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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o vlivu solidifikace na vývoj rozpuštěného organického 

uhlíku. Počítá s jeho koncentrací v odpadech vstupujících do procesu solidifikace 

a výslednou koncentrací ve vyzrálém solidifikátu. Hodnotí obsah rozpuštěného 

organického uhlíku (DOC) a jeho kritické meze vzhledem k zvolené receptuře, účinnost 

nastaveného procesu. 
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Annotation 

The bachelor thesis is about the influence of solidification on the development of dissolved 

organic carbon. It counts with its concentration at the waste entering to the process of 

solidification and the resulting concentration in mature product of solidification. It 

evaluates the contents of dissolved organic carbon (DOC) and its critical limits due to the 

chosen formulation, the effectiveness of the process. 
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Seznam zkratek 

 

BRKO   biologicky rozloţitelné komunální odpady 

BSK   Biologická spotřeba kyslíku 

C10 – C40  Uhlovodíky obsahující 10 aţ 40 uhlíkových atomů v molekule  

ČIŢP   Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČSN-EN  Česká verze evropské normy 

DOC   Rozpuštěný organický uhlík 

EIA   Posuzování vlivu na ţivotní prostředí 

E-PRTR  Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

IPPC   Integrovaná prevence a minimalizace znečištění ţivotního prostředí 

IRZ   Integrovaný registr znečišťovatelů 

ISPOP   Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  

KO   Komunální odpad 

KÚ   Krajský úřad  

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

NEL   nepolární extrahovatelné látky 

NEL   Nepolární extrahovatelné látky 

ODPAD „N“  Odpad kategorie nebezpečný 

ODPAD „O“  Odpad kategorie ostatní 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PCB   Polychlorované bifenyly 

pH   Záporný dekadický logaritmus hydroxylových iontů 

RAS   Rozpuštěné anorganické soli 

SEA   Posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokum. na ŢP 

S-IO   Skládka typu inertní odpad 

S-NO   Skládka typu nebezpečný odpad 

S-OO   Skládka typu ostatní odpad 

TOC   Celkový organický uhlík 

VOC   Těkavé organické látky 
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1 ÚVOD 

Nakládání s odpady je v současné době z pohledu legislativy čím dál přísněji 

sledované. S postupnými právními úpravami zákonů a vyhlášek (viz kapitola 4 „Současné 

legislativní poţadavky České republiky a Evropské unie“) získalo odpadové hospodářství 

na sloţitosti. Navrhnout efektivní způsoby odstraňování odpadů je nyní v období 

ekonomické krize a to je myšleno jak obecně, tak cíleně, prioritní záleţitostí nejen 

ekologickou, ale také ekonomickou. Tak, jak se s kaţdou novelou mění a upravuje 

nakládání s jednotlivými druhy odpadů, musí se měnit i přístup jednotlivých firem, které 

s odpady nakládají a hlavně těch, které odpady odstraňují. Jejich technologie se musí 

upravit, protoţe se často stávají nevyhovujícími nebo jsou jejich postupy a receptury úprav 

nedostatečné.  

Změny a vývoj legislativy v prvním desetiletí po roce 1989 byly velmi důleţité. 

Avšak zcela zásadní dopady na vývoj a rozvoj ekologie se udály se změnami v legislativě 

teprve po roce 2000. Nejedná se pouze o odpadové hospodářství, ale o celkovou koncepci 

a přístup k environmentálnímu řízení. Změny se široce dotkly jak zákona o odpadech 

a jeho prováděcích předpisů, tak i legislativy v ochraně ovzduší a ochraně povrchových 

a spodních vod. 

Vývoj legislativy je od roku 2001 velmi dynamický. Zákon o odpadech byl během 

pěti let dvanáctkrát novelizován. Začalo se také s implementací evropských směrnic do 

našich zákonů. V současné době jsou zavedeny registry znečišťovatelů ve všech 

oblastech. Jsou v nich registrovány přenosy odpadů, typy kontaminantů v nich 

obsaţených a všechny tyto databáze jsou veřejně přístupné. V rámci vydávání některých 

důleţitých rozhodnutí (např. EIA, SEA, IPPC), byl zaveden institut „Veřejného 

projednávání“. Námitky i laické veřejnosti musí být následně zhodnoceny. Některá řízení 

mohou být sloţitá a zdlouhavá. Veřejnost můţe i zcela zastavit realizaci některých 

záměrů (např. spalovna Opatovice). 

Jeden z velkých nedostatků státní správy, který jiţ léta přetrvává, je, ţe pod 

výkonnou moc Ministerstva ţivotního prostředí ČR spadá legislativa odpadového 

hospodářství, legislativa ochrany ovzduší, EIA, IPPC apod. Zákon o vodách však bohuţel 

spadá pod Ministerstvo zemědělství ČR, přestoţe nakládání s vodami úzce souvisí se 
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vznikem odpadních vod i odpadů. Ačkoliv je legislativa ochrany povrchových a spodních 

vod vcelku jasná a dobrá, vypouštění přečištěných průmyslových odpadních vod není 

doposud uspokojivě řešeno. 

Ve své bakalářské práci se budu podrobněji zabývat odpady, včetně jejich vzniku 

a odstranění, které jsou dotčeny změnou legislativy teprve aţ novelou prováděcí vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., „O podrobnostech nakládání s odpady“ z roku 2005 a vznikem nové 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání 

na povrchu terénu“, která vešla v platnost od 1. 1. 2006
1 2

. Podle ní se začaly na základě 

přijatých kritérií odpady posuzovat zcela jinak. Do té doby se ostatní i nebezpečné odpady 

posuzovaly pouze podle parametrů, které sledovaly ty kontaminanty, které byly 

z environmentálního hlediska zásadní a mohly mít vliv na ţivotní prostředí.  

V novele vyhlášky začal být nově posuzován i parametr DOC (rozpuštěný organický 

uhlík). Tento kontaminant však nemá zásadní vliv na ţivotní prostředí a uţ vůbec ne 

v poţadovaných limitních koncentracích (80 – 100 mg/l). Jeho maximální přípustná 

koncentrace je uvedena pro uloţení odpadů na skládky ostatních i nebezpečných odpadů. 

Dokonce pro skládky typu S-OO (ostatní odpad) je jeho limitní koncentrace niţší 

(80 mg/l), tedy přísnější neţ pro skládky typu S-NO (nebezpečný odpad), kde je limitní 

koncentrace mnohem vyšší (100 mg/l).
2
 To můţe být na první pohled logické, dokud se 

nepodíváme na dvě otázky: 

 Co je to rozpuštěný organický uhlík? 

 Jaká je jeho přípustná koncentrace v odpadu pro moţnost uloţení na příslušnou 

skládku? 

Odpověďmi na tyto otázky se zabývám v kapitole 3.1 „Rozpuštěný organický uhlík“. 

Jak jiţ bylo uvedeno, z pohledu přípustných koncentrací je limit pro uloţení na 

skládku nebezpečných odpadů stanoven na hodnotu 100 mg/l ve výluhu a pro uloţení na 

skládku ostatních odpadů na hodnotu 80 mg/l ve výluhu. Tato hodnota je ale tak malá, ţe 

pokud by byla převedena na objem některé obecně známé látky, tak lze říct, ţe je to 

cca 200 ml čistého alkoholu na tisíc litrů vody. Obecně vzato jedna kapka do litru vody.  
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Vyhláška uvádí jednu výjimku, která umoţní uloţení odpadu na skládku S-OO 

s koncentrací o trojnásobek vyšší, to znamená 320 mg/l DOC ve výluhu. Pro aplikaci 

výjimky však musí být splněny následující podmínky: 

 Jedná se o odpad, který bude mít specifikovaného původce a sloţení (jasná 

technologie). 

 Takto definovaný odpad bude jmenovitě uveden v provozním řádu zařízení, které 

schválí příslušný krajský úřad. 

 Provozovatel zařízení nemůţe na příslušnou skládku, v případě příjmu odpadů se 

zvýšeným obsahem DOC, ukládat ţádné nebezpečné odpady. 

Z tohoto seznamu podmínek vyplývá, ţe provozovatel zařízení, v tomto případě 

skládky S-OO, musí poţádat o doplnění kaţdého jednoho odpadu a původce, který s tímto 

poţadavkem přijde a vyhoví limitům, na příslušném krajském úřadu. Tyto skládky spadají 

bez výjimky pod schvalovací řízení dle zákona č. 76/2002 Sb. O integrovaném řízení 

(IPPC)
3
. Takováto ţádost je tzv. ţádostí o malou změnu, a proto je správní poplatek pouze 

10 000 Kč. Při velké změně, například více poţadavků, musí být i veřejné projednání 

a správní poplatek je jiţ 30 000 Kč. Na základě tohoto jednání je pak vydáno doplňující 

rozhodnutí. 

Zdá se, s ohledem na třetí podmínku, ţe na skládce typu S-OO (ostatní odpad) tak 

jako tak nemají nebezpečné odpady co dělat. To je omyl, neboť ta samá vyhláška, která 

tento omezující limit, pro nesmyslný parametr, vydala, umoţnila, konečně a zcela logicky, 

ukládání odpadu s obsahem asbestu na skládky S-OO. To znamená, ţe pro tyto 

provozovatele jedním dechem nakládání s asbestem umoţní i zároveň zakáţou. Je jen na 

provozovatelích, které omezení si zvolí. 

Potom si musím logicky postavit otázku, kde je nebezpečnost tohoto kontaminantu 

a proč jsou jeho parametry sledovány a to zrovna v této zanedbatelné koncentraci. 

Odpověď je potřeba hledat na legislativním oddělení Ministerstva ţivotního prostředí ČR. 

Po usilovném pátrání mi zde však bylo řečeno, ţe se tímto parametrem hledal omezující 

člen, který by dokázal donutit provozovatele skládek, především typu S-NO, k menšímu 

skládkování. Rovněţ tak mělo být docíleno, aby na svá zařízení přijímali co nejméně 

odpadů a původci se tím museli snaţit dostat je na jiná, technologicky zajímavější zařízení, 

kde by byly buď lépe odstraněny, nebo upraveny. Následná logická úvaha mě vede k tomu, 
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ţe pokud bude odpad termicky vyuţit, je to výborné, pokud ale kvůli jeho 

problematičnosti, (vlhkost, vysoká popelnatost apod.) nemůţe být takto zpracován, je zde 

cesta například s vyuţitím solidifikace a tím co tato technologie při fyzikálně-chemických 

procesech dokáţe.  

Pokud tímto procesem stát dokáţe napomoci tomu, aby se mu sniţovaly objemy 

odpadů ukládaných na skládky nebezpečných odpadů, potom je zde otázka, která jiţ padla 

výše. Proč jsou limitní hodnoty pro skládky S-OO mnohem přísnější neţ S-NO? Pokud lze 

přepracovat nebezpečný odpad na ostatní, je to samo o sobě úspěšný počin. Pokud ale ani 

ostatní odpady nelze po této úpravě finálně odstranit z důvodu vysoké hodnoty DOC, pak 

je to dál neřešitelný problém. V rámci únosných koncentrací je potřeba, aby byly limity pro 

uloţení na skládku S-OO výrazně volnější. Ať existují a jsou nastavené proti ukládání 

tzv. BRKO do skládek a sektorů, kde se nesmí vyskytovat. 

Tam, kde nelze odpad s nadlimitním obsahem DOC vyuţít nebo jej přepracovat jinou 

technologií (Obrázek 1) je aplikována metoda solidifikace, stabilizace. Tato metoda 

umoţňuje převést nebezpečné odpady do fyzikálně a chemicky stabilní formy, čímţ dojde 

k zlepšení manipulovatelnosti s odpadem a k zamezení úniku škodlivých látek do prostředí.
4
 

 

Obrázek 1: Vykládka kašovitého odpadu (foto Navrátil, březen 2007) 
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Stabilizace by se zde měla povaţovat za imobilizaci tzv. konečných odpadů a to 

zpravidla po razantní redukci jejich původního objemu. Tímto způsobem lze bezpečněji 

uloţit zbytkový odpad, po jeho předchozím zneškodnění a také výrazně přispět 

k prodlouţení ţivotnosti současných skládek odpadů. Tím se také jednoznačně zvyšuje 

ochrana ţivotního prostředí. 

 



Václav Kuncl: Obsah DOC při solidifikaci odpadů 

2011  6 

2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem předloţené bakalářské práce je rešeršně zpracovat legislativní problematiku 

tohoto limitujícího parametru v odpadech, dále se přímo zaměřit na obsah rozpuštěného 

organického uhlíku v odpadech, přijímaných k úpravě metodou solidifikace a jejich 

úprava z hlediska koncentrace této sloţky ve výluhu, po úpravě odpadů touto metodou. 

Vybral jsem si tento analytický parametr z několika důvodů. Jeho zavedení do 

problematiky odpadů ukládaných na skládky je relativně nové. Není běţně zavedená 

metodika, určená pro odstraňování, tekutých i pevných, ostatních nebo nebezpečných  

odpadů, s vysokým obsahem DOC. 

V této práci jsou přehledně stanoveny druhy odpadů s moţností výskytu DOC 

a běţně se vyskytující koncentrace tohoto parametru v přijímaných odpadech. Hodnoceny 

jsou jak účinnost stávajících postupů na koncentrace DOC v upravovaných odpadech, tak 

i reálné maximální koncentrace DOC, které lze v rámci současné technologie upravit. Tato 

rešerše by mi měla slouţit jako podklad pro diplomovou práci v navazujícím studiu, kdy 

bych chtěl studovat vliv různých postupů a pouţití různých surovin na obsah DOC ve 

výsledném solidifikátu. Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel z platné legislativy 

v odpadovém hospodářství, odborné literatury a především pak z vlastních zkušeností, 

které jsem získal jako manaţer ekologie společnosti zabývající se odstraňováním odpadů 

a jako technolog při provozování dvou jednotek solidifikace a provozu skládek typu S-OO. 



Václav Kuncl: Obsah DOC při solidifikaci odpadů 

2011  7 

3 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Obsah DOC v odpadech jako analytický parametr do roku 2005 nikoho nezajímal. 

Jedinou výjimkou mohl být komunální odpad (KO), který obsahuje tzv. BRKO, tedy 

biologicky rozloţitelné komunální odpady. V nich jsou právě tou významnou sloţkou 

organické materiály, kterých můţe být aţ desítky procent. BRKO podléhají rozkladným 

anaerobním procesům v tělese skládky za vzniku skládkového plynu. To je směs 

především metanu, oxidu uhličitého a dalších minoritních sloţek. Vzhledem k tomu, ţe 

komunální odpady, pokud nejsou odstraňovány na spalovně komunálního odpadu (těch je 

v České republice stále velmi málo), jsou ukládány na skládky odpadů do příslušných 

sektorů a přistupuje se k nim jiţ s vědomím, ţe v budoucnu budou zdrojem skládkového 

plynu. Nezajímá se tedy o ně tato legislativa z hlediska omezení v parametru DOC. 

Navíc, komunální odpady nepodléhají povinnosti kontrolní analýzy před vlastním 

uloţením na skládku. 

Ovšem v roce 2005 vyšla vyhláška č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

s účinností od 1. 1. 2006 „O podmínkách ukládání odpadů na skládky“,
2
 kde se tyto 

podmínky oproti minulé vyhlášce měnily a navíc byl stanoven nový parametr, který musel 

být sledován. Tímto parametrem byla koncentrace rozpuštěného organického uhlíku 

(DOC, Dissolved Organic Carbon).  

Ve své bakalářské práci se nezabývám výhradně odpady kategorie „O“ nebo „N“. 

Stejně tak neřeším v samotném základu moţnost jejich přímého uloţení na příslušnou 

skládku. Zajímají mě ty druhy odpadů, které na skládku uloţit nejdou, nebo je moţnost 

u nebezpečných odpadů pouţít technologii na jejich úpravu a převést je do kategorie „O“. 

To, co mě dominantně zajímá, jsou obsahy rozpuštěného organického uhlíku, jejich 

nadlimitní mnoţství ve výluzích a schopnost technologie tyto látky imobilizovat. 

Technologie, kterou se zabývám a kterou posuzuji, je stabilizace a solidifikace pevných, 

tekutých a kašovitých odpadů. A teprve tyto odpady, pokud mají vyhovující analytické 

parametry podle současné legislativy, mohou být uloţeny na příslušnou skládku odpadů. 

Odpady typu solidifikátů byly vţdy hodnoceny mimo klasický reţim odpadů. Je 

třeba rozdělit období na před rokem 2005 a po roce 2005. Podle původní vyhlášky 

č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“
1
 ve znění pozdějších předpisů, 
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přílohy č. 12, č. 9 a č. 4. Například zde ale nebyly hodnoceny parametry NEL (nepolární 

extrahovatelné látky), které byly do jednotlivých receptur i záměrně vnášeny nebo byly 

součástí metodiky. To znamená, ţe mimo klasickou solidifikaci, například vápennou, 

cementovou nebo i kombinovanou vápennocementovou, existovaly také další technologie 

úpravy odpadů. Bitumenace (zalití do asfaltu), vitrifikace (zalití do skla), nebo i zatavení 

do síry postaveny na takovém technologickém a vstupním materiálovém podkladu, kdy by 

nebylo moţné vyhovět parametrům poţadovaných pro uloţení na příslušnou skládku jako 

u klasických produkovaných odpadů. Vţdyť i z tohoto důvodu si provozovatelé těchto 

zařízení zaváděli tzv. jedno druhové skládky nebo sektory pro uloţení jedno druhových 

odpadů. Ty pak nemohly komunikovat s okolím a dalšími sektory. Dnes se tyto metody uţ 

nepouţívají. Snad pouze vitrifikace, která je přímou součástí některých technologických 

procesů při tavbě materiálu. 

Změnou prováděcích právních předpisů po roce 2005 bylo zavedeno nové hodnocení 

odpadů ukládaných na skládky, včetně stabilizovaných a solidifikovaných odpadů, bez 

přechodného období. To sebou přineslo i řadu problémů. Jak pro původce, tak i pro 

provozovatele zařízení na odstraňování odpadů. 

3.1 Rozpuštěný organický uhlík 

V úvodní kapitole byla rozebrána základní problematika, kterou do odpadového 

hospodářství, to znamená úprava a uloţení odpadu, přináší analytický parametr rozpuštěný 

organický uhlík, který je pro skládku limitní. Na základě této skutečnosti si proto musím 

poloţit, tak jako v úvodu této práce, dvě otázky: 

 Co je to rozpuštěný organický uhlík? 

 Jaká je jeho přípustná koncentrace v odpadu pro moţnost uloţení na příslušnou 

skládku? 

Rozpuštěný organický uhlík je taková chemická látka, která má ve své molekule 

obsaţen čtyřvazný uhlík organického typu. To jsou například všechny biologicky 

odbouratelné látky nebo ty, které ve svém objemu alespoň část těchto materiálů obsahují. 

To znamená i různé kaly z procesů čištění odpadních průmyslových vod, filtrační 

materiály a koláče, nebo také jinak nevyuţitelné odpady z různých typů textilních výrob, 

dřevozpracujících a papírenských procesů. Dále se rovněţ jedná o všechny tekuté polární 
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látky, jako například alkoholy, glykoly a podobné materiály rozpustné nebo mísitelné 

s vodou. Paradoxně jsou zde i pevné odpady z procesů zpracování ropy a jejích mastných 

zbytků, například z odsolování. Ovšem odpady obsahující nejenom DOC, ale i rozpuštěné 

anorganické soli silných kyselin a zásad, jsou námětem na samostatnou výzkumnou práci. 

Z praxe jsou však známy i takové typy odpadů, většinou kalů, které mají obsahy 

DOC v jednotkách desetitisíců aţ statisíců mg/l ve výluhu. Výluh těchto odpadů je 

stanoven jak prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb.,
2
 tak i podle ČSN EU 12 457-4

5
. Jejich 

koncentrace neumoţní uloţení na příslušnou skládku, ale ani je nelze předat na termické 

vyuţití, stejně jako je nelze přijmout například na kompostárnu. Zůstává zde otázka co 

s těmito druhy odpadů dále dělat, kde a jakou technologií je zpracovat? Na tuto otázku není 

moţná přesná odpověď ani ze strany příslušných úřadů, ani ze strany ministerstva, co by 

legislativní správy. V prvních měsících, kdy nikdo nevěděl, jaký bude další vývoj, co 

prokáţou analýzy a jaké odpady lze zpracovat, se původci problematického odpadu, kteří 

byli odmítnuti provozovatelem zařízení, na jednotlivých úsecích státní správy, dotazovali, 

jak mají nakládat se vzniklým odpadem. Odpovědi se většinou nedočkali, nebo byly jen 

zcela zmatečné. Mezi nejčastější odpovědi patřily následující: 

 „Změňte koncovku – tím je vina hozena na „nevstřícnost“ provozovatele zařízení.“ 

 „Změňte koncovou technologii, to je samozřejmě řešení, ale pouze tehdy, kdy je 

jiná technologie vhodná.“ 

 „Nechte si odpad spálit“  

Poslední odpověď byla nejzábavnější, neboť přicházela velice často. Je však nutné 

vysvětlit proč. Odpady obsahovaly DOC v hodnotách deseti aţ statisíce mg/l ve výluhu. To 

znamená jednotky, maximálně desítky procent z celkového objemu nebo hmotnosti 

odpadu. Pokud byl tento odpad kapalný, DOC tedy rozpuštěný a základem byla voda, stálo 

by původce odstranění místo obvyklých dvou aţ šesti korun na kilogram odpadu při 

solidifikaci přibliţně dvanáct aţ šestnáct korun na kilogram odpadu při spálení. Pokud by 

byl odpad pevný, byla by však jeho spalitelná část, oproti nespalitelné, tak malá 

a popelnatost tak veliká, ţe by se nenašlo mnoho provozovatelů spaloven pevných 

nebezpečných, ale i ostatních odpadů, kteří by byli ochotni odpad přijmout. Jejich kapacity 

jsou poměrně slušně naplněné, na trhu jich není příliš mnoho a jejich příjmovým 

materiálem je něco úplně jiného neţ kaly apod. Veškeré typy těchto odpadů jsou 
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problematické, protoţe dusí hořící materiál, neprohořívají a jejich popelnatost zvyšuje 

mnoţství práce a údrţby. 

Z tohoto pohledu je nutné povaţovat odpovědi státní správy za zcela neuspokojivé 

a nekoncepční. Na obranu lidí, kteří sedí na niţším stupni tohoto aparátu, musím říct, ţe 

i oni byli postaveni před hotovou věc, neměli metodické vedení, často to jsou mladí lidé 

a velice často lidé bez provozní praxe. Pokud se tedy k nim dostalo připomínkové řízení, 

neuměli zareagovat na takovýto typ změny. Část z nich se dokonce i stavěla proti této 

změně. Bohuţel, má vlastní zkušenost s připomínkovacím řízením je velmi špatná. Na 

kritiku a připomínky úředního aparátu se dostatečně nedbá. Pokuď kritizuji státní aparát, 

nebo alespoň tu část kde se staví legislativní rámec nakládání s odpady, tak je to právě pro 

tu velice špatnou, mizivou provázanost jak s výkonnou částí státní správy, tak i pro 

opomenutí odborné společnosti, respektive přímých provozovatelů zařízení. Zde není 

soulad mezi vnikem zákona a prováděcí vyhlášky a technickými moţnostmi jednotlivých 

zařízení. O těch bude pojednáno dále. 

3.2 Technologické procesy úprav odpadů 

Odpady, které jsou produkcí jakékoliv lidské činnosti, mohou být v různém 

skupenství, počínaje emisí plynů, která je velice závaţným problémem, nicméně při úniku 

do ovzduší sama sebou řeší otázku kam s ním, neboť se rozptýlí a konče pevnými látkami, 

odpady tuhého charakteru, kde si tuto otázku poloţí kaţdý z nás a také si na ni musí 

odpovědět. Jakýmsi mezistavem je samozřejmě odpad tekutý, případně kašovitý. Odpad 

proto musím definovat v několika následujících krocích, abych mohl následně navrhnout 

optimální technologické řešení: 

 Je odpad ostatní nebo nebezpečný. 

 Jakého je odpad skupenství. 

 Jaké má fyzikálně-chemické vlastnosti (inertní, hořlavé, ţíravé, oxidující …). 

 Materiálový popis odpadu (kovy, plast, popílky, kaly, barvy …). 

Na základě těchto podkladů lze u odpadu navrhnout, zda je materiálově nebo 

energeticky vyuţitelný, upravitelný z kategorie „N“ do „O“, uloţitelný na příslušnou 

skládku odpadů apod. 
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V mé bakalářské práci je zájmovou oblastí právě zpracovatelnost odpadů s obsahem 

rozpuštěného organického uhlíku na jednotce solidifikace a v jakých koncentracích se 

můţe tento parametr pohybovat, aby jej provozovatel mohl do zařízení přijmout. To 

znamená, jak velká je účinnost úpravy odpadů v technologickém procesu. Vzhledem 

k tomu, ţe účelem celého procesu úpravy odpadů je najít soulad mezi nejekologičtějším 

a nejekonomičtějším způsobem odstranění odpadu, zdá se mi metoda solidifikace, 

stabilizace jako velice vhodná pro tuto skupinu odpadů. To znamená nebezpečné, tekuté 

nebo kašovité a s vyšším obsahem DOC. 

3.2.1 Solidifikace jako proces úpravy odpadu 

Definice solidifikace vychází z vyhlášky č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu“
2
. V příloze č. 5 jmenované 

vyhlášky je konkrétně uvedeno: „Pojem solidifikace zahrnuje nejen zpevňování kapalných 

odpadů, ale je používán i pro popis úpravy pevných odpadů, spočívající v jejich smíchání 

s pojivy a následnou změnou jejich fyzikálních a často, v návaznosti na druh použitého 

pojiva, i chemických vlastností. Jako pojiva jsou užívány nejrůznější materiály (i odpady), 

které někdy chemicky reagují s odpadem, jindy pouze obalují jeho částice bez 

probíhajících chemických reakcí. Jako aktivní pojiva jsou nejčastěji užívána maltotvorná, 

hydraulická pojiva - cement, vápno a jejich směsi - doplněná dalšími přísadami, např. 

křemičitany, popílkem, bentonitem. Jako pasivní pojiva jsou nejčastěji používány síra, 

asfalt, plasty apod. Při solidifikaci s využitím maltotvorných pojiv jsou pevné odpady 

mnohdy rozplavovány nebo rozpouštěny ve vodě a následně jsou do roztoku nebo suspenze 

přidávána pojiva a spolu s nimi pomocné látky (aditiva), které odpad upraví do podoby 

pevných věcí. Technologie solidifikace jsou uplatňovány v desítkách variant lišících se 

poměrem použitých přísad a pojiv, které jsou zpravidla charakteristické pro odpady, 

k jejichž úpravě jsou používány. Tuhnutí, respektive zrání produktu, v něhož se 

solidifikovaný odpad v průběhu úpravy přetváří, je považováno za součást technologie 

úpravy odpadu.“ 

Z pohledu solidifikace nás samozřejmě zajímají odpady kapalné, tekuté aţ kašovité. 

Zde se nám jiţ schovává malý problém s definicí. Pokud si poloţím otázku: Co je to 

tekutý, případně kašovitý a co je to kapalný? Potaţmo co je to tekutina a co kapalina? Jak 

se vypořádat s takovým odpadem, který například nelze odstranit na čistírně odpadních 
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vod, spálit na spalovně nejde a na skládku kvůli své konzistenci nejde uloţit. Jaké jsou jiné 

technologické řešení a jsou vůbec ekonomicky schůdná? 

Pro velkou část těchto odpadů je proto řešením zpracování v procesu stabilizace 

a solidifikace. Zde dojde zcela zásadně ke změně charakteru odpadu. Změní se konkrétně 

následující: 

 konzistence, 

 analytické parametry. 

Výsledkem tohoto procesu úpravy jsou především odpady uloţitelné na příslušnou 

skládku. V první řadě dochází ke změně konzistence. Kašovité a tekuté odpady jsou 

solidifikovány. Tyto odpady změní svůj stav, zpevní se a jiţ netečou. Zde je primární cíl 

získat pevnou fázi. K tomu stačí jako solidifikační přísady například popeloviny 

(Obrázek 2), kaly, odprašky, zeminy a další takové, které mají i jiný účinek neţ plnivo, 

jsou křemeliny, hlinky (bentonit), hydroxid hlinitý nebo aktivní uhlí. 

 

Obrázek 2: Příjem sypkých odpadů (foto Navrátil, březen 2007) 

Dále je nutné rozlišit pojem kašovitý a tekutý. Za kašovité jsou povaţovány ty 

odpady, které jsou husté díky pevné sloţce v kapalině, případně viskosní, stále však ještě 



Václav Kuncl: Obsah DOC při solidifikaci odpadů 

2011  13 

tekuté. Tekutý odpad je takový, který při vysypání (vylití) na pevnou plochu nedrţí tvar 

a figuru, roztéká se. K jeho zadrţení je potřebná hrázka, případně se z  jeho obsahu 

samovolně odděluje kapalina. Vyhláška č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu“
2
 příloha č. 5 definuje „Seznam 

odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a pouţívat jako technologický 

materiál nebo vyuţívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za 

určitých podmínek. Jedna z nich je: 

 „Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi“
2
 

V předloţené bakalářské práci stále hovořím o principu stabilizace a solidifikace a to 

proto, ţe tyto dvě metody jdou technologicky ruku v ruce. Při pouţití správných surovin 

pro úpravu zjišťuji, ţe většina dominantních látek je stejná. Hlavním principem 

solidifikace, takové, kterou lze chápat jako proces úpravy odpadu, je zpevnění daného 

odpadu ve struktuře solidifikačních pojiv. Nejčastější metoda solidifikace je vápenná, 

cementová a kombinace obou
7
. 

Solidifikace probíhá na stejných principech jako stabilizace a vápenná neutralizace. 

Jestliţe je při procesu neutralizace zapotřebí vápenného hydrátu, při procesu stabilizace 

a solidifikace se pak pouţívá výhradně nehašeného vápna. Cementy jsou různého typu, 

portlandské, strusko-portlandské. Je vcelku v podstatě jedno, které jsou pouţité. Tyto 

materiály však mají jednu společnou vlastnost, a sice ţe dokáţou hydratovat, to znamená, 

váţou na sebe v chemické reakci vodu (Obrázek 3). 

V případě hašeného vápna a celkově vápenných metod lze vyuţít místo klasické 

suroviny, tedy nakupovaného vápna, také odpadních surovin jak z kalcinace, tak 

i z procesu výroby acetylenu. Materiály jsou dopravovány jak suché tak i tekuté. Jejich 

cena se dá sníţit i přepravovaným objemem. Při pouţívání termínu „vápno“ však nesmí být 

tyto dva výrobky zaměněny s „chlorovým vápnem“, které se pouţívá pro své oxidační 

schopnosti. Zmiňuji ho zde proto, ţe se v dané technologii pouţívá jako surovina 

k předúpravě odpadů. Příkladem je oxidační štěpení kyanidových lázní. Místo klasických 

cementů, lze aplikovat, i kdyţ pouze z části, také náhradní materiály, které mají podobné 

vlastnosti jako například popeloviny, kaly, odprašky, nebo plniva jako křemeliny, hlinky 

(bentonit), hydroxid hlinitý a také aktivní uhlí. Náhradní suroviny jsou velice dobrou a také 

velice ţádanou alternativou
8
. Úspora financí činí přibliţně 15 %.  
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Obrázek 3: Solidifikace odpadu (foto Navrátil, duben 2005) 

3.2.2 Stabilizace jako proces úpravy odpadu 

Proces stabilizace definuje i platná legislativa, která však do něho zahrnuje 

i solidifikaci. Vyhláška 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“
1
 říká: 

„Stabilizace odpadu - technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, 

chemických nebo biologických postupů, vedoucí k trvale omezenému (řízenému) 

uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí v souladu 

s požadavky tohoto i zvláštních právních předpisů. Stabilizační procesy mění nebezpečnost 

složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. 

Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou 

látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.“ 

Pod pojmem stabilizace, to znamená procesem, který je určen k úpravě odpadů, se 

myslí přímo fyzikální nebo chemická cesta vedoucí k imobilizaci – uvolňování, vyluhování 

jednotlivých chemických látek. Jejich fixace v matrici ve smyslu zamezení rozpouštění 

nebo vylouţení a následném transportu z pevné fáze do kapalné. 

Má-li být nějaká látka fixována v pevném skeletu, jedná se především o vliv 

povrchového napětí, vzájemné povrchové síly, Wan der Walsovy síly apod. To 
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znamená vyuţití fyzikálních jevů. Nejlepším příkladem jsou například nepolární, ropné 

látky, které ulpí, zachytávají se, na různých površích. Jedná se především o látky se 

sorpční kapacitou, které dokáţou přijmout nepolární látky, jako jsou například hlinky, 

perlity, piliny a jiné porézní materiály. Povrchy s jemnou aţ kapilární strukturou, mají 

schopnost tyto látky s vysokým povrchovým napětím zachytit. S vyuţitím kapilárních 

sil, které jsou silnější neţ schopnost kapaliny téct, ta je v takto malém prostoru rovna 

prakticky nule a to i za působení gravitačních sil, jsou ropné látky fixovány a běţné 

louţení vodou na ně jiţ nepůsobí. Pro úpravu odpadů s obsahem rozpuštěného 

organického uhlíku je však vyuţívána podobná technologie, jako pro stabilizaci NEL, 

respektive C10-C40. Je pravděpodobné, ţe jedním z hlavních materiálů, které se na jeho 

fixaci podílí, jsou jemné hlinky, především bentonit. Jistou funkci zde patrně plní 

i suspenze vápna. Ve své diplomové práci bych chtěl právě poukázat na vliv 

jednotlivých látek (surovin) na obsah DOC. 

Z hlediska chemických reakcí jsou cesty pro znehybnění, přesněji fixaci jednotlivých 

kontaminantů různé, například: 

 Kovovou rtuť znehybní a do nerozpustné formy převede některá z kovových 

sloučenin, zlato i stříbro tvoří amalgám velice dobře, je to však cenově velice 

náročné. Stejně dobře se osvědčí například cín, měď, zinek nebo z nekovů síra, 

sulfid sodný. Jedná se v podstatě o oxidačně-redukční reakci. 

 Chrom ve svém nejvyšším (šestimocném) oxidačním stavu je rozpustný ve všech 

svých sloučeninách. Jeho redukcí, například disiřičitanem sodným, v kyselém 

prostředí, na trojmocnou formu, je proveden první krok k tomu, aby byl při 

neutralizaci převeden reakcí s hydroxidem, do velmi málo rozpustné formy 

hydroxidu chromitého. 

 Přítomnost rozpustných toxických solí kyanidů, v podobě kyanidu sodného, 

draselného ale i jiných, které se pouţívají při galvanickém pokovování, je z hlediska 

ekotoxicity velmi závaţná. Na základě této skutečnosti se proto pouţívá metoda 

oxidačního štěpení v alkalickém prostředí. Konečné produkty jiţ nejsou toxické. 

Z výše popsaných příkladů je zjevné, ţe v chemických úpravách se dokonale vyuţívá 

oxidačně-redukčních reakcí, úprav hodnoty pH roztoku, reakce s těţkorozpustnými 
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hydroxidy, aby nedocházelo k podruţnému vzniku rozpustných solí a zvyšování salinity 

v procesu stabilizace. Ta by se totiţ objevila ve výluhu, při kontrolních analýzách stabilizátu.  

Mnoţství rozpuštěných látek je jeden z limitujících ukazatelů pro jeho konečné 

uloţení na skládku. Tyto ukazatele vychází z vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů
2
. Pokud jsou poţadavky na proces stabilizace vyšší a výsledný stabilizát má mít 

lepší neţ standardní parametry, nebo je kontaminace látkami, které nejsou zcela běţné 

z hlediska úpravy podle běţných receptur, lze pouţívat i různá aditiva, tj. látky, které 

vylepší vlastnosti produkovaného stabilizátu. Mohou to být různá chemická činidla
6
 jako 

například: 

 Karboxymetylcelulosa, která slouţí jako tmel a váţe organické látky. 

 Stearan vápenatý, který zase pomáhá v homogenizaci materiálů. 

Ţádná z uvedených chemických reakcí však není vhodná pro odstranění obsahu DOC 

z odpadních materiálů. Pokud jsou odpady v pevném stavu a mají jediný nevyhovující 

parametr, DOC, naskýtá se otázka, zda je ekonomické a ţádoucí jejich přepracování a ne 

přímé uloţení na příslušnou skládku odpadů. 

V následujícím textu se však chci vrátit zpět k procesu úprav ropných látek. Právě ty 

jsou z celkového obsahu NEL podstatné a velmi důleţité a to především proto, ţe nejsou 

vhodné pro stabilizaci a uloţení na skládku. Zapouzdřené ropné látky se sice nevyluhují 

a netransportují, jejich rozměr je v pevném podloţí oproti solím v podstatě zanedbatelný. 

V průběhu času ale v tělese skládky degradují a vytváří právě skládkový plyn. Ten, pokud 

není vyuţíván, zatěţuje skládku z hlediska stavebních úprav, rekultivace i následné údrţby 

a dozoru po ukončení její činnosti a provozu po dobu padesáti let. 

Pokud se však ropná látka v procesu úprav oddělí, například po deemulgaci, lze její 

organickou fázi dále zpracovat a vyuţít například jako pojivo a hořlavinu v alternativních 

palivech. Pokud tato moţnost není, například se ropná fáze oddělí s vysokým podílem 

nespalitelných částí, odstraní se pak v procesu biodegradace. Zbylé pevné podíly vyčištěné 

od ropných látek se pak následně vyuţijí nebo odstraní. 
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3.2.3 Stabilizát a solidifikát jako produkt výsledné úpravy 

Produktem hodnocené technologie stabilizace a solidifikace odpadu je výsledný 

stabilizát a solidifikát (Obrázek 4), který je podle platné legislativy, vyhláška č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví „Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů“
9
 zařazen pod katalogové kódy 19 03 Stabilizované 

solidifikované odpady: 

 19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný. 

 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04. 

 19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný. 

 19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06. 

 

Obrázek 4: Kazety pro vyzrávání solidifikátu (foto Kuncl, duben 2002) 

Tato označení jsou oficiální, taková, která jsou uváděna na dokladech a provozní 

dokumentaci. Spousta firem však chrání své receptury, jejich odlišnosti a dokonce pro 

vyrobený stabilizát, solidifikát mají provozní nebo obchodní název. Například 
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Gestabilizát
10

, multistabilizát apod. V další části bakalářské práce se budu zabývat postupy, 

které jsou v současné době běţné. 

3.3 Současné postupy při stabilizaci a solidifikaci ropných uhlovodíků 

Po roce 2005 bylo nutné prověřit účinnost stávajících technologických receptur pro 

tento nově zavedený parametr DOC. Přes všechna urychlení, která je moţné 

v laboratorním modelování provést, však trvaly tyto pokusy přibliţně čtyři měsíce. Ani 

potřebné druhy odpadů nebyly okamţitě k dispozici, musely být proto postupně 

analyzovány a následně pouţity ve zkoušených recepturách. Všem provozovatelům 

zařízení bylo zcela jasné, ţe vyrobené šarţe solidifikátu z roku 2005, které mají dobu 

vyzrávání 4 - 6 měsíců, nemusí zcela vyhovět podle analýz platných k 1. 1. 2006. Cenová 

náročnost potřebných analýz byla velmi velká. Pro provozovatele, který se danou 

problematikou skutečně zabýval, šla nákladovost do více jak stotisíc korun českých. V té 

době se cena analýzy DOC pohybovala pod částkou tisíc korun českých a kompletní 

analýza odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., včetně přílohy č. 10, tabulky č. 10.1 a 10.2, 

pod dvacet tisíc korun českých. 

V současné době není ţádné speciální zaměření na úpravu obsahu DOC v odpadech. 

Pokud je jeho obsah v odpadu tak velký, ţe je moţné jej vyuţít, předávají se tyto odpady 

například na biostanice, do spaloven apod. Pokud však jejich účinnost pro kogenerační 

jednotky není dostatečná, nebo podíl nespalitelných sloţek je tak veliký, ţe jsou odpady 

odmítnuty provozovatelem těchto zařízení, případně ceny tak vysoké, není pro tyto odpady 

reálná šance na jejich odstranění.  

V případě nebezpečných odpadů, kde se s jistou cenou za odpady počítá, jsou 

vyuţívány běţné receptury v jednotlivých metodách stabilizace a solidifikace, při kterých 

se vychází především z účinnosti látek schopných na svém povrchu sorbovat některé 

materiály. Jedná se například o popílky, bentonit a podobné. Vzhledem k tomu, ţe DOC je 

jakoţto parametr v limitních koncentracích pro uloţení na skládky naprosto bezvýznamný 

a ţivotního prostředí se prakticky nedotýká, neprováděl se téměř ţádný rozsáhlý výzkum 

na jeho potlačení. Nyní, kdy jeho obsah u některých odpadů dosahuje velmi vysokých 

koncentrací, je otázka, jak se v procesu úpravy odpadů projeví účinnost jednotlivých 

dávkovaných sloţek, které jsou určeny recepturou. 
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Tekutý odpad je ten, který musí být drţen pohromadě pomocí pevné nádoby, aby se 

nerozlil. To je zcela jasné pro pojem tekutina. Existují však i takové typy odpadů, které 

obsahují pevnou fázi a přesto je jejich struktura pohyblivá. Tyto odpady jsou nazývány 

kašovité. Další, které se jiţ blíţí pevným materiálům, jsou látky s vyšším obsahem 

kapaliny, která z ní můţe vytéct. Uzance proto říká, ţe za tekutý odpad se považuje takový 

materiál, který při vysypání (vylití) na pevnou plochu nedrží tvar a figuru, roztéká se. 

K jeho zadrţení je potřebná hrázka, případně se z jeho obsahu samovolně odděluje 

kapalina.  

„Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi“
2
. Tato definice 

a vyjasnění pojmů jsou velmi důleţité z hlediska pouţité technologie. Tekuté odpady lze 

přijmout pouze do těsné nádoby a v ní je dále zpracovat, například pomocí míchadel, 

čerpadel a další technologie. Kašovité odpady lze účinně zpracovat například v zařízeních 

obdobných stavebním míchacím strojům. Pevné aţ kusovité odpady musí projít například 

procesem rozdruţení a teprve potom mohou vejít do technologického procesu. 

Lze tedy hovořit o odpadech, které jsou kašovité aţ tekuté a přesto je nelze odstranit 

z různých důvodů na zařízeních, jako jsou čistírny odpadních vod (ČOV), deemulgace, 

neutralizační stanice
11

. Důvodem mohou být například sloţky, které jsou toxické pro 

bakterie ČOV a způsobí tak aţ jejich otravu, například desinfekce. Dále odpady, které 

sebou nesou rozpustné anorganické soli (RAS) nebo obsahují látky upravující povrchové 

napětí (tenzidy), a proto neúměrně zvyšují hodnotu chemické spotřebu kyslíku (CHSK), 

případně redukční činidla a navýší tak biochemickou spotřebu kyslíku (BSK).  

Tyto látky musí proto projít jak metodou solidifikace, pro odstranění svých 

kontaminantů, tak i metodou stabilizace. Abychom se vyhnuli nesrovnalostem v pojmech 

stabilizace a solidifikace, chtěl bych tyto termíny proto v následujícím textu ujasnit. 

Obecně je solidifikace proces, ve kterém dojde ke zpevnění materiálu. Pokud se jedná 

o hmotu, která nedrţí svůj tvar, uvolňuje kapalinu a je podle výše uvedeného hodnocení 

povaţována za tekutou nebo kašovitou, tak se procesem solidifikace zpevní. Jako solidifikační 

látky se zde pouţívají všechny ty materiály, které jsou nasákavé a dokáţou udrţet vodu 

(kapalinu). Ideální pro tento proces jsou především takové látky, které mají schopnost 

hydratovat. To znamená, ţe jsou schopny nasytit se vodou a tu potom fyzikálně-chemickou 

cestou uzavřít uvnitř své struktury. Ideálně mají tuto schopnost například vápno, cementy, 
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nebo i různé popeloviny. Například, pokud se vyrábí beton nebo malta, do dávky písku se 

přidá dávka cementu a voda a to takové mnoţství, kdy je směs tekutá. Původní objem 

materiálu se s vodou zvýší, ale po jeho vytvrdnutí je stále stejný. To znamená, ţe voda 

v materiálu hydratovala, navázala se. Oproti takovým materiálům jako je například rybniční 

bahno, které nemá hydratační vlastnosti, seschne a rozpraská. S vytvrdnutím tak změní svůj 

objem a strukturu na původní a nemá ţádné hydratační schopnosti. Ty jsou u různých 

materiálů různě velké. Cement je jeden z nejlepších hydratačních materiálů, Vápno je stejně 

výborné pojivo. Různé typy popelovin mají různé účinnosti. Nejlepší jsou fluidní popílky, 

dřevitý popel naopak tyto vlastnosti nemá. Velice dobře fungují i jíly a hlinky, například 

bentonit
8
. Velká část těchto činidel je zároveň látkami, které jsou vyuţívány v procesu 

solidifikace nejen jako zpevnění, ale i z fyzikálně-chemického hlediska jako reaktant. 

Vytvořený solidifikát je potom uloţen k vyzrátí – hydrataci. Ta trvá minimálně čtyři 

týdny. Po této nejkratší době (ostatní typy reakcí mohou dobu vyzrávání výrazně prodlouţit) je 

stabilizát, solidifikát odtěţen a uloţen na příslušnou skládku (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Odtěţení vyzrálého solidifikátu (foto Kuncl, září 2010) 
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Stabilizace je technologický proces, ve kterém dochází vlivem reakčních činidel 

a různých aditiv k fyzikálně-chemické úpravě vstupujících odpadů. Polutanty a různé 

chemické látky přítomné v odpadech, jsou při fyzikálních vazbách zadrţeny v odpadech. 

Probíhá tzv. enkapsulace, uzavření v prostředí pevných látek.
12

 Je to například sorpce 

ropných látek na povrchu vhodných materiálů, který má jednak vysokou schopnost jejich 

příjmu, ale i minimální hydrofobnost, jsou tedy vodoodpudivé. Tím je tedy nelze ve 

vodném prostředí vymývat. Tyto látky, s hydrofobními vlastnostmi mohou být umělé nebo 

to jsou různé přírodní perlity (mineralogicky se jedná o Ryolit, s obsahem oxidu 

křemičitého více jak 70 %), které lze pro zvýšení účinnosti extrudovat (za tepla je expanzí 

zvětšen objem materiálu aţ 15 a vzniká porézní struktura). Aktivní povrch takovéto látky, 

která je průmyslově připravena, dosahuje 600 - 750 m
2
/g. Jedná se o extrémně lehké látky, 

plovoucí na hladině vody. Jejich měrná hustota dosahuje desítek kilogramů na metr 

krychlový. Dále to mohou být jiţ zmíněné jíly jako například bentonit, kaolín, které 

dokáţou obalit částečky odpadu a tím je oddělit od vlivu na ţivotní prostředí.  

Naopak při chemické reakci dochází ke změně celé látky, soli a jiné sloučeniny a tím 

zůstávají fixovány v materiálu. Ztrácejí tak schopnost uvolňovat se do okolního prostředí. 

V rámci chemických změn probíhají oxidačně-redukční reakce, kdy dochází ke změně 

mocenství jednotlivých látek.
13

 Například rozpustné, toxické sloučeniny šestimocného 

chromu jsou redukovány na trojmocné, které jsou málo rozpustné a netoxické. Kyanidy 

jsou při oxidaci převedeny na netoxické sloučeniny, oxidy uhlíku a dusíku. Změna hodnoty 

pH, kdy se u kapalných látek jedná o předúpravu, neutralizaci, je prováděna zásadně 

z kyselého do alkalického prostředí pomocí suspenze vápenného hydrátu. V něm jsou 

rozpuštěné látky, především kationty kovů, vysráţeny ve formě nerozpustných solí, 

hydroxidů. To znamená, ţe anionty jsou pak převedeny do nerozpustných vápenatých solí. 

Pokud by byla neutralizace prováděna běţným louhem, například hydroxidem sodným, 

nezískaly by se vysráţené nerozpustné soli kovů, ale rozpustné sloučeniny aniontů.  

Rozpuštěné látky jsou také limitující faktor z hlediska sledovaných parametrů ve 

výluzích odpadů, určených pro uloţení na skládku nebo třeba v rozhodnutí příslušného 

vodoprávního úřadu pro vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových
14

. 

Z alkalického prostředí se proto provádí změna hodnot pH pouze pro úpravu komplexních 

solí, které je potřeba rozloţit. Některé typy komplexů jsou vyţadovány, jiné jsou však zase 

zcela nepřípustné. 
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Pokud jsou do procesu vnášeny látky, které jsou označovány jako reaktanty, 

přidávají se především pro zlepšení výsledných látek. Jedná se o různé typy aditiv, jako 

například: 

 Křemičitý prach, který zvýší pevnost a sníţí koeficient filtrace, propustnost, coţ 

je důleţité především u těţkých kovů, kdy se sníţí jejich vyluhovatelnost dokonce 

aţ o desítky procent. 

 Bentonit s obsahem sodíku, který zlepší především adsorpci organických látek 

a těţkých kovů. 

 Hydroxid hlinitý zase zlepšuje interakci v pevné fázi. 

 Aktivní uhlí
8
 se vyuţívá pro sorpci organických látek. 

 Vápenné soli
8
, oxid, síran, uhličitan atd. 

3.4 Účinnost zavedených postupů 

Účinnost výše uvedených procedur je patrná z tabulek 4 a 5, kde jsou uvedeny 

dominantní odpady přijímané v letech 2006 – 2010 na Provozech 1 a 2. Provoz 1 je 

jednotka úpravy odpadů stabilizací v pevném stavu. Potřebná provozní vlhkost je dodávána 

a odpady jsou zpracovány v homogenizátoru pevných látek. Kapacita je do tisíce tun 

odpadů ročně. Provoz 2 je jednotka úpravy odpadů rozplavením. Zde se naopak kapalná 

fáze zahušťuje pevnou sloţkou. Jsou homogenizovány v nádrţi v tekutém – kašovitém 

stavu, přečerpány na dopravu a uloţeny k vyzrávání. Kapacita jednotky v desítkách tisíc 

tun odpadů ročně.
15

 Vzniklé rozdíly mohou být tvořeny jak jednotlivými recepturami, tak 

i různými druhy DOC, které se vyskytovaly v jednotlivých typech odpadů. Je zde moţné 

porovnat koncentraci parametru DOC před úpravou a lze tedy určit s jistou mírou přesnosti 

také účinnost procesu stabilizace. Vzhledem k tomu, ţe je hodnocení prováděno na dvou 

zařízeních, označuji je jako Provoz 1 tj. solidifikace pevnou cestou (stavební míchací 

stroje) a Provoz 2 tj. Solidifikace mokrou cestou (rozplavení v nádrţi). Následující Tabulka 

1, tedy představuje nejdůleţitější přijímané odpady s DOC do jednotky solidifikace 

pevných odpadů – Provoz 1 za období let 2006 - 2010. 
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Tabulka 1: Dominantní odpady přijímané v letech 2006-2010, Provoz 1
16

 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost  

t/rok 

Průměrná 

koncentrace DOC 

mg/l 

04 02 19 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku bez obsahu halogenovaných 

uhlovodíků 

20 18 000 

06 05 02 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku obsahující nebezpečné látky 
70 2 000 

07 01 04 Jiná organická rozpouštědla 25 450 000 

07 01 10 
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční 

činidla 
30 50 000 

08 01 15 
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky, 

s obsahem organických rozpouštědel 
60 5 000 

08 04 13 Vodné kaly s obsahem ředidel 50 140 000 

10 01 04 
Popílek a kotelní prach ze spalování 

ropných produktů 
60 30 

10 01 14 
Škvára, struska, kotelní prach obs. neb. 

látky 
60 20 

11 01 09 
Kaly a filtrační koláče obsahující 

nebezpečné látky 
25 500 

12 01 16 
Odpady z otryskávání obsahující 

nebezpečné látky 
50 500 

12 01 09 Odpadní řezné emulze 90 5 000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 60 1 000 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot 50 1 000 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky 25 1 000 

19 02 05 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování 100 5 000 

19 08 11 
Kaly z biologického čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
40 250 000 

Do provozu 1 je přijímáno relativně malé mnoţství odpadů. Jejich velká část je 

uvedena v Tabulce 1. Zpracovány jsou jednoduchou metodou solidifikace, která se v oboru 

běţně vyuţívá. S malým mnoţstvím materiálu se dobře pracuje a lze dobře reagovat na 

speciální potřeby u jednotlivých odpadů při jejich malém mnoţství. Nejvyšší hodnotu 

DOC měl odpad, 07 01 04 – Jiná organická rozpouštědla. Vysoká hodnota je dána 

především tím, ţe se jedná o polární rozpouštědla. Ta se vyznačují tím, ţe jsou rozpustná 

ve vodě. Dále se jedná o odpad 19 08 11 – kaly z biologického čištění průmyslových vod. 
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Jejich vysoká hodnota je dána biologickou sloţkou odpadu. Nejniţší hodnotu mají odpady 

s katalogovým číslem 10 01 04 a 10 01 14 tedy popílky a strusky, škvára. Je to zcela 

logické, tyto odpady vzešly z termického procesu 

V následující Tabulce 2 jsou zase uvedeny nejdůleţitější přijímané odpady s DOC 

do jednotky solidifikace kapalných a kašovitých odpadů - Provoz 2 za období od roku 

2006 - 2010. 

Tabulka 2: Dominantní odpady přijímané v letech 2006-2010, Provoz 2
16

 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost 

t/rok 

Průměrná 

koncentrace 

DOC 

mg/l 

05 01 06 Ropné kaly z údrţby zařízení 550 20 000 

07 01 08 Jiné destilační a reakční zbytky 400 80 000 

07 03 01 Promývací vody a matečné louhy 800 120 000 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

organická rozpouštědla 
450 25 000 

08 01 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky 750 5 000 

08 01 19 Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky 400 10 000 

08 04 13 Vodné kaly s obsahem ředidel 600 10 000 

10 01 14 Škvára, struska, kotelní prach obs. neb. látky 450 20 

10 02 07 Pevné odpady z čištění plynů obs. neb. látky 3500 20 

11 01 07 Alkalické mořící roztoky 300 1 000 

11 01 11 Oplachové vody obsahující nebezpečné látky 400 50 000 

11 01 13 
Odpady z odmašťování obsahující 

nebezpečné látky 
800 80 000 

12 01 18 Kovový kal obsahující olej 500 5 000 

12 03 01 Prací vody 250 15 000 

12 03 02 Odpady z odmašťování vodní parou 300 5 000 

13 01 05 Nechlorované emulze 600 10 000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 700 1 000 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot 550 1 000 

19 02 05 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování 800 5 000 

19 08 11 
Kaly z biologického čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
800 250 000 

19 08 13 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
3000 140 000 
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Do provozu 2 je naopak přijímáno velké mnoţství odpadů. V Tabulce 2 jsou 

uvedeny ty nejdůleţitější a to jak z hlediska celkové hmotnosti, tak i z hlediska největšího 

obsahu sloţky DOC. Při zajištění určité pravidelnosti dodávek odpadů je technologický 

postup jednotný. Při velkém objemu odpadů lze potom dobře, pomocí úpravy receptury, 

zareagovat na změnu, kterou vyvolá nestandardní odpad i ve větším objemu. Zvláště pak 

pokud má úpravna odpadů volné skladové kapacity. Tyto odpady přichází při nárazovitých 

akcích, jako jsou technologické odstávky velkých podniků nebo při větších haváriích. Zde 

měl nejvyšší hodnotu jiţ zmiňovaný odpad s katalogovým číslem 19 08 11 – kaly 

z biologického čištění průmyslových vod. Nejniţší hodnotu pak měl stejně jako 

v Tabulce 1 odpad s katalogovým číslem 10 01 14 – škvára, struska, kotelní prach 

V Tabulce 3, jsou přehledně uvedeny průměrné koncentrace DOC na vstupu do 

jednotlivých jednotek za hodnocené období 2006 - 2010. 

Tabulka 3: Průměrné hodnoty DOC za hodnocené období 2006 – 2010 ve vstupních odpadech
16

 

Období 

Jednotka solidifikace pevných odpadů Jednotka solidifikace tekutých odpadů 

Průměrná koncentrace DOC 

mg/l 

Průměrná koncentrace DOC 

mg/l 

2006 - 2010 900 1 550 

Koncentrace DOC uvedená v Tabulce 3 je sloţena ze všech odpadů do jednotky 

přijímaných. Jak je dobře patrné, naprostá většina z nich neměla vysokou hodnotu DOC. 

Jejich mnoţství, respektive mnoţství odpadů přijatých do jednotky, je tak velké, ţe jej 

nelze v jednoduché tabulce ani vypsat. Pro upřesnění mohu říct, ţe mezi dominantní patří 

na Provoze 1 především „Popílky ze spalování uhlí“, „Kaly z fyzikálně-chemického 

zpracování“ a „Odpadní řezné emulze. Na Provoze 2 „Pevné odpady z čištění plynů“ 

a „Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod“. 

V následující Tabulce 4, jsou uvedeny průměrné hodnoty DOC analyzovaných ve 

výstupu solidifikátu v jednotkách za hodnocené období 2006 - 2010. 
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Tabulka 4: Průměrné hodnoty DOC za hodnocené období 2006 – 2010 v solidifikátu
16

 

Období 

Jednotka solidifikace pevných odpadů Jednotka solidifikace tekutých odpadů 

Průměrná koncentrace DOC 

mg/l 

Průměrná koncentrace DOC 

mg/l 

2006 - 2010 120  270  

Odpady jsou po zpracování ponechány k vyzrávání. Následně je stabilizát, solidifikát 

analyzován a uloţen na skládku. Pokud je analýza provedena příliš brzy, není nikdy úplná 

jistota, ţe vyjde hodnota výluhu a ekotoxicita podle poţadavků příslušné vyhlášky. Stejně 

tak se ukázalo, ţe i hodnota DOC s dobou vyzrávání významně klesá. V tabulce 4 je velice 

dobře vidět účinnost procesu úpravy. Spolehlivě upraví na potřebnou koncentraci DOC ve 

výluhu zhruba pěti aţ sedmi násobek povolené hodnoty. 

Čísla uvedené v Tabulce 1 aţ 4 jsou pouze obecně zprůměrována. Tato bakalářská 

práce mi neumoţní, kvůli mnoţství hodnocených roků a skutečnému počtu přijímaných 

odpadů co do druhů katalogových čísel, tak i do různorodosti původců pro shodné typy 

odpadů, vytvořit celkovou databázi a podrobit ji statistickému zhodnocení. Přesto je lze 

povaţovat za korektní údaj a jako informaci o účinnosti technologického postupu 

a samotné receptury. 
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4 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŢADAVKY ČR A EU 

V první řadě bych se chtěl zaměřit na legislativu České republiky, kde do 

schvalovacích procesů legislativy v oblasti ţivotního prostředí vstupují kromě Ministerstva 

ţivotního prostředí ČR, pod které spadají základní zákony, i Ministerstvo zemědělství ČR, 

které má v patronaci nakládání s vodami, tak také Ministerstvo průmyslu ČR, které je 

dotčené jak dopadem zákonů, tak i velkou měrou působí v oblasti produkce odpadů, 

znečištění ovzduší a znečištění vod. Čtvrtým je pal Ministerstvo financí ČR, které 

především ovlivňuje přísun prostředků ze státního rozpočtu 

Předloţená bakalářská práce se opírá především o zákon o odpadech, o vodách 

a ovzduší. Dále samozřejmě také o jejich prováděcí vyhlášky, z těch základních lze 

vyjmenovat následující: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů. 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví „Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů“. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“. 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu“. 

 Zákon č. 76/2002 Sb., O integrované prevenci“ a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

 Vyhláška č. 554/2002 Sb., „Kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání integrovaného 

povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění“. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., „O posuzování vlivů na ţivotní prostředí“ a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 25/2008 Sb., „O integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

a o změně některých zákonů. 
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 Zákon č. 86/2002 Sb., „O ochraně ovzduší“ a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Vyhláška č. 355/2002 Sb., „O stanovení emisních limitů“. 

Ministerstvo zemědělství ČR, pod které spadá nakládání s vodami, má na starosti 

následující legislativu: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., „O vodách (vodní zákon)“ a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 Vyhláška č. 333/2001 Sb., „O stanovení emisních limitů“. 

 Vyhláška č. 333/2001 Sb. „O vypouštění odpadních vod“. 

 Vyhláška č. 293/2002 Sb., „O výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových“. 

 Vyhláška č. 450/2005 Sb., „O prevenci závaţných havárií“ o náleţitostech 

nakládání se závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu, způsobu 

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků. 

4.1 Provázanost státní legislativy s legislativou Evropské unie 

V rámci přístupových smluv před přijetím do společenství Evropské unie, musela 

naše legislativa projít změnami, které se také promítly do jednotlivých novel platných 

zákonů. Do určených období musela proběhnout implementace směrnic a příkazů 

Evropské unie do stávající legislativy. Z hlediska zákona o odpadech bych zde chtěl 

vyjmenovat jen ty nejdůleţitější: 

 Směrnice Rady č. 99/31/EC o skládkách odpadů
17

. Základním cílem směrnice je 

zajistit opatření, postupy a návody pro předcházení nebo omezování negativních 

účinků skládkování odpadů na ţivotní prostředí a zdraví populace. Směrnice 

vyţaduje, aby členské státy přijaly opatření k dosaţení tohoto cíle, zahrnující úpravu 

odpadů před uloţením na skládku, postupné omezování společného skládkování 

nebezpečných a ostatních odpadů a kontrolu uzavření skládek a následnou péči o ně. 

Základní dokument, ze kterého vyšla legislativa odpadového hospodářství. Zákon 

č. 185/2001 Sb., „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů a jeho 

prováděcí vyhlášky
18
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 Směrnice Rady č. 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně ţivotního prostředí 

a zejména půdy při pouţívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění 

směrnice 91/692/EHS a nařízení č. 807/2003. 

 Směrnice Rady č. 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a sniţování 

znečištění ţivotního prostředí azbestem, ve znění směrnice 91/692/EHS a nařízení 

č. 807/2003. 

 Směrnice Rady č. 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných 

odpadech, ve znění směrnic 94/31/ES a 2008/98/ES a nařízení č. 166/2006. 

 Směrnice Rady č. 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných 

bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT). 

4.2 Vývoj legislativy v uplynulém období a její novelizace 

V období od roku 2001, kdy vešla v platnost nová kompletní legislativa v odpadovém 

hospodářství, prošel zákon č. 185/2001 Sb. jiţ asi dvaceti novelami. Některé byly nedůleţité, 

jiné zase zcela zásadní. V Tabulce 5 opět vyjmenovávám jen ty nejdůleţitější. 

Tabulka 5: Zněny týkající se zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ze dne 15. května 2001  

Rok Změna zákon č. 

2001 477/2001 Sb.; 

2002 76/2002 Sb.; 275/2002 Sb.; 320/2002 Sb. 

2003 356/2003 Sb. 

2004 167/2004 Sb.; 188/2004 Sb.; 317/2004 Sb. 

2005 7/2005 Sb.; 444/2005 Sb. 

2006 186/2006 Sb.; 222/2006 Sb.; 314/2006 Sb. 

2007 296/2007 Sb. 

2008 25/2008 Sb.; 34/2008 Sb.; 383/2008 Sb. 

2009 
9/2009 Sb.; 157/2009 Sb.; 223/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb. 291/2009 

Sb.; 297/2009 Sb.; 326/2009 Sb. 

2010 154/2010 Sb. 

2011 31/2011 Sb. 

Stejný proces potkal i prováděcí vyhlášky. Ty byly také doplněny mnohokrát. 

Zásadní novelizace jsou uvedeny v Tabulkách 6 - 8. 
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Tabulka 6: Změny týkající se vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Rok Změna vyhláška č. 

2005 41/2005 Sb.; 294/2005 Sb.; 353/2005 Sb. 

2008 351/2008 Sb.; 478/2008 Sb. 

2010 61/2010 Sb.; 170/2010 Sb. 

Pro vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) byly provedeny změny uvedené v Tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Změny týkající se vyhlášky č. 381/2001 Sb.  

Rok Změna vyhláška č. 

2004 503/2004 Sb. 

2007 168/2007 Sb. 

2008 374/2008 Sb. 

Pro vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, jsou příslušné změny uvedeny v Tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Změny týkající se vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Rok Změna vyhláška č. 

2008 341/2008 Sb. 

2010 61/2010 Sb. 

Legislativní dopad byl i na zákon o ovzduší. Pro zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) byly provedeny 

změny uvedené v Tabulce č. 9. 
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Tabulka 9: Změny týkající se zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

Rok Změna zákon č. 

2002 521/2002 Sb. 

2004 92/2004 Sb.; 186/2004 Sb.; 695/2004 Sb. 

2005 180/2005 Sb.; 385/2005 Sb.; 444/2005 Sb. 

2006 186/2006 Sb.; 212/2006 Sb.; 222/2006 Sb.; 230/2006 Sb. 

2007 180/2007 Sb.; 296/2007 Sb. 

2008 25/2008 Sb.; 37/2008 Sb.; 124/2008 Sb.; 483/2008 Sb. 

2009 223/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 292/2009 Sb. 

2010 164/2010 Sb.; 172/2010 Sb. 

Mimo zákona o ochraně ovzduší byla uvedena v platnost také vyhláška č. 337/2010 Sb. 

o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší emitujících a uţívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky 

obsahujícími těkavé organické látky. Těkavé organické látky – VOC jsou jedním z velmi 

sledovaných zdrojů znečištění ovzduší 

Na zákon o vodách se vztahují rovněţ významné změny. V roce 2006 a 2008 byly 

provedeny zcela zásadní změny legislativy vodního zákona a souvisejících vyhlášek. Pro 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách jsou příslušné novelizace uvedeny v Tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Změny týkající se zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

Rok Změna zákon č. 

2002 76/2002 Sb.; 320/2002 Sb. 

2003 274/2003 Sb. 

2004 20/2004 Sb. 

2005 413/2005 Sb.; 444/2005 Sb. 

2006 186/2006 Sb.; 222/2006 Sb.; 342/2006 Sb.; 

2008 25/2008 Sb.; 167/2008 Sb.; 181/2008 Sb.; 

2009 157/2009 Sb.; 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 
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2010 150/2010 Sb. 

Změny týkající se prováděcích vyhlášek jsou uvedeny v Tabulkách 11 - . 

Tabulka 11: Změny týkající se vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových 

Rok Změna 

2005 110/2005 Sb. 

Pro nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech jsou příslušné změny uvedeny 

v Tabulce č. 12. 

Tabulka 12: Změny týkající se nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod 

Rok Změna 

2003 61/2003 Sb. 

2007 229/2007 Sb. 

2010 416/2010 Sb. 

Podle výše uvedených změn, které jsou patrné především u stěţejních zákonů, je 

zřejmé, ţe vývoj legislativy v České republice je i v současné době, dvacet let po změně 

reţimu a systému, po téměř desetileté přípravě a integraci směrnic a pokynů Evropské 

unie, přinejmenším hektický. Téměř tři desítky změn a úprav v „Zákoně o odpadech“ 

a obdobná situace se opakuje i u „Zákona o ovzduší“, dává tušit, ţe při stavbě těchto 

dokumentů bylo buď zapomenuto na spoustu potřebných částí, nebo je vývoj společnosti 

a jejích potřeb příliš rychlý. U zákona o vodách, který bohuţel nepatří, tak jako výše 

uvedené, pod Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, ale pod Ministerstvo zemědělství ČR, je 

to obdobné. Zde se dokonce provedla velká novela „Zákona o vodách“. 

Zákonodárství v oblasti ţivotního prostředí je ve své současné podobě natolik sloţité, ţe 

stejně jako obory účetnictví nebo bezpečnost práce a poţární ochrana, vyţadují u velkých 

společností samostatného technika. Tak i zde je na pozici ekolog – vodohospodář, zapotřebí 

člověka, který je zkušeným odborníkem v oblasti ţivotního prostředí. Kumulace různých 
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funkcí nebo spousta rádoby odborníků, kteří neznají problematiku komplexně, dovede své 

společnosti k zavedení správního řízení o udělení pokuty za správní delikty při nakládání 

s odpady, vodami, ovzduším atd.  

4.3 Legislativa související s povinností původce 

Mezi původcem odpadu a osobou oprávněnou k převzetí je velká provázanost 

legislativy. Povinnosti jsou nastavené pro obě strany a vychází ze zákona č. 185/2001 Sb
18

. 

a prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb
1
. Pro původce jsou povinnosti spojené s legislativou 

odpadů jiné neţ pro provozovatele zařízení. Zcela jistě jednodušší, ale pokud se nejedná 

o střední nebo větší firmu, která má svého ekologa nebo externího poradce, tak je 

legislativa natolik sloţitá, ţe jen základní popsané úkony, které musí vykonat, jsou na dvě 

stránky A4. I zde platí, ţe neznalost zákona neomlouvá a  legislativa není zcela optimální. 

Jsou v ní mezery a nedokonalosti, které potom dopadají na bedra těch nejniţších v řadě.  

Spolu s provozem zařízení na odstraňování odpadů jsou velice důleţité i ostatní části 

legislativy. Jedná se především o zákony a prováděcí předpisy na ochranu ovzduší a ochranu 

vod. Legislativa integrované prevence, včetně sledování a vyhodnocení vlivu na ţivotní 

prostředí EIA. Samozřejmě jsou to i další právní předpisy, například pro nakládání s látkami 

obsahujícími PCB, vyhlášky a normy, stanovující pravidla pro výstavbu a provoz skládek. 

Vzhledem k tomu, ţe ve své diplomové práci se chci zabývat technologií 

a recepturami provozovatele, budou povinnosti původců i povinnosti provozovatelů 

podrobněji rozebrány aţ tehdy. Tato bakalářská práce má pouze charakter rešerše. 

4.4 Správní orgány, příslušné k rozhodování a kontrole 

Mezi základní rozhodující orgány pro provozovatele zařízení jsou příslušné krajské 

úřady, které jsou oprávněné k vydávání souhlasných stanovisek. Dále jsou to příslušné 

magistráty obcí s rozšířenou působností, do jejichţ katastru provozovatel a zařízení spadá. 

Nakonec zde musím zmínit institut z hlediska kontroly nejdůleţitější, a sice ČIŢP (Česká 

inspekce ţivotního prostředí). 

Kaţdý provozovatel „Zařízení na odstraňování nebo vyuţití odpadu“ je povinen 

provozovat: 
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 podle platného provozního řádu, 

 schváleného sloţkovým rozhodnutím o „Souhlasu k provozování zařízení na 

odstranění odpadů“, 

 nebo schváleno „Integrovaným rozhodnutím k provozování zařízení na 

odstraňování odpadů“, které vydá příslušný krajský úřad, odbor ţivotního prostředí. 

Toto rozhodnutí vydá příslušný krajský úřad, odbor ţivotního prostředí. Ve 

sloţkovém řízení je to pouze na dané zařízení bez dalších dotčených částí, jako například 

vodoprávní část, ochrana ovzduší. V rámci integrované prevence je tento souhlas 

kompletní za všechny sloţky příslušného odboru. Součástí tohoto rozhodnutí a platného 

provozního řádu je i soupis odpadů, které smí provozovatel do svého zařízení přijmout. 

Popsaná technologie a pracovní postupy, případně receptury jednotlivých úprav. Příslušný 

magistrát obce s rozšířenou působností (ORP) se vyjadřuje pouze k některým vodoprávním 

úkonům. Například čerpání podzemních a povrchových vod, havarijním plánům apod. 

Krajský úřad i magistrát obce s rozšířenou působností mají v rámci odboru své kontrolní 

pravomoci. Mohou provádět kontrolní činnost v souvislosti s nakládáním s odpady, mohou 

zahájit správní řízení a na jeho základě udělit pokutu.  

Poslední institucí je Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP). Ta nemá ţádné 

pravomoci k udělení souhlasů, je pouze poradním orgánem pro příslušný krajský úřad. 

Pravomoc ČIŢP je pouze v kontrole. Je nejvyšším kontrolním orgánem v oblasti 

enviromentu, má nezpochybnitelné právo vstupu do vybraných prostor a zařízení kde se 

nakládá s odpadem. Přímo spolupracuje s policií ČR a Celní správy. Můţe ve své 

pravomoci zakázat činnost, pozastavit platnost příslušných souhlasů, zahájit správní 

(přestupkové) řízení Má právo vstupu téměř kamkoliv (výjimku tvoří snad pouze báňský 

zákon a dozor báňského úřadu), můţe si okamţitě vyţádat podporu policie ČR, nemusí se 

ohlašovat a má právo ze svého rozhodnutí například okamţitě zastavit stavbu, chod 

provozu, nakládání s odpadem apod. Má právo udělit pokutu a odvolacím orgánem je 

pouze příslušné ministerstvo. 

Mezi základní rozhodující orgány pro provozovatele zařízení jsou příslušné krajské 

úřady, které jsou oprávněné k vydávání souhlasných stanovisek. Dále příslušné magistráty 

obcí s rozšířenou působností, do jejichţ katastru provozovatel a zařízení spadá. Nakonec 

institut z hlediska kontroly nejdůleţitější, a sice Česká inspekce ţivotního prostředí. 
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4.5 Zařazení provozovny, evidence a povinnosti hlášení 

Z hlediska činnosti uvedené provozovny je jedno, zda je to pomyslně hodnocená 

jednotka stabilizace a solidifikace nebo jednotka biodegradace, je důleţité její zařazení 

a poţadavek na splnění legislativních povinností, důleţitých pro schválení jejího provozu. 

Pro samotné provozování zařízení a z hlediska evidencí a povinnosti hlášení jednotlivým 

organizacím lze tento sled povinností rozfázovat pro ty nejdůleţitější systémy následovně: 

 V prvním kroku se jedná o to, zda provozovna musí mít „Posouzení vlivu na 

ţivotní prostředí“ tzv. EIA. Podle zákona č. 100/2001 Sb.
19

 se určí, zda proces, 

proběhne prvním kolem, „Zjišťovacím řízením“ a to rozhodne, jestli se bude nebo 

nebude posuzovat vliv na ţivotní prostředí, a který úřad se toho ujme (krajský úřad 

nebo MŢP). Případně přejde podle zákona č. 100/2001 Sb. rovnou k rozhodnutí 

o povinnosti posoudit vliv na ţivotní prostředí. 

 Ve druhém kroku se jedná o to, zda je provoz povinen podat ţádost o souhlas dle IPPC. 

 Za třetí, zda je povinnost provozovatele provozovnu zařadit mezi zdroje 

znečištění ovzduší. 

 Čtvrtou povinností jsou kontrolní mechanismy jako odběry vzorků, měření, výpočty 

znečištění apod. 

 Pátou je povinnost provozovatele zařadit nebo nezařadit provozovnu mezi 

ohlašovatele do Integrovaného registru znečištění (IRZ), případně Evropský registr 

úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), ačkoliv jsou obě ohlašovny 

podobné, nemají stejné parametry pro ohlášení. 

 Šestou povinností je vedení evidence odpadů. 

 Sedmá je povinnost hlášení nakládání s odpady a případné další ohlašovací 

povinnosti pomocí registru Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

(vodoprávní, ovzduší, IRZ atd.). 
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5 ZÁVĚR 

V závěru mé bakalářské práce je potřeba shrnout několik důleţitých poznatků, které 

jsou výsledkem konstruktivního vnímání celé problematiky stabilizace a solidifikace 

odpadů a jejího posouzení. 

V první části komentuji vliv změny legislativy, kde je zřetelně patrné, jak moţná 

dobrý záměr, který měl omezit skládkování nebezpečných odpadů, rozvedený nesprávným 

směrem, dokáţe ovlivnit činnost jednotlivých provozovatelů. S tím bylo nutné změnit 

pohled jak na odpady vstupující do technologií, tak na vystupující stabilizované, 

solidifikované odpady. Také bylo potřeba upravit technologické postupy a pouţité 

receptury. Část změn je jistě přínosem, sníţení počtu analyzovaných parametrů uvedených 

v tabulce č. 2.1, přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., „O podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu“. Stejně tak je logická změna sledovaného 

parametru NEL na parametr C10 – C40. To jak z pohledu původce nakládajícího s odpadem, 

tak i pro provozovatele, který jej zpracovává na výstupní stabilizát, solidifikát v udané 

kvalitě. V pohledu této změny, na rozdíl od původního parametru NEL, nyní ví, co 

zpracovává. Chybu, ţe jeho hodnoty nejsou pouţitelné jako limitní pro uloţení na skládku, 

komentuji v této kapitole níţe. Špatná je však změna, kdy byl přidán parametr DOC, který 

je předmětem zkoumání v této bakalářské práci. Logika jeho pouţití je v celkovém pohledu 

zmatená. Měl být pouţit jako donucovací prostředek pro omezení skládkování 

nebezpečných odpadů, ne jako nástroj na skládkování celkové. 

Velice špatné je rovněţ zavedení změny dané legislativy do praxe. Zde není vůbec 

myšleno na provozovatele zařízení, na proces technologie, kterou musí kaţdý tak důkladně 

dodrţovat. Časový prostor mezi implementací a platností nějaké normy, by měl zahrnovat 

také podmínky pro ty procesy, které jsou časově náročné. Pozvolnost změny, stejně jako 

prostor pro nastavení nových metodik, jsou velmi důleţité. Nákladnost z hlediska těchto 

procesů je pro provozovatele velmi velká a můţe jít aţ do statisíců korun. 

Parametr DOC necharakterizuje ţádnou nebezpečnou vlastnost. Pokud odpad 

obsahuje nadlimitní mnoţství DOC, není jasné, jak jej má původce odstranit, aby neporušil 

současné právní předpisy. Technologie pouţívané pro úpravu, vyuţívání a odstraňování 

odpadů, nejsou uzpůsobené k příjmu odpadů z hlediska různého obsahu DOC, protoţe 
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odpady jsou upravovány a odstraňovány na základě zcela jiných kritérií. K odstranění 

obsahu DOC v odpadech dochází v souvislosti s jinými procesy úpravy odpadů. 

V současné době není popsán ţádný způsob cíleného sníţení DOC bez dalšího zatíţení 

ţivotního prostředí. 

Vrátím se nyní k vyuţití parametrů DOC a C10 – C40 jako kontrolního mechanismu 

pro uloţení odpadů na skládku. Původní výklad legislativy limitoval parametrem NEL 

koncentrací ropných látek v odpadech před uloţením na skládky typu S-OO. Samozřejmě, 

jak bylo uvedeno s výjimkou solidifikovaných odpadů. Dnes se před uloţením na skládky 

S-OO parametr C10 – C40 nekontroluje a místo něho se posuzuje obsah DOC. V konečném 

důsledku, kdyţ vezmu objem materiálu s vysokým obsahem ropných látek, lehce jej 

upravím stabilizačními činidly, vyhoví všem analytickým parametrům dle výše jmenované 

přílohy č. 2. Mohu jej tak uloţit na skládku typu S-OO, a ještě z něho vytvořit 

technologický materiál, který nepodléhá poplatku. Kdo z původců by se zabýval časově 

i finančně náročnou biodegradací. To znamená, ţe z legislativy vypadl dosti podstatný 

ukazatel pro ropné uhlovodíky C10 – C40 a nahradil jej zcela nepodstatný, řekl bych aţ 

zavádějící parametr DOC. 

Další posuzovanou částí je účinnost celého procesu stabilizace a solidifikace z hlediska 

DOC. Jestliţe do období roku 2005 nebyl parametr DOC vůbec známý, tak nikdo nestanovil 

jeho koncentrace a neřešil principy zpracování. Hovořilo se o něm pouze (a to bez důleţité 

návaznosti) v kontextu s kompostovatelnou sloţkou odpadů. Jeho pouţití ve vyhlášce 

č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu 

terénu“ bylo překvapivé pro všechny zúčastněné strany. Provozovatelé mají dnes jiţ 

odzkoušeno, s jakou účinností jejich technologie imobilizuje tyto látky, jaké nejvyšší 

mnoţství můţe v přepočtu z koncentrace DOC přijmout a jaké zpracovat.  

Z Tabulek 1 a 2 mé bakalářské práce lze zjistit, jaké druhy odpadu a s jakou 

hodnotou DOC na jednotlivé provozy byly přijímány. Z tabulek 3 a 4 lze pak zjistit, jaké 

byly průměrné hodnoty DOC na vstupu do technologie a jaké ve výstupním stabilizátu. 

Účinnost úpravy se pohybuje v rozmezí 13 aţ 18 %. Zůstává však otázkou, zda jsou dnes 

pouţívané metody konečné a jestli není moţné vyuţít nějaké nové technologie, jak jsou 

tyto nové technologie a receptury finančně náročné. To by měl být právě námět mé 

diplomové práce. 
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