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Příloha č.8 Příloha č.2 vyhlášky 294/2005 Sb. 

 
Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti 

1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu 
Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 

(83 8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených stabilizací je uvedena v příloze č. 7. Pro 
filtraci výluhu určeného k ekotoxikologickým testům se použijí papírové filtry se střední velikostí 
póru 5 mikrom. 

2. Analytické metody 
Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům lze použít i jiných 

srovnatelných metod pro daný účel validovaných. 
3. Třídy vyluhovatelnosti 
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v 

mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.1. 
                         Tabulka č. 2.1. 

 

    Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

                        vyluhovatelnosti 

 

------------------------------------------------------------------ 

                             Třídy vyluhovatelnosti 

                       ------------------------------------------- 

ukazatel               I           IIa         IIb         III 

                       ------------------------------------------- 

                       mg/l        mg/l        mg/l        mg/l 

------------------------------------------------------------------ 

DOC (rozpuštěný 

organický uhlík)       50          80          80          100 

------------------------------------------------------------------ 

Fenolový index         0,1 

------------------------------------------------------------------ 

Chloridy               80          1500        1500        2500 

------------------------------------------------------------------ 

Fluoridy               1           30          15          50 

------------------------------------------------------------------ 

sírany                 100         3000        2000        5000 

------------------------------------------------------------------ 

As                     0,05        2,5         0,2         2,5 

------------------------------------------------------------------ 

Ba                     2           30          10          30 

------------------------------------------------------------------ 

Cd                     0,004       0,5         0,1         0,5 

------------------------------------------------------------------ 

Cr celkový             0,05        7           1           7 

------------------------------------------------------------------ 

Cu                     0,2         10          5           10 

------------------------------------------------------------------ 

Hg                     0,001       0,2         0,02        0,2 

------------------------------------------------------------------ 

Ni                     0,04        4           1           4 

------------------------------------------------------------------ 

Pb                     0,05        5           1           5 

------------------------------------------------------------------ 

Sb                     0,006       0,5         0,07        0,5 

------------------------------------------------------------------ 

Se                     0,01        0,7         0,05        0,7 

------------------------------------------------------------------ 

Zn                     0,4         20          5           20 

------------------------------------------------------------------ 

Mo                     0,05        3           1           3 

------------------------------------------------------------------ 

RL (rozpuštěné 

látky)
1)
               400         8000        6000        10 000 

------------------------------------------------------------------ 

pH                                 >= 6         >= 6 

------------------------------------------------------------------ 
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Poznámka k tabulce č. 2.1.: 
1)

 Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty 
koncentrací síranů a chloridů. 

4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů 
Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva 

životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XII, 
částka 12, prosinec 2002. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Irena Kasparková : Nakládání s odpadními vodami z odsíření – Elektrárna Dětmarovice 

67 

2011 

Příloha č.9 Příloha č.5 vyhlášky 294/2005 Sb. 

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a 

používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a 

odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek 

A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako 

technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu 

1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona). 

2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. 

3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: 

výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo 

toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost. 

4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou. 

5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo 

výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové, a jejichž účinky na člověka 

nebo životní prostředí nejsou známy. 

6. Veškerá léčiva a návykové látky.
13)

 

7. Biocidy (pesticidy).
14)

 

8. Odpady silně zapáchající.
15)

 

9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku 

atmosférického. 

10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich 

uvádění do životního prostředí.
16)

 

11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého. 

B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek 

1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné 

využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v 

souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné. 

2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky 

neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení 

nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. 

3. Pneumatiky pouze, jsou-li používány jako technologický materiál pro technické 

zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky. 

4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky 

obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram 

postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených 

přímo použitelným předpisem Evropských společenství
23)

. 

 

 


