalu z čiření vody ze společnosti BorsodChem. Zahrnuje tedy podrobný laboratorní rozbor kalu z čiření vody za účelem 
jeho opětovného použití a je v ní popsána cesta tohoto kalu od odebrání vzorků až po jeho 
konečné znovuvyužití.   
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2 CHEMICKÉ ODPADY SPOLEČNOSTI BORSODCHEM V této kapitole se práce zabývá chemickými odpady ve společnosti BorsodChem. 
Jelikož se jedná o společnost s velkým počtem provozů, potažmo velkým počtem 
zaměstnanců, je množství vyprodukovaného odpadu obrovské. Kdyby měly být v této diplomové práci všechny vypsány a popsány jejich vlastnosti, stejně jako možnosti jejich 
zpracování, případně jejich další využití, určitě by značně přesáhla rámec diplomové práce. Proto v práci nejsou zařazeny nejrůznější běžné odpady z papíru, plastu, dřeva, skla nebo 
biologický odpad, pokud nejsou nějakým specifickým způsobem znečištěné, protože jejich vlastnosti, zpracování a využití by měly být všeobecně dobře známé. V tomto případě se tedy práce zaměřuje pouze na odpady, se kterými není velká šance přijít do styku v běžné 
praxi nebo denním životě a které jsou v rámci společnosti problémové. 

Původci odpadů, kteří jsou v práci popsány, jsou vždy provozy patřící společnosti 
BorsodChem. Zdůrazňuji to z toho důvodu, že v areálu společnosti působí také externí firmy podílející se na chodu společnosti.  2.1 Charakteristika společnosti BorsodChem 

Společnost BorsodChem je součástí mezinárodní skupiny čínské společnosti Wanhua Industrial Group a je jedním ze tří výrobních závodů skupiny BorsodChem ve 
střední Evropě. Společnost dodává na trh sortiment výrobků zejména organické, ale rovněž 
i anorganické povahy. Vyráběné suroviny nacházejí uplatnění u výrobců polyuretanových, pryžových, farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků a zařízení na 
úpravu vody. Ve společnosti jsou vyráběny základní chemické látky, jako například anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, dietyloxalát a další. A také speciální chemické látky, jako dimetylcyklohexylamin, dimetylbenzylamin, pentametyldietylentriamin, 
dimetylizopropylamin, a metyldicyklohexylamin. Téměř veškerá výroba je určena k vývozu. BorsodChem je významným dodavatelem anilinu pro svou mateřskou 
společnost v Maďarsku. Další výrobky jsou pak distribuovány po Evropě i za hranice 
kontinentu, včetně Asie a obou amerických kontinentů. [14][15][16] 

Společnost BorsodChem má vytvořený integrovaný systém řízení, ve kterém jsou 
sdruženy systémy řízení kvality, systémy ochrany životního prostředí a bezpečnostní 
systémy. Systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí a systém hospodaření s energií jsou certifikovány společností Lloyd’s Register Quality Assurance v souladu se 
systémovými normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2009 a ČSN EN ISO 50001:2005. [13] 

Laboratoře zaměřené na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost pracují v souladu s akreditovaným systémem kvality v souladu se systémovou normou ČSN EN ISO/IEC 
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chemický průmysl téměř 15 % své produkce vyváží do zahraničí. Vzhledem k nedostatečnosti sortimentní nabídky českých výrobců je poptávka domácího trhu po chemických výrobcích kryta více než z poloviny dovozem, takže dovoz převažuje nad vývozem. [4] Odpady z chemického průmyslu jsou závažným problémem z hlediska ochrany 
životního prostředí. Kvůli množství pevných odpadů se chemický průmysl řadí až za doly 
a hutě, avšak anorganické odpady tvoří rozsáhlou paletu různých zplodin, odpovídajících charakteru výroby. [5] 

Klíčovou aktivitou výrobního postupu v chemickém průmyslu je konverze suroviny na žádaný produkt nebo produkty, jež využívají: a) nezbytné chemické reakce (jednotkový proces), b) fyzikální přeměny (jednotková operace). Nejčastěji to znamená pět kroků: 
dodání a příprava surovin, syntéza, separace produktu a jeho čištění (rafinace), manipulace s produktem a jeho skladování a odstraňování emisí (odpadů). Zdrojem odpadů v chemickém průmyslu pak jsou: nezreagované suroviny, nečistoty v surovinách, produkty vedlejších reakcí a pomocné látky (katalyzátory, rozpouštědla apod.). [7]  2.2.1 Odpady z anorganických chemických výrob 

Nejpodstatnější podíl výrobků chemického průmyslu co do množství představují anorganické chemikálie. V Katalogu odpadů se nachází pod katalogovým číslem 06 a dominují mezi nimi kyseliny a louhy. Tyto výrobky a další chemikálie z nich odvozené 
mohou pro zdraví člověka a životní prostředí znamenat velké nebezpečí. Do této kategorie 
odpadů jsou zahrnuty odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin, alkálií, 
solí a jejich roztoků a oxidů kovů, včetně odpadů, které obsahují rtuť, arzén a další těžké 
kovy. Patří sem také kaly z čištění odpadních vod a odpady z výroby, zpracování, 
distribuce a používání sirných a dusíkatých sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a dusíku, z odsiřovacích procesů a z výroby dusíkatých hnojiv. Některé 
anorganické chemikálie jsou hořlavé a jiné jsou silnými oxidačními činidly. [5][32] 

Nejvíce odpadů vzniká z výroby a používání alkálií – především pak hydroxidu 
vápenatého. Mnohonásobně nižší je potom produkce odpadů z výroby a užívání dalších 
hydroxidů (amonného, draselného a dalších). Mezi odpady z produkce a využívání kyselin 
jednoznačně dominuje kyselina sírová. Odpady z výroby ostatních kyselin jako jsou kyselina dusičná, fosforečná nebo chlorovodíková je několikanásobně méně. Odpadů z výroby a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů je oproti nejrozšířenějším 
chemikáliím nepoměrně méně, což ale rozhodně neznamená, že jsou pro životní prostředí 
méně zatěžující. [2][32] 
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2.2.2 Odpady z organických chemických výrob Celkový objem organických chemikálií je sice menší než objem chemikálií 
anorganických, ovšem organické chemikálie představují bohatší škálu výrobků, z nichž 
mnohé jsou toxické nebo jinak nebezpečné. Při výrobě organických látek představují 
největší a nejsložitější problém kapalné odpady. Plynné a pevné odpady zpravidla tak závažné nejsou, plynné odpady ale mohou být v některých případech toxické nebo organoleptické. V Katalogu odpadů patří organické odpady do skupiny 07 a dominují v ní 
reakční zbytky, matečné louhy a rozpouštědla. [5][7][33]  V této skupině jsou zahrnuty rozsáhlé oblasti chemické výroby, které produkují 
obrovské spektrum výrobků. Tyto odpady pocházejí z výroby, zpracování, distribuce a 
používání základních organických sloučenin, plastů, syntetického kaučuku a syntetických 
vláken, organických barviv a pigmentů, farmaceutických výrobků, tuků, maziv, mýdel, 
detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky, čistých chemických látek a dalších blíže 
nespecifikovaných chemických výrobků. [2][33] Značný podíl těchto odpadů tvoří promývací vody, matečné louhy a organická 
rozpouštědla, filtrační koláče a reakční zbytky. U skupiny odpadů 0701 tvoří tyto odpady až 96 % všech vykazovaných odpadů, a v podskupině 0705 pak 89,5 % všech 
produkovaných odpadů. Zbytky jsou představovány především kaly z ČOV nebo další, 
blíže nespecifikované odpady. Význačným druhem odpadů jsou také odpady katalogového 
čísla 070213, což je Plastový odpad z výroby, zpracování, distribuce a použití plastů, 
syntetického kaučuku a syntetických vláken. [33] 

Pro organickou chemickou výrobu je typické, že většina odpadů se předává externím firmám k zneškodnění a hlavně k dalšímu využití. Dalším charakteristickým 
rysem těchto výrob je, že historicky patřily mezi největší znečišťovatele životního 
prostředí. Nakládání s odpady dříve téměř neexistovalo a vše tak bylo řešeno skládkováním na pozemku v nebezpečném skladu nebo vypouštěním do podloží. [7][33]  2.3 Popis vybraných odpadů V tomto popisu jsou zahrnuty vybrané odpady, které vznikají při výrobních 
procesech ve společnosti BorsodChem. Odpady jsou seřazeny podle skupin daných v katalogu odpadů, který stanovuje vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Popis 
začíná skupinou 07, což jsou Odpady z organických chemických procesů; pokračuje 
skupinou 13, kde jsou zahrnuty Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých 
olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12); skupinou 15 Odpadní obaly, absorpční 
činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené; skupinou 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené a končí skupinou 19 Odpady ze zařízení na 
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zpracování (využívání a odstraňování) odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 
účely. [22] 

U každého odpadu je přiřazen jeho kód z Katalogu odpadu a kód podle ADR 
(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Následuje stručná charakteristika a použití výrobku, ze kterého daný odpad vzniká. Dále jsou v kapitole 
zahrnuty fyzikální a chemické vlastnosti těchto odpadů, kde je popsáno, jak daný odpad 
vypadá, jak se chová za normálních podmínek i za podmínek nestandardních. Následně jsou uvedeny údaje o jejich nebezpečných vlastnostech, jejich složení, grafickém značení i o tom, jak by se s těmito odpady mělo nakládat. Jediné kaly z čiření vod nezahrnují kód 
podle ADR, údaje o nebezpečných vlastnostech a grafickém značení. Tento odpad jako jediný z popisovaných nemá nebezpečné vlastnosti, nicméně je důležitý z pohledu jeho dalšího využití. 

Některé údaje o níže uvedených odpadech mohou být podobné nebo se mohou 
dokonce opakovat, ale jsou to údaje o vlastnostech, které jsou nezbytné pro zjištění, zda a 
jakým způsobem je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat.  2.3.1 Jiné destilační a reakční zbytky 2.3.1.1 Odpad z výroby nitrobenzenu – ,,nitrofenolový olej“ Kód odpadu: 07 01 08 Kód podle ADR: ODPAD UN 2810, Identifikační číslo nebezpečnosti 60 

Nitrobenzen je lehce nažloutlá kapalina, hořlavina, která má charakteristický 
mandlový zápach. Vyrábí se nitrací benzenu kyselinou dusičnou, nitrační směsí nebo i 
nitrosními plyny. Produkt je čištěn pomocí vakuové destilace a je používán jako meziprodukt syntéz, hlavně k přípravě anilínu. Je známý jako krevní jed a pro svůj mandlový zápach se v minulosti používal v kosmetice. [4][41] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jedná se o červenohnědou olejovitou 
kapalinu, která je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Reaguje s kyselinou dusičnou, oxidem dusičitým, louhy a chemicky aktivními kovy jako 
jsou cín nebo zinek. Látka působí korozivně na většinu plastů. Reaguje s redukčními činidly, se silnými oxidačními činidly a silnými zásadami. Dojde-li ke styku s chloridem hlinitým, anilinem, glycerinovými směsmi, kyselinou dusičnou a 
chloristanem stříbrným, mohou se vytvořit výbušné směsi. [41] 
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• Identifikace nebezpečnosti: HP 4 Dráždivé pro kůži a pro oči, HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány (krev), HP 6 Akutní toxicita, HP 7 Karcinogenní (kategorie 2), HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 14 Ekotoxický. 
„Nitrofenolový olej“ je toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování. 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje poškození orgánů 
(krev) při prodloužené nebo opakované expozici. Je u něj podezření na vyvolání 
rakoviny. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Směs neobsahuje složky, které jsou považovány buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Látka se skládá z 50-65 % nitrobenzenu, 30 % nitrofenolu, 1-5 % benzenu, 0,8-1 % trinitrofenolu, 0,01 % dinitrobenzenu a do 5 % kyseliny sírové. [41] 

• Grafický symbol:  
      Obrázek 2.2 Toxická látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro zdraví [41]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Látka se musí 
shromažďovat a přepravovat v uzavřených nádržích, cisternách a teplota musí být udržována nad bodem tuhnutí (+15°C). [41]  2.3.1.2 Odpad z výroby nitrobenzenu – „lehké podíly“  Kód odpadu: 07 01 08  Kód podle ADR: ODPAD UN 1992; Identifikační číslo nebezpečnosti 336 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: „Lehké podíly“ jsou bezbarvá kapalina, 
která je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Nesmí se mísit se 
silnými oxidačními činidly a před smícháním s jinými druhy odpadu je potřeba 
provést zkoušku mísitelnosti, tzn. zabránění možnosti vytvoření pevných částic, 
popř. k zatuhnutí. Při vysoké teplotě, kontaktu s jiskrou nebo otevřeným ohněm 
může dojít k tvorbě výbušných směsí par látky se vzduchem. Odpad může mít 
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dopad na ČOV. Koncentrace této látky v odpadních vodách před čištěním musí být v řízeném režimu v souladu s kanalizačním řádem. Látka může způsobit znečištění 
všech složek životního prostředí. Produkt je ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. považován za závadnou látku a za látku nebezpečnou dle přílohy č. 1 vodního 
zákona. Je velmi důležité zabránit úniku do spodních vod, půdy a kanalizace. [47] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé pro kůži a pro oči, HP 5 
Toxicita při vdechnutí, HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány (krev), HP 7 Karcinogenní (Kategorie 1A), HP 11 Mutagenní (Kategorie 1B), HP 14 Ekotoxický. 
Směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Když dojde k požití nebo vniknutí do dýchacích 
cest, může způsobit smrt; může způsobovat vážné podráždění očí, ospalost nebo 
závratě, poškozovat orgány při prodlužované nebo opakované expozici; může vyvolat genetické poškození, rakovinu. Je vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Směs je složena z cca 60 % benzenu, cca 40 % n-heptanu, do 1 % nitrobenzenu. [47] 

• Grafický symbol:  
  
 Obrázek 2.3 Hořlavá látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro zdraví, látka nebezpečná pro 

životní prostředí [47]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Odpad je nutno 

shromažďovat a přepravovat v uzavřených cisternách, nádržích. [47]  
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2.3.1.3 Odpad z výroby cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu Kód odpadu: 07 01 08 Kód podle ADR: ODPAD UN 2927, Identifikační číslo nebezpečnosti 668 Cyklohexylamin je kapalina, která se podobá anilinu (teplota varu 134°C), 
hořlavina, pro kterou je charakteristický amoniakový zápach. Vyrábí se hydrogenací anilinu, v plynné fázi za použití kobaltu na nosiči, kterým je uhličitan vápenatý (mramor) jako katalyzátor. Používá se zejména v gumárenském průmyslu pro výrobu urychlovače vulkanizace, dále pro výrobu inhibitoru koroze, pro výrobu syntetických sladidel a pro 
úpravu vod. Společnost Borsodchem je největším světovým producentem cyklohexylaminu. [4][42] Dicyklohexylamin vzniká v katalyzátoru, kterým je uhličitan vápenatý, výměnou kobaltu za nikl. Oba produkty slouží k výrobě gumárenských chemikálií. [4] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jde o hnědou kapalinu, která je za 
normálních podmínek stabilní, při dlouhodobém skladování se oddělí vodní fáze. 
Když je kapalina silně zahřáta, vznikají výbušné a leptavé směsi, které jsou těžší 
než vzduch a drží se při zemi. Látka reaguje s kyselinami, acylchloridy, anhydridy 
kyselin, chlormravenčanem a oxidačními činidly. Než dojde ke smíchání s jinými 
druhy odpadu, je nutno provést zkoušku mísitelnosti (zabránění možnosti vytváření 
pevných částic, popř. k zatuhnutí). Při působení horkých povrchů, jisker nebo 
otevřeného ohně může dojít ke vznícení. [42] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé pro oči, HP 5 Toxicita 
pro specifické cílové orgány (oči, CNS, játra, ledviny), HP 6 Akutní toxicita 3 
(orální, dermální, inhalační), HP 7 Karcinogenní (kategorie 1 B), HP 8 Žíravé, HP 11 Mutagenní (kategorie 2), HP 14 Ekotoxický. 
Hořlavá kapalina a páry. Látka je toxická při požití, při styku s kůží a při 
vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat 
alergickou kožní reakci, podráždění dýchacích cest, genetické poškození a vyvolat 
rakovinu. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 
Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Směs neobsahuje složky, které jsou považovány za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Látka se skládá z 20-35 % dicyklohexylaminu, 15-30 % cyklohexylaminu, 2-15 % cyklohexanolu, 8-15 % anilinu, 2-7 % ostatních organických látek, 10-30 % vody. [42]  
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• Grafický symbol: 
   

 Obrázek. 2.4 Hořlavá látka, korozivní a žíravá látka, toxická látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro 
život, látka nebezpečná pro životní prostředí [42]   

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Látka se musí 
shromažďovat a přepravovat v uzavřených cisternách, nádržích. [42]  2.3.1.4 Odpad z výroby anilinu - ,,těžké podíly“ Kód odpadu: 07 01 08 Kód podle ADR: ODPAD UN 2810, Identifikační číslo nebezpečnosti 60 Anilin je lehce nažloutlá kapalina, jež se při delším stání zabarvuje až do 

červenohněda, a jedná se o hořlavinu, která je charakteristická svým amoniakovým 
zápachem. Přirozeně se látka vyskytuje v černouhelném dehtu. Látka je základem pro tzv. anilinová barviva, která se už v praxi ale používají méně, nachází uplatnění při výrobě 
pesticidů, polyuretanových pěn, stabilizátorů, umělých barviv, výbušnin, gumy a čisticích 
prostředků. [4][43] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jedná se o černou kapalnou až pastovitou 
hmotu, která je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Reaguje 
prudce se silnými oxidačními činidly a anorganickými kyselinami. Před smícháním s jinými druhy odpadu je nutno provést zkoušku mísitelnosti, aby došlo k zamezení možnosti vytváření pevných částic, popř. zatuhnutí. Teplota lehkých podílů je vyšší než 50°C, což je dáno vysokou tenzí par. Páry jsou toxické a v uzavřených 
objektech, při smíchání se vzduchem, mohou vytvořit výbušnou směs. 
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S alkalickými kovy a kovy alkalických zemi reaguje za vzniku hořlavého plynu. 
Dále rozpouští měď a slitiny a nesmí přijít do styku s poživatinami. [43] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 5 Toxicita při vdechnutí, HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány (krev, hematopoetický systém), HP 6 Akutní toxicita 3 
(orální, dermální, inhalační), HP 7 Karcinogenní, HP 8 Žíravé, HP 11 Mutagenní, HP 13 Senzibilující, HP 14 Ekotoxický. 
Směs neobsahuje složky, které jsou považovány za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Odpad je toxický při požití a při styku s kůží, 
způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může vyvolat alergickou kožní 
reakci a podezření na genetické poškození, může způsobit podráždění dýchacích 
cest a poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici, vysoce toxický pro vodní organismy. 
„Těžké podíly“ se skládají z 30-45 % anilinu, 20 % tetrahydrokarbazolu, 15 % ortoaminfenolu, 10 % fenylcyklohexylaminu, 5 % karbazolu a cca. 10 % ostatních vysokomolekulárních organických látek. [43] 

• Grafický symbol: 
   
 Obrázek 2.5 Toxická látka, korozivní a žíravá látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro zdraví, látka 

nebezpečná pro životní prostředí [43]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Odpad se musí 

shromažďovat a přepravovat pouze v uzavřených cisternách, nádržích a musí být 
zabráněno poklesu teplot pod 60°C. [43]  
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2.3.1.5 Odpad z výroby anilinu – dinitrobenzenové zbytky Kód odpadu: 07 01 08 Kód podle ADR: ODPAD UN 2810; Identifikační číslo nebezpečnosti 60 
• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Červenohnědá kapalina, která je za 

běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Látka reaguje s kyselinou 
dusičnou, oxidem dusičitým, louhy a chemicky aktivními kovy (cín, zinek). Látka 
koroduje většinu plastů, reaguje s redukčními činidly, se silnými oxidačními činidly 
a silnými zásadami. Může vzniknout nebezpečí požáru a výbuchu, a to při styku s chloridem hlinitým, anilinem, glycerinovými směsi, kyselinou dusičnou a 
chloristanem stříbrným. [44] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány (krev), HP 6 Akutní toxicita, HP 7 Karcinogenní (kategorie 2), HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 14 Ekotoxické. 
Směs neobsahuje složky, které jsou považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Dojde-li k požití, styku s kůží 
nebo při vdechování, může způsobit smrt. Podezření na vyvolání rakoviny. Může dojít k poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky, způsobit 
poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici. Látka je vysoce toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Odpad se skládá ze 75-80 % nitrobenzenu, cca 15 % dinitrobenzenu (z 90-ti % 1,3 DNB), 5-10 % ostatní organické látky polymerního charakteru. [44] 

• Grafický symbol:  
   Obrázek 2.6 Toxická látka, látka nebezpečná pro život, látka nebezpečná pro životní prostředí [44]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Odpad se shromažďuje 
a přepravuje v uzavřených cisternách, nádržích. [44]  
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2.3.1.6 Odpad z výroby speciálních aminů  Kód odpadu: 07 01 08 Kód podle ADR: ODPAD UN 1992; Identifikační číslo nebezpečnosti 336 Do této skupiny speciálních aminů, které se v BorsodChem vyrábějí, patří dimetylcyklohexylamin, dimetylbenzylamin, pentametyldietylentriamin, dimetylizopropyl-amin a metyldicyklohexylamin.  Dimetylcyklohexylamin se používá zejména jako katalyzátor pro polyuretanové systémy, na výrobu povrchových materiálů, plnidel tmelu, těsnících prostředků a 
změkčovadel. Dimetylbenzylamin (BDMA) se používá jako katalyzátor pro měkké 
polyuretanové systémy na bázi polyesteru, polotuhé pěny, prepolymeračního činidla, ke 
zlepšení účinku impregnačních činidel na celulózová vlákna. Pentametyldietylentriamin 
(PMDTA) se používá jako katalyzátor polyuretanových pěn a speciálních chemikálií. Dimetylizopropylamin se používá jako katalyzátor polyuretanových hmot pro výrobu slévárenských jader a jako speciální chemikálie. Metyldicyklohexylamin se používá zejména jako katalyzátor pro polyuretanové systémy. [45] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Nažloutlá kapalina, která je za normálních 
podmínek stabilní, při dlouhodobém skladování se oddělí vodní fáze. Nesmí se mísit s kyselými kapalinami a oxidačními činidly. Než dojde ke smíchání s jinými druhy odpadu, je nutné provést zkoušku mísitelnosti, aby došlo k zabránění 
možnosti vytvářet pevné částice, popř. k zatuhnutí. Vlivem působení horkých povrchů, jisker nebo otevřených ohňů může dojít ke vznícení. Odpad není biologicky odbouratelný a je nutné zabránit kontaminaci půdy a vody. [45] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé pro oči, HP 5 Toxicita 
pro specifické cílové orgány (oči, CNS, játra, ledviny), HP 6 Akutní toxicita 3 
(orální, dermální, inhalační), HP 7 Karcinogenní (Kategorie 1 B), HP 8 Žíravé, HP 11 Mutagenní (kategorie 2), HP 14 Ekotoxický.  
Směs neobsahuje složky považované za buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Jde o vysoce hořlavou kapalinu a páry; toxická při 
požití, při styku s kůží a při vdechování; způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí, vážné poškození očí, poškození orgánů; podezření na genetické 
poškození; může vyvolat rakovinu, je vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
Směs se skládá z 20,8 % derivátu pentametyldietylentriaminu, 9,2 % metanolu,    6,4 % polykondenzačních produktů formaldehydu, cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu, 6,0 % pentametyldietylentriaminu, 5,1 % dietylenglykolu,       
4,7 % těžkých podílů, 4,2 % isopropanolu, 3,1 % benzylalkoholu, 2,6 % lehkých 
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podílů, 2,3 % metyldicyklohexylaminu, 2,1 % metyl isobutyl ketonu, 2,1 % dimetylisopropylaminu, 2,0 % toluenu, 1,8 % fenylcyklohexylaminu, 1,8 % cyklohexanolu, 1,5 % octanu sodného, 1,5 % hydroxidu sodného, 1,4 % vysoko vroucích látek Sx, 1,4 % etylcyklohexylaminu, 1,1 % anilinu, 8,8 % dalších organických látek nepřesahující podíl 1 % a 10,2 % vody. [45] 
• Grafický symbol:  

  
 Obrázek 2.7 Hořlavá látka, toxická látka, korozivní a žíravá látka, látka nebezpečná pro život, látka 

nebezpečná pro životní prostředí [45]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Směs se musí 

shromažďovat a přepravovat v uzavřených cisternách, nádržích. [45]  2.3.1.7 Odpad z výroby dietyloxalátu  Kód odpadu: 07 01 08 Kód podle ADR: ODPAD UN 2810; Identifikační číslo nebezpečnosti 60 Dietyloxalát se používá především jako výchozí surovina tzv. oxalátových syntéz, 
nacházející uplatnění v mnoha oblastech, např. ve farmacii (výroba steroidů, barbiturátů), v barvířství (barvivo Tartrazin), při výrobě pesticidů a jiných speciálních chemikálií. [46] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jde o nažloutlou až tmavě hnědou 
kapalinu, která je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Odpad se 
nesmí mísit se silnými oxidačními činidly. Než provedeme smíchání s jinými druhy odpadu, je nutno provést zkoušku mísitelnosti, aby došlo k zabránění vytvoření 
pevných částic, příp. k zatuhnutí. Vlivem působení horkého povrchu, jisker nebo 
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otevřeného ohně může dojít ke vznícení. Jakmile se odpad zahřeje, tvoří toxické a 
výbušné směsi se vzduchem. [46] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Ho řlav é,  HP 4  Drážd iv é,  HP 5 Toxicita p ro 
specifické cílové orgány (plíce, ledviny), HP 6 Akutní toxicita 4 (inhalační, orální), HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 13 Senzibilující.  
Směs neobsahuje složky považované za buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.  
Směs je vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při 
vdechování. Při vdechování je schopen vyvolat příznaky alergie, astmatu nebo 
dýchacích potíží. Odpad způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, 
podráždění dýchacích cest, poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 
expozici a může způsobit poškození orgánů. Složení odpadu je 20 % monoetyloxalátu, 10-30 % diethyloxalátu, 1-5 % vyšších oxalátu, 1-20 % dietylsulfátu, 0,1-2 % frakce C7, 1-20% etanolu, 1-50 % etylformiátu. [46] 

• Grafický symbol:  
  
 Obrázek 2.8 Hořlavá látka, dráždivá látka, korozivní a žíravá látka, látka nebezpečná pro zdraví [46]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Odpad se musí 
shromažďovat a přepravovat v uzavřených cisternách, nádržích. [46]  2.3.2 Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla Kód odpadu: 07 01 10 
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Kód podle ADR: ODPAD UN 3077; Identifikační číslo nebezpečnosti 90 
• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jedná se o porézní materiál černé barvy a 

je to směs původních válečků, jejich úlomků a prachu. Odpad je za běžných 
fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Nesmí se mísit se silnými oxidačními 
činidly. Vlastnosti se mohou mírně lišit podle typu a množství znečišťující látky 
(benzen, nitrosloučeniny, aminy). [48] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 4 Dráždivé pro kůži a pro oči, HP 5 Toxicita při vdechnutí, HP 14 Ekotoxický. 
Směs neobsahuje složky, které jsou považovány za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Pevné látky jsou znečištěny olejem nebo specifickými 
organickými látkami (především nitrosloučeniny, aminy). Dráždí kůži a způsobuje 
vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest a může vyvolat 
dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. [48] 

• Grafický symbol:  
 Obrázek 2.9 Dráždivá látka [48]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Odpad je potřeba 
shromažďovat a přepravovat v uzavřených nádobách, a to buď v plastových obalech nebo sudech. [48]  2.3.3 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky Kód odpadu: 07 01 11 Kód podle ADR: ODPAD UN 1662; Identifikační číslo nebezpečnosti 60 
Kal je odpad, který vzniká při čištění odpadních vod. Tyto vody jsou zpracovány 

tak, aby byly odstraněny nežádoucí složky z vody a byly koncentrovány do objemově nevýznamného vedlejšího proudu – kalu. Koncentrace znečišťujících složek v kalu je závislá na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni požadované technologie, která 
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zaručí dosažení kvalitativních požadavků na vyčištěnou odpadní vodu. V ČR je ukládat 
kaly na skládky zakázáno. Produkci kalu nelze zabránit, pouze výběrem technologie lze snížit jeho množství. [27] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Červenohnědá olejovitá pasta, která je za 
běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Odpad reaguje s kyselinou 
dusičnou, oxidem dusičitým, louhy a chemicky aktivními kovy jako jsou cín nebo zinek. Látka koroduje většinu plastů a reaguje s redukčními činidly, silnými 
oxidačními činidly a silnými zásadami. Může vzniknout nebezpečí požáru nebo 
výbuchu. Při styku s chloridem hlinitým, anilinem, glycerinovými směsi, kyselinou 
dusičnou a chloristanem stříbrným se mohou tvořit výbušné směsi. [50] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány (krev), HP 6 Akutní toxicita, HP 7 Karcinogenní (kategorie 2), HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 14 Ekotoxický. 
Směs neobsahuje složky, které jsou považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulutivní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Směs působí toxicky při požití, styku s kůží a vdechování. U tohoto odpadu je 
podezření na vyvolání rakoviny a může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici a je škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Odpad se skládá z cca 50 % nitrobenzenu, pevných úsad v podobě rzi, písku a usazených mechanických nečistot z ovzduší. [50] 

• Grafický symbol:  
   Obrázek 2.10 Toxická látka, látka nebezpečná pro život [50]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Odpad se musí 
soustřeďovat a přepravovat v uzavřených cisternách, nádržích a jeho teplota se musí udržovat nad bodem tuhnutí (+15°C). [50]  
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2.3.4 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Kód odpadu: 13 02 05 Kód podle ADR: ODPAD UN 3082, Identifikační číslo nebezpečnosti 90. Minerální olej je základní olejový produkt a jedná se o nejstarší typ používaného 
motorového oleje. Získává se destilačním procesem (rektifikací) surové ropy. Využívá se 
pro mazání motorů vozidel nebo se s ním můžeme také setkat ve formě různých 
rozpouštědel nebo v tiskařských barvách. [2][4] 

Převodové oleje mají výrazně odlišné složení od motorových olejů. Výrobní proces probíhá jak z minerálních, tak ze syntetických a polo-syntetických olejů. Převodové oleje 
dělíme na: průmyslové, automobilové, automobilové automatické a hypoidní převodovky. [2][4] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jedná se o olejovité kapaliny hnědého až 
tmavohnědého zbarvení, které jsou značně viskózní. Oleje jsou za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Mohou reagovat se silnými oxidačními 
činidly a dokáží zabránit působení atmosférických vlivů. [52] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 6 Akutní toxicita, HP 14 Ekotoxický. 
Olejové odpady vytváří na povrchu vody vrstvu a zabraňují tak přístupu kyslíku do 
ní. Odpady zároveň neobsahují složky, které jsou považovány za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Jedná se o hořlavou kapalinu a páry. Odpad je zdraví škodlivý při styku s kůží a při 
vdechování. Způsobuje vážné podráždění očí a je toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Chemicky se jedná o směsi uhlovodíků všech typů (cyklických, polycyklických, kyslíkatých a sirných + aditiva). [52] 

• Grafický symbol:  
   Obrázek 2.11 Hořlavá látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro životní prostředí [52]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Olejové odpady se 
musí shromažďovat a přepravovat v původních nebo náhradních obalech a na 
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místech, která jsou chráněná proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním 
vlivům. [52]  

2.3.5 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 2.3.5.1 Poškozené obaly znečištěné kyselinou šťavelovou Kód odpadu: 15 01 10 Kód podle ADR: ODPAD UN 1759; Identifikační číslo nebezpečnosti 80. 

Kyselina šťavelová se vyrábí oxidací cukru kyselinou dusičnou za varu. Největší 
spotřeba této kyseliny je pro výrobu čisticích prostředků, především na kovy, dále pro 
výrobu pesticidů a pro různé syntézy. Vlivem použití cukru se jí často říká kyselina „cukrová“, ovšem jedná se o velmi jedovatou látku, která velmi účinně napadá játra a 
velkým nebezpečím je její zaměnitelnost s kyselinou citrónovou. [4][6] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Tento odpad je směsí polypropylenových a 
polyetylenových obalů znečištěných krystalky kyseliny šťavelové. Odpad je za 
běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Obaly reagují bouřlivě se 
silnými okysličovadly a hrozí možnost vzniku požáru a nebezpečí výbuchu. Obaly 
znečištěné kyselinou šťavelovou reagují se stříbrnými sloučeninami za vzniku 
explozivního šťovanu stříbrného. Další vlastností těchto znečištěných obalů je, že 
napadají některé druhy plastů a snižují jejich užitné vlastnosti. Pokud se odpad dostane do kontaktu s horkými povrchy nebo plameny, pak dochází k rozkladu 
látky za vzniku kyseliny mravenčí, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého. 
Rozpuštěním ve vodě dochází ke vzniku silné kyseliny. [53] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 4 Dráždivé pro oči, HP 6 Akutní toxicita. 
Směs tohoto obalového odpadu neobsahuje žádné složky, které jsou považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % nebo vyšší. Obaly se stávají odpadem, jelikož na nich ulpívají krystalky kyseliny šťavelové. 
Tyto obaly pak způsobují vážné poškození očí a jsou zdraví škodlivé při styku s kůží nebo při požití. [53] 

• Grafický symbol:  
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  Obrázek 2.12 Korozivní a žíravá látka, dráždivá látka [53]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: U těchto znečištěných 

obalů je nejdůležitější, aby se neshromažďovaly se silnými oxidačními činidly. [53]  2.3.5.2 Obaly znečištěné laboratorními chemikáliemi nebo laboratorními vzorky Kód odpadu: 15 01 10 Kód podle ADR: ODPAD UN 3077; Identifikační číslo nebezpečnosti 90. 
• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Obaly znečištěné laboratorními 

chemikáliemi nebo laboratorními vzorky jsou vlastně kovové, plastové nebo 
skleněné obaly, které byly kontaminovány balenými chemikáliemi nebo zbytky 
vzorků pro analýzy. Odpad je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. 
Znečištěné obaly reagují se silnými oxidačními činidly. Dojde-li ke kontaktu s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, reagují s nimi tyto znečistěné obaly 
za vzniku hořlavého plynu. Dále tento odpad rozpouští měď a její slitiny, a v žádném případě nesmí přijít do styku s poživatinami. [54] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé, HP 14 Ekotoxický. 
Obaly znečištěné laboratorními chemikáliemi nebo laboratorními vzorky neobsahují žádné složky považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Co se složení týče, jsou jednotlivé obaly označeny podle obsahu původních 
chemických látek. Co však platí pro veškeré tyto znečištěné obaly je, že se jedná o 
hořlavou tuhou látku, která je zdraví škodlivá; při styku s kůží dráždí kůži a je toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. [54] 

• Grafický symbol:  
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   Obrázek 2.13 Hořlavá látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro životní prostředí [54]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Znečištěné obaly je 

nutné shromažďovat a přepravovat v uzavřených a suchých obalech nebo nádobách, aby nepřišly do kontaktu s jinými odpady nebo látkami. [54]  2.3.5.3 Kontaminované sudy Kód odpadu: 15 01 10 Kód podle ADR: ODPAD UN 3077; Identifikační číslo nebezpečnosti 90. 
• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jedná se o kovové obaly, které byly 

kontaminovány balenými chemikáliemi, popřípadě oleji. Odpad je za běžných 
fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Kontaminované sudy mohou reagovat s kyselinami a silnými oxidačními činidly. Působí-li na sudy horký povrch, jiskry 
nebo otevřený oheň, může dojít ke vznícení. Látky, jež jsou obsažené v obalech, nejsou biologicky odbouratelné, tudíž je nutné zabránit kontaminaci půd a vod. [55] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé pro kůži a pro oči, HP 14 Ekotoxický. Kontaminované sudy neobsahují složky považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Jednotlivé obaly jsou označeny podle obsahu původních chemických látek, 
popřípadě olejů. Tento odpad je hořlavá tuhá látka, která je zdraví škodlivá při styku s kůží. Dále dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí a je toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. [55] 

• Grafický symbol:  
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   Obrázek 2.14 Hořlavá látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro životní prostředí [55]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Znečištěné obaly je nutné shromažďovat a přepravovat v uzavřených a suchých obalech nebo 

nádobách, aby nepřišly do kontaktu s jinými odpady nebo látkami. [55]  2.3.5.4 Obaly kontaminované barvami, ředidly a oleji Kód odpadu: 15 01 10 Kód podle ADR: ODPAD UN 3077; Identifikace nebezpečnosti 90. 
• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jak už název napovídá, jedná se o kovové 

obaly, které byly kontaminovány barvami, ředidly, oleji apod. Opět se jedná o 
odpad, který je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. U těchto kontaminovaných obalů dochází k reakci s kyselinami a silnými oxidačními 
činidly. Působením horkých povrchů, jisker a otevřeným ohněm může dojít ke 
vznícení. Rovněž u těchto kontaminovaných obalů nejsou látky obsažené v obalech biologicky odbouratelné a je nutné zabránit jejich vniknutí do půd a vod. [56] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé pro kůži a pro oči, HP 14 Ekotoxický. Kontaminované obaly neobsahují složky považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.  
Jednotlivé obaly jsou označeny podle obsahu původních látek. Tento odpad je 
hořlavá tuhá látka, která je zdraví škodlivá při styku s kůží. Dále dráždí kůži, 
způsobuje vážné podráždění očí a je toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. [56] 

• Grafický symbol:  
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   Obrázek 2.15 Hořlavá látka, dráždivá látka, látka nebezpečná pro životní prostředí [56]  
• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Znečištěné obaly je 

nutné shromažďovat a přepravovat v uzavřených a suchých obalech nebo nádobách, aby nepřišly do kontaktu s jinými odpady nebo látkami. [56]  2.3.6 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky Kód odpadu: 16 05 06 Kód podle ADR: ODPAD UN 1992; Identifikační číslo nebezpečnosti 336. 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jedná se o kapalné organické chemikálie. Tyto chemikálie jsou za normálních podmínek stabilní, při jejich dlouhodobém 
skladování se oddělí vodní fáze. Tyto chemikálie se nesmí mísit s kyselými 
kapalinami a oxidačními činidly. Vlivem působení horkých povrchů, jisker a 
otevřeného ohně může dojít ke vznícení odpadu. Odpad není biologicky odbouratelný, a proto se musí zamezit jeho vstupu do půdy a vod. [51] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 3 Hořlavé, HP 5 Toxicita při vdechnutí, HP 6 Akutní toxicita, HP 8 Žíravé, HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 11 Mutagenní, HP 14 Ekotoxické. Chemikálie neobsahují složky považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Laboratorních chemikálií a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 
je několik a každá má jiné vlastnosti. Benzaldehyd je zdraví škodlivý při požití. 
Benzylamin je zdraví škodlivý při požití, zdraví škodlivý při styku s kůží a 
způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Cyklohexylamin patří mezi 
hořlavé kapaliny a páry. Je toxický při požití nebo při styku s kůží, způsobuje těžké 
poleptání kůže a poškození očí a je u něj podezření, že způsobuje poškození 
reprodukčních schopností nebo plodu v těle matky. Dicyklohexylamin je toxický 
při požití nebo při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, 
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vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Dimetylcyklohexylamin patří mezi hořlavé kapaliny a páry, je toxický při požití, 
toxický při styku s kůží, toxický při vdechování, způsobuje těžké poleptání kůže a 
poškození očí, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 70% 
etylamin je vysoce hořlavá kapalina páry, zdraví škodlivý při požití, toxický při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může způsobit 
podráždění dýchacích cest. N-etylcyklohexylamin je ve formě hořlavé kapaliny a 
páry, zdraví škodlivý při požití, toxický při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání 
kůže a poškození očí, zdraví škodlivý při vdechování. Kyvetový test-zinek Merek 
způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může způsobit podráždění dýchacích cest. Kyvetový test-zinek Hach-Lange je zdraví škodlivý při vdechování, škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. [51] 

• Grafický symbol:  
  

 Obrázek 2.16 Hořlavá látka, látka nebezpečná pro život, toxická látka, korozivní a žíravá látka, látka 
nebezpečná pro životní prostředí [51]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Tyto chemikálie se 
musí shromažďovat a přepravovat v uzavřených nádobách, aby nedošlo ke kontaktu s jinými odpady nebo látkami. [51] 2.3.7 Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo 

jejich sloučeniny Kód odpadu: 16 08 02 Kód podle ADR: ODPAD UN 3077; Identifikační číslo nebezpečnosti 90. 
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Katalyzátory jsou převážně anorganické sloučeniny, které významným způsobem 
ovlivňují průběh chemické reakce. Některé katalyzátory chemické reakce urychlují (aktivátory) nebo zpomalují (retardéry), popřípadě některé z možných chemických reakcí 
usměrňují. Některé katalyzátory se používají pouze jednorázově (alumina, oxidy železa) a 
některé několikrát, ovšem je nutná jejich regenerace (paladium, platina, oxidy mědi, chromu, vanadu, aj.). [2][4] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Jde o směs původních tablet velikosti 5x5 
mm, jejich úlomků a prachu. Tyto katalyzátory mají většinou černou barvu, při 
nižším obsahu uhlíku je barva červenohnědá. Upotřebené katalyzátory jsou odpad, 
který je za běžných fyzikálně-chemických podmínek stabilní. Pokud se s nimi 
zachází normálním a předepsaným způsobem, nedochází k nebezpečným reakcím. 
Naopak při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako 
např. oxid uhelnatý, oxid uhličitý a dým. [57] 

• Identifikace nebezpečnosti: HP 4 Dráždivé pro oči, HP 14 Ekotoxický. 
Upotřebené katalyzátory patří mezi odpady, které neobsahují složky považované za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) a za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Tyto upotřebené katalyzátory se skládají z oxidu měďnatého, oxidu křemičitého, 
oxidu vápenatého, oxidu železitého a oxidu hořečnatého. Způsobují vážné 
poškození očí a jsou vysoce toxické pro vodní organismy, jejich účinek je přitom dlouhodobý. [57] 

• Grafický symbol:  
  Obrázek 2.17 Korozivní a žíravá látka, látka nebezpečná pro životní prostředí [57]  

• Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu: Upotřebené 
katalyzátory se musí shromažďovat a přepravovat v suchých, čistých a krytých soudcích nebo kontejnerech. Jakmile dojde k ukončení exotermické reakce těchto 
katalyzátorů, je možno je ukládat i přepravovat v plastových obalech. [57]  



Bc. Jan Woznica: Chemický odpad ve společnosti BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. 

2017  26  

2.3.8 Kaly z čiření vody Kód odpadu: 19 09 02 
Čiření vody je základní technologický proces, při kterém se upravují povrchové vody na vodu pitnou, a také ho bývá využito i pro čištění odpadních průmyslových vod. 

Aby došlo k odstranění jemných suspenzí, které mají velmi malé rozměry, musí se nejprve 
dosáhnout zvětšení částic a až poté se mohou z vody oddělit. Čiření je nejběžnější způsob srážení koloidních látek a zachycování vyvločkovaných suspenzí z vody. [1][21] 

Čiřením se mohou z vody odstranit zbarvující složky. Aby došlo k úpravě vody 
čiřením, jsou do vody dávkovány převážně síran železnatý, síran hlinitý, chlorid železitý a 
organické flokulanty. Ve vodě dochází k vytvoření téměř  nerozpustného hydroxidu 
hlinitého nebo železitého. Částice jsou shlukovány do hrubé disperze a strhávají do sebe, nebo na svém povrchu sorbují anebo chemicky zachycují látky, které jsou obsažené ve 
vodě. Od vody jsou hydroxidy spolu se sorbovanými látkami odděleny usazováním a filtrací. [1][21] 

• Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Kaly vznikají na provozu vodního 
hospodářství a jsou vypouštěny z procesu čiření surové vody (zdrojem je v tomto 
případě řeka Odra). Z chemického hlediska se jedná o vysrážený uhličitan vápenatý 
a hydroxid železitý, který může i v menším množství obsahovat i hydroxid 
hořečnatý, siřičitan vápenatý a siřičitan hořečnatý (vločkový mrak je vytvářen síranem železnatým a hydroxidem vápenatým), s oddělenými suspendovanými látkami. [49] 

• Identifikace nebezpečnosti: Kaly z čiření vod neobsahují, nebo by neměly obsahovat žádné nebezpečné složky, aby mohly být uloženy na kalová pole a v budoucnu ještě mohly najít další využití (např. pro rekultivace nebo kompostování). Aby byla jistota, že kaly z čiření neobsahují žádné nebezpečné látky, provádí se laboratorní analýza, podle níž se pak s kaly dále nakládá. [49]   
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3 ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ CHEMICKÉHO ODPADU 
Řešení odpadů v chemickém průmyslu je přikládán velký význam. Odstranění, 

přepracování, zneškodnění aj. všeho odpadu musí být dnes písemně dokladováno. Prozatím je prosazována snaha o to, že je-li to možné, tak se preferuje odpad spalovat; a 
pokud to nelze, pak teprve odpad skládkovat. Nejlepším řešením samozřejmě je, lze-li 
odpad nějakým způsobem využít, případně jej přepracovat.  
3.1 Odpadové hospodářství a jeho cíle Odpadové hospodářství (anglicky Waste Management, německy Abfallwirtschaft) 
zahrnuje tyto činnosti: předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, následná péče o 
místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola. Jedná se o technologické odvětví, které je relativně nové a dotýká se všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu od těžby surovin, 
přes výrobu, dopravu a spotřebu produktů až po jejich odstranění, kdy, jakmile uplyne doba jejich životnosti, stanou se z nich odpady (odpady ze spotřeby). [5][6] Vedlejší materiály tvoří významný podíl odpadů, které vznikají přímo ve výrobě 
daných produktů (odpady z výroby). Mnohé z nich lze zpět vracet do výrobního procesu a 
tento odpad se proto někdy označuje jako vratný odpad. [5]  Hlavní cíle odpadového hospodářství jsou: 

• předcházet vzniku nebo omezovat vznik odpadů, 
• pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby jen 

minimálně ohrožovaly životní prostředí. 
Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly intenzivně zabývat odpadovým 

hospodářstvím v 80. letech minulého století. V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současné době nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně jsou stanoveny práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství, je 
kladen důraz na předcházení vzniku odpadů, je stanovena hierarchie nakládání s nimi a jsou prosazovány základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. [28] 

Odpadové hospodářství je dnes již rozvinuto v samostatný výzkumný a studijní 
obor, který je ve velké míře realizován na našich i zahraničních vysokých školách. Na vysokých školách v zahraničí je odpadové hospodářství vyučováno už několik desetiletí a 
za tu dobu se na některých z nich vytvořily samostatné ústavy, které se tímto oborem systematicky zabývají. V České republice je dnes jen málo vysokých škol, kde odpadové 
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hospodářství není zařazeno do studijních plánů jako součást studia ochrany životního 
prostředí, případně jako samostatný obor. Dnes jsou základy odpadového hospodářství i 
součástí výuky na nižších stupních škol. [5] 

Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) schválila vláda České republiky dne 22. 12. 2014 pro období 2015-2024. Také schválila nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu 
odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, kterým je vyhlášena 
závazná část POH ČR. Plán odpadového hospodářství ČR je nástroj pro řízení odpadového 
hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Kvůli 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, článku č. 28, měla ČR povinnost zpracovat plán nakládání s odpady na jejím území. MŽP podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zpracovalo POH ČR ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. POH ČR je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou životností. [29]  Strategické cíle POH ČR jsou: 

• předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, 
• minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadu a nakládání s nimi na lidské 

zdraví a životní prostředí, 
• udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“, 
• maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové 

hospodářství. [29]  
3.2 Schéma odpadového hospodářství 

Se vzniklými odpady můžeme v principu naložit dvojím způsobem – využít je nebo 
odstranit. Schéma odpadového hospodářství je definováno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s normou Charakterizace odpadů – názvosloví, část 
1, 2 (ČSN EN 13965). Jednotlivé pojmy, které jsou zařazené jako součásti nakládání s odpady, vytváří logickou posloupnost činností; některé činnosti se však mohou navzájem 
překrývat, doplňovat a ovlivňovat. Kupříkladu se mohou odpady současně využívat jako druhotné suroviny (z fyzikálně-chemické úpravy nebezpečných odpadů, pevné zbytky ze 
spalování ve stavebnictví aj.) či zdroje energie (ze skládek odpadů lze při vhodných podmínkách získat energeticky využitelný skládkový plyn apod.). [5]   
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Obrázek 3.1 Schéma odpadového hospodářství [5]  3.2.1 Předcházení vzniku odpadů 

Předcházení vzniku (prevence) odpadů je strategie zaměřená na předcházení nebo 
maximální omezení vzniku odpadů a jiných znečištění. Z praktického hlediska lze tohoto 
cíle dosáhnout dvojím způsobem: a) administrativními opatřeními – jde o iniciativu státních orgánů, které zavádějí 

právní úpravy na zpřísnění limitů koncentrací látek vypouštěných do prostředí, b) technologickými opatřeními – jsou prosazována především průmyslem, 
dosahuje se jimi vyšší účinnosti výrobního procesu, jehož výsledkem jsou 
posléze vyšší výtěžky požadovaných produktů za současného snížení nežádoucích vedlejších produktů. [3][5] 
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Ve většině strategií nakládání s odpady má předcházení odpadů nejvyšší prioritu, 
protože se teoreticky jedná o nejúčinnější cestu šetření zdrojů a omezování nepříznivých 
vlivů na životní prostředí. I při té nejúčinnější recyklaci odpadních materiálů nebo při 
jejich nejúčinnějším energetickém využití vzniká odpad z části nevyužitých primárních 
zdrojů, a tím pádem se vytvářejí emise do prostředí. [3][5] 

Prevence odpadů se uplatňuje ještě před tím, než se výrobky a materiály stanou 
odpady. Cílem prevence odpadů je tedy: 

• omezit množství odpadů, 
• omezit nebezpečné složky odpadů. 

Jelikož prevence odpadů vede k omezení nebo snížení odpadů přímo u zdroje, bývá 
někdy také označována jako šetření zdrojů. Prevence odpadů bývá zaměřená na odpadní 
proud nebo proces. Jako příklad lze uvést nový výrobek, který obsahuje méně 
nebezpečných složek (prevence orientovaná na výrobek), nebo zdokonalení procesu, který 
využívá materiálové nebo energeticky méně náročné postupy pro dosažení stejného 
výstupu (prevence orientována na proces). Aby se prevence odpadů stala úspěšnou, měla 
by se zaměřit na celý životní cyklus výrobku. Příkladem prevence může být domácí nebo komunitní kompostování, kde bývá kompostována hmota z údržby zeleně, která by se jinak stala odpadem. [3][5]  3.2.2 Nakládání s odpady 
3.2.2.1 Shromažďování odpadů 

Jedná se o krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Jako shromažďovací prostředky 
nebezpečných odpadů slouží zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, 
které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných 
odpadů touto vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními 
právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. [5][20] 

Požadavky na shromažďování a soustřeďování odpadů jsou stanoveny v § 5 a 6 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Původce odpadů má 
povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Stejně tak 
musí shromažďovací prostředky odpadů splňovat základní technické požadavky stanovené vyhláškou. [34] 

Shromažďovací prostředky musí splňovat tyto základní technické požadavky:  
• odlišení (barvou, tvarem nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady nebo používaných pro odpady jiných druhů, 
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• zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní, 
• odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 
• v případě, že slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat zvláštní požadavky 

zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží, 
• pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám, 
• zabezpečují ochranu před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů, 

vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu, 
• zabezpečují, že odpad je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí 

a životního prostředí, 
• umožní bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. [20][34]  

3.2.2.2 Sběr odpadů 
Jde o soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání do dalšího využívání či odstranění. [5] 
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen: 

• zařazovat odpady podle druhů a kategorií, 
• zajistit přednostní využití odpadů, 
• ustanovit odpadového hospodáře, 
• sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, 
• provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným 

provozním řádem, 
• zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru 

nebo výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo 
vykupovaných odpadů za stanovených podmínek, 

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
• sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
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• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, včetně evidencí a 
ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB, 

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. [3][18]  

3.2.2.3 Výkup odpadů  Výkupem odpadů je myšlen sběr odpadů v případě, kdy jsou odpady právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 
Jestliže sběrna v rámci kontroly přijme od fyzické osoby do výkupu odpady, které jsou 
uvedeny v ust. § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
nebo za ně poskytne úplatu v hotovosti, poruší povinnosti stanovené ust. § 18 odst. 4 a 5 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dopustí se tak správního deliktu, za nějž je sběrnu 
oprávněná pokutovat Česká inspekce životního prostředí. [5][18]  
3.2.2.4 Třídění odpadů  Tříděním odpadů se myslí sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, plast, sklo, 
bioodpad, aj.) odděleně od ostatních odpadů. Správně roztříděné odpady podle materiálů, 
ze kterých jsou, lze znovu recyklovat a opětovně začlenit do výroby. Tím pádem má třídění 
odpadů velký ekologický význam, jelikož se šetří s přírodními zdroji. Informace, podle 
kterých se odpad třídí, a měli bychom se jimi při třídění odpadu řídit, nalezneme přímo na 
barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. [3]  Kontejnery na sklo jsou většinou zelené barvy, do nich se hází sklo bez ohledu na barvu. V některých městech nalezneme také kontejner bílé barvy, do něj se vhazuje pouze 
sklo čiré. Do kontejnerů na sklo nepatří porcelán, keramika, autosklo, drátované sklo, zrcadla, zlacená a pokovaná skla. [25]  Do žlutých kontejnerů patří plast. V ČR se jedná o nejobjemnější odpad. V některých městech a obcích se spolu s plastovými odpady třídí i nápojové kartony, záleží 
na podmínkách třídících linek v okolí, proto je velmi důležité sledovat nálepky na 
kontejnerech. Do plastových kontejnerů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 
Naopak nepatří do nich mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od 
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. [25] 
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 Papír se vhazuje do modrého kontejneru. Papíru vyprodukuje česká domácnost za 
rok hmotnostně nejvíc ze všech odpadů. Modré kontejnery na papír jsou nejjednodušším 
způsobem, jak se papíru správně zbavit. Alternativou jsou pak sběrné suroviny, které nebývají vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír, roztříděný podle druhů, 
finanční odměnu. Vhazují se sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, obálky s fóliovými okénky. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky by měly být vhazovány pouze bez 
plastového vnitřku. Do modrého kontejneru se nehází celé svazky knih (vhazovat je pouze 
bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nejdou dále recyklovat. Použité dětské pleny nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. [25]  Nápojové kartony od mléka nebo vína se vhazují do kontejnerů různých barev a 
tvarů, ale vždy musí být označeny oranžovou nálepkou – případně se vhazují do 
oranžových pytlů. Do těchto kontejnerů patří krabice od mlék, džusů, vín a mléčných 
výrobků. Nepatří do nich „měkké sáčky“ od káv a potravin v prášku ani kartonové obaly 
obsahující zbytky nápojů. [25] 

Kovy představují ceněnou surovinu pro další výrobu, proto se sbírají 
prostřednictvím výkupů druhotných surovin, kde za ně člověk dostane peníze, někde 
formou vyhlášených svozů nebo také pomocí sběrných dvorů. Do těchto sběrných surovin 
by se neměly nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a 
jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. Na sběr 
všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolou jsou autovraky, které 
patří na vrakoviště. Tam je převezmou a výměnou vystaví doklad o ekologické likvidaci. [25] 

Starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
elektrotechnika atd. patří do tzv. velkoobjemového odpadu. Tyto druhy odpadu se odvážejí 
na sběrný dvůr, nebo se využívá mobilního sběru, pokud jej obec organizuje. V případě, že se v určitém časovém úseku vyprodukuje těchto odpadů velké množství, objednává se a 
platí přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy. [25] 

Nebezpečné odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které 
mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity či odstraněny ve 
speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se 
např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. 
Nebezpečné odpady lze odkládat do sběrného dvora nebo využít mobilního sběru, pokud je 
obcí organizován. Na etiketě by vždy měla být informace, jak s daným obsahem naložit. 
Prošlá léčiva se vracejí do jakékoliv lékárny. [25] 
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Vysloužilá elektrozařízení a baterie jako např. staré a nefunkční elektrické 
spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který je zajišťován specializovanými 
firmami. Místa, kde se zdarma odkládají takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako 
„Místa zpětného odběru". [25] Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, 
ale i kuchyní. Některé obce a města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený sběr. K tomuto sběru jsou často využívány hnědé odvětrávané popelnice nebo mobilní sběry, 
případně je možné je odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady se mohou jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách. [25]  
3.2.2.5 Přeprava odpadů 

Právnické nebo fyzické osoby, které jsou oprávněné k podnikání v přepravě 
odpadů, jsou povinny zabezpečit ji podle požadavků zvláštních předpisů (zákon č. 
111/1994 Sb., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – 
ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční 
dopravu nebezpečného zboží – RID). Právnické nebo fyzické osoby mají také povinnosti evidence: doklady související s přepravou odpadů je potřeba na vyžádání předložit 
kontrolním orgánům a doklady uchovat po dobu tří let ode dne zahájení přepravy. 
Dopravní prostředek, který převáží odpad, se označuje způsobem stanoveným vyhláškou 374/2008 Sb. [23] 

Při přepravě nebezpečných odpadů je povinnost vést evidenci a nebezpečné odpady ohlašovat tak, jak to požaduje zákon o odpadech. Řidič vozidla, které přepravuje 
nebezpečné odpady (NO), musí být informován o tom, že bude přepravovat NO, a po celou 
dobu přepravy musí u sebe mít správné a úplné doklady o přepravě. Vozidlo, které 
přepravuje odpad na veřejně přístupných pozemních komunikacích, musí být označeno výstražnými tabulkami s černým nápisem "A". [23] 

Odesílatel a příjemce mají povinnost vyplnit evidenční list při přepravě 
nebezpečných odpadů. Toto neplatí při vnitropodnikové dopravě vlastními dopravními 
prostředky, pokud však není přesáhnut areál provozovny. Odesílatel odpadu přikládá k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, a to pro každou přepravu 
samostatně. Tento list, který je v sedmi kopiích, mapuje celou cestu odpadu. [23]  
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3.2.2.6 Doprava odpadů 
Pojmy „přeprava“ a „doprava“ odpadů nejsou zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, jasně definovány. Proto se vychází ze 
základních pojmů  zvláštního předpisu, kterým je pro tento účel zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, který v § 2 odst. 1 stanoví, že silniční doprava je „souhrn činností, 
kterými je zajišťována přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, 
příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakožto 
i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích a volném terénu“. Z této definice potom vyplývá, že 
pojem „silniční doprava“ je nadřazeným pojmem pojmu „silniční přeprava“. Tyto pojmy se 
tedy současně nevylučují, ani zásadně neliší. Naopak, přepravu je možno uskutečňovat pouze v rámci dopravy a doprava může být uskutečněna pouze s cílem přepravy osob, 
zvířat a věcí (včetně odpadu). [24] 

Při nakládání s odpady  je důležité pro stanovení povinností, aby oba pojmy – 
přeprava a doprava – byly podle těchto definic, a tudíž i součástí odpadového hospodářství. Na povinnosti pro jednotlivé subjekty, které nakládají s odpady v rámci odpadového 
hospodářství, se vztahují povinnosti, které jsou stanovené pro jednotlivé subjekty zákonem o odpadech, a to obecné i speciální pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. [24] Pokud tedy dopravce odpadů není ani zároveň původcem přepravovaného odpadu, 
ani osobou oprávněnou k převzetí odpadu do svého vlastnictví, potom po dobu přepravy 
odpadu do zařízení určeného k nakládání s odpady a jeho převzetí k tomu oprávněnou 
osobou, ručí za odpad jeho původce. Dopravce ručí za dopravu (přepravu) - tzn. za plnění povinností zvláštních právních  předpisů  pro silniční přepravu a dopravu. Nemusí proto 
mít ani zmíněný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. [24]  
3.2.2.7 Skladování odpadů 

Přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném je povoleno po dobu 
nejvýše tří let před jejich využitím nebo do jednoho roku před jejich odstraněním. Jako 
sklady odpadů slouží volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže 
apod., které splňují stanovené požadavky a jsou zřízeny k tomuto účelu v souladu se stavebním zákonem. [34] 

Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných 
odpadů, které se v nich skladují. Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k 
odstranění po dobu delší než jeden rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady 
určené k využití po dobu delší než tři roky, musí svým technickým zabezpečením 
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odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé. [34] 
Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:  

• musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení 
jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí, 

• svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních 
právních předpisů (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách; zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví; zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami), 

• sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní 
požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností, 

• musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech, 
• místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo 

podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým 
zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů. [34]  3.2.2.8 Úpravy odpadů 
Úpravami odpadů jsou myšleny všechny činnosti, kterými dojde ke změně jejich 

chemických, fyzikálních nebo biologických vlastností. Do úprav odpadů je zahrnuto také 
jejich třídění či snížení jejich objemu, aby mohlo dojít k jejich přepravě. Důvody, kvůli kterým jsou odpady upravovány, jsou v omezení jejich nebezpečných vlastností, možnosti 
snáze je po úpravě využít nebo možnosti je odstranit. Jednoduše řečeno, úprava odpadu 
znamená postup před jeho využitím nebo odstraněním. [5][7] Odpady lze upravovat biologickými metodami (biodegradace, landfarming, 
enzymatický rozklad), fyzikálně-chemickými metodami (neutralizace, hydrolyzní procesy, 
oxidačně-redukční reakce, soldifikace, stabilizace látek, odstraňování látek srážením) a mechanickými metodami (třídění odpadů, zpracování autovraků, zpracování elektroodpadu). [7] 

Pokud jsou úprava či zpracování odpadů před jejich odstraněním prováděny v souladu s příslušnými předpisy, může tak dojít ke snížení množství odpadů, které je 
potřeba odstranit. Levnější způsoby pak umožňují snížení celkových nákladů 
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vynaložených na jejich odstranění. V průmyslových závodech je ve spoustě případů 
výhodné odpadní proudy izolovat a zpracovat je odděleně od ostatních odpadů (kapalné, plynné, tuhé), než aby došlo ke smíchání s jinými odpadními proudy dříve, než budou zpracovány. [5] 

Jsou i případy, kdy průmyslový odpad může být cennou surovinou pro jiné odvětví. 
Např. odpadní kyseliny z jednoho průmyslového odvětví mohou být vhodné pro jiný proces nebo pro neutralizaci odpadních zásad z jiných procesů. Tato vzájemná výměna 
odpadů se stala atraktivní alternativou zpracování nebo odstranění odpadu. V některých 
případech stačí jen malá úprava odpadu nebo změna ve zpracovatelských procesech, aby 
došlo ke značným úsporám ve spotřebě materiálů a energie, stejně jako k výraznému 
zlepšení účinnosti jejich zpracování. [5]  
3.2.2.9 Využívání odpadů  Když dojde ke vzniku odpadů, je přínosné vědět, jak je dále využít. Využívání 
odpadů obsahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
příloha 3. V příloze je napsáno, že způsoby využívání odpadů jsou: 

• R1 využití odpadů obdobným způsobem jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, 
• R2 zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel, 
• R3 recyklace nebo opětovné získání organických látek, které nejsou použity jako 

rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních 
procesů), a zahrnuje rovněž zplyňování a pyrolýzu v případech, že jsou produkované složky využity jako chemické látky, 

• R4 recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů, 
• R5 recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů (jsou zde 

zahrnuty čištění zemin, které umožňuje jejich nové využití, a recyklace 
anorganických stavebních materiálů), 

• R6 regenerace kyselin nebo zásad, 
• R7 zpětné získávání látek, které se používají ke snižování znečištění, 
• R8 zpětné získávání složek katalyzátorů, 
• R9 rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů, 
• R10 aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii, 
• R11 využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označení R1 až R10, 
• R12 úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11, 
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• R13 skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod 
označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před 
sběrem – dočasným skladováním se myslí předběžné skladování). [39]  

3.2.2.10 Odstraňování odpadů V případě odstraňování odpadů se jedná o činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie. [5] Dojde-li ke vzniku odpadů a není žádná možnost jejich dalších využití, je nutné tyto 
odpady odstranit. Některé způsoby odstraňování odpadů mohou zároveň být i úpravou 
odpadů. Jestliže se dosáhne odstranění nebezpečných vlastností odpadů, je možno tuto 
úpravu vnímat také jako odstranění nebezpečného odpadu. Dobrým příkladem jsou 
například biologické procesy úpravy odpadů, kdy se ze znečištěné zeminy odstraní 
všechny nebezpečné látky, a ze zeminy se stane jiný druh odpadu, který již může najít své využití. [3] 

Způsoby odstraňování odpadů jsou obsaženy v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů – viz Příloha 4 tohoto zákona:  

• D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování), 
• D2 Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo 

kalů v půdě), 
• D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor 

nebo prostor přírodního původu), 
• D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží nebo lagun), 
• D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 

utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem od 
vnějšího prostředí), 

• D6 Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů, 
• D7 Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno, 
• D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů 
uvedených pod označením D1 až D12, 

• D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž 
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze 
způsobů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace), 

• D10 Spalování na pevnině, 
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• D11 Spalování na moři, 
• D12 Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů), 
• D13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených 

pod označením D1 až D12, 
• D14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13, 
• D15 Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem). [39]  3.2.3 Péče o uložené odpady 

Odpady se trvale a řízeně ukládají na zemi nebo do země. K tomuto odstraňování 
odpadů slouží technické zařízení, které se nazývá skládka odpadů. Jedná se o stavby, které 
jsou pořád hlavním způsobem odstraňování komunálních odpadů. [3] 

Podle Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. se skládky dělí podle technického zabezpečení na skupiny: a) Skupina S – inertní odpad – odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a u kterých nedochází k žádným fyzikálním, chemickým nebo biologickým 
přeměnám za normálních klimatických podmínek. Inertní odpady nehoří ani 
jinak nereagují fyzikálně nebo chemicky, nejsou snadno rozpustitelné ve vodě, 
nepodléhají biologickému ani chemickému rozkladu ani nezpůsobují rozklad jiných látek, s nimiž přicházejí do styku způsobem, který by mohl vést k ohrožení lidského zdraví nebo k poškození životního prostředí. Za inertní 
odpady se nepovažují směsné odpady a pro účely evidence a ohlašování odpadů 
a zařízení jsou skládky z této skupiny označovány S-IO. b) Skupina S – ostatní odpad – tato kategorie je určená pro ostatní odpady a pro 
účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení jsou tyto skládky označovány S-
OO. Skupina je ještě rozdělena na podskupiny: S-OO1 – skládky nebo sektory 
skládek, které jsou určené pro ukládání odpadů z kategorie ostatní odpad, jež 
mají obsah nízkých organických biologicky rozložitelných látek a odpadů z azbestu. S-OO2 - skládky nebo sektory skládek, které jsou určené pro 
ukládání odpadů z kategorie ostatní odpad, mající obsah nízkých organických biologicky rozložitelných látek, odpadů z azbestu a nereaktivních nebezpečných 
odpadů. S-OO3 – skládky nebo sektory skládek, které jsou určené pro ukládání 
odpadů z kategorie ostatní odpad a mají obsah nízkých organických biologicky 
rozložitelných látek, odpadů z azbestu a odpadů, co nejde hodnotit na základě jejich vodného výluhu. Na tyto skládky se nesmí ukládat odpady na bázi sádry. 
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c) Skupina S – nebezpečný odpad – tato kategorie je určená pro nebezpečné 
odpady a pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této 
skupiny označují S-NO. [38] 

Způsoby a postupy úprav odpadů před jejich uložením na skládku jsou následující: a) Biologická úprava: biologicky aktivní složky působí řízeně na odpad za účelem 
změny vlastností odpadu, které spočívají ve snížení obsahu nebo uvolňování škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku; dále znamená významné 
snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění infekčnosti 
nebo snížení objemu či hmotnosti odpadu. b) Fyzikálně-chemická úprava: patří sem kalcinace, sušení, odpařování, změna 
reakce (změna pH – neutralizace), odvodnění, filtrace, srážení, změna 
chemického složení, zpevňování (solidifikace), zeskelnění (vitrifikace), 
zapouzdření (enkapsulace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, či kombinace uvedených postupů. c) Úprava složení odpadů: je sem zahrnuto i třídění odpadů. Jednotlivé složky 
odpadu jsou odděleny především za účelem jejich využití. Zpravidla je s nimi 
nakládáno rozdílným způsobem, kdy nejméně jedna vytříděná složka je 
odstraněna uložením na skládku. Pokud se odpady mísí, je nutné dodržet zákaz 
„ředění a mísení“ nebezpečných odpadů. d) Jiné způsoby úprav odpadů: patří sem způsoby úprav odpadů, kde není možné 
přiřazení k výše uvedeným úpravám odpadů (např. balení odpadů, včetně jejich 
umístění do speciálních kontejnerů) nebo kombinace postupů zahrnutých pod výše uvedenými postupy. [38]  3.3  Nakládání s vybranými odpady ve společnosti BorsodChem 

Ve společnosti BorsodChem platí stejné hlavní cíle odpadového hospodářství jako 
všude jinde ve světě, tedy předcházet vzniku odpadů nebo jej alespoň omezovat, a pokud již odpady vzniknou, naložit s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby jen minimálně ohrožovaly životní 
prostředí. 

V BorsodChem je povinností každého zaměstnance při své činnosti nebo v rozsahu 
své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.  
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3.3.1 Povinnosti odpadového hospodáře v BorsodChem 
Povinnosti společnosti BorsodChem v rámci odpadového hospodářství jsou 

zajišťovány určeným odpadovým hospodářem a vybranými vedoucími zaměstnanci.  
Odpadový hospodář v BorsodChem provádí tyto činnosti: 1. Sleduje zákon o odpadech č. 185/2001 sb., a navazující prováděcí vyhlášky 

(vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; vyhláška, kterou se 
stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 
některých výrobků, vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady, vyhláška o přepravě odpadů, vyhláška o bateriích a akumulátorech). 
Sleduje nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Jejich doplňky 
a změny následně zapracovává do vnitropodnikové dokumentace. 2. Zajišťuje souhlas u příslušného správního úřadu: a) pro nakládání s nebezpečnými odpady; b) k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, pokud 

vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není 
třídění nebo oddělené shromažďování nutné; c) k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem. 3. Zajišťuje přednostní využití odpadů. 4. Zařazuje odpady podle druhů a kategorií v souladu se zákonem o odpadech a 

prováděcí vyhláškou, kterou se stanoví Katalog odpadů. 5. Zpracovává ILNO na základě podkladů od jednotlivých původců odpadů a 
zajišťuje jejich zpětnou distribuci k původcům odpadů. 6. Zpracovává základní popisy odpadů na základě podkladů od jednotlivých 
původců odpadů. 7. Zajišťuje externí využití nebo odstranění odpadů dle uzavřeného smluvního vztahu. 8. Vede centrální průběžnou evidenci na základě podkladů od jednotlivých 
původců odpadů a provozovatelů zařízení: a) o odpadech; b) o provozovaných zařízeních.  9. Zajišťuje: a) zaslání hlášení „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok …“ dle 

vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady každoročně nejpozději k 15. 2. následujícího roku; 
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b) zaslání hlášení „Skládky odpadů“ dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s 
odpady každoročně nejpozději k 15. 2. následujícího roku. 10. Proškoluje všechny zaměstnance provozovatele skládky o řádném provozu 

zařízení a o bezpečném nakládání s odpady tak, aby nedošlo k ohrožení 
životního prostředí. 11. Předkládá k vyjádření dokumentaci staveb v rámci stavebního zákona 
příslušnému správnímu úřadu. 12. Spolupracuje s NAK při zpracovávání smluv s externími firmami dle činnosti, 
při kterých vznikají odpady. 13. Zpracovává podklady pro fakturaci za odprodané odpady. 14. Trvale kontroluje správnost došlých faktur za externí odstraňování odpadů. 15. Trvale kontroluje čerpání finančních prostředků za externí odstraňování odpadů 
v průběhu kalendářního roku. 16. Zajišťuje vypracování podkladů pro návrh smluvního dokumentu mezi BorsodChem a externí firmou odstraňující odpad. Vypracované podklady 
předává technickému garantovi. 17. Předává podklady za BorsodChem k nárokování finančních prostředků na 
následující rok pro externí odstraňování odpadů vedoucímu plánování a controllingu. 18. Kontroluje, zda externí dopravci mají k přepravě nebezpečných odpadů 
příslušné platné oprávnění (přeprava podle ADR, živnostenský list). V případě, 
že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad k přepravě předán. 19. Kontroluje, zda právnická nebo fyzická osoba, které jsou předávány odpady k 
využití nebo odstranění, je k jejich převzetí dle zákona o odpadech oprávněna. 20. Zajišťuje dodržování postupů při přepravě: a) přepravě odpadů kategorie „O“ v rámci BorsodChem – odpadový hospodář vystaví pro daný odpad ve dvojím vyhotovení „Přepravní list a základní popis odpadu“ v rámci BorsodChem a předá jej dopravci, který jej spolu s 

vážním lístkem dále předá příjemci. Originál přepravního listu si ponechá 
vedoucí střediska, které odpad převzalo k využití nebo k odstranění, kopii 
odešle odpadovému hospodáři pro centrální průběžnou evidenci. Přeprava 
externí dopravou je zajišťována na základě smlouvy mezi BorsodChem a externím dopravcem; b) přeprava odpadů kategorie „O“ mimo BorsodChem – odpadový hospodář vystaví „Základní popis odpadu“ a ve dvojím vyhotovení dodací list, po 
potvrzení příjemcem odpadu (externí firma) převezme kopii dodacího listu s 
vážním listem a záznamy uloží do centrální průběžné evidence. Přeprava 
externí dopravou je zajišťována na základě smlouvy mezi BorsodChem a externím dopravcem;   
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c) přeprava odpadu kategorie „N“ – odpadový hospodář vystaví „Základní popis odpadu“ a v sedmi vyhotoveních „Evidenční list pro přepravu 
nebezpečných odpadů po území ČR“, který je uveden ve vyhlášce o 
podrobnostech nakládání s odpady. Vyplní v evidenčním listu položky 1 až 
6 a 8 až 12 a 15. Dopravcem potvrzený list 1 uloží do centrální průběžné evidence, list 2 zašle MMO-OOŽP do 10 dnů od zahájení přepravy. 
Zbývající listy předá dopravci. Dopravce převezme listy 3 až 7 spolu se zásilkou, vyplní v evidenčním listu položky 6, popř. 7 a 13. Po předání 
odpadu si ponechá list 6 pro svou evidenci. Příjemce odpadu pak zašle do 10 
dnů od převzetí odpadu list 5 odpadovému hospodáři BorsodChem. Po 
zprovoznění integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ohlásí 
tuto přepravu prostřednictvím tohoto systému před zahájením přepravy v 
rozsahu ohlašovacího listu. Dopravci přiloží v listinné podobě doklad 
obsahující informace podle ohlašovacího listu. V případě přerušení provozu integrovaného systému vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá 
jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po 
dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu 
integrovaného systému do tří pracovních dnů doplní údaje o přepravě 
nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému. [59]  3.3.2 Všeobecné podmínky nakládání s vybranými odpady V BorsodChem jsou pro shromažďování odpadů přísná pravidla, kterými se všichni 

vedoucí zaměstnanci musí řídit a jsou povinni zajistit: a) Shromažďování odpadů utříděné podle jednotlivých druhů (zařazení podle 
Katalogu odpadů) a kategorií („O“ nebo „N“). Ze směsného komunálního odpadu vytřídit složky vybraných druhů odpadů a shromažďovat je zvlášť od komunálního odpadu.  b) Zabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. c) Shromažďování vzniklých nebezpečných odpadů odděleně ve 
shromažďovacích prostředcích, což jsou zejména speciální nádoby, 
kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Vyprázdnit je lze pouze do přepravního 
obalu určeného pro nakládání s nebezpečným odpadem nebo 
shromažďovací prostředek může sám být přepravním obalem. Pokud 
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shromažďovací prostředek (kontejner nebo sud) slouží zároveň jako 
přepravní prostředek, zajišťuje označení dle ADR. d) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího 
prostředku zohlednění otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární 
bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a 
dopravními prostředky. e) Označení všech shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu 
písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem 
nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem vycházejícím z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a grafickým symbolem 
H 9 podle Evropské dohody ADR. Pokud jde o shromažďovací prostředek 
externí firmy, i ten musí být původcem odpadu takto označen.  f) Umístění v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu 
nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich 
identifikačního listu nebezpečného odpadu. g) Zabezpečování shromažďování vybraných odpadů v určených prostorech. h) V případě potřeby ověřování nebezpečných vlastností odpadů v souladu s 
požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a vyhlášky o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. i) Vedení operativní evidence odpadů, které jsou v rámci jimi vedených 
hospodářských středisek shromažďovány, a její průběžné předávání 
odpadovému hospodáři. j) Zpracování dokumentace v souladu s tímto pokynem. V této dokumentaci stanovit osobu odpovídající za vedení evidence a za obsluhu a údržbu 
shromažďovacích prostředků. k) Předávání podkladů pro zpracování  ILNO a jejich případných změn 
odpadovému hospodáři. 

Převoz kontejnerů a pořadí odvozu jednotlivých druhů odpadu domlouvá technolog výrobny, vedoucí provozu nebo mistr s odpadovým hospodářem BorsodChem. Přeprava 
kontejnerů je zajišťována firmou AWT. Manipulace při stáčení na spalovně provádějí řidič vozidla a pracovník obsluhy spalovny. Za manipulaci s kontejnerem odpovídá pracovník 
obsluhy, sklad hořlavin; za manipulaci s ramenovým nakladačem odpovídá řidič vozidla a 
za strojní součásti spalovny odpovídá pracovník obsluhy spalovny, jehož pokyny se řídí zbývající obsluha. 
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 Obrázek 3.2 Kontejnerová cisterna k převozu kapalných odpadů [36]  Všechny odpady z oddílu 2.3 (kromě upotřebených katalyzátorů obsahujících 
nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny a kalů z čiření vody) jsou z výroben 
kontejnerem (autocisternou) převáženy do spalovny nebezpečných odpadů, kde dojde k 
jejich odstranění spálením. Dopravu zajišťuje firma AWT pomocí ramenového nakladače. 
V případě potřeby lze použít autocisternu externí firmy, která vyhovuje podmínkám ADR 
pro přepravu nebezpečných látek. Upotřebené katalyzátory odváží nákladní automobil 
společnosti ELERON, s.r.o. a vysušené kaly z čiření vod jsou nakládány kolovým 
nakladačem a odváží je nákladní automobil firmy OBSED, a.s. 

Odpady z BorsodChem jsou různými způsoby využívány ve společnostech OZO 
Ostrava, s.r.o.; Marius Pedersen, a.s.; SITA CZ, a.s. (působící pod značkou SUEZ Využití 
zdrojů-Ostrava); AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.; a ELERON, s.r.o. a OBSED, a.s., 
kam jsou vytříděné odpady převezeny. Do společnosti OZO Ostrava, s.r.o. jsou konkrétně 
převezeny plastové obaly, skleněné obaly, směsný komunální odpad a objemný odpad. 
Společnost Marius Pedersen, a.s. přebírá od BorsodChem papírové a lepenkové obaly a kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod. Do společnosti SITA CZ, a.s. se 
převážejí k využití plastové obaly, papír a lepenka. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. odebírá železo a ocel a kaly z jiných způsobů čištění průmyslových vod. Společnost 
ELERON, s.r.o. využívá upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy 
nebo jejich sloučeniny a zpětně získává jejich složky. Společnost OBSED, a.s., sídlící v Ostravě, odebírá vysušené kaly z čiření vod pro jejich další využití. 

Všechny odpady ze společnosti BorsodChem uvedené v oddíle 2.3, které popisuje 
tato diplomová práce (s výjimkou upotřebených katalyzátorů obsahujících nebezpečné 
přechodné kovy nebo jejich sloučeniny a kalů z čiření vody), jsou odstraňovány ve 
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spalovně společnosti SITA CZ, a.s., patřící francouzské společnosti SUEZ ENVIRONMENT. Tyto odpady jsou využity pouze jako druhotný zdroj energie. Spalovny 
nebezpečných odpadů provozované společnosti SUEZ Využití zdrojů, a.s. produkují při 
procesu spalování odpadů tepelnou energii, která se dále využívá jako zdroj tepla pro vlastní spotřebu, k výrobě elektrické energie nebo vytápění objektů.  3.3.4 Jednotlivé procesy nakládání s vybranými odpady 

Téměř všechny odpady z BorsodChem popisované v této diplomové práci jsou 
spalovány ve spalovně odpadů firmy SUEZ Využití odpadů – Ostrava s výjimkou 
upotřebených katalyzátorů obsahujících nebezpečné přechodné kovy nebo jejich 
sloučeniny a kalů z čiření vody. Je tomu tak, jelikož se jedná o nebezpečné odpady, jejichž 
další využití buď již není možné, nebo ve společnosti nejsou k dispozici zařízení, která by 
umožnila patřičnou úpravu pro další využití těchto odpadů, a jejich doprava do místa 
úpravy a následný zpětný odkup by byly finančně velmi nákladné. Odpady jsou ve 
spalovně využívány pouze jako druhotný zdroj energie, kdy spalováním vzniká zdroj tepla 
pro vlastní spotřebu, výroba elektrické energie nebo slouží jako zdroj tepla pro vytápění 
okolních objektů, kdy jedna čtvrtina vyrobeného tepla míří do energocentra společnosti BorsodChem. Než dojde k vlastnímu spalování odpadu, musí každý odpad projít určitým procesem manipulace s ním.  3.3.4.1 Nakládání s odpady skupiny Jiné destilační a reakční zbytky Nakládání s odpady z této skupiny odpadů (07 01 08) je ve spoustě ohledů stejná, takže popis manipulace s jednotlivými odpady by se ve velkém množství zbytečně 
opakoval. U jednotlivých odpadů budou tudíž vypsána pouze specifika, kterými se od ostatních liší. Všechny odpady této skupiny jsou bez výjimky shromažďovány každý zvlášť ve 
svých zásobnících na své výrobně (nitrobenzen, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, anilin, speciální aminy, dietyloxalát). K přepravě těchto odpadů slouží kontejnerová cisterna 
společnosti SUEZ Využití odpadů – Ostrava. Jedná se o ležatou nádobu, která je uložena 
na rámu, opatřena čepy na zvedání, plnícím kulovým kohoutem, odvzdušňovacím kulovým 
kohoutem, pojišťovacím ventilem, topným hadem a tepelnou izolací. [58] 

Před plněním je nutno nastavit plnící trasu od příslušného čerpadla až ke kontejneru 
a odplynovou trasu z kontejneru směrem na filtr s aktivním uhlím. Výpustné ventily z 
kontejneru musí být uzavřeny. [58] 
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a) Kapalné odpady z výroby nitrobenzenu – jedná se o „nitrofenolový“ olej a „lehké podíly“. Do kontejneru se plní vždy jen jeden druh destilačního zbytku, tj. buď ze zásobníku „nitrofenolového“ oleje nebo ze zásobníku „lehkého podílu“. Pokud má 
být do kontejneru čerpán nitrofenolový olej, je vhodné obsah kontejneru již během 
čerpání temperovat (max. na 50°C) připojením hadice s parou na topného hada, aby nedošlo k tuhnutí „nitrofenolového“ oleje v kontejneru a ve výpustném potrubí. [58] b) Kapalné odpady z výroby cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu – nakládání s těmito odpady nemá žádná specifika. Podobně jako u odpadů z výroby 
nitrobenzenu se do kontejneru plní vždy jeden druh odpadu, buď ze zásobníku cyklohexylaminu nebo dicyklohexylaminu. V těchto případech však obsah kontejneru není nutné temperovat. [58] c) Kapalné odpady z výroby anilínu – jde o „těžké podíly“ a dinitrobenzenové zbytky. 
Opět se do kontejneru musí plnit pouze jeden druh těchto odpadů, nicméně před 
čerpáním „těžkých podílů“ je nutno kontejner vytemperovat a udržovat v něm teplotu vyšší než 60 °C, aby nedošlo k zatuhnutí a vytváření pevných částic. [58] d) Kapalné odpady z výroby speciálních aminů – nakládání s těmito odpady je stejné, jako s odpady výše uvedenými. Kontejner není nutno před čerpáním temperovat. [58] e) Kapalné odpady z výroby dietyloxalátu – nakládání s těmito odpady nemá žádná specifika. Kontejner také není nutno temperovat. [58] 
U všech výše popsaných odpadů je kontejner možno plnit až na mez danou 

nastavením snímače maximální hladiny; naplnění kontejneru je světelně a akusticky 
signalizováno. Aktivní akustickou signalizaci je možno na místě vypnout tlačítkem, 
světelná signalizace zůstává aktivní, dokud je kontejner plný. Po ukončení plnění je nutno 
plnící trasu vyprázdnit profukem parou od plnícího čerpadla směrem do kontejneru. Po 
odpojení plnícího a odplynového potrubí od kontejneru, uzavření plnícího a odplynového 
ventilu, odpojení zemnícího kabelu a kabelu signalizačního zařízení je kontejner připraven k odvozu. [58] 

Kapalné odpady z výroben jsou plněny do cisternového kontejneru na zabezpečené 
ploše pod přístřeškem. Maximální plněný objem kontejneru je 90 %. Odplyn z kontejneru 
je veden přes filtr s aktivním uhlím do ovzduší. [58] 

Před započetím plnění kontejneru min. 10 minut, po celou dobu plnění a rovněž 10 
minut po ukončení plnění, musí být kontejner uzemněn zemnícím kabelem připojeným na 
uzemněnou ocelovou konstrukci výrobny. Rovněž musí být během plnění kabelem 
propojen snímač maximální hladiny v kontejneru se signalizačním zařízením u plnícího 
místa. Podle potřeby je možno vyhřívat obsah kontejneru připojením hadice s parou na topného hada kontejneru. [58] 
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Chemická deemulgace (chemická koagulace) je proces, při kterém se do kapalných 
odpadů přidává pomocná látka vyvolávající koagulaci. Tato pomocná látka se nazývá 
deemulgační (koagulační) činidlo. Jakmile jsou reaktory naplněny, dochází k přídavku 
příslušné chemické látky v množství a druhu podle pokynu provozní laboratoře. Následně 
probíhá oddělení olejového podílu do vrstvy na hladině a znečišťující látky se usazují do kalové vrstvy ve spodní části reaktoru, což je výsledkem srážecího a flokulačního procesu. 
Odpadní olej se vypouští přes hranu reaktoru do separátoru oleje a zde dochází k další 
úrovni oddělení oleje od odpadní vody (odpadní voda je vracena zpět k čištění, olej se 
předává k odstranění). Vyčištěné vody jsou vypuštěny do podnikové kanalizace. Vzniklý 
kal se vypouští do kalové jímky a je předán k odstranění. Tato metoda se však pro žádný z popisovaných odpadů neužívá. [58] 

Pomocí neutralizace jsou hodnoty pH odpadů upravovány do přípustných mezí. Tato metoda se používá pro detoxikaci dietyloxalátu pomocí vápenného mléka. Na 1 kg 
dietyloxalátu se dávkuje 0,5 kg CaO. Jinak se metoda pro výše uvedené odpady příliš nepoužívá, jelikož obsah kyseliny sírové u „nitrofenolového oleje“ a hydroxidu sodného u 
odpadů ze speciálních aminů se vyskytuje v nepatrném množství. [58] 

Metoda oxidace/redukce je chemická reakce, která spočívá ve výměně elektronů. 
Při oxidaci látky jsou elektrony uvolňovány a oxidační číslo látky se zvyšuje. Naopak při 
redukci látka elektrony přijímá a její oxidační číslo se snižuje. Tato metoda se používá 
převážně pro odpady cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a „těžkých podílů“ na úpravu 
některých jejich složek, aby nedošlo k případnému výbuchu v peci. [58] 

Všechny odpady skupiny 07 01 08 Jiné destilační a reakční zbytky jsou upraveny separačním procesem, kdy po vyhodnocení analýzy v laboratoři spalovny jsou do reaktorů, v nichž jsou odpady, dávkovány látky, s jejichž pomocí se na dně sběrných reaktorů 
vysráží znečišťující látky, které následně odcházejí na spálení. Vyčištěná voda míří do podnikové kanalizace. [58]  
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 Obrázek 3.4 Nádrže pro kapalné odpady [36]  3.3.4.2 Nakládání s odpady skupiny Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční 
činidla 

Tyto odpady jsou tvořeny především filtračními koláči a jejich různými úlomky, 
stejně jako válečky, které se při filtraci zachytily na filtrační přepážce. Filtrační koláče se 
liší podle toho, jakou obsahují znečišťující látku, může obsahovat benzen, nitrosloučeniny nebo aminy.  

Odpady se pomocí sběracích prostředků ukládají do kovových sudů, které jsou 
následně zavřeny, zajištěny a opatřeny popisem, o jaký odpad se jedná. Posléze jsou sudy 
převezeny do skladu s nebezpečnými odpady, kde se nacházejí do doby, než je připraven 
jejich převoz na spalovnu odpadů. Před převozem odpadů na spalovnu jsou sudy 
převezeny na sběrné místo, kam dorazí nákladní automobil ze spalovny určený pro 
přepravu barelů s nebezpečným odpadem. Znovu je překontrolováno uzavření a zajištění 
odpadů, dopravci je předána příslušná průvodní dokumentace – Informace o odpadu, Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a Identifikační list 
nebezpečného odpadu, a poté už jsou odpady převezeny na spalovnu. [58] 

Rovněž na spalovně jsou tyto odpady umístěny ve skladu nebezpečného odpadu, 
kde jsou rozděleny podle společných vlastností odpadu (fyzikální, chemické vlastnosti, 
skupenství, nebezpečné vlastnosti, následné zpracování apod.) na skupiny, určené k 
vývozu na vhodné cílové zařízení. [58] 
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Jelikož se jedná o nebezpečné odpady, důkladnou analýzu množství obsažených látek provádí až laboratoř spalovny. Podle obsahu a množství látek pak stanoví množství 
dávek pomocných látek, které zabrání nebezpečným vlivům při spalovacím procesu. [58]   3.3.4.3 Nakládání s odpady skupiny Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky Nakládání s těmito odpady se prakticky neliší od nakládání s jinými kapalnými 
odpady skupiny Jiné destilační a reakční zbytky. Odpady této skupiny jsou 
shromažďovány ve sběrných zásobnících na provoze vodního hospodářství. Tyto kaly 
obsahují nebezpečné látky, proto jsou přepravovány na spalovnu odpadů. K přepravě 
těchto odpadů slouží opět kontejnerová cisterna společnosti SUEZ Využití odpadů – Ostrava. Veškeré nakládání s těmito odpady je totožné jako s ostatními odpady, které jsou 
převáženy kontejnerovou cisternou. Kontejner však musí být před začátkem čerpání kalů temperován a jeho teplota by v průběhu přepravy neměla klesnout pod 15 °C. [58] 

Podle typu znečištění procházejí kaly buď procesem deemulgace (pokud kaly pocházejí ze zaolejovaných vod nebo např. obsahují ropné látky) nebo gravitační separace. 
Po něm jsou již kaly obsahující nebezpečné látky zbavené vody, případně i oleje, a jsou dávkovány ke spálení spolu s oleji. Vyčištěná voda odtéká do podnikové kanalizace. [58]  3.3.4.4 Nakládání s odpady skupiny Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Jedná se o oleje, které nejsou obsaženy ve vodách, kalech, emulzích nebo výluzích. 
Tyto oleje byly rovněž použity ve výrobním procesu ale kupříkladu na mazání nebo servis 
strojů ve výrobním procesu, na mazání motorů strojových nebo automobilovým, případně 
jako rozpouštědlo. 

Zbytky těchto olejů nebo oleje, které nebyly upotřebené, obsahují nebezpečné látky 
a jsou přepravovány na spalovnu odpadů. Každý provoz, jež tyto oleje vlastní, zabezpečí 
jejich shromáždění v obalech původních, případně v obalech náhradních, které jsou odolné 
vůči dešti, horku, prachu a jiným povětrnostním vlivům. Tyto upotřebené oleje jsou 
následně převezeny do skladu nebezpečného odpadu, kde čekají na přepravu na spalovnu. 
Před převozem odpadů na spalovnu se sudy převážejí na sběrné místo, kam dorazí nákladní 
automobil ze spalovny, který je určen pro přepravu barelů s nebezpečným odpadem. 
Kontroluje se uzavření a zajištění odpadů, dopravci je předána příslušná průvodní dokumentace – Informace o odpadu, Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po 
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území ČR a Identifikační list nebezpečného odpadu, a poté už jsou odpady převezeny na samotnou spalovnu. [58] 
Na spalovně se tyto odpady umísťují ve skladu nebezpečného odpadu, kde jsou 

rozděleny podle společných vlastností odpadu (fyzikální, chemické vlastnosti, skupenství, 
nebezpečné vlastnosti, následné zpracování aj.) na skupiny, určené k vývozu na vhodné 
cílové zařízení. [58] Jelikož se jedná o nebezpečné odpady, důkladná analýza o množství obsažených 
látek probíhá až v laboratoři spalovny. Podle obsahu a množství látek tam stanoví množství 
dávek pomocných látek, které zabrání nebezpečným vlivům při spalovacím procesu. [58]  3.3.4.5 Nakládání s odpady skupiny Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné  V této skupině je zahrnuto nakládání s obaly, ve kterých byla uložena kyselina 
šťavelová; dále s obaly znečištěnými laboratorními chemikáliemi nebo laboratorními vzorky pro analýzy; kontaminovanými sudy, ve kterých byly chemikálie nebo oleje; a 
obaly kontaminovanými barvami, ředidly a oleji. 

Obaly znečištěné kyselinou šťavelovou jsou vyrobeny z polypropylenu a 
polyetylenu. Tento odpad musí být skladován a přepravován mimo silná oxidační činidla, 
neboť při styku s nimi hrozí požár a výbuch. Rovněž při styku se stříbrnými sloučeninami 
hrozí nebezpečí výbuchu. Toto musí být bráno v potaz i při analýze laboratoře na spalovně 
při určování dávek a druhů pomocných látek. [58] 

Naproti tomu obaly znečištěné laboratorními chemikáliemi nebo laboratorními 
vzorky jsou buď z plastového, kovového nebo skelného materiálu. Jejich třídění v důsledku znečištění není možné, proto se odpad předává na spalovnu. Musí být 
skladovány a přepravovány mimo silná oxidační činidla, neboť s nimi reagují, a mimo 
alkalické kovy a kovy alkalických zemin, jelikož při styku s nimi dochází k reakci, která je 
doprovázena vznikem hořlavého plynu. [58] V případě kontaminovaných sudů se jedná o kovové obaly. Musí se skladovat a 
přepravovat tak, aby nepřišly do styku s kyselinami a oxidačními činidly. Rovněž je nutno 
zabránit tomu, aby na sudy nepůsobil horký vzduch, otevřený oheň nebo jiskry, protože 
může dojít ke vznícení. Navíc u kontaminovaných sudů je nutno brát v potaz, že látky obsažené v sudech nejsou biologicky odbouratelné, proto hrozí nebezpečí kontaminace 
půdy a vody. [58] 

Obaly kontaminované barvami, ředidly a oleji mají prakticky stejné vlastnosti jako kontaminované sudy. Tudíž, jde o kovové obaly, které se musí skladovat a přepravovat tak, 
aby nepřišly do styku s kyselinami a oxidačními činidly; dále je nutno zabránit, aby na 
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sudy nepůsobil horký vzduch, otevřený oheň nebo jiskry, protože může dojít ke vznícení. 
A i u těchto obalů je nutno brát ohled na to, že látky obsažené v obalech nejsou biologicky 
odbouratelné, proto hrozí nebezpečí kontaminace půdy a vody. [58] 

Všechny tyto obaly jsou skladovány zvlášť tak, aby nepřišly do kontaktu jinými 
odpady nebo látkami. Zvlášť se také odvážejí na spalovnu a k jejich přepravě slouží velké 
kovové nádoby, do kterých jsou uloženy. Kontroluje se uzavření a zajištění odpadů, 
dopravci se předává příslušná průvodní dokumentace – Informace o odpadu, Ohlašovací 
list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a Identifikační list nebezpečného 
odpadu, a poté už jsou odpady převezeny na spalovnu. Na spalovně jsou opět skladovány 
podle přísných pravidel, tedy každý zvlášť, a jsou podrobeny důkladné analýze laboratoře 
před jejich spálením. Kovové obaly, poté co jsou chemicky upraveny, aby nedošlo k nežádoucím účinkům v peci při spalování, jsou ještě upraveny lisováním a teprve potom 
míří do spalovací pece. [58]   3.3.4.6 Nakládání s odpady skupiny Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  Jedná se o kapalné organické chemikálie, které se navzájem dosti odlišují, protože 
mají rozdílné vlastnosti. Mezi tyto chemikálie patří: benzaldehyd, benzylamin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, dimetylcyklohexylamin, 70% etylamin, N-etylcyklohexylamin, kyvetový test-zinek Merek a kyvetový test-zinek Hach-Lange. Co 
mají všechny tyto chemikálie společné je, že při dlouhodobém skladování se oddělují od vodní fáze, nesmí se mísit s kyselými kapalinami a oxidačními činidly a nesmí na ně 
působit horké povrchy, jiskry nebo otevřený oheň, jinak hrozí nebezpečí požáru, případně 
výbuchu. Všechny tyto podmínky je nutno zohlednit při jejich skladování, které probíhá 
výlučně ve skladu nebezpečného odpadu. Nejčastěji se skladují v plastových a kovových nádobách, záleží na jednotlivém typu chemikálie. Tyto obaly nejsou biologicky 
odbouratelné, proto hrozí nebezpečí kontaminace půdy a vody. [58]  Všechny tyto chemikálie se skladují spolu. Jak již bylo uvedeno, mají sice rozdílné 
vlastnosti, ale jsou dobře uzavřeny v čistých neznečištěných obalech, tudíž nepřijdou do 
kontaktu s jinými odpady nebo látkami. Společně se také odvážejí na spalovnu, kde k jejich přepravě slouží nákladní vůz. Kontroluje se uzavření a zajištění odpadů, dopravci 
se předává příslušná průvodní dokumentace – Informace o odpadu, Ohlašovací list pro 
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a Identifikační list nebezpečného odpadu; 
poté jsou odpady převezeny na spalovnu. Na spalovně jsou opět skladovány společně, ale 
podle přísných pravidel a jsou podrobeny důkladné analýze laboratoře před jejich spálením. [58] 
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Všechny tyto odpady, které byly převezeny na spalovnu a podle důkladných analýz 
laboratoře i řádně upraveny, jsou dávkovány do rotační pece: ta je mírně zešikmená pro lepší dopravu odpadu ke své koncové části. Teplota spalování pohybuje okolo 850-900 °C. 
Poté odpad vstupuje do sekundární dospalovací komory, kde se odpady odstraňují při 
teplotě 1100-1200 °C. Potřebná teplota spalování je zajištěna přídavnými plynovými 
hořáky. Sekundární dospalovací komora, která má dobu zdržení nad dvě sekundy, zajistí 
úplnou destrukci nebezpečných vysoce stabilních látek. Celý tento systém rotační pece a 
dospalovací komory se nazývá spalovací část. [36] 

Teplo ze spalovací části odchází do části výroby páry a elektrické energie, 
konkrétně do parního kotle naplněného vodou, odkud vyrobená pára odchází ke spotřebě do areálu spalovny, k prodeji nebo na turbínu k výrobě elektrické energie. [36] Dále následuje proces suchého čištění spalin, ke kterému dochází, aby došlo ke snížení koncentrace HCl v surových spalinách, čehož se dosahuje pomocí dávkování 
sypkých sorbentů. [36] 

Dalším procesem je pak mokré čištění spalin, což znamená, že spaliny jsou 
zkrápěny vodou v pračce prvního stupně, čímž dochází k odstranění HCl, HF a všech 
zbývajících těžkých kovů. Ve druhém a třetím stupni čištění se spaliny perou pomocí vápenného mléka, aby došlo k odstranění SO2. [36] 

Po mokrém čištění spalin se přechází opět na suché čištění spalin, kde dochází k absorpci těžkých kovů a částic dioxinů pomocí aktivního koksu, který je vstřikován do 
proudu spalin před tkaninovým filtrem. Tkaninový filtr tak zachytí částice znečištěného aktivního koksu. [36] 

Konečnou fází procesu odstraňování je DENOx, což znamená odstranění NOx 
pomocí SCR katalyzátoru a čpavkové směsi. Jakmile jsou ze spalin odstraněny škodlivé 
látky, spaliny vycházejí komínem do ovzduší. Ještě než vstoupí spaliny do komína, jsou 
kontinuálně analyzovány monitorovacím systémem na obsah polutantů ve spalinách. [36] 

Všechny odpady vzniklé ve spalovně odpadu jsou odváženy na skládku 
nebezpečného odpadu.  
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Obrázek 3.5 Technologické schéma spalování odpadů [36]  3.3.4.7 Nakládání s odpady skupiny Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné 

přechodné kovy nebo jejich sloučeniny 
Katalyzátory jsou převážně anorganické sloučeniny, které chemické reakce buď 

urychlují (aktivátory) nebo zpomalují (retardéry), případně některé z možných chemických 
reakcí usměrňují. Jedná se o směs původních tablet, jejich úlomků a prachu. 

Upotřebené katalyzátory se skládají z oxidu měďnatého, oxidu křemičitého, oxidu 
vápenatého, oxidu železitého a oxidu hořečnatého; pokud se s nimi zachází předepsaným 
způsobem, nedochází k nebezpečným reakcím. Působí-li na ně vysoké teploty nebo jsou 
vystaveny požáru, dochází ke vzniku nebezpečných produktů, jako např. oxid uhelnatý, 
oxid uhličitý a dým. Když je u těchto katalyzátorů ukončená exotermická reakce, ukládají 
se do plastových soudků nebo kontejnerů, ve kterých jsou skladovány i přepravovány. 
Důležité je, aby tyto soudky nebo kontejnery byly suché, čisté a dobře uzavřené. 

Jakmile jsou upotřebené katalyzátory uloženy do soudků nebo kontejnerů na 
jednotlivých provozech, kde byly upotřebeny, odváží se do skladu nebezpečného odpadu. 
Odtud je taky přebírá společnost ELERON, s.r.o., jež upotřebené katalyzátory od BorsodChem vykupuje, a v nákladním automobilu je přepravuje na svou pobočku, kde jsou 
následně odstraňovány nebo regenerovány a opětovně použity. 

Společnost ELERON, s.r.o. je smluvně vázaná pouze k výkupu upotřebených 
katalyzátorů ze společnosti BorsodChem. Podmínky odstranění nebo regenerace těchto 
katalyzátorů je know-how společnosti, technologie k tomuto není tudíž veřejnosti přístupná 
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a proto, i přes veškerou mou snahu, se mi tyto podmínky nepodařilo pro účely této diplomové práce zjistit.  3.3.4.8 Nakládání s odpady skupiny kaly z čiření vody 
Tento odpad vzniká na provozu vodního hospodářství a zapadá do skupiny Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely. Z chemického hlediska 

se jedná o vysrážený uhličitan vápenatý a hydroxid železitý, který může i v menším 
množství obsahovat i hydroxid hořečnatý, siřičitan vápenatý a siřičitan hořečnatý 
(vločkový mrak je vytvářen síranem železnatým a hydroxidem vápenatým), s oddělenými suspendovanými látkami. 

Surová voda se při čerpání do procesu zbavuje pomocí roštů a česel všech 
případných mechanických nečistot. Čiření je nejběžnější způsob srážení koloidních látek a 
zachycování vyvločkovaných suspenzí z vody. K úpravě vody čiřením dochází, když jsou 
do vody dávkovány převážně síran železnatý, síran hlinitý, chlorid železitý a organické 
flokulanty. Ve vodě se vytvoří téměř  nerozpustný hydroxid hlinitý nebo železitý. Částice se shlukují a strhávají do sebe, nebo na svém povrchu sorbují anebo chemicky zachycují 
látky, které jsou obsažené ve vodě. Vzniklý kal je z procesu čiření odpouštěn spodní 
výpustí čiřiče do záchytné jímky. Ze záchytné jímky se kal odebírá do laboratoře k analýze. Kaly z čiření vod by neměly obsahovat žádné nebezpečné složky. Mohly by tak být uloženy na kalová pole a v budoucnu ještě najít další využití (např. pro rekultivace 
nebo kompostování). Právě pro tyto účely se provádí laboratorní analýza, podle níž se pak s kaly nakládá. Pokud laboratorní analýza potvrdí, že kaly ze záchytné jímky nemají 
nebezpečné vlastnosti, přečerpávají se na otevřená kalová pole. Po naplnění jednoho z kalových polí (cca 1500 m³) je čerpání přesměrováno do sousedního kalového pole a kapalná fáze se z povrchu vypouští a kal se vysouší. Kal je nakonec odebírán nakládači firmy OBSED, a.s. a odvážen k dalšímu využití.  
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4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ CHEMICKÉHO ODPADU Jak je zmíněno v předchozí kapitole, znovuvyužití vybraných odpadů, které jsou v této práci popsány, je značně problematické, neboť se vesměs jedná o nebezpečné odpady. Jediné odpady, které mohou být znovu použity, jsou upotřebené katalyzátory 
obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny a kaly z čiření vody. Zbytek 
odpadů je odstraněno ve spalovně. 

Některé z popisovaných nebezpečných odpadů mohou stále obsahovat velké množství složek, které mohou být dále využity ve výrobním procesu nebo jinými způsoby. 
Společnost BorsodChem však, buď nevlastní techniku pro její oddělení z odpadů, nebo je 
finančně příliš nákladné pro jednu látku zasílat odpad do jiné společnosti (závodu), aby 
byla látka, která může být znovu využita, vyseparována.  

Některé vybrané odpady obsahují procentuálně malé množství složek, že 
společnosti BorsodChem by se nevyplatilo je separovat. V této kapitole jsou aspoň popsány metody, kterými se dané složky, jejichž množství je takové, že by je bylo možno znovu využít, mohou separovat.  
4.1 Využití odpadů z výroby  4.4.1 Využití kalů z čiření vod 

Jedná se o odpad vzniklý na provozu vodního hospodářství a zapadá do skupiny Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely. Kaly z čiření 
vod by neměly obsahovat žádné nebezpečné složky, což však ještě musí potvrdit 
laboratorní analýza na obsah nebezpečných látek a ekotoxikologický test. Pokud analýza 
potvrdí nezávadnost odpadu a nepřítomnost nebezpečných látek u něj, je kal vypouštěn ze 
sedimentační nádrže na kalové pole, kde je kal ukládán. Kal je vysoušen pomocí drenáže 
zavedené ve dně kalového pole a vysouší se také pomocí povětrnostních podmínek. Po 
vysušení je nakonec odebírán nakládači a odvážen k dalšímu využití. Kaly k dalšímu 
využití odebírá společnost OBSED, a.s., která jej odváží do sídla společnosti a na základě analýz rozhoduje o jeho dalším využití. Možnosti využití kalu z čiření vod jsou v podstatě tyto: a) Využití v zemědělství – hnojivo pro zemědělskou půdu: tímto způsobem je kal využíván jako hnojivo k přímě aplikaci na zemědělskou půdu. Vysoký podíl organické složky v kalu slouží rovněž k obohacení půdního profilu potřebnými 

živinami. Jedná se o nejrozšířenější způsob, jak nakládat s vyčištěným kalem, a je 
možná pouze za podmínek, že dodávaný kal splní kvalitu pro přímé zapravení do 
zemědělské půdy dle Vyhlášky č. 382/2001 Sb., bez nutnosti dalších úprav. Aby 
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mohl být kal zapraven na zemědělskou půdu, je vypracován Program použití kalů dle Vyhlášky 382/2001 Sb., včetně evidenčních listin. Tento kal musí být řádně 
vzorkován pověřenou laboratoří ÚKZUZ před umístěním na zemědělskou půdu. Při 
aplikaci na zemědělskou půdu musí být dodrženy všechny podmínky Programu 
použití kalů na zemědělskou půdu včetně dalších podmínek, které jsou dané 
Vyhláškou 382/2001 Sb., včetně všech povinností vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Kaly jsou vyžívány na zemědělskou půdu především v oblasti Hané, Středočeského kraje a severní Moravy. [31] b) Využití jako vstupní surovina pro výrobu průmyslových kompostů: kompost je 
vyráběn ve schválených kompostárnách. Při výrobě kompostu je dodržován 
technologický postup dle ČSN 46 57 35 a provozního řádu kompostárny 
schváleného všemi příslušnými orgány státní správy. Kal je do kompostu zaveden a homogenizován pomocí homogenizátoru Backhus 16.50. Na Ostravsku se 
momentálně nachází šest těchto provozů, ve kterých se kaly z čiření vod ze 
společnosti BorsodChem využívají. Výsledný produkt kompostáren je dále nabízen 
dalším odběratelům k využití. [31] c) Využití jako vstupní surovina pro výrobu rekultivačního substrátu: kal se využívá k výrobě rekultivačního substrátu, který je dále používán na územích 
postižených důlní nebo industriální činnosti. Dále se rekultivační substrát využívá jako hnojivo pro výsadbu, např. travin, křovin, lesů nebo pro zemědělské rekultivace. [31] 
Všechny technologie, které jsou využívané ke zpracování nebo zapracování kalů, 

jsou výhradně duševním vlastnictvím společnosti OBSED, a.s. To znamená, že veškeré 
činnosti řeší v této společnosti funkční tým specialistů, který se skládá z vlastních i 
externích pracovníků.  
4.4.2 Využití upotřebených katalyzátorů obsahujících nebezpečné přechodné 
kovy nebo jejich sloučeniny 

Jak už bylo uvedeno, katalyzátory jsou převážně anorganické sloučeniny, které 
významným způsobem ovlivňují průběh chemické reakce. Některé katalyzátory bývají 
použity jen jednorázově (alumina, oxidy železa) a některé několikrát, ovšem je nutná jejich 
regenerace (paladium, platina, oxidy mědi, chromu, vanadu, aj.). Jednorázové katalyzátory 
bývají většinou odstraněny spalováním – tím je také lze využít pouze jako druhotného zdroje energie. V případě této diplomové práce se však jeví jako zajímavější katalyzátory, 
které lze použít několikrát, ovšem je nutná jejich regenerace. 
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IN SITU (v prostředí) – Znovuobnovení schopností katalyzátoru se nazývá 
reaktivace a právě reaktivaci měděného katalyzátoru pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru využívá společnost BorsodChem. K desaktivaci katalyzátoru dochází na měděných nosičových katalyzátorech při 
hydrogenaci nitrobenzenu na anilin. Tento děj spočívá ve vytvoření vedlejších produktů 
reakce, které sintrací aktivního povrchu mědi nebo působením katalytických jedů, vyskytujících se v reakční směsi, vstupují na katalyzátor. Tím postupně dochází k zanášení 
aktivního povrchu katalyzátoru. Měrná spotřeba a životnost katalyzátoru je závislá na rychlosti desaktivace. [37] Aktivity katalyzátoru se dosahuje reaktivací katalyzátoru pomocí směsi kyslíku a 
inertního plynu na pevném loži katalyzátoru. Tento děj probíhá po dobu deseti minut až 
čtyř hodin při teplotě 180-230°C, což je jeho podstata, a po tuto dobu se oxidy 
povrchových úsad redukují na měď. K provedení reaktivace je potřeba kratší doby než při 
regeneraci a také redukce oxidů na měď trvá kratší dobu. Reaktivace může být provedena 
během pracovního cyklu katalyzátoru hned několikrát. Způsob reaktivace tak umožňuje 
prodloužit životnost katalyzátoru a zároveň snížit jeho měrnou spotřebu při současném 
šetření energie, pracovních sil a zvyšování roční výroby. [37] 

EX SITU (mimo prostředí) – Regenerace katalyzátoru se provádí mimo vlastní 
reaktor. Regenerují se především katalyzátory, které obsahují kovy skupin 6, 7, 8. Cílem je jednak dosáhnout znovuvyužití katalyzátoru v reaktoru místo nutnosti použití nového, 
jednak omezit využití drahých vzácných kovů, které jsou v katalyzátoru obsaženy. [19] V průběhu katalytického procesu dochází k usazování uhlíkatých úsad na povrch katalyzátoru a tím dochází ke snížení katalytické aktivity. Katalyzátor, který je již zbaven 
mechanických nečistot a rozdrcených tablet, se ukládá do tenké vrstvy cca. 1-10 cm na 
rošt, jehož rozměry jsou větší, než je výška vrstvy katalyzátoru. Na roštu se nacházejí otvory, které slouží ke snadnému průchodu plynu. Jako regenerační médium slouží vzduch – ten je předehříván a přiváděn otvory ke katalyzátoru. Účinný odvod tepla, které vzniká 
při spalování úsad, umožňuje přebytek vzduchu a tenká vrstva katalyzátoru. [19] Katalyzátory není vhodné reaktivovat při konstantní teplotě. Katalyzátor, který obsahuje síru nebo je síra obsažena v jeho úsadách, je spalován při teplotě 200-350 °C, což 
je podstatně nižší teplota než při spalování uhlíku. Proto reaktivace probíhá při vzrůstající 
teplotě. Reaktivace u katalyzátorů obsahujících síru začíná při teplotě 200 °C a postupně se 
zvyšuje až na 500 °C. K úplnému spálení síry přitom dochází už při 380 °C, ještě však nedochází k její přeměně na sírany kovu. Tento proces trvá zhruba osm až šestnáct hodin. 
Katalyzátory, jež síru neobsahují, mohou začít svou reaktivaci již při teplotě 330 °C a proces trvá od čtyř do deseti hodin. [19] 
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Pokud spalování uhlíkatých zásad není cílem reaktivace katalyzátoru, ale slouží pro získání bezuhlíkové suroviny pro metalurgické zpracování, může se spalování provádět při 
teplotě okolo 500 °C. Tím se značně zkrátí čas, který je potřeba k odstranění uhlíku, na 
dobu jedné až čtyř hodin. [19]  
4.2 Využití jednotlivých složek odpadů  4.2.1 Benzen 

Benzen je čirá bezbarvá kapalina, která má charakteristický zápach, je hořlavá a 
těkavá. Teplota varu činí 80 °C, teplota tání 5,5 °C a s hustotou 880 kg·m3 je lehčí než 
voda. Rozpustnost ve vodě je 1,79 g·l-1 a je dobře rozpustný ve většině organických 
rozpouštědel. [9] 

Benzen lze využít hlavně jako surovinu pro výrobu řady chemických látek (barviva, 
detergenty, léčiva, insekticidy, plastové hmoty, pryskyřice, přísady do maziv, syntetická 
vlákna a tkaniny, výbušniny, nátěry a některé typy pryže). Dále je benzen vhodně využit 
jako rozpouštědlo pro vosky, tuky, pryskyřice, inkousty, plasty, pryž a nátěry. Slouží mimo 
jiné jako odmašťovací prostředek; využívá se také v tiskařství a litografii, obuvnickém 
průmyslu, při výrobě pneumatik a je součástí automobilového průmyslu. [4] 

Ve společnosti BorsodChem se benzen používá jako meziprodukt pro výrobu 
anilinu. Zhruba 60 % benzenu tvoří odpadní směs „lehkých podílů“, což je odpad z výroby nitrobenzenu. V této společnosti není dostupná technologie pro separaci tohoto benzenu z odpadní směsi, a proto je nakupován ze společností Unipetrol, a.s. a DEZA Valašské 
Meziříčí. 

Ve světě se však benzen, který je obsažen v odpadní směsi, dá využít pomocí 
průmyslové frakční destilace. Frakční destilace rozděluje směs kapalin o blízké teplotě varu, pokud toho nelze dosáhnout prostou destilací. Destilát se tak nejprve rozdělí na 
několik podílů, nejlépe na tři (přední podíl, hlavní podíl, destilační zbytek). Jednotlivé 
podíly se pak znovu rozdestilovávají. Čistotu jednotlivých frakcí je možné posoudit 
měřením ionexu nebo prostřednictvím plynové chromatografie. Frakční destilace je 
nicméně hodně pracná a poskytuje poměrně malé výtěžky. Pokud tedy existuje ta možnost, 
je vhodnější použít raději rektifikaci. [35] 

Rektifikace je frakční destilace, kde se používá destilační kolony. Uplatnění nalézá, 
pokud prostá destilace nestačí k dělení směsi. Právě na konstrukci kolony (délka a náplň 
kolony) je závislá kvalita dělení. Čím delší kolona je, tím více se zvyšuje její dělící schopnost. Dochází k opakovanému ustavení rovnováhy kapalina – pára. Dělená kapalná 
směs se díky varu mění v páru obohacenou o těkavější složku. Plynná fáze, která stoupá 
vzhůru, kondenzuje a stéká dolů. Stoupající plynná fáze tak opakovaně přichází do styku 
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s protiproudně stékajícím kondenzátem, jež se stoupajícími parami znovu vyhřívá, a znova tak dochází k obohacení plynné fáze těkavější složkou. V koloně teplota varu směrem 
vzhůru klesá. Celý děj se mnohonásobně opakuje. Kondenzát, který se vrací kolonou, se nazývá reflux, a pro dobré dělení je nutné, aby se vracel jako tenký film, a umožnil tak dokonalý styk s protipostupujícími parami. Rektifikační kolony se dělí na patrovou, která 
většinou slouží k destilaci benzenu, dále náplňovou a filmovou. [35] 

Takto upravený benzen by bylo určitě znovu možno začlenit do výrobního procesu 
pro výrobu anilínu. Nejbližší rektifikační kolona je však v polském městě Blachownia, kde 
sídlí další chemický závod patřící do skupiny BorsodChem.  

 
Obrázek č. 4.1 Kolony pro frakční destilaci v průmyslu [35]  4.2.2 Nitrobenzen Tato složka je v porovnání s ostatními složkami v odpadech zastoupena ve větším množství. Nitrobenzen je obsažen jak v odpadu z výroby nitrobenzenu – jako tzv. „nitrofenolový olej“ (50-65 %), tak v odpadu z výroby anilinu – dinitrobenzenové zbytky (75-80 %) a v kalech z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahujících 

nebezpečné látky (50 %). Bohužel v této chvíli není zatím známa žádná metoda, jak 
nitrobenzen znovuzískat. Nitrobenzen je používán jako rozpouštědlo nitrofenolů a při jeho 
nedostatku se snižuje jejich účinnost extrakce z odpadních vod. Při této příležitosti vznikají di- a tri-nitrofenoly. Laicky řečeno, nitrobenzen je obětován, aby bylo možné se zbavit 
nitrofenolů. Proto se všechny odpady, ve kterých je nitrobenzen obsažen, spalují na 
spalovně odpadů.  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Předmětem experimentální části této práce je zjistit, zda kal z čiření vody ze 

společnosti BorsodChem může být dále využit společností OBSED, a.s., která se 
specializuje na odběr kalů z ČOV, stejně jako se zabývá jeho následným využíváním v rekultivačních stavbách, na zemědělských pozemcích nebo na výrobu rekultivačního 
substrátu a stavebních výplňových hmot.  Součástí této experimentální činnosti je analýza kalu z čiření vody, která hraje zásadní roli vzhledem k dalšímu nakládání s tímto odpadem. 
Samotná analýza se soustředila jak na laboratorní rozbor kalu (matrice) na obsah 
nebezpečných látek, které by kal mohl obsahovat, tak na analýzu ekotoxicity, která určuje, zda kal není škodlivý pro živé organismy a může být dále ukládán na skládky nebo může být využíván na povrchu terénu. Kromě toho, jak je s tímto odpadem dále nakládáno, se 
kapitola také zaměřuje na to, zda odpad znovu našel využití a pokud ano, tak jakým 
způsobem.  
5.1 Odběr odpadu určeného k analýze 

Jak už bylo zmíněno, odpadem určeným k laboratorní analýze je kal z čiření vod. Jedná se o odpad, jenž je v Katalogu odpadu zařazen pod číslem 19 09 02, u nějž se 
nepředpokládají nebezpečné vlastnosti a jehož původcem je společnost BorsodChem, která 
je rovněž i majitelem odpadu. Kaly vznikají úpravou surové říční vody z řeky Odry. Po 
odstranění mechanických nečistot a po procesu čiření kaly sedimentují v záchytné nádrži.  

Kaly ze sedimentační nádrže byly nabírány za mé asistence inženýrem Pavlem 
Rosou ze společnosti ELVAC EKOTECHNIKA, s.r.o. Odběr vzorků proběhl v úterý 15. 11. 2016 v dopoledních hodinách v areálu společnosti BorsodChem, a to konkrétně ze 
sedimentační nádrže C, která se nachází vedle vodárny na úpravu říční vody. Při odebírání 
vzorku bylo zataženo, místy slabě pršelo a teplota se pohybovala okolo jednoho stupně Celsia.  Odebírané vzorky byly odebírány systematicky náhodným vzorkováním a bylo 
odebráno cca. 10 kg vzorků. Vždy byl odebrán ručně asi 1 kg vzorku pomocí nerezové lopatky a ten byl uložen do polyetylenového pytle. Tento proces byl proveden celkem 
desetkrát. Na pohled měl kal hnědé až šedohnědé zabarvení a polotuhou až mazlavou konzistenci. Místy bylo nabírání kalu z důvodu nízké teploty a polotuhé konzistence obtížné. Pytle se vzorky byly uloženy na podložku ve dvou řadách po pěti. 

Po odebrání všech vzorků byla provedena metoda kvartace, tedy oddělení části vzorku z pytle a jeho přidání do pytle protilehlého a naopak. Následovala homogenizace vzorku, která byla provedena jejich promícháním v pytli, čímž se vytvořil směsný vzorek. 
Následovalo uložení pytlů do velké suché skleněné vzorkovnice a její uzavření víkem. 
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Byla pořízena fotodokumentace kalového pole a pak již byla vzorkovnice uložena do 
připraveného auta na nájezdu u kalového pole a odvezena do zkušební fyzikální a 
chemické laboratoře firmy ELVAC ELEKTROTECHNIKA, s.r.o., která je akreditovaná 
ČIA. 

Ještě než samotná analýza vzorku proběhla, bylo třeba vypsat protokol o odběru 
vzorku, na jehož základě byla následně analýza provedena. Tento protokol o odběru vzorku obsahoval následující údaje: 

• údaje o vzorku – název odpadu, druh odpadu, původ odpadu, původce odpadu, 
majitel odpadu a předpokládané nebezpečné vlastnosti; 

• údaje o odběru vzorku – datum odběru, místo odběru, počasí, zodpovědná osoba, 
metoda vzorkování, popis vzorkovacího zařízení, popis vzorku, množství odebraného vzorku, odebraný vzorek z množství, vzorkovnice; 

• další údaje – doprava vzorku do laboratoře, osoba odpovědná za přepravu vzorku, úprava vzorku, skladování vzorku, laboratoř příjemce vzorku, požadovaná laboratorní stanovení; 
• fotodokumentaci.  

Protokol o odběru vzorku číslo protokolu: 31/2016 Strana: 
1/3 

Název akce: Odběr odpadu           Údaje o vzorku     označení vzorku:  505 
Název odpadu: Kaly z čiření vody 
Druh odpadu: Kód: 19 09 02 

Kategorie: O 
Předpokládané nebezpečné Nepředpokládají se 
vlastnosti: 
Původ odpadu: Technologie: Úprava surové říční vody 

Úprava 
odpadu: Sedimentace kalu v sedimentační nádrži 

Původce odpadu: Název 
subjektu: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
IČO: 26019388 
DIČ CZ26019388 
Adresa: Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské 

Hory 
Kontaktní 
osoba: Lumír Fišer 

Majitel odpadu: Název 
subjektu: BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
IČO: 26019388 
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DIČ CZ26019388 
Adresa: Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské 

Hory 
Kontaktní 
osoba: Lumír Fišer           Údaje o odběru vzorku        Datum odběru: 15. 11. 2016, 10:45 až 11:00 

Místo odběru: Areál společnosti BorsodChem MCHZ, sedimentační nádrž C vedle 
vodárny na úpravu říční vody 

Počasí: Zataženo, slabý déšť, + 1°C 
Zodpovědná  Jméno: Ing. Pavel Rosa 
osoba: Adresa: ELVAC EKOTECHNIKA, s.r.o.,       Tavičská 337/23, 703 00 Ostrava-Vítkovice     Tel: 595 700 501     Fax: 595 700 508  
Protokol o odběru vzorku číslo protokolu: 31/2016 Strana: 2/3           Údaje o odběru vzorku        Metoda vzorkování: Směsný vzorek – systematické náhodné 

vzorkování 
Popis vzorkovacího zařízení: Ruční, nerezová lopatka 
Popis vzorku: Barva: Odstíny hnědé, šedé (jílová)   Konzistence: Rypný až mazlavý kal   Homogenita: Předpoklad homogenity 
Množství odebraného vzorku: Cca 10 kg (10 vzorků po cca 1 kg) 
Odebraný vzorek s množství: 1000 m3 
Vzorkovnice: PE pytle           Další údaje         Úprava vzorku do laboratoře: Homogenizace, kvartace, vytvoření směsného 

vzorku 
Osoba zodpovědná za přepravu vzorku: Ing. Pavel Rosa 
Doprava vzorku: Autem bezprostředně po odběru 
Skladování vzorku: Skleněné vzorkovnice s víkem, v suchu, chladu a 

temnu 
Laboratoř příjemce 
vzorku Název 

subjektu: ELVAC ELEKTROTECHNIKA, s.r.o., Fyzikální a 
chemická laboratoř     IČO: 26839652     DIČ: CZ26839652     Adresa: ELVAC EKOTECHNIKA, s.r.o., 
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• Metoda EKO-SOP-001: jedná se o stanovení sušiny a obsahu vody pomocí gravimetrie. Nejprve byly jednotlivé vzorky kalu naváženy, poté následovalo jejich 
rozpuštění v nádobě s vodou přikrytou hodinovým sklem. Následně bylo za stálého 
míchání po tyčince přiváděno srážedlo, které zajistilo srážení. Jakmile byla 
sraženina vysrážená, nechala se několik hodin uzrát. Vyloučená sraženina byla 
odfiltrována bezpopelovým filtračním papírem a promývána promývacím roztokem. Takto promytá sraženina byla dále žíhána v elektrické peci až do 
konstantní hmotnosti. Vychladlá sraženina byla zvážena a následoval výpočet obsahu složky. 

• Metoda EKO-SOP-008: jde o stanovení PAU pomocí kapalinové chromatografie. 
Při této složité chromatografické technice byly separovány složky stanovovaného 
vzorku za účelem stanovení jejich přítomnosti a koncentraci ve vzorku. 

• Metoda EKO-SOP-009: touto metodou byly stanovovány VOC pomocí plynové chromatografie metodou GLC-FID. Jde o separační metodu, při které byly od sebe 
odděleny složky obsažené v analyzovaném vzorku kalu; ty byly následně 
převedeny do plynové fáze, přičemž nedošlo k jejich rozkladu. Analyzovaný vzorek byl dávkován do proudu plynu a dál byl unášen kolonou. V koloně byly složky separovány a ty, které opustily kolonu, byly indikovány detektorem. Tento signál z detektoru byl posléze vyhodnocen a určil druh a zastoupení složek. 

• Metoda EKO-SOP-010: stanovení PCB pomocí plynové chromatografie. Tato metoda je totožná s metodou c). 
• Metoda EKO-SOP-018a: jedná se o stanovení obsahu kovů pomocí AAS 

plamenové techniky. Tato technika atomové absorpční spektrometrie se používá pro stanovení vyšších koncentrací (desetiny až desítky µg/ml). Vzorek byl nasáván do zmlžovače, z toho vznikl aerosol, který byl přiveden do plamene a došlo k desolvataci aerosolu, vypaření a atomizaci analytu. Nakonec byla změřena 
hodnota absorbance. Touto metodou se měří hodnoty kadmia, chromu, niklu, olova a vanadu. 

• Metoda EKO-SOP-018b: tato metoda slouží ke stanovení obsahu kovů pomocí AAS hydridové techniky. Analyzovaný vzorek byl zreagován s tetrahydridoboritanem sodným, přičemž se uvolnil plynný hydrid prvků 
obsažených ve vzorku a následně byl plyn přiveden do atomizátoru vyhřívaného elektricky. Nakonec byla změřena hodnota absorbance. Touto metodou se měřil astat obsažený ve vzorku. 

• Metoda EKO-SOP-018c: jde o stanovení obsahu kovů pomocí AAS bezplamenové 
techniky. Vzorek byl nastřikován do atomizátoru vyhřívaného grafitovou trubicí, kde byl zpracováván a atomizován cca 3 minuty. Během atomizace se 



Bc. Jan Woznica: Chemický odpad ve společnosti BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. 

2017  67  

zaznamenával absorbanční pík a tato výška píku byla úměrná hmotnosti analytu. 
Touto metodou byly měřeny složky hořčíku. 

• Metoda EKO-SOP-021: jedná se o stanovení obsahu uhlovodíku pomocí plynové chromatografie. Tato metoda je totožná s metodou c) a d).  
 

Evidenční č. vzorku Popis vzorku 506 19 09 02 kaly z čiření vody            Provedený rozbor Vyhláška č. 294/2005 Sb., tab. 10.1 a 10.2 
Ukazatel Číslo 

vzorku Jednotka Metoda Identifikace Nejistota Limitní 
506 metody % Hodnota 

As 4,22 mg/kg suš. AAS-hydrid EKO-SOP-018b ± 25% 10 
Cd <0,319 mg/kg suš. AAS-plamen EKO-SOP-018a   1 
Cr 9,37 mg/kg suš. AAS-plamen EKO-SOP-018a ± 20% 200 
Hg <0,091 mg/kg suš. AAS-

bezplam.t. EKO-SOP-018c   0,8 
Ni 12,3 mg/kg suš. AAS-plamen EKO-SOP-018a ± 20% 80 
Pb 5,59 mg/kg suš. AAS-plamen EKO-SOP-018a ± 26% 100 V <85,6 mg/kg suš. AAS-plamen EKO-SOP-018a   180 
Suma PCB <0,05 mg/kg suš. GLC-ECD EKO-SOP-010   0,2 
Suma PAU (12 zást.) 0,423 mg/kg suš. HPLC-

fluor.det. EKO-SOP-008 ± 28% 6 EOX S9 <0,75 mg/kg suš.       1 
Obsah sušiny 46,4 % gravimetrie EKO-SOP-001 ± 5%   
Suma BTEX <0,25 mg/kg suš. GLC-FID EKO-SOP-009   0,4 
Ekotoxicit
a S3 Protokol mg/l         
Uhlovodíky C10-C40 <200 mg/kg suš. GLC-FID EKO-SOP-021   300  

PROTOKOL č.: 167-2/2016        
Zadavatel Jan Woznica Číslo zakázky      BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. Typ vzorku: rozbor matrice        Objednal:     Lumír Fišer    Chemická 1/2039 Datum přijetí zakázky: 15. 11. 2016     709 03 Ostrava Datum provedení 
zkoušek: 15. 11. 2016 – 1. 12. 2016 
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Dále následovala analýza podle tabulky 10.2, což byl ekotoxikologický test. V ekotoxikologickém testu se zkoumala jakost vod – tedy stanovení akutní letální toxicity 
pro sladkovodní ryby, pomocí ryby Poecilia reticulata. Ryby nesměly v ověřovacím testu 
vykazovat výrazné změny chování ve srovnání s kontrolními vzorky a nesměla uhynout ani jedna ryba po dobu 96 hodin. Dále test provedl zkoušku kvality vody – zkouška inhibice 
pohyblivosti perloočky Daphnia magna Straus – zkouška akutní toxicity. V ověřovacím 
testu nesmělo procento imobilizace perlooček přesáhnout 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky. Tento test probíhal po dobu 48 hodin. Dalším testem byla zkouška kvality vody – 
zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas, pomocí řasy Desmodesmus subspicatus. V ověřovacím testu se nesměla prokázat inhibice růstu řasy větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky. Test trval 72 hodin. Posledním testem byl pak test na 
inhibici růstu kořene hořčice bílé, a to pomocí semene Sinapis alba. V ověřovacím testu se 
nesměla prokázat inhibice růstu kořene semene větší než 30 % ve srovnání s kontrolními vzorky a test opět trval 72 hodin.   

    

PROTOKOL č.: 7960/2016           Zákazník: Jan Woznica Číslo zakázky: 4760  BorsodChem MCHZ, s.r.o. Příjem vzorku: 16. 11. 2016  Chemická 1/2039 Vyšetření vzorku: 16. 11. 2016 – 26. 11. 2016  709 30 Ostrava Číslo jednací: ZU/02974/2016       Číslo spisu: S-ZU/02974/2016       Spisový znak: 4.0.3 
Vzorek číslo: 14693         
Datum odběru: 15. 11. 2016 Čas odběru: Neuvedeno    
Název vzorku: BC-MCHZ č. 506      
Matrice: Odpady      
Vzorkoval: Neuvedeno      
Způsob odběru: Neuvedeno      
Účel odběru: Dle požadavků zákazníka         
Výsledky zkoušení – chemické vyšetření 
Ukazatel: Hodnota: Jednotka: Typ: Použitá metoda: Nejistota: 
Sušina 49,3 % A SOP OV 040.01 ± 5% 
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Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace. Poznámky k analýze: Vodný výluh připraven dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., (v souladu s ČSN EN 12457-4). Vodný výluh nažloutlé barvy, čirý, pH=8,34, O2
Závěr laboratorní analýzy: Dle přílohy č. 10 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, splňuje testovaný vzorek požadavky na nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadu a na výsledky ekotoxikologických testů uvedené v tabulce 10.1 a 10.2. To znamená, že testovaný kal z čiření vod nemá nebezpečné vlastnosti a může být dále ukládán na skládky nebo může být využíván na povrchu terénu. 

=57%. 
 Tato laboratorní analýza sloužila pouze k tomu, aby se zjistilo, zda je daný kal z čiření vod nezávadný a může se tedy vypustit na kalové pole. V opačném případě by 
musel být ze sedimentační nádrže odebrán a odvezen k odstranění.   5.3 Využití analyzovaného odpadu Jakmile byla získána laboratorní analýza testovaného kalu z čiření vod, která 
prokázala, že kal neobsahuje nebezpečné složky nebo je obsahuje pod hranicí nejvyšší 
přípustné koncentrace, byl kal přečerpáván ze záchytné nádrže, odkud byl odebírán k analýze, na kalové pole společnosti BorsodChem. Kal byl přečerpán na kalové pole C, které je nezastřešené, je obdélníkového tvaru ohraničené betonovou stěnou, má objem 1500 m³, betonové dno, na kterém leží vrstva štěrkopísku, a drenáž, která slouží k odvodnění kalu a je zabudována ve štěrkopískové vrstvě. Drenáž je svedena do hlavního 
sběrače odpadních vod společnosti. Obsluha vodního hospodářství upravila přečerpávaný 
kal do zhruba třiceticentimetrové vrstvy. Každé kalové pole má posuvné hradící zařízení, 
které stahuje odsazenou vodu. Kalové pole bylo vysušováno právě pomocí drenážního systému a také pomocí povětrnostních vlivů. Zhruba po měsíci a půl zdržení na kalovém 
poli měl kal asi 15 cm tlustou vrstvu a byl připraven na transport. 

Výsledky zkoušení - ekotoxikologické testy 
Testovací organismus: Parametr Hodnota Jednotka 

Typ Použitá 
metoda 

Poecilia reticulata Mortalita 96h 0 % A SOP OV 800 
Daphnia magna Imobilizace 48h 0 % A SOP OV 801 
Desmodesmus subspicatus Inhibice 72h 1,4 % A SOP OV 802 
Sinapis alba Inhibice 72h 24 % A SOP OV 803 



Bc. Jan Woznica: Chemický odpad ve společnosti BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. 

2017  70  

Takto vysušený kal byl od BorsodChem odebrán společností OBSED, a.s., která je 
nakloněna spolupráci a jako vhodné se jí jeví jeho případné použití pro rekultivační stavby. 
Tato společnost odebrala vysušený kal z kalového pole pomocí kolového nakládače a 
naložila jej na nákladní auta, jež jej následně odvezla do sídla společnosti, kde se na 
základě dalších analýz rozhodovalo o tom, jaké by mohlo být jeho další využití.  Kal přivezený do sídla společnosti byl z nákladního auta odebrán a uložen do 
speciální jímky, která je chráněna před přítokem povrchových nebo srážkových vod. Tam je do doby, než se rozhodne o jeho dalším použití. Ze speciální jímky se pouze odeberou vzorky kalu, které jsou odeslány do laboratoře, pověřené ÚKZÚS. Jako první byla provedena analýza podle Vyhlášky 382/2001 Sb., o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě. Následovala analýza na nejvyšší přípustné 
množství škodlivin při zakládání kompostů, která je obsažena v ČSN 46 57 35, a jako 
poslední byla provedena analýza obsahu rizikových prvků pro výrobu rekultivačního substrátu.  
5.3.1 Analýza pro použití kalu na zemědělskou půdu 

Analýza kalu pro použití na zemědělské půdě byla provedena na tyto složky: arzén, 
kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, olovo, zinek, AOX a PCB. Tato analýza byla provedena 
za účelem získání podkladů na vyhodnocení vlivu kontaminace těmito rizikovými 
složkami na lidskou populaci a složky životního prostředí.  

• Arzén působí toxicky na rostliny. Jeho toxicita se projevuje nejčastěji odbarvením 
kořenu a především žloutnutím a vadnutím listů a, co se zemědělských plodin týče, 
nejcitlivější na jeho účinky jsou např. luštěniny. 

• Kadmium zase výrazně ovlivňuje půdní mikroorganismy. Vysoké dávky kadmia 
jsou velmi nepříznivé pro půdní mikroflóru a mohou ji poškozovat. Zároveň přes rostliny vstupuje do potravního řetězce, čímž patří k nejnebezpečnějším toxickým 
prvkům. 

• Chrom a jeho sloučeniny jsou vysoce karcinogenní a toxické. 
• Měď je velmi toxická pro vodní organismy, stejně jako bakterie a viry. Může 

pomocí rostlin vstoupit také do potravního řetězce a ve velkém množství je měď 
nebezpečná i pro člověka. 

• Rtuť je kov, který je při pokojové teplotě kapalný a vypařuje se, zároveň je ze 
skupiny těžkých kovů nejjedovatější pro člověka a proto má také nejnižší 
přijatelnou koncentraci. 

• Nikl má poměrně nízkou toxicitu, ovšem jeho karcinogenní účinky jsou značné. 
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• Olovo, především olovnaté ionty, jsou toxické pro životní prostředí a také jsou karcinogenní. 
• Zinek v některých případech může vykazovat genotoxické karcinogenní a teratogenní vlastnosti. 
• AOX, především obsahující brom, chlór a jód mohou být ve vysoké koncentraci 

nebezpečné pro celé ekosystémy. Zároveň se jedná o látky bioakumulativní a vysoce toxické pro ryby a další vodní organismy. 
• PCB jsou látky, které mají výraznou schopnost bioakumulace v potravním řetězci a u zvířat poškozují játra a krevní oběh. [10] Laboratorní analýza na výše uvedené rizikové látky byla provedena stejnými 

metodami, jako při laboratorní analýze pro společnost BorsodChem, která byla dělána podle vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. [38]  Riziková látka Mezní hodnoty koncentrací v kalech (mg/kg sušiny) Hodnoty koncentrace analyzovaného kalu (mg/kg sušiny) As – arzén 30 4,95 Cd – kadmium 5 <0,200 Cr – chrom 200 9,96 Cu – měď 500 8,65 Hg – rtuť 4 <0,08 Ni – nikl 100 13,44 Pb – olovo 200 5,62 Zn – zinek 2500 21,90 AOX 500 <0,75 PCB 0,6 <0,05 
Tabulka 1: Použití kalu na zemědělskou půdu – hodnoty rizikových složek 

Z této tabulky a zjištěných hodnot vyplývá, že provedená laboratorní analýza prokázala obsah všech rizikových složek hluboko pod mezními hodnotami koncentrace, a 
tudíž společnost OBSED, a.s. mohla analyzovaný kal bez jakýchkoli rizik použít na 
zemědělskou půdu.  
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5.3.2 Analýza pro použití kalu při zakládání kompostu Následovalo provedení laboratorní analýzy na nejvyšší přípustné množství sledovaných látek v kompostovatelných odpadech.  
• Třída I – Komposty v této třídě nacházejí využití na povrchu terénu, který je 

využívaný nebo určený pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto 
zařízení v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích ploch. 

• Třída II – Tyto komposty jsou používané na povrch užívaného terénu nebo na 
povrch pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků. Nachází využití při tvorbě 
rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních 
vrstev. Dále se využívá na území průmyslových zón a při úpravách terénu v průmyslových zónách. 

• Třída III – Komposty této třídy jsou určeny pro využití na povrchu terénu, který je 
vytvářen rekultivačními vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 80 
35. Pro uvedené účely je možno použít i Třídu I a Třídu II. [26]  Sledované Látky Nejvyšší přípustné množství sledované látky vysušeného vzorku kompostu podle třídy (mg/kg sušiny) Hodnoty koncentrace analyzovaného kalu (kg/mg sušiny I II III As – arzén 10 20 50 4,91 Cd – kadmium 2 4 13 <0,200 Cr – chrom 100 300 1000 9,89 Cu – měď 100 400 1200 8,70 Hg – rtuť 1,0 1,5 10 <0,08 Mo –molybden 5 20 25 <0,200 Ni – nikl 50 70 200 13,51 Pb – olovo 100 300 500 5,58 Zn – zinek 300 600 3000 21,89 

Tabulka 2: Použití kalu při zakládání kompostu – hodnoty rizikových látek 
Podobně jako předchozí rozbor i laboratorní analýza provedená na nejvyšší 

přípustné množství sledovaných látek v kompostovatelných odpadech prokázala, že všechny sledované látky jsou v kalu obsaženy hluboko pod nejvyšším přípustným 
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množstvím. Aby však bylo možné kal využít na zakládání kompostu, musel ještě splňovat 
podmínky jakosti kompostu, obsažené rovněž v normě ČSN 46 57 35. Mezi tyto podmínky 
patří: vlhkost, spalitelné látky ve vysušeném vzorku, celkový dusík přepočtený na 
vysušený vzorek, poměr C:N, hodnota pH, nerozložitelné příměsi a homogenita celku. [40]  Znak jakosti Jednotka Limitní hodnota Hodnota analyzovaného kalu Vlhkost % min. 40 – max. 60 45,77 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku % min. 25 35,8 Celkový dusík N 

přepočtený na vysušený vzorek % min. 0,6 1,74 
Poměr C:N  max. 30:1 9,14 Hodnota Ph  od 6,0 do 8,5 7,84 Nerozložitelné 
příměsi % max. 2 0,09 Homogenita celku % ± 30 9,34 

Tabulka 3: Použití kalu při zakládání kompostu – podmínky jakosti Podle provedené analýzy kal naprosto splňoval podmínky jakosti kompostu, tudíž 
může jednoznačně být bez obav použit při zakládání kompostů.  
5.3.3 Analýza pro použití kalu pro výrobu rekultivačního substrátu Poslední analýza kalu byla provedena na chemické a fyzikální vlastnosti kalu a na 
obsah rizikových prvků pro výrobu rekultivačního substrátu. Nejprve byl proveden rozbor na chemické a fyzikální vlastnosti kalu.  Chemické a fyzikální vlastnosti Jednotka Limitní hodnota Hodnota analyzovaného kalu Vlhkost % max. 50 45,77 
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Spalitelné látky ve vysušeném vzorku % max. 40 35,8 Hodnota Ph  od 6,0 do 8,0 7,84 
Částice nad 30 mm % max. 5 <2,50 Vodivost v mS/cm % 0,6 <0,25 

Tabulka 4: Použití kalu pro výrobu rekultivačního substrátu – chemické a fyzikální vlastnosti 
Následně byla provedena analýza na obsah rizikových prvků v kalu.  Riziková látka Mezní hodnoty koncentrací v kalech (mg/kg sušiny) Hodnoty koncentrace analyzovaného kalu (mg/kg sušiny) As – arzén 20 4,98 Cd – kadmium 2 <0,200 Cr – chrom 100 10,02 Cu – měď 100 8,53 Hg – rtuť 1 <0,08 Mo – molybden 5 <0,200 Ni – nikl 50 13,38 Pb – olovo 100 5,86 Zn – zinek 300 21,81 

Tabulka 5: Použití kalu pro výrobu rekultivačního substrátu – obsah rizikových prvků Také výsledek obou těchto analýz dopadl tak, že analyzovaný kal bylo možné 
využít pro výrobu rekultivačního substrátu, jelikož chemické a fyzikální vlastnosti a obsah rizikových látek se nacházely pod limitními hodnotami. Kaly z čiření vod ze společnosti BorsodChem tedy rozhodně splnily všechny platné legislativní podmínky, resp. předpoklady společnosti OBSED, a.s. nutné k tomu, aby tato mohla kal dále využívat. Společnost si kromě toho také mohla zvolit, jakým způsobem bude kal dále použit. Analyzovaný kal navíc dle laboratorních rozborů obsahoval užitečné živiny jako např. dusík a fosfor, vhodné pro využívání na zemědělských půdách. Vzhledem k tomu, že v současnosti se tato společnost intenzivně zabývá rekultivací krajiny v oblasti 
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Ostravsko-karvinské aglomerace, jmenovitě poblíž Dolu Lazy, bylo rozhodnuto, že kal bude použit pro výrobu rekultivačního substrátu sloužícího jako hnojivo. Technologie zpracování substrátu je však výhradně know-how OBSED, a.s., tudíž v této práci není možné podrobně popsat proces, jak se daný substrát vyrábí.  

 Obrázek 5.1 Rekultivace Ostravsko-karvinské aglomerace [11]  
Vyrobený rekultivační substrát byl následně odvezen na území postižené důlní 

činností. Rekultivační substrát byl nejprve homogenizován s hlušinou pomocí 
homogenizátoru. Když byla hlušina homogenizována, následovala příprava výrobku na 
uložení na rekultivační stavbu. Rekultivační stavba (temeno odvalu) byla vytvarována do 
zvlněné roviny, na kterou byla homogenizovaná hlušina uložena. V konečné fázi bylo 
provedeno hrnutí výrobku na rekultivační stavbu. Zároveň bylo osobou pověřenou k provedení posouzení doporučeno, aby do homogenizované hlušiny byl vysazen jeřáb 
ptačí, lípa srdčitá, javor klen, javor babyka a bříza bělokorá, pro dosažení zalesnění. Dále 
byla doporučena výsadba hlohu jednosemenného a svídy krvavé. Porost by měl být nadále hnojen a dosazován a po uplynutí 3-4 let by se měl stát bezúdržbový.  

Cílem rekultivace je zalesnění této Ostravsko-karvinské aglomerace, k čemuž dopomohl i kal z čiření vody ze společnosti BorsodChem. Po provedených analýzách, které ukázaly jeho nezávadnost, a následných úpravách našel tento kal další využití jako hnojivo pro výsadbu porostů. Bylo také zjištěno, že do budoucna může společnost OBSED, a.s. kaly z čiření vody v BorsodChem i nadále využívat, což se v porovnání se vzdálenými místy, odkud společnost kaly z ČOV také odebírá (např. Šumperk, Benešov či Hradec Králové), jeví jako dostupná a tím pádem i ekonomicky přínosná možnost. 
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6 ZÁVĚR Tato diplomová práce se zabývala vybraným chemickým odpadem ze společnosti BorsodChem a jeho možnostmi zpracování a využití. V první kapitole se práce zaměřila na charakteristiku společnosti BorsodChem 
včetně její odpadové politiky a vztahu k životnímu prostředí. Dále popsala odpady z chemického průmyslu a jejich rozdělení; následně byly vypsány všechny vybrané odpady 
včetně jejich charakteristik, složení a vlastností. 

Ve druhé kapitole byl vysvětlen pojem odpadové hospodářství, byly popsány jeho 
hlavní cíle i cíle strategické a vypsány i povinnosti odpadového hospodáře v BorsodChem. 
Následoval popis schématu odpadového hospodářství s jednotlivým vysvětlením každého naložení s odpady. V poslední části této kapitoly byla pozornost zaměřena na úpravu a 
zpracování každého vybraného odpadu včetně povinností spojených s těmito činnostmi. V následující kapitole byly vysvětleny a popsány všechny možnosti využití odpadů 
i složek odpadů pocházejících ze společnosti, u kterých to bylo možné. Součástí kapitoly 
tvořil mimo jiné i popis úprav, které předcházely tomu, že odpady lze znovu využít.  V závěrečné, experimentální, kapitole byla provedena laboratorní analýza vzorku kalu z čiření vody z Borsodchem. Tato analýza měla za úkol stanovit přítomnost, stejně jako množství nebezpečných látek v něm; druhým úkolem pak byla ekotoxikologická analýza. Z obou rozborů pak jednoznačně vyplynulo podložené zjištění, že kal je skutečně možno znovu využívat. Výsledek analýzy stanovil, že kal z čiření vody byl nezávadný, 
jeho obsah nebezpečných látek byl hluboko pod limitními hodnotami a bylo tedy možné jej uložit na kalovém poli. Dalším bodem této části bylo případné využití kalu společností OBSED, a.s., k čemuž bylo nutno vypracovat analýzy, zda je kal možno použít pro uložení 
na zemědělskou půdu, při zakládání kompostů a pro výrobu rekultivačního substrátu. 
Posledním bodem experimentální části byl popis uložení substrátu jako hnojiva pro 
biologickou rekultivaci oblasti postižené důlní činností. 
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SEZNAM ZKRATEK AAS   atomová absorpční spektrometrie ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  As   astat a.s.   akciová společnost  BAT   nejlepší dostupné techniky BDMA  dimetylbenzylamin BTEX   benzen, toluen, etylbenzen a xylen CaO   oxid vápenatý Cd   kadmium CD   kompaktní disk  Cr   chrom Cu   měď 
ČIA   Český institut pro akreditaci 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČR   Česká republika 
ČSN   česká technická norma DENOx  čištění spalin od oxidu dusíku EOx   extrahovatelné organické halogeny GLC-ECD plyno-kapalinová chromatografie s detektorem elektronového záchytu GLC-FID  plyno-kapalinová chromatografie s detektorem ionizace plamene HCl   kyselina chlorovodíková HF   kyselina fluorovodíková Hg   rtuť HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie ILNO   Identifikační list nebezpečného odpadu MCHZ   Moravské chemické závody   MMO-OOŽP  Magistrát města Ostrava – Odbor ochrany životního prostředí MŽP   Ministerstvo životního prostředí NAK   oddělení nákupu Ni   nikl NO   nebezpečný odpad  NOx   oxid dusíku OHSAS  bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci PAU   polycyklické aromatické uhlovodíky Pb   olovo
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PBT   perzistentní, bioakumulativní a toxické látky  PCB   polychlorované bifenyly PE   polyetylén  PET   polyethylentereftalát  PMDTA  pentametyldietylentriamin  
POH ČR  Plán odpadového hospodářství České republiky  RID Evropská dohoda o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných 

věcí SO2s.r.o.   společnost s ručením omezeným  oxid siřičitý S-IO   skládka inertního odpadu S-OO   skládka ostatního odpadu S-NO   skládka nebezpečného odpadu ÚKZÚZ  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vPvB   vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky Zn   zinek
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Obrázek 5.1: Rekultivace Ostravsko-karvinské aglomerace [11]
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