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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřená na téma nakládání s infekčním odpadem ve sféře 

zdravotnictví.  V práci jsou obsaženy platné legislativní podmínky pro nakládání s 

klinickým odpadem.  Dále práce pojednává o samotném třídění, sběru, shromažďování, 

způsobu přepravy a druhy zneškodnění zdravotnického odpadu. Přistupovat ke 

zdravotnímu odpadu je nutno s veškerou opatrností vzhledem k možným rizikům. 

Diagnostická laboratoř SPADIA LAB. a.s. v Moravskoslezském kraji mi poskytla cenné 

informace o nakládání se zdravotním odpadem.  

 

Klíčová slova: infekční odpad, zdravotnictví, zdravotnický odpad, druhy zneškodnění, 

nakládání s odpadem, třídění, sběr, shromažďování, přeprava, klinický odpad   

 

Summary 

The thesis is focused on the management of infectious waste in the health sector. 

The paper containes a valid legal requirements for disposal of clinical waste. Then it deals 

with the actual sorting, collection, collection, transportation and disposal of medical waste 

types. Medical waste should beshould be access to with all the caution due to potential 

risks. Diagnostic laboratory SPADIA LAB in Moravskoslezský Region provided me 

countless valuable information about the handling of medical waste. 

. 

Keywords: Infectious waste, health, Medical waste, species destruction, waste 
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Seznam použitých zkratek  

Cizojazyčné zkratky 

 °C             stupeň Celsia 

ADR          Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 

EU             Evropská unie  

UN             kód identifikační číslo látky 

UV             ultrafialové záření 

 

České zkratky 

AIDS          syndrom získaného selhání imunity 

ČIŽP          Česká inspekce životního prostředí 

ČR              Česká republika 

MZ             Ministerstvo zdravotnictví  

MŽP           Ministerstvo životního prostředí 

N                nebezpečný odpad 

O                ostatní odpad 

SZÚ           Státní zdravotnický ústav 
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1  Úvod 

Nakládání s infekčním odpadem můžeme považovat za problematickou činnost. 

Většina zdravotnického odpadu spadá mezi nebezpečné odpady, a proto je potřeba 

při práci s infekčním odpadem dbát na bezpečnost a ochranu lidského zdraví.  

V první řadě je potřeba věnovat pozornost třídění odpadů do příslušných kategorií 

v místě vzniku odpadu. Tříděním můžeme minimalizovat množství vzniklého infekčního 

odpadu. Ke třídění se užívají speciální shromažďovací prostředky, na které jsou kladeny 

velmi přísné požadavky. Dalším důležitým bodem snížení rizika je bezpečná přeprava 

odpadu. Způsoby nakládání s infekčním odpadem jsou různé, spalovaní, dekontaminace. 

Zneškodňování odpadů vznikajících ve zdravotnictví musí být prováděno s platnou 

legislativou a v souladu s legislativou související. Při nakládání se zdravotnickým odpadem 

je nezbytné dodržovat podmínky ochrany zdraví s dalšími vyhláškami Ministerstva 

zdravotnictví ČR, týkajících se provozu zdravotnických zařízení.  

Cílem je charakteristika způsobů nakládání s infekčním odpadem, které vedou 

ke správnému nakládání s infekčním odpadem ve zdravotnictví. Jeho shromažďování, 

třídění, následná přeprava a samotné zneškodnění odpadů.  V rámci bakalářské práce jsem 

spolupracovala s diagnostickou laboratoří v Moravskoslezském kraji SPADIA LAB a.s., 

která mě informovala o problematice nakládání se zdravotnickým odpadem. Laboratoř 

zahájila činnost 2. listopadu 2009, je zaměřena na primární péči zahrnující zejména 

praktické a ambulantní lékaře. 

. 
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2  Legislativní podmínky nakládání s infekčním odpadem 

Nakládání s infekčním odpadem ze zdravotnictví se řídí dle zákona č.185/2001 Sb., 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, Vyhláška č. 

381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 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), Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního 

prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška č. 376/2001 Sb., Vyhláška 

ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

V ČR v roce 2007 bylo vypracováno Metodické doporučení k nakládání 

s odpady ze zdravotnických zařízení ve spolupráci s MZ a SZÚ [14], [15].  

2.1 Pojmy a základní definice 

• „Odpad ze zdravotnictví – jedná se o odpad z nemocnic a ostatních zdravotních 

zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, 

chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání 

a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku Zahrnuje pevný 

nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při obdobných činnostech“  

•  „Odpad vznikající mimo zdravotních zařízení – vykazuje stejné vlastnosti 

a rizika, vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotních zařízení“ 

• „Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů 

do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 

s odpady“ 

• „Shromažďovací místo – je místo určené ke shromažďování odpadů 

ve shromažďovacích prostředcích před dalším nakládáním s nimi. Při jeho volbě 

musí být zohledněna bezpečnost“ 

• „Shromažďovací prostředky – jsou nádoby, kontejnery nebo obaly určené 

zejména ke shromažďování nebezpečných odpadů, které splňují obecné technické 
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požadavky, kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů 

nebo chemických látek“ 

• „Skladovací prostředky – jsou určené pro přechodné umístění malého množství 

odpadů“  

• „Skladování odpadů – přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 

určenému“  

• „Dekontaminační zařízení – je zařízení k úpravě odpadů, při které dochází 

k částečnému nebo úplnému odstranění živých mikroorganismů pomocí 

dekontaminačních postupů“  

• „Dekontaminace odpadů – je řízená úprava odpadů v dekontaminačním zařízení 

za účelem odstranění nebezpečných vlastností odpadů H9 – infekčnost“  

• „Evidence odpadů – zahrnuje povinnost původců odpadů a oprávněných osob vést 

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání“ 

• „Ohlašovací povinnost – je povinnost stanovená původcům a oprávněným 

osobám, kteří splňují v produkci odpadů zákonný množstevní limit“ [1] 

2.2 Kategorizace odpadů 

Odpady ze zdravotnických zařízení jsou řazeny v katalogu odpadů do skupiny 18, 

kde se rozdělují do podskupin druhu odpadu podle jejich vlastností. Dále je uvedeno 

zařazení zdravotnického odpadu pod katalogová čísla odpadů a rozlišení na kategorii O 

a kategorii N [2].  

 

Skupina č. 18 – Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče nebo z výzkumu s nimi 

souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, 

které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí) 
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Tabulka č.1 : Seznam druhů infekčních odpadů [12] 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

18 01 01 
Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

Např. jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, pipety, 
ampule, zkumavky, apod. 

O/N 

18 01 02 

Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv (kromě čísla 180103), bez částí těl a orgánů 

Např. o drobný anatomický odpad typů vlasů, nehtů, 
zubů 

O/N 

18 01 03* 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s.ohledem na prevenci infekce 

Např. obvazový materiál, obaly transfúzní krve, 
pomůcky pro inkontinentní pacienty, odpady, které jsou 

kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly. 

N 

 

Tabulka č.2 : Seznam druhů neinfekčních odpadů [12] 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

18 01 04 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 

infekce 

Např. sádrové obvazy, pleny, prádlo 

O 

18 01 06∗∗∗∗ 

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

Např. chemické látky z laboratoří nebo látky, které 
vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a 
obsahují nebezpečné látky 

N 

18 01 07 

Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Např. chemické látky z laboratoří nebo látky, které 
vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a 
neobsahují nebezpečné látky a nemají nebezpečné 

vlastnosti 

 

O 
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Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

18 01 08* 

Nepoužitelná cytostatika 

Např. odpad, který vzniká při léčbě pacientů, výrobě a 
přípravě farmaceutických přípravků 

 

N 

18 01 09* 

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 
08 

Např. léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou 
použitelnosti 

N 

18 01 10* 
Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

Např. odpad vznikající v zubních ordinacích a všude tam 
kde dochází k ošetřování zubů. 

N 

 

[12,22] 

2.3 Povinnosti původců odpadů 

Povinnosti při nakládání se specifickými odpady ve zdravotnických zařízeních 

dle §16 zákona č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Povinnosti původců (příloha č. 6) [1].  

Původce odpadů a oprávněná osoba je povinna zpracovat identifikační list 

nebezpečného odpadu (příloha č. 2, 3, 4, 5) a umístit tento list na místa nakládání 

s nebezpečným odpadem [35].  

2.4 Provozní řád  

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat 

pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterému je udělen souhlas k provozování 

tohoto zařízení s jeho provozním řádem (příloha č.7). Součástí provozního řádu musí být 

i zatřídění odpadů ve smyslu ADR včetně dalších požadavků z tohoto předpisu 

vyplývajících [1]. 
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3  Způsoby nakládání s infekčním odpadem 

3.1 Odpady ze zdravotnictví  

Zdravotnická zařízení produkují různé druhy odpadů. Řadíme mezi ně odpad 

komunální, infekční, nebezpečný, zdravotnický a nízko radioaktivní odpad [12]. 

Infekční odpady ve zdravotnictví tvoří 17,5%, přesto roční náklady na likvidaci 

představují 84% (graf č.1). 

 

 

Graf 1: Roční náklady na odstranění odpadů v nemocnici (přepracováno podle Čestmíra Hrdinky) 

[43] 

3.2 Nakládání s infekčním odpadem, riziko  

Infekční odpady (graf č.2) jsou odpady, které mohou být kontaminovány infekčním 

činidlem, a tahle kontaminace činí odpad nebezpečným. Do skupiny infekčních odpadů 

můžeme zařadit např. použité chirurgické materiály, použité obvazové materiály, pleny 

apod. Mezi infekční odpady řadíme i odpady biologicky kontaminované např. 

kontaminovaný obvazový materiál, kontaminované pomůcky [3].  
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Tabulka č.1: Třídy nebezpečných věcí [9] 

Třídy Typ dané látky 

Třída 1 Výbušné látky a předměty 

Třída 2 Plyny 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 
          Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a 

znecitlivěné tuhé výbušné látky 

Třída 4.2 Samozápalné látky 

Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjí hořlavé plyny 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 

Třída 5.2 Organické peroxidy 

Třída 6.1 Toxické látky 

Třída 6.2 Infekční látky 

Třída 7 Radioaktivní látky 

Třída 8 Žíravé látky 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Pracovník zdravotnického zařízení musí zhodnotit, zda může být odpad 

kontaminován, zda pochází od pacienta, u kterého se prokázalo infekční onemocnění. 

U každého odpadu je nutno zvažovat riziko infekce [3]. 

Pro nakládání s infekčním odpadem musí být splněna určité podmínky 

např. bezpečnost, hygiena osob, která přijde do styku s tímto odpadem. Nevýhodou 

zdravotnického odpadu je jeho složení. Zdravotnický odpad by měl být přednostně 

spalován [4]. 

Použité injekční stříkačky a jehly jsou vzhledem k možnostem přenosu nakažlivých 

infekčních onemocnění považovány za jeden z nejnebezpečnějších odpadů [11]. 
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Graf 2: Složení infekčního odpadu (přepracováno podle Pavel Gluszynski [34] ) 
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Obrázek 1: Schéma postupu při nakládání s nebezpečnými odpady 

Nakládání s infekčním odpadem může být příčinou vzniku onemocnění, popřípadě 

poranění. Nejnebezpečnější infekci představuje AIDS a hepatitida. Odpady (obrázek č.2) 

mohou obsahovat ostré předměty, toxické látky. Odpad by mohl ohrozit, jak zdravotnický 

personál, tak pacienty. Může ohrozit zdraví lidí i životní prostředí. Základním 

předpokladem pro minimalizaci rizika je řízený způsob nakládání, od třídění odpadů 

až po bezpečné odstranění odpadů [4].  

 

Obrázek 2: Netříděný zdravotnický odpad [33] 

Riziku poranění je nejvíce vystaven zdravotnický personál. Pro zdravotnický 

personál platí tři preventivní opatření: 

• přesná informovanost o riziku a pracovních postupech 

• používání ochranných pomůcek 

• následná proočkovanou (preventivní virová hepatitida B) 

Při ošetřování osob v domácnosti se riziku vystavují také: 

• rodina pacienta 

• ostatní obyvatelé, pokud se odpad vyskytuje na dostupných místech [13] 

Hodnocení zdravotních rizik je posouzení závažnosti zátěže populace vystavené 

rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života.  Hodnocení 

zdravotních rizik vychází z předpokladu, že za určitých podmínek hrozí riziko poškození 

zdraví [31].  

Zdravotní rizika při nakládání se zdravotnickým odpadem souvisí s původem 

a složením odpadu. V rámci hodnocení zdravotního rizika je nutné hodnotit riziko na dvě 
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skupiny populace: pracovníky, kteří nakládají s odpadem a obyvatele, kteří mohou být 

ohroženi v souvislosti s nakládaným odpadem [32].  

3.3 Evidence odpadů 

Původci jsou povinni vést evidenci podle §39 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a průběžnou evidenci, 

evidenční listy, identifikační listy a roční hlášení o produkci a nakládání s odpady [1]. 

Evidenci odpadů vedou: 

- původci odpadů 

- oprávněné osoby, které provádějí sběr a výkup odpadů 

- oprávněné osoby, které provádějí přepravu a dopravu nebezpečných odpadů 

- oprávněné osoby, které provozují zařízení k využívání a odstranění odpadů 

Evidence se vede za každé zdravotnické zařízení, samostatnou provozovnu, za každý 

druh odpadu samostatně. Evidence se uchovává minimálně po dobu pěti let [7]. 

3.4 Třídění, sběr a shromažďování odpadů 

Třídění a sběr infekčních odpadů probíhá v místě vzniku odpadů, tudíž 

na pracovišti, kde odpad vzniká – odkládací pracovní prostor (příloha č.2), 

např. laboratoře, ordinace. Pro třídění infekčního odpadu se užívají speciální 

shromažďovací prostředky (např. plastové nádoby, plastové pytle,…). Shromažďovací 

prostředky musí být pevně uzavřeny a musí být označeny na viditelném místě. Třídění 

odpadů se provádí dle pokynů provozního řádu [4]. 
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Obrázek 3: Odkládací prostor 

 

V blízkosti shromažďovacích prostředků pro nebezpečné odpady musí být umístěný 

identifikační list (příloha č.2,3,4,5) shromažďovaného odpadu. Po odstranění odpadů 

se musí shromažďovací prostředky dezinfikovat a vyčistit. Shromažďovací prostředky 

(obrázek č.3, 5, 6) se odstraňují z pracoviště denně. Odpady musí být skladovány v pytlích 

nebo kontejnerech v oddělené místnosti. V případě zdravotnického zařízení je možno 

odpad uskladňovat pomocí skladovacího prostředku (např. lednice). 

Doporučené shromažďovací prostředky pro odpady ze zdravotnictví: 

a) plastové nádoby s víkem 

b) plastové pytle s max. objemem 0,1m3 a s min. tloušťkou stěny 0,1mm 

c) pro vysoce infekční odpad se využívají plastové pytle s min. tloušťkou stěny 

0,2mm 

d) nádoby na ostré předměty (jehly, skalpely) se shromažďují do dobře uzavíratelných 

nádob, po naplnění se nádoby uzavřou  
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Shromažďovací prostředky musí být označeny na viditelném místě a musí 

obsahovat: 

1. název odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu, datum a čas kdy 

odpad vznikl 

2. hmotnost odpadu 

3. místo, kde odpad vznikl 

4. grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadu nebo symbol s nápisem 

biohazard (obrázek č.4) [4] 

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být 

zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti 

a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky [5]. 

 

 

Obrázek 4: Označení obalu – symbol a nápis pro biologické riziko biohazard 

Obaly je nutné pevně uzavřít zavázáním, popřípadě i přelepit lepící páskou. 

Infekční odpady se nesmí překládat z jednoho obalu do druhého [3]. 

Pro potřeby identifikace zdravotnického odpadu jsou pytle v barevném provedení:  

• žlutá – infekční odpady 

• červená – odpady ke spálení 

• černá  - patologicko – anatomické odpady 

• modrá – ostatní odpady 
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• zelená – odpady k dekontaminaci 

• transparentní – komunální odpady [6] 

 

Obrázek 5: Plastová nádoba s víkem pro infekční odpady 

  

Obrázek 6: Plastové nádoby pro ostatní zdravotnické odpady 
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Maximální doba shromážděním infekčního odpadu ze zdravotnického zařízení 

a jeho odstraněním je v zimním období 72hodin a v letním období 48hodin [7]. 

Obalové skupiny 

- Obalová skupina III – pro málo nebezpečné látky 

- Obalová skupina II – pro nebezpečné látky 

- Obalová skupina I – pro velmi nebezpečné látky[9] 

3.5 Kategorie infekčních látek 

Podle zařazení infekčních látek v odpadech do skupin se přiřazuje UN číslo.  

Infekční látky se dělí ne dvě skupiny: 

- Infekční látky kategorie A – jsou látky, které mohou způsobit invaliditu, nemoc 

ohrožující život nebo smrtelnou nemoc zdravých lidí nebo zvířat. 

- Infekční látky kategorie B – jsou látky, které nesplňují dané požadavky 

pro zařazení do kategorie A. Infekční látky v kategorii B musí mít přiřazeny UN 

číslo 3373 [10]. 
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4  Úpravy odpadů ze zdravotnických zařízení 

4.1 Dekontaminace odpadů 

Procesy dekontaminace infekčního odpadu lze rozdělit do čtyř kategorií: nízko-

termické procesy, chemické procesy, biologické procesy a iradiační procesy [15]. 

Dekontaminace odpadu patří mezi jednou z možností, metodu, která je doporučená 

ke snížení možného rizika infekčního odpadu až k jeho následnému konečnému odstranění. 

Metodou dekontaminace se odstraňují odpady s nebezpečnou vlastností H9 – infekčností. 

Cílem dekontaminace odpadu je snížení ohrožení lidského zdraví [14].  

Dekontaminace odpadu patří mezi metodu, která je doporučena pro snížení rizika 

infekčního odpadu před jeho transportem ke konečnému odstranění [28]. Dekontaminace 

je způsob úpravy odpadů za účelem odstranění biologických činitelů, při které se využívají 

metody působení tepla, chemikálií nebo radiace. Je prováděna u tříděného odpadu, 

za použití certifikovaných zařízení založených na parní sterilizaci, horkovzdušné sterilizaci 

apod.  [29]. Typický zástupce nízkoteplotních metod je autoklávování. 

Typy dekontaminačních zařízení:  

1. MediSter 160 (obrázek č.7) 

- dekontaminační cyklus trvá asi 40minut 
- vhodný pro většinu zdravotnického odpadu 
- kapacita zařízení je 400kg za 24 hodin 

- metoda přináší úsporné významné úspory [36]  
-  

2. MediSter 60 (obrázek č.7) 

- dekontaminační zařízení vodné pro menší zdravotnická zařízení 
- dekontaminační cyklus trvá asi 35minut  

- kapacita je 100kg na den [37] 
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Obrázek 7: Dekontaminační zařízení – Medister 160, Medister 60 [38], [39] 

3. Vacumet VDi 101  

- Určen pro dekontaminaci zdravotnického odpadu 

- Dekontaminace probíhá vstříknutím desinfekčního roztoku do pytle. Poté je z 
pracovní komory odčerpán vzduch, pytel je uzavřen zatavením. Desinfekčním 
postřikem je dekontaminován také vnější povrch pytle. Nakonec je do komory opět 
vpuštěn vzduch, jehož tlak pytel i s obsahem silně komprimuje - objem se sníží cca 
na jednu třetinu (obrázek č. 8) [40]. 

 

Obrázek 8: Odpad před a po dekontaminaci [40] 
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Autoklávování  

Principem autoklávu je působení nasycené páry pod tlakem[17]. Autoklávy 

(obrázek č.9) mají funkci jako parní sterilizátory, ale pro dosažení vyšších teplot v nich 

vzniká přetlak [18].  

Sterilizátory zdravotních odpadů pracují s technologií parního prostředí s vysokým 

podtlakem při teplotě až 137°C. Minimální délka sterilizace je 30 min., netrvá déle, jak 

50 minut [41].  

 

Obrázek 9: Autokláv [30] 

4.2 Nespalovací procesy pro infekční odpady 

Procesy dekontaminace infekčního odpadu lze rozdělit do čtyř kategorií: nízko-

termické procesy, chemické procesy, biologické procesy a iradiační procesy. 

Většina nespalovacích technologií pro nemocniční odpady spadá do kategorií 

chemických procesů a nízko-termických procesů. 

Nízko-termické procesy využívají tepelnou energii k dekontaminaci odpadů, 

při teplotě, která nezpůsobuje chemické štěpení molekul, spalování nebo pyrolýzu odpadů. 

Teplota působení se udává v rozsahu 93 – 177°C. Základními principy jsou působení páry 

nebo suchého tepla. U použití suchého tepla není přidávána voda nebo pára. Působení 
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horké páry je základní princip autoklávů. Dezinfekce probíhá působením tepla a páry, která 

vytváří působení mikrovln.  

Středně termické procesy působení se udává při teplotě 177-370°C. Jedná se 

o chemické štěpení organického materiálu [19], [15]. 

Vysoko termické procesy probíhají mezi 540-8 300°C. Řadíme zde spalovny 

odpadů. 

Chemické procesy 

Používají se desinfekční činidla, která zahrnují drcení, promíchávání odpadů, 

aby došlo k dostatečnému kontaktu odpadů s desinfekčním činidlem [15].  

Zvláštním druhem chemického procesu je enkapsulace. V kontejnerech, do nichž 

se odpad shromažďuje, jsou umístěny balíčky s chemikáliemi, které po aktivaci tekutinami 

obalí obsah kontejneru a vytvoří pevné čiré nebo průhledné bloky nebo válce. Metoda 

odpovídá všem požadavkům na manipulaci s odpadem, je bezpečná, avšak finančně 

nákladná [16]. 

Biologické procesy 

Využívají enzymů rozkládající organickou hmotu pro úpravu nemocničních 

odpadů. Pouze pár technologií pro úpravu zdravotnického odpadu je založeno 

na biologických procesech [15]. 

Iradiační procesy 

Zahrnují působení elektronů ze zdroje Cobalt 60 nebo UV záření. Tyto metody 

využívají práci v zakrytém prostoru. Iradiace nemění fyzickou strukturu odpadu 

a je zapotřebí drtiče či jiného rozmělňovacího zařízení [15]. Iradiační procesy řadíme mezi 

vysoce účinné metody dekontaminace [16]. 

 

 



Zdeňka Gajdošová: Nakládání s infekčním zdravotním odpadem  

2011 20 

5 Zneškodnění odpadů ze zdravotnických zařízení 

Prioritní způsob odstraňování odpadu je spalování. Z hlediska ochrany ovzduší 

je nezbytné zajistit spalování ve spalovně odpadů [23].  

Zneškodnění odpadů ze zdravotnických zařízení musí být realizováno v souladu 

s platnou legislativou v odpadovém hospodářství a v souladu s legislativou související 

[25]. 

5.1 Skládkování 

Skládkování infekčního odpadu, nepoužitých léčiv a nebezpečného chemického 

odpadu je v ČR zakázáno. Skládkování odpadů ze zdravotnických zařízení je povoleno 

odpadům spadajícím pod katalogové číslo 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a skladování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, a to pouze u odpadu 

vytříděného a nekontaminovaného. Skládkování odpadů ze zdravotnictví je možné 

po předchozí separaci, destrukci a dekontaminaci [15] , [24].  

5.2 Spalování 

Spalování ve spalovnách je zatím nejvhodnější způsob odstranění zdravotního 

odpadu. Česká republika patří k zemím, kde většina zdravotnického odpadu je spalována. 

Jedná se o spolehlivou a účinnou metodu [15],[20].  

Spalovna (obrázek č. 10) je zařízení, která slouží k hygienicky nezávadné likvidaci 

nemocničního odpadu. Je určená ke spalování nemocničního odpadu o výhřevnosti 8 400 – 

25 000 kJ/kg. Spalovny pracují kontinuálně nebo ve spalovacích cyklech. Teplota 

spalování je regulována v rozmezí 800 – 1200°C. U spaloven se klade požadavek 

na čistotu kouřových plynů a vzniklé odpadní produkty [26], [27].    
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Obrázek 10: Schéma spalovny pro nemocniční odpady[26] 

Druhy zdravotnických odpadů, které je nutné spalovat: 

• Infekční látky 

• Všechny patologicko – anatomické odpady 

• Odpady z dializačních oddělení 

• Ostré předměty 

• Nepoužitá léčiva 

• Chemické odpady 

• Ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit zdraví lidí nebo 
životní prostředí  

• Obvazy, prádlo, oděvy pro jedno použití [14] 
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Klinické odpady jsou rovněž spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů 

i ve spalovnách s ostatními druhy odpadů [21].  

Pro účinné a spolehlivé spalování nebezpečných odpadů se užívají pyrolytické 

dvoukomorové spalovny [16].  

Proces spalování se skládá z fází:  

• Sušení (teplota 50 – 200°C) 

• Odplynění (teplota 250 - 400°C) 

• Zplyňování (teplota 400 - 600°C) 

• Hoření (teplota větší jak 600°C) [44] 
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6 Laboratoř SPADIA LAB a.s. 

Laboratoř SPADIA LAB, a.s. je společnost provozující zdravotnickou laboratoř 

za účelem vyšetření biologického materiálu v oborech klinická biochemie, hematologie 

a trasfúzní lékařství, imunologie a sérologie. Svoji činnost zahájila 2. listopadu 2009. 

Laboratoř j e zaměřena na primární péči zahrnující zejména praktické a ambulantní lékaře. 

6.1 Organizace jednotlivých oddělení 

Klinická biochemie a instrumentální metody - je páteřním oddělením celé 

diagnostické laboratoře. Laboratoř je vybavena nejmodernějšími technologiemi.  

Laboratoř hematologie - vyšetření probíhající v laboratoři je zaměřeno na základní 

a speciální testy z oblasti hematologie, hemostázy a imunohematologie. Vyšetření 

je prováděno na vysoké úrovni, z důvodů moderního vybavení laboratoře např. analyzátor 

pro stanovení krevního obrazu (obrázek č.11) .  

Po odběru krve je nutné infekční odpad uložit do oddělených uzavíratelných nádob, 

popř. do kontejneru pro nebezpečný odpad.  

 

Obrázek 11: Analyzátor pro stanovení krevního obrazu 

Laboratoř imunologie a sérologie - oddělení je zaměřeno na specializované 

laboratorní vyšetření v klinické imunologii a alergologii. Laboratoř je vybavena řadou 

nových, moderních technologií např. Imunologický analyzátor (obrázek č. 12), Blotový 
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automat (obrázek č. 13). Laboratoř imunologie se zabývá diagnostikou pacienta s 

poruchami imunity [42].   

 

Obrázek 12: Imunologický analyzátor 

 

Obrázek 13: Blotový automat 

Laboratoř mikrobiologie - laboratoř klinické mikrobiologie se rozčleňuje 

na laboratoř mikrobiologickou, antibiotické středisko, parazitární laboratoř a laboratoř 

molekulární biologie [42].  



Zdeňka Gajdošová: Nakládání s infekčním zdravotním odpadem  

2011 25 

Odpad vznikající v laboratoři je odpadem infekčním. Použité zkumavky, laboratorní 

kličky, jehly, Petriho misky atd. se odkládají do speciálních shromažďovacích prostředků 

pro infekční odpad a likvidují se ve spalovně.   
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s infekčními odpady 

ve zdravotnictví. V první části jsem se zabývala legislativou, části druhé samotným 

hospodařením s odpady, jejich tříděním, sběrem, shromažďováním, přepravou a následnou 

úpravou zdravotnických odpadů. V práci jsou rovněž popsány sepsány postupy likvidace 

zdravotnického odpadu: skládkování, spalování, dekontaminace. Z uvedených postupů 

je nejvíce užívanější metoda spalování odpadů ve spalovnách.  

Produkce odpadů ze zdravotnických zařízení s rozvojem společnosti roste, nelze 

tudíž předpokládat snížení produkce klinických odpadů.  

Vysoký podíl nebezpečného odpadu vznikajících ve zdravotnických zařízeních v ČR 

je odstraněn spalováním. Na rozdíl od mnoha státu EU máme nízký podíl zařízení 

na dekontaminaci odpadu. Pro zlepšení úrovně nakládání s odpady je nezbytná spolupráce 

všech složek od vládních institucí až po soukromý sektor [6].  

Diagnostická laboratoř Spadia Lab. a.s. v  Moravskoslezském kraji nakládá 

se zdravotnickým odpadem dle platné legislativy. Odpady shromažďují do předem 

stanovených shromažďovacích prostředků, které jsou označeny: názvem odpadu, kategorií 

odpadu, katalogovým číslem, časem a datem, kdy daný odpad vznikl, místem vzniku, 

hmotností odpadu a grafickým symbolem. Shromažďovací prostředky s odpady 

se z pracoviště odstraňuje laboratoř denně a odvoz odpadu po ukončení pracovní doby. 
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