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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou organického odpadu hutního průmyslu na 

území Ostravska. Jedná se o čtyři nejvýznamnější metalurgické společnosti tohoto regionu 

a to ArcelorMittal Ostrava, a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. a ŽDB GROUP, a.s., ve kterých je provedeno srovnání produkce těchto 

odpadů. 

Bakalářská práce pojednává o organických odpadech, zejména těch, které vznikají 

v koksovnách a válcovnách. Jsou zde popsány tyto odpady, jejich dopad na zdraví člověka 

a na životní prostředí a také možné způsoby zneškodňování těchto odpadů.  

Klí čová slova 
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polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), fenoly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

(PCDDs), polychlorované dibenzofurany (PCDFs), emise, odpadní vody, organický odpad, 

nebezpečný odpad. 



    

Annotation 

The thesis deals with the issue of organic waste from metallurgical industry in the Ostrava 

region. The four companies concerned are the major metallurgical companies in this region: 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. and ŽDB GROUP, a.s. 

The thesis deals with organic kinds of waste, especially those which originate in coking 

plants and rolling mills. There is a description of these kinds of waste, their impact on 

man’s health and on the environment, and also possible ways of their disposal. 

Key words 
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(PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAU), phenols, polychlorinated dibenzo-p-dioxins 
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1. ÚVOD 

Hutnictví jako průmyslové odvětví se zabývá výrobou kovů, jejich mechanickou, 

tepelnou a chemickou úpravou a patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. 

Ovlivňuje ho především tvorbou odpadních produktů, které mohou být v pevném, tekutém 

a plynném stavu. Kromě přímého a nepřímého znečišťování ovzduší, vody a půdy 

ovlivňuje hutnictví okolní prostředí i hlukem a tepelným zářením. V poslední době se 

sledují i radiační účinky některých strusek a ocelového šrotu. Pro výrobu kovů je 

charakteristický mimořádně velký přesun surovin a produktů a enormní spotřeba energie.[1] 

Na co se však velmi často zapomíná, jsou organické odpady, které jsou oproti 

anorganickým látkám v drtivé většině mnohem nebezpečnější a škodlivější a to již při 

nízkých koncentracích. Jedná se zejména o polycyklické aromatické uhlovodíky, 

polychlorované bifenyly, fenoly a některé další organické sloučeniny. 

V předložené bakalářské práci jsem se zaměřila na hutní průmysl Ostravska. 

Srovnávám produkci těchto odpadů mezi čtyřmi největšími hutními podniky tohoto 

regionu. Jedná se o následující společnosti: ArcelorMittal Ostrava, a.s., TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a ŽDB GROUP, a.s. Zabývám se 

nejen popisem jednotlivých odpadů jmenovaných podniků, včetně jejich možných 

negativních vlivů na zdraví člověka, ale i jejich zneškodňováním. Pojmem Ostravsko se 

v této práci rozumí okresy Ostrava – město, Karviná, Nový Jičín a Frýdek – Místek. 

Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola obsahuje stručné 

seznámení se zadanou problematikou a vymezení cíle této práce, druhá kapitola popisuje ty 

oblasti hutnického průmyslu, ve kterých vznikají organické odpady, ve třetí kapitole se 

zabývám možnými způsoby odstraňování těchto odpadů. Čtvrtá kapitola obsahuje 

charakteristiku jednotlivých společností a současná opatření v oblasti odpadového 

hospodářství a v páté kapitole jsou charakterizovány konkrétní organické odpady, jejich 

působení na zdraví člověka a na životní prostředí. V poslední, šesté kapitole jsou shrnuty 

a zhodnoceny výsledky mé práce. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit dosavadní nakládání s těmito odpady 

v jednotlivých hutních podnicích na Ostravsku dle platné legislativy a zjistit případné 

nedostatky a možné způsoby nápravy. 
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2. HUTNÍ PRŮMYSL 

V minulosti byla úroveň hutnictví mírou ekonomické vyspělosti společnosti. 

Zjednodušeně ho lze rozdělit na koksárenství, výrobu železa, oceli a neželezných kovů, 

tváření kovů, slévárenství a ostatní hutní provozy (např. povrchová úprava kovů).[2] 

Pro popis vznikajících organických odpadů v metalurgii jsem si vybrala koksárenství 

a válcovny, protože v těchto provozech vzniká velké množství organických odpadů. 

2.1 Koksárenství 

Koksárenství se řadí do oboru metalurgie, protože každý hutnický kombinát 

s komplexní výrobou zahrnuje koksovnu a náklady na vysokopecní koks tvoří více než 

jednu třetinu nákladů na výrobu surového železa.[1] 

Výroba koksu je založena na zahřívání uhelné směsi obvykle nad 1 000 ºC, bez 

přístupu vzduchu – na vysokoteplotní karbonizaci. Tímto pochodem vzniká vysokopecní 

a slévárenský koks. Ten je prvořadým redukčním činidlem ve vysokých pecích a nemůže 

být úplně nahrazen jinými palivy. Funguje jako nosný materiál a také jako výplňový 

materiál, kterým plyn cirkuluje ve sloupci vsázky.[2] 

Proces koksování lze rozdělit na následující technologické cykly: 

• Procesy přípravy uhelné vsázky, které zahrnují dopravu a vykládku uhlí, jeho 

drcení, mletí a míchání, transport a dávkování uhelné směsi. 

• Bateriové procesy, což je vlastní karbonizační proces, obsazování koksových pecí, 

vytlačování koksu a otop baterie. 

• Úpravu vyrobeného koksu od jeho hašení, úpravy zrnitosti, třídění až po jeho 

expedici. 

• Čištění surového koksárenského plynu za vzniku řady cenných chemických látek. 

Každý z uvedených technologických cyklů je charakteristický prováděnými 

operacemi, druhem a vlastnostmi vznikajících škodlivin.[1] 

Koksovny patří mezi provozy s rizikem chemické karcinogenity. Znamená to, že 

u pracovníků těchto provozů při styku s chemickými karcinogeny může dojít ke vzniku 
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zhoubných nádorů. Území těchto provozů musí být podle směrnice Ministerstva 

zdravotnictví vymezeno kontrolovaným pásmem, označeným výstražnými tabulkami.[2] 

2.1.1 Emise 

Obsazování komor uhelnou vsázkou je doprovázeno velkými exhalacemi škodlivin. 

V průběhu obsazování dochází od prvního okamžiku k intenzivnímu vývinu vodní páry 

a surového koksárenského plynu, který obsahuje značné množství dehtových 

a uhlovodíkových par. Tyto páry s sebou strhávají uhelný prach a saze. Množství a složení 

těchto tzv. plnících plynů je různé, závisí na způsobu obsazování, počtu předloh a objemu 

komory. 

U koksárenských baterií je problematika snižování exhalací řešena parní injektáží při 

obsazování. U sypného způsobu s jednou předlohou se dosahuje účinnosti 40–50 %. 

Dvoupředlohový způsob je však výhodnější. Při optimálních parametrech páry i trysek se 

snížily exhalace o 75–85 %. Na bateriích s pěchovaným provozem je účinnost, ve srovnání 

se sypným provozem, asi poloviční. 

Účinnost záchytu spočívá zejména v tom, že obsazování probíhá při zavřených 

stoupačkách a úlet plnících plynů, i při přechodném zvýšení tlaku, je úměrně nižší o plyn 

odcházející otevřenou stoupačkou. Tento způsob omezování exhalací je uplatňován jak 

u sypného, tak i u pěchovaného provozu. 

Nevýhodou systému omezování exhalací s využitím injektáže páry do předlohy je 

strhávání prachových podílů vsázky do kolen stoupaček a předloh. Tím dochází k zanášení 

armatur a následnému grafitování a ke zhoršování kvality dehtu. Jiný způsob, který může 

vést ke snížení únosu podílu prachového uhlí z vsázky do předlohy, je injektáž čpavkové 

vody do předlohy. Odsávací účinek této metody je však nižší, než při užití páry. 

Rozdílnost exhalací při obsazování pecí sypáním uhlí, vedle zasouvání uhelného 

hranolu, je zejména v době obsazování. U sypného provozu je doba obsazování až 

dvojnásobně kratší při používání talířových podavačů uhlí. Podstatné pro množství 

unikajících plnících plynů jsou otevřené pecní dveře na uhelné i koksové straně baterie. 

Možnost uzavření dveří na koksové straně při zvedání štítu štítovým otvorem bylo 

odmítáno z důvodu možnosti poškození pecního zdiva nebo dveří v případě, kdy během 

obsazování dojde k uvolnění štítu a jeho sklopení. 
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Zásadním omezením úniku plnících plynů při obsazování komor je instalace 

nuceného odsávání od plnících otvorů při sypném provozu přes účinný mokrý odlučovač, 

Venturiho pračku. Jako účinný se osvědčil typ Kinpactor. Účinnost zařízení je až 96 %. 

Pro pěchovaný provoz byla zpracována modifikace nuceného odsávání Kinpactor. Zařízení 

je umístěné na obslužném stroji a plní i další funkce, např. čištění stoupaček a stropů 

komor. Účinnost je až 70 %. 

Vytlačování koksu je druhým největším zdrojem emisí na koksárenských bateriích. 

Ovzduší je znečišťováno koksovým prachem a zbytky karbonizačních plynů. Pokud dojde 

k vytlačování nedokonale zkarbonizované vsázky, obsahují exhalace kromě oxidu 

uhelnatého a sazí také uhlovodíky. Odsávání s odlučováním při vytlačování je uplatňováno 

na obslužných vodících vozech, kde je instalováno samostatné odsávání vzduchu 

s čištěním ve Venturiho pračkách. Účinnost je až 98 %. Konstrukce odsávání znečištěného 

vzduchu nad hasicím vozem může být provedena krytem pojíždějícím podél baterie. 

Vzduch je veden potrubím k mokré pračce. Styk krytu se stabilním potrubím a pračkou je 

proveden přes žlabový uzávěr. 

V provozu baterií jsou zdrojem emisí především netěsnosti pecních dveří, vík 

stoupaček a stěn komor. Nedokonalé utěsnění pecních dveří a vík stoupaček je příčinou 

úniku surového koksárenského plynu s vysokým obsahem dehtových složek přímo do 

ovzduší. Dalším následkem netěsností je nerovnoměrný prostup tepla stěnou a vrstvou 

uhelné vsázky a tím nerovnoměrnou karbonizaci koksového hranolu. Takto nerovnoměrně 

zkarbonizovaný koks zvyšuje exhalace při vytlačování koksu i při dalších operacích. 

Ke zvýšení plynotěsnosti mezi dosedacími plochami pecních rámů a těsnícími prvky 

pecních dveří jsou užívána různá konstrukční uspořádání. Nejběžnější z nich je těsnění 

kovovým břitem kolmým na pružinu. Seřizování v netěsnostech se dosahuje regulací 

šroubem při ohybu pružiny. Další možností je těsnění lištou, která je přišroubována na rám 

dveří. Seřizování se provádí úderem kladivem na vnější plošku lišty nebo šroubovým 

utahovacím zařízením. 

Těsnost vík stoupaček bývá zajišťována stykem víka a horní plochou stoupačky, a to 

plochou na plochu nebo břitem na plochu ve drážce, která nánosem dehtové hladiny tvoří 

hydraulický uzávěr pro utěsnění mezi víkem a kovovou plochou.[3] 
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V tabulce č. 1 jsou uvedena místa možného vzniku anorganických a organických 

emisí v jednotlivých technologických procesech koksoven. 

Tabulka 1: Místa vzniku anorganických a organických emisí v koksovnách.[4] 

Emise 
Proces 

Anorganické Organické 

Otop CO, prach, SO2, NOx * 

Obsazování 
CO, H2S, NH3, HCN, 
prach, SO2, NOx 

pyridin, fenol, benzen, toluen, xyleny, 
nafthalen a methylderiváty, bifenyl, 
benzo[a]pyren, alifatické uhlovodíky 
(alkany, alkeny, alkyny), ostatní 
uhlovodíky  

Vytlačování CO, prach 
alifatické uhlovodíky (alkany, alkeny, 
alkyny), ostatní uhlovodíky 

Netěsnosti – technologická 
operace koksování uhlí 

CO, H2S, NH3, HCN 

pyridin, fenol, benzen, toluen, xyleny, 
nafthalen a methylderiváty, bifenyl, 
benzo[a]pyren, alifatické uhlovodíky 
(alkany, alkeny, alkyny), ostatní uhlovodíky 

Hašení koksu CO, H2S, NH3, prach * 

Příprava uhelné vsázky prach * 

Třídění koksu prach * 

Rozmrazovna SO2, NOx * 

Zpracování surového 
koksárenského plynu 

H2S, NH3, HCN, SO2, 
NOx 

pyridin, fenol, benzen, toluen, xyleny, 
nafthalen a methylderiváty 

Vysvětlivky : * - nevznikají organické emise 

2.1.2 Zpracování surového koksárenského plynu 

Surový koks opouští komoru, stoupačkou vstupuje do předlohy, kde se ochlazuje 

amoniakovou vodou na teplotu 90–120 ºC. Přitom zkondenzuje asi 60 % těžších podílů 

dehtových par. Plyn se odsává přes regulační klapu sacím potrubím do primárních chladičů, 

kde se ochladí nepřímo vodou. Ohřátá voda se chladí v chladicí věži a vrací se zpět k chlazení 

plynu. Během chlazení zkondenzují z plynu další podíly dehtu a amoniakové vody, které 

odtékají spolu s kondenzáty, zachycenými v odlučovačích dehtu a v turboodsávači, do nádrže 
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kondenzátu. Z ní se tato směs čerpá přímo do předlohy, kde rozpouští kondenzující těžší 

dehtové podíly. Kondenzát odtéká samospádem do odlučovače a splachovací nádrže, kde se 

zachycují hrubé nečistoty. Převážná část vody se odvádí k chlazení plynu v předloze, přebytek 

s dehtovými zbytky se od sebe odděluje v rozdělovací nádrži. 

Koksárenský plyn, zbavený hlavních podílů dehtu v primárních chladičích, se odsává 

přes elektrostatický odlučovač dehtu, kde se zachycuje dehtová mlha. Poslední zbytky 

dehtu se odloučí z plynu v turboodsávači, případně v sytiči. Turboodsávač dopravuje plyn 

do předehřívače, kde se ve výměníku ohřeje na teplotu 60–70 ºC a vede do sytiče. Zde 

s kyselinou sírovou amoniak reaguje a vytváří tak krystalický síran amonný. Ten se spolu 

s matečným roztokem odčerpá injektorem do zahušťovače, pak do odstředivky, kde se 

oddělí a vysuší se v sušárně. 

Někdy se z části matečného roztoku, obsahujícího rozpuštěný síran pyridinu, 

uvolňují pyridinové zásady čpavkem z odpařovačů amoniakové vody v pyridinové stanici. 

Vyvařená odpadní voda z destilačních kolon se obvykle biologicky dočišťuje před 

vypuštěním do sítě odpadních vod. 

Plyn zbavený amoniaku odchází ze sytiče odlučovačem kapek stržené kyseliny 

sírové do koncového chladiče, kde se chladí přímým stykem s vodou na teplotu 20–25 ºC. 

Náhlým ochlazením se z plynu vylučují vločky nafthalenu, který voda s sebou strhává do 

spodní části koncového chladiče, kde se vypírá, podle zvolené technologie, dehtem nebo 

pracím olejem. Voda zbavená nafthalenu se ochladí v chladicí věži a znovu se použije 

k chlazení. Cirkulací v ní kondenzuje z plynů zejména fenol a amoniak. 

Olej nasycený benzolem se zahřívá průchodem soustavou výměníků tepla 

a v trubkové peci. Vodní párou se v destilační koloně vytlačí směs surového benzolu, 

lehkých podílů pracího oleje a nafthalenu, který se ochladí ve výměníku tepla a chladiči na 

tzv. meziprodukt. Ten se opětovně zahřeje v trubkové peci na teplotu 250–260 ºC, projde 

smolnou kolonou, kde se zachytí nejtěžší podíly pracího oleje, a vstupuje do rektifikační 

kolony. Vodní párou se oddestiluje surový benzol. Současně se přitom ze střední části 

kolony odebírá nafthalenová frakce do samostatné nafthalenové kolony. Prací olej vzniká 

destilací černouhelného dehtu mimo koksovnu při teplotách 230–300 ºC. 

Z benzolových praček se takto vyčištěný plyn, tzv. technicky čistý plyn, vede 

k průmyslovým spotřebičům, včetně otopu vlastní koksárenské baterie. Technicky čistý 



Martina Miková: Významné organické látky v odpadech hutního průmyslu Ostravska 

 

Rok 2009    15 

plyn je konečným produktem většiny koksoven. Pokud je však určen pro komunální účely 

je nutno jej dočistit.[5] 

Celkové množství emisí z chemické části koksovny závisí na uspořádání technologie. 

Velký vliv má dopravní zařízení plynu, turboodsávače jejich kapacita a operativnost při 

výpadcích a poruchách technologických uzlů koksovny. Jakýkoliv výpadek dopravy plynu, 

způsobený poruchou na odsávačích, si vynutí nezbytné vypouštění koksárenského plynu 

do ovzduší, přičemž vzniklým přetlakem na sací straně odsávače dochází k únikům všemi 

netěsnostmi, zejména na baterii. Množství vznikajícího plynu lze v tomto případě 

likvidovat spálením na polnicích, avšak po jistou dobu exhaluje baterie celou výrobu plynu 

do pracovního ovzduší baterií a do okolí koksovny. 

Ostatní procesy, jako hrubá kondenzace, primární chlazení v intenzivních chladičích, 

odlučování dehtu, předehřívání plynu, odčpavkování a vypírání benzolu probíhá v relativně 

běžných a uzavřených systémech a během dobře vedeného procesu nedochází k větším 

exhalacím. K těm dochází především na styčných plochách nádrží, neuzavřených částech 

zařízení, při dopravě, skladování a nakládce zachycených produktů. 

Výjimku tvoří koncové chlazení, které je zabezpečováno přímým způsobem vodou, 

chlazenou na otevřených chladicích věžích. V chladicích věžích cirkuluje voda, která při 

styku s koksárenským plynem absorbuje z organických látek především fenoly, lehké 

pyridinové báze a část arenů. Volným stykem se vzduchem se tyto škodliviny uvolňují do 

ovzduší v množstvích, které odpovídají jejich koncentracím ve vodě. 

Menší množství škodlivin se uvolňuje z odvzdušnění zařízení, zejména ze 

skladovacích a manipulačních nádrží. Část aromatických uhlovodíků odchází do volného 

ovzduší úkapy z čerpadel, případně poruchovými netěsnostmi dopravních potrubí. [3] 

2.1.3 Odpadní vody 

Při výrobě koksu vzniká také značné množství znečištěných vod. Odpadní vody 

v koksovnách vznikají zejména při vlastním karbonizačním procesu, v průběhu chlazení 

a čištění surového koksárenského plynu a při hašení koksu. Z hlediska ochrany životního 

prostředí patří mezi nebezpečné fenol-čpavkové vody. 

Množství fenol-čpavkových vod je poměrně velké a pohybuje se v dosti širokém 

rozmezí, které je závislé především na obsahu vody v uhelné vsázce a na řadě provozních 
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podmínek. Surová fenol-čpavková voda obsahuje kromě fenolů volný a vázáný čpavek, 

dehet, kyanidy, sloučeniny síry a mnoho dalších organických a anorganických látek. 

Odfenolování odpadních fenol-čpavkových vod se na koksovnách provádí výhradně 

extrakcí benzolem. Tento způsob však nepatří mezi moderní. Při zpracování výsledného 

produktu, fenolátu sodného, nastávají totiž velké potíže. 

K čištění odpadních vod obsahující fenoly je vypracována celá řada metod. 

Všeobecně lze tyto metody rozdělit do dvou základních skupin, na metody exploatační a na 

metody likvidační. 

Mezi exploatační metody patří: 

• Extrakční metody, které jsou založeny na rozdílné rozpustnosti fenolů mezi 

vodou a různými organickými rozpouštědly, např. benzol, buthylacetát, 

fenolsolvan. 

• Destilační metody jsou založeny na rozdílné těkavosti par vody a fenolů. 

• Adsorpční metody jsou založeny na adsorpci fenolů na aktivních látkách, 

a následnou regenerací. 

Mezi likvidační metody lze zařadit: 

• Adsorpční metody, jež jsou metody bez regenerace aktivních látek, obvykle po 

adsorpci spalitelných látek, např. uhelné prachy. 

• Biologické metody jsou v současnosti nejvíce rozšířeny a patří mezi 

nejprogresivnější. Metoda probíhá za přítomnosti mikroorganismů, pro jejichž 

rozvoj a život musí být splněny určité podmínky (kyslík, teplota, živiny, určitá 

koncentrace fenolů, apod.). 

Odstraňování amonných iontů z fenol-čpavkových vod následuje po jejich 

odfenolování. Amonné ionty jsou volně vázány a uvolňují se přímo parou. Po alkalizaci 

silnější zásadou (vápenné mléko, hydroxid sodný) se rozkládají a uvolňují pevně vázané 

amonné ionty, vázané na anionty silných kyselin. 

Odfenolované a vyvařené fenol-čpavkové vody obsahují ještě zbytkové znečištění 

fenoly a nelze je tedy vypouštět do veřejných recipientů. Musí být proto dočišťovány. 

Vody, které obsahují jen malé množství fenolů, působí nejen toxicky, ale způsobují i další 
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nepříjemnosti. Například při obsahu fenolu 1 mg/l páchne maso ryb, při chlorování na 

pitnou vodu (již při obsahu 0,1 mg/l) vznikají chlorfenoly, které páchnou a dávají vodě 

odpornou chuť. 

Dočišťování se děje několika způsoby: 

• společné čištění se splaškovými vodami, 

• čištění na odvalech báňských hlušin, 

• čištění na uhelných kalech. 

Dočišťování fenol-čpavkových vod s městskými splašky je jednoduchý a účinný 

způsob biologické likvidace fenolů. Fenol-čpavkové vody však musí před společným 

čištěním vyhovovat určitým podmínkám. Například nesmí obsahovat dehtovité látky, 

jejich teplota nesmí překročit 40 ºC. Koncentrace jednomocných fenolů je dána poměrem 

ředění a technologií čističek odpadních vod (obvykle 100–150 mg/l). Někdy jsou tímto 

způsobem čištěny fenol-čpavkové vody neodfenolované, s vysokým obsahem fenolů.[1,4] 

2.1.4 Tuhé odpady 

Vznik tuhých odpadů v koksovnách netvoří příliš velký problém. Ve větším 

množství vznikají pouze odpady ze žáruvzdorného zdiva při opravách koksárenských 

komor a při generálních opravách koksárenských baterií. V koksovnách vzniká 

i nebezpečný odpad, jako dehtové usazeniny, kyselé dehty, apod. Jejich množství není 

veliké a obvykle jsou tyto odpady recyklovány, přidávány do uhelné vsázky na 

koksování.[4] 

Koksárenské provozy jsou obnovovány na určitém území i více než sto let. Došlo 

proto místy ke značnému znečištění půdy do hloubky až deseti metrů. Mimo nebezpečí 

pronikání nečistot do spodních vod, představuje vyčištění a revitalizace takto znečištěné 

půdy závažný problém.[1] 

2.2 Válcovny 

Vyrobená ocel ve formě ingotů nebo různých profilů z kontilití se dále zpracovává 

v hutním podniku především válcováním. Produkt má formu různých profilů, pásků, 

plechů, trubek, drátů apod. Často se používá též kování a lisování, drát se vyrábí většinou 
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tažením. Kvůli snížení přetvárného odporu se materiál většinou ohřívá v pecích různé 

konstrukce. Jako paliva se využívají plynná a tekutá paliva, jejichž hořením vznikají 

hlavně emise typické pro spalovací procesy.[1] 

Válcovny znečišťují ovzduší plynnými emisemi z ohřívacích pecí, znečišťují chladící 

vody válcovacích stolic nerozpuštěnými a ropnými látkami a jsou i zdrojem zaolejovaných 

odpadů z čištění těchto vod. Jsou i významným zdrojem hluku do pracovního prostředí.[3] 

2.2.1 Odpadní vody 

Z válcoven předvalků, profilů, plechů a trub vytékají dva druhy odpadních vod. 

Jednak jsou to poměrně čisté odpadní vody od nepřímého chlazení hlubinných a ohřívacích 

pecí, ventilátorů, elektrotechnických zařízení, pohonů, apod. Patří zde také znečištěné 

odpadní vody z přímého chlazení válcovacích stolic a jejich příslušenství, pil, nůžek, apod. 

a z řízeného chlazení vývalků. 

Množství odpadních vod z válcoven se pohybuje v širokém rozmezí, v závislosti na 

druhu válcovací tratě, typu zařízení, typu pomocného zařízení a na druhu válcovaného 

materiálu. Přibližně se udává, že na jednu tunu válcovaného kovu vzniká: 

• na předvalkových a hrubých tratích 2–6 m3/t, 

• na středních tratích 3–7 m3/t, 

• na jemných tratích 8–15 m3/t, 

• na válcovacích tratích na plech 4  m3/t, 

• na válcovacích tratích na drát cca 10 m3/t, 

• na válcovacích tratích trub 9–15 m3/t, i více odpadní vody. 

Odpadní vody z válcoven obsahují značné množství okují a olejů. Zachycené okuje 

lze rozdělit na hrubé (větší než 10 mm), střední (2–10 mm) unášené vodou a jemné (menší 

než 2 mm), které se vznášejí ve vodě. 

Odpadní vody z čistých chladicích okruhů se využívají na nepřímé chlazení zařízení 

válcoven. Tato voda nepřichází do styku s okolím, a proto je jen velmi málo znečištěna 

nerozpustnými látkami. Pouze malá část těchto látek se do vody dostává při otevření 

uzavřeného okruhu (chladící věže, sací jímky, apod.). Kvalita této oběhové vody se udržuje 
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odkalem, odluhem, přídavky inhibitorů koroze, stabilizátorů tvrdosti, dispergátorů 

a biocidů. Někdy se při zvýšených nárocích na její čistotu využívá částečné filtrace nebo se 

filtruje celé její obíhající množství. Obvykle se část použité vody přepouští do špinavých 

okruhů válcoven. 

Odpadní vody z válcovacích tratí tzv. špinavého okruhu vznikají z přímého chlazení 

válcovacích tratí a řízeného chlazení vývalků. Obsahují značné množství okují, olejů, tuků 

a emulzí. 

Čištění odpadních vod tohoto druhu je prováděno vícestupňovou sedimentací 

a chlazením. Voda se nejprve zbavuje hrubých nečistot (okují) v kanálech pod válcovacími 

tratěmi, které slouží jako gravitační svod těchto vod do primárního okruhu čištění. V tomto 

okruhu se zachycují další hrubé okuje a oleje.  

Primární čistící zařízení se zpravidla sestává z okujové jímky, vertikální usazovací 

nádrže a někdy také z hydrocyklonů. V následném sekundárním čistícím zařízení jsou pak 

zachycovány jemné okuje a oleje. Vybavení sekundárního okruhu bývá různé, podle 

úrovně vodního hospodářství. Obvykle zahrnuje kruhové nebo podélné usazovací nádrže, 

tlakové hydrocyklony, apod. V některých případech, při zvýšených nárocích na kvalitu 

vody, je využíváno chemické koagulace, přednostně by měla být využívána magnetická 

koagulace a filtrace. 

Velmi náročná a složitá je problematika při zachycování a odstraňování olejů, tuků 

a emulzí. Kvalita oběhové vody je udržována přídavky inhibitorů koroze, stabilizátory 

tvrdosti a dispergátorů, podobně jako u čistých okruhů vody. Vyčištěná a ochlazená voda 

v chladicích věžích je zpětně využívána.[1,3] 

2.2.2 Tuhé odpady 

Ve válcovnách se vyskytují především okuje a okujové kaly z čištění odpadních vod 

a svářková struska z ohřívacích pecí. Hrubé okuje jsou bez obtíží recyklovány v hutích. 

U svářkové strusky je využíván podíl nízký. Zásadním problémem je hospodaření 

s okujovými kaly. 

Okujové kaly odpadají ze sedimentačních nádrží čištění vod teplých válcoven. Přes 

vysoký obsah železa je jejich využívání nízké. Ukládání na složiště představuje vážné 

riziko kontaminace vodních zdrojů ropnými látkami. Obsah ropných látek v okujových 
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kalech závisí především na způsobu mazání válcovacích stolic. Obsah extrahovatelných 

látek se pohybuje v širokém rozmezí, v průměru mezi 1–15 %. Krátkodobé koncentrace 

mohou dosahovat až 30 %. 

Okujové kaly jsou zpracovávány při spékání rud, avšak přítomné ropné látky 

způsobují vážné poruchy účinných elektrických odlučovačů. Mnohdy proto dochází 

k náhradě elektrických odlučovačů mechanickými, jejichž účinnost zpravidla nedosahuje 

trvale 80 %, protože nezachytí jemné podíly prachu, které obsahují celou řadu cizorodých 

látek. Z celkového množství extrahovatelných látek ve vsázce pro spékání, přechází okolo 

10 % do zachyceného prachu, což při recyklaci prachu způsobuje postupný růst obsahu 

extrahovatelných látek. 

Ke zvýšení recyklovaného množství a především k zamezení nevhodného ukládání 

okujových kalů, bylo vyvinuto několik postupů. Odstranění látek z kalů je možné buď 

jejich odmašťováním, nebo termickým rozkladem. U odmašťování je nutno používat 

chemických prostředků, především na bázi fosforečnanů, což následně přináší značnou 

zátěž pro odpadní vody.  

Z termických postupů likvidace je klasický postup s využitím rotačních pecí, avšak 

problémem je zde znečišťování ovzduší. Likvidace olejů je možná i procesy redukční 

rafinace, kde se olej uplatní jako redukovalo. 

Další možností je přidávání nízkého podílu okujových kalů do uhelné vsázky 

koksoven. Okuje zvyšují měrnou hmotnost vsázky, tepelnou vodivost, prostupnost plynů 

v plastickém stavu vsázky, zlepšuje se spékavost uhlí. Olej z kalů přechází do chemických 

produktů koksování bez rizika znečištění ovzduší. Za určitých podmínek dochází i ke 

zlepšování mechanických vlastností koksu a stoupá jeho reaktivnost, čehož lze využít 

u koksu pro kuplovny. Obavy z koroze dinasového zdiva baterií oxidy železa vnášenými 

kaly nebyly prokázány. Podmínkou je však dokonalá homogenizace vsázky. 

Nejlepší možností je však předcházení vzniku těchto odpadů, a to zásadním 

snižováním spotřeby mazadel na provozech a omezením znečišťování vod ropnými 

látkami.[1,3] 
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3. METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Z HUTNICTVÍ 

V mnoha průmyslových procesech je produkován odpadní vzduch obsahující vysoké 

koncentrace těkavých organických látek (VOCs) nebo persistentních organických látek 

(POPs), které je nutné před vypuštěním do ovzduší zachytit. K tomuto účelu byla vyvinuta 

řada čisticích procesů, z nichž některé byly úspěšně zavedeny do provozní praxe. Jedná se 

zejména o katalytické a termické spalování organických látek z odpadního vzduchu nebo 

procesy pracující na principu absorpce či adsorpce. Některé čisticí technologie využívají 

i kombinaci více procesů, např. adsorpci v kombinaci s katalytickým nebo termickým 

spalováním. [6] 

3.1 Volba technologie 

Správná volba čisticí technologie pro každý konkrétní případ je nesnadnou záležitostí 

a vyžaduje kromě dostatečných znalostí o jednotlivých procesech také podrobnější 

ekonomický rozbor aplikace nejvhodnějších technologií.  

Pro vysoké koncentrace těkavých organických látek (nad 2 g/m3 vzduchu) je výhodná 

aplikace technologie katalytického spalování, pokud v čištěném vzduchu nejsou přítomny 

katalytické jedy způsobující otravu katalyzátoru nebo látky, jejichž spálením by mohly 

vzniknout produkty sloužící jako prekursory tvorby velmi jedovatých PCDDs a PCDFs. 

Při velmi vysokých koncentracích organických látek v čištěném plynu je však při 

aplikaci metody katalytického spalování nebezpečí přehřátí a zničení katalyzátoru. V těchto 

případech je proto nutné odpadní vzduch naředit nebo použít metodu tzv. termického spalování, 

při které jsou organické látky odstraňovány z odpadního vzduchu oxidací za vysokých teplot 

bez použití katalyzátoru. 

Pro nízké koncentrace organických látek v odpadním vzduchu, pohybující se 

v jednotkách až stovkách mg/m3 vzduchu, je výhodné používat metody pracující na 

principu adsorpce. Pokud je množství (hmotnostní) odstraňovaných látek malé, pracují 

adsorpční technologie většinou bez integrované regenerace nasyceného adsorbentu. 

Adsorbent nasycený organickými látkami se po určité době používání nahrazuje novým 

a odváží se k odstranění nebo k reaktivaci do reaktivačního závodu. Tam se zahřeje na 
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vysokou teplotu v inertní atmosféře a tím se desorbují zachycené látky a obnoví adsorpční 

schopnosti adsorbentu. 

V případech, kdy množství odstraňovaných organických látek je větší, je výhodné 

používat k čištění odpadního vzduchu adsorpci s integrovanou regenerací nasyceného 

adsorbentu, která se může provádět buď propařováním vodní parou, nebo zahříváním 

adsorpčního lože přímo v adsorbéru v proudu vzduchu nebo inertního plynu, přičemž 

dojde k desorpci zachycených látek ve vysokých koncentracích, a je možné je 

z desorpčního plynu odstranit katalytickým nebo termickým spalováním nebo kondenzací 

(používá se u desorpce vodní parou).[7] 

3.2 Volba adsorbentu 

Výběr vhodného adsorpčního materiálu pro každý konkrétní případ není jednoduchý. 

Záleží především na složení organických látek, které mají být odstraňovány, jejich polaritě 

a koncentraci, ve kterých jsou v odpadním vzduchu přítomny. Důležitým faktorem 

ovlivňujícím výběr vhodného adsorbentu je také vlhkost čištěného plynu. Správně pracující 

adsorbent by měl nejen pevně vázat odstraňované látky v dostatečném množství, ale měl by 

umožňovat jejich pokud možno snadnou desorpci zvýšením teploty. Některé adsorbenty 

vážou organické látky příliš pevně, což znesnadňuje jejich úplnou desorpci během 

regenerace nasyceného adsorbentu. Tím se zmenší pracovní kapacita regenerovaného 

adsorbentu pro odstraňované organické látky v následujícím adsorpčním cyklu. 

Použití adsorpční technologie čištění k odstraňování organických látek z odpadního 

vzduchu může být v některých případech problematické. Problémy mohou nastat zejména 

u látek, které jsou náchylné k polymeraci nebo podobným reakcím vytvářejícím 

v porézním systému adsorbentu velké molekuly neschopné desorpce, které blokují porézní 

systém adsorbentu a postupně snižují jeho adsorpční kapacitu a tím i účinnost čištění. 

Na trhu je k dispozici několik různých druhů formovaných adsorpčních materiálů, 

které jsou využitelné pro odstraňování organických látek z odpadního vzduchu. Jsou to 

především nepolární adsorbenty s uhlíkatým skeletem, mezi které patří aktivní uhlí 

a aktivní koks, a dále polární druhy adsorbentů, jako jsou silikagel, alumina a zeolitická 

molekulová síta. Novým typem adsorbentů jsou tzv. směsné adsorbenty, skládající se 

z více složek (např. silikagel a aktivní uhlí), které využívají předností jednotlivých složek 
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pro sorpci určité skupiny organických látek. Z dosavadních výsledků měření je možné 

vyvodit následující závěry:[8] 

• nepolární organické látky obsažené v odpadním vzduchu se dobře sorbují na 

nepolárních adsorbentech (aktivní uhlí), 

• pro adsorpci polárních organických látek z odpadního vzduchu je výhodnější 

používat polární typy adsorbentů, jako jsou silikagel, molekulová síta nebo alumina, 

• na polárních adsorbentech probíhá adsorpce vodní páry již při nízkých relativních 

vlhkostech vzduchu, což se může projevit snížením adsorpčních kapacit pro 

současně zachycované organické látky, 

• na nepolárních adsorbentech typu aktivní uhlí se voda začíná sorbovat až při 

překročení relativní vlhkosti plynu 50 %, významná koadsorpce vody ovlivňující 

adsorpci organických látek nastává až při relativních vlhkostech vyšších než 70 %, 

• pro účinnou adsorpci vodní páry z plynů (sušení plynů) je nejvýhodnější použití 

syntetických zeolitů, které mají vysoké sorpční kapacity pro vodu již při velmi 

nízkých relativních vlhkostech plynu a dokážou tedy plyny velmi účinně sušit, 

• použití adsorpčních postupů čištění odpadního vzduchu není vhodné v případech, 

kdy zachycované látky mohou v porézním systému adsorbentu polymerovat nebo 

jinak spolu reagovat za vzniku vysokomolekulárních látek, které nelze desorbovat 

s použitím běžných desorpčních postupů; tyto látky způsobují postupný pokles 

adsorpční kapacity adsorbentu a snižování účinnosti adsorpce. 

3.3 Biologické metody 

Předmětem biologického čištění jsou zejména materiály znečištěné organickými 

látkami (ropné uhlovodíky, PAHs, fenoly, mastné kyseliny, alkoholy). Při biologickém 

čištění znečištěných materiálů se využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat nebo 

biologicky transformovat polutanty na látky méně toxické nebo zcela bezpečné. Biologické 

metody zahrnují mineralizaci (degradace až na oxid uhličitý a vodu) či transformaci 

polutantů na méně toxické formy, případně jejich imobilizaci (fixace, akumulace). 

Možnosti využití materiálů po biodegradaci jsou dány jejich skutečnými vlastnosti 

a zbytkovým obsahem škodlivin. Využití musí být v souladu s příslušnými legislativními 
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normami vztahujícími se na místo, kde jsou materiály po biodegradaci využívány. 

Účinnost biologického čištění může být vyšší než 90 %.  

Pro biologické čištění se využívají zejména bakterie. Aby proces čištění probíhal 

s dostatečnou účinností a rychlostí, je třeba zajistit degradujícím mikroorganismům potřebné 

podmínky, například obsah makrobiogenních prvků v prostředí, dostatečnou vlhkost, hodnotu 

pH, atd. To se obvykle neobejde bez úpravy fyzikálně mechanických vlastností materiálu. 

Kaly, kašovité či pastovité odpady jsou na počátku biodegradace obvykle vylehčovány 

přídavky lignocelulosového materiálu (sláma, piliny či dřevní štěpka z měkkého dřeva, 

oklasky a jiné). Cílem je zvýšení obsahu organického podílu v ošetřovaném materiálu, zvýšení 

porosity, zlepšení textury a zvýšení propustnosti materiálu. 

V průběhu biodegradace se opakovaným kypřením a mícháním zvyšuje i homogenita 

materiálu a snižuje obsah vlhkosti. Původně polotuhá, kašovitá či pastovitá konzistence 

materiálu se tak v průběhu biodegradace mění a po ukončení biologického čištění lze 

získat sypký a využitelný materiál. Řada úprav nutných pro úpravu technologických 

charakteristik biologicky čištěných materiálů zlepšuje současně jejich fyzikálně 

mechanické vlastnosti a zvyšuje tak i možnosti jejich konečného využití.[8,9] 
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4. SPOLEČNOSTI HUTNÍHO PRŮMYSLU OSTRAVSKA 

V následujících kapitolách popisuji čtyři nejvýznamnější metalurgické společnosti 

Ostravska a blízkého okolí. Jedná se o společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a ŽDB GROUP, a.s. Tyto společnosti 

patří mezi největší znečišťovatele Ostravska a mezi hlavní producenty organického odpadu 

v hutnickém průmyslu. 

Dále popisuji konkrétní výrobní zaměření a jednotlivé provozy uvedených 

společností. Charakteristika jednotlivých provozů poslouží k upřesnění množství a druhu 

vznikajícího organického odpadu. 

4.1 ArcelorMittal 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.[10] 

Závod 3 - Servis, sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment 

strojírenských výrobků tvoří návrh a výroba strojních dílů, zařízení a ocelových konstrukcí, 

výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků 

z oceli a litiny.[11] 

Závod 4 - Energetika, představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky 

se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu.[12] 

Závod 5 - Doprava, zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy 

a přepravy pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro 

externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti.[13] 

Závod 10 – Koksovna, je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě 

koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se 

sypaným provozem mají roční produkci cca 1,5 milionu tun koksu. V chemické části závodu 

jsou vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, 
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koksárenský plyn, kapalná síra). Technologie koksovny je vysoce ekologizována. Proces 

výroby koksu a koksochemických výrobků je certifikován společností RW TÜV a splňuje 

požadavky českých technických norem Systému managementu jakosti: ČSN EN ISO 9001 

a ČSN EN ISO 14001. Od roku 2000 je závod 10 oprávněn používat označení „Bezpečný 

podnik“.[14] 

Závod 12 – Vysoké pece, disponuje čtyřmi vysokými pecemi. V současné době je 

pro naplnění požadavků odběratelů surového železa dostatečný provoz tří vysokých pecí 

s roční kapacitou výroby přes tři miliony tun surového železa. Vysokopecní rudná vsázka 

je ze tří čtvrtin zajišťována spékáním prachových rud ve vlastním provoze aglomerace, 

zbývající část rudné vsázky tvoří pelety, kusové rudy a rovněž druhotné suroviny. 

Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem 10 – Koksovna. Část metalurgického 

koksu a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdrojů.[15] 

Závod 13 – Ocelárna, je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes tři miliony 

tun. Veškerý sortiment výroby oceli a kontislitků splňuje požadavky evropské normy 

EN ISO 9001:2000. Závod je již dlouhodobě certifikován dle systému environmentálního 

managementu EMS auditorskou společností RW TÜV podle EN ISO 14001. Rovněž 

Český úřad bezpečnosti práce v roce 2003 oprávnil závod 13 – Ocelárnu, používat 

označení „Bezpečný podnik“.[16] 

Závod 14 - Válcovna, vyrábí a dodává dlouhé válcované výrobky určené pro stavby 

a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě 

a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů a drátů.[17]  

Závod 16 – Minihuť pásová, dokončila v roce 1999 zásadní modernizace výrobního 

zařízení s roční produkci tratě P1500 přes jeden milion tun. Od června roku 2006 je 

součástí závodu 16 také provoz 165 Svodidla, kde se vyrábějí důlní ocelové výztuže 

a silniční ocelová svodidla. Součástí provozu je žárová zinkovna.[18] 

4.1.1 Opatření v oblasti odpadového hospodářství 

V oblasti ochrany ovzduší jsou všechny emisní limity, stanovené platnými prováděcími 

předpisy k zákonu č. 86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší v platném znění, plněny u všech 
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provozovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Zároveň jsou plněna i další legislativní 

ustanovení pro provoz velkých, středních i malých zdrojů znečišťování ovzduší. 

V oblasti nakládání s odpady jsou plněny veškeré legislativní požadavky stanovené 

zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami. Cílem 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. je maximálně využívat velkoobjemové odpady tj. zejména 

vysokopecní a ocelárenskou strusku a elektrárenský popílek.  

V závodě 3 – Servis, je provozováno zařízení pro nízkoteplotní úpravu zaolejovaných 

okují a okujových kalů (viz obrázek č. 1). Na zařízení je zpracovávána veškerá produkce 

zaolejovaných okují a okujových kalů, vznikajících ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

a dále pak obdobný materiál dodávaný jinými externími firmami. Po úpravě, při níž jsou okuje 

a okujové kaly zbavovány olejových příměsí, jsou tyto dále využívány jakožto významný 

kovonosný materiál pro výrobu surového železa v závodě 12 – Vysoké pece. 

 
Obrázek 1: Schéma zařízení pro odolejování okují a okujových kalů.[19] 

Vysvětlivky k obrázku: 

1 – rotační sušárna, 2 – chladič, 3 – dopravník, 4 – homogenizátor, 5 – vagón, 6 – dospalovací komora, 
7 – chladič, 8 - cyklon, 9 – filtr, 10 - komín 

V oblasti ochrany vod je hlavním cílem dodržování povinností vyplývajících ze 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích v platném znění. S příslušnými vodoprávními úřady byly projednány nové 

podmínky pro nakládání s vodami ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., které mají 

vést k naplnění cílů Evropského společenství v oblasti vodní politiky.[20] 
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Na obrázku č. 2 je znázorněn vývoj investic společnosti ArcelorMittal, a.s. do ekologie 

od roku 1997 do roku 2007. Je patrné, že v letech 1997–1999 měly investice do ekologie 

kolísavý charakter, v letech 2000–2002 byly minimální a od roku 2002 investice do ekologie 

začínají stoupat. 
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Obrázek 2: Investice společnosti ArcelorMittal, a.s. do ekologie.[21] 

4.2 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jsou v dnešní době hutním podnikem s uzavřeným 

hutním výrobním cyklem, jejichž hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky. 

Na současné výrobě oceli v České republice se podílejí více než jednou třetinou.[22] 

Koksovna odpovídá požadavkům moderní technologie a zároveň splňuje přísná 

ekologická hlediska, která jsou s výrobou koksu spojena. Dvě koksárenské baterie o roční 

kapacitě sedm set tisíc tun koksu pracují pěchovaným provozem s rychlopěchy a jsou 

vybaveny zařízením pro mokré hašení koksu. Koksárenský plyn je odsířen a dodáván do 

plynové sítě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Meziproduktem z odsíření koksárenského plynu 

je kyselina sírová, která je zpětně používána v procesu odčpavkování koksárenského plynu. 

Doprovodnými výrobky, které vznikají při výrobě koksu, jsou dehet, benzol a síran amonný. 
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Koksovna je vybavena suškou s rotujícím bubnem pro sušení koksu používaného 

jako nauhličovadlo pro ocelárny. Odpadní fenol-čpavkové vody z koksovny jsou 

dočišťovány na biologické čističce společně s odpadními vodami města Třince.[23] 

Dnes je surové železo vyráběno ve dvou vysokých pecích s bezzvonovou sazebnou 

a roční kapacitou přesahující dva miliony tun. Vysokopecní plyn je jímán do plynojemu 

a společně s dalšími plyny vznikajícími v hutní výrobě je využíván pro vytápění hutních 

agregátů. Veškerý výskyt vysokopecní strusky je zpracován na granulát a kamenivo, které 

jsou dále upraveny na umělá hutní kameniva a pomalu tuhnoucí pojiva pro další užití 

v silničním a železničním stavitelství a ve stavebnictví.[24] 

Kyslíková konvertorová ocelárna je vybavena dvěma stoosmdesátitunovými 

konvertory s roční kapacitou 2,4 milionů tun oceli. V letech 2004-2005 byly vyměněny 

původní konvertorové nádoby. Konvertory jsou vybaveny spodním dmýcháním argonu 

nebo dusíku, sublancí, systémem zásobníků kovových a nekovových přísad, plynočistírnou 

a jímáním konvertorového plynu. Řízení celého konvertorového procesu, včetně 

plynočistírny  jímání konvertorového plynu, zajišťuje automatizovaný řídicí systém. 

V elektroocelárně jsou umístěny čtyři elektrické obloukové pece a keson pro 

vakuování oceli v pánvi. Výrobní sortiment ocelárny tvoří ušlechtilé a vysoce legované 

oceli. Roční produkce této ocelárny je zhruba padesát tisíc tun oceli.[25] 

Kontijemná válcovna, postavena v roce 1960, prošla v letech 2003-2004 rozsáhlou 

rekonstrukcí a modernizací. Na trati je vyráběna kruhová ocel v tyčích i ve svitcích, plochá 

ocel, úhelníky a betonářská žebírková ocel. 

Kontidrátová válcovna typu Morgan, postavena v roce 1973, prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí a modernizací v letech 1997 a 2000. Z původně čtyřžílové tratě je dnes 

dvoužílová se zvýšenou kapacitou, širším sortimentem a vyšší kvalitou vyráběného drátu. 

Výrobní proces je řízen automatizovaným systémem.[26] 

Střední trať, ve které jsou ohřívány v narážecí peci sochory, jsou válcovány ve dvou 

válcovacích pořadích. Jako předválecí pořadí pracuje jedna triostolice. Hotovní pořadí má 

tři triostolice a jednu duostolici. Výrobní program tvoří kruhová, čtvercová a plochá ocel 

v tyčích, pružinová ocel pro parabolická péra, pružinové pásy se žebrem i drážkou, důlní 

kolejnice, příslušenství pro železniční svršek a speciální profily. 
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Blokovna pracuje v cyklu s vratnou tratí. Válce blokovny o průměru 960 mm a délce 

2 250 mm válcují kontislitky, které se ohřívají v krokové peci nebo ingoty, které jsou 

ohřívány v hlubinných pecích. Blokovna pracuje v cyklu s vratnou tratí. Výrobní program 

blokovny tvoří předvalky (bloky) a bramy k dalšímu zpracování.  

Vratná trať má čtyři duostolice v otevřeném uspořádání. První stolice slouží pouze 

pro válcování sochorů. Hlavním výrobním sortimentem této tratě jsou kolejnice v délce až 

78 m, „I“ a „U“ profily, příslušenství pro železniční svršek a sochory, které jsou vesměs 

zpracovávány na dalších hotovních tratích.[27]  

4.2.1 Opatření v oblasti odpadového hospodářství 

Výrobní hutní cyklus TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. uzavírá zpracování 

velkoobjemových odpadů, které vznikají zejména při výrobě surového železa a oceli. 

V současnosti jsou vysokopecní i ocelárenské strusky z veškerého výskytu zpracovávány. 

Dále se zpracovává i hutní suť, vysokopecní a konvertorové kaly a také i struska, která je 

uložena na haldě. Zpracované hutní odpady se využívají jak ve vlastní hutní výrobě, tak 

i pro externí odběratele, zejména ve stavebním průmyslu. 

Pro manipulaci s nebezpečnými velkoobjemovými odpady slouží víceúčelová 

ekologická plocha. Zpracovávají se zde zejména jemné konvertorové kaly, odprašky 

z pánvové metalurgie, některé odprašky z aglomerace a zaolejované válcovenské okuje. 

Pro manipulaci s těmito materiály má plocha k dispozici čtyři biopole. 

Zpracování odpadů a jejich využití jako druhotných surovin má pro TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. hlavně ekonomický význam. Nezanedbatelný význam má také 

komplexní zpracování hutních odpadů a následné využívání z nich získaných druhotných 

surovin pro životní prostředí, a to nejen v okolí železáren, ale také všude tam, kde jsou 

druhotné suroviny využívány a kde nahrazují přírodní suroviny.[28] 

Odpad, který není recyklovatelný a jinak zpracovatelný, se ukládá na řízených 

skládkách tak, že jeho ukládání odpovídá přísným hygienickým normám daných zákonem 

o odpadech.[29] 
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4.3 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., je přední metalurgická společnost vyrábějící ocel, 

válcované profily a největší výrobce tlustých plechů v České republice.[30] 

Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je vybaveno 

sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové 

kontilití, část oceli je odlévána do formy ingotů. Výrobní kapacita je 950 000 t ročně. 

Tlusté plechy jsou vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. Těžká profilová 

trať zabezpečuje válcování profilové oceli z vlastní případně externí vsázky. Roční 

produkce válcovny plechů je 755 000 t a válcovny profilů 170 000 t. 

Výpalky jsou produkovány na moderních pálicích strojích s podporou řídicího systému 

CNC. Tyto jsou vybaveny špičkovými plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní plyn.[31] 

4.3.1 Opatření v oblasti odpadového hospodářství 

Cílem této společnosti je systémovým přístupem dosáhnout a udržovat v oblasti 

ochrany životního prostředí takové řídicí a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat 

negativní vliv průmyslové činnosti na životní prostředí a projeví se kladně v jakosti 

produkce, v úrovni bezpečnosti práce a ve zlepšení životních podmínek v ostravské oblasti 

poznamenané průmyslovou činností.  

Vrcholové vedení této společnosti považuje ochranu životního prostředí za jednu 

z priorit řízení společnosti a v souladu se strategickými záměry stanovilo následující 

zásady:[30] 

• dodržovat legislativní požadavky na ochranu životního prostředí jako základ 

kontinuálního zlepšování environmentálního profilu společnosti,  

• poskytovat a vyvíjet takové produkty, které lze recyklovat, opakovaně používat 

nebo bezpečně odstraňovat ve spolupráci se specializovanými pracovišti; 

vyvíjet a provozovat zařízení; provádět činnosti s ohledem na účinné využívání 

energie a materiálů; šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu 

udržitelného využívání sekundárních zdrojů,  
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• poskytovat informace o environmentální problematice akcionářům, zaměstnancům, 

zákazníkům, veřejnosti a občanským iniciativám,  

• zajistit odstranění nebo minimalizaci vlivů starých ekologických zátěží po 

zrušených průmyslových aktivitách,  

• prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by 

mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců,  

• motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost svých 

zaměstnanců při ochraně životního prostředí,  

• neustále zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil 

v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků 

a očekáváním veřejnosti. 

4.4 ŽDB GROUP, a.s. 

Podnik s více než stodvacetiletou tradicí vznikl z dřívějšího státního podniku 

Železárny a drátovny Bohumín. Společnost je držitelem certifikátu ekologického řízení 

výroby podle ISO 14001 a uživatelem ochranných známek „Ekologicky šetrný výrobek" 

pro topenářskou techniku VIADRUS, je členem EFQM (Evropská nadace pro řízení 

jakosti), Svazu průmyslu a dopravy a Regionální hospodářské komory v Ostravě. 

Ve výrobním programu této společnosti jsou: jemné válcované profily, litinové kotle 

a radiátory, nízkouhlíkový a vysokouhlíkový drát, kordy do pneumatik, ocelová lana 

vysoké jakosti, pružiny, drátěné tkaniny a pleteniny, svařované sítě a další speciální 

výrobky. Firma je dodavatelem pro automobilový, letecký, loďařský, stavební 

a potravinářský průmysl. Ve svých závodech implementuje projekty TQM a TPM.[32] 

Závod Viadrus je předním českým výrobcem litinové tepelné techniky. Všechny 

odlitky jsou vyráběny ve vlastní slévárně šedé litiny. Součástí závodu je také slévárna oceli 

a neželezných kovů, jejíž výroba je zaměřena na zakázkové speciální odlitky pro hutní 

a strojírenský průmysl. V roce 2001 byly významně modernizovány slévárenská zařízení 

a technologie na slévárně kotlů. V roce 1997 získal, jako sedmá slévárna na světě a první 

topenářská slévárna, certifikaci systému ochrany životního prostředí podle normy 
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ČSN EN ISO 14001. Oba systémy řízení závodu jsou ročně přezkušovány oprávněnou 

společností TÜV NORD, Německo.[33] 

Provoz Válcovna disponuje jemnou profilovou válcovací tratí s úpravnou a skladem 

hotové výroby. Na této trati jsou vyráběny za tepla válcované tyče malých průřezů. 

Provoz Ocelárna je vybaven dvěma elektrickými pecemi o obsahu patnáct tun. 

Odlévají se zde různé typy ingotů, nejčastěji ingoty kruhové a polygonální, jež slouží 

především k výrobě trubek a výkovků. 

Provoz Recyklace byl ke stávajícímu závodu přičleněn k 1. lednu 2002. Zabývá se 

ekologickou likvidací autovraků, strojů a konstrukcí, prováděním stavebně demoličních 

prací a poskytuje služby spojené s nakládáním s odpady. 

Provoz Plotové systémy je nejmladší částí závodu Válcovna, Ocelárna a Recyklace, 

který se zabývá výrobou plotových systémů určených především pro rodinné domky 

a moderní zástavbu.[34] 

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. Závod je držitelem certifikátu dle normy EN ISO 9001:2000.[35] 

ŽDB GROUP, a.s. Bohumín, závod Lanárna je největším výrobcem ocelových lan 

v České republice.[36] 

V současnosti je závod Ocelové kordy zaměřen na výrobu ocelových výztužných 

prvků do pneumatik, vysokotlakých hadic a ploštěných drátů do bowdenových ovládacích 

systémů pro automobilový průmysl.  

V tomto závodě s tepelně-chemickými hutními úpravami a množstvím obalových 

materiálů se snaží management závodu řídit procesy k minimalizaci dopadů na životní 

prostředí.[37] 

Závod Pérovna je zaměřena na výrobu pružin z drátů od průměru 0,2 mm do 

průměru 11,8 mm. Vyrobené pružiny jsou tepelně zpracovány v roztoku dusitanových solí 

a konzervovány proti korozi přípravkem KONKOR 500. Pružiny dodávají včetně 

povrchových úprav komaxit, kataforéza, delta tone, zinkované, chromované, černěné. 
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Závod Průvlakárna je zaměřen na výrobu průvlaků ze slinutých karbidů k tažení 

ocelových drátů za sucha a za mokra v rozsahu průměrů od 0,15 do 20 mm.[38] 

4.4.1 Opatření v oblasti odpadového hospodářství 

ŽDB GROUP, a.s. provádí všechny své aktivity v souladu se schválenou politikou 

jakosti, ochrany životního prostředí, politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a politikou prevence závažných havárií. 

Nejvýznamnějšími zdroji rizika vzniku závažné havárie v ŽDB GROUP, a.s. jsou 

chemické látky, které mají tyto vlastnosti: vysoce toxické, extrémně hořlavé, žíravé, 

nebezpečné pro životní prostředí nebo jsou vysoce reaktivní. 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl objekt 

ŽDB GROUP, a.s. zařazen do skupiny „A“ dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 

závažných havárií. V souladu s tímto zákonem byl zpracován a Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje schválen Bezpečnostní program prevence závažných havárií 

ŽDB GROUP, a.s. ve kterém je detailně popsán: 

• systém řízení bezpečnosti v podniku, jehož součástí je prevence závažných havárií, 

• přesné zodpovědnosti za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 

a přípravky. 

Postupy uvedené v Bezpečnostním programu jsou závazné pro všechny zaměstnance. 

Plnění zásad, cílů a stanovených úkolů vyplývajících z tohoto programu je průběžně 

sledováno, vyhodnocováno a příčiny případných odchylek jsou včas řešeny přijímáním 

vhodných nápravných opatření. Funkčnost systému řízení bezpečnosti a plnění programu 

prevence závažných havárií je prověřováno formou interních auditů.[39] 

Vedení ŽDB GROUP, a.s. se v rámci dodržování schválené politiky jakosti, ochrany 

životního prostředí, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politiky prevence 

závažných havárií zavazuje:[40] 

• vytvářet bezpečné pracovní podmínky při řízení veškerých aktivit 

v ŽDB GROUP, a.s., dodržovat legislativní předpisy a vést zaměstnance 

k povědomí spoluzodpovědnosti za bezpečnost své osoby, svých 

spolupracovníků a okolí podniku, 
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• používat technologie s nejvyšším možným stupněm ochrany zaměstnanců, které 

splňují podmínky pro bezpečné a spolehlivé provozování, 

• předcházet nebezpečným situacím a rizikům v pracovním procesu důslednou 

spoluprací vedoucích se zaměstnanci při jejich vyhledávání a včasném 

odstraňování, 

• eliminovat negativní vliv nebezpečného chování zaměstnanců, které je častou 

příčinou poškození jejich zdraví, například zvyšováním efektivity výcviku 

a výchovy zaměstnanců, 

• rozvíjet programy podpory zdraví určené ke zmírnění negativních vlivů 

pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců, 

• předcházet úrazům, nemocím z povolání a pracovní neschopnosti řádnou péčí 

o provozovaná zařízení, důsledným vyhledáváním rizik, přezkoumáváním 

všech informací a podnětů zaměstnanců na rizika a podle možností včasným 

odstraňováním jejich příčin, 

• postupně snižovat počet pracovišť v riziku 4. a 3. kategorie, četnost pracovních 

úrazů, počet nemocí z povolání, zvýšenou ovlivnitelnou pracovní neschopnost 

a porovnávat dosažené výsledky se srovnatelnými podniky, 

• využit výsledky auditu a kontrol dodržování předpisů k soustavnému 

zlepšování úrovně systému řízení bezpečnosti, prevence závažných havárií 

a funkčnosti pracovních postupů a chování zaměstnanců, 

• informovat dodavatele prací a služeb o přijatých opatřeních, které mají zajistit 

ochranu vlastních zaměstnanců i pracovníků dodavatele před úrazy a jiným 

poškozením zdraví, popř. haváriemi na našich pracovištích, které jsou stanoveny 

BOZPMS ŽDB GROUP, a.s. a vyžadovat jejich akceptováním a dodržováním 

pracovníky dodavatele v rozsahu stanoveném „Příručkou bezpečnosti práce ŽDB 

GROUP, a.s." a souvisejícími organizačními a řídícími dokumenty pro oblast 

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PZH (prevence závažných havárií), 

• aktualizovat politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznamovat s ní 

zaměstnance. 
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5. ORGANICKÝ ODPAD HUTNÍHO PRŮMYSLU 

Při výrobě a zpracování železa a oceli se používá celá řada chemikálií a vzniká při ní 

velké množství vedlejších nebezpečných produktů. Povlaky oxidů železa z povrchů se 

odstraňují mořením kyselinami. Do mořících roztoků se přidávají inhibitory, zabraňující 

poškození kovů kyselinami a organická smáčedla, usnadňující styk kyseliny s povrchem kovu. 

Výroba železa i neželezných kovů je zdrojem výskytu značného množství odpadů. 

Tento odpad může být čistě kovový nebo kovonosný, obsahující kovy ve formě sloučenin 

a další organické i anorganické látky účelově přidávané při jednotlivých procesech 

metalurgické výroby nebo těmito procesy produkované. 

Většina kovonosných odpadů je vzhledem ke svým vlastnostem zařazena mezi 

nebezpečné odpady. Z ekonomického hlediska jsou tyto odpady, obsahující různé 

neželezné kovy, hodnotnou druhotnou surovinou. Umožňují získání čistých kovů 

s podstatně menšími energetickými nároky než jejich výrobou ze stále chudších primárních 

surovin, současně při výrazně menších negativních dopadech na životní prostředí.[41] 

V následujících kapitolách se zabývám charakteristikou nejběžnějších organických 

odpadů metalurgického průmyslu, jeho působením na zdraví člověka, vlivem na životní 

prostředí a srovnávám zde také produkci jednotlivých druhů odpadů mezi uvedenými 

společnostmi.  

5.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) patří mezi prvé prokázané chemické 

karcinogeny. Již v roce 1775 anglický chirurg Percival Pott připisoval značný výskyt kožní 

rakoviny u kominíků dlouhodobému kontaktu kůže se sazemi. První látkou, u které byla 

prokázána chemická karcinogenita, byl v roce 1930 dibenzo[a]anthracen. V roce 1933 byl 

izolován z černouhelného dehtu daleko účinnější uhlovodík, identifikovaný později jako 

benzo[a]pyren.[42] 

Benzo[a]pyren je nažloutlá krystalická látka s bodem tání 177 ºC a s bodem varu 

495,5 ºC. V hutnictví se vyskytuje v koksovnách, je součástí černouhelného dehtu 

a smoly. Obsah benzo[a]pyrenu v dehtu je 0,6–1,0 %. Benzo[a]pyren je indikátorem 
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celkové kontaminace polycyklických aromatických uhlovodíků.[42,43] Následující 

obrázek č. 3 znázorňuje strukturu molekuly benzo[a]pyrenu. 

 
Obrázek 3: Struktura molekuly benzo[a]pyrenu.[44] 

Nejvyšší přípustná koncentrace pro benzo[a]pyren je stanovena shodně pro 

krátkodobý imisní limit pro půlhodinovou koncentraci (IHk) a pro imisní limit pro denní 

koncentraci (IHd), a to na 0,001 µg/m3. Pro pracoviště není nejvyšší přípustná koncentrace 

stanovena.[44] 

Tato látka může být vdechnuta a prostupuje do organismu i pokožkou. Expozice 

může vést k následujícím rizikům pro zdraví člověka:[45] 

• ohrožení zdravého vývoje plodu,  

• riziko onemocnění rakovinou,  

• podráždění až popálení kůže, 

• opakované expozice způsobují ztenčení a popraskání pokožky. 

Do životního prostředí se PAHs dostávají při nedokonalém spalování v elektrárnách, 

domácích topeništích, ve spalovacích motorech a při zahřívaní a pyrolýze prakticky 

jakékoli organické látky. Při ochlazování kouřových plynů se PAHs kondenzují na sazích 

a jiných pevných nosičích a unikají do atmosféry. Významným zdrojem PAHs jsou 

koksovny, výrobny sazí, ropné závody a některé metalurgické provozy.[46] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky se v životním prostředí nevyskytují většinou 

jednotlivě, ale tvoří složitou směs s širokým rozsahem molekulových hmotností. 

Se stoupající molekulovou hmotností rychle vzrůstá počet isomerů. Zatímco existují dva 

tříjaderné aromatické uhlovodíky o sumárním vzorci C14H10 (jedná se o fenanthren 

a anthracen), pro čtyřjaderné uhlovodíky C18H12 je počet isomerů pět a pro pětijaderné 
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C22H14 vzrůstá počet isomerů na dvanáct. Kromě základních uhlovodíků bývají přítomny 

i jejich alkylderiváty, zvláště methylderiváty. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou látky poměrně stabilní. Rychlost jejich 

rozkladu v ovzduší je ovlivňována nosičem, na který jsou sorbovány. Fotooxidační rozklad 

vlivem slunečního záření je sorpcí na popílku nebo sazích zpomalen ve srovnání s reakcemi, 

které probíhají v roztoku. Z atmosféry jsou PAHs odstraňovány též sedimentací částic na 

zemský povrch, kde dochází ke kontaminaci rostlin, půdy a vodních zdrojů. V půdě jsou 

rozkládány půdními bakteriemi.[4] 

5.1.1 Dopady na životní prostředí 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou toxické pro celou řadu živých organismů. 

Mohou způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce a mutace u zvířat. Jejich působení na 

celé populace organismů je proto závažné. Nejproblematičtější vlastností PAHs je jejich 

persistence, tedy schopnost odolávat přirozeným rozkladným procesům. Zejména pokud 

jsou emitovány při spalovacích procesech, jsou schopné transportu atmosférou na velké 

vzdálenosti (ve formě naadsorbované na zrna sazí a prachových částic). Stopy těchto látek 

proto byly zjištěny i na velmi odlehlých místech Země. Polycyklické aromatické 

uhlovodíky se silně adsorbují na sedimenty ve vodách, které proto působí jako určité 

rezervoáry.[45,46,47] 

5.1.2 Dopady na zdraví člověka 

Celá řada látek ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků představuje 

závažné zdravotní riziko pro člověka. Jejich nebezpečí spočívá především v karcinogenitě 

a ohrožení zdravého vývoje plodu. Jejich nebezpečnost je umocněna tím, že jsou velmi stabilní 

a mohou se šířit na velmi dlouhé vzdálenosti a ohrožovat i odlehlá území Země.[45,47] 

5.1.3 Způsoby zjišťování a měření 

O únicích PAHs si lze učinit konkrétní představu jen velmi obtížně a kromě 

kvalitativního předpokladu jejich možných emisí není prakticky možné odhadnout jejich 

množství, které představuje emisní práh, což je patrné z níže uvedených příkladů. 
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Stanovení obsahu PAHs v plynu za účelem sledování kvality ovzduší se provádí 

relativně komplikovanými metodami. Toto stanovení spočívá v nasorbování PAHs ze 

vzorku na tuhý absorbent. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou poté extrahovány 

vhodným způsobem (termicky, rozpouštědlem, kapalinou v nadkritickém stavu). Takto 

získaný vzorek je poté zbaven rušivých látek pomocí sloupcové či gelové chromatografie 

a analyzován plynovou nebo kapalinovou chromatografií.[48] 

Stanovení ve vodách či zeminách začíná extrakcí vzorků vhodným rozpouštědlem 

(obvykle hexan), pokračuje přečistěním extraktů a následně končí analýzou plynovým 

nebo kapalinovým chromatografem. Plynová a kapalinová chromatografie jsou jako 

analytická koncovka využívány ve srovnatelné míře. Jelikož do skupiny PAHs spadá celá 

řada látek, je vhodné upozornit na fakt, že to, které konkrétní PAHs se v daném případě 

započítávají do sumy polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorku, vychází 

z příslušné legislativy (potravinářství, životní prostředí atd.), a proto pro různé typy 

původu vzorků se počet sčítaných PAHs liší. U vzorků z oblasti životního prostředí se 

například sčítá obsah devíti přesně definovaných PAHs.[42] 

Pro účely Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ) se měří PAHs jako 

benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1.2.3-cd]pyren. 

Budou-li při spalování unikat spaliny o koncentraci PAHs například 0,1 mg/m3, 

představuje ohlašovací práh 500 000 000 m3 spalin. Bude-li z provozu unikat voda 

kontaminovaná PAHs v koncentraci 0,1 mg/l, představuje ohlašovací práh 50 000 m3 vody.[45] 

5.1.4 Srovnání produkce PAHs ve společnostech hutního průmyslu Ostravska 

V následující tabulce č. 2 srovnávám úniky polycyklických aromatických uhlovodíků do 

ovzduší a do vody a přenosy PAHs v odpadních vodách a v odpadech v letech 2005–2007 

mezi čtyřmi společnostmi hutního průmyslu Ostravska. Společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. měly dle obchodního rejstříku v letech 2005–2006 jiný 

název, který jsem v tabulce uvedla u odpovídajícího roku.  

Z tabulky č. 2 je patrné, že nejvyšší úniky polycyklických aromatických uhlovodíků 

do ovzduší má v každém roce společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., dle dřívějšího názvu 

Mittal Steel Ostrava, a.s. Taktéž jí patří prvenství v přenosu PAHs v odpadech. 

Z uvedených společností měly únik PAHs do vody pouze TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 
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a to jen v roce 2006. Taktéž pouze TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. měly naměřen přenos 

PAHs v odpadních vodách, a to v letech 2005 a 2007. 

Tabulka 2: Srovnání úniku a přenosu PAU v letech 2005-2007.[49] 

Název společnosti Rok 
Úniky do 
ovzduší 
v kg/rok 

Úniky do 
vody 

v kg/rok 

Přenosy 
v odpadních 

vodách 
v kg/rok 

Přenosy 
v odpadech 

v kg/rok 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 2007 1060 [M] * * 461 [C] [D] 

2006 891 [M] * * 142 [C] [D] 
Mittal Steel Ostrava, a.s. 

2005 662 [M] * * 65 [C] [D] 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 2007 * * * * 

2006 * * * 432 [C] [D] 
VÍTKOVICE STEEL, a.s 

2005 * * * 221 [C] [D] 

2007 512 [M] * 49 [M] * 

2006 753 [M] 83 [M] * 93,1 [M] [R] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

2005 233[M] * 116 [M] 134 [M] 

2007 82,7 [M] * * 286 [M] [R, D] 

2006 87,6 [M] * * 184 [M] [R, D] ŽDB GROUP, a.s. 

2005 * * * 175 [M] [R, D] 

Vysvětlivky: Metody zjišťování: [M] měření, [C] výpočet, určení odpadu: [R] recyklace, [D] odstranění,  
* nebyl překročen ohlašovací limit  

Na obrázku č. 4 je graficky znázorněn vývoj úniků polycyklických aromatických 

uhlovodíků do ovzduší. Je patrné, že u společnosti ArcelorMittal, a.s. je stoupající tendence 

těchto úniků, ačkoliv společnost investuje nemalé částky do ekologie. U společností 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a ŽDB GROUP, a.s. má vývoj úniků PAHs poměrně kolísavý 

charakter. U společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. nebyly za sledované období 

prokázány žádné úniky PAHs do ovzduší. Z tohoto důvodu není v tabulce tato společnost 

uvedena.  
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Obrázek 4: Úniky PAHs do ovzduší v letech 2005–2007.[49] 

Na následujícím obrázku 5 je grafické znázornění přenosů PAHs v odpadech. 
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Obrázek 5: Přenosy PAU v odpadech v letech 2005–2007.[49] 
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5.2 Polychlorované bifenyly 

Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou skupina látek, které zahrnují teoreticky dvě stě 

devět  jednotlivých sloučenin (tzv. kongenerů), které se liší fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi i toxicitou. Rozdíl spočívá ve stupni chlorace a umístění atomů chloru na 

aromatických jádrech.[43] Na obrázku č. 6 je znázorněna obecná struktura molekuly PCB. 

 
Obrázek 6: Obecná struktura molekuly PCB.[44] 

V komerčních směsích se ale vyskytuje pouze sto třicet kongenerů. Jednotlivé 

kongenery jsou bezbarvé krystaly bez zápachu, avšak komerční směsi PCBs jsou kapaliny. 

Hustota směsí závisí na stupni chlorace a s růstem obsahu chloru se jejich hustota zvyšuje. 

Všechny však mají hustotu vyšší než voda (přibližně 1 440 kg/m3). Společnou vlastností všech 

kongenerů je jejich nízká rozpustnost ve vodě (0,7 mg/l) a velmi nízká tenze par (<1 Pa). Jsou 

rozpustné ve většině organických rozpouštědel a v tucích a jsou také chemicky i fyzikálně stálé 

(i za teplot okolo 300 ºC) a nekorozivní.[50] 

5.2.1 Dopady na životní prostředí 

Tyto látky jsou vyráběny člověkem. V prostředí se přirozeně nevyskytují. Byly objeveny 

na přelomu 19. a 20. století a od roku 1929 se používají v průmyslu. V roce 1966 bylo zjištěno, 

že PCBs se v prostředí nerozkládají a hromadí se v potravních řetězcích. Mohou ohrožovat 

životní prostředí i lidské zdraví. Proto se od jejich výroby postupně upustilo.[46] 

Z důvodu vysoké persistence jsou PCBs přítomné v životním prostředí po celém 

světě. Dochází k jejich redistribuci a ke zvyšování koncentrací v mořských ekosystémech. 

Vzhledem k tomu že se těkavost a degradovatelnost mezi jednotlivými kongenery liší, 

dochází v průběhu času ke změnám ve složení směsí PCBs.  
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V atmosféře se PCBs vyskytují hlavně v plynné formě, menší množství je navázáno 

na pevné částice. Sorpce se zvyšuje se stupněm chlorace. Z vody a půd v malé míře těkají 

do atmosféry, z které jsou zpětně odstraňovány pomocí mokré a suché depozice. Ve vodě 

se PCBs sorbují na sedimenty a organickou hmotu, přičemž koncentrace v sedimentech je 

podstatně vyšší než ve vodě. Adsorpcí mohou být PCBs imobilizovány na poměrně 

dlouhou dobu, avšak může docházet i k jejich desorpci. Vodní sedimenty tedy mohou 

sloužit jako zásobníky PCBs. Vodní ekosystémy jsou polychlorovanými bifenyly ohroženy 

nejvíce. Nížechlorované PCBs se sorbují méně, proto se z půd a sedimentů snáze vyluhují.  

Degradace PCBs v prostředí závisí na stupni chlorace. Persistence se zvyšuje 

s rostoucím množstvím chloru v molekule. V plynné fázi mohou PCBs reagovat 

s hydroxylovým radikálem, který vzniká fotochemicky. Doba setrvání v atmosféře se 

u jednotlivých kongenerů liší od deseti dnů až do jednoho a půl roku. Ve vodním prostředí 

je jediným abiotickým degradačním procesem fotolýza. Ve vodě a půdě může docházet 

k velmi pomalé biodegradaci. Mono-, di- a trichlorované bifenyly degradují poměrně 

rychle, zatímco výšechlorované bifenyly jsou vůči biodegradaci rezistentní. Rychlost 

degradace je také ovlivňována polohou chloru. Polychlorované bifenyly s atomy chloru 

v para pozici jsou biodegradovány snáze. Vysokochlorované bifenyly mohou být 

rozkládány pouze anaerobně.[42] 

Polychlorované bifenyly se snadno akumulují v tukových tkáních. V důsledku 

hromadění v potravních řetězcích se nejvyšší koncentrace vyskytují u vrcholových 

predátorů. Nejohroženější skupinou organismů jsou mořští savci, u kterých dochází 

k narušení reprodukční schopnosti.[47] 

Problémem při zneškodňování PCBs je, že během jejich spalování při teplotách pod 

1 200 ºC z nich vznikají polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany, 

které jsou ještě toxičtější než původní látky. Likvidace PCBs je proto spojena s nutností 

využívání zcela speciálních technologických postupů [50] 

5.2.2 Dopady na zdraví člověka 

Polychlorované bifenyly mohou vstupovat do těla inhalačně a především orálně 

kontaminovanou potravou. Potraviny mohou být kontaminovány příjmem PCBs z prostředí 
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organismy. Další možností je přímá kontaminace potravin nebo migrace kontaminantu 

z obalu.[47] 

Polychlorované bifenyly se koncentrují v játrech, tukových tkáních a mateřském 

mléce. Mohou také procházet placentou. Koncentrace v jednotlivých orgánech závisí na 

obsahu tuku. Výjimkou je mozek, který obsahuje méně PCBs, než by odpovídalo obsahu 

tuku v něm. Zvýšené koncentrace se mohou vyskytovat i v kůži. Stálost v orgánech se 

u jednotlivých kongenerů liší. Vyšší persistence však nemusí vždy znamenat vyšší toxicitu. 

Rozdíly v toxicitě mohou být způsobeny vznikem specifických meziproduktů a metabolitů. 

Expozice PCBs ovlivňuje mozek, oči, srdce, imunitní systém, játra, ledviny, 

reprodukční systém a štítnou žlázu. Expozice těhotných žen může způsobovat snížení 

porodní váhy a neurologické poruchy dětí. Chronické inhalační expozice ovlivňují dýchací 

ústrojí (kašel), trávicí trakt (anorexie, ztráty hmotnosti, zvracení, bolesti břicha), játra, kůži 

(chlorakné, vyrážky) a oči. Expozice PCBs může způsobovat rakovinu jater. Akutní 

expozice způsobují poškození kůže, poruchy sluchu a zraku a křeče. 

V České republice platí pro koncentrace polychlorovaných bifenylů následující 

limity v ovzduší pracovišť: přípustný expoziční limit (PEL) je 0,5 mg/m3 a nejvyšší 

přípustná koncentrace (NPK) je 1 mg/m3.[50] 

5.2.3 Způsoby zjišťování a měření 

Ohlašovací práh pro emise PCBs do všech typů médií činí 100 g ročně, což je 

relativně malé množství. Odhad emisí lze učinit například z množství uniklé náplně při 

manipulaci se zařízeními, která PCBs obsahují (kondenzátory, transformátory).[50] 

Pro přesnější laboratorní analýzu PCBs se používá plynová chromatografie, 

nejčastěji s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD). Vzorky jsou nejprve 

extrahovány hexanem (půdy, vody).[48] Obvykle se vyhodnocuje obsah pouze šesti přesně 

definovaných kongenerů ve vzorku a jejich suma je z hlediska legislativy považována za 

obsah polychlorovaných bifenylů. 

Při koncentraci PCBs ve vodě například 0,1 mg/l (uvádí se rozpustnost 0,7 mg/l) si 

lze emisní práh představit jako 1 000 m3 vody. Při koncentraci ve vzduchu 0,1 mg/m3 

odpovídá ohlašovacímu prahu objem vzduchu 1 000 000 m3 (při stejném tlaku a teplotě 
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jako byl uveden koncentrační údaj). Ohlašovací práh 0,1 kg odpovídá zhruba 70 ml 

komerčního produktu PCBs.[50] 

5.2.4 Srovnání produkce PCBs ve společnostech hutního průmyslu Ostravska 

Z tabulky č. 3, kde srovnávám úniky a přenosy polychlorovaných bifenylů, je patrné, že 

k největším znečišťovatelům, ve všech třech srovnávaných letech, patří společnost 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. U společnosti ŽDB GROUP, a.s. byly v hodnoceném období 

zjištěny přenosy PCBs v odpadech. Ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s 

a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nebyly prokázány žádné úniky PCBs do ovzduší a do vody 

a ani přenosy v odpadních vodách nebo v odpadech. Z těchto důvodů nejsou v této tabulce tyto 

společnosti uvedeny. Další možností je, že úniky ani přenosy polychlorovaných bifenylů 

nedosáhly ohlašovacího prahu, který činí pro úniky do ovzduší, do vody a do půdy a pro 

přenosy 0,1 kg/rok. Ohlašovací práh mimo provozovny činí 1 kg/rok. 

Tabulka 3: Srovnání úniků a přenosů PCBs v letech 2005–2007.[49] 

Název společnosti Rok Úniky do ovzduší 
v kg/rok 

Přenosy v odpadech 
v kg/rok 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 2007 * 101 [M] [D] 

2006 0,113 [M] * 
Mittal Steel Ostrava, a.s. 

2005 0,11 [M] * 

2007 * 2,2 [M] [R, D] 

2006 * * ŽDB GROUP, a.s. 

2005 * 1,4 [M] [R, D] 

Vysvětlivky: Metody zjišťování: [M] měření, [C] výpočet určení odpadu: [R] recyklace, [D] odstranění, 
* nebyl překročen ohlašovací limit  

5.3 Fenoly 

Do skupiny fenolů patří jak látky přirozeně se vyskytující, tak člověkem vyrobené 

sloučeniny. Fenoly a jejich deriváty jsou široce rozšířené přírodní látky, které jsou 

produkovány celou řadou rostlin a živočichů. Právě tyto přirozené deriváty fenolů 

zapříčiňují chuť a barvu mnohých poživatin. 

Fenoly a jejich deriváty jsou však produkovány také člověkem. Předpokládá se, že 

deriváty fenolu, chlorfenoly, mají výlučně antropogenní původ.  
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Mezi zdroje emisí patří:[51] 

• úniky při výrobě fenolů, 

• úniky z chemického průmyslu při jeho užívání (desinfekce vodních potrubních 

systémů) a aplikaci fenolů do produktů (např. fenolové pryskyřice a umělá 

vlákna), 

• kontaminace vody z nátěrů obsahujících fenoly a jejich deriváty, 

• spalovací procesy, např. spalovací motory, cigaretový kouř, otevřená ohniště, 

• úniky chlorfenolů do ovzduší během spalování látek obsahujících chlor, 

• vyluhování ze špatně zajištěných skládek odpadů, 

• vznik chlorfenolů v rámci chlorace vod s obsahem fenolů. 

Fenol, jehož struktura je znázorněna na obrázku č. 7, je bezbarvá nebo bílá krystalická 

látka se silným odporně nasládlým antiseptickým zápachem. Méně čistý produkt má obvykle 

formu narůžovělých krystalů nebo husté viskózní kapaliny. Teplota varu této látky je 182 ºC 

a teplota tání 41 ºC. Tenze par je 48 Pa při 20 ºC. Jeho hustota je 1 070 kg/m3 při 20 ºC. 

Rozpustnost fenolu ve vodě činí 90 g/l a je také rozpustný v organických rozpouštědlech.[43] 

 

Obrázek 7: Struktura molekuly fenolu.[51] 

Fenol je hlavním chemickým meziproduktem pro výrobu syntetických vláken 

a fenolových pryskyřic. Díky biocidním účinkům je takových přípravků obsahujících fenol 

využíváno pro ošetření materiálů, které je třeba chránit před zarůstáním mikroorganismy 

a vznikem slizu, například v průmyslových vodních systémech a jako desinfekční 

prostředek. Obsažen je rovněž v lékových přípravcích, jako jsou prostředky proti bolení 

v krku a proti kožním onemocněním. 

Chlorované deriváty fenolu se používají pro ochranu dřeva, jako desinfekční 

a antiseptické prostředky a jako přísady do pesticidů. Chlorfenol se využívá v chemickém 
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průmyslu jako surovina či meziprodukt pří výrobě pesticidů, ve farmaceutickém průmyslu, 

jako denaturant pro alkohol a jako selektivní rozpouštědlo pro zušlechťování minerálních 

olejů.[51] 

5.3.1 Dopady na životní prostředí 

Fenoly emitované antropogenní cestou a jejich deriváty mohou mít díky svým 

vlastnostem negativní vliv na životní prostředí. Antropogenní úniky z důvodu omezené 

těkavosti fenolů většinou směřují do vody nebo do půdy. Nechlorované deriváty fenolů 

jsou v aerobním prostředí rozkládány mikroorganismy na neškodné produkty. Za 

nepřístupu vzduchu, například ve skládkách, sedimentech či v podzemních vodách, jsou 

stabilnější. Fenoly vykazují akutní toxicitu pro vodní živočichy.[51] 

Díky toxicitě, schopnosti bioakumulace a vysoké stabilitě představují největší riziko 

pro životní prostředí chlorfenoly. Právě chlorované deriváty fenolů mohou představovat 

i jistá globální rizika. Přesto, že fenoly nejsou látkami ze skupiny těkavých organických 

látek (VOCs), mohou po vypaření reagovat s dalšími polutanty přítomnými v ovzduší, 

a přispívat tak ke tvorbě škodlivého přízemního ozonu (fotochemický smog), který 

ohrožuje zdraví obyvatelstva, zemědělské plodiny i některé stavební materiály. 

Pravděpodobně se však v případě fenolů nebude jednat o nejvýznamnější negativní dopad 

na životní prostředí.[47] 

Chlorfenoly vznikají také během chlorace pitné vody, kdy dochází k nachlorování 

přítomných (především jednosytných) fenolů, a tím ke vzniku silně páchnoucích 

chlorfenolů, které mohou z organoleptického (čichového a chuťového) hlediska zcela 

znehodnotit pitnou vodu. Prahové koncentrace se orientačně pohybují od 0,1 µg/l do 

5 µg/l.[51] 

5.3.2 Dopady na zdraví člověka 

Fenoly jsou látky, které mají negativní vliv na zdraví člověka. U jednotlivých 

zástupců se mohou konkrétní rizika lišit. Do organismu mohou být vdechnuty a prostupují 

i pokožkou. U exponované osoby může dojít ke dráždění očí, kůže, nosu a dýchacích cest. 

Expozice dále způsobuje bolesti hlavy, únavu, nevolnost, slabost, zvracení a může přivodit 

i mdloby. Projevit se může i kašel, dušnost a edém plic. Vysoké koncentrace fenolů mohou 
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ohrozit schopnost krve transportovat kyslík, což způsobuje bolest hlavy, nevolnost, 

modrání končetin a rtů. Může dojít až k problémům s dechem, kolapsu a smrti. Vysoké 

opakované expozice mohou způsobit poškození jater, ledvin a centrální nervové soustavy. 

Fenoly mají mutagenní účinky a mohou způsobovat i nepravidelný tep (srdeční 

arytmii).[46]  

Chlorfenol je korozivní chemikálie, dráždí kůži, oči, nos, dýchací cesty, plíce 

a způsobuje kašlání a dušnost. Vysoké expozice způsobují bolest hlavy, nevolnost, 

svalovou slabost, třes a postupně až kóma s následkem smrti. Chlorfenol také poškozuje 

játra a ledviny.[47] 

V České republice platí pro koncentrace fenolů následující limity v ovzduší 

pracovišť: přípustný expoziční limit (PEL) je 7,5 mg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace 

(NPK) je 15 mg/m3.[51] 

5.3.3 Způsoby zjišťování a měření 

Hrubou představu o únicích fenolů, například v průmyslových procesech, je možné 

učinit ze spotřeby látky či bilance procesu (vstup a výstup). Obecně používané metody pro 

stanovení fenolů a substituovaných fenolů ve vodách zahrnují předkoncentrační stupně 

s následnou analýzou na plynovém chromatografu. 

Při stanovení fenolů v zeminách se musí nejprve převést tyto látky do vodného 

roztoku. Protože fenoly mají ve své molekule kyselý vodík, používá se pro jejich extrakci 

nejčastěji alkalická extrakce roztokem hydroxidu sodného. Tím se převedou fenoly na 

netěkavé fenoláty. Odstředěním nebo filtrací se poté oddělí vodná fáze od zeminy. 

Zpětným okyselením filtrátu se převedou fenoláty na fenoly. Pro izolaci fenolů 

z okyseleného alkalického extraktu se používá extrakce dichlorethanem.[48,51] 

5.3.4 Srovnání produkce fenolů ve společnostech hutního průmyslu Ostravska 

V tabulce č. 4 srovnávám úniky a přenosy fenolů v rámci posuzovaných společností 

hutního průmyslu Ostravska. Na první pohled je patrné, že společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. má nejvyšší přenosy fenolů v odpadních vodách. Tento údaj však může 

být zavádějící, neboť TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nemají vlastní čističku odpadních 
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vod a fenol-čpavkové vody, které vznikají při výrobě koksu, se čistí společně se 

splaškovými vodami města Třince. 

Tabulka 4: Srovnání úniku a přenosů fenolů v letech 2005–2007.[49] 

Název společnosti Rok Úniky do vody 
v kg/rok 

Přenosy v odpadních vodách 
v kg/rok 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 2007 23,9 [E] 113 [E] 

2006 323 [C] * 
Mittal Steel Ostrava, a.s. 

2005 307 [C] * 

2007 * 264 000 [M] 

2006 * 257 000 [M] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

2005 * 284 000 [M] 

Vysvětlivky:  Metody zjišťování: [M] měření, [C] výpočet, [E] odhad, * nebyl překročen ohlašovací limit  

5.4 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) a polychlorované dibenzofurany (PCDFs), 

obecně dioxiny, jsou polycyklické aromatické sloučeniny tvořené dvěma benzenovými jádry, 

která jsou spojena dvěma kyslíkovými atomy v případě PCDDs a jedním kyslíkovým atomem 

v případě PCDFs. Vodíkové atomy mohou být nahrazeny až osmi atomy chloru, to vytváří 

přes dvě stě kongenerů.[48] Na následujícím obrázku č. 8 je znázorněna struktura dioxinů. 

 

Obrázek 8: Strukturní vzorec dioxinů.[44] 

Dioxiny jsou za normálních teplot v pevném stavu a velmi málo těkavé. Ve vodě 

jsou málo rozpustné, řádově v ng/l. Dobře se rozpouštějí v řadě organických rozpouštědel. 

V přírodě je rozkládá pouze ultrafialové záření. Živé organismy mají jen malou schopnost 

dioxiny rozkládat nebo je nějakým způsobem vylučovat.[52] 
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Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany nebyly nikdy 

záměrně vyráběny a používány. Nepatrná množství byla připravena pouze pro analytické 

a experimentální účely. Tyto látky nemají žádné využití. Jako jedinou výjimku lze zmínit 

herbicid, který byl jako složka přípravku s názvem „Agent Orange“ používán k odlistění 

džunglí americkou armádou ve vietnamské válce (tzv. defoliant).[53] 

Zdroje emisí těchto látek lze rozdělit na antropogenní a přírodní. Polychlorované 

dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany obecně vznikají při nekontrolovaném 

hoření rozličných materiálů. Antropogenních zdrojů, které mají potenciál uvolňovat 

PCDDs a PCDFs, je celá řada, například:[46] 

• nekontrolované spalování rozličných materiálů, 

• průmysl, kde probíhají spalovací procesy, jako jsou ocelárny, železárny, teplárny, 

elektrárny, z hutnictví např. výroba železa a neželezných kovů (mědi, hliníku a zinku),  

• spalování paliv v motorových vozidlech, 

• procesy spalování materiálů s obsahem chloru. 

Mezi nejvýznamnější zdroje dříve patřily spalovny odpadů. Dnes je většina spaloven 

odpadů vybavena moderním řízením spalovacích procesů a kvalitním systémem čištění 

spalin, popřípadě technologií dopalování, a tak dosahují limitu 0,1 ng dioxinů na 

1 m3 kouřových plynů.[54] 

5.4.1 Dopady na životní prostředí 

Dioxiny jsou skupinou velice nebezpečných látek pro životní prostředí, život 

organismů i zdraví člověka. V případě, kdy se PCDDs nebo PCDFs dostanou do životního 

prostředí, mohou zde existovat jak v plynné fázi, tak naadsorbované na malých částicích.  

Dále se mohou ukládat do zemin a na vegetaci. Vzhledem k tomu, že se v naprosté 

většině případů jedná o látky ve vodě téměř nerozpustné, jsou dioxiny vázané v půdě 

velice odolné proti vymývání a dalšímu transportu. V půdách a sedimentech degradují 

velice pomalu a mohou zde setrvávat po velmi dlouhou dobu. Značné riziko představuje 

spad dioxinů z ovzduší na vegetaci, především na krmné traviny. Zde přítomné dioxiny 

jsou následně požity dobytkem, a tak vneseny do potravního řetězce. Jedná se potom 

o kontaminace masa a mléka konzumovaného člověkem. Dioxiny se také usazují 
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v sedimentech na dně vodních ploch a potravním řetězcem se dostávají až k velkým rybám, 

konzumovaných člověkem. U pokusných zvířat exponovaných dioxiny byla pozorována 

celá řada toxikologických projevů. Od poruch růstu, poškození imunitního systému, 

zvýšený výskyt onemocnění rakovinou až po poškození reprodukčních funkcí. 

Dioxiny jsou velmi stabilní látky odolávající degradaci po velmi dlouhou dobu. 

Mohou proto být v ovzduší transportovány na velmi dlouhé vzdálenosti v řádech tisíců 

kilometrů od místa jejich vzniku. Procesy v atmosféře přispívají k jejich transportu 

z teplejších oblastí planety do oblastí s nízkými teplotami, jako je Arktida, kde byly stopy 

těchto nebezpečných látek nalezeny v místních živočiších. Vzhledem k těmto vlastnostem 

představují i velmi malá množství dioxinů vypuštěná do životního prostředí značné 

nebezpečí pro globální ekosystém.[47,50] 

5.4.2 Dopady na zdraví člověka 

Dioxiny jsou obecně látky velmi nebezpečné pro zdraví člověka. Do organismu 

mohou být vdechnuty nebo požity s kontaminovanými potravinami. Nebezpečí těchto 

látek spočívá v tom, že jsou nebezpečné i ve stopových koncentracích. Konkrétní 

ohrožení zdraví člověka se projevuje nevolností, bolestí hlavy, zvracením, poškozením 

jater podrážděním kůže a očí. Mezi mnohem závažnější rizika však patří extrémní 

zvýšení pravděpodobnosti onemocnění rakovinou a riziko poškození zdravého vývoje 

plodu. Konkrétně 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin je považován za vůbec 

nejtoxičtější člověkem připravenou látku s extrémně nízkou smrtelnou dávkou. Je ale 

nutné zdůraznit, že běžně se vyskytující koncentrace dioxinů v životním prostředí jsou 

tak nízké, že nehrozí bezprostřední akutní ohrožení lidského zdraví.[47,54] 

5.4.3 Způsoby zjišťování a měření 

Dioxiny mohou být přítomny všude tam, kde dochází ke spalovacím procesům. 

Jejich stanovování se ovšem provádí výhradně u stacionárních zdrojů emisí. Část těchto 

látek bývá v analyzovaném kouřovém plynu naadsorbována na tuhých částicích aerosolu 

a část je přítomna v plynné fázi. Vzhledem k velmi nízkým obsahům PCDDs a PCDFs, 

které je nutno stanovovat, se vzorkovací trasy musí před odběrem velmi pečlivě extrahovat 

acetonem. Získaný vzorek je pak přečišťován a analytickou koncovkou je plynová 
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chromatografie s hmotnostním detektorem (GC/MS). Analytický postup je poměrně 

náročný i nákladný.[48] 

Koncentrace PCDDs a PCDFs se obvykle uvádí jako tzv. „toxický ekvivalent“ (TEQ), 

což je hodnota koncentrace jednotlivých sledovaných látek přepočtená na ekvivalentní 

množství 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxinu.[54] 

5.4.4 Srovnání produkce PCDDs a PCDFs ve společnostech hutního průmyslu 
Ostravska 

V tabulce č. 5 srovnávám úniky dioxinů do ovzduší. Je zřejmé, že největším 

znečišťovatelem je opět společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ohlašovací práh pro emise a pro 

přenosy v odpadech do vody, půdy a ovzduší činí 0,001 kg/rok.[54] 

Tabulka 5: Srovnání produkce dioxinů v letech 2005 – 2007.[49] 

Název společnosti Rok Úniky do ovzduší v kg/rok 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 2007 0,021 [M] 

2006 0,021 [M] 
Mittal Steel Ostrava, a.s. 

2005 0,01 [M] 

2007 0,0193 [M] 

2006 0,04 [M] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

2005 0,22[M] 

2007 0,00039 [M] 

2006 * ŽDB GROUP, a.s. 

2005 * 

Vysvětlivky : Metody zjišťování: [M] měření, * nebyl překročen ohlašovací limit  
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6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit dosavadní nakládání s organickými odpady 

v jednotlivých podnicích dle platné legislativy a zjistit případné nedostatky a možné 

způsoby nápravy. 

Při analýze opatření v oblasti odpadového hospodářství jednotlivých společností 

jsem nezjistila nedodržování legislativních požadavků pro nakládání s odpady, jeho dalším 

využíváním, popřípadě jeho zneškodňováním.  

Při srovnávání produkce organických odpadů u výše uvedených hutních společností 

Ostravska jsem zjistila, že největším znečišťovatelem je společnost ArcelorMittal, a.s., 

které bych doporučila několik změn. 

Společnost by měla investovat do zdokonalení filtrů, které by zamezily únikům sazí 

a jiných pevných nosičů, na kterých jsou kondenzovány PAU, což umožňuje jejich úniky 

do atmosféry. Další investice společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. by měla následovat do 

dospalovacích komor, kde by se spalovaly odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů. 

Teplota v komoře by měla být větší než 1 200 °C, protože při nedodržení této spalovací 

teploty dochází ke vzniku mnohem nebezpečnějších dioxinů. 

Společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. bych navrhla zřízení vlastní čističky 

odpadních vod, aby znečištěná voda neopouštěla závod a společnost ji mohla po vyčištění 

znovu využít. 

Navržené změny jsou jistě finančně velmi náročné a uvedené firmy by měly nalézt 

vyhovující poměr mezi ekonomickou a ekologickou stránkou. 
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