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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o vlivu solidifikace na vývoj nepolárních extrahovatelných 

látek a ropných uhlovodíků řady C10-C40. Počítá s jejich koncentracemi v odpadech 

vstupujících do procesu solidifikace a výslednou koncentrací ve vyzrálém solidifikátu. 
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Annotation 

The bachelor thesis is about the influence of solidification on the development of non-polar 

extracttablas substances and petroleum hydrocarbons series C10-C40. It counts with its 

concentration at the waste entering to the process of solidification and the resulting 

concentration in ripe product of solidification.  
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Seznam pouţitých 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  

MZE   Ministerstvo zemědělství 

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 

S-IO   Skládka typu inertní odpad 

S-NO   Skládka typu nebezpečný odpad 

S-OO   Skládka typu ostatní odpad 

TOC   Celkový organický uhlík 
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1 ÚVOD  

Odstraňování odpadů je v současné době velmi aktuální téma stejně tak jako snaha 

o minimalizování tvorby odpadů nebo sníţení mnoţství odpadů ukládaných na skládky. 

Optimální, z hlediska ekologie, je vyuţívání odpadů, jeho recyklace, termické vyuţití apod. 

V současné době se na odstraňování odpadů čím dál tím více nahlíţí jako na obor, který je 

důleţitý, který je neustále pečlivě sledován státními ale i nestátními organizacemi a ve 

správném reţimu dokáţe ochránit naše ţivotní prostředí, ke kterému jsme se, jako lidstvo, 

chovali více neţ macešsky. 

V úvodu je třeba poznamenat, ţe se v předloţené bakalářské práci zabývám současnou 

problematikou zpracování nebezpečných i ostatních odpadů, které nelze běţně vyuţít. To 

znamená, ţe nelze zajistit jejich materiálové vyuţití, jako například u kovových materiálů 

znečištěných ropnými produkty, nebo je odstranit na vhodných zařízeních, jako například 

s termickým vyuţitím - spalovny. V konečném důsledku ale nelze tyto odpady ani uloţit na 

příslušnou skládku. Důvodem můţe být nevyhovující analýza, konzistence (kašovitá aţ 

tekutá), případně i cena odstranění, kdy poplatky odváděné z této sluţby jsou pro proces 

výroby likvidační a navíc se podle legislativy stále navyšují a tento trend bude i nadále 

pokračovat. 

Pro velkou část těchto odpadů je proto vhodným řešením jejich zpracování v procesu 

stabilizace a solidifikace. Zde se však zcela zásadně mění charakter odpadu spolu 

s analytickými parametry. Po úpravě mohou být dané odpady stále ještě ve stejném reţimu, 

v jakém byly na vstupu do technologie, tedy v kategorii ostatní nebo nebezpečný odpad. 

Budou však změněny jejich analytické parametry tak, ţe je lze například uloţit na 

příslušnou skládku. V první řadě je zde změna z hlediska konzistence, protoţe kašovité 

a tekuté odpady jsou stabilizovány. Vysvětlením tohoto pojmu lze dojít k procesu, kdy tyto 

odpady změní svůj stav, zpevní se a jiţ netečou.  

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

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

tekuté (Obrázek 1). Obecná uzance tekutého odpadu je: „Který při vysypání nebo vylití na 

pevnou plochu nedrží tvar a figuru, roztéká se
1
. K jeho zadrţení je potřebná hrázka, 

případně se z jeho obsahu samovolně odděluje kapalina. Oficiální citace je podle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání 
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na povrchu terénu“ v příloze 5: Je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo vyuţívat 

na povrchu terénu „Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi“
1
. 

 
Obrázek 1: Vykládka kašovitého odpadu (foto Horník, květen 2008) 

Solidifikace je proces, jehoţ součástí je jiţ zmíněná stabilizace, ale zároveň při něm 

dochází k chemickým a fyzikálním změnám. Mezi zásadní patří změna hodnoty pH, tvorba 

nerozpustných solí, tvorba komplexů, změna redoxního potenciálu a dochází také ke 

změnám nebo vyuţití povrchového napětí ve zpracovávaném materiálu
2
. 

Obdobnými procesy, které však nemají klasickou chemickou část procesu, takovou 

která by byla řízena a do procesu vpravena záměrně, jsou například bitumenace 

a vitrifikace
3
. V překladu se jedná v podstatě o zalití do asfaltu a zalití do skla. Tyto uvedené 

speciální metody, jsou však jen zřídka vyuţívané. Jedná se tedy o procesy termické a dají se 

vyuţít pouze u zvláštních typů odpadů. Například zesklovatění je pouţitelné pro fixaci 

těţkých kovů. Dnes se pouţívá k stabilizaci odpadů geopolymerních matric
4
. 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je rešeršně zpracovat problematiku obsahu a koncentrace 

nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a ropných uhlovodíků (RU) řady C10-C40 

v odpadech přijímaných k úpravě metodou solidifikace. 

Tyto dva uvedené kontaminanty jsem si vybral jednak proto, ţe jsou si velmi 

podobné a při změně legislativy v roce 2006 byl jeden (NEL) nahrazen druhým (ropné 

uhlovodíky řady C10-C40) a rovněţ také vzhledem k tomu, ţe je mi tato problematika 

profesně velmi blízká. V předloţené bakalářské práci porovnávám obsahy těchto dvou 

jmenovaných kontaminantů v odpadech vstupujících do procesu úpravy oproti materiálům, 

které z procesu úpravy vystupují. Dále obsahy těchto kontaminantů porovnávám po 

zpracování v obdobných technologických procesech. Hodnotím také vlivy změn 

technologií na skladbu odpadů. Ty jsou výsledkem vývoje průmyslu v regionu, stejně jako 

například obchodní politiky společnosti zabývající se procesem odstraňování, úpravy 

a vyuţití odpadů. V rámci jednotlivých regionů, díky změnám v územním plánování, 

vznikají nové průmyslové zóny. Města i stát se předhání v investičních pobídkách pro 

investory. Vznikají nové průmyslové podniky a s nimi i jiné druhy odpadu. 

Předloţená bakalářská práce by mi měla slouţit jako podklad pro diplomovou práci 

v navazujícím studiu, kdy bych chtěl ze zpracovaných dat, uvedených souhrnně v této 

rešerši vyuţít. Dále plánuji vyhodnotit vliv odlišných technologií úpravy odpadů, při 

pouţití různých vstupních surovin na obsah C10-C40 ve výsledném solidifikátu. 



Michal Horník: Koncentrace NEL a ropných uhlovodíků C10-C40 při solidifikaci odpadů 

2011  4 

3 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

V rámci legislativních změn v roce 2005, kdy vešla v platnost nová 

vyhláška č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2006 

„O podmínkách ukládání odpadů na skládky“
1
, byly změněny rovněţ parametry, které musely 

být sledovány v rámci hodnocení kvality vzniklého solidifikátu. Posuzovaná byla do té doby 

pouze hodnota obsahu NEL, coţ ale zahrnuje jak ropné tak i neropné typy nepolárních nebo ve 

vodě nerozpustných uhlovodíků. Solidifikát se posuzoval v rámci odpadů ukládaných na 

skládky samostatně podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“
5
 

ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle přílohy č. 12, č. 9 a č. 4 a to právě proto, ţe 

některé pomocné látky a činidla byla organického charakteru a do technologického procesu 

byla zaváděna úmyslně. Z těchto důvodů musely být látky typu NEL děleny na ropné 

a neropné formy. Parametr NEL však byl podle nové legislativy změněn na parametr C10-C40, 

coţ jednoznačně určuje uhlovodíkový řetězec o určitém počtu uhlíků. To jsou látky na bázi 

benzínu, nafty, olejů a jiných typů tekutých látek nerozpustných ve vodě (v polárních 

rozpouštědlech). 

Současný stav je z hlediska technologických celků a pouţitých receptur téměř stejný 

jako před změnou legislativy. Sloţité bylo pouze přestupné období, kdy solidifikované 

odpady, které následně prošly procesem stabilizace, mají období vyzrávání od dvaceti osmi 

dnů do čtyř aţ šesti měsíců. Tento čas je odlišný od druhu technologie a od typu vstupních 

odpadů. Ty nejjednodušší jsou zaměřeny na jednodruhové odpady pevné konzistence. 

U některých jsou dokonce receptury a postupy dovedeny do fáze, kdy výsledkem je 

výrobek. To znamená, ţe odpady jsou vyuţívány a jsou vyjmuty z reţimu odpadů. Ty 

sloţitější v sobě zahrnují jak ostatní tak i nebezpečné typy pevných odpadů, které jsou 

zpracovávány ve směsi. Výsledkem je potom solidifikovaný odpad, zařazený v reţimu 

odpadů, vedených pod jedním z následujících katalogových čísel určených 

vyhláškou č. 381/2001 Sb. „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“
6
: 

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

 19 03 05 – Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04. 
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 19 03 06* – Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný. 

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

Dále jsou tímto způsobem zpracovávány odpady ostatní i nebezpečné, v konzistenci 

tuhé, kašovité nebo tekuté. Pouţité technologie jsou zde výrazně sloţitější. Velmi se dbá na 

aktuální skladbu přijatých odpadů. Zde je maximálně důleţitá, z hlediska technologie, 

jejich vyváţenost. Nelze převzít do zařízení přebytek tekutých nebo pevných odpadů, 

protoţe by technologie musela: 

 Umět zpracovat tyto přebytky, coţ je u čistě tekutých nebo kašovitých 

materiálů, stejně jako u prašných velký problém. 

 Při řešení těchto problémů nesmí docházet k navyšování mnoţství odpadů. 

To by se nadměrným, lépe řečeno účelovým zvlhčením nebo zahuštěním 

zcela jistě stalo. 

V následujících kapitolách se budu zabývat jednak stručnou charakteristikou NEL 

a uhlovodíků řady C10-C40, zaměřím se rovněţ na popis vlastního procesu solidifikace 

a stabilizace. 

3.1 Nepolárně extrahovatelné látky a ropné uhlovodíky řady C10 – C40 

V původní legislativě, platné do konce roku 2005, byly analyzovány nepolární 

organické látky, kde se obecně povaţovala stanovená hodnota za koncentraci přítomných 

ropných látek. To nebylo a není zcela správné. Změna legislativy od počátku roku 2006 

uvedla část na pravou míru, a sice zavedením poţadavku na analýzu ropných látek 

s řetězcem o délce C10-C40. To si samozřejmě ţádá vysvětlení, a proto nejprve objasním 

první část. 

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) jsou takové, které mají svůj základ 

v organické sloučenině. Ve vodě, případně v polárních rozpouštědlech, jsou nerozpustné. 

Za polární rozpouštědlo jsou obecně povaţovány takové látky jako je voda a ty organické 

látky, které se s ní mohou neomezeně míchat nebo se v ní rozpouští. Zcela klasickým 

příkladem mohou být alkoholy. Nepolární extrahovatelné látky se mohou, nikoliv však 

musí, rozpouštět v jiných nepolárních rozpouštědlech. Za nepolární rozpouštědla lze potom 

logicky povaţovat ty roztoky, které se s vodou za normálních podmínek nemísí. Jedná se 
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obecně o ropné látky, většinou (nikoliv dogmaticky) bez přítomnosti kyslíkové nebo 

hydroxylové skupiny. Za takové látky lze v nejčastějších případech povaţovat různá 

ředidla, benzín, naftu, oleje
7
 apod. 

Neznamená to však, ţe NEL jsou obecně rozpustné v nepolárních rozpouštědlech. 

V tomto případě je nutné tyto látky ještě dále dělit na látky ropného a neropného původu. 

A zde je ten problém zmiňovaný na začátku kapitoly. 

Za ropné uhlovodíky jsou obecně povaţovány ty, které mají svůj základ v destilaci 

ropy. Jsou schopné kontaminovat své okolí – vody, zeminy, odpady v procesu výroby apod. 

Svou konzistencí jsou to takové, které jsou tekuté, nebo alespoň za určitých podmínek 

tekuté. Například za vyšší teploty vosky a tuky. Přesto však klasickými příklady jsou emulze, 

oleje a další mazadla. Tyto látky jsou právě v nové legislativě označovány jako C10-C40. 

Za neropné uhlovodíky jsou potom povaţovány ty látky, které svůj základ 

neodvozují od destilace ropy. Mezi takové patří například dřevo, buničina, papír, rostliny, 

látky a podobné materiály, ale i minerální oleje, glykoly, étery a další
8
.  

Nová legislativa tedy přinesla to, co je v samotné chemii běţně známé, tedy oddělení 

ropných látek od neropných a zavedení takových kontrolních mechanismů, jako jsou 

hodnoty celkového organického uhlíku (TOC - Total Organic Carbon). Celkový obsah 

organického uhlíku vypovídá o mnoţství organických látek přítomných v daném vzorku. 

A oproti této hodnotě stojí analytický údaj rozpuštěný organický uhlík (DOC - Dissolved 

Organic Carbon). Rozpuštěný organický uhlík, který pochází jak z kapalných organických 

látek rozpustných ve vodě, tak také z pevných organických látek, které se ve vodě pouze 

louţí. K nim nová legislativa místo klasické hodnoty NEL postavila analytickou hodnotu 

C10–C40. Tím byl v podstatě vnesen pořádek jak do hodnot skutečných kontaminantů, tak 

i do rozdílů mezi analýzou běţných odpadů a solidifikátu.  

3.2 Definice procesů solidifikace a stabilizace 

V první části této kapitoly bych rád vysvětlil rozdíl mezi pojmy SOLIDIFIKACE 

a STABILIZACE. Rozdíly ve výkladu těchto pojmů, jejich záměna a podobné nešvary se 

vyskytují i v odborné literatuře. Co hůře, zcela jednotná není ani legislativa, jak je patrné 

z citací uvedených níţe. Příklad z odborného textu – například Z. Ţerava ve své diplomové 

práci
9
 píše: “Solidifikace je speciální případ fyzikálně-chemické metody zpracování kalů. 



Michal Horník: Koncentrace NEL a ropných uhlovodíků C10-C40 při solidifikaci odpadů 

2011  7 

Solidifikací se rozumí proces, při kterém dochází k stabilizaci odpadu na pevný produkt.“ 

Zde je mezi metodu solidifikace a stabilizace poloţeno rovnítko. 

Nesrovnalosti mezi legislativou lze najít také v prováděcích vyhláškách 

zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“
10

. Procesem solidifikace je myšleno zpevnění 

materiálu, první citace vychází z vyhlášky č. 383/2001 Sb.
5
: „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.“ 

Druhá citace je z vyhlášky č. 381/2001 Sb.
6
 a slouţí pro určení rozdílu mezi 

solidifikovaným a stabilizovaným odpadem: „Procesy solidifikace mění pouze fyzikální 

skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických 

vlastností odpadu.“ 

Je s podivem, ţe v hodnocení pojmu STABILIZACE se obě vyhlášky shodnou. 

Proces stabilizace má za úkol imobilizovat škodliviny v odpadech obsaţené, přesná citace 

vychází z vyhlášky č. 383/2001 Sb.
5
: Pro účely této části vyhlášky se rozumí „stabilizací 

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“. 
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Druhá citace je z vyhlášky č. 381/2001 Sb.
6
 a slouţí pro určení rozdílu mezi 

solidifikovaným a stabilizovaným odpadem: „Stabilizační procesy mění nebezpečnost 

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

Bohuţel ani tato citace není zcela přesná, neboť přímo katalog odpadu uvádí odpad jako 

stabilizovaný a řadí jej do kategorie nebezpečný! A je to tak v pořádku. Existují odpady, 

které ani jako nebezpečné nelze uloţit na skládku nebezpečných odpadů. Teprve po 

úpravě, je jejich nebezpečnost sníţena na úroveň, kdy je lze na skládku typu S-NO uloţit. 

To samé platí pro odpady, které po procesu stabilizace nelze nekategorizovat na ostatní 

odpad, zůstává mu jedna nebo více nebezpečných vlastností. 

Já osobně se přikláním k definicím vycházejících z vyhlášky č. 383/2001 Sb.
5
, sám 

v níţe uvedeném textu i dokládám, ţe činidla pouţívané pro solidifikaci a stabilizaci jsou 

z velké části stejná. Proto se velice často nemluví pouze o jedné metodě ale o metodách 

označovaných jako S/S, Solidifikace/Stabilizace odpadů. 

3.3 Solidifikace 

Procesem solidifikace se obecně myslí taková technologická úprava, ve které dojde 

ke zpevnění poţadovaných materiálů. Jedná se v podstatě o odpady, které jsou v tekutém 

nebo polotekutém stavu. Primárním cílem solidifikačního procesu je získat pevnou fázi. 

K tomu stačí jako solidifikační přísady
11

 například popeloviny (Obrázek 2), kaly, oprašky, 

zeminy aj. Další takové, které mají i jiný účinek neţ plnivo jsou křemeliny, hlinky 

(bentonit), hydroxid hlinitý, nebo aktivní uhlí. Jinými účinky je myšleno fyzikální 

a chemické reakce, schopnost sorpce různých kontaminantů – ropných látek, těţkých kovů, 

změny hodnoty pH. To znamená, ţe se jedná o reakční látky a aditiva
11

. 

Hlavním principem solidifikace, takové, kterou lze chápat jako proces úpravy 

odpadu, je nejen zpevnění daného odpadu, ale hlavně zapouzdření jednotlivých 

kontaminantů ve struktuře solidifikačních pojiv. Nejčastější metoda solidifikace je 

vápenná, cementová a kombinace obou. Jestliţe je při procesu neutralizace zapotřebí 

vápenného hydrátu, při procesu solidifikace se pouţívá výhradně nehašeného vápna. 

Cementy jsou různého typu, portlandské, strusko-portlandské a je vcelku jedno, které jsou 

pouţité. Tyto materiály mají jednu společnou vlastnost. Dokáţou hydratovat, to znamená, 

váţou na sebe v chemické reakci vodu. Zde je patrné, ţe materiály, ať nakupované, nebo 
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vyuţité v rámci skladby odpadů jsou obdobné jako ty, které se pouţívají na proces 

stabilizace. Proto úprava kapalných fází a kašovitých odpadů je prakticky první stupeň 

úpravy stabilizací.  

 
Obrázek 2: Příjem popílku do procesu stabilizace a solidifikace (foto Navrátil, březen 2007) 

Materiál, který je pouze mokrý, zvětší v kombinaci s vodou svůj objem. Pokud ale 

zase zpětně vyschne a vytvrdne, svůj objem opět ztratí (Obrázek 3).  

Ty směsi, materiály, které v sobě mají příměsi hydratačních pojiv, jiţ po vytvrzení 

neztrácí svůj objem a naopak získávají na tvrdosti
12

. Zcela klasická ukázka je například 

výroba malty a betonu z písku a cementu nebo vápna. Nalitá betonová podlaha po 

vyschnutí neztrácí svůj objem a je naopak velmi tvrdá. Stejný princip funguje i při 

solidifikaci vápennou nebo cementovou metodou. 

Další známé metody solidifikace jsou: 

 bitumenace – zalití do asfaltu, 

 vitrifikace – zalití do skla, 

 sulfurizace – zalití do síry. 

Výše uvedené metody jsou ale daleko méně vyuţívané a bývají energeticky 

i surovinově náročné a hodí se pouze na speciální typy odpadů. 
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Obrázek 3: Vymíchání materiálů pro stabilizaci a solidifikaci (foto Horník, listopad 2010) 

3.4 Stabilizace 

Procesem stabilizace se rozumí přímo fyzikální nebo chemická cesta vedoucí ke 

znemoţnění případného vyluhování jednotlivých látek a také jejich znehybnění ve smyslu 

zamezení rozpouštění nebo vylouţení a následném transportu z pevné fáze do kapalné
12

. 

Má-li být nějaká látka znehybněna z hlediska fyzikálních jevů, potom se jedná 

především o vliv povrchového napětí, vzájemné povrchové síly, Wan der Walsovy síly apod. 

Nejlepším příkladem jsou právě nepolární ropné látky, které ulpí, nebo se zachytávají, 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, dokáţou tyto látky s vysokým povrchovým napětím velmi 

dobře zachytit. S vyuţitím kapilárních sil, které jsou mnohem silnější, neţ je 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 nepůsobí.  

Z hlediska chemických reakcí jsou cesty pro znehybnění různé. Klasické 

oxidačně-redukční reakce jsou prvním krokem ke konečnému výsledku. Kovovou rtuť 

znehybní a do nerozpustné formy převede některá z  kovových sloučenin nebo kovový 
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prach. Stejně tak i třeba síra nebo sulfidické sloučeniny. Například zlato tvoří se rtutí 

amalgám velice dobře, ale je to samozřejmě cenově velice náročné. Tato metoda se 

pouţívá při těţbě zlata. Stejně dobře se ale osvědčí také kov nebo soli cínu, mědi nebo 

zinku. Chrom je ve svém nejvyšším (šestimocném) oxidačním stavu 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 

dále 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. Pouţívá se proto řízená 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, úpravy hodnoty pH roztoku, reakcí s těţkorozpustnými 

hydroxidy, aby nedocházelo k podruţnému vzniku rozpustných solí
13

 a tak zvyšování 

salinity v procesu stabilizace. Zvýšená salinita by se projevila ve výluhu při kontrolních 

analýzách stabilizátu. Mnoţství rozpuštěných látek je tedy jeden z limitujících ukazatelů 

pro jeho konečné uloţení na skládku. Tyto ukazatele vychází z vyhlášky č. 294/2005 Sb
1
. 

ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou poţadavky na proces solidifikace vyšší 

a výsledný solidifikát 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. Tedy látky, které vylepší vlastnosti produkovaného solidifikátu. Mohou to být 

různá chemická činidla. 

Výše uvedené úpravy mají samozřejmě i tu výhodu, ţe jsou vyuţitelné také 

v procesu čištění odpadních vod. To znamená, ţe dochází k několika následným 

prospěšným činnostem: 

 Tolik potřebná voda můţe být vrácena zpět do vodoteče. 

 Z některých upravených kalů nerozpustných solí kovů (např. po neutralizaci 

a lisování) lze vytěţit zpět vzácné nebo druhotné kovy. 

 Zcela zásadní je ale sniţování objemů odpadů, které například po neutralizaci, 

vytvoření kalů a jejich vylisování dosahují hodnot do 20 %. 
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Chtěl bych se však vrátit zpět k procesu úprav ropných látek. Právě ty jsou 

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

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

a netransportují, ale jejich rozmyv je v pevném podloţí oproti solím v podstatě 

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

pokud není dále nijak vyuţíván, zatěţuje skládku z hlediska stavebních úprav, rekultivace 

i následné údrţby a dozoru po ukončení její činnosti a provozu na dobu padesát let. 

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

organickou fázi zpracovat a dále vyuţít jako pojivo a hořlavinu v alternativních palivech. 

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

částí, odstraní se v procesu biodegradace. Zbylé pevné podíly vyčištěné od ropných látek 

se dále vyuţijí, nebo odstraní. 

3.4.1 Solidifikát, stabilizát  

Solidifikát, stabilizát je výsledný materiál, vzniklý technologickým postupem na 

principech popsaných v předešlých kapitolách. Jde-li o kašovitý odpad, kategorie ostatní, 

stačí provést jeho zpevnění (solidifikaci) a následné vyuţití nebo uloţení na skládku. 

Pokud se jedná o nebezpečné odpady, které jsou upravovány stabilizací, popřípadě oběma 

metodami, jsou tu i jiné podmínky, neţ obyčejné hydratace a doba zpevnění. Také 

fyzikálně-chemické reakce jsou důleţité, ale mnohem důleţitější je však kinetika těchto 

reakcí. Kinetika fyzikálních reakcí je někdy rychlá nebo aspoň jejich větší část, časově se 

rovná k okamţitým chemickým reakcím. Například oxidace nebo redukce v přebytku 

činidla, stejně jako neutralizace při kvalitním míchání jsou téměř okamţité. Oproti 

chemické reakci typu výměna iontů, reakce bez katalyzátorů nebo v nestandardních 

teplotních podmínkách je reakční kinetika fyzikálních procesů výrazně pomalejší.  

Na základě této skutečnosti je proto velice důleţité určit dobu, která je potřebná pro 

takzvané vyzrání solidifikátu
13

. Jsou zde reakce, které trvají řádově vteřiny nebo minuty 

a potom i takové, které jsou v řádech několika dnů. Nejdůleţitější je však doba vyzrání 

vytvořeného materiálu. Vzhledem k tomu ţe celá finální podoba je vápenná, cementová nebo 

vápenno-cementová stabilizace, jedná se o hydrataci celého homogenizovaného materiálu.  
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Jak jsem jiţ uvedl, hydratace je v podstatě vyvázání vody v molekule bez úbytku 

objemu. Tato reakce je závislá jak na mnoţství vody, tak také na mnoţství hydratačních 

pojiv. Pokud je materiál typově vhodný (písčitý, hlinitý), poměrně suchý, technologicky 

zvlhčený na optimální hodnotu a jeho homogenizace s činidly je kvalitní, potom je doba 

vyzrání v řádu jednoho aţ tří týdnů. V té době jsou dokončeny i veškeré reakční kinetiky 

solidifikačních a stabilizačních procesů. U materiálů, které jsou svou podstatou tekuté 

a kašovité, je doba vyzrávání závislá i na objemu ukládaného materiálu.  

Vrstva čtyř metrů a objem dva aţ tři tisíce metrů kubických určuje, ţe doba vyzrání 

a doběh kinetických reakcí je čtyři aţ šest měsíců
14

. Tento objem se samozřejmě 

nezpracuje najednou, ale v rámci technologické návaznosti za období stejné jako je doba 

hydratace. Na následujícím Obrázku 4 jsou právě takovéto prostory, které slouţí 

k ukládání solidifikátu k uzrání zobrazeny. 

 
Obrázek 4: Prostory dočasného ukládání solidifikátu k vyzrávání (foto Horník, listopad 2010) 

Technologie všech procesů musí být dlouhodobě vyváţená a její cykly na sebe musí 

navazovat, jinak by v jednom období byla doba vyzrávání delší, neţ je potřeba, coţ není na 

závadu, ale ve druhém by byla nedostatečná. Výsledkem by mohly být a zřejmě i byly 
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nevyhovující analýzy. Po ukončení doby dozrávání se pak mohou teprve tyto vyzrálé 

solidifikáty těţit viz Obrázek 5. 

 
Obrázek 5: Těţba vyzrálého solidifikátu (foto Horník, září 2010) 

Analýza je závěrečná část kaţdého technologického stupně. Podmínky pro uloţení 

upravených odpadů na skládku příslušného typu jsou odvislé právě od analytické kontroly. 

Pokud je směrován výstup solidifikace nebo stabilizace ostatních a nebezpečných odpadů 

do podoby solidifikátu, stabilizátu, který má vyjmuté nebezpečné vlastnosti a má být 

uloţen na skládku typu S-OO, musí také splňovat analytické parametry stanovené 

vyhláškou č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2, tabulka 2.1. Další 

postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva 

ţivotního prostředí ČR k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku 

MŢP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002
15

. 

3.5 Současné postupy při stabilizaci a solidifikaci ropných uhlovodíků 

Mám-li uvádět postupy běţné pro úpravu materiálů s obsahem ropných látek, pak 

nemohu začít přímo solidifikací, ale ostatními metodami, které zajistí lepší nakládání 

s materiálem. Například znečištěnou zeminu, která je kontaminovaná pouze ropnými 
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látkami, lze upravit pomocí biodegradace a to jak in situ, tak i po odtěţení na jednotce 

biodegradace. Jedná se o úpravu pomocí bakterií, které umí rozloţit ropnou fázi. Tato 

metoda se velmi účinně pouţívá například u materiálů s pevnou konzistencí.  

V jiném případě, například u kontaminace spodních vod látkami typu BTEX, to jsou 

těkavé uhlovodíky, benzen, toluen a xyleny, je pouţita také metoda in situ, odčerpávání 

a čištění na stripovací koloně. Vzhledem k tomu, jak velmi těkavé jsou tyto látky, není 

prakticky moţné je odsát a odvést k odstranění.  

Dalším příkladem jsou zeminy kontaminované chlorovanými uhlovodíky na bázi 

perchloru, trichloru apod. Starší metoda pouţívala čerpání z vrtů in situ a oxidační štěpení 

na koloně, např. manganistanem draselným. Novější metody jiţ vyuţívají vtláčení 

oxidantu do vrtu. Oxidantem můţe být například roztok nanoţeleza. Na rozdíl od olejů 

a látek BTEX se chlorované uhlovodíky s časem vsakují stále hlouběji aţ do podzemí, 

dokud se nezastaví o rostlé podloţí nebo, v horším případě, na podzemní zvodeň. Tou 

potom spolehlivě kontaminují směr proudění. Největší nebezpečí je, kdyţ je z této zvodně 

po proudu odebírána voda pro pitné účely. Hloubka průsaku deset aţ patnáct metrů za 

deset let není ţádnou zvláštností!  

Pokud je pro úpravu odpadů, které obsahovaly NEL nebo v současné době obsahují 

ropné látky C10 – C40, (Obrázek 6), pouţito metody stabilizace a solidifikace, musí pro to 

být zásadní důvod. Podle znění zákona je povinnost nakládat s odpadem tak, aby bylo, 

pokud moţno, zajištěno jeho další moţné vyuţití. Je tedy potřeba nejprve zváţit všechny 

moţnosti, které by vedly k navrácení materiálu po vyčištění k původnímu nebo 

obdobnému vyuţití. Těmito důvody můţe být například: 

 další kontaminace, pro kterou se ani jedna z uvedených metod nedá vyuţít, 

 jiným důvodem můţe být takový stav materiálu, kdy je přítomný kontaminant, 

který neprospívá bakteriím a vyhubí je, 

 dále se můţe jednat o ekonomickou náročnost procesu, kdybychom mohli kombinovat 

různé metody, ale celková ekonomická náročnost by byla větší, neţ výsledný efekt, 

 můţe se také jednat o materiál takové konzistence, kdy nelze aplikovat bakterie 

potřebné k biodegradaci. 
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Obrázek 6: Kaly s obsahem ropných látek (foto Horník, září 2010) 

Pokud ale pro pouţití metod stabilizace a solidifikace máme důvod, lze v současné 

době najít několik postupů, které jsou zcela standardním řešením pro fixaci ropných látek, 

těţkých kovů a stabilizace tekutých odpadů. Rozdíl můţe být pouze v jednotlivých 

recepturách odborných firem. Jedná se o fixaci: 

 sorbenty (perlity, aktivní uhlí), 

 bentonity a jiné jíly, 

 popelovinou, 

 vápnem (hydraulické, nehydraulické), 

 cementy (portlanské, struskové, struskoportlandské). 

Tyto stabilizační postupy
16

 jsou v procesu stabilizace doplněny o postup 

solidifikace. Sorbenty jsou pouţívány na fixaci ropných látek (perlit), těţkých kovů 

(aktivní uhlí). Bentonity a jiné jíly nebo hlinky jsou pouţitelné pro stabilizaci, tedy 

zahuštění kapalných fází, ale také pro fixaci ropných látek. Popeloviny se vyuţívají 

rovněţ pro zahuštění a to je podpořeno ještě jejich částečnou schopností hydratace. 

Mohou z části nahradit například cement. Vápna a cementy tvoří hlavní hydratační 

sloţku. Hydratace je schopnost látky nasytit se vodou. Hydratační látky na bázi vápna, 

cementu nebo například fluidních popílků, dokáţou následně zpevnit a vytvrdnout. To je 
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princip betonáţe. Z tohoto důvodu a také pro určitou schopnost účastnit se i chemické 

reakce je část těchto stabilizačních sloţek zároveň i sloţkami solidifikačními. K těm 

potom dále přistupují aditiva, která mají především chemický účinek. Například chlorid 

vápenatý, fosforečnan vápenatý, hydroxid hlinitý, karboxymetylceluloza, strearan 

vápenatý, křemičitany apod. 

Současné stabilizační technologie zahrnují postupy, které jsou zaloţeny na principech 

hydratace hlavních sloţek. Hlavní postupy jsou dva, maximálně tři. Jedná se především 

o vápennou stabilizaci, za pouţití nehašeného vápna, cementovou stabilizaci, za pouţití 

různých druhů cementů nebo kombinaci obou sloţek, jako vápenno-cementovou stabilizaci. 

Další postupy jiţ pouze kombinují nebo nahrazují tyto suroviny. Jedná se například o náhradu 

bentonitu za vápno, popeloviny za cement apod.  

Daleko důleţitější, z hlediska další kvality výsledného produktu jsou však ostatní 

sloţky, které jsou určené recepturou a jsou úzce zaměřené na jednotlivé kontaminanty 

vyskytující se v daném odpadu. Skupenství a obsah kontaminantů je spolu s pouţitou 

metodou základem typu solidifikátu a doby vyzrávání, která je závislá na průběhu 

termodynamiky chemické reakce. Pokud jsou odpady ve formě tekuté, kašovité, je doba 

vyzrávání solidifikátu několik měsíců. Při tuhých typech odpadů, především 

jednodruhových, můţe být stabilizační proces ukončen v řádech desítek dnů. 

Vzhledem k tomu, ţe se většinou jedná o odpady určené především k uloţení na 

skládku (Obrázek 7), provádí se analytická kontrola, která určí, zda je vyrobený solidifikát 

vhodný pro tento výstup. Nejčastěji se provádí kontrolní, tzv. neutrální výluh, který je také 

součástí analytické kontroly před uloţením na skládku podle 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“
1
. 
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Obrázek 7: Uloţení solidifikátu na skládku (foto Horník, říjen 2010) 

3.6 Účinnost těchto postupů a jejich vývoj 

Z hlediska účinnosti jiţ zavedených postupů lze provést hodnocení podle níţe 

uvedených tabulek, ve kterých je názorně uvedeno, jaká byla skladba odpadů a jaké byly 

obsahy zájmové sloţky v určeném období. Hodnoceny jsou jak vstupy do procesu, tak 

i výstupní solidifikát. V první části této kapitoly jsou uvedeny a posouzeny hodnoty pro 

nepolární extrahovatelné látky (NEL) za období 2001-2005 dominantních odpadů přijímaných 

v Provozu 1 a Provozu 2. Ve druhé části zase uvádím a posuzuji obsah C10-C40 rovněţ 

v dominantních odpadech přijímaných ve stejných provozech v letech 2006-2010. Data 

uváděná v příslušných tabulkách jsou pouze obecně průměrována. Při rozsahu deseti let 

a počtu dvou provozů, nelze vytvořit za kaţdý časový úsek jednoho roku kompletní tabulku 

dat. Navíc odpadů je do provozu přijímáno velké mnoţství rozmanitých druhů, některé druhy 

odpadů uvedené pod stejným katalogovým číslem (viz vyhláška č. 381/2001 Sb. „Katalog 

odpadů“
6
) se opakují a přitom mají různé původce a odlišné sloţení.  

Například do Provozu 2 je ročně přijímáno desetitisíc tun odpadů a více. Celková 

kapacita jednotky je dvacetpěttisíc tun odpadů v příjmu ročně
17

. Teprve potom by mohla 

být celá databáze relevantně statisticky vyhodnocena. Vzhledem k tomu, ţe je hodnocení 
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prováděno na dvou zařízeních, označuji je proto jako Provoz 1 „Solidifikace pevnou 

cestou“ (stavební míchací stroje), kde je základem pevná matrice, která se podle potřeby 

vlhčí tekutými odpady. Vzniklý stabilizát je ihned po skončení procesu solidifikovaný, 

přidávané kapalné fáze jsou zpevněné. Odpadů se přijímá do tisíce tun. Provoz 2 

„Solidifikace mokrou cestou“ (rozplavení v nádrţi) běţí na opačném způsobu. 

V kapalných odpadech je materiál rozplaven a homogenizován. Výsledný produkt je 

kašovitý, čerpatelný kalovým čerpadlem. Solidifikace a stabilizace je záleţitostí dlouhé 

doby. Tato metoda je zcela jistě kvalitnější a do provozu se přijímá desetitisíce tun odpadů. 

V následující Tabulce 1 jsou uvedeny nejdůleţitější přijímané odpady do jednotky 

solidifikace pevných odpadů v Provozu 1 za hodnocené období 2001-2005. 

Tabulka 1: Dominantní odpady přijímané v letech 2001-2005, Provoz 1
18

 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost 

t/rok 

Průměrná 

koncentrace NEL 

mg/l 

05 01 06 Ropné kaly z údrţby zařízení 70 500 000 

06 02 05 Jiné alkálie 100 <100 

07 02 11 
Kaly z čištění odpadních vod v místě 

jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 
110 15 000 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 130 <100 

12 01 18 Kovový kal obsahující olej 130 200 000 

12 03 01 Prací vody 20 300 000 

13 01 05 Nechlorované emulze 35 150 000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 65 500 000 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot 60 350 000 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 85 500 000 

19 02 05 Kaly z fyzikálněchemického zpracování 150 5 000 

V Tabulce 1 jsou uvedeny dominantní odpady, které byly v období let 2001 – 2005 

přijímány k úpravě v zařízení. Tyto hmotnosti jsou obecně zprůměrované, přesto však lze tato 

čísla povaţovat za relevantní a vypovídající. Nejde o ukázku přesné skladby odpadů ani 

o přesnou bilanci, jedná se zde především o názornou ukázku druhu a obsahu kontaminantu.  

Solidifikační, stabilizační jednotka označovaná jako Provoz 1, byla postavena právě 

pro odstraňování odpadů s obsahem ropných látek, jako jsou „kovové kaly“ a „kaly 

z odlučovačů“. Nejvyšší hodnoty NEL mají právě odpady typu „zaolejovaná voda“, „kaly 

z odlučovačů“ apod., kde se hodnoty znečištění ropnou fází pohybovaly řádově v desítkách 

hmotnostních procent. Nejniţší hodnoty mají potom odpady typu „popílky ze spalování“ 
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a „jiné alkálie“, které se pouţívají jako plnivo a jako látka k úpravě hodnoty pH. Stabilizáty 

jsou obecně alkalické. V recepturách podobného typu jsou pouţívány vápenné sloţky. 

V Tabulce 2, jsou uvedeny nejdůleţitější přijímané odpady do jednotky solidifikace 

kapalných odpadů v Provozu 2 za hodnocené období 2001-2005. 

Tabulka 2: Dominantní odpady přijímané v letech 2001-2005, Provoz 2
18

 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost t/rok 

Průměrná 

koncentrace NEL 

mg/l 

05 01 06 Ropné kaly z údrţby zařízení 650 500 000 

06 02 05 Jiné alkálie 60 <100 

08 01 15 
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky 

s obsahem organických rozpouštědel 
85 15 000 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 125 <100 

10 01 14 
Škvára, struska, kotelní prach 

obsahující nebezpečné látky 
450 <100 

10 02 07 
Pevné odpady z čištění plynů obsahující 

nebezpečné látky 
3000 <100 

10 11 13 
Kaly z leštění a broušení skla 

obsahující nebezpečné látky 
145 <100 

11 01 05 Kyselé mořící roztoky 60 <100 

11 01 11 
Oplachové vody obsahující nebezpečné 

látky 
400 150 000 

11 01 13 
Odpady z odmašťování obsahující 

nebezpečné látky 
800 350 000 

12 01 12 Upotřebené vosky a tuky 40 900 000 

12 01 18 Kovový kal obsahující olej 185 200 000 

13 01 05 Nechlorované emulze 175 150 000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 170 500 000 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot 230 350 000 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 50 500 000 

19 08 11 

Kaly z biologického čištění 

průmyslových odpadních vod obsahující 

nebezpečné látky 

65 <100 

19 08 13 

Kaly z jiných způsobů čištění 

průmyslových odpadních vod obsahující 

nebezpečné látky 

3000 <100 
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V Tabulce 2 jsou uvedeny odpady tak, jak byly v období let 2001 – 2005 v průměru 

do jednotky Provoz 2 přijímány. Jedná se o přehled hmotnostně nejzajímavějších odpadů 

a těch s nejvyššími koncentracemi kontaminantu NEL. Tyto skupiny se nejvíce podílí na 

konečné koncentraci sledované sloţky. Vzhledem k tomu, ţe odpadů se do jednotky přijme 

více jak desetitisíc tun ročně a jejich skladba je velice pestrá, nedá se zde sepsat kompletní 

provozní evidence. Ta vydá na několik desítek stran. Přesto však je toto zastoupení natolik 

ukázkové, aby z něho bylo jasné, s jakými odpady se v jednotce nakládá. Výsledné 

koncentrace jsou potom bilanční hodnoty sledované podle analýz dodaných od zákazníka 

nebo provedených na vlastní náklady. Přesto ţe zákon nepřikazuje analytické sledování 

odpadů přijímaných do jednotek na úpravu odpadů, to vyţaduje legislativa například pro 

uloţení na skládku, vyţadují tyto ukazatele vedoucí provozu a technolog. Jsou důleţité 

právě pro zhodnocení vstupu do technologie, navrţení vhodné technologie a také pro 

hodnoty limitujících koncentrací, se kterými si technologický proces umí poradit. Účelem 

není přijmout odpad za kaţdou cenu, ale umět jej zpracovat na správný výsledný produkt. 

Stejně jako u Tabulky 1 jsou i zde odpady s nejvyšším obsahem kontaminantu typu 

„zaolejovaná voda“, „kaly z odlučovačů“ apod., a „ropné kaly z údrţby zařízení“. Odpady 

s minimální, lze říci nulovou, hodnotou parametru NEL jsou „škvára, struska, kotelní prach“, 

„pevné odpady z čištění plynů“ a „kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod“. 

V Tabulce 3, jsou uvedeny nejdůleţitější přijímané odpady do jednotky solidifikace 

pevných odpadů v Provozu 1 za hodnocené období 2006-2010.  

Tabulka 3: Dominantní odpady přijímané v letech 2006-2010, Provoz 1
18

 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost t/rok 

Průměrná 

koncentrace 

C10-C40  

mg/l 

05 01 06 Ropné kaly z údrţby zařízení 90 500 000 

06 05 02 
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku obsahující nebezpečné látky 
70 1 000 

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 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 80 <100 

10 11 13 
Kaly z leštění a broušení skla obsahující 

nebezpečné látky 
60 <100 

11 01 09 
Kaly a filtrační koláče obsahující 

nebezpečné látky 
25 50 000 
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Pokračování Tabulky 3 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost t/rok 

Průměrná 

koncentrace 

C10-C40 

mg/l 

12 01 12 Upotřebené vosky a tuky 30 900 000 

12 01 16 
Odpadní materiál z otryskávání obsahující 

nebezpečné látky 
50 <100 

12 01 18 Kovový kal obsahující olej 90 150 000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 60 400 000 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot 50 250 000 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 45 400 000 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky 25 400 000 

19 08 11 
Kaly z biologického čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
60 <100 

19 08 13 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
105 <100 

V Tabulce 3 jsou zcela stejně jako v Tabulce 1 uvedeny přehledy nejdůleţitějších 

odpadů přijímaných do Provozu 1, ale za období let 2006 – 2010. V tomto období jiţ došlo 

ke změně legislativy a zájmovou sloţkou nebyl parametr NEL, ale C10 – C40. Přesto ţe 

nová legislativa jiţ nepovaţovala tuto sloţku za kontaminant, vhodný pro sledování při 

ukládání na skládky typu S-OO, jedná se z pohledu úpravy nebezpečných odpadů o velice 

důleţitý aspekt. Obsah ropných látek ovlivní například i ekotoxicitu výsledného produktu. 

Z tohoto důvodu byla v přijímaných odpadech tato sloţka dále sledována. Zákazníci byli 

zvyklí na kontrolu odpadu při prvním návozu v kalendářním roce. Finanční stránka věci, 

rozloţená mezi jednotlivé původce byla, spolu s prováděnou osvětou, prakticky 

bezproblémová. Pokud by si měl analýzy hradit provozovatel zařízení, musel by je 

promítnout do koncových cen zákazníků, neboť se v průběhu roku jedná o stotisícové aţ 

milionové částky. 

V Tabulce 4, jsou uvedeny nejdůleţitější přijímané odpady do jednotky solidifikace 

kapalných a kašovitých odpadů v Provozu 2 za hodnocené období 2006-2010. 
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Tabulka 4: Dominantní odpady přijímané v letech 2006-2010, Provoz 2
18

 

Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Průměrná 

hmotnost  

t/rok 

Průměrná 

koncentrace 

C10-C40  

mg/l 

05 01 06 Ropné kaly z údrţby zařízení 550 250 000 

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 
45 5 000 

08 01 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky 750 500 

08 01 19 Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky 400 1 000 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 75 <100 

10 01 14 Škvára, struska, kotelní prach obs. neb. látky 450 <100 

10 02 07 Pevné odpady z čištění plynů obs. neb. látky 3500 <100 

10 11 13 
Kaly z leštění a broušení skla obsahující 

nebezpečné látky 
40 <100 

11 01 05 Kyselé mořící roztoky 160 <100 

11 01 07 Alkalické mořící roztoky 300 <100 

11 01 11 Oplachové vody obsahující nebezpečné látky 400 50 000 

11 01 13 
Odpady z odmašťování obsahující 

nebezpečné látky 
800 150 000 

12 01 18 Kovový kal obsahující olej 500 150 000 

12 03 01 Prací vody 250 200 000 

12 03 02 Odpady z odmašťování vodní parou 300 200 000 

13 01 05 Nechlorované emulze 600 100 000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 700 400 000 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot 550 250 000 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 155 400 000 

19 02 05 Kaly z fyzikálněchemického zpracování 800 1 000 

19 08 13 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových 

odpadních vod obsahující nebezpečné látky 
3000 <100 

Opět s odvoláním na komentář k Tabulkám 2 a 3 uvádím v Tabulce 4 odpady 

z období let 2006 – 2010. Skladba je obdobná za předchozí roky, jen sledovaný 

kontaminant je místo NEL C10-C40. 

V Tabulce 5, jsou uvedeny průměrné hodnoty obsahu C10-C40 a nepolárních 

extrahovatelných látek na vstupu do jednotek za jednotlivé roky. 
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Tabulka 5: Průměrné hodnoty kontaminantů za dané období ve vstupních odpadech
18

 

Období 

Jednotka solidifikace pevných odpadů 

Provoz 1 

Jednotka solidifikace tekutých 

odpadů Provoz 2 

Průměrná koncentrace NEL 

mg/l 

Průměrná koncentrace NEL 

mg/l 

2001-2005 230 000  110 000  

Průměrná koncentrace C10-C40 

mg/l 

Průměrná koncentrace C10-C40 

mg/l 

2006-2010 160 000  85 000  

V letech 2001 – 2005 byly průměrné hodnoty kontaminantu NEL v přijatých odpadech 

vyšší neţ v období 2006 – 2010. Je to dáno stanovením hodnot NEL, které v sobě nesou 

ropné i neropné uhlovodíky. V druhém období jsou to jiţ přímo ropné látky C10-C40. Dále je 

vidět, ţe Provoz 1 byl skutečně určen, aby odstraňoval odpady s vyšším znečištěním 

ropnými látkami. Technologicky byl tento celek připraven na práci s kaly. V menším 

měřítku byla lepší manipulovatelnost s přípravky a lépe se kontrolovaly vstupní koncentrace. 

Provoz 2 dokáţe zcela jistě pokrýt potřebu úpravy ropných látek. Přesto však byl zaměřen 

v první fázi svého technologického postupu na předúpravu odpadů, především chemickou 

cestou. Jedná se o oxidačně-redukční reakce, úpravu hodnoty pH a další. V dalším kroku se 

jednotka vyrovnala s tekutými odpady v rámci solidifikaci odpadů. Jako poslední část je 

samotný proces stabilizace, finální fáze procesu. 

V Tabulce 6, jsou uvedeny průměrné hodnoty obsahu C10-C40, ropných uhlovodíků 

(RU) a nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na vstupu do jednotek za jednotlivé roky. 

Tabulka 6: Průměrné hodnoty kontaminantů za dané období v solidifikátu
18

 

Období 

Jednotka solidifikace pevných 

odpadů – Provoz 1 

Jednotka solidifikace tekutých 

odpadů – Provoz 2 

Průměrná koncentrace NEL 

mg/l 

Průměrná koncentrace NEL 

mg/l 

2001 - 2005 95 000 50 000 

 
Průměrná koncentrace RU 

mg/l 

Průměrná koncentrace RU 

mg/l 

2001 - 2005 45 000 20 000 

 
Průměrná koncentrace C10-C40 

mg/l 

Průměrná koncentrace C10-C40 

mg/l 

2006 - 2010 35 000 16 000 

V Tabulce 6 jsou uvedeny výsledky ve výstupním solidifikátu/stabilizátu za jednotlivá 

hodnocená období. Vzhledem k tomu ţe se společnost potýkala v období 2001 – 2005 
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s problémem, zda je systém hodnocení solidifikátu mimo standardní postupy hodnocení 

odpadů správný. Posuzovalo se, zda není v neoprávněné výhodě, kdy jeho hodnoty NEL 

přesahovaly povolené limity pro uloţení na skládku příslušného typu platné pro ostatní 

odpady. V tomto období byly prováděny analýzy stabilizátu jak na parametr NEL, tak i na 

hodnoty RU. Díky této situaci je pro mne dnes moţné doloţit, v rámci pouţité technologie, oba 

výsledky. Dále mohu doloţit, ţe hodnoty RU, by i v té době splnily poţadavky dané 

příslušnou legislativou, pokud bychom skutečně povaţovali NEL za RU. Tím se dokázalo, ţe 

příslušné hodnocení solidifikátu mimo reţim posuzování odpadů je správné. 

Z posouzení výsledků mezi parametrem RU za období 2001 – 2005 a C10-C40 za 

období 2006 – 2010 je zřejmé, ţe technologie pracuje ve stejném reţimu a výsledky jsou 

obdobné. Z toho lze také komentovat, ţe legislativní přechod z parametru NEL na C10-C40 

byl správný. 
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4 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŢADAVKY ČR A EU 

Je zcela jedno, jakým podnikatelským subjektem ta která dotyčná firma je. Vţdy jsou 

pro ni současné legislativní poţadavky velice sloţité. Bude-li firma malá a nenáročná nemá 

v zaměstnaneckém poměru svého ekologa, a proto často ani neví, jaké právní poţadavky 

jsou v oblasti nakládání s odpady a provozem svého výrobního zařízení na ni kladeny. 

Neznalost zákona neomlouvá, přesto je oblast právních předpisů a z nich vyplývajících 

povinností tak rozsáhlá, ţe je laik nemůţe postihnout a někdy podnikatele přímo pobuřuje 

a vede nechtěně k tomu, ţe jsou sankcionováni.  

Vlastní osvětovou činností a školením v těchto firmách se snaţím prosadit správnou 

cestu k plnění zákonných povinností, nicméně, region je malý a nelze vţdy a ve všem 

nahradit obecnou osvětu. Pohleďme na úţasně rozsáhlou kampaň státu a společnosti 

EKOKOM vedenou ke třídění odpadů, ukaţme všechny daňové kalendáře, návody 

v novinách, informace z médií o tom ţe se platí daně. Jaký návod je na podání hlášení 

o odpadech, poplatky za vypouštění vod nebo zařazení zdroje znečišťování ovzduší. Jak 

pracovat s ISPOP a co je IRZ a E-PRTR. Tady je nejspíš chyba a prostor k nápravě. 

Samozřejmě nelze poukazovat pouze na jednu stranu, i firmy ve výrobní činnosti, by si 

měli ověřit, co je ve spojení s jednotlivými kroky provozu čeká. 

Velká firma potom logicky spadá pod spoustu povinností. Nesplnit je, znamená 

vystavit se správnímu řízení o závadách a udělení pokuty. Zcela nejhůře na tom jsou přímo 

podnikatelské subjekty, které se významnou měrou podílí svým zařízením na odstraňování 

odpadů. Na ni tlačí původci, legislativa, státní správa apod. Zařízení jsou většinou velké 

zdroje odpadů, znečišťování 

Dnešní legislativa je velice sloţitá. Zkusím ji rozdělit na několik částí. Jednou je ta 

výkonná a poplatková, kde se zabývám odpady, které vznikají: 

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

vyuţívání na povrchu terénu“. 

Druhou je zákon o ovzduší a poplatková řízení: 

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

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

 Vyhláška č. 205/2009 Sb., O výpočtu poplatků za vypouštění emisí do 

ovzduší“. 

Třetí je zákon o vodách a poplatková řízení: 

 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. 

První dvě části řídí Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, třetí Ministerstvo 

zemědělství ČR. Zde je z mého pohledu asi drobný problém, kdy jednu část, tu odpadovou 

řeší jedno ministerstvo a tu druhou, odpadní vody a jejich vypouštění do vod povrchových 

ministerstvo druhé. Pohledy ekologů na nakládání s vodami se bohuţel od zemědělců 

diametrálně liší. 

Pokud se podívám na další část legislativy, která je v závěsu za touto nejdůleţitější, 

najdeme zákony „O integrované prevenci, „O posuzování vlivů“ „O IRZ“. Dále například 

„Zákony o obalech“, “O zpětném odběru“ a mnoho dalších. 

4.1 Státní legislativa v kontextu s legislativou Evropské unie 

Kdyţ v období před půl stoletím vznikaly první návrhy legislativy pro mezinárodní 

právo, nebylo zcela jasné, kam aţ se situace vyvine. První kroky pro vývoj a vymáhání 

legislativy a práva v oblasti ŢP byly provedeny v rámci EHS a OSN. V době kdy se 

evropské státy dostaly do svazku Evropské unie, bylo zřejmé a také ve stanovách 
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zakotvené, ţe k nim musí jednotlivé členské státy přistoupit a implementovat je do svého 

právního systému. To platilo i pro nové členské státy. 

V rámci podpisu přístupových smluv před přijetím naší země do společenství 

Evropské unie, musela legislativa České republiky v krátkém období projít četnými 

změnami, které se promítly do jednotlivých novel platných zákonů. V určených časových 

termínech musela proběhnout implementace směrnic a příkazů EU do stávající legislativy. 

Jejich zavedení se projevilo velkými změnami a novelami ve všech částech odpadového 

zákona. Největší změny přišly v letech 2006 a 2008. To jak pro zákon „O odpadech“ 

a prováděcí vyhlášky, tak i pro zákon „O ovzduší“ „O vodách“ a dalších. Z hlediska 

zákona „O ţivotním“ prostředí zde vyjmenuji ty nejdůleţitější směrnice, které významně 

ovlivnily naši legislativu: 

 Směrnice Rady 99/31/EC
19

 o skládkách odpadů 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. Z této směrnice potom vychází zákon č. 185/2001 Sb. 

„O odpadech a změně některých zákonů“
10

. Tato směrnice je asi povaţována 

z hlediska ţivotního prostředí za nejdůleţitější 

 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). 

To vše, čím vývojově prošla legislativa České republiky, však není ukončený proces. 

Evropská legislativa se dále vyvíjí spolu s potřebami kladenými na ovlivnění negativních 
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jevů a vlivů na ţivotní prostředí. Velké plus vidím v tom, ţe k nápravným opatřením 

přistupují všichni a společnou věc nekazí pár nerozumných odpůrců. Velké mínus vidím 

tam, kde je velké společenství, dlouhé prodlení, velká byrokracie. Dále v alibismu vlád 

jednotlivých zemí, kdy je jednodušší nepřemýšlet a zavádět změny, neţ vyuţít volnosti 

systému a uplatnit moţnosti aplikovat změnu pro systém a potřeby té které země. 

4.2 Vývoj legislativy a její novelizace v období let 2000 - 2010 

První změny v legislativě ţivotního prostředí byly provedeny těsně po změně reţimu 

a orientace v roce 1989. Z tohoto období jsou první zákony, které definují ţivotní prostředí 

a základní pojmy, zákon 17/1992 Sb. „O ţivotním prostředí“
20

. Vývoj v porevolučních 

letech byl aţ do roku 1998, potaţmo 2001 velice klidný. Bouřlivý vývoj začal aţ 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 ale 

zásadní. Zde bych chtěl vyjmenovat opět jen ty nejdůleţitější.  

I. Změny legislativy v roce 2001:  

V tomto roce jsou schváleny téměř všechny důleţité zákony a prováděcí vyhlášky 

pro ţivotní prostředí. 

Zákon č. 185/2001 Sb.
10

 „Zákon o odpadech“. Tento zákon stanoví nakládání s odpady. 

Definuje pojem odpad, majitel odpadu – původce, povinnosti nakládání s ním a způsob 

odstranění. Dále definuje povinnosti původce, přepravce a osoby oprávněné k převzetí odpadu. 
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Prováděcí vyhlášky pak jsou: 

 381/2001 Sb. „Katalog odpadů“,
6
 

 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“.
5
 

Zákon č. 477/2001 Sb.
21

 Účelem tohoto zákona je chránit ţivotní prostředí 

předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména sniţováním hmotnosti, objemu 

a škodlivosti obalů a chemických látek
 
v těchto obalech obsaţených v souladu s právem 

Evropských společenství. Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících 

právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění 

obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při vyuţití odpadu 

z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 

Zákon č. 254/2001 Sb.
22

 „O vodách“. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové 

a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro 

zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 

sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu 

s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je téţ přispívat k zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo 

závisejících suchozemských ekosystémů. 

Prováděcí vyhlášky jsou: 

 432/2001 Sb. „O dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech 

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu“,
23

 

 470/2001 Sb. „Stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 

činností souvisejících se správou vodních toků“,
24 

 471/2001 Sb. „O technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly“.
25

 

Zákon č. 100/2001 Sb.
26

 „O posuzování vlivu na ţivotní prostředí“. Tento zákon 

upravuje posuzování vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí“) a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů 

a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 
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Prováděcí vyhlášky jsou: 

 432/2001 Sb. „O odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 

souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí“.
27

 

II. Změny legislativy v roce 2002 

Zákon č. 86/2002 Sb.
28

 „O ovzduší“. Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob 

a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících 

látek lidskou činností. Podmínky pro další sniţování mnoţství vypouštěných znečišťujících 

látek působících nepříznivým účinkem na ţivot a zdraví lidí a zvířat, na ţivotní prostředí 

nebo na hmotný majetek a další 

Prováděcí vyhlášky jsou: 

 432/2001 Sb. „kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické 

látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 

benzinu“.
29

 

Zákon č. 76/2002 Sb.
30

 Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských 

společenství, dosáhnout vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako celku uplatněním 

integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího průmyslovou činností 

v energetice, výrobě a zpracování kovů, při zpracování nerostů, v chemickém i ostatním 

průmyslu a také při nakládání s odpady. 

Prováděcí vyhlášky jsou: 

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

rozsah a způsob jejího vyplnění“
31 

III. Změny legislativy v roce 2003 

Zákon č. 356/2003 Sb.
32

 „O chemických látkách a chemických přípravcích“. Tento 

zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství
 

a upravuje práva 

a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, 

zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, pouţívání, vývozu 

a dovozu chemických látek a přípravků na území České republiky a vymezuje působnost 

správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a ţivotního prostředí před škodlivými 

účinky látek a přípravků. 
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IV. Změny legislativy v roce 2005 

Prováděcí vyhláška: 

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

povrchu terénu“.
1 

V. Změny legislativy v roce 2006 

Zákon č. 222/2006 Sb.
33

 „Kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 

VI. Změny legislativy v roce 2008 

Zákon č. 25/2008 Sb.
34

 Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo pouţitelný 

předpis Evropských společenství integrovaný registr znečišťování ţivotního prostředí ve 

formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek. 

Zákon zřizuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnosti v ţivotním prostředí. 

Prováděcí vyhláška: 

 341/2008 Sb. „O podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady 

a o změně 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 (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady)“.
35 

 341/2008 Sb. „O přepravě odpadů a o změně vyhlášky 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)“.
36 

VII. Změna v roce 2010: 

Zákon č. 154/2010 Sb.
37

 V uvedeném zákoně jsou zapracované příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravují se zde pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany lidského zdraví 

a trvale udrţitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů vyuţívání přírodních 

zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto vyuţívání. Zákon dále upravuje práva a povinnosti 
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osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém 

hospodářství. 

4.3 Státní správa, původce a oprávněná osoba 

Z velké části je tato práce o vývoji a výkladu práva v ţivotním prostředí. V předchozích 

kapitolách jsem nastínil povinnosti osoby oprávněné k provozování zařízení z pohledu 

zpracování odpadů a jeho kvality. V této kapitole se zaměřím na spolupráci v oblasti výkonu 

legislativní činnosti. Pokud vynechám přepravce, který je nedílnou, ale malou součástí toku 

odpadů, máme tu klasický trojúhelník původce – osoba oprávněná – státní správa. Mezi těmito 

subjekty je vazba a spolupráce typu kaţdý s kaţdým. 

Státní správu je nutné rozdělit na jednotlivé úrovně. 

 Magistrát. 

 Magistrát – obec s rozšířenou působností. 

 Krajský úřad. 

 Ministerstvo příslušného resortu (MŢP, MZE). 

 Česká inspekce ţivotního prostředí. 

Důleţité je říct zda jde o spolupráci nebo o souboj. Po pravdě řečeno, je to o lidech. 

Většina všech jednání, která jsem absolvoval s kteroukoliv stranou, byla korektní. 

Spolupráce mezi státní správou a provozovatelem zařízení (oprávněná osoba) je velice 

dobrá. Tyto dva subjekty spolupracují velice úzce a většinou, především u větších firem na 

profesionální bázi. Spolupráce s původci je jiţ sloţitější. Velké firmy mají ve svých řadách 

odborníky na ekologii. Tito lidé vědí, který stupeň státní správy oslovit, kam a komu 

předat odpady. Které zákonné povinnosti si musí splnit. Bohuţel však, na kaţdou jednu 

velkou firmu je v regionu deset i více malých subjektů, které svého odborníka nemají 

a povinnosti neznají. Situace se jednoznačně rok od roku lepší. I drobné společnosti se učí 

vyuţívat sluţeb odborníků, poradců v oblasti ekologie a ţivotního prostředí. 
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4.3.1 Osoba oprávněná k provozu zařízení 

Provozovatel zařízení nespolupracuje pouze s jednou sloţkou státní správy. Naopak 

se u něho potkávají všechny sloţky. Navíc s nimi musí i z hlediska poţadavků legislativy 

úzce spolupracovat. Situace je často o to sloţitější, ţe provozovatel má v jednom místě 

sídlo a v druhém provozovnu. 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 nebo zařízení spadá. To však nemusí být nutně rozdíl pouze v ORP, ale 

i v kraji. Nakonec institut z hlediska kontroly nejdůleţitější – ČIŢP (Česká inspekce 

ţivotního prostředí). Kaţdý provozovatel „Zařízení na odstraňování nebo vyuţití odpadu“ 

je povinen své zařízení provozovat: 

 Podle platného provozního řádu. 

 Schváleného sloţkovým rozhodnutím o „Souhlasu k provozování zařízení na 

odstranění odpadů“ vyhláška č. 383/2001 Sb.
5
 

 Případně schváleného „Integrovaným rozhodnutím k provozování zařízení na 

odstraňování odpadů“ zákon č. 76/2002 Sb.
30

 

K vydání rozhodnutí pro provozování zařízení na odstraňování odpadů je příslušný 

krajský úřad (KÚ), odbor ţivotního prostředí. Jestliţe se jedná o sloţkové řízení je to jen 

pro jednoduché zařízení bez dalších sdílených částí, například vodoprávní část, ochrana 

ovzduší. Ale v rámci souhlasu vydávaného oddělením integrované prevence je toto 

rozhodnutí komplexní za všechny sloţky příslušného odboru. Jeho součástí a součástí 

platného provozního řádu je i soupis odpadů, které lze do provozovaného zařízení 

přijmout. Obsahuje také pracovní postupy a popsané technologie, případně receptury 

daných úprav. Příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) se vyjadřuje 

pouze k některým vodoprávním úkonům. Například čerpání podzemních a povrchových 

vod, havarijním plánům. 

Krajský úřad i magistrát příslušného ORP mají v rámci odboru své kontrolní 

pravomoce. Je pravda, ţe u provozovatele zařízení se většinou provádí kontrola aţ od 

úrovně KÚ, zvláště jedná-li se o rozhodnutí v rámci integrované prevence. Mohou 

provádět kontrolní činnost v souvislosti s nakládání s odpady, mohou zahájit správní řízení 

a na jeho základě udělit pokutu.  
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Nejdůleţitější institucí je Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP), která spadá 

přímo pod MŢP. Neuděluje ţádné souhlasy k nakládání s odpady nebo provozování 

zařízení. Je pouze poradním orgánem pro příslušné stupně státní správy. Pravomoc ČIŢP je 

především v oblasti kontroly. Je nejvyšším kontrolním orgánem v oblasti ţivotního 

prostředí. Do vybraných prostor a zařízení kde se nakládá s odpadem má právo 

neomezeného vstupu. Velmi úzce a operativně spolupracuje s policií ČR a Celní správou. 

Je v její kompetenci zakázat činnost, pozastavit platnost příslušných souhlasů, zahájit 

správní nebo přestupkové řízení. Má právo vstupu téměř kamkoliv, s výjimkou míst kde se 

pracuje s trhavinami, tam provádí kontrolní činnost báňský úřad, 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. ČIŢP má právo udělit 

pokutu a odvolacím orgánem je pouze příslušné ministerstvo. 

4.3.2 Původce odpadu 

Původce odpadu, ještě předtím neţ započne výrobu, nebo činnost, při které mu 

budou nebo mohou odpady vznikat, musí vědět, jakou charakteristiku budou odpady mít. 

Popisem charakteristiky své provozovny určí, jaká bude jeho spolupráce se státní správou, 

kterou část osloví a bude od ní poţadovat souhlasy, nebo komu bude skládat účty. V rámci 

této rozvahy dokáţe definovat následující: 

 Vznikají odpady pouze ostatní, méně neţ 100 t. 

 Vznikají odpady pouze ostatní více jak 100 t. 

 Vznikají odpady pouze ostatní více jak 1000 t. 

 Vznikají i odpady nebezpečné, méně jak 100 kg. 

 Vznikají i odpady nebezpečné, více jak 2 t. 

 Vznikají i odpady nebezpečné, více jak 10 t. 

 Vznikají i odpady nebezpečné, více jak 100 t. 

Na základě těchto jednoduchých úvah zjistí, o jaké souhlasy musí ţádat, například 

„Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady“. Dále ví, jaký typ evidence vede, jaké 
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hlášení je povinen sepsat a kam je hlásit. Zda má povinnost zpracovat některé druhy plánů 

za svou firmu a zda má povinnost mít svého odpadového hospodáře. 

Dále z typů odpadů zjistí, jaká shromaţďovací místa musí mít, jak je zajistit. Má 

povinnosti vyplývající z nakládání s chemickými látkami apod. Dalších povinností 

a způsobů jak se jich zhostit je na dvě stránky textu a jejich znalost není pro původce, 

především těch menších firem, zcela běţná. 

Mezi původcem odpadu a osobou oprávněnou k převzetí je velká provázanost 

legislativy. Povinnosti jsou nastavené pro obě strany. Vychází ze zákona č. 185/2001 Sb.
10

 

a prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb.
5
 Pro původce jsou povinnosti spojené s legislativou 

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

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

legislativa velice sloţitá. 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 povinnostmi mezi původcem a  provozem zařízení na 

odstraňování odpadů jsou velice důleţité i ostatní části legislativy. Jedná se 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 obsahující PCB, vyhlášky a normy, 

stanovující pravidla pro nakládání s chemickými látkami a další. 

4.4 Zařazení provozovny, evidence a povinnosti hlášení 

V rámci činnosti provozovny na odstraňování odpadů a je jedno, zda je to jednotka 

stabilizace a solidifikace, kterou jsem pouţil v rámci řešení problematiky úpravy NEL 

a C10 – C40 ve své práci, nebo jednotka biodegradace, deemulgace a podobné. Důleţité je 

zařazení provozovny a poţadavek na splnění legislativních povinností, důleţitých pro 

schválení jejího provozu. Pokusím se v několika bodech tento sled povinností rozfázovat 

pro ty nejdůleţitější systémy: 

 Zda musí provozovna mít „Posouzení vlivu na ţivotní prostředí“ tzv. EIA. Podle 

zákona č. 100/2001 Sb.
26

 se určí, zda proces, proběhne prvním kolem, „Zjišťovacím 

řízením“ a to rozhodne, jestli se bude nebo nebude posuzovat vliv na ŢP a který úřad se 
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toho ujme (KÚ nebo MŢP). Případně přejde podle zákona č. 100/2001 Sb. rovnou 

k rozhodnutí o povinnosti posoudit vliv na ţivotní prostředí. 

 Zda je provozovatel povinen podat ţádost o souhlas k provozování svého zařízení 

podle zákona č. 76/2002 Sb.
30

 

 Zjistit, zda je povinnost provozovatele provozovnu zařadit mezi zdroje znečištění 

ovzduší. 

 Další povinností jsou kontrolní mechanismy. Plán odběru vzorků, měření 

stanovených hodnot, výpočty znečištění.  

 Mezi povinnosti kaţdého provozovatele je zda zařadit nebo nezařadit provozovnu 

mezi ohlašovatele do IRZ, případně E-PRTR.  

 Povinnost vedení evidence odpadů. 

 Kaţdoroční povinností je podání hlášení o nakládání s odpady a případné další 

ohlašovací povinnosti pomocí registru ISPOP.  

Pro samotné provozování zařízení je důleţité vydání platného povolení a schválení 

provozního řádu, jehoţ součástí jsou i povolené kódy odpadů pro příjem do zařízení. Dále 

vedení provozní evidence, provozního deníku a prací v provozovně. Dále z hlediska evidencí 

a povinnosti hlášení jednotlivým orgánům státní správy je třeba vést provozní evidenci 

odpadů. Přijaté, zpracované, vyprodukované zařízením, vyprodukované vlastní činností. 
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5 ZÁVĚR 

V závěru své bakalářské práce bych chtěl 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, která nepatrným zásahem ovlivní 

receptury jednotlivých provozovatelů, změny pohledu jak na odpady vstupující do technologie 

a také vystupující stabilizované, solidifikované odpady. Já s povděkem přijal změnu sníţení 

počtu analyzovaných parametrů v tabulce 2. 1, přílohy č. 2 vyhl. 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 a to jak z pohledu 

původce nakládajícího s odpadem, tak i pro původce produkujícího solidifikát v udané 

kvalitě. Špatná je však změna, kdy byl přidán parametr DOC, ten však není předmětem 

zkoumání v této bakalářské práci.  

Další posuzovanou částí je účinnost celého procesu stabilizace a solidifikace. Jestliţe 

v prvním posuzovaném období byla účinnost úpravy parametru NEL 40 - 45 % z původní 

hodnoty ve směsi vstupních odpadů, potom v druhém období byla účinnost úpravy 

parametru C10-C40 25 - 28 %. V prvním případě, to znamená pro parametr NEL v období 

do roku 2005, byla účinnost nedostatečná podle klasických podmínek pro uloţení odpadů 

na příslušnou skládku. To ţe se solidifikované odpady posuzovaly podle jiných kritérií, 

bylo východisko z nouze. Kontrolní analýzy z daného období pro hodnocený parametr 

NEL potom ukazovaly, ţe přípustná koncentrace by byla splněna.  

V druhém případě, pro parametr C10-C40 však byla účinnost dostatečná. To potom 

potvrzuje i výše zmíněný závěr o měření celkových NEL a měření pouze ropných 

uhlovodíků. Samozřejmě nás parametr C10-C40 zajímá pouze z hlediska funkčnosti celého 

technologického procesu. Vţdyť se změnou legislativy se jiţ tento parametr jako povinný 

pro uloţení odpadu na skládku nepouţívá. Takţe vzniká následující paradox: 

 V období analyzovaného ukazatele NEL, byl solidifikovaný odpad hodnocen mimo 

běţné odpady a bylo to tak správně. NEL v sobě zahrnoval jak ropné, tak neropné 

uhlovodíky. Pro uloţení jiných odpadů na skládku typu S-OO však byl 

podmiňovací. 
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 Kdyţ se zcela rozumně stal z ukazatele NEL nový, C10-C40 vypadl legislativě 

z kontroly pro všechny typy odpadů a posuzuje se pouze pro skládky typu S-IO 

a skládky na povrchu terénu. 

V konečném důsledku, kdyţ vezmu objem materiálu s vysokým obsahem ropných 

látek, lehce jej upravím stabilizačními činidly, vyhoví všem analytickým parametrům dle 

přílohy č. 2, bez problému jej uloţím na skládku typu S-OO, a ještě z něho vytvořím 

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

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

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

zavádějící parametr DOC. 

Třetí a poslední hodnocenou fází je potřeba a prostor pro větší rozpracování metod 

úpravy ropných látek v odpadech. Zůstává otázkou, zda jsou dnes pouţívané metody 

konečné, jestli není moţné vyuţít nových technologických postupů. Závěrem těchto 

zkoušek, by mělo být posouzení kvality a finanční náročnosti nových metod a technologií. 
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