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Abstrakt: 
 

  V této práci je uvedená stručná charakteristika možností zpracování nebezpečného 
odpadu. V první části je uvedeno co je to odpad, nebezpečný odpad a nakládání s ním. Poté 
je nastíněna problematika průmyslových odpadů a jejich zpracování, následně je uvedeno 
jakým způsobem je zabezpečen sběr, zneškodnění a uložení nebezpečného odpadu. Také je 
zde uvedena technologie skládek. 
 
 
Klí čová slova:  
 
Nebezpečný odpad, odpad, stabilizace, solidifikace, nakládání, zneškodňování, zpracování,  

 

Abstract: 
 

In this work is introduced compendious charakteristic possibilities of hazardous 
waste processing. In first part is noted what is waste, hazardous waste and disposal with 
him.  

 After this is noted problems of industrial waste disposal, manipulation, subsequently 
is noted refuse collection, disposal and placing of waste. Here is noted technology of 
dumps too.  
 
 
 
 

Keywords:  
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1. ÚVOD 
 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nebezpečných odpadů, přes jejich 
vznik, zpracování, zneškodnění, využití až po uložení, také je zde přiblíženo jaký má 
nebezpečný odpad a nebezpečné složky v komunálním odpadu vliv na zdraví živých 
organizmů.  
Pozornost je věnována skládkování a ukládání tohoto odpadu, jelikož zde je největší 
problém, odpad nesmí svou nebezpečností  narušit jak sociální sféru tak životní prostředí 
samotné. Řešení této problematiky má význam na snižování produkce nebezpečného 
odpadu, také na hledání  nových a lepších technologií v oblasti nakládání s odpady.  

 Pro lepší pochopení a představivost tohoto tématu, je diplomová práce proložena  
mnoha schématy a ilustracemi.  

 Praktická část je zaměřena na posouzení vzorků konkrétních odpadů a možnosti 
dalšího naložení s nimi. 
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2.  ODPAD 

2.1.Co je to odpad 

   Každý člověk si dovede představit, co je odpad a každý si pod tímto pojmem 
představí něco jiného. Lidskou činností vznikají odpady různého charakteru a vlastností. 
Odpady plynné (exhalace, emise) tekuté (odpadní vody)a tuhé. Tuhé odpady musí každý 
z nás odstraňovat ze svého bytu. Dříve lidé odpady zaplňovali různé plochy a prohlubeniny 
v přírodě, a tak vznikaly skládky odpadů. Tyto můžeme označit jako skládky neřízené či 
„divoké“. Takovéto skládky jsou zdrojem nebezpečných látek, které se při dešti vyplavují 
do okolí, často jsou zdrojem infekcí. Jsou to místa, kde se zdržují přenašeči původců 
onemocnění (potkani, mouchy apod.), zdrojem nepříjemného zápachu a také zde hraje 
velkou roli estetika.  

Záměrně zakládané skládky tzv. řízené, jsou skládky velkorozměrové a vznikají již 
po dlouhou dobu v okolí měst a průmyslových aglomerací. Množství odpadů v celém světě 
roste. Tuhými odpady jsou často látky, které příroda nezná a které neumí rozkládat, nebo jí 
trvá rozklad velmi dlouho. Navíc se často jedná o látky lidem i přírodě škodlivé, jedná se 
většinou o splašky, výluhy, plynné zplodiny. Vypouštění či ukládání odpadů do prostředí 
se dlouho nevěnovala patřičná pozornost. Zdravotní a ekologická rizika se přezírala a 
podceňovala. Budované skládky nebyly dostatečně zajištěné proti průsakům nebezpečných 
látek do podzemních vod a proti únikům skládkových vod do vod povrchových. 
Nezajišťovalo se jímání a odvádění skládkových plynů, spalovny odpadů byly často bez 
odpovídajícího čištění plynných zplodin spalování. I s těmito jevy se stále můžeme setkat. 

  V posledních letech se ve světě začal prosazovat zcela nový názor na odpady. 
Ukázalo se, že mnohé odpady není třeba odkládat, ale že je možno je po vzoru přírodních 
procesů znovu využívat. Mnohé dřívější odpady se stávají druhotnými surovinami. 
Americký chemik G.T. Seabury, nositel Nobelovy ceny, prohlásil, že není daleko 
společnost, ve které problém surovin bude vyřešen opětovným využíváním a 
přepracováním odpadů. A skutečně, ve vyspělých zemích se stále zvětšuje podíl 
recyklovaných odpadů.  

  Vzhledem k různým možnostem nakládání je proto vymezení pojmu odpad 
v různých zemích odlišné. Z hlediska ochrany životního prostředí a z hlediska obchodu je 
důležité rozlišení mezi „odpadem“ a „výrobkem“.  

  V České republice byly možnosti následného využívání odpadů dlouho přezírány a 
podceňovány. Nyní se snahy o recyklaci projevují, avšak za současných ekonomických a 
technických podmínek většina odpadů stále končí na skládkách. Přitom při dostatku 
příslušných zařízení by mnoho odpadů mohlo být přeměněno na kompost, nebo by mohlo 
být využito ve spalovnách k získání energie.  

 Je možno říci, že v poslední době se začíná i u nás problematika odpadů 
systematicky řešit. V roce 1991 byl přijat náš první zákon o odpadech s navazujícími 
předpisy. V roce 1995 přijala vláda návrh k doplnění zákona o tyto body:  

1) snižovat produkci odpadů,  
2) zabývat se starými, nedostatečně zajištěnými skládkami tak, aby neohrožovaly 

okolní prostředí, 
3) manipulovat s odpady a popřípadě je ukládat tak, aby neohrožovaly prostředí, 
4) co nejvíce využívat odpady jako druhotné suroviny nebo alespoň jako zdroj 

energie, podporovat recyklační technologie, a tím snižovat potřebu zdrojů surovin a 
energie získávaných přímo z přírody, 
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5) správné nakládání s odpady podporovat formou poplatků. 
 
V současnosti je v platnosti zákon o odpadech číslo 185/2001 Sb.  

2.2.  Co je to nebezpečný odpad 

  Složení odpadu se liší podle toho, kde daný odpad vzniká, zejména dle různých 
průmyslových výrob. Také komunální odpady se svou stavbou liší, zejména podle způsobu 
vytápění v obci.  

  Všechny tuhé odpady se musí sledovat z hlediska jejich vlastností. Musí se evidovat 
jejich množství i to, jak se s nimi nakládá. K zařazení odpadů se využívá Katalog odpadů, 
podle kterého původci svůj odpad musí začlenit. 
   

   Odpad je podle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
zákonu, ve znění pozdějších předpisu („zákon o odpadech“), každá movitá věc, které se 
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze 
skupin odpadu uvedených v příloze číslo 1 tohoto zákona. Rozlišují se 2 základní kategorie 
odpadu: 

� Nebezpečné odpady - NO 
� Ostatní odpady -  OO 

 
  Nebezpečný odpad je odpad uvedený mj. v Seznamu nebezpečných odpadů, 

uvedeném v prováděcím právním předpise (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů („Katalog odpadů“) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v příloze číslo 2 k zákonu o odpadech. 

  V současnosti se za nebezpečný odpad považuje takový odpad, který má jednu nebo 
více ze 14 určených nebezpečných vlastností, kterými jsou: 
 
H1 výbušnost 
H2 oxidační schopnost 
H3-A vysoká hořlavost 
H3-B hořlavost 
H4 dráždivost 
H5 škodlivost zdraví 
H6 toxicita 
H7 karcinogenita 
H8 žíravost 
H9 infekčnost 
H10 teratogenita 
H11 mutagenita 
H12 schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem    
nebo kyselinami 
H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich 
odstraňování 
H14 ekotoxicita 
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Příklady škodlivých látek v NO 

Následující přehled uvádí příklady škodlivých látek, které souvisejí s nebezpečnými 
odpady, popř. stručné informace o jejich možných vlivech a některé zajímavosti 
dokumentující jejich nebezpečnost. Není samozřejmě vyčerpávající, protože se používají 
stále nové a nové materiály a také názory na nebezpečnost různých látek se postupně mění. 
Uvedené látky se dostávaly (a dostávají) do prostředí především při nesprávném nakládání 
s nebezpečnými odpady. Jak ukazuje přehled, k největšímu počtu katastrof docházelo v 
době, kdy se o nebezpečnosti některých látek nevědělo. 

Stále ovšem přetrvává nebezpečí výskytu takových látek v prostředí, pokud se 
nedodržují zásady správného nakládání s nebezpečnými odpady, pokud se např. spalují 
odpady v domácích topeništích, vylévají se některé zbytky látek do vodních toku apod. 
Při správném nakládání s nebezpečnými odpady je riziko ohrožování prostředí i našeho 
zdraví těmito látkami snižováno na minimum. Přehled dokládá, jak důležité je správné 
nakládání s nebezpečnými odpady. [2] 

Kovy 

  Stopové množství různých kovů je velmi důležité pro tvorbu některých látek v 
lidském těle. Naopak zvýšené množství kovů v těle vyvolává onemocnění a je pro život 
toxické. Z různých odpadů se mohou dostávat ve zvýšené míře do prostředí, kde setrvávají 
a odtud různými cestami do lidského těla. 
 
Např.: 
Titan, nikl, kobalt, molybden, mangan, vanad jsou obsaženy v látkách k mazání, v různých 
olejích a používají se k urychlení hoření odpadových plastů a ke snížení koroze. Organické 
i anorganické sloučeniny těchto kovů jsou většinou velmi toxické. 
 
Nikl - nejvíce se do atmosféry dostává spalováním paliv obsahujících organické sloučeniny 
niklu. Prach niklu nebo obsah niklu v azbestovém prachu muže způsobit rakovinu plic, 
přímý kontakt s niklem je někdy příčinou zápalu pokožky (niklový svrab při galvanickém 
pokovování niklem). Cigarety obsahují 2 až 5,4 mikrogramu niklu, z čehož asi 20 % 
přechází do dýmu. Při přítomnosti oxidu uhelnatého se uvolňuje látka (nikltetrakarbonyl), 
která je toxická a může ovlivňovat vznik rakoviny. 
 
Měď - zvýšené množství je především v elektrotechnických odpadech, odkud se muže 
dostávat do prostředí; příjem vysokých dávek muže způsobit i akutní otravu. 
 
Vanad – vetší množství je zejména v prachu v okolí některých průmyslových podniků, 
bývá příčinou zápalu horních dýchacích cest. 
 
Kadmium – do prostředí se dostává např. při povrchovém opracování oceli, z výfukových 
plynů, kuřáci ho dostávají do těla navíc i z cigaret, bývá obsaženo v barvivech, jako 
stabilizátor v některých plastech, v nikl-kadmiových (NiCd) bateriích a hlavně ve 
fosfátových hnojivech, z nesprávně odstraněných odpadů se může dostávat ve zvýšené 
míře do potravních řetězců. Otrava vede k měknutí kostí, ke zhoršené činnosti ledvin. 
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Chrom - kovový chrom není škodlivý, protože je nerozpustný. Netoxické jsou i sloučeniny 
trojmocného chrómu. Sloučeniny šestimocného chrómu jsou však toxické. Jsou obsaženy 
v barvách, mořidlech atd. U lidí je příčinou onemocnění kůže, rakoviny kůže a průdušek. 
 
Olovo - jeho zdrojem v prostředí byl zejména benzín upravovaný obvykle 
tetraethylolovem, které zabraňuje „klepání“ motoru (antidetonátor). Takové látky jsou ještě 
obsaženy v různých odpadech, přestože používání „olovnatého“ benzínu bylo v mnoha 
zemích již zakázáno. Ještě je potřebné omezit používání plechových konzerv. Zvýšené 
množství olova v prostředí působí nepříznivě na vývoj nervové soustavy a poškozuje 
ledviny. 
 
Rtuť- odpady obsahující rtuť jsou zejména různá mořidla, která se u nás již rovněž 
v zemědělství nepoužívají. Nejjedovatější, různé organometalické sloučeniny jako např. 
chlorid methylrtuťi, se do prostředí mohou dostat i z odpadů barev nebo mohou v prostředí 
postupně z různých sloučenin původně méně nebezpečných vznikat. Vysoce nebezpečné 
látky mohou v prostředí vznikat při slučování kovu s různými organickými látkami i za 
přispění některých mikroorganismů. 
 
Arzen - obsahují ho odpady pesticidu (zejména fungicidu proti houbovým onemocnění) i 
odpady ze zdravotnictví (stomatologie) zvýšené množství představuje nebezpečí vzniku 
karcinogenních onemocnění. 
 
Berylium - dostává se do prostředí z kovových odpadů, ze zdravotnických odpadů, jeho 
zvýšený obsah může postihnout zejména plíce. 

Ropa 
  Ropa patří v současnosti k nejdůležitějším surovinám v energetice, dopravě, 

chemickém průmyslu. Když si uvědomíme, kolik miliard tun ropy a z ní vyrobeného 
benzínu, petroleje či topných olejů se spotřebuje, pak nás nepřekvapí, že těžba, produkce, 
doprava, zpracování a skladování těchto uhlovodíkových směsí představuje obrovskou 
ekologickou zátěž pro životní prostředí. Závody na zpracování ropy musí dnes dodržovat 
řadu komplexních opatření, protože jinak by byly vážným zdrojem znečištění životního 
prostředí. Skladovací nádrže pro ropné produkty musí mít např. speciálně upravená dna a 
plní se automaticky, aby nedocházelo ke ztrátám a únikům nebezpečných látek. 
Zpracování ropy je také velmi náročné na spotřebu tepla a energie. 

  Velmi časté jsou ropné havárie různého rozsahu, hlavně na mořích a vodních 
tocích. Ropné látky vytvářejí na hladině tenký film, který brání přestupu kyslíku ze 
vzduchu do vody, a  poškozuje se takto nevratně život ve vodách. K pokrytí vodní hladiny 
v rozsahu  
1 km2 stačí pouhých 50 l oleje. Ropné látky jsou tedy vážným nebezpečím pro zdroje pitné 
vody. Přítomnost ropy v desetinách mg v jednom litru vody mění již její smyslové 
vlastnosti (tzn. vlastnosti, které vnímáme smysly). 

  Úniky ropných látek do půdy jsou o to nebezpečnější, že nejsou tak nápadné a 
k pomalému úniku může docházet po delší dobu. Odstranit ropné látky z půdy je možno 
tepelně (zeminu „spálit“) nebo lze použít speciální kulturu bakterií, které ropné látky 
rozkládají, jedná se ale o velmi nákladná opatření. 
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  Důležitým úkolem chemie je odstranění ekologických problémů způsobených 
rozvojem automobilismu, a to hlavně produkty spalování pohonných hmot, popř. přísad 
v nich obsažených. Nejobvyklejší pohonnou hmotou je benzín, upravovaný obvykle 
tetraethylolovem, které zabraňuje klepání motoru. Benzínové spaliny tak obsahují kromě 
vlastních škodlivin, jako je oxid uhelnatý, uhličitý a různé oxidy dusíku, též sloučeniny 
olova. Olovo emitované spolu s výfukovými plyny z motorových vozidel přispívá 
k abnormálním koncentracím tohoto kovu v blízkosti komunikací s hustým provozem. 
Proto je nevhodný sběr ovoce u rušných dopravních komunikací. Omezení nebo úplné 
odstranění zplodin s olovem je velmi složitou technickou i ekonomickou otázkou. Problém 
zbavit se sloučenin olova je technický vyřešen, vyžaduje však jistou úpravu motoru a je 
drahý. Prodává se bezolovnatý benzín a do konce století již nemá automobilový benzín 
olovo obsahovat. 

Detergenty 

  Při výrobě a spotřebě různých pracích a čistících prostředků (detergentů) se do 
průmyslových, a hlavně splaškových vod dostávají ve velkém množství jejich nevyužité 
složky. Jsou to především tenzidy (povrchově aktivní látky – hlavní složka většiny 
detergentů), které mají většinou výrazně hydrofilní charakter (přitahují molekuly vody). 
Některé obsahují jak nepolární (hydrofobní – vodu odpuzující), tak polární (hydrofilní) 
části. Takové „obojetné“ sloučeniny se označují jako amfifilní (skládající se z části 
hydrofobní a hydrofilní). 

  Tenzidy (stejně jako např. PCB) nejsou chemicky čisté sloučeniny, ale směsi, 
v nichž počet uhlíkových atomů acyklického řetězce kolísá přibližně mezi 10 až 20 atomy 
uhlíku. Tenzidy jsou velmi rozšířeny jako smáčecí činidla, disperzní prostředky a 
emulgátory. Vzhledem k jejich užívání jako mycích a pracích prostředků se většina jejich 
produkce, která celosvětově činí 3 milióny tun ročně, dostává do městských a 
průmyslových odpadních vod. Jejich přítomnost způsobuje pěnění vody, které brání 
přestupu kyslíku ze vzduchu do vody a snižuje mimo jiné samočistící schopnost vod. Další 
složky působící nepříznivě jsou např. fosforečnany, které přispívají k eutrofizaci vod – 
dochází k rozmnožení řas a dalších mikroorganizmů, tím se snižuje jakost vody, možnost 
její vodárenské úpravy a využití k rekreaci. Budoucí výroba proto směřuje k prostředkům 
bez obsahu fosfátů. Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo vyhlášku 
k zákonu o chemických látkách, která zakazuje od 1.července 2006 fosfátové prostředky na 
trh uvádět a od 1.října 2006 je v obchodech prodávat. 

Syntetické polymery 

  Plasty se ve světě i u nás vyrábějí ve velkém množství jako velmi různorodá 
skupina látek a používají se téměř ve všech oborech lidské činnosti. Jsou to tuhé organické 
(nekovové) materiály. Světová výroba plastů překročila již výrobu barevných kovů (mědi, 
zinku, olova a cínu). Tento fakt je umocněn skutečností, že jde o hmotnostní porovnání, 
kovy mají totiž mnohem větší měrnou hmotnost, takže objemově se připraví ze stejné váhy 
polymerních materiálů více výrobků. V roce 1986 předstihla výroba plastů i produkci 
železa a oceli.  

  Zjistilo se, že polymerní látky obsahují zbytky monomerů, z nichž se projevil 
vinylchlorid jako látka s karcinogenními vlivy na člověka. Monomer přitom může na 
člověka působit i přes obaly potravin a pitné vody.  
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  Rostoucí objem výroby a spotřeby těchto látek způsobuje závažné problémy také 
v podobě odpadů. Syntetické polymery jsou většinou velmi stálé, odolné vůči 
mikrobiálnímu rozkladu a při zneškodňování spalováním vznikají toxické látky. 

  Přímý vliv na zdraví člověka mohou mít také další toxické monomery (styren) nebo 
různé přísady plastů (změkčovadla, plastifikátory, rozpouštědla, antioxidanty, barviva, 
plnidla), zejména jsou-li tyto plasty používány v obalové technice. Vyvíjejí se proto 
materiály s časově vymezenou „odbouratelností“ a využívají se k tomu různé deriváty 
celulózy a škrobu. Pro zneškodňování pevného odpadu existují vysokoteplotní postupy, při 
nichž dochází k úplnému chemickému rozkladu, aniž vznikají toxické látky organické 
povahy.  

PAU (PAH) – polycyklické aromatické uhlovodíky 

  Zahrnují látky s více (obvykle pěti či šesti) kondenzovanými benzenovými jádry. 
Jejich zdrojem je především nedokonalé spalování fosilních paliv (včetně domácích 
topenišť a spalovacích motorů), tabáku, pyrolýzy ropných frakcí, výroba koksu a spalování 
odpadů. 

  Tyto aromatické uhlovodíky patří mezi málo těkavé látky, v ovzduší jsou nejčastěji 
vázané na částicích aerosolu. Ve vodách jsou rozpuštěné nebo vázané na povrchu pevných 
částic (kalu) a jsou pak součástí sedimentů. Dostávají se prašným spádem do 
zemědělských plodin a odtud do potravin: do ovoce, zeleniny, rostlinných olejů, do obilí.  

  Mohou vznikat také při tepelné úpravě potravin (při teplotách nad 400 °C, při 
grilování, uzení, pražení). V různých potravinách bylo zjištěno více jak 20 druhů PAU. U 
mnohých z nich byly prokázány mutagenní a karcinogenní účinky, které sice nejsou 
prvotní vlastností těchto látek, ale jsou výsledkem jejich metabolické přeměny 
v organismu. 

PCB- polychlorované bifenyly 

  Ne všechny chemikálie průmyslově vyráběné se dostanou do styku s širokou 
veřejností. Mnoho z meziproduktů, používaných k výrobě konečných výrobků, jsou značně 
jedovaté látky. Příkladem jsou polychlorované bifenyly (PCB), akrylonitril, vinylchlorid 
nebo dioxin. Náhodné emise těchto látek do prostředí vedly k nejrůznějším, obvykle 
vážným důsledkům. 

  Zkratka PCB skrývá 209 teoreticky možných izomerů vznikajících chlorací 
bifenylu. PCB jsou nehořlavé, nevýbušné, tepelně odolné a mimořádně chemicky stálé, a 
tím i odolné kapaliny, které se těžko biologicky rozkládají. Jejich výroba začala již v roce 
1929 v USA, později v Japonsku a v dalších zemích. Zhruba po 30 letech používání těchto 
látek v průmyslově vyspělých zemích se zjistila kontaminace prostředí. 
Do současnosti bylo vyrobeno více jak 1 milión tun PCB, používaly se jako dielektrika, 
náplně transformátorů, hydraulické kapaliny, média pro přenos tepla, změkčovače PVC. 
PCB se staly součástí 14 druhů nátěrových látek.  

Halové deriváty methanu 

  Jsou skupinou sloučenin, výrazně zatěžující kvalitu prostředí. Jsou to halogenové 
deriváty methanu, ethanu, ethenu. 

 Jde o inertní, nehořlavé látky, které v závislosti na druhu a počtu halogenů 
v molekule jeví rozdílné fyzikální vlastnosti. Některé slouží jako hnací plyny do sprejů, 
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náplně do chladících zařízení, k výrobě porézních plastů a jako rozpouštědla do čistících a 
odmašťovacích prostředků. Jejich ekologická škodlivost je způsobena především jejich 
ohromnou spotřebou. Odhaduje se, že asi 85 % všech vyrobených freonů proniká do 
stratosféry a rozrušuje ochrannou ozónovou vrstvu, sloužící jako filtr proti nebezpečnému 
UV záření, přicházejícímu ze Slunce. 
Mezi tyto látky patří především trichlorfluormethan ( CCl3F), dichlordiflormethan (CCl2F2) 
a chlordiflormethan (CHClF2) jejichž celosvětová produkce dosáhla až na 0,5 miliardy tun. 
Vzhledem k nebezpečnosti těchto sloučenin byla uzavřena mezinárodní úmluva o 
postupném snižování jejich výroby (Montrealský protokol z roku 1987). Chlorovaná 
rozpouštědla patří mezi deset nejvýznamnějších polutantů spodních vod.  

Dioxiny 

  Dioxiny (PCDD) představují opět celou skupinu látek obsahující chlór. Jsou to 
látky tepelně stálé, rozkládající se až při teplotách vyšších než 800 °C. Vznikají jak při 
výrobě chlorovaných fenolů (PCP), tak při spalování odpadů obsahujících chlór (např. 
chlórovaná rozpouštědla, oleje, odpady obsahující PVC) aj. 
Byly prokázány jejich karcinogenní účinky i vlivy na imunitní systém u pokusných zvířat. 
U člověka zatím účinky nebyly jednoznačně prokázány, ale je možno je při dlouhodobém 
působení předpokládat. 

Ftaláty 

  Ftaláty jsou estery kyseliny ftalové, které se používají především jako změkčovadla 
PVC. Jsou velmi rozšířené a jejich účinky nejsou ještě zcela známy, ale předpokládají se 
podobně nebezpečné jako u dalších chlorovaných sloučenin. Do prostředí se uvolňují např. 
při skládkování PVC. 

Fenol 
  Používá se při výrobě syntetických živic, desinfekčních prostředků apod. Toxická 

dávka fenolu je při použití od 1 až 4 g, smrtelná dávka je od 10 až 15 g. Nebezpečné je 
zejména znečištění povrchových vod fenoly. Při desinfekci pitné vody chlorem muže 
vznikat chlorfenolový „lékařský“ zápach, který vodu znehodnocuje. Koncentrace těchto 
látek v pitné vodě jsou však přísně a pravidelně kontrolovány. 

Formaldehyd 

  Bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn, dobře rozpustný ve vodě se používá k různým 
syntézám, zejména k výrobě plastu (polykondenzací s fenolem nebo močovinou), při 
výrobě pojiv, k úpravě textilu pro nemačkavost, pro dezodorační a dezinfekční účinky při 
výrobě mýdel a šamponů, jeho 40 % roztok (formalín) ke konzervaci biologických 
materiálu. Formaldehyd vyvolává podráždění spojivek, sliznice horních cest dýchacích 
(slzení, kašel, pocit sucha v krku), bolesti hlavy, podle vnímavosti jednotlivce. Způsobuje i 
kožní alergie a je pokládán za karcinogenní látku. Zbytkový, tj. nezreagovaný formaldehyd 
se uvolňuje ze stavebních materiálu, nábytku a bytových doplňku vyrobených z 
dřevotřískových desek s přídavkem močovinoformaldehydových pryskyřic (k uvolňování 
dochází po celou dobu životnosti výrobku). 
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Pesticidy 

  Pesticidy (také biocidy) je souhrnné označení pro velmi různé chemické přípravky 
k hubení rostlinných, houbových a živočišných škůdců. K nejpoužívanějším přípravkům 
k hubení hmyzu (insekticidům) patří organofosfáty, deriváty kyseliny karbamové a 
pyrethroidy. 

  K přípravkům proti plevelům (herbicidům), které činí asi 40 % z vyráběných 
pesticidů, patří látky typu triazinu, deriváty fenylmočoviny, acylmočoviny aj. 
 K prostředkům proti houbám (fungicidům) patří deriváty triazolu, ftalimidu, dinitrofenoly 
aj. K insekticidům patřil také zástupce chlorovaných látek, známý pod zkratkou DDT, 
který se však v ČR řadu let již nesmí používat. 

  Pesticidy zanechávají určitou dobu v prostředí zbytky (rezidua). Pesticidy jsou 
v podstatě jedovaté látky s různou mírou jedovatosti a s různým vlivem na různé 
organismy. Při používání na plodiny určené ke konzumaci se pro každý přípravek 
stanovuje ochranná lhůta, což je doba mezi posledním ošetřením a sklizní (má rozsah dny 
nebo týdny). Lhůta je vyznačená na etiketách přípravku a může se podle toxikologických 
výzkumů měnit. 

V současné době se běžně používá okolo tisíce různých pesticidů; asi 10 % roční 
produkce se používá ve zdravotnictví (proti hmyzu, plísním apod.), ostatní je určeno pro 
zemědělství, lesnictví, ochranu při uskladnění potravy, pro zahradnictví a domácnosti. 
Některé pesticidy jsou již zakázány, jiné typy se připravují, ale v každém případě jejich 
hromadění je nebezpečné a proto vždy patří mezi nebezpečné odpady. Nebezpečnost řady 
pesticidů spočívá v jejich stálosti (perzistenci). Znamená to, že jejich poločas rozpadu je 
několik měsíců až řada let. Další vlastností je snadná rozpustnost v tucích a schopnost 
přenosu v atmosféře na velmi dlouhé vzdálenosti. 

Farmaceutické produkty 

  Léky založené na různých chemických látkách produkované farmaceutickými 
firmami jsou velmi důležité při léčení a prevenci lidských nemocí. Odložené léky, různé 
veterinární přípravky a podobné látky proto rovněž patří mezi nebezpečné odpady. Je 
nežádoucí, aby se dostávaly do prostředí, kde by se časem mohly měnit i ve zcela neznámé 
a pro zdraví nebezpečné sloučeniny. 

Mykotoxiny, aflatoxiny  

  Toxický účinek plísně Penicillium notatum na růst kultur bakterií objevil v roce 
1928 sir A. Fleming a zahájil tak éru používání antibiotik, která znamenala revoluci v 
léčení mnoha nemocí a významně se podílí i na nebývalém růstu lidské populace. Jedy 
produkované houbami (mykotoxiny) jsou pro jiné organismy toxické a ohrožují i člověka. 
V současné době je známo více než 150 různých mykotoxinů, které působí velmi různě za 
různých podmínek, takže prevence je velmi obtížná.V každém případě jsou tyto látky 
zdravotně nebezpečné. Do lidského organismu se mohou dostat kontaminovanými 
potravinami, které tedy rovněž představují nebezpečné odpady (špatně skladované 
potraviny, potraviny s prošlou dobou používání, podobně i krmiva pro zvířata). 
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Retardéry hoření 

  Jsou to velmi rozmanité skupiny látek (antimontrioxid, sloučeniny fosforu, 
hexabrombenzen, trichloracetaldehyd atd.), které působí nepříznivě na zdraví při praní 
šatstva, uvolňují se z koberců apod. U těchto látek se také předpokládá nebezpečí 
dlouhodobosti působení. [12] 
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3.    ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPE ČNÝM ODPADEM  

3.1. Jak nakládat s nebezpečnými složkami v komunálním odpadu 
 

Jakým způsobem nakládat s bateriemi a akumulátory 

  Baterie a akumulátory jsou zdroje elektrické energie vznikající chemickou reakcí, 
dělí se podle velikosti a použití na průmyslové a spotřebitelské. Nejběžnější druhy 
spotřebitelských baterií jsou mikrotužka, tužkové baterie, monočlánek, monočlánek 
plochý, 9 voltová baterie ty mohou být zinkové, rtuťové a lithiové. Z průmyslových 
akumulátorů to jsou olověné baterie (např. autobaterie) a nikl-kadmiové baterie (např. 
nouzové osvětlení). U spotřebitelských baterií se počítá se spotřebou 6 - 7 kusů na občana 
a rok (tj. 0,30 až 0,35 kg na občana a rok), nejvíce se jedná o tužkové baterie. U autobaterií 
činí spotřeba 3 kg na občana a rok a u niklkadmiových baterií pak 0,04 kg na občana a rok. 
Stejná množství baterií a akumulátorů se potom objeví jako odpad. Ve výhledu bude 
výskyt spotřebitelských baterií a nikl-kadmiových akumulátorů klesat, u autobaterií se 
očekává opačný trend. 

Vybité a nefunkční (odpadní) baterie a akumulátory jsou vzhledem k obsahu 
toxických látek nebezpečným odpadem. Například spotřebitelské baterie obsahují v 
tisícinách % chrom, arsen, antimon; knoflíkové baterie (v hodinkách) obsahují až jednotky 
procent rtuti. Současná technologie výroby spotřebitelských baterií dává garanci, že během 
používání nedojde k uvolnění toxických látek, jiná situace však muže nastat po uložení 
takových odpadů na skládce (či spálení ve spalovně odpadu). Autobaterie se skládají ze  
60 % olova, 25 % plastu, 15 % elektrolytu (kyselina sírová); odpadní nikl-kadmiové 
akumulátory obsahují 32 % železa, 19 % niklu, 3 % plastu a pryže a 20 % elektrolytu (louh 
draselný) a jsou proto i jako odpad velmi dobře prodejným artiklem. 

  Nejpoužívanějšími způsoby sběru baterií a akumulátorů jsou sběr na stabilních 
stanovištích do speciálních kontejnerů a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou 
způsobů sběru. Speciální kontejner lze umístit na kontrolovaném veřejně přístupném místě 
(sběrný dvůr, obecní úřad). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu (mobilní 
sběr) je vhodné v menších obcích. Na vyřazené baterie a akumulátory se vztahuje 
povinnost (bezúplatného) zpětného odběru. 

  Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru 
upotřebených baterií a akumulátorů; neučiní-li tak, musí prodejce baterie a akumulátory 
odebrat sám zpět a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup 
zboží. 

Jakým způsobem nakládat s odpadními oleji 

 Mazací oleje se rozdělují na motorové, převodové, průmyslové (hydraulické, 
obráběcí, izolační) a ostatní (k výrobě plastu a pryží). Na občanské úrovni hrají hlavní roli 
motorové oleje (84 % spotřeby) a převodové oleje (16 % spotřeby). Ve výhledu bude 
výskyt odpadních motorových a převodových olejů klesat vzhledem k prodlužování 
výměnných lhůt u moderních vozidel. 

 Odpadní motorové a převodové oleje jsou nebezpečným odpadem. Během používání 
jsou oleje znečištěny mechanickými látkami (pryskyřičné kaly), produkty degradace a 
tepelného namáhání (polyaromáty) a toxickými kovy (kadmium, chróm, rtuť, olovo). 
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Chemickým postupem lze odpadní oleje vyčistit (regenerovat) avšak s ohledem na 
současné vysoké nároky na kvalitu nových mazacích olejů lze použít regenerované 
odpadní oleje pouze ke spalování. Spalování neregenerovaných odpadních olejů (malé 
kotle na odpadní oleje) s negativními důsledky na ovzduší není přípustné. 
Nejpoužívanějšími způsoby sběru odpadních olejů jsou sběr na stabilních stanovištích do 
speciálních kontejnerů a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobu sběru. 
Speciální nádobu (200 litrový sud) lze umístit na kontrolovaném veřejně přístupném místě 
(sběrný dvůr, místní autoopravna). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu 
(mobilní sběr) je vhodné v menších obcích. Tyto služby nabízí v podstatě všechny firmy 
provozující svoz komunálního odpadu. Na použité oleje se vztahuje povinnost 
(bezúplatného) zpětného odběru. Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat 
zákazníky o způsobech sběru odpadních olejů; neučiní-li tak, musí prodejce (např. čerpací 
stanice pohonných hmot) odpadní oleje odebrat sám zpět a to bez nároku na úplatu, po 
celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží. 
 

Jak nakládat se zářivkami a výbojkami 

Zářivky a výbojky jsou světelné zdroje založené na elektrických výbojích v plynech 
a parách různých kovů. Dělí se na nízkotlaké (zářivky, sodíkové výbojky, kompaktní 
zářivky, indukční výbojky) a vysokotlaké (rtuťové, sodíkové, halogenové, xenonové). U 
zářivek a výbojek se počítá se spotřebou 0,5 kusu zářivky na občana a rok a 0,2 kusu 
výbojky na občana a rok. 
Stejné množství zářivek a výbojek se potom objeví jako odpad. Ve výhledu bude výskyt 
odpadních zářivek a výbojek klesat vzhledem k prodlužování životnosti světelných zdrojů. 
Nefunkční (odpadní) zářivky a výbojky jsou vzhledem k obsahu toxických látek 
nebezpečným odpadem. K nejvýznamnějším toxickým látkám patří páry rtuti, barya, thalia 
a kadmia; aktivní látky nanesené na vnitřním povrchu (luminofor) obsahují olovo, 
antimon, indium, stroncium. Současná technologie výroby zářivek a výbojek dává garanci, 
že během používání nedojde k uvolnění toxických látek, jiná situace však muže nastat při 
rozbití trubice. Zpracování odpadních zářivek a výbojek spočívá v demontáži a mletí (se 
zachytáváním a recyklací rtuti) s následným využitím skla, hliníku (patice) a drahých kovů 
(luminofor). 

Nejpoužívanějšími způsoby sběru upotřebených zářivek a výbojek jsou sběr na 
stabilních stanovištích do speciálních kontejnerů a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace 
obou způsobu sběru.  
 

Jakým způsobem nakládat s chladničkami 

 Vzhledem ke statistickým údajům o vybavenosti domácností (153 kusů chladniček a 
mrazniček na 100 domácností) a střední životnosti zařízení (12 let) se počítá s výskytem 
odpadu v množství 0,05 kusu chladničky nebo mrazničky na občana a rok. Ve výhledu 
bude výskyt nefunkčních (odpadních) chladniček v souvislosti se zvyšující se vybaveností 
domácností stoupat. 

  Odpadní chladničky jsou vzhledem k obsahu nebezpečných látek (oleje, freony) 
nebezpečným odpadem. Odpadní chladničky obsahují především železo (55 %), barevné 
kovy (2,5 %), plasty (8 %), elektrosoučástky (12 %) a zbytek (22,5 %). Významnou 
součástí především starších zařízení jsou chladicí média na bázi chlorofluorouhlovodíku 
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(freony); tyto látky se však používaly i k nadouvání plastických izolačních hmot 
chladniček a je známo, že obsah freonu v plastech je v těchto zařízeních vyšší než v 
samotném chladicím médiu. Freony jsou významné skleníkové plyny, které přispívají k 
oteplování atmosféry. 

  Nejpoužívanějšími způsoby sběru odpadních chladniček jsou sběr na vyhrazených 
místech a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobu sběru. Vyhrazená místa 
představují jednak obecní sběrné dvory, jednak k tomu účelu mohou sloužit prodejny a 
servisní provozovny chladírenských firem (zpětný odběr staré chladničky při nákupu jejich 
značky). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu (mobilní sběr) je vhodné 
v menších obcích. Tyto služby nabízí v podstatě všechny firmy provozující svoz 
komunálního odpadu. Na chladničky vyřazené z domácností se vztahuje povinnost 
(bezúplatného) zpětného odběru. Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat 
zákazníky o způsobech sběru odpadních chladniček; neučiní-li tak, musí prodejce odpadní 
chladničky odebrat sám zpět a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez 
vázání na nákup zboží. V současné době se intenzivně rozvíjí systémy zpětného odběru 
elektrozařízení. 
 

Jakým způsobem nakládat s elektroodpady 

Vzhledem ke statistickým údajům o vybavenosti domácností a střední životnosti 
elektrozařízení (9 let) se počítá s výskytem 8 kg elektroodpadu na občana za rok. Odděleně 
od ostatního komunálního odpadu se pak seberou přibližně 2,5 kg na občana za rok. Ve 
výhledu bude výskyt elektroodpadu se zvyšující se vybaveností domácností stoupat a měl 
by dosáhnout přibližně 11 kg na občana a rok k roku 2010. [12] 

  Odpady elektrozařízení obsahují především železo (30-60 %), barevné kovy  
(5-25 %) a plasty (10-15 %); významnou součástí především starších zařízení jsou vzácné 
kovy (stříbro, zlato, platina, paladium), které určité součásti elektroodpadu činí obchodně 
zajímavým artiklem. 

  V případě obsahu nebezpečných látek (rtuť, kadmium, aktivované sklo) je 
elektroodpad nebezpečným odpadem. Nejpoužívanějšími způsoby sběru elektroodpadu 
jsou sběr na vyhrazených místech a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobu 
sběru. Vyhrazená místa představují jednak obecní sběrné dvory, jednak k tomu účelu 
mohou sloužit prodejny i provozovny servisních firem (zpětný odběr nefunkčního zařízení 
při nákupu jejich značky). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu (mobilní 
sběr) je vhodné v menších obcích. 

  Systémy zpětného odběru elektrozařízení se v současné době intenzivně rozvíjí. 
Na všechna elektrozařízení vyřazená z domácností se vztahuje povinnost (bezúplatného) 
zpětného odběru. Počínaje rokem 2005 může výrobce elektrozařízení své povinnosti 
zpětného odběru (ale také odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění) plnit buď 
samostatně nebo společně s jiným výrobcem či výrobci anebo přenesením těchto 
povinností na jinou právnickou osobu, zajištující společné plnění povinností výrobců podle 
zákona o odpadech (kolektivní systémy). 
Kolektivní systémy obhospodařují jednu nebo více skupin elektrozařízení, které v souladu 
se zákonem o odpadech představují (celkem 10 skupin): 
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− Velké domácí spotřebiče 
− Malé domácí spotřebiče 
− Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 
− Spotřebitelská zařízení 
− Osvětlovací zařízení 
− Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých  průmyslových nástrojů) 
− Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
− Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobku) 
−  Přístroje pro monitorování a kontrolu 
− Výdejní automaty 
 
 
Výrobci a dovozci elektrozařízení jsou také povinni společně financovat nakládání 
s historickými elektrozařízeními (elektrozařízení uvedená na trh do 13. srpna 2005). Při 
prodeji nových elektrozařízení pak mohou příspěvek respektive náklady na takovéto 
financování zakalkulovat do ceny a uvádět je odděleně od ceny nového zboží. 
 

Jak nakládat s autovraky 

Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které 
bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo 
věcí a jehož se majitel zbavuje nebo má úmysl či povinnost se zbavit.  

  Vzhledem ke stupni motorizace (4 mil. osobních a dodávkových automobilů) a 
průměrné životnosti automobilů v ČR (14 let) se počítá s výskytem 0,28 kusu autovraku na 
občana a rok. Ve výhledu bude výskyt autovraků stoupat v souvislosti se zvyšujícím se 
stupněm motorizace (očekává se 4,2 mil. osobních a dodávkových automobilů v provozu v 
roce 2010). 

Autovraky jsou vzhledem k obsahu nebezpečných látek (oleje a další provozní 
kapaliny, olověné akumulátory, azbest) nebezpečným odpadem. Autovraky v průměru 
obsahují 64 % železa, 10,2 % barevných kovu, 11,3 % plastu, 0,4 % pryže, 0,4 % textilu a 
kompozitních materiálů, 0,4 % skla a 13,3 % zbytku (provozní kapaliny, nečistoty, 
zkorodované části). Obsah plastů v nových automobilech neustále vzrůstá; výrobci 
automobilů mají povinnost snižovat množství toxických kovů v automobilech a také 
označovat druhy jednotlivých použitých materiálů ke snadnější orientaci při demontáži 
autovraků. Povinností zpracovatelů autovraků je odstranit nebezpečné součásti z vozidla 
tak, aby autovrak již neměl charakter nebezpečného odpadu. Následně se autovrak 
zpracovává drcením, stříháním či demontáží na oddělené druhotné suroviny (je možné 
recyklovat až 95 % hmotnosti autovraku). 
V souladu se zákonem o odpadech je každý kdo se zbavuje autovraku, povinen autovrak 
předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru výkupu autovraku (sběrná 
místa, demontážní střediska, zpracovatelská zařízení). Tento provozovatel je povinen 
převzít úplný vybraný autovrak (mj. běžné osobní automobily a lehká užitková vozidla) 
bezúplatně a předá občanovi bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku k 
následném zpracování, které je podkladem k odhlášení vozidla z centrální evidence. 

  Při zanechání autovraku na pozemní komunikaci uloží orgán obce občanovi pokutu 
až do výše 20.000 Kč (§ 69 zákona o odpadech). V současné době je možné k odstranění 
automobilů využít poměrně široké nabídky firem zabývajících se nakládáním s autovraky. 
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Výrobci automobilů jsou povinni odebírat autovraky vlastní značky. K tomu účelu je v ČR 
vytvořená síť sběrných míst a demontážních středisek specializovaných na sběr a 
zpracování autovraků. Součásti demontované z autovraků či materiálové směsi po 
rozdrcení autovraků musí zpracovatelé upravit tak, aby mohly být maximálně využity a 
recyklovány. 
 

Jak nakládat s pneumatikami 

Množství pneumatik uváděných na trh v ČR představuje ročně přibližně 50.000 tun. 
Pro rok 2010 se odhaduje zvýšení na 60.000 tun. Z celkového množství užívaných a 
skladovaných pneumatik se ročně vyřazuje přibližně na 40.000 tun opotřebených 
pneumatik (nevhodných k protektorování), tj. produkce odpadu ve výši 3,9 kg na občana a 
rok (z toho 2/3 tvoří osobní pneumatiky). Ve výhledu výskyt opotřebených pneumatik 
poroste (odhad 4,9 kg na občana a rok do roku 2010) v souvislosti s dalším růstem stupně 
motorizace v ČR. 

  Vedle vlastní pryžové hmoty (s obsahem stabilizátoru a vulkanizačních činidel) 
představuje 15-20 % hmotnosti opotřebené pneumatiky kostra (ocelový nebo textilní kord). 
Opotřebené pneumatiky jsou považovány za ostatní (ne nebezpečné) odpady. Asi 10 % 
opotřebených pneumatik se používá k výrobě pryžové drti a 50 % se spaluje v 
cementárnách; význam protektorování neustále klesá s ohledem na zvyšování nároku na 
kvalitu a vlastnosti u moderních vozidel. 

Nejpoužívanějšími způsoby sběru opotřebených pneumatik jsou sběr na vyhrazených 
místech a sběr do přistavených kontejnerů (na vymezenou dobu, poté odvoz do sběrného 
dvoru k roztřídění); nejúčinnější je kombinace obou způsobů sběru. Vyhrazená místa 
představují obecní sběrné dvory. Odběr pneumatik realizuje přední český výrobce firma 
Barum Continental v rámci povinnosti zpětného odběru. Na vyřazené pneumatiky se 
vztahuje povinnost (bezúplatného) zpětného odběru. 

Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru 
opotřebených pneumatik; neučiní-li tak, musí prodejce opotřebené pneumatiky odebrat 
sám zpět a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží. 
 

Co se zbytky léku a zdravotních předmětu 

Léky, jejich zbytky a léky s prošlou dobou používání je třeba vracet do lékárny. Tam 
se shromaždují ve vyhrazených nádobách a odevzdávají se k odbornému odstraňování jako 
nebezpečný odpad. Do lékárny se mají odevzdávat také použité injekční stříkačky, rozbité 
teploměry a další „ostrý“ odpad, který rovněž patří mezi nebezpečný. Odevzdat můžeme 
tyto nebezpečné odpady rovněž do sběrného dvoru nebo při mobilním sběru. 
 

Co se zbytky barev, laku, kyselin, hydroxidu, dalších látek a zbytky pyrotechniky 

Všechny zbytky těchto látek musíme odevzdávat do sběrných dvorů nebo při 
mobilním sběru nebezpečných odpadů. Je třeba zdůraznit, že takto máme odstraňovat i 
malé zbytky těchto látek, a to pokud možno co nejdříve. 
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Nikdy se nebezpečné odpady nesmí vyhazovat mezi směsný odpad, či tekuté látky vylévat 
do odpadu pro komunální odpadní vody nebo do půdy. Důsledky takového jednání by se 
mohly projevit i po dlouhé době jak v přírodě, tak na zdraví lidí. 
 

Je nepřípustné nebezpečné odpady a také plastické hmoty spalovat doma 

Při spalování nebezpečných odpadů a plastických hmot za poměrné nízké teploty 
v domácích topeništích, na zahradách apod. unikají nebezpečné látky, například dioxiny. 

 

3.2.Průmyslové odpady 

Na rozdíl od komunálních odpadů, ve kterých je obsah nebezpečných látek většinou 
nepatrný, lze některé odpady z průmyslu chemického i mnoha dalších průmyslových 
odvětví považovat za nebezpečné. Tyto odpady mohou být nebezpečné svým okamžitým 
působením (přítomnost toxických, výbušných či jiných látek) nebo mohou být nebezpečné 
potencionálně (možnost nekontrolovatelného průběhu chemických reakcí). 

  Nejvýznamnější podíl nebezpečných odpadů z průmyslu tvoří odpady chemické. 
Chemické odpady vznikají ovšem nejen v chemickém průmyslu, ale v celé řadě dalších 
průmyslových odvětví, ve kterých se používají toxické či jinak škodlivé chemikálie. 
 Tuhé odpady v chemickém průmyslu představují jednak nezreagované suroviny, nečistoty 
v surovinách a jednak vedlejší produkty chemických reakcí a pomocné látky pro chemické 
nebo fyzikální procesy, případně další. 

  Nebezpečné průmyslové odpady obsahují zejména organické sloučeniny. 
Anorganické sloučeniny mohou být nebezpečné tím, že představují přímé ohrožení nebo 
tím, že obsahují toxické prvky, zejména těžké kovy. Např. sloučeniny kadmia jsou 
většinou toxické. Selen je toxický ve vysoké koncentraci. Některé sloučeniny jsou velmi 
nebezpečné přesto, že sestávají z prvků, které se za nebezpečné nepovažují, např. KCN 
(vysoce toxický), HClO4 (silně reaktivní, oxidační činidlo). 

 Nebezpečné organické látky, které se mohou vyskytovat v odpadech, lze třídit podle 
funkčních skupin v jejich molekule. 
 
Kyslíkaté sloučeniny - do této skupiny patří celá řada nebezpečných látek s nejrůznější 
strukturou, jako alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a estery. 
Jako příklady lze uvést alkylalkohol, krotonaldehyd, kyselina trichloroctova, akrolein. 
Diethylether a ethylenoxid jsou výbušné i toxické. Ethery jsou nebezpečné zejména tím, že 
vytvářejí vysoce výbušné peroxidy. Rovněž ftaláty, používané jako změkčovadla plastů, se 
někdy považují za nebezpečné látky: často se nacházejí v kontaminovaných půdách a 
vodách. Mezi nebezpečné kyslíkaté látky patří rovněž fenoly, zejména vzhledem ke své 
toxicitě. [13] 
 
Dusíkaté sloučeniny - za nebezpečné se považují zvláště aminy, nitrosloučeniny 
(trinitrotoluen), nitrily (acetonitril) a nitrosaminy (karcinogenní účinky). 
 
Sirné sloučeniny - velká část těchto sloučenin je nebezpečná především pro silný, 
nepříjemný zápach. 
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Aromatické sloučenin - nebezpečné mohou být jak základní uhlovodíky (benzen) tak i 
jejich deriváty (fenol, pyridin). Polyaromatické uhlovodíky jsou mnohdy karcinogenní 
(benzoapyren). 
 
Halogenované uhlovodíky – zejména chlorované, patří k nejrozšířenějším průmyslovým 
nebezpečným látkám. Jsou velmi používanými rozpouštědly (tetrachlorethylen, 
tetrachlormethan, chlorfluoruhlovodíky). Použitá rozpouštědla a kaly patří mezi 
nebezpečné odpady. 
 
Polychlorbifenyly – tvoří zvláštní skupinu nebezpečných látek, protože se jen obtížně 
rozkládají v prostředí.     
 
Při výrobě anorganických a organických chemikálií vzniká v závislosti na charakteru 
výrob a technologií celá řada vedlejších produktů, tuhých odpadů a kalů organické i 
anorganické povahy, které lze rozdělit do tří skupin: 
 

1. nevyužitelné odpady, na kterých jsou zpracované látky vázány.(adsorbenty, ionexy) 
2. látky, které se ze surovin při jejich zpracování neoddělily, 
3. vedlejší produkty, které se zatím z ekonomických důvodů nevyužívají. [13] 

 

3.2.1. Nakládání s průmyslovými odpady 

Vzhledem k velké rozmanitosti různých sloučenin, často neznámého původu a 
složení, vyžaduje nakládání s těmito odpady specifický přístup a vždy maximální množství 
informací o jejich složení a vlastnostech. 

  Při nakládání s průmyslovými odpady je třeba vycházet z toho, že v podstatě není 
problém nějaký odpad zajistit, zpracovat, zneškodnit nebo uložit. Problém je však v tom, 
že je to třeba provést co nejbezpečněji, nejekonomičtěji a nejpromyšleněji. 

   Za nebezpečné lze považovat ty odpady, které ohrožují existenci organismů 
aktivním způsobem. Do této skupiny mohou spadat i odpady v podstatě neškodné, pokud 
vznikají pravidelně a ve velkém množství. Jinak se za hlavní nebezpečné odpady považují 
odpady radioaktivní, biologické a odpady s okamžitým nebo potencionálním chemickým 
působením. 
 
 Radioaktivní odpady tvoří samostatnou kategorii a jejich zpracováním a zneškodněním se 
zabývají speciální pracoviště, protože vyžadují vzhledem ke své mimořádné nebezpečnosti 
specifické přístupy. 

 Bioodpad tvoří rovněž specifickou skupinu, neboť jsou za určitých podmínek 
využitelné v zemědělství a jsou kompletně spalitelné. Na druhé straně jejich nebezpečnost, 
daná potenciální přítomností patogenních mikroorganismů, je odlišuje od jiných odpadů. 
 
 Odpady s okamžitým či potenciálním chemickým působením lze členit na: 

� organické, spalitelné bez komplikací, 
� organické, spalitelné se zachycováním škodlivin z exhalátů anorganické 

povahy, 
� organické, vyžadující mimořádné postupy spalování, 
� anorganické odpady. 
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Dalším kritériem posuzování problematiky průmyslových odpadů je jejich množství; 
podle toho je lze dělit na globální a lokální. Globální odpady jsou např. odpady 
z elektráren, oceláren či jiných velkých podniků. Vyznačují se tím, že jejich produkce je 
veliká, ale jejich složení je v podstatě konstantní. Lokální odpady vznikají v jednotlivých 
provozech podniků, jejich množství je menší, ale jejich složení je značně proměnlivé 
v závislosti na charakteru výrobního závodu. 
Jiným kritériem je místo vzniku odpadů. U průmyslových odpadů rozlišujeme odpady 
primární a sekundární. Primární odpady vznikají v souvislosti s technologickým výrobní  
procesem, sekundární odpady při pomocných operacích jako čištění, údržba, doprava, 
příjem surovin, balení apod. Koncentrace jednotlivých složek je v sekundárních odpadech 
značně menší než v primárních a zpracování směsi látek v malé koncentraci je obtížné. 
Naopak z primárních odpadů lze téměř vždy získat druhotné suroviny. 

3.2.2. Základní koncepce nakládání s průmyslovými odpady 

Průmyslová výroba vytváří výrobky, odpady a meziprodukty, přitom se 
spotřebovávají suroviny, energie, pracovní síla apod. Vzniklé odpadní produkty vstupují 
do průmyslových odpadních proudů a odvádějí se do odvětví zpracování odpadů k jejich 
dalšímu zpracování, přepracování a v konečné fázi k jejich uložení či zneškodnění.  

  Z hlediska nakládání s odpady jsou nejvýhodnější takové technologie, při nichž lze 
zamezit vzniku odpadů přímo ve výrobě, případně takové, u kterých lze vznikající odpady 
recyklovat. Moderní zpracovatelský závod by měl vzniklé odpady recyklovat přímo ve 
výrobě. Jedná-li se o nebezpečné odpady, je třeba je dopravit do střediska jejich 
zneškodnění. Nebezpečné odpady vznikají zvláště při těch výrobách, ve kterých se 
zpracovávají toxické chemikálie. 

  Nakládání s odpady musí být technologicky, technicky i legislativně řízeno podle 
následujících zásad, seřazených podle klesající priority. 
 
 U producenta: 
 
1. odpady nevznikají vůbec – bezodpadová či máloodpadové technologie 
2. nevznikají nebezpečné odpady  
3. nevznikají zvláštní odpady 
4. vzniká pouze minimální množství odpadů 
5. odpady se vracejí přímo do výroby 
6. odpady se vracejí do výroby po vytřídění 
7. odpady se třídí a prodávají jako druhotné suroviny 
8. toxické odpady se netoxikují 
9. objem odpadů se zmenšuje drcením, lisováním, oddělením vody 
 
Ve specializovaných provozech a zařízeních: 
 
10. odpady se přepracovávají do formy využitelné v národním hospodářství 
11. odpady se fyzikálně, chemicky či biologicky přepracovávají za vzniku energie či    
       produktů využitelných v národním hospodářství 
12. odpady se netoxikují za účelem jejich ukládání 
13. odpady se zpevňují za účelem ukládání 
14. odpady se ukládají v původní nebezpečné formě, protože žádná úprava není možná 
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3.2.3. Způsoby zpracování průmyslových odpadů 

 Dnešní vysoké nároky na zpracování odpadů vystupujících z výrobního procesu jsou 
právě důsledkem nízké úrovně vnitřní recyklace, neboť v současné době prakticky 
neexistuje systematické zpracování odpadů. Kromě velkých výrobců, kteří jsou schopni 
podstatnou část svých odpadů sami zpracovat, poroste s rozvojem moderních výrob počet 
menších výrobců, pro které vlastní využití či zneškodnění odpadů nepřichází v úvahu. U 
velkých výrobců vzniká kromě velkého objemu hlavních odpadů i značné množství 
doprovodných odpadů, které také většinou nelze vlastními prostředky zpracovat či 
zneškodnit. Rovněž ze společenské sféry přichází a dále bude přicházet množství odpadů 
v širokém sortimentu, které mají obdobný charakter jako odpady z výrobní sféry, a ty je 
třeba zpracovat týmiž postupy. 

Pro všechny takové původce bude výhodnější či bude jediná možnost přenechat za 
úhradu nebezpečné odpady specializovaným provozům a podnikům – zpracovatelským 
závodům nebo střediskům na zneškodňování nebezpečných odpadů. 

Podle složení a množství odpadů, na základě ekonomických a jiných faktorů lze 
způsoby zpracování nebezpečných odpadů rozdělit do tří základních skupin: 
 

1. omezování odpadů využitím maloodpadových technologií 
2. přeměna nebezpečných odpadů na méně nebezpečnou formu chemickými, 

tepelnými, biologickými nebo jinými způsoby zpracování 
3. konečné uložení na místech zvlášť určených pro skládky nebezpečných odpadů 

  3.2.4. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů 

Většinu odpadů z průmyslu lze zařadit mezi nebezpečné odpady. Z hlediska vzniku 
odpadu lze jednotlivá průmyslová odvětví rozdělit do 3 skupin: 
 

1. silně zátěžová – (těžební a energetický průmysl, výroba paliv, chemický průmysl, 
papírenský průmysl, průmysl metalurgický a strojírenský) 

2. středně zátěžová – (výroba stavebních hmot, průmysl kožedělný a textilní, sklářský 
a keramický, potravinářský) 

3. mírně zátěžová (dřevozpracující, textilní a polygrafický) 
 
K základním způsobům zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů patří vedle 
skládkování postupy tepelné, fyzikální, chemické, fyzikálně chemické,biologické. 
 

1. tepelné způsoby: 
�  spálení organických odpadů se zajištěným výstupem spalin podle    
       stupně nebezpečnosti 
�  pyrolytický rozklad organických odpadů 
�  tavení do strusky nebo škváry 
�  tepelný rozklad (např. kyanidů) 
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2. fyzikální způsoby: 
� odpařování 
� destilace 
� extrakce kapalným či plynným médiem 
� filtrace 
� tepelná sublimace 

 
3. chemické způsoby: 

� oxidace 
� neutralizace a srážení 
� redukce 
� chemické rozrážení 

     
4. fyzikálně – chemické způsoby: 

� speciální technologie 
� elektrokontaminace 
� odsolování 
� rozklad pomocí ionizujícího záření 
� solidifikace 

 
5. biologické způsoby: 

� anaerobní rozklad 
� bakteriální dekontaminace 

 
 
Účinný zpracovatelský postup musí být vždy kombinací několika základních postupů, aby 
procesem bylo dosaženo: 
 

a) maximálně možné využití odpadu jako druhotné suroviny nebo energetického 
zdroje 

b) produkce minimálního množství druhotných, tzv. konečných odpadů 
c) tvorba takových konečných odpadů, které není dále třeba upravovat před uložením, 

tj. odpadů tuhých, nerozpustných, nehořlavých, nebobtnavých, nesublimujících atd. 
 
Na celkovou inventarizaci produkovaných odpadů u jednotlivých původců musí nutně 
navázat další informace, které určí: 
 

a) všechny možnosti dalšího nakládání s jednotlivými odpady 
b) výstupní produkty – využitelné složky a konečné odpady 
c) způsob nakládání s konečnými odpady. [13] 
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3.3. Sběr nebezpečných složek z tuhého komunálního odpadu 

3.3.1. Jak musí obec zajišťovat sběr nebezpečného odpadu 

Některé druhy komunálních odpadů obsahují nebezpečné látky, které mohou při 
nakládání s tímto odpadem způsobit ohrožení životního prostředí a zdraví. Oddělený sběr 
nebezpečných složek a jejich oddělené zpracování toto riziko podstatně snižuje. Zákonem 
o odpadech  je proto dána obcím povinnost vytvářet podmínky pro oddělený sběr 
nebezpečných druhů komunálních odpadů. Obec je podle tohoto zákona původce 
komunálního odpadu, jehož součástí jsou i nebezpečné složky, a z toho obci vyplývají v 
souladu se zákonem o odpadech následující povinnosti: 
 
- určit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné druhy odpadu (např. zbytky barev a 
   spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla) ve stanovených termínech, minimálně však 2x     
   ročně (obec muže tento systém doplnit pravidelným mobilním svozem) a určit místa, kde    
   se nebezpečné odpady soustřeďují, 
- zabránit míšení nebezpečných odpadu navzájem nebo s ostatními odpady, 
- zajistit odvoz soustředěných nebezpečných odpadů oprávněnou osobou, 
- zjistit zda osoba, které předává nebezpečné odpady je k převzetí oprávněna, 
- vést průběžnou evidenci o soustředěných odpadech,  
- občané jsou povinni ode dne, kdy tak stanoví obec závaznou vyhláškou, nebezpečné    
   odpady odděleně shromažďovat a soustřeďovat. 
 

  Za oprávněnou osobu se považuje každá osoba, která je oprávněna k nakládání 
s odpady podle zákona o odpadech, živnostenského zákona a obchodního či občanského 
zákoníku. Obec také může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním 
svozem rovněž oprávněnou osobou. 

3.3.2.Množství odděleně sebraných nebezpečných složek 

  Na základě výsledku analýz množství a skladby komunálních odpadů prováděných 
v rámci výzkumného projektu MŽP představuje měrné množství tzv. drobného 
nebezpečného odpadu v komunálním odpadu až 2,0 kg na obyvatele a rok v městské 
zástavbě a 0,5 kg na obyvatele a rok ve venkovské zástavbě. Při započtení některých 
dalších upotřebených výrobků, obsahujících nebezpečně látky (např. olověné akumulátory, 
nedemontované chladničky, televizory) se množství zvyšuje přibližně o 4 kg na obyvatele 
a rok. Celkově se výskyt nebezpečných složek v komunálním odpadu odhaduje na                
4,5 – 6 kg na obyvatele a rok. 

  Uvedené množství nebezpečných odpadů představuje 1% až 2 % z celkové 
produkce komunálních odpadů v ČR. Jak už bylo řečeno význam odděleného sběru a 
shromaždování nebezpečných odpadů z domácností nespočívá v jejich kvantitě, ale 
zejména a jedině v jejich kvalitativních vlastnostech. Některé z těchto odpadů obsahují 
takové nebezpečné látky, které již ve velmi malém množství představuji riziko pro zdraví 
lidí a zvířat. Nehledě na to, že dochází ke kumulaci těchto látek v organismech a 
v životním prostředí. 
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3.3.3.Jak se sběr nebezpečných odpadů provádí 

 Sběr nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu je prováděn 
mobilním sběrem nebo prostřednictvím sběrných dvorů. 

1) Mobilní sběr 

Uplatňuje se zejména při sběru drobného nebezpečného odpadu z domácností. 
Mobilní sběrnou je speciálně upravený automobil, jehož vybavení musí splňovat normy 
pro přepravu nebezpečných věcí. Oprávněná osoba, provádějící sběr nebezpečného odpadu 
objíždí, podle s obcí dohodnutého a vyhlášeného harmonogramu, předem určená sběrná 
místa (stanoviště mobilní sběrny). Na sběrných místech odebírá odborně vyškolená 
obsluha od občanů nebezpečný odpad, který dále třídí do jednotlivých druhů a ukládá do 
speciálních nádob na nebezpečný odpad. 

  Odpad je přepravován do centrálních sběrných dvorů, kde je soustřeďován za 
účelem přepravy ke zpracování, k recyklaci nebo k odstranění. Mobilní sběr je vhodný 
nejen pro venkovskou zástavbu, kde menší obce nejsou vybaveny sběrnými dvory, ale také 
pro městskou zástavbu. 
 
2) Sběrné dvory 

   Jsou formou donáškového sběru komunálního odpadu. Sběrné dvory se zřizují 
především pro odkládání objemných a nebezpečných druhů komunálních odpadů. Sběr 
objemného odpadu do jednotlivě na území města rozmístěných velkokapacitních 
kontejnerů je sice občany žádanou službou, ale nereaguje dostatečně na výkyvy množství 
odkládaného odpadu. Tato nevýhoda se kompenzuje zřízením sběrných dvorů. Ve 
sběrných dvorech lze odpad třídit již při jeho odkládání. Součástí provozu centrálních 
dvorů pak muže být i odvoz objemného odpadu na vyžádání občanů. 

 Jak mají být zřizovány a vybaveny sběrné dvory 

 Při zřizování sběrných dvorů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 50/1976 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky provozu a provozní rád sběrných dvoru upravuje vyhláška č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Sběrné dvory s ohledem na relativně vysoké 
náklady by měly být umístěny v oblastech s vyšší hustotou obyvatel. Dojezdová vzdálenost 
do sběrných dvorů by neměla přesáhnout 4 km. 

Pro zřízení sběrných dvorů určených také pro příjem nebezpečných odpadů jsou 
optimální následující podmínky: 
 
-    snadná dostupnost pro pěší uživatele i nákladní automobily, 
-    pozemek o rozloze 1500 m2, optimálně 3000 až 5000 m2, 
-    napojení na již vybudované inženýrské sítě,  
-    kryté mezisklady nebezpečných odpadů, nábytku, elektrozařízení aj., 
-   zpevněná plocha nepropustná pro kapaliny, svod srážkové vody ze zpevněné plochy do    
     lapolu (případně přes kontrolní jímku do kanalizace),           
-   administrativní objekt se sociálním zařízením podle hygienických a bezpečnostních      
     předpisů. 
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Optimální vybavení sběrných dvorů 

-  2 až 3 velkokapacitní kontejnery na objemný odpad včetně pneumatik, 
-  velkokapacitní kontejner na stavební odpad (v případě, že je přípustné ve sběrném dvoře      
    tento odpad přijímat např. v omezeném množství do 200 kg), 
-  velkokapacitní kontejner na zahradní bioodpad,  
-  velkokapacitní kontejner na kovový odpad,  
-  běžné kontejnery na oddělený sběr papíru, plastu, skla (doplňkový sběr),  
-  přístřešek vybavený kontejnery na vytříděný elektroodpad, elektronický odpad a    
    nábytek 
-  mobilní nebo stabilní sklad nebezpečného odpadu.  

   Vybavení sběrného dvoru lze samozřejmě modifikovat podle velikosti spádové 
oblasti. Provozní doba ve sběrném dvoru by měla být přizpůsobena potřebám občanů. 
Dvory by měly být přístupné zejména v odpoledních hodinách a v sobotu. 

 Kolik  stojí oddělený sběr nebezpečných složek komunálních odpadu 

S ohledem na množství sebraného odpadu a na časovou náročnost mobilního sběru 
jsou měrné náklady na sběr drobného nebezpečného odpadu vysoké. Vzhledem k tomu, že 
drobný nebezpečný odpad v komunálním odpadu představuje 1% až 2 % z celkové 
produkce, náklady na jeho sběr netvoří podstatnou část celkových nákladu na nakládání s 
komunálním odpadem. Náklady se pohybují v rozpětí 10 Kč až 20 Kč na obyvatele a rok. 
Ze sběru nebezpečného odpadu nemůže obec očekávat žádný zisk. S ohledem na 
povinnosti obce ze zákona o odpadech je však nezbytné tyto náklady vynaložit. Náklady na 
sběr nebezpečných odpadů se většinou kalkulují do celkové služby nakládání 
s komunálním odpadem. Lze očekávat, že výrobci a dovozci některých výrobků budou 
postupně spolufinancovat sběr vybraných nebezpečných odpadů (včetně následné 
recyklace). Jedná se o upotřebené výrobky, které jsou zákonem o odpadech určeny k 
bezplatnému zpětnému odběru. Za tímto účelem mohou povinné osoby (výrobci, dovozci), 
respektive subjekty jejich kolektivních systému zpětného odběru, uzavírat s obcemi 
smlouvy o využití již provozovaných systému. [2] 
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4. MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ODPAD Ů 

4.1. Metody zneškodňování odpadů 

 Pro všechny kategorie odpadů platí základní pravidlo – nejprve minimalizovat vznik 
odpadu, poté hledat jejich možné následné využití a nakonec uvažovat o uložení 
minimálního množství konečného odpadu. Technologie zneškodňování odpadů je uvedena 
ve schématu. 
                                      
                                            Bezodpadové a máloodpadové technologie                   

 
Vznik odpadu   
 

                   
                   Technologie zneškodňování odpadů 
 

     � Recyklace  (opětovné využití druhotných surovin: kovy, plasty, sklo, papír) 
 
     � Biologické  - Kompostování (aerobní) 
                               
                             - Vyhnívání        (anaerobní) 
 
     � Termické    - Spalování  (oxidace- hoření) 
                               

   - Pyrolýza (redukce - zplyňování) 
                                                 
                                             -  Tabletace 
     � Solidifikace – Fixace  -  Bitumenace 
                          

    - Vitrifikace 
 
    - Cementace 

 
    � Skládkování – Bez úpravy odpadu 
          

    - S úpravou odpadu 
  
    - Paketování odpadu 
 
    - Hloubková injektáž 
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    � Fyzikálně-          - Bez úpravy odpadu 
     chemická úprava 
                                   - S úpravou odpadu 
    
                                   - Paketování odpadu 
                              

         - Hloubková injektáž 
 
Obr.č.1.   Klasifikace metod zpracování odpadů  [30] 
 

  O způsobu zužitkování či likvidace odpadních látek, mimo jiných faktorů, ve velké 
míře rozhoduje jejich degradabilita – tj. schopnost látek rozkládat se pomocí chemických, 
fyzikálních nebo biologických procesů tak, aby nemohly trvale ohrozit přirozený oběh 
látek v přírodě. 

  Pojem biodegradabilita se označuje biochemický rozklad látek způsobený 
mikroorganizmy. Mezi nevyhnuté podmínky pro rozklad látek patří dostatek vody 
(vlhkost), teplota vyšší než 40 °C, dostatek množství minerálních živin, hlavně dostatek 
fosforu a dusíku.  

4.1.1.Stabilizace a solidifikace odpadů 

Stabilizace a solidifikace je speciálním případem fyzikálně – chemické úpravy 
odpadů. Je to dynamicky se rozvíjející environmentální technologie, kterou je možné 
stabilizovat široký rozsah nebezpečných odpadů jak pevných, tak kapalných. 
 
  Stabilizace a solidifikace se používá proto, aby se dosáhlo: 
- redukce mobility anebo rozpustnosti polutantů, 
- snížení toxicity a ekotoxicita odpadu 
- usnadnění manipulace s odpadem a zlepšení fyzikálních vlastností odpadu tvorbou 

pevné matrice 
- snížení povrchu odpadu, přes který dochází vyluhováním k přestupu polutantů do 

životního prostředí.  
 
Stabilizace je založena na změně fyzikálních a/nebo chemických vlastností odpadů v 
důsledku jejich smíchání s vhodnými přísadami. V závislosti na charakteru odpadů a druhu 
použitých stabilizačních přísad dochází ve zpracovávaných materiálech ke vzniku různých 
typů fyzikálně-chemických vazeb (sorpce, pucolánové a cementační reakce, 
mikroenkapsulace). Stabilizovaný odpad může být uložen na skládku, příp. vhodným 
způsobem využit (např. k rekultivaci) bez rizika sekundární kontaminace životního 
prostředí. Ke stabilizaci se obvykle používají vhodné kombinace několika přísad, jejichž 
volba se odvíjí od charakteru zpracovávaných odpadů (složení, druh kontaminace, pH, 
zrnitost, stupeň zvodnění) a požadovaných vlastností produktu. Nejčastěji používanými 
přísadami jsou: hydraulická pojiva na bázi cementu a vápna, popílky a bentonity. [3] 
 
Solidifikace je technologický proces úpravy odpadů, spočívající v jejich stabilizaci 
vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z 
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matrice odpadu. Solidifikací dochází ke snížení rizikovosti odpadu vůči životnímu 
prostředí. [3] 

Vzniká pevné monolitické těleso, čímž dochází k podstatnému snížení specifického 
povrchu upraveného odpadu. To může, ale nemusí zahrnovat chemickou nebo fyzikálně- 
chemickou interakci mezi polutanty a pojivem. [1] 

Procesy stabilizace a solidifikace využívají jednoduchá, relativně levná zařízení pro  
manipulaci s odpadem – míchání případně hnětení velkých objemů materiálů, kalů a 
suspenzí. Výběr vhodného pojiva nebo dalších aditiv vyžaduje pochopení chemie odpadu a 
obsažených kontaminantů. 

Solidifikace odpadu je založena na zpevnění odpadu, který má původně skupenství 
plynné, kapalné či pevné pomocí matrice vytvořené anorganickou nebo organickou látkou. 
Je to tedy proces, kdy se do formy bloků nebo zrn makroskopické velikosti převádí roztok, 
suspenze, plyn adsorbovaný na vhodném sorbetu nebo jemně zrnitá pevná látka. [1] 
 

  Míra náročnosti solidifikační technologie závisí na druhu a nebezpečnosti odpadu, 
podle druhu aplikované technologie rozdělujeme postupy: 

 
a) fixace  
b) enkapsulace 
c) cementace 
d) bitumenace 
e) vitrifikace 
 
  a) Fixace je takový případ solidifikace, malé částečky odpadu reagují se složkami 
solidifikačního média chemicky nebo s nimi vytvářejí směsi. Tak je tomu např. u 
bitumenu, kdy některé organické odpady se rozpouštějí v roztaveném bitumenu a po jeho 
ztuhnutí vznikne pevná slitina. U vitrifikovaného odpadu, kdy zpevňujícím médiem je 
sklotvorný materiál, se jednotlivé atomy složek odpadů stávají součástí mřížky 
vznikajícího skla. 
 
 b) Enkapsulace je solidifikace, kdy složky odpadu nejsou schopny vytvářet sloučeniny 
nebo se mísit se solidifikujícím médiem, ale solidifikující médium obaluje malé částečky 
odpadu a tím je izoluje od životního prostředí. 
   
Případem enkapsulace je vitrifikace odpadu, obsahujícího chrom, jehož atomy nejsou 
schopny vytvářet skla silotvornými materiály, takže dochází pouze k obalení shluků 
molekul oxidu chrómu sklem. Podobným příkladem je i zavařování odpadu určité 
velikosti do obalů z termoplastů. [4] 
 
c) Cementace je postup, při kterém se odpad nebo vodná suspenze kalů nebo zahuštěného 
koncentrátu z odparek, za případného přídavku písku a retardačních činidel, mísí ve 
vhodném poměru s cementem. Získaná betonová kaše se odlévá do forem pro výrobu 
stavebních dílů jako např. tvarovek, tvárnic. Povolený obsah odpadů v betonu závisí na 
charakteru odpadů. Cementace je vhodná především pro anorganické materiály, jako 
popílek ze spalovacích procesů a odvodněné kaly z čistíren. Provádí se za normálních 
teplot s použitím běžných typů zařízení. [1] 
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d) Bitumenace vyžaduje předchozí odvodnění zpracovávaných odpadů. spočívá ve smísení 
odpadu s roztavenou hmotou, jako je např. bitumenová (asfaltová) živice, kamenouhelný 
dehet, síra apod. Bitumenace je vhodná pro fixaci kalů nebo kapalných koncentrátů, 
používá se též pro likvidaci jaderného odpadu. Provádí se za zvýšených teplot a ve 
srovnání s cementací má vzniklý produkt menší objem a nižší vyluhovatelnost.  [5] 
 
f) Vitrifikací se vytaví odpad se silotvornými látkami, např. s odpadovým sklem. Vzniklá 
frita se dá použít k výrobě např. stavebních dílů, obkládaček, potrubí apod. nebo do 
zavážek či betonu jako součást štěrku. Vitrifikace se dá použít i pro spalování organických 
matriálů za vzniku inertního skla. Při vitrifikaci popílku při 1200 °C lze získat po 
kondenzaci par chlazených vzduchem koncentrát obsahující Zn, Pb, Cu, Ag, Cd, který lze 
dále hutnicky zpracovat. Pro jednotlivé odpady je nutné odzkoušet technologické postupy 
a stanovit maximální koncentrace jednotlivých složek.  
 
 
 
 
 

 
 
Obr.č.2. Schéma solidifikace odpadů  [4] 
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Obr.č.3.   Technologický proces vitrifikace [4] 
 
 

  Solidifikace se týká procesů, které uzavírají stabilizované odpady do monolitického 
a vysoce pevného tvaru. Pohyblivost kontaminantů je omezena podstatným snížením 
povrchu vystavovaného vyluhování a izolováním odpadu do nepropustného pouzdra 

Stabilizace/solidifikace odpadů byla zavedena jako metoda k omezení jejich 
nepříznivého vlivu na životní prostředí při skládkování. Tyto procesy jsou známy již více 
než 30 let, avšak teprve v posledních letech se využívají v širokém měřítku. Zájem o tento 
způsob odstraňování odpadů neustále roste vzhledem k možnostem dlouhodobé stability 
ukládaných odpadů a schopnosti imobilizovat kontaminanty v nich. 

Stabilizaci/ solidifikaci nebezpečných odpadů je nutné pokládat za řešení otázky 
zacházení s odpady, kdy již byly vyčerpány možnosti jejich využití jako suroviny v jiných 
odvětvích, možnost jejich chemického přepracování či zhodnocení některé ze složek 
odpadu. Takovou látku je pak nutné z výše uvedených důvodů oddělit od biosféry, a to 
s výhledem na velmi dlouhou dobu. 

Solidifikační metody pro nebezpečný odpad 

Před solidifikací je potřeba na základě charakteru odpadu rozhodnout o jeho 
dlouhodobém skladování. 
  
 Existují dvě možnosti: 
 
1. nebezpečný odpad je v rámci dnešních znalostí nevyužitelný a musí se deponovat; je 

však značná pravděpodobnost, že při vývoji nových účinnějších technologií a 
využívání stále chudších rud se může ještě v budoucnu využít, 

2. nebezpečný odpad bude s velkou pravděpodobností nevyužitelný po celou dobu jeho 
nebezpečnosti. 
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Ad 1) Pro první případ je vhodná např. tabletace či briketování a vitrifikace. Cílem 
tabletace je maximálně snížit objem a aktivní povrch deponovaného odpadu. V mnoha 
případech umožní charakter předúpraveného odpadu získat jeho roztavením produkt 
podobný sklu či glazurám jen s minimálním přídavkem silotvorných nebo tavicích přísad 
(vitrifikace). 
 
Ad 2) Pro trvalé uložení se používá: 
 
a) Zpevňování odpadů hydraulickými pojivy. Pro tyto účely jsou nejčastěji používány: 
- portlandské cementy vyšších tříd 
- struskoportlandské cementy a struskové cementy s vysokými sorpčními vlastnostmi  
- speciální rychlovazné cementy jemně mleté portlandské cementy, bezsádrovcové 

cementy, hlinitanové cementy. Nevýhodou těchto postupů je, že se zvyšuje původní 
objem odpadu až dvakrát. 

 
b) Zpevňování odpadů v tuhnoucích taveninách. Při zpevňování odpadů v tuhnoucích 

taveninách se vysušený odpadový materiál vnáší do roztavených hmot, zhomogenizuje 
se a po vypuštění do vhodné nádoby přirozeným ochlazováním ztuhne. Jako variantní 
řešení existuje např. možnost mísit roztavený materiál s kapalným nebo vlhkým 
odpadem v homogenizátoru – odparce a po odstranění vody zpracovat produkt výše 
popsaným způsobem. Jako taveniny lze použít např. bitumenové (asfaltové) živice, 
kamenouhelné dehty, síru apod. 

 
c) Přednost těchto matric spočívá v dokonalém obalení částic odpadu a tím zamezení 

kontaktu s okolím. Ve srovnání s cementací mají produkty zpevňování v tuhnoucích 
taveninách mnohem větší hydrolytickou odolnost a lze dosáhnout většího naplnění 
matrice odpadem. Nevýhodou proti cementaci je naopak vyšší cena a postupný 
nedostatek ropných produktů. Síra se jako pojivo začíná v praxi stále více využívat, a 
to vzhledem k tomu, že se postupně nacházejí nové zdroje z různých technologií, 
včetně odsiřování. Bitumen je vhodný i pro povrchovou úpravu betonových obalů, 
protože zvyšuje jejich vodovzdornost. 

 
d) pro solidifikaci  (imobilizaci) odpadů před jejich trvalým uložením se využívají 

následující postupy: 
- cementace 
- bitumenace 
- vitrifikace 
- fixace do jiných vhodných materiálů 

Nové solidifikační technologie 

Většina současných stabilizačních/solidifikačních technologií je založena na použití 
portlandského cementu a jiných hydraulických pojiv. Tyto materiály s jistě budou používat 
i v budoucnu. Současně se však ve stále větší míře začínají rozšiřovat nové, vysoce 
perspektivní technologie, jako jsou sorpční technologie a technologie s použitím 
emulzifikovaných asfaltů a rozpustných fosfátů. K dalším slibným technologiím patří 
použití horkého bitumenu, modifikovaného sirného cementu, silikátů a polymerů. 



Bc. Denisa Nitschová : Možnosti zpracování nebezpečných odpadů 

2009                                                        36 

Stabilizační/ solidifikační technologie se používají především pro zpracování 
anorganických odpadů. Většinou se používají za dostatečně účinné k zadržování těžkých 
kovů a jiných anorganických materiálů v pevné matrici. Většina organických sloučenin (i 
některé anorganické) se však tímto způsobem nezachytí. Z tohoto důvodu nejsou tyto 
technologie vhodné pro odpady obsahující větší množství organických látek.  

 To vedlo k vývoji nových aditiv stabilizace s dokonalejšími sorpčními či 
povrchovými vlastnostmi. Sorpční procesy jsou založeny na zachycení kontaminantů na 
sorbetu, který je pevně zasazen v silicifikované matrici. Povrchově aktivní aditiva mají 
v molekule polární a nepolární složky, takže se jeden konec molekuly sorbuje na 
organickou látku a druhý na cementovou matrici. V obou případech je cílem zachycení a 
imobilizace organických matriálů v solidifikované matrici. Zpravidla se povrchově aktivní 
látky a sorbenty přidávají k odpadům ve formě kaše nebo vodní suspenze a jsou míchány 
před solidifikací, takže organické látky mohou být nejprve sorbovány nebo vytvářet 
komplexy. Jako sorbenty se nejvíce používají oxidy kovů, jíly, přírodní zeolity, rašelina, 
syntetické zeolity, organické polymery a aktivní uhlí.  
Perspektivní jsou zejména tzv. modifikované jíly (organofilní jíly). Sestávají z bentonity či 
montmorillonitu s ionty umístěnými mezi vrstvami hliníku a křemíku v jílech, přičemž 
nahrazují ionty kovů, které jsou v nich běžně přítomny (Li, Na, K, Mg, Ca). Amoniové 
sloučeniny (kvartérní) zvětšují vzdálenosti mezi jednotlivými vrstvami jílů, a tím umožňují 
organickým látkám proniknout do molekuly a vytvořit organickou stacionární fázi uvnitř 
částic jílu. Tím se vytvoří jíl, který má jak organické tak i anorganické vlastnosti, schopný 
sorbovat  organické látky. Organifilní jíly snadno sorbují polyaromatické sloučeniny, ropné 
zbytky.  

 Trvalé uložení imobilizovaných odpadů z přepracování nebezpečných 
průmyslových odpadů musí zabezpečit izolaci těchto odpadů na neomezenou dobu. Úniku 
nebezpečných látek z takto uložených odpadů do podzemní vody brání vícenásobný 
systém bariér. První bariérou je fixační médium, další je inženýrský systém bariér, tvořený 
konstrukčním řešením úložiště. Nejdůležitější je geologické podloží s nízkým koeficientem 
propustnosti pro srážkové a podzemní vody. 
 
Úprava odpadů před vlastní stabilizací/ solidifikací  
 

1. Převedení nebezpečné složky odpadu do málo rozpustné formy. To je 
významné hlavně v přítomnosti těžkých kovů či jiných anorganických látek. 
Těžké kovy lze srážet v alkalickém prostředí jako málo rozpustné hydroxidy.  

2. Odstranění vlhkosti či těkavých složek z odpadu. Tento proces je důležitý při 
následné aplikaci fixačních metod, založených na inkorporaci odpadu do 
roztavené hmoty (síra, asfalt), kdy by mohlo dojít k pěnění.  

3. Odstranění velmi toxické složky odpadu od méně nebezpečných látek. 
4. Převedení prstovitých, kapalných či prachových nebezpečných odpadů od 

granulované formy usnadňující dokonalejší smísení s obalovou látkou při 
solidifikaci. [1] 
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 Tab.č.1.            Charakteristika procesů uzavírání do matrice [1] 
 
PROCES CHARAKTERISTIKA TYP ODPADU 
Vitrifikace Zatavení do skla Zvlášť nebezpečný či 

radioaktivní odpad 
Mikrokapsulace Uzavření do polymerní matrice Nebezpečný odpad 

granulovaný PCB, PAU 
Makrokapsulace Obalení upraveného odpadu v blocích 

do polymerního obalu 
Nebezpečný odpad 
s vysokou vyluhovatelností 

Fixace Vytvoření matrice odpadu a pojiva Nebezpečný odpad 

Obaly na nebezpečný odpad 

Obaly pro solidifikované odpady 

  Odpad tvoří s obalem pro trvalé uložení vzájemně se ovlivňující dvojici. Pro výrobu 
obalů solidifikovaných odpadů se používají výhradně ocel a beton, který mají pro tyto 
účely nejvhodnější vlastnosti: 
 
- ocelové obaly – jejich předností je vysoká tuhost a relativně malá hmotnost, jejich 

nevýhodou je poměrně malá korozivní odolnost (maximálně 30 let ve vlhkém 
prostředí) 

- betonové obaly – jejich předností je vysoká pevnost v tlaku, velká trvanlivost a 
vodotěsnost a poměrně malá energetická náročnost jejich výroby. Jejich nevýhodou je 
malá pevnost v tahu, možnost tvorby trhlin v důsledku objemových změn a velká 
hmotnost. Nedostatky betonu lze odstranit dodatečnými úpravami – disperzní výztuží 
či penetrací makromolekulárními látkami. 

 
Pro přepravní potřeby a krátkodobé skladování jsou tedy vhodnější konstrukce 

z oceli, kdežto pro dlouhodobé skladování a ukládání je vhodnějším materiálem obalů 
konstrukční beton. U vhodně navržených betonových obalů lze předpokládat 
několikanásobně vyšší životnost proti ocelovým obalům (150 let a větší). [1] 
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 Obr.č.4.Jednorázové papírové obaly válcové [6]                

Obr.č.5. Jednorázové papírové obaly [7]                 
 

  

 

Jednorázové papírové kontejnery válcového tvaru jsou určeny ke shromažďování, 
skladování a transportu nebezpečných odpadů (laboratorní a nemocniční odpad, léky, 
injekční stříkačky apod.). Obaly jsou pro tento účel použití schváleny Státní zkušebnou v 
Praze. Po naplnění je biokontejner pevně uzavřen a připraven k likvidaci. [6] 

 

                    
 
Obr.č.6.  Mobilní sběrna nebezpečného odpadu [7]                 



Bc. Denisa Nitschová : Možnosti zpracování nebezpečných odpadů 

2009                                                        39 

 

  Systém mobilního sběru nebezpečných odpadů je velkou měrou závislý na 
používané technice. Nejčastěji využívaný systém mobilního sběru nebezpečných odpadů je 
využití natahovacího kontejneru.Tyto kontejnery mají na celé ploše podlahy vytvořenou 
záchytnou vanu s roštovou podlahou. Po celém obvodu kontejneru jsou umístěny úchyty 
ke kterým se pomocí popruhů uchycují libovolné nádoby. Tyto natahovací kontejnery lze 
dodat na libovolné nákladní auto s natahovacím zařízením (AVIA, LIAZ, IVECO ...). 
 
 
Příklady obalů na nebezpečný odpad :   
                        

 - plastová   nádoba 170 litrů 
                                    - certifikována na skladování a transport pevných                

                                         nebezpečných látek (např.zaolejovaných hadrů). 
                                - robustní konstrukce nádoby a víka umožňuje 

                                             stohování (2x)a zaručuje dlouhou životnost nádob. 
                                         - standardní vybavení:dvě plastová kola,dvě kovové    

                                                       přezky s pojistkou proti samovolnému odepnutí,těsnění 
                                                        víka 
                                                           
   
 
 

            -  provedení kontejneru umožňuje široké uplatnění 
            - vnitřní pogumovaná vanička umožňuje skladování 
               akumulátorů       
            - kontejner je vybaven aretovaným víkem a konstrukčně 
               je přizpůsoben pro manipulaci s jeřábem, nebo 
               vysokozdvižným vozíkem  
             - objem - 380 l  
                  
 

 - vhodné pro skladování a přepravu pevných a      
pastovitých látek 
 - konstrukce s ocelových nosníků a plechů,   
uzpůsobeny pro manipulaci s jeřábem nebo 
vysokozdvižným vozíkem, víko osazeno těsněním s   
pěnové gumy, aretováno v otevřené poloze 
- kapsa pro doprovodné dopisy 
- využívají se v systému ekokontejnerových nosičů, 
  pojízdných sběrnách apod. [7] 
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Obaly na odpad ze zdravotnictví:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obaly na zářivky:     
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obaly na kapalný nebezpečný odpad:  
 

 

                           

 

 

 

Nádoby na baterie: [7] 
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 4.1.2.Termické zpracování odpadů 
 

Termické metody zpracování odpadů jsou technologie, při nichž dochází k působení 
teploty na odpad tak, že je porušena mez chemické stability. Lze zde zahrnout spalování, 
pyrolýzu, zplyňování, plazmové metody, apod. 
 
 Výhody: 
- relativně dokonalé odstranění nebezpečných vlastností odpadu 
- redukce objemu odpadů 
- využívání energie  
 
Nevýhody: 
- Energetické nároky v případě záporné energetické bilance 
- Nutnost nakládání s tuhými produkty spalování (popílek, škvára 
- Produkce emisí do ovzduší  
- Vysoké náklady ( investiční náročnost, provoz spalovny, doprava odpadu, nároky na 

obsluhu apod.) 
- V případě odpadu s velkým nespalitelným podílem je velká produkce odpadu. 
 
Spalování odpadů – řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za 
stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. 
 
Pyrolýza odpadů – je tepelný rozklad organických látek za nepřístupu oxidačních médií 
(vzduch, O2, CO2, vodní pára) v reakčním prostoru, při němž se při teplotách nejčastěji  
v rozmezí 500 °C až 1000 °C výšemolekulární organické látky rozkládají na jednoduché 
těkavé produkty a koks. 
 
Zplyňování odpadů – je řízený tepelný rozklad odpadních látek při teplotách nad 800°C za 
podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, směřující k přeměně uhlíkatých 
materiálů na plynné hořlavé látky požadovaného složení. 

Pochody probíhající při spalování 

Většina spaloven má ohniště vybavené rošty, na nichž se odpady spalují. Při tom 
probíhají tyto procesy: 
 
1. Předsoušení odpadů – odpady se předsoušejí sáláním plamene z dalších pásem 

spalování a vzduchem, který se přivádí pod rošt (s teplotou kolem 1000 °C), 
2. odplyňování odpadů – sáláním plamene nebo klenby spalovacího prostoru se odpady 

ohřívají na teplotu 200 – 600 °C, přičemž již dochází k reakcím mezi kyslíkem a 
uhlíkatými látkami v odpadech, které se začínají odplyňovat a oxidovat. Vyvíjejí se při 
to hořlavé plyny, 

3. zapálení odpadů – v této fázi, jež se prolíná s druhou fází, vznikají na povrchu 
odpadového lože místní ložiska hoření, 

4. spalování plynů – lože odpadů povrchově prohořívá a dalším přiváděním spalovacího 
vzduchu vznikají nová ložiska hoření. Plyny se vyvíjejí ve větší hloubce, procházejí 
vyšší vrstvou odpadů a nad nimi vyhořívají. V samotném loži je teplota 500 – 800 °C, 
vzduch se přivádí v této fázi s přebytkem 10 – 30 %,  
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5. hoření – hoří plyny i vzniklý polokoks. Teplota se zvyšuje až na 1000 – 1100 °C, teplo 
vyvinuté v loži se odvádí spalinami, v loži vzniká popel a škvára. Přebytek vzduchu 
bývá 40 %. 

6. vyhořívání a odvádění tepla – plyny i polokoks dále vyhořívají a vzniká velké 
množství tepla, které je nutno odvádět. Spalovací vzduch se přivádí v přebytku 20 až 
40 %, teplota je až 1200 °C, musí se udržovat pod bodem tavení popela vysokým 
přebytkem vzduchu. Z roštu odcházejí popel, škvára a nespalitelné zbytky odpadů. [1] 

 
 
Druhy pecí: 
 
 1.  Roštové pece: 
 
 a) pece s pevnými rošty                    
  - rovné rošty; 
  - šikmé rošty; 
 
b) pece s pohyblivými rošty: 
  - natřásací rošty; 
  - pásové rošty; 
  - posuvné rošty; 
  - otočné rošty; 
  - válcové rošty; 
 
2. Bubnové rotační pece 
 
3. Šachtové pece: 
- kuplovna; 
- šikmá pec 
 
4. Etážové pece 
5. Muflové pece 
6. Fluidní pece 
7. Komorové pece 
8. Prostorové pece 
9. Kremační pece 
10. Speciální pece    [8] 
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    Obr.č.7. Schémata topenišť (rotační, rotační etážové, fluidní) [8]                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č.8. Etážová pec systém Lurggi  [27]    
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Obr.č.9. Schéma fluidního spalování [27]    
 

Technologie spalovny nebezpečných odpadů:  Spalovna SPOVO, Ostrava 

Celá spalovna je řízena centrálním řídicím systémem ovládaným z velínu. Důležité 
provozní údaje jsou svedeny na řídící panel, kde se nastavují zvolené parametry. Pro 
stabilizaci spalování se používá zemní plyn. Odpady jsou podávány do rotační pece přes 
její stacionární přední stěnu, která odděluje oblast spalování od okolí. Vlastní spalovna je 
souborem několika technologických stupňů , které komplexně zabezpečí manipulaci a 
bezpečné zneškodnění škodlivin, obsažených v odpadech, s využitím tepla pro výrobu 
páry. 
 
Jednotlivé technologické stupně: 

1. Příjem odpadů - odpady lze přijímat v autocisternách, kontejnerech i sudech. 
Součástí vybavení spalovny je i drtič, který umožňuje úpravu odpadů o větších 
rozměrech. Laboratoř spalovny zajišťuje analytické rozbory všech dodaných odpadů. 

2. Spalovací část - tvoří rotační pec a sekundární dospalovací komora, kde se odpady 
odstraňují při 1100 – 1200 oC. Nespalitelný zbytek odchází ve formě strusky. Zajištění 
potřebné teploty spalování při najíždění, během provozu i odstavování je dosahováno 
přídavnými plynovými hořáky. Sekundární dospalovací komora s dobou zdržení cca 2 s 
zajišťuje úplnou destrukci nebezpečných vysoce stabilních látek (např. PCB, freonů). 

3. Parní kotel - využívá tepla spalin k výrobě páry, která je využívána jednak pro 
potřebu technologie, příp. pro komerční účely a jednak pro výrobu elektrické energie, 
kterou využívá spalovna. 

4. Čištění spalin - soubor několika technologií, umožňujících odstraňovat škodliviny 
ze spalin: 

- Dvoustupňové mokré praní - v pračce prvního stupně jsou spaliny skrápěny vodou 
a dochází zde k odstranění HCl, HF, částečně i SO3 a také k odstranění zbývajících těžkých 
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kovů. Odpadní vody jsou čištěny v systému čištění odpadních vod. Druhý stupeň praní 
pomocí vápenného mléka slouží k odstranění SO2. Z důvodu vysokého podílu SO2 je tento 
stupeň praní rozdělen na dvě prací jednotky. První prací jednotka slouží hlavně pro výrobu 
sádrovce a druhá pro dosažení požadovaných hodnot emisí. Mokrý sádrovec je zbaven 
přebytečné vody v odstředivce. Odpadní voda se používá na ostřik demistrů (odlučovačů 
kapek) 

 - Dioxinový filtr - částice dioxinů a těžkých kovů jsou adsorbovány aktivním 
koksem, který se vstřikuje do proudu spalin před tkaninovým filtrem. Částice znečištěného 
aktivního koksu se pak zachytí na tkaninovém filtru. 

 - DENOx katalyzátor - z důvodu snížení obsahu NOx pod limitní hodnotu jsou 
spaliny vedeny do oblasti vstřikování čpavku a katalyzátoru SCR (selektivní katalytický 
reaktor DENOx) zařízení, kde dochází k odstranění NOx. Před SCR zařízením je 
instalován tepelný výměník typu spaliny/spaliny a hořák na zemní plyn pro zajištění 
provozní teploty v SCR zařízen. 

 Po odstranění škodlivých látek ze spalin, spaliny vycházejí komínem do ovzduší. 
Ještě před vstupem spalin do komína, analyzuje kontinuálně automaticky monitorovací 
systém obsah polutantů (HCl, CO, SO2, NOx, TOC,p rach) ve spalinách. [10] 
 
 
 

 
Obr.č.10. Schéma spalovny [9] 
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Obr.č.11. Skladování nebezpečného odpadu firmy SPOVO, Ostrava [foto autor] 
 

 

 

Obr.č.12.  Značení obalů na nebezpečný odpad [foto autor] 
 

 
 
Obr.č.13. Skladovací nádrže [foto autor] 
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4.1.3. Skládkování nebezpečných odpadů 

Skládky 

Jsou to zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na hygienická, 
geologická, hydrogeologická, geomechanická a ekologická hlediska k úplnému zamezení 
ohrožení okolního prostředí. Z hlediska stavebního jsou to technické stavby, na které jsou 
kladené velké nároky. Různými  opatřeními mají zajistit, že nenaruší reliéf okolní krajiny a 
jsou trvale odolné proti  mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům.  

Skládkou odpadů rozumíme technické  zařízení  určené k odstraňování odpadů jejich 
trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. 
Právní předpisy stanovují zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů, ve kterém jsou 
uvedeny povinnosti provozovatele skládky:  

• např. vést finanční rezervu na rekultivaci skládky, asanaci skládky; 
vybírat poplatky za ukládání odpadů;  

• archivovat evidenci uložených odpadů, dále podmínky ukládání 
odpadů. 

• stanovují poplatky za ukládání odpadů na skládky, finanční rezervu 
pro rekultivaci a asanaci skládky. 

•  
Vyhláška - dále vymezuje seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně 
které lze ukládat na skládku jen za určitých podmínek, technické požadavky na skládky a 
podmínky jejich provozu, způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti. 
Platná vyhláška č. 294/2005 Sb. ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Ukládání odpadů na skládky:  
 
     Rozdělení skládek do 3 skupin  

• Skupina S – inertní odpad  
• Skupina S – ostatní odpad  
• Skupina S – nebezpečný odpad je určena pro odpady kategorie NO 
 
Skládky odpadů v ČR: 
• Skládky nebezpečných odpadů  
• Skládky inertních odpadů (S-IO) na území ČR (stav k červnu 2007)  
• Skládky ostatních odpadů (S-OO) na území ČR (stav k červnu 2007)  
• Skládky nebezpečných odpadů (S-NO) na území ČR (stav k červnu 2007)  

 
  Skládky všech skupin odpadů mohou být budovány pouze v lokalitách, kde nejvyšší 

hladina podzemí vody je nejméně 1 m pod úrovní nejnižšího těsnícího prvku skládky. V 
odůvodněných případech hladina může být snížena gravitační drenáží, jejíž funkčnost musí 
být zajištěna po celou dobu výstavby i provozu skládky v době aktivního působení skládky 
na okolí po jejím uzavření. Konečná výška skládky musí být volena s ohledem na základní 
poměry, stabilitu svahů tělesa skládky a zapojení do krajiny. Doporučuje se odpad hutnit. 

                  Pod tělesem skládky nesmí být umístěny žádné sítě technického vybavení. 
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 Skládky dělíme podle: 
 

• druhu a způsobu uložení odpadu  
• tvaru skládek  
 

Dle druhu a způsobu uložení 
 
a) Inertní skládky  
b) Skládky zbytkového odpadu  
c) Přihrádkové skládky - Monoskládky  
d) Podzemní skládky  
e) Časově omezené skládky  
f ) Divoké skládky- „černé“ skládky 

 
 
Dle tvaru dělíme skládky:  

 
• Svahové skládky  

 

 
 

• Násypové skládky  
 

 
 

Podklady pro navrhování skládek: 

Rozsah podkladů: 

Rozsah podkladů je závislý na účelu zpracování dokumentace, skupině skládky a na 
potencionálním vlivu skládky na ŽP.  
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Hlavní podklady jsou: 
• Výsledky hydrogeologického, inženýrskogeologického a geotechnického 

průzkumu; 
• geodetické podklady;  
• klimatické a hydrologické podklady; 
• údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů;  
• údaje o existenci sítí technického vybavení a jejich ochranných pásmech; 
•  výsledky hodnocení vlivu na ŽP a další. 

 
Geotechnické podklady:  

Pro návrh a výstavbu každé skládky je nutno provést geotechnický průzkum. 
Průzkumem musí být dokumentovány a zhodnocovány: 

• celkové inženýrskogeologické poměry lokality a souvisejícího okolí;  
• geomechanická charakteristika podloží skládky; 
• hydrogeologická charakteristika hornin v povodí skládky; 
• jakost podzemní a povrchové vody. 

 
Dále musí být vypracován: 
 

• Návrh monitorovacího systému skládky;  
• zpracovány podklady pro výpočty stability pro všechny fáze budování a provozu 

skládky;  
• vypracována prognóza možných důsledků havárie skládky 

 
Geodetické podklady: 
 
Vodohospodářská mapa 1: 50000 
Účelová mapa lokality v měřítku 1:1000, se základním intervalem vrstevnic max. 1m 
Geologické a další tématické mapy 
 
Základní údaje o předpokládané skladbě a množství ukládaného odpadu 
 
Základním údajem je druh a kategorie odpadu, které budou ukládány  
Z předpokladu ročního množství ukládaného odpadu se vypočte doba plnění skládky a 
optimalizují velikosti jednotlivých etap výstavby. 
 
Klimatické a hydrologické údaje 
  
Průměrný roční srážkový úhrn 
Údaje o přívalových deštích 
Území dílčího povodí, ve kterém se skládka nachází 
Směr a síla převládajících větrů 

 
Umístění skládek: 

 
• Umístění skládky musí být v souladu se schválenou územní plánovací 

dokumentací.  
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• Součást dokumentace skládky musí být návrh ochranného pásma skládky viz. §6 
vyhlášky 132/1998 Sb. (Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona) 

• Vzdálenost skládky od zastavěného nebo k zastavění určeného území se doporučuje 
500 m, posuzuje se individuálně. 

• V normě ČSN 838030 jsou popsány vylučující kritéria pro umístění všech typů 
skládek a konkretizovány kritéria pro skládky S-OO a S-NO 

 
 
Vylučující kritéria pro umístění skládek jsou: 
 
• Územní pásma hygienické ochrany 1. stupně podzemních a povrchových zdrojů 

pitné vody, léčivé vody a minerální vody a též objektů hygienicky chráněných. 
• Území národních přírodních rezervací a památek. 
• Ochranná pásma letišť, dálkových produktovodů, telekomunikačních sítí (např. 

ochranná pásma komunikací činí 25 – 100 m). 
• Území s výskytem intenzivních svahových pohybů 

 
Podmíněně vylučující kritéria: 
 
• Územní pásma hygienické ochrany 2. stupně podzemních a povrchových zdrojů 

pitné vody, léčivé vody a minerální vody a též objektů hygienicky chráněných a 
území chráněných oblastí přirozené akumulace vod. 

• Území národních parků, CHKO, území chráněných ložisek nerostných surovin. 
• Územní celky, kde cestovní ruch a rekreace jsou rozhodujícím faktorem využití. 
• Území s nepříznivými inženýrsko-geologickými podmínkami z hlediska svahových 

pohybů nebo poddolování, zkrasovění či eroze, s neúnosnou popř. silně stlačitelnou 
základovou půdou, zátopová území, zaplavovaná při průchodu 100 leté vody. 

• Vzdálenost skládek od trvale obydlených objektů, nemocnic, objektů občanské 
vybavenosti a rekreačních objektů se doporučuje nejméně 500 m, ale vždy se řeší 
individuálně, zejména se přihlíží ke směru převládajících větrů. K izolaci skládek 
slouží ozelenění 

 Těsnění skládek: ČSN 838032- Skládkování odpadů – Těsnění skládek 

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnících systémů skládek 
odpadů, při výstavbě nových skládek i při jejich provozu,uzavření a rekultivaci. Pro návrh 
těsnících systémů norma stanoví vhodné materiály nebo jejich kombinace,parametry těchto 
materiálů i zhotoveného těsnění a metody kontroly. 
Norma neplatí pro navrhování a výstavbu podzemních skládek, pro navrhování těsnění 
nádrží na ukládání odpadů jiné než pevné konzistence a pro skládky radioaktivních odpadů 

  Těsnící systém skládky pro utěsnění dna a boků skládky se navrhuje s ohledem na     
celkové    uspořádání skládky, druhy odpadů, které budou do skládky ukládány, třídu jejich 
vyluhovatelnosti a na přírodní podmínky lokality. 
 Těsnění skládky pro uzavření skládky se navrhuje s ohledem na druh uložených odpadů a 
jejich vlastnosti, na konstrukční uspořádání skládky a na způsob rekultivace jejího 
povrchu. 
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 Těsnící systém skládky musí být z takových materiálů, aby jeho celistvost a funkce 
nemohly narušit sedání skládky a jejího podloží, účinky vnitřních a povrchových vod a 
povětrnostní vlivy, případně důsledky činnosti člověka, živočichů a rostlin na skládce i 
v jejím okolí. Jednotlivé vrstvy těsnícího systému. Jeho podloží, krycí vrstvy i systém jako 
celek musí být stabilní. [11] 
  
Typy těsnění a těsnící materiály: 
 

-Minerální těsnění je z přírodních materiálů nebo upravených zemin (např. 
práškovým nebo vodním sklem). Základním požadavkem na použité materiály do těsnění 
skládek je jejich dostatečně nízká propustnost. Zeminy použité do těsnění nesmějí po 
zhutnění vykazovat vyšší součinitel filtrace než k = 1.10-9 m.s.-1. Minerální těsnění je 
vytvořeno z jedné nebo více vrstev zhutněného materiálu. 
 

-Fóliové těsnění se používá obvykle z polyethylénu vysoké hustoty (PE-HD) 
s tloušťkou fólie 2,5 mm. Životnost takového těsnění je vyšší než aktivita skládky samotné. 
Polyethylén má dobrou chemickou i biologickou stálost. Jednotlivé pásy PE fólie, nejméně 
5 m široké, se spojují svařováním pouze odbornými svářeči. Těsnící pásy z PE-HD fólie 
musí být jako součást těsnícího systému chráněny po celé ploše geotextilií před 
mechanickým poškozením. Převážně se používá polypropylenová geotextilie s použitím 
stabilizátoru proti ultrafialovému záření.  
 
- Pro těsnění lze použít i jiné stavební materiály: 
a) rohože s bentonitovou výplní 
b) asfaltové nebo asfaltovobetonové těsnění 
c) betonové těsnění 
d) stabilizát (upravený produkt spalovacího a odsiřovacího procesu) 
 
 
Pro svislá těsnění se používají: 
 

a) hloubené nebo vrtané podzemní stěny s výplní (jílovou nebo jílocementovou, 
betonovou) 

b) stěny vytvořené injektáží [1] 
 
Těsnění dle typu skládek: 
 

• Skládky S-IO nevyžadují technickou bariéru.  
Podloží těchto skládek musí být tvořeno geologickou bariérou z hornin se součinitelem 
filtrace k<= 1.10-7 m3/s o mocnosti min. 1 m.  
 

• Skládky S-OO musí mít dvě bariéry – geologickou a mechanickou.  
Za geologickou bariéru se považuje podloží o mocnosti min. 1 m se součinitelem filtrace k 
<= 1.10-9 m3/s.  
Pokud geologická bariéra tuto podmínku nesplňuje, může být uměle doplněna vrstvou, 
jejíž parametry musí splňovat podmínku, že teoretické množství vody na 1 m3 činí 3.10-9 
m3/s. Tloušťka vrstvy by neměla být < 0,5 m, ve zdůvodněném případně mohou být pro 
doplnění použity i jiné těsnící prvky. 
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• Pokud tloušťka vrstvy je menší než 0,5 m, musí být skládka vybavena 

monitorovacím systémem podle ČSN 838036, kterým se ověřuje celistvost.  
• Jako technická bariéra musí být použito fóliové těsnění, jejíž parametry jsou v ČSN 

838032.  
• Požadavky na technickou bariéru musí být splněny na celé ploše, ve které se těleso 

skládky stýká s terénem. 
• Skládky S-NO musí mít nejméně dvě bariéry- geologickou a technickou. Mocnost 

min. 5 m, k<= 1.10-9 m3/s, teoretické množství vody 2.10-9 m/s. [11] 

Odvodnění skládek: 

 Těsnění dna a bočních stěn skládky vytváří vodotěsnou vanu. Dešťová voda, která 
prosákne odpadem, se shromažďuje na dně tělesa skládky a je nutno ji odvádět. Proto musí 
být na dně skládky vybudován odvodňovací systém- drenážní systém. 
Drenážní systém je soustava liniových a plošných drenážních prvků, zajišťujících jímání a 
odvádění průsakových vod. Odvodnění musí splňovat trvale svou funkci, protože pozdější 
opravy nejsou možné. 
  
   Odvodňovací systém skládky tvoří: 
 
- Plošné drény- tvoří filtračně stabilní a vodu propouštějící vrstva tloušťky ≥ 30 cm 

praného štěrkopísku nebo drceného kameniva, kterým je pokryto dno a svahy skládky. 
- Trubní drény 

• Sběrný drén- pro zachycení a vedení průsakové vody z tělesa skládky. 
Drény jsou z PE-HD tlakových perforovaných rour Ø 200 ÷ 250 mm. 
Perforace rour je ze 2/3 až ¾ obvodu. Drenážní roury se kladou  zásadně do 
plošného drénu. 

• Svodný drén- trubní drén odvádějící průsakové vody ze skládky do jímky. 
Do něj jsou zaústěny sběrné drény odvodňovací studně. 

Jímky průsakových vod- uzavřené nebo otevřené nádrže. Konstrukčně musí 
vyhovovat charakteru průsakových vod z hlediska nepropustnosti a chemické 
odolnosti. Materiál – vodotěsný beton opatřený vhodným nátěrem nebo 
plastovou fólií. Znečištěná voda z jímky se čistí v čistírnách odpadních vod.  
 
 

- Drenážním vedením se ze dna skládky odvádí dva druhy vod: 
 

• Znečištěná průsaková voda z prostor, kde je ukládán odpad 
• Povrchová (dešťová voda) z prostoru skládky, kde se zatím odpad neukládá. 

  
 

• Do skládky nesmí přitékat povrchová voda z okolí. Pokud se za tímto účelem 
navrhují záchytné příkopy, musí být dimenzována na 100-letý průtok.  

• Všechny skládky musí být vybaveny vnitřním drenážním systémem, který odvádí 
průsakové vody mimo těleso skládky.  

• Drenážní systém se pokládá na těsnění a je obvykle tvořen plošným prvkem, 
doplněný trubkovými drény.  
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• Drenážní systém musí být funkční po celou dobu provozu skládky. 
• Skládky S-IO musí být opatřeny plošným drenážním prvkem z materiálu 

zaručujícího filtrační součinitel k>= 1.10-4 m/s o tloušťce min. 0,3 m. 
• Skládky S-OO a S-NO, dop. tloušťka 0,5 m, pokud je menší (min. 0,3 m) musí být 

doplněna sběrnými trubními drény.  

Vybavení skládek: 

Vybavení skládek S-IO se navrhuje individuelně, přihlíží se k množství ukládaného 
odpadu a celkové kapacitě skládky. 
 
  Skládky S-OO a S-NO musí být vybaveny: 
Provozní a sociální objekt; zařízení na kontrolu hmotnosti odpadu; zařízení na čištění 
svozových vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci (pokud se pohybují po tělese 
skládky) 
 
 
  Vybavení S-NO se posuzuje individuálně: 
Skládky musí být vybaveny proti vstupu nepovolaných osob a nekontrolovanému užívání. 
Skládky musí být po celém obvodu opatřeny oplocením o výšce min. 2 m nebo jinou 
účinnou zábranou vstupu. 
 
  
Tab.č.2. Klasifikace skládek s ohledem na souhrn možností nebezpečí uloženého 
              odpadu [10]    
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Podkladové těsnění s drenážní vrstvou.  
a) Dvouvrstvé minerální těsnění 1,2) s plošnou 
drenáží (3).  
b) Jedna část minerální vrstvy je nahrazena 
těsnícím pásem z polyetylénu 2,5 mm spolu      
s  geotextilí (4)     

 
 

 
 
Podkladové těsnění s drenážní vrstvou pro 
skládku 4. třídy. 
a) Třívrstvé minerální těsnění (1,2,3) 
s plošnou drenáží(4).b) Jedna vrstva 
min.těsnění je nahrazena těsnícím pásem 
z polyetylénu 2,5 mm spolu s geotextílií:(5). 
                                                                    

 
 

Podkladové těsnění s drenážní vrstvou 
pro skládku 5. třídy.  
Skládá se z třívrstvého minerálního 
těsnění (1,2,3) a těsnícího pásu z 
polyetylénu 2, mm spolu s geotextílií (4). 
Horní vrstvu tvoří                                                                                             
plošná drenáž (5). 
 
 

   
 
 
 Dvojitý systém podkladového těsnění skládky.  
a) Trojité minerální těsnění (1,2,3), těsnící pásy z PE - 
HO spolu s geotextilií (4), drenážní vrstva s kontrolním 
odvodněním - kontrolní systém (5), druhá vrstva těsnícího 
pásu (4), horní drenážní vrstva s hlavním odvodňovacím 
systémem (5).  
b) Od varianty a) se liší větším počtem vrstev minerálního 
těsnění (1,2,..., x).  [11] 
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4.1.4. Ukládání nebezpečných odpadů do podzemí 

Vyspělé průmyslové státy, a tedy i Česká republika, produkují stále ve větší míře 
odpady nebezpečné povah. Zatímco v zahraničí je problematice likvidace a deponování 
těchto materiálů věnována stále větší pozornost. Stačí zaměřit pozornost na jaderné 
elektrárny, konkrétně na jejich stavbu. Jejich životnost je řádově v desítkách let, ale 
pozornost věnována odpadům je minimální. Tyto odpady musíme izolovat od biosféry 
často na velmi dlouhou dobu. 
Problematika zacházení s nebezpečnými odpady, jejich ukládání nebo likvidace, je otázkou 
velice složitou, zasahující do nejrůznějších sfér života. Řešení této problematiky znamená 
mezioborový přístup, zastoupení celé řady vědeckých disciplín a průmyslových odvětví. 
 
Charakteristika: 

  Jednou ze zásadních otázek problematiky zacházení s nebezpečnými odpady je 
jejich definice, vymezení kritérií, podle kterých je budeme posuzovat. Pojem nebezpečný 
odpad totiž může být a také většinou je pojem relativní.  
 Nebezpečí těchto látek je znásobeno tím, že některé ze škodlivin působí pomalu ve 
složitých mechanizmech, a to již při koncentracích 10-4 mg.l-1 a nižších.  
  
Ze zahraničních zkušeností můžeme nebezpečné látky rozdělit na tyto hlavní skupiny: 

� Nebezpečné chemické látky 
� Biologicky závadné látky, 
� Radioaktivní látky 
� Hořlaviny 
� Méně nebezpečné odpady, jako např. vysoce mineralizované nebo termální 

vody, jejichž nebezpečí spočívá ve velkých produkovaných objemech. 
 

 Každá z těchto skupin nebezpečných látek je velmi specifická svým charakterem, a 
proto je nutno i při jejich deponování přihlížet k těmto zvláštnostem. Za zvláštní skupinu je 
možno považovat odpady radioaktivní, jelikož jejich nebezpečnost v závislosti na poločasu 
rozpadu klesá. Toxické látky zachovávají svou nebezpečnost prakticky na neomezenou 
dobu, látek radioaktivních se dá předpovědět, na jak dlouhou dobu je nutno odpad izolovat 
od biosféry. Tyto látky můžeme ukládat do takového prostředí, o kterém víme, že zaručí 
bezpečnost po celou dobu „životnosti“ radioaktivních odpadu. 
U odpadů toxických je situace jiná. Protože jedy zůstávají jedy po neomezenou dobu, dají 
se pouze sládkovat, tedy izolovat je od biosféry na dobu, dokud nebude možno tento odpad 
nějakým způsobem dále zpracovat či likvidovat. Proto musí jít o tzv. otevřený skládkovací 
systém, který je pod kontrolou a ze kterého se dá odpad znovu vyjmout. 

 V současné době je podstatně více zkušeností s výstavby úložišť radioaktivních 
odpadů než se skládkami odpadů toxických. Je důležité uvést zkrácenou verzi klasifikace 
radioaktivních odpadů: 
 

1) Vysoce radioaktivní látky s dlouhou dobou rozpadu. Charakteristické vysokou 
hodnotou beta a gama záření, radiotoxicitou a tepelným zářením; významná je 
hodnota záření alfa. Vznikají jako přímý produkt spalování v jaderných 
elektrárnách a vzhledem k jejich vysoké radioaktivitě je sporné, zda se má tato 
látka již za odpad považovat. 
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2) Středně radioaktivní látky s dlouhou dobou rozpadu, významná aktivita alfa záření, 
střední beta a gama, střední radiotoxicita, nízké tepelné záření. Jsou  to například 
obaly palivových článků a s nimi spojené technologické zařízení. 

3) Nízkoradioaktivní látky s dlouhou životností, materiály emitující radionuklidy, jako 
je neptunium, plutonium, americium, curiím s nízkou úrovní záření beta a gama i 
radiotoxicitou a nevýznamnou tepelnou radiací. 

4) Středně radioaktivní látky s krátkou dobou rozpadu, se střední dobou rozpadu, se 
střední úrovní záření alfa a nízkým tepelným zářením. 

5) Nízkoradioaktivní látky s krátkou dobou rozpadu, s nízkou hodnotou beta, gama i 
alfa záření, nízkou radiotoxicitou a nevýraznou tepelnou radiací. Látky skupiny 4 a 
5 jsou produkovány i mimo jaderné elektrárny, např. při výrobě izotopů ve 
výzkumu, medicíně i v průmyslu. 

 

Možnosti likvidace, skládkování a ukládání nebezpečných odpadů 

Většina vyspělých zemí se začala této problematice věnovat již koncem 70. let. 
Tehdy byly zahájeny výzkumné programy, zabývající se těmito otázkami. Dnes je možno 
výsledky shrnout zhruba do těchto závěrů: 
 
- Celosvětovým trendem je minimalizovat objem nebezpečných odpadů na nejmenší 
možnou míru zaváděním nových, tzv. bezodpadových či spíše maloodpadových 
technologií. Objemy těchto látek, které se stávají v současné době neupotřebitelné, se 
moderními postupy snižují na minimum.  
- Nejčastějším způsobem snižování objemu nebezpečných odpadů je jejich termický      
rozklad. Například pro spalování polyaromatických uhlovodíků a polychlorbifenylů je 
nutno použít teplot vyšších než 1300 °C a v případě dioxinu a některých pesticidů je nutno 
přistoupit i k likvidaci radioaktivním rozkladem (gama záření). Jinak vznikají další 
škodliviny, které unikají do ovzduší. 

Termický rozklad je v současné době nahrazován některými novými postupy. 
Toxické chemikálie, jako je benzen, toluen či xylén, se například oxidují na vodu a oxid 
uhličitý zvlášť vyvinutými mikroorganismy, kdy dochází k tzv. biodegradaci. Účinnost 
této technologie při likvidaci různých typů uhlovodíků je 65 %. 
 
 V současné době se používají zhruba tři základní typy deponování: 

� injektáž do horninového prostředí, 
� skládky odpadu mělko pod povrchem 
� deponie hlubinného typu 
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Tab.č.3. Typy podzemního ukládání a jejich použitelnost s ohledem na charakter  
              odpadní látky [12]    

 
   
Injektáž do horninového prostředí 

Prvním způsobem deponování nebezpečných odpadů je jejich přímá injektáž do 
horninového prostředí ze speciálních hlubokých vrtů. Podmínkou tohoto způsobu 
deponování je existence uzavřené hydrogeologické struktury, oddělené od aktivního oběhu 
podzemní vody. Prostředí pro injektáž musí mít na jedné straně dostatečně vysokou těsnící 
schopnost, na druhé straně však i možnosti akumulační. Pokud druhý požadavek není 
splněn, přistupuje se k rozpojení horninového masivu například hydraulickým štěpením.  

 
 
 
1) izolační vrstvy (izolátory) 
2) korektorská poloha 
3) vrt pro injektáž 
4  provozní objekt 
 
 
Obr.č.14. Ideové schéma injektáže do 
vhodné geologické struktury [12]    
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Výhodou injektáže jsou relativně nízké finanční náklady, které se omezují jen na 
vybudování injekčních vrtů, jejichž hloubka se pohybuje od 500 do 1000 m, a na 
monitorovací síť pro sledování fyzikálních a chemických změn v injektované struktuře. 

 Na druhé straně však má injektáž i celou řadu nevýhod. Látky dnes považované za 
odpad se mohou za několik let stát novou surovinou. Při injektáži je však odpadní látka 
většinou navždy ztracena a její využití v budoucnosti je tak znemožněno. Další nevýhodou 
je podstatně menší stupeň ekologické bezpečnosti, protože ani sebepodrobnější vědecký 
průzkum dané lokality nemůže zaručit směr a rychlost šíření kontaminantů na tak dlouhou 
dobu, jako jsou často požadované tisíce let. Proto je tento způsob deponování vhodný 
pouze pro odpady méně nebezpečné, jako jsou termální a silně mineralizované vody nebo 
nízkoradioaktivní odpady. Schopnost jejich šíření je navíc v některých případech 
omezována rychle tuhnoucími injekčními směsmi. [12] 

Skládky odpadů mělko pod povrchem 

 Bezpečnější, i když finančně nákladnější, je ukládání nebezpečných odpadů do 
řízených skládek nebo skládek budovaných mělce pod povrchem. 

 
Příklad deponace odpadů na skládce v USA: 

 V prostředí nerozpustných křídových jílovitých slínovců s vysokou absorpční 
schopností a mocností od 230 do 300 m, se budují asi 35 m hluboká skládková pole o 
rozměrech 400 x 300 m. Dna polí jsou pokryta drenážním systémem prokládaným fóliemi 
z polyethylénu a zhutněným jílem. Na takto připravené dno se kladou sudy s předem 
upraveným toxickým odpadem, umožňující eventuelně znovu využití odpadu 
v budoucnosti. Sudy jsou překryty zhutněným slínem a celá skládka se nachází pod 
plastovými fóliemi a je zatravněna vrstvou půdy. V okolí skládky je vybudován dvojitý 
monitorovací systém. První, sestávající z vrtů do hloubky okolo 70 m, by indikoval 
okamžitý únik. Druhá skupina vrtů o hloubce 250 m zasahuje až do podloží slínovcové 
formace. Přírodní pozadí (kvalita ovzduší, povrchových vod i srážek) je monitorováno i 
v širším okolí.  
 

   
  
 

1) indikační vrstvy 
2) izolační horninová 

vrstva 
3) potenciálně ohrožený 

kolektor 
4) skládka mělko pod 

povrchem [12]    
 
 
 
 

Obr.č.15.  Příklad skládky odpadů mělko pod povrchem [12]    
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1) zachytávání povrchové   
    vody   
2) vsakující voda    
3) hladina spodní vody 
4) příkryvný násyp 
5) stropní utěsnění skládky 
6) utěsnění boků    
7) drenáž 
8) utěsnění základny 
9) proudění spodní vody 
10) odpady    

 
 
Obr.č.16.  Konečná fáze úpravy lože pro ukládání odpadů s utěsněním vůči 
                 spodní vodě [12]    
 
 

Skládka hlubinného typu 
 

 
 
  1) nepropustná poloha hornin 
  2) podzemní úložné prostory 
  3) přístupová šachta 
  4) povrchové objekty  [11]    
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.17. Schéma hlubinné skládky pod mocnou nepropustnou polohou hornin [11]    
 

 Třetím způsobem, finančně nejnáročnějším, vhodným proto především pro 
deponování materiálů vysoce nebezpečných, kladoucích zvláště vysoké nároky na 
bezpečnost uložení, jsou skládky a úložiště hlubinné.  
Relativně nejsnáze budovatelné jsou skládky, které využívají staré opuštěné důlní prostory. 
Námitkou zásadního charakteru proti těmto deponiím je skutečnost, že dobývacími 
pracemi došlo k značnému porušení okolního horninového masivu, takže zaručit těsnost 
prostředí je velmi komplikované.  Podstatně bezpečnější jsou budované speciální kaverny 
v terénu hornickou činností nedotčeném. Na obrázku č. 17 je ideové schéma hlubinné 
skládky pod mocnou nepropustnou vrstvou. 

  Úložiště pro vysoce radioaktivní odpady, je důlní dílo v hloubce 1200 m. Odpad se 
ukládá do 6000 válců z borosilikátového skla a ocelových obalů, které se spouští jednou ze 



Bc. Denisa Nitschová : Možnosti zpracování nebezpečných odpadů 

2009                                                        60 

dvou hlubinných šachet do bočních tunelů, kde se obklopí bentonitovou směsí. Pro nízko a 
středně radioaktivní látky slouží jiný typ úložiště – horizontálně přístupný systém tunelů, 
vybudovaný ve slínech několik set metrů pod vrcholkem hory. Přístupový tunel vede 
k jednotlivým zásobním tunelům, jejichž stěny tvoří až 80 cm silná stěna z betonu. Do 
těchto prostor je radioaktivní materiál ukládán zalitý v betonových blocích. [12] 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

5.1. Cíl praktické části 

 Cílem praktické části diplomové práce bylo posoudit rozbory konkrétních vzorků 
odpadů ve vztahu k možnému ukládání odpadů na skládky. Vzorky byly poskytnuty 
skládkou odpadů v Horním Benešově (společnost Van Gansewinkel). Rozbory vodních 
výluhů konkrétních odpadů byly posouzeny s limitními hodnotami, uvedenými v příloze 
č.2, vyhl.č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.      
Posouzením bylo zjištěno, zda je možno konkrétní odpad ukládat na skládky, určit 
konkrétní skupinu skládek, příp. doporučit způsob dalšího zpracování odpadu před jeho 
uložením. 
 
 
Tab.č. 4. Konkrétní vzorky odpadů [autor]    
 

Název odpadu Kód odpadu 
Odpady z čištění odpadních plynů 

obsahující nebezpečné látky 
10 01 18 

Pevné odpady z čištění plynů obsahující 
nebezpečné látky 

10 02 07 

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 
obsahující nebezpečné látky 

10 02 13 

Prach z čištění spalin obsahující 
nebezpečné látky 

10 09 09 
 

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 
11 01 98 

 
Kaly a filtrační koláče obsahující 

nebezpečné látky 
11 01 09 

 
Odpadní materiál z otryskání 

 
12 01 16 

 
Upotřebená filtrační hlinka 

 
19 11 01 

 
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

 
11 02 07 
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5.2. Postup praktické části 

 Po získání vzorků bylo zjištěno, dle Katalogu odpadů a katalogového čísla, že se 
jedná o nebezpečné odpady (NO). Rozbory vodných výluhů vzorků byly posouzeny dle 
bodu č. 9b) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., kde jsou stanoveny podmínky a 
kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-nebezpečný odpad (S-NO). Zde je 
stanoveno, že vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 
8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze 
č. 2 pro výluhovou třídu číslo III.  

 Hodnoty výluhů byly porovnány s limitními hodnotami, byli stanoveni ukazatelé, 
v kterých  byly hodnoty výluhů překročeny, a tudíž nesplňují hodnoty limitní. Pro tyto byla 
navržena stabilizační metoda. 
 
 
5.3.  Hodnoty a výsledky analýz vzorků 
 
                                                                       Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 
 

Tabulka č. 2.1 
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti 

 
Třídy vyluhovatelnosti 
     I                      II a     II b                  III Ukazatel 
mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC (rozpuštěný organický uhlík) 50 80 80 100 
Fenolový index 0,1    
Chloridy 80 1500 1500 2500 
Floridy 1 30 15 50 
sírany 100 3000 2000 5000 
As 0,05 2,5 0,2 2,5 
Ba 2 30 10 30 
Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 
Cr celkový 0,05 7 1 7 
Cu 0,2 10 5 10 
Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 
Ni 0,04 4 1 4 
Pb 0,05 5 1 5 
Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 
Se 0,01 0,7 0,05 0,7 
Zn 0,4 20 5 20 
Mo 0,05 3 1 3 
RL (rozpuštěné látky)1) 400 8 000 6 000 10 000 
pH  ≥ 6 ≥ 6  
Poznámka k tabulce č.2.1  
Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty 
koncentrací síranů a chloridů.  
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Vzorek číslo 1. 
 
Druh odpadu: Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky 
    Původ odpadu: Čištění plynů z likvidace starých výbušnin střelných zbraní v malé      
    komoře 
Katalogové číslo : kód 10 01 18 
Původce odpadu: ZEVETA AMMUNITION a.s., Bojkovice 

Firma ZEVETA AMMUNITION a.s. se zabývá vývojem a výrobou munice. Disponuje 
vlastní vývojovou základnou zaměřenou na konstrukční a technologický vývoj nových 
pyrotechnických výrobků nebo výrobků speciálního charakteru. Součástí vývoje jsou i 
inovace stávajícího výrobního sortimentu, kde jsou používány novodobé prvky snižující 
ekologickou zátěž. Zvláštní důraz při vývoji je věnován rozsáhlému testování jednotlivých 
komponentů, prvků, skupin a výrobků v širokém spektru možných prostředí a vlivů s cílem 
jednak minimalizovat možné provozní havárie při výrobě, ale i dosažení maximální kvality 
a životnosti výrobku. Technologický vývoj rovněž zabezpečuje vývoj technologií na 
ekologickou likvidaci nepotřebné vojenské munice na pracovištích. [15] 
 
 
Analýza odpadu z firmy ZEVETA AMMUNITION a.s. 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

8,04 
0,08 
 
<0,15 
 
0,017 
0,69 
<0,001 
<0,02 
0,03 
<0,0005 
<0,02 
0,08 
0,026 
0,011 
0,27 
<0,02 
5 468 
 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

  
 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 2 
 
Druh odpadu: Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky 
Katalogové číslo: kód 10 02 07  
Původce odpadu: Mittal Steel Ostrava a.s., Ocelárna  
                              

 Firma Mittal Steel Ostrava a.s. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především 
na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 
Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 
produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou 
v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. [16]                                   
Předchůdkyní společnosti byla NOVÁ HUŤ, a.s. Od 11. 4. 2003 byl subjekt přejmenován 
na ISPAT NOVÁ HUŤ a od 3. 5. 2005 je zapsán pod současným názvem. Společnost je 
hutním kombinátem s uzavřeným výrobním cyklem. Energetika představuje rozsáhlý 
energetický komplex průmyslové energetiky. Převážná část dodávek energetických médií 
směřuje ze závodu 4 – Energetika, do ostatních závodů společnosti. Společnost je 
licencovaným výrobcem elektřiny. [17] 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

29,6 
0,08 
 
5,55 
 
<0,027 
0,286 
<0,0015 
7,57 
0,025 
0,0007 
<0,007 
2,23 
<0,022 
0,213 
1,5 
 
 
12,41 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Nevyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný 
odpad, dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v hodnotě chrómu (Cr). 
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Vzorek č. 3  
 
Druh odpadu: Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky – jemné   
                       kaly 
Katalogové číslo: kód 10 02 13 
Původce odpadu: ENVIFORM,s.r.o Třinec- Staré Město 

Společnost ENVIFORM, s.r.o.  založena v roce 1999 (dříve Třinecký Vkus, s.r.o.). 
Společnost poskytuje prostřednictvím outsourcingu či dílčích objednávek poradenské a 
speciální laboratorní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 
požární ochrany (PO), pracovního prostředí, ekologie, systému jakosti, metrologie, 
zkušebnictví a osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).  [18] 
 
 
Analýza odpadu z firmy ENVIFORM, s.r.o.   
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

<1,0 
<0,050 
82 
3,8 
70 
<0,005 
0,41 
<0,0005 
<0,05 
<0,03 
<0,001 
<0,02 
 
 
 
 
 
 
12,0 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 4 
 
Druh odpadu: Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 
  Původ odpadu: Čištění spalin z rotační pece 
Katalogové číslo: kód 10 09 09 
Původce odpadu: SLEZSKÝ KÁMEN a.s., Jeseník 
 

SLEZSKÝ KÁMEN a.s., je společnost zabývající se těžbou a zpracováním  
kamene. [19] 
V současnosti provozuje 3 největší žulové lomy na Jesenicku, dále lomy na tmavý a světlý 
mramor, a v neposlední řadě lom na zelený těšínský pískovec. [20]                               
SLEZSKÝ KÁMEN a.s. má zodpovědný přístup k životnímu prostředí, jehož cílem je 
ochraňovat lidi a životní prostředí proti rizikům, plynoucím z aktivit organizace, posilovat 
´veřejné blaho´ a dodržovat principy trvale udržitelného hospodaření. EMS – environment 
management system je certifikován podle mezinárodní normy ISO 14001. [21]                            
 
 
Analýza odpadu z firmy SLEZSKÝ KÁMEN a.s. 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

36,8 
 
 
0,22 
 
0,02 
0,35 
<0,001 
<0,02 
<0,02 
<0,0005 
<0,02 
0,23 
<0,005 
<0,01 
0,03 
1,71 
4 860 
 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 5 
 
Druh odpadu: Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 
  Původ odpadu: Odpad z povrchové úpravy kovů 
Katalogové číslo: kód 11 01 09 
Původce odpadu: GALVAN CZ, s.r.o., Ostrava- Přívoz 

Hlavní činností firmy GALVAN CZ s.r.o. je povrchová úprava kovů, především 
galvanické pokovení zinkem a zinkoslitinou. Základním předpokladem kvality je dokonalá 
předúprava, po které následuje galvanické pokovení, které spočívá v elektrolytickém 
nanášení zinku nebo slitiny zinku. Obvykle se vrstva zinku vytvrzuje vrstvou chromátu 
(pasivací). Zboží je povrchově upravováno na galvanických linkách. Proces je 
automatizován a řízen počítačem. Vysoká kvalita této povrchové úpravy zvyšuje užitné 
vlastnosti výrobku, a tím i jejich konkurenceschopnost na vnitřním i světovém trhu. 90% 
produkce míří k zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu. [22]   
 
Analýza odpadu z firmy GALVAN CZ s.r.o. 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

71,2 
 
 
1,24 
 
<0,01 
<0,2 
<0,001 
0,02 
0,1 
<0,00005 
<0,02 
<0,02 
<0,005 
<0,01 
2,94 
0,16 
4 420 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 6 
 
Druh odpadu: Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 
Katalogové číslo: kód 11 01 98 
Původce odpadu: areál firmy Vítkovice – Envi,a.s., Ostrava – Vítkovice,  

Společnost VÍTKOVICE – ENVI, a.s. byla založena 01.01.2004 rozhodnutím 
představenstva VÍTKOVICE, a.s. z 19.12.2003. Tato společnost vznikla vkladem dvou 
samostatných středisek, které mají svou samostatnou historii.  

 Výrobky a služby:  

� Smaltované nádrže  
� Čistírny odpadních vod (ČOV)  

� Bioplynové stanice  

� Montáže ocelových konstrukcí  

� Žárové zinkování  

� Povrchové ochrany  

� Ocelové konstrukce - Ohýbárna trubek  

�  Energetické strojírenství   [23]    

 
Analýza odpadu z firmy VÍTKOVICE – ENVI, a.s.  
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

1,1 
<0,01 
5 
35,4 
<20 
0,057 
2,14 
<0,0015 
<0,004 
<0,006 
<0,0004 
0,027 
<0,014 
0,755 
<0,005 
0,011 
0,138 
1 000 
9,93 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Nevyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný 
odpad, dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v hodnotě  antimonu (Sb). 
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Vzorek č. 7 
 
Druh odpadu: Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky  
Katalogové číslo: kód 11 01 09 
Původce odpadu: Pars nova a.s., Šumperk 

Firma Pars nova a.s. je stabilní a zkušený partner v oblasti modernizací, rekonstrukcí, 
oprav a výroby kolejových vozidel  

Hlavní činností firmy jsou: 

• modernizace,  
• rekonstrukce,  
• hlavní a periodické opravy,  
• opravy násilných poškození,  
• výroba konstrukčních celků,  
• výroba náhradních dílů železničních kolejových vozidel a tramvají. [24] 

 
Analýza odpadu z firmy Pars nova a.s. 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

7,3 
 
<5,0 
0,20 
230 
0,020 
0,044 
<0,0020 
0,16 
<0,0020 
<0,0020 
<0,0030 
0,020 
<0,020 
<0,020 
0,055 
<0,0030 
446 
7,67 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 8 
 
Druh odpadu: Odpadní materiál z otryskání 
Katalogové číslo: kód 12 01 16 
Původce odpadu: Pars nova a.s., Šumperk 

Firma Pars nova a.s. je stabilní a zkušený partner v oblasti modernizací, rekonstrukcí, 
oprav a výroby kolejových vozidel  

Hlavní činností firmy jsou: 

• modernizace,  
• rekonstrukce,  
• hlavní a periodické opravy,  
• opravy násilných poškození,  
• výroba konstrukčních celků,  
• výroba náhradních dílů železničních kolejových vozidel a tramvají. [24]  

 
Analýza odpadu z firmy Pars nova a.s. 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

200 
 
29 
6,0 
120 
<0,020 
0,16 
0,0040 
30 
0,087 
0,0020 
0,051 
<0,020 
<0,020 
<0,020 
10 
<0,0030 
656 
7,27 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Nevyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný 
odpad, dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v limitech rozpuštěného organického uhlíku 
(DOC) a chrómu (Cr). 
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Vzorek č. 9 
 
Druh odpadu: Upotřebená filtrační hlinka 
Katalogové číslo: kód 19 11 01 
Původce odpadu: AL INVEST Břidličná a.s., Břidličná 

Předmět činnosti firmy AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s. je výroba a prodej 
hliníkových a slitinových polotovarů pro strojírenství, stavebnictví, energetiku, 
automobilový průmysl - tlusté hliníkové plechy, lisované kotouče, tvarované plechy 
přírodní či lakované, PROFAL - falcovatelný hliníkový plech pro střechy a fasády, 
svařované trubky kulaté, čtvercové a obdélníkové, hliníkové a slitinové konstrukční 
plechy, úzké pásky a kaloty, hliníkové pásy, plechy pro konzervárenský průmysl, hliníková 
fólie nezušlechtěná. Dále hliníkové obalové materiály používané v potravinářském, 
farmaceutickém a tabákovém průmyslu. K výrobě těchto obalových materiálů je využíváno 
nejmodernějších technologií (kašírování, nanášení extenzivních nánosů, lakování, 
potiskování - flexotiskovou nebo hlubokotiskovou technologií). [25]  

Analýza odpadu z firmy AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s. 

Ukazatel Výsledek Limitní 
hodnota 

DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

 
 
11 
 
 
<0,005 
0,109 
0,004 
0,001 
0,055 
<0,001 
0,024 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
0,381 
0,002 
1 700 
5,13 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 10 
 
Druh odpadu: Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 
Katalogové číslo: kód 11 02 07 
Původce odpadu: ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna, Bohumín 

Společnost ŽDB GROUP má více než 120-letou tradici a své aktivity má 
diverzifikovány do tří základních pilířů podnikání, a to drátovenství, slévárenství a 
hutnictví. Ve výrobním programu najdete litinové kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, 
jemné válcované profily, ingoty, nízkouhlíkové a vysokouhlíkové tažené ocelové dráty, 
ocelové kordy, ocelová lana, pružiny, průvlaky a kovové tkaniny.   [26]                          
Závod  Drátovna   je  největší  výrobce  vysokouhlíkových  a  nízkouhlíkatých  drátů  v 
 České republice  a  svým  objemem  produkce  se  řadí  i mezi největší producenty ve 
střední Evropě. Výroba  těchto  drátů  má  více než stoletou tradici. [27]  
 
Analýza odpadu z firmy ŽDB GROUP a.s., 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

46,10 
 
 
<0,100 
 
<0,1 
0,1246 
<0,01 
3,1 
0,08 
<0,0001 
<0,1 
<0,1 
<0,006 
<0,01 
0,462 
0,932 
4 296 
 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Vzorek č. 11 
 
Druh odpadu: Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 
Katalogové číslo: kód 11 02 07 
Původce odpadu: ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna, 735 93 Bohumín 

Společnost ŽDB GROUP má více než 120-letou tradici a své aktivity má 
diverzifikovány do tří základních pilířů podnikání, a to drátovenství, slévárenství a 
hutnictví. Ve výrobním programu najdete litinové kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, 
jemné válcované profily, ingoty, nízkouhlíkové a vysokouhlíkové tažené ocelové dráty, 
ocelové kordy, ocelová lana, pružiny,průvlaky a kovové tkaniny. [26] 
 Závod  drátovna   je největší výrobce  vysokouhlíkových  a  nízkouhlíkatých  drátů  v 
 České republice  a  svým  objemem produkce  se  řadí  i mezi největší producenty ve 
střední Evropě. Výroba  těchto  drátů má více než stoletou tradici. [27]  
 
Analýza odpadu z firmy ŽDB GROUP a.s., 
 
Ukazatel Výsledek Limitní 

hodnota 
DOC(rozp.organický uhlík) 
Fenolový index 
Chloridy 
Fluoridy 
Sírany 
As 
Ba 
Cd 
Cr (celkový) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
Zn 
Mo 
Rozpuštěné látky 
pH 

19,40 
 
 
<0,05 
 
<0,2 
0,063 
<0,04 
0,214 
<0,1 
0,0002 
<0,1 
<0,1 
<0,006 
<0,01 
1,08 
0,715 
2 389 
12,47 

100 
 
2 500 
50 
5 000 
2,5 
30 
0,5 
7 
10 
0,2 
4 
5 
0,5 
0,7 
20 
3 
10 000 

 
Hodnoty odpovídají třídě vyluhovatelnosti III tabulky č. 2.1 přílohy č.2 k vyhlášce  
č. 294/2005 Sb. Vyhovují ukládání odpadu na skupinu skládek  S - nebezpečný odpad, 
dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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5.4. Vyhodnocení výsledků  

 Po řádném porovnání hodnot výluhů vzorků odpadů s limitními hodnotami, dle 
přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., byly zjištěny 4 hodnoty, které nevyhovují limitům 
ukládáni odpadu na skupinu skladek  S- nebezpečný odpad, dle  § 3 vyhlášky č. 294/2005 
Sb. Jelikož u některých vzorků nebyly stanoveny všechny hodnoty - dle  
tabulky číslo 2.1., přílohy 2, vyhlášky číslo 294/2005 Sb., pro praktické posouzení vzorků 
by bylo nutno rozbor zkompletizovat. 
 
Jedná se o chrom (Cr) ve vzorku č. 2 o antimon (Sb) ve vzorku č. 6, o rozpuštěný 
organický uhlík (DOC) a chrom (Cr) ve vzorku č. 8.  

 
  Pro tyto odpady byla navržena stabilizace, dle zkušeností pracoviště skládky 

v Horním Benešově, smícháním odpadu v určitém poměru s cementem a plaveným 
pískem. Stabilizační směs se určuje pro každý typ odpadu individuálně. V době zpracování 
diplomové práce, nebyla stabilizační linka v provozu a nebylo možné ověřit navrhované 
receptury. 
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6. ZÁVĚR   

 Pod pojmem nebezpečný odpad si každý z nás představí něco jiného, každý má na 
toto téma jiný názor, ale při sebemenším zamyšlení se, dojdeme ke stejnému výsledku. A 
to, že tento odpad ohrožuje jak naše zdraví, tak naše okolí a samozřejmě přírodu a životní 
prostředí. Určitě bychom společně došli také k názoru, že tento druh odpadu si vyžaduje 
speciální druhy nakládání, zpracování a zacházení vůbec. Tedy, že nebezpečné odpady 
nejsou problémem pouze firem, podniků či jedince, ale jsou problémem nás všech.  

  Touto diplomovou prací jsem se pokusila alespoň trochu přiblížit problematiku 
nebezpečných odpadů. Od seznámení se samotným  pojmem nebezpečný odpad, přes 
vznik, nakládání až po možnosti zpracování tohoto odpadu. 
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