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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá metodami zakládání dekontaminačních ploch pro odstraňování 

kontaminace ropnými látkami ze zemin a to zejména vznikajících při recyklaci 

železničního kameniva. Ve zkratce popisuje dostupné metody biodegradace. Pojednává 

o vlastním návrhu metody mobilní dekontaminační plochy, jejím ekonomickém přínosu 

a také o schopnosti této plochy šetřit životní prostředí. 

Klíčová slova 

C10-C40, biodegradace, bioremediace, ropné látky, dekontaminace, mobilní zařízení 

Abstract 

This Diploma work considers about methods of founding sites for decontamination of soil 

contaminated with oil substances specially appearing during ballast recycling. In a short 

way it describes available methods of biodegradation. It occupies with method of mobile 

decontamination site, about economical and ecological assets. 

Key words 

C10-C40, biodegradation, bioremediation, oil substances, decontamination, mobile 

decontamination site. 

 

  



OBSAH 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE .......................................................................... 1 

2 DEKONTAMINAČNÍ PLOCHY A ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ .................................. 2 

2.1 Charakteristika dekontaminačních ploch ....................................................................... 2 

2.2 Podmínky výstavby ........................................................................................................ 3 

2.3 Biodegradace ................................................................................................................. 4 

2.4 Faktory ovlivňující biodegradaci ................................................................................... 5 

2.5 Biologické postupy aplikované in situ ........................................................................... 5 

2.6 Biologické postupy aplikované ex situ .......................................................................... 8 

3 BIODEGRADACE ROPNÝCH LÁTEK .................................................................... 12 

3.1 Biodegradace ropných látek za aerobních podmínek .................................................. 14 

3.2 Biodegradace ropných látek za anaerobních podmínek .............................................. 16 

3.3 Sanace ropných látek v nesaturované zóně .................................................................. 17 

3.4 Sanace ropných látek v saturované zóně ..................................................................... 19 

3.5 Bioremediační technologie EPS-INOK ....................................................................... 20 

3.6 Mobilní zařízení na zhodnocení odpadu ...................................................................... 22 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ....................................................................................... 23 

4.1 Metodika procesu drcení .............................................................................................. 23 

4.2 Metodika hodnocení a likvidace odpadů ..................................................................... 24 

5 VLASTNÍ NÁVRH ZALOŽENÍ MOBILNÍ DEKONTAMINAČNÍ PLOCHY ....... 27 

5.1 Ekonomické vyhodnocení založení mobilní dekontaminační plochy ......................... 28 

5.2 Konstrukční řešení navrhované plochy ........................................................................ 32 

5.3 Provozní řád navrhované plochy ................................................................................. 37 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 46 

Literatura .............................................................................................................................. 48 

Seznam obrázků ............................................................................................................... 52 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 52 

Seznam příloh .................................................................................................................. 52 

 

  



Seznam zkratek: 

 

BTEX  suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 

C10 - C40 uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule 

PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky  

PCB  polychlorované bifenyly  

TOC  celkový organický uhlík 

DOC  rozpuštěný organický uhlík 

VOC  těkavé organické složky 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Zájem o analýzu a poznání jednotlivých složek životního prostředí, jež nás všechny 

obklopují, patří mezi prioritní a nejsledovanější společenské úkoly jak ve světě, tak i v České 

republice. Výraznou kapitolou tohoto procesu je odstraňování ohnisek antropogenní 

kontaminace horninového prostředí a předcházení jejich vzniku. Do užšího výběru se pak 

zpravidla dostávají metody energeticky nenáročné a k životnímu prostředí šetrné.  

Mezi dnes již všem velmi dobře známé metody znovuvyužití odpadů patří například 

recyklace. Ovšem při jejím průběhu může dojít k zahuštění ropných látek v jemné frakci 

roztříděných zemin. V návaznosti na výsledcích analýz je nutné i toto znečištění odstranit. 

Pro tyto účely je vhodná a v poslední době poměrně dost preferovaná metoda biodegradace.  

Poměrně velmi složitá problematika biodegradací a bioremediací vyžaduje více, 

než je znalost jedné nebo dvou vědních disciplín. Celá řada chemických přeměn 

znečišťujících látek je realizována mikroorganismy, jejichž metabolický potenciál je 

předmětem studia mikrobiologie. Vznikající metabolické produkty jsou izolovány 

a kvantifikovány vysoce specifickými chemickými metodami. O škodlivosti 

kontaminujících látek a vznikajících produktů vypovídají mnohé výzkumy ekologů 

a ekotoxikologů. Studiu kontaminovaných lokalit a návrhu řešení pro jejich dekontaminaci 

se věnují geologové, hydrogeologové a obory ekologického inženýrství.
1
   

Diplomová práce se zabývá všeobecným vymezením pojmu plocha pro 

biodegradace, popisem používaných metod zakládání biodegradačních ploch a na 

konkrétním návrhu nového založení mobilní biodegradační plochy se pokouším na základě 

vlastních zkušeností vyhodnotit ekonomický přínos možnosti znovuvyužití materiálů 

dekontaminovaných přímo na stavbě, čímž lze přispět ke snížení jak ekonomické 

náročnosti celého procesu dekontaminace, tak i negativního vlivu na životní prostředí. 

K dané tématice mám velmi blízko, neboť jsem jako odpadový hospodář staveb na 

železnici takto dekontaminoval tisíce tun zemin kontaminovaných uhlovodíky C10-C40. 

Cílem diplomové práce je vyzdvihnout ekonomický přínos možnosti znovu využít 

materiály původně kontaminované ropnými látkami dále na stavbě. Jelikož se mohou 

liniové stavby považovat za jednorázové respektive opakující se ve velkých intervalech, 

s výhodou by šlo využít mobilní biodegradační plochu pro zvýšení kvality životního 

prostředí při zhodnocování znečištěných zemin při recyklaci železničního kameniva. 
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2 DEKONTAMINAČNÍ PLOCHY A ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ 

Dekontaminace biologickou cestou nabývají v posledních letech na významu. 

V následujících kapitolách se budu zabývat stručnou charakteristikou dekontaminačních 

ploch, způsoby jejich zakládání a vhodností využití jednotlivých technologií při sanaci 

ropných látek.  

2.1 Charakteristika dekontaminačních ploch 

Plochy pro dekontaminaci ropných látek jsou různých tvarů a to zejména podle 

místa, které je k dispozici pro zřízení takovéto plochy. Nejdůležitější roli zde hrají izolace, 

které brání ropným látkám obsaženým v kontaminovaných zeminách v jejich dalším šíření 

do prostředí bez kontaminace. Z hlediska stavebního lze izolace rozdělit do čtyř 

následujících skupin:
2-3

  

1. Izolace proti vodě a vlhkosti (vodotěsné izolace, hydroizolace). 

2. Izolace proti teplu a chladu (tepelné izolace). 

3. Izolace proti chemickým agresivním látkám. 

4. Izolace proti zvuku a otřesům (akustické izolace). 

V mnohých případech však izolační systém splňuje více funkcí zároveň. Například 

izolační hmoty proti agresivním látkám mohou sloužit také při ochraně proti vlhkosti. Pro 

naše účely bych se rád věnoval podrobněji charakteristice protichemických izolací. 

Protichemická izolace je v podstatě nepropustná ochranná vrstva nebo souvrství, 

které poskytuje dekontaminační ploše ochranu před působením spodní vody a především 

zabraňuje šíření chemicky kontaminovaného prostředí do nejbližšího okolí.
2-3

 Úspěšné 

provádění protichemických izolací vyžaduje přesné a ověřené údaje o dlouhodobé 

chemické odolnosti konkrétních izolačních materiálů.  

Již v roce 1964 uvádějí autoři čtyři skupiny prostředků pro použití proti úniku 

agresivního chemického prostředí do okolí:
4
  

 Penetrační nátěry. 

 Izolační fólie.  

 Izolační a spojovací tmely.  

 Vyzdívkové a obkladové materiály.  
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Od té doby technologie výroby daných materiálů velmi pokročily, avšak princip 

zůstává stále stejný. 

2.2 Podmínky výstavby 

Před samotnou žádostí o zřízení dekontaminační základny je nutno prozkoumat 

uvažovanou lokalitu a splnit několik následujících základních podmínek:
5
  

 umístit skládky na pozemky s přesně definovanými hydrogeologickými, 

hydrologickými a geotechnickými podmínkami, 

 těsnění skládky je dimenzováno s ohledem na druh přijímaných odpadů, 

 odplynění skládky je navrženo podle druhu přijímaných odpadů. 

Výstavbě skládky, stejně jako i jiných velkých zařízení na odstraňování odpadů, 

předchází poměrně komplikovaný schvalovací proces přesně vymezený zákonem 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA)
6
, zákonem č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečišťování
7
 (tzv. IPPC), a zákonem č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
8
, po jehož úspěšném zvládnutí 

může investor získat stavební povolení. 

Skládky se dělí do tří následujících skupin:
9
  

 skupina S – inertní odpad, označovaná též jako S-IO, 

 skupina S – ostatní odpad, označovaná též jako S-OO, tato skupina má ještě tři 

podskupiny označované jako S-OO1, S-OO2 a S-OO3, 

 skupina S – nebezpečný odpad, označovaná též jako S-NO. 

Ve vztahu k úrovni terénu se skládky dělí na podúrovňové (v otevřených terénních 

prohlubních do úrovně terénu), nadúrovňové zakládané na úrovni terénu a kombinované 

(se základem pod úrovní terénu a převýšením nad jeho úroveň).  

Speciálním případem jsou skládky podzemní, využívající přirozené nebo uměle 

vytvořené dutiny pod povrchem země. Z hlediska stavebního provedení lze na základě 

zajištění těsnění skládky rozlišovat skládky netěsněné a skládky těsněné přírodním 

materiálem (nejčastěji jílem a bentonitem) nebo syntetickým materiálem (např. folie z PVC 

nebo polyethylenu) či jejich kombinací.  
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Z hlediska časového průběhu skládkové činnosti se skládky dělí na připravované, 

provozované a skládky s přerušenou či ukončenou činností. Zvláštním případem jsou pak 

skládky odtěžované.  

Od skládkové činnosti je nutno odlišit činnost skladovací, která se vyznačuje tím, 

že u všech jednotlivých ukládaných odpadů je možná individuální kontrola a odpady 

mohou být i jednotlivě přemisťovány. V tomto případě se již jedná o úložiště.
10 

2.3 Biodegradace  

Volba vhodné sanační technologie je nejdůležitější proces v celé sanaci, který 

zásadním způsobem ovlivní průběh a výsledky sanačního zásahu.  

Pojem biodegradace se týká všech přirozených procesů, které jsou uskutečňovány 

bakteriemi a vyššími organismy, které vedou k destrukci organických molekul. Organické 

sloučeniny jsou při biodegradaci velmi často úplně rozloženy, takže vznikají anorganické 

sloučeniny uhlíku, dusíku, fosforu, síry a jiných prvků obsažených v původní kontaminující 

látce a tyto jsou pak znovu zařazeny do koloběhu prvků v přírodě. Lze tedy říci, že tato úplná 

biodegradace toxické organické látky, která je známá pod pojmem mineralizace, je přírodě 

velmi prospěšná 
11-15 

Obecné přístupy k procesu biodegradace jsou následující:
12 

 monitorování přirozeného biodegradačního procesu, 

 provádění modifikace prostředí, ve kterém k biologickému procesu dochází 

(přídavek nutrientů, aerace apod.), 

 přídavek mikroorganismů (tzv. bioaugmentace). 

Bioremediace je v podstatě způsobem biodegradace. Může být definována jako 

biologicky katalyzované snížení komplexity chemických sloučenin. Proces bioremediace 

spočívá v akceleraci těchto přirozených biodegradačních procesů nebo v přesně cílené 

biodegradaci. 

Biodegradace však není řešením pro všechny problémy našeho životního 

prostředí
16

. Tak jako jiné technologie i biodegradace a bioremediace jsou limitovány 

typem polutantů, které mohou odstraňovat, fyzikálně-chemickými podmínkami 

a časovými nároky. Pokud je však bioremediační zásah vyhodnocen jako vhodný, pak se 

jedná ve srovnání s fyzikálně-chemickými přístupy o metodu s nízkými náklady.
17 
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2.4 Faktory ovlivňující biodegradaci 

Na odstranění znečišťujících látek z kontaminovaných zemin se významnou 

měrou podílejí rozsáhlé mikrobiální komunity různých bakterií, hub a protozoí, které 

mohou přímo nebo nepřímo rozkládat a využívat jak řadu přirozených organických látek, 

tak také celou řadu látek syntetických.  

Degradační procesy, ve kterých mikroorganismy využívají organické látky, 

mohou být aerobní i anaerobní. K tomu, aby se uskutečnila biodegradace organického 

polutantu v kontaminovaném prostředí, musí být splněny určité předpoklady, za kterých 

dojde k transformaci či mineralizaci organické látky.
1,12-13 

Faktory, které ovlivňují úspěšné použití bioremediačních technologií se řadí do 

následujících skupin:
14

 

 Faktory biologické:  

a) přítomnost organismů, které jsou vybaveny příslušným biodegradačním 

potenciálem (mikroorganismy, rostliny), 

b) schopnost výše uváděných organismů degradovat polutant až pod stanovený 

sanační limit, 

c) biodegradační rychlost, 

d) genetický potenciál organismů, jejich schopnost adaptace a aklimatizace. 

 Faktory fyzikálně-chemické:  

a) struktura kontaminantu, jeho toxicita, biodostupnost a biodegradabilita, 

b) parametry okolního prostředí jako např. koncentrace kyslíku, dusíku, fosforu 

a dalších nutrientů, teplota, hodnota pH, salinita, vlhkost prostředí, přítomnost 

induktoru katabolické dráhy apod. 

c) přítomnost dalších chemických látek, které by na sanované lokalitě potlačovaly 

či zcela znemožňovaly reprodukční a biodegradční aktivitu organismů. 

 Jiné:  

a) cena. 

2.5 Biologické postupy aplikované in situ 

Biologické postupy používané v místě kontaminace (in situ) využívají aktivity 

především autochtonních mikroorganismů. Podpora inokulací vnesenými mikrobiálními 
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kmeny se provádí jen ve zvláštních případech (nedostatečná populace, popřípadě 

kontaminant degradující mikroorganismus není přítomen vůbec), neboť tento zásah sám 

o sobě zvyšuje náklady na prováděnou sanaci. Mezi biologické metody patří bioventing 

a kometabolický bioventing.  

Základní výhodou biologických metod před ostatními je to, že polutanty jsou buď 

rozloženy, nebo biotransformovány na neškodné látky, takže není třeba dalších nákladů na 

likvidaci vydělených polutantů. Dalšími výhodami jsou relativně nízké náklady, možnost 

kombinace několika sanačních technologií a využívání procesů probíhajících běžně 

v horninovém prostředí.
1,12,17

 

Bioventing je sanační nedestruktivní technologie aplikovaná nejčastěji 

v nesaturované zóně půdy. Do půdy je vtlačován vzduch pod tlakem nebo je odsáván ze 

speciálních ventingových vrtů (Obrázek č. 1) v procesu vakuové extrakce.  

 

Obrázek 1: Schéma typického bioventingu
18

 

Bioventing má uplatnění zejména při remediaci uhlovodíků. Vysoký tlak 

vtlačovaného vzduchu (Obrázek č. 2) může však někdy vést k rychlému přechodu 

uhlovodíků do plynné fáze a jejich zpětnému uvolňování do životního prostředí, aniž by 

došlo k biodegradaci kontaminantu přímo v podzemí. Naopak odsátý kontaminovaný 

půdní vzduch je od ventingových vrtů odváděn prostřednictvím systému trubek k sanační 
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stanici. Zde může být čištěn ve filtrech s aktivním uhlím, kde dochází k sorpci plynného 

kontaminantu nebo je čištěn v biofiltrech.
1,13 

 

Obrázek 2: Detail vrtu pro bioventing
5 

Vzduch je pumpován pod zem a odnáší sebou vytěkané kontaminanty. U nejjednodušší 

varianty odcházejí kontaminanty do atmosféry, kde mohou být eventuálně fotodegradovány. 

V kontrolovaných systémech je výstup kontaminovaného vzduchu veden přes filtry s aktivním 

uhlím, případně přes biofiltry.  

Při bioventingu jsou do půdy obvykle vtlačovány menší objemy vzduchu než při 

klasickém ventingu a odsávaný kontaminovaný vzduch obvykle prochází přes vrstvu 

nekontaminované zeminy. Během tohoto prostupu zemina působí jako biofiltr a pomocí 

procesu biodegradace může být odstraňována část nebo všechen polutant. Obvykle však bývá 

nezbytné zařazení další (nadzemní) filtrace vzduchu.
12-14  

Mezi bioremediační metody in situ můžou být zařazeny také fytoremediace 

a rhizoremediace. Fytoremediace je využití nejrůznějších rostlinných druhů při degradaci, 

extrakci či imobilizaci látek kontaminujících půdu či vodu. V reálných situacích nelze 

nikdy uvažovat samotnou fytoremediaci jako takovou, nýbrž vždy v souvislostech 

s ostatními mikroorganismy v kořenové oblasti, v takzvané rhizosféře. Novou variantou je 

možnost využití geneticky modifikovaných rostlin (GMO), připravených na míru potřebám 

určité lokality. Mezi její nevýhody však patří délka samotné fytoremediace v porovnání 

s ostatními fyzikálně-chemickými metodami.
17,19
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2.6 Biologické postupy aplikované ex situ 

Technologie čištění kontaminovaných pevných materiálů po vytěžení (kontaminované 

zeminy vzniklé například při recyklaci železničního kameniva, sedimenty), demolicích 

či vnikajících při technologických procesech obsahují postupy založené na fyzikálních, 

chemických ale i biologických principech.  

Čištění sypkých materiálů ex situ biologickými metodami využívá ve velké většině 

aerobních procesů, tedy podmínek, při nichž je finálním příjemcem elektronů kyslík. 

Hlavní nevýhodou aerobních procesů je nutnost dodávat kyslík, která je spojená se 

spotřebou energie. Výhodou těchto procesů je především mnohem vyšší rychlost 

biodegradace ve srovnání s procesy anaerobními. Hlavním zdrojem kyslíku pro 

biodegradace všeobecně je neupravený vzduch. Používání látek uvolňujících kyslík, 

popřípadě peroxidu vodíku je ekonomicky příliš náročné.
14,17

 

Běžně je destrukce uhlovodíkových molekul prováděna metodami ex situ mezi 

které patří zejména:
1,13,17 

 záhonový způsob, „land farming method“, 

 kompostování,  

 bioremediace v kalu. 

Záhonový způsob, takzvaný „land farming method“, je dekontaminační 

technologie, která je vždy realizována na zabezpečeném prostoru, jenž má oficiální 

statut „biopole“. Po úpravě zeminy (homogenizace, vylehčení, obohacení o živiny, 

úprava vlhkosti) je případně provedena inokulace rozstřikem bakteriální suspenze 

z bioreaktoru (Obrázek č. 3). Dodávka kyslíku je zajištěna obracením, orbou ap.
18,20-21 

 

 

Obrázek 3: Příprava zeminy pro dekontaminaci ex situ
1
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Kompostování (Obrázek č. 4) je technologie, kde se kontaminovaný materiál 

míchá s organickým materiálem (sláma, piliny, kůra aj.) a je obohacen o nutrienty. 

Následně je materiál uložen do vysokých hromad, které jsou pravidelně vlhčeny 

a vzdušněny. Kompostování je nejčastěji prováděno při teplotě mezi 50 a 60 °C.
22 

 
Obrázek 4: Velkokapacitní kompostárna 

1
 

Bioremediace v kalu je využívána nejen pro ex situ čištění kontaminovaných půd, ale 

i kalů samotných nebo sedimentů. Tento způsob degradace může probíhat přímo v lagunách 

nebo ve speciálních reaktorech. Metoda v reaktoru je vhodná zejména pro kontaminace, kde 

vznikají nebezpečné meziprodukty či nebezpečné plynné sloučeniny, jejichž produkce může 

být v reaktoru snadno monitorována. Bioremediací v kalu mohou být odbourávány například 

nebezpečné fenoly a kresoly. 

Mezi další metody lze zařadit zejména:
23 

 biolože „bed reactor“, 

 kalové reaktory, 

 bioloužení zemin, 

 kometabolismus, 

 bioreaktor, 

 biofiltr. 

Biolože neboli „bed reactor“, je umístěn vždy v hale opatřené filtračním systémem 

pro jímání a odstranění vznikajících těkavých látek. Kontaminovaná půda nebo kal je 

umístěn do uzavřené vany s odvodněním, které odvádí nebezpečný výluh k dalšímu 
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zpracování v bioreaktorech. Kontaminovaná půda je provzdušňována, zavlažována, 

obohacována o chybějící živiny či mikroorganismy.  

Kalové reaktory se využívají pro kontaminované půdy, kaly nebo sedimenty. Kal je 

míchán a vzdušněn. Většina reaktorů využívá ke své činnosti uměle připravené směsi 

mikroorganismů. Výhodou bioreaktoru je velmi dobrá kontrola všech faktorů ovlivňujících 

biodegradaci (koncentrace kyslíku, nutrientů, hodnota pH apod.). Je možné udržovat stabilní 

teplotu tak, aby se projevila zvýšenou rychlostí biodegradace znečišťující látky.
23-24 

Bioloužení zemin je metoda biologického loužení zemin a tvoří v podstatě přechod 

mezi metodami biologického a chemického čištění. Jedná se především o technologii 

používanou pro zeminy kontaminované především těžkými kovy.
11 

Kometabolismus je mikrobní transformace, kdy je kontaminant rozkládán široce 

působícími enzymy za přítomnosti jiného substrátu (např. chlorované alkeny s výjimkou 

perchlorethylenu, působením oxygenas metabolismu oxidace methanu, amoniaku, nebo 

aromátů).
12 

Bioreaktor slouží k mikrobní biochemické oxidaci (kyslíkem) v ideálně míchaném 

reaktoru (hydrodynamicky nebo pneumaticky) za téměř optimálních podmínek 

(homogenita, vysoká konverze hmoty, optimální hodnota pH, nutrienty, kyslík). 

Biofiltr (mokrý) se využívá při mikrobní oxidaci (kyslíkem) v prostředí biofilmu 

s vysokou koncentrací biomasy a schopností simultánních procesů za téměř optimálních 

podmínek (hodnota pH, nutrienty, kyslík).
20,23-24 

Pro provádění uvedených technologií je tedy možné využívat přirozeného 

osídlení, nebo pro zvýšení rychlosti degradace se používají vybrané druhy 

mikroorganismů, případně jejich vhodné kombinace. Z hlediska biologického jsou 

výhodnější technologie využívající směsi mikroorganismů, protože ty jsou v prostředí 

podstatně stabilnější a odolnější vůči tlaku vnějšího prostředí. Je nutné však upozornit na 

to, že pro biodegradační procesy není možné používat jakékoli mikroorganismy.  

Základní podmínkou je, aby nebyly patogenní ani potenciálně patogenní pro 

člověka. Dalším předpokladem je, že mikroorganismy nesmí produkovat žádné 

nebezpečné toxické látky jako metabolické produkty a dále, že mikroorganismy nesmí 

být nijak geneticky modifikovány 
11-12,14,17,23 
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V České republice vydává povolení k použití mikroorganismů v dekontaminačních 

technologiích hlavní hygienik České republiky, na doporučení Státního zdravotního 

ústavu. V dalších kapitolách se zaměřím zejména na biologické sanační metody využitelné 

při dekontaminaci zemin, neboť je využívám při své práci při odstraňování kontaminace 

ropnými látkami z úkapů z lokomotiv popřípadě z úniků při mazání pohyblivých částí 

výhybek. 

Podle zavedenosti lze technologie na odstranění ropných látek dělit na:
25

  

 Technologie ověřené, kdy se jedná o zavedené a dlouhodobě ověřené technologie, 

kde je podrobně znám nejen technologický postup a účinnost, ale také případné 

nedostatky a omezení. U zemin je to zejména venting in situ, biodegradace ex situ 

a solidifikace/stabilizace ex situ. 

 Technologie vznikající jsou technologie, které jsou sice známé, ale dosud 

dlouhodobě neodzkoušené (např. air sparging, biodegradace in situ, parní air 

sparging, termální venting). 

 Technologiemi experimentálními jsou v České Republice například vitrifikace 

in situ, elektrokinetické metody apod.  
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3 BIODEGRADACE ROPNÝCH LÁTEK 

Během posledního století nároky na využití ropných uhlovodíků, jako možného 

zdroje energie a suroviny pro chemický průmysl, značně vzrostly a jejich světová produkce 

se v roce 2009 pohybovala dle statistiky British Petroleum okolo 3 800 milionů tun 

za rok.
26

  

Úniky do světových moří činí 0,1 % celkového objemu. Tyto ztráty však nejsou 

způsobeny pouze medializovanými haváriemi tankerů, ale zejména úniky ze 

zpracovatelského průmyslu, průsaky z transportních systémů nebo zásobních tanků 

a vypouštěním znečištěných odpadních vod.
27 

Přibližně od osmdesátých let dvacátého století je známo, že některé 

mikroorganismy jsou schopny degradovat ropné uhlovodíky a využívat je jako jediný zdroj 

energie a uhlíku pro svůj růst. Mikroorganismy vybavené touto schopností jsou obvykle 

v přírodě běžné a není tedy obvykle nutné kontaminované místo obohacovat dalšími 

speciálními kulturami.
12,17,23

 

Nejvhodnější postup biodegradace při likvidaci ropných uhlovodíků začíná 

mikrobiologickou a chemickou charakterizací místa, popřípadě odpadu, který má být 

sanován. Chemická analýza zahrnuje zjištění koncentrace nutrientů a vyhodnocení faktorů, 

které by mohly negativně ovlivnit mikrobní růst. Pomocí mikrobních testů je zjištěno 

celkové množství aerobních bakterií a počet bakterií degradujících ropné uhlovodíky. 

V půdách je dále proměřena jejich propustnost pro kyslík.
14  

Na základě těchto parametrů je pak vybrána nejvhodnější a nejméně nákladná 

strategie vedoucí k dosažení určených sanačních limitů. Obvykle se volí kombinace 

fyzikálně-chemických metod s biologickými. V prvé řadě je nutno kontaminant znehybnit, 

aby nebyl roznášen dále do okolí. Toto je zajištěno použitím různých mechanických bariér 

(cementové, bentonitové bariéry) anebo tzv. dynamickou bariérou (čerpání kontaminovaného 

podílu a spodních vod ven z kolektoru). Teoreticky by dostatečně dlouhé čerpání mělo být 

schopno odstranit všechen kontaminant, ale ve skutečnosti by se jednalo o proces velmi 

zdlouhavý a neekonomický.
14-15,23 

Těkavé kontaminanty, které jsou nemísitelné s vodou, mohou být odstraňovány 

z nesaturované zóny pomocí ventingu.  
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Jedním z prvních rozsáhlejších projektů bioremediace ropných uhlovodíků byl 

projekt realizovaný U.S. Air Force v roce 1993 v Utahu. Jednalo se o čištění půdy 

kontaminované 27 000 galony leteckého petroleje bioventingem. Během osmnácti měsíců 

došlo ke snížení koncentrace výše uvedeného kontaminantu z 900 mg/kg zeminy na méně 

než 10 mg/kg zeminy. V průběhu bioventingu bylo zjištěno, že přibližně 60 % 

kontaminantu vytěkalo a zbylých 40 % bylo odstraněno biodegradací.
27

 

Podle cíle, respektive technologické funkce, lze sanační technologie pro ropné látky 

rozdělit na:
25 

 Izolace kontaminovaného horninového prostředí. Tento proces sice neodstraňuje 

(buď vůbec ne, anebo ne v první fázi) vlastní znečištění, ale brání vložením 

mechanické nebo hydraulické překážky šíření kontaminace v nesaturovaném pásmu 

anebo podzemní vodě do dosud čistého prostředí. 

 Částečná dekontaminace horninového prostředí, kdy se v této fázi dekontaminují 

a izolují pouze ohniska znečištění. 

 Úplná dekontaminace (revitalizace) horninového prostředí. V tomto případě jde 

obvykle o kombinace několika sanačních technologií. Jedná se proto o nákladnou 

a dlouhodobou záležitost. 

Při sanaci železničního svršku jsou tyto tři kroky spojeny v jeden a to odtěžením 

kontaminovaného materiálu a jeho umístěním na dekontaminační plochu. Úplná 

dekontaminace proběhne následně, podle venkovních podmínek a obsažených kontaminantů.  

Podle místa sanace ropných látek lze metody dělit na
12

: 

 Metody in situ, které probíhají přímo v horninovém prostředí. V nesaturovaném pásmu 

je nejčastější metodou biodegradace, venting a bioventing, eventuálně promývání. 

 Metody ex situ, sanace probíhá na povrchu terénu, proto je nutným předpokladem 

dodání kontaminovaného materiálu do předmětného čistícího zařízení. Metody 

ex situ se dále dělí na on site a off site metody. 

 Metody pomocné pomáhají zlepšit odstraňování nebo degradaci kontaminantů. 

Obvykle slouží ke zlepšení propustnosti prostředí, k odčerpávání, odsávání nebo 

naopak dotaci dekontaminačních roztoků do těžko přístupných míst. 

Materiál kontaminovaný ropnými látkami lze odstranit z místa znečištění a to 

nejčastěji odtěžením kontaminovaných zemin. Poté následují čistící procesy již na povrchu 
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terénu. Druhou možností je pak rozklad kontaminovaného materiálu biologickými nebo 

fyzikálně-chemickými pochody, kdy dojde k destrukci či mineralizaci kontaminantů 

(biodegradace, bioventing, spalování, katalytická oxidace). Poslední je možnost izolace, 

případně fixace kontaminantu. Fyzikální nebo fyzikálně-chemické zachycení kontaminantu 

do zeminové či jiné matrice (např. solidifikace, enkapsulace, vitrifikace). 

Při výběru vhodné sanační technologie pro odstranění ropných látek je obvykle 

možné volit z několika variant vhodných pro dekontaminaci znečištěného území. 

Nejčastěji jsou užívány sanační metody fyzikálně-chemické nebo biologické, přičemž 

právě biologické metody přinášejí řadu výhod, např. velkou flexibilitu biologických 

systémů, možnost provádění technologie in situ a v neposlední řadě nízkou cenu 

(viz Tabulka č. 1).
14-15

 

Tabulka 1: Ekonomické výhody biodegradací
28 

Aplikace 
Fyzikálně-chemické 

přístupy 
Bioremediace 

Ušetřené 

náklady 

Odstranění ropných 

uhlovodíků z půdy 

Vytěžení a uskladnění na 

skládce; náklady 3 mil. $ 

Bioventing; náklady 

0,2 mil. $ 
2,8 mil. $ 

Odstranění chlorovaných 

uhlovodíků z industriální zóny 

Vytěžení a uskladnění na 

skládce; náklady 15 mil. $ 

Bioventing; náklady 

2 mil. $ 
13 mil. $ 

Odstranění mnohočetného 
Fyzikální zachycení; 

náklady 25 mil. $ 

In-situ odstraňování; 

náklady  

5 mil. $ 

20 mil. $ 

3.1 Biodegradace ropných látek za aerobních podmínek  

Alifatické uhlovodíky jsou hlavní součástí ropy, ropných produktů a jsou také 

obsaženy v různých rostlinných a živočišných buňkách. Tyto látky se využívají již delší dobu 

jako netradiční substrát pro nárůst biomasy mikroorganismů. Studium jejich biodegradací 

jako polutantů životního prostředí se intenzivně sleduje během posledních desetiletí.  

Využití mikroorganismů při degradacích olejových odpadů bylo extenzivně 

studováno již koncem sedmdesátých let Atlasem a Barthou (in Rauch 1996). Schopnost 

utilizace uhlovodíků jako růstových substrátů byla popsána u mnoha mikroorganismů.  

Většina mikroorganismů odbourává alkany na odpovídající alkoholy oxidací 

terminálního methylu. Tato reakce je katalyzována hydroxylasovým (monooxidasovým) 

systémem. Nejlépe byly popsány dále popsanými dvěma systémy.
29

 

Systém Pseudomonas oleovorans který je spojen s rubredoxinem a vyžaduje 

pyridinové nukleotidy a ionty železa. Alkanhydroxylasa z Pseudomonas putida (oleovorans) 
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je třísložkovým proteinovým systémem. Přenos elektronů z NADH k aktivnímu centru 

membránově vázané hydroxylasové složky systému je zprostředkován NADH:rubredoxin 

reduktázou a rubredoxinem. NADH:rubredoxin reduktáza je velmi podobná 

NADH:putidaredoxin reduktáze systému cytochromu P450 CYP101 a flavoproteinovým 

oxidoreduktasám jako jsou glutathionreduktasa, p-hydroxybenzoáthydroxylasa 

a lipoamiddehydrogenasa.
19

 Průběh reakce katalyzované alakanhydroxylasou je zjednodušeně 

popsán v následujícím schématu: 

R-CH3 + O2 + NADH + H
+
 = R-CH2OH + NAD

+
 + H2O 

Systém popsaný u Corynebacterium a Candida tropicalis spojený s cytochromem 

P-450 lze zjednodušeně popsat následovně: 

R-CH3 + O2 + NAD(P)H + H
+
 = R-CH2OH + NAD(P)

+
 + H2O 

Alkany jsou utilizovány řadou mikroorganismů, jelikož z hlediska jejich chemické 

struktury jsou podobné mastným kyselinám a rostlinným parafinům, které jsou v přírodě 

všudypřítomné. Z tohoto pohledu jsou alkany považovány za jedny z nejsnadněji 

biodegradovatelných uhlovodíků.  

Při odbourávání alkanů dochází k inkorporaci jednoho nebo dvou atomů kyslíku za 

vzniku příslušného alkoholu nebo hydroperoxidu. Konečným produktem obou 

metabolických drah jsou mastné kyseliny.  

Obecně jsou nejlépe odbourávány středně dlouhé řetězce (C10-C24). Delší řetězce jsou 

utilizovány hůře především z důvodu jejich nízké rozpustnosti ve vodě a tudíž obtížnější 

separaci z kontaminovaného materiálu. Na druhou stranu alkany s kratším řetězcem jsou 

poměrně dobře rozpustné ve vodě, ale vůči buňkám vykazují toxické účinky. Narušují zejména 

integritu a fluiditu buněčných membrán.
12-13,17,23

 

Alkeny jsou odbourávány stejným způsobem jako alkany s tím rozdílem, že může 

dojít k reakci na dvojné vazbě za vzniku primárního nebo sekundárního alkoholu nebo 

epoxidu. Každý z těchto produktů je následně oxidován na příslušnou mastnou kyselinu. 

Ojediněle se vyskytuje i subterminální oxidace n-alkanů na sekundární alkoholy, 

které představují úplně odlišný mechanismus degradace. Byla popsána u některých druhů 

mikroorganismů (Aspergillus, Fusarium a Bacillus sp.) a také při oxidaci tridekanu 

bakteriemi Pseudomonas aeruginosa a Pseudomonas multivorans.
29-30
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Zjednodušeně lze tento proces oxidace tridekanu popsat následující rovnicí: 

CH3(CH2)9CH2CH2CH3→CH3(CH2)9CH2CH(OH)CH3→CH3(CH2)9CH2COCH3→ 

→CH3(CH2)9CH2OCOCH3→CH3(CH2)9CH2OH + HOOCCH3 

Alicyklické uhlovodíky jsou součástí surové ropy (20 - 70 %) a jsou nalézány 

všude v přírodě jako například v rostlinných olejích a parafínech, mikrobních lipidech 

a také pesticidech. Je známo, že neexistuje žádný vzájemný vztah mezi schopností 

utilizovat n-alkany a schopností plně oxidovat cykloalkany. Nejčastěji jsou alicyklické 

uhlovodíky degradovány pomocí symbiotických kmenů. 

Velká škála bakterií a hub je schopna přeměny aromatických uhlovodíků, ať už 

částečné nebo úplné. Za přístupu vzduchu u bakterií většinou dochází nejprve 

k hydroxylaci aromátů, která zahrnuje především zakomponování kyslíku do molekuly. 

Nejčastěji vzniká cis-dihydrodiol, který je pak následně rearomatizován na katechol. 

Kruh katecholu je rozštěpen buď mezi dvěma hydroxylovými skupinami (ortho cesta) 

nebo vedle jedné z hydroxylových skupin (metha cesta).  

Eukaryotní mikroorganismy zapracují jeden atom molekulárního kyslíku do 

aromátu a zároveň redukují druhý na vodu. Výsledkem je vznik aren oxidu Následně 

může docházet buď k adici vody za vzniku trans-dihydrodiolu anebo dojde k isomeraci 

aren oxidu a vznikne tak fenol, který se zúčastňuje dalších reakcí 
12,29-30 

3.2 Biodegradace ropných látek za anaerobních podmínek 

Anaerobní podmínky jsou běžnou součástí našeho prostředí. Nejčastěji se dají 

nalézt ve vodním prostředí nebo sedimentech. Také v neaerovaných půdách lze nalézt 

místa s nízkou koncentrací kyslíku nebo zcela bez kyslíku. V nepřítomnosti kyslíku jsou 

organické sloučeniny mineralizovány díky anaerobní respiraci, kdy se terminálním 

akceptorem elektronů stávají jiné látky než kyslík jako například dusičnany, sírany, Mn
4+

, 

oxid uhličitý. 

Nasycené alifatické uhlovodíky jsou degradovány za anaerobních podmínek 

pomaleji, nicméně nenasycené uhlovodíky, alifatické alkoholy a ketony jsou snadněji 

biologicky odbourávány za nepřístupu vzduchu. Pravděpodobná degradační dráha pro 

odbourávání nenasycených uhlovodíků vede přes hydrataci dvojné vazby na příslušný 

alkohol, s další oxidací na keton nebo aldehyd a dále na mastnou kyselinu.
23,29
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Obdobně jako u alifatických uhlovodíků i aromáty mohou být kompletně 

degradovány za anaerobních podmínek, ale tento proces je pomalejší ve srovnání 

s aerobní degradací.  

Anaerobní mineralizace aromátů často vyžaduje směsnou mikrobní komunitu, 

která vzájemně spolupracuje, ačkoliv každý mikroorganismus může vyžadovat různý 

redoxní potenciál. Například úplná mineralizace benzoátu může proběhnout za účasti 

anaerobního degradéra benzoátu ve směsné kultuře s methanogeny a sulfát redukujícími 

bakteriemi. Počáteční transformace v takových systémech jsou často prováděny 

fermentativně a jejich výsledným produktem pak bývají aromatické kyseliny, které jsou 

dále transformovány na acetát, oxid uhličitý a formiát. Tyto malé molekuly mohou být 

dále utilizovány methanogeny.
12,23,29

 

Dosud není zcela prostudováno a vysvětleno, jak tato spolupracující komunita řeší 

problém s požadavkem na různé redoxní potenciály v těsné blízkosti. Vypadá to, že vyšší 

redox potenciály jsou vyžadovány pro degradaci komplexnějších substrátů jako je 

například benzoát. Menší organické kyseliny nebo alkoholy jsou pak degradovány 

za nižšího redoxního potenciálu. V některých případech lze nejlepších výsledků dosáhnout 

při použití sledu anaerobní/aerobní 
12,23,27 

3.3 Sanace ropných látek v nesaturované zóně 

Mezi technologie používanými pro sanaci znečištění ropnými látkami, se rozlišuje 

podle toho, zda jsou určeny pro nesaturovanou či saturovanou zónu. Čištění 

kontaminované nesaturované zóny a dalších pevných materiálů zahrnuje širokou škálu 

fyzikálních, chemických a biologických postupů, někdy používaných v kombinaci nebo 

k podpoře jiných sanačních technik.
12,17,23 

Přehled nejvýznamnějších metod používaných 

pro odstraňování znečištění nesaturované zóny u nás i v zahraničí je uveden v následující 

Tabulce č. 2.  

Tabulka 2: Základní metody pro odstraňování znečištění v nesaturované zóně.
31 

Technologie NEL/PAH 

Biodegradace podmíněně vhodná 

Solidifikace podmíněně vhodná 

Venting nevhodná 

Bioventing podmíněně vhodná 

Promývání podmíněně vhodná 
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Pokračování tabulky č. 2 

Technologie NEL/PAH 

Detergenty podmíněně vhodná 

Chemická úprava nevhodná 

Elektrokinetické metody nevhodná 

Spalovny vhodná 

Skládkování podmíněně vhodná 

Kompostování nevhodná 

Enkapsulace podmíněně vhodná 

Termická extrakce a desorpce podmíněně vhodná 

Standardními metodou pro odstraňování ropných látek z nesaturované zóny 

horninového prostředí je venting, který lze provádět jak in situ (častější případ), tak 

také ex situ. Uplatňuje se zejména pro vyšší stupeň kontaminace a nízkou propustnost 

horninového prostředí, kdy v původním uložení zeminy není zaručena dostatečná 

účinnost desorpce.  

Při velkém rozsahu znečištění bývá ekonomicky výhodná metoda propařování, 

termické desorpce, která se uplatňuje pro současnou dekontaminaci nesaturované 

i saturované zóny. Tato metoda spočívá v prohřátí ohniska kontaminace vháněnou horkou 

párou, které umožní přechod kapalného kontaminantu do plynné fáze a desorpci 

kontaminantu vázaného na pevnou fázi. Kontaminant je pak zachycován stejně jako 

v případě ventingu. Kvůli vysokým investičním nákladům je vhodné metodu používat jen 

pro velký rozsah kontaminace.
31 

Pro dekontaminaci zemin znečištěných nepolárních extrahovatelných látek (NEL) 

ale také polyaromatických uhlovodíků (PAHs) jsou používány biodegradační a termické 

metody uplatňované ex situ. Pro použití biodegradace je limitující stupeň znečištění 

a složení biopreparátu, které umožňuje rozklad těchto látek. Totéž platí i pro bioventing, 

kdy je nutno počítat s nižší účinností metody zejména pro PAHs s více kondenzovanými 

aromatickými jádry.
12,20

  

Termická likvidace (přepálení) je použitelná univerzálně. Ekonomicky je výhodná 

až pro takový stupeň znečištění, kdy biodegradace již neumožňuje dosáhnout cílových 

parametrů a skládkování brání legislativní omezení. V závislosti na stupni znečištění lze 

vzhledem k nízké mobilitě, zejména PAHs s více kondenzovanými aromatickými jádry, 

uplatnit i skládkování a imobilizační metody.
12,31 
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Enkapsulace a solidifikace ropných látek in situ se používají poměrně zřídka, 

protože nejde o konečnou likvidaci znečištění na lokalitě. Solidifikace se používá 

především jako předúprava kontaminovaného materiálu před jeho uložením na skládku.  

Promývání, případně i s použitím detergentů je možné pouze jako komplexní 

sanační metoda pro současné odstraňování kontaminantu z nesaturované i saturované 

zóny a její použití je závislé na daných hydrogeologických podmínkách. Termickou 

desorpci lze při nižší mobilitě kontaminantu uplatnit pouze v provedení ex situ 

a vzhledem k nutnosti dosažení vysokých teplot většinou není ekonomicky 

výhodná.
1,12,17,23,31

 

3.4 Sanace ropných látek v saturované zóně 

K rozlišení vhodnosti využití sanačních technologií pro odstraňování kontaminantů 

v saturované zóně je především zapotřebí zjistit, zda je nutno sanaci provádět in situ, tedy 

v původním uložení zemin a hornin anebo ex situ, kdy odstranění či imobilizaci 

kontaminantu předchází odtěžení znečištěných materiálů a jejich přeprava, na místo jejich 

úpravy, jak již bylo popsáno výše.
12-14

 

Přehled nejvýznamnějších metod používaných pro odstraňování znečištění 

saturované zóny u nás i v zahraničí je uveden v Tabulce č. 3.  

Tabulka 3: Základní metody - saturovaná zóna
31 

Technologie NEL/PAH 

Gravitační oddělení vhodná při přítomnosti fáze 

Adsorpce vhodná 

Stripování nevhodná 

Airsparging nevhodná 

Chemické postupy nevhodná 

Biodegradace podmíněně vhodná 

Destilace podmíněně vhodná 

Energie záření podmíněně vhodná 

Ohřev podmíněně vhodná 

Propustné reakční bariéry nevhodná 

Pro dekontaminaci saturované zóny se uplatňují převážně metody in situ. V případě 

vysokého stupně znečištění polyaromatickými uhlovodíky (např. přítomnost fáze dehtu) se 

postupuje stejně jako v případě nesaturované zóny metodami ex situ, tedy dochází 
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k odtěžení kontaminovaného materiálu, s kterým je pak podle stupně kontaminace 

nakládáno způsoby popsanými v předchozím textu.
12-13,23 

V současnosti se zkoušejí pro sanaci ropných látek také chemické postupy a reakční 

propustné bariéry. Chemickou oxidaci lze uplatnit při aplikaci oxidantů in situ. Používají se 

následující oxidační činidla: peroxid vodíku, ozon, manganistan draselný, Fentonovo činidlo 

(manganistan draselný a železnatý ion jako katalyzátor) a peroxon (směs peroxidu vodíku 

a ozonu). Jejich použití závisí na kvalitativním složení kontaminace, hydrogeologických 

a geochemických podmínkách dané lokality. Na stejném principu jsou založeny propustné 

reakční bariéry, které obsahují speciální formu železa, které funguje jako katalyzátor. V České 

republice se zatím reakční bariéry nepoužívají, jejich využití je známo pouze v zahraničí.
31

 

Ostatní zmíněné metody jako destilace, energie záření a ohřev se pro energetickou 

náročnost v České republice v rámci sanačních metod také nepoužívají.  

Promývání detergenty pro rychlejší desorpci málo mobilních kontaminantů je 

rovněž využíváno velmi zřídka vzhledem k toxicitě většiny dostupných přípravků. Metodu 

proto nelze kombinovat s biodegradačními postupy.
31

 

3.5 Bioremediační technologie EPS-INOK 

Sanační technologie EPS-INOK využívá aktivity konkrétních degradujících 

alochtonních (vnesených) mikroorganismů ke změně kontaminujících látek vedoucích 

k úplné mineralizaci znečišťujících látek na anorganické látky tj. v přírodě se běžně 

vyskytující oxid uhličitý a vodu.  

Technologie využívá vybrané již otestované bezpečné mikrobiální kmeny 

(Gordonia terrae, Pseudomonas putida, Rhodococcus coprophilus, Raltsonia eutropha, 

Variovarax paradoxus), které dokáží využívat sanované znečištění jako zdroj uhlíku 

a energie pro svůj růst. Tyto vybrané mikroorganismy jsou pomnoženy/stimulovány 

a následně pak jako inokulum („INOK“) aplikovány do čištěných prostorů.  

Technologie je aplikována v těch případech, kde je nedostatečné množství aktivní 

autochtonní mikroflóry např. u znečištění vzniklého v nedávné době nebo tam, kde existuje 

nějaké fatální omezení pro autochtonní mikroflóru nebo tato mikroflóra nemá dostatečný 

potenciál dostatečně rychle odstranit znečištění resp. směs kontaminujících látek.  

Součástí technologie je samozřejmě monitorování a přívod kyslíku, základních 

nutrientů, odstranění nevhodných podmínek prostředí apod. Tyto limitace musí být vždy 
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odstraňovány tak, aby se dosáhlo maximální aktivity mikroorganismů degradujících 

přítomné znečištění na konkrétní lokalitě v požadovaných nebo projektovaných 

kvalitativních, kvantitativních a časových parametrech. Dostatečné pomnožení alochtonní 

mikroflóry je tak základní podmínkou úspěšné bioremediační činnosti, které jsou podřízeny 

všechny níže uvedené podmínky. Konkrétní mikrobiální kmen (nebo konsorcium několika 

kmenů) je vybrán především v závislosti na kvalitě sanovaného kontaminantu.  

Uvedené mikroorganismy patří podle hodnotících kritérií Světové zdravotnické 

organizace (WHO) do skupiny s malou pravděpodobností vyvolat onemocnění u lidí nebo 

zvířat. Jednotlivé taxony jsou uchovávány v podobě čistých kultur. Výběr nejvhodnějších 

mikroorganismů umožňuje připravit biologický činitel (ad hoc) pro dosažení optimální 

účinnosti technologie.  

Všechny mikroorganismy jsou schopné růstu v prostředí obsahujícím pouze 

základní minerální živiny (N, P) a jimi degradované uhlovodíky (zdroj uhlíku a energie). 

Mikroorganismy mají sníženou citlivost ke změnám teploty a hodnoty pH prostředí. 

Nebyly zaznamenány vzájemné kombinace mikroorganismů, u nichž by se projevoval 

výraznější antagonismus. Kultivace probíhají v jednotlivých stupních: laboratorní kultivace 

(první stupeň sterilní), provozní kultivace (druhý stupeň pracovní). Pro získání větších 

objemů preparátu je nutné zařadit příslušný počet pracovních kultivačních stupňů.
32 

V následující Tabulce č. 4 jsem provedl porovnání cen dvou často používaných 

metod při sanacích zemin kontaminovaných ropnými látkami. Pro srovnání jsem použil 

cenových relací na skládkách a od firmy EPS, s.r.o. která se zabývá biodegradací. 

U nákladů na skládkování jsem vycházel ze zákona o odpadech
10

 kde je minimální 

poplatek stanoven na 6 200 Kč. Marže skládek jsou pouze orientační. 

Tabulka 4: Porovnání cenových hladin při využití metod skládkování a biodegradace 

Objem 

zemin 

t 

Skládkování Biodegradace 

≤1 000 

Za 1 t minimálně 6 200,- Kč  

(poplatek podle zákona o odpadech
10

 + marže skládky cca 500,- Kč) 

Celkové náklady ve výši: 6,7 mil. Kč 

Za 1 t 700-800,- Kč 

Celkové náklady:  

cca 0,8 mil Kč 

Úspora  
ve výši cca 6 mil. Kč 

≥10 

000 

Za 1 t minimálně 6 200,- Kč  

(poplatek podle zákona o odpadech
10

 + marže skládky díky 

množství cca 50,- Kč) 

Celkové náklady ve výši: 63,2 mil. Kč 

Za 1 t 700-800,- Kč 

Celkové náklady  
cca 8 mil Kč 

Úspora ve výši cca 

55 mil. Kč 
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3.6 Mobilní zařízení na zhodnocení odpadu 

V polovině devadesátých let minulého století se k nám po otevření hranic pomalu 

začala prosazovat recyklace. Dnes již běžně používané slovo v té době skoro nikdo neznal 

a bylo těžké přesvědčit investory, aby tuto metodu preferovali. Postupné zpřísnění zákona 

o odpadech a zvýšené náklady se skládkování však nakonec investory donutily hledat nové 

postupy. Recyklace tak měla otevřené dveře. 

Díky vývoji a využívání vysoce sofistikovaných metod se ukazuje, že recyklace 

nejenže snižuje náklady na odpady, ale zároveň poskytuje vhodný druhotně využitelný 

materiál jako náhradu za horniny. Bylo však nutno vyřešit problém s dostupností 

recyklačních ploch, jelikož právě kilometrická vzdálenost a náklady na přepravu stále 

limitovaly využívání recyklace. K tomuto účelu se dají s výhodou využívat mobilní 

recyklační linky. Tyto jsou primárně určeny k přemisťování, proto by bylo velmi výhodné 

mít možnost zřídit mobilní dekontaminační plochu. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

K volbě tématu diplomové práce jsem přistoupil na základě svých vlastních 

zkušeností. Již od roku 2002 se pohybuji na koridorových stavbách nejdříve v České a nyní 

ve Slovenské republice a pracuji na pozici odpadový hospodář. Je téměř jisté, že při 

rekonstrukci železničních stanic bude zvýšený ukazatel uhlovodíky C10-C40 a to jak 

v důsledku železničních havárií, ale zejména v důsledku neznalosti a nedůslednosti 

provozních pracovníků, kteří po dlouhá léta používali při mazání pohyblivých částí 

výhybek staré vyjeté oleje a jiné znečišťující látky. 

4.1 Metodika procesu drcení 

Při realizaci koridorových staveb železnice je při nakládání s odpady snaha v co 

největší míře zamezit vzniku odpadů. Významnou roli zde proto sehrává recyklace 

kameniva železničního svršku. Materiál odtěžený z vrstev kolejového lůžka je sice již 

nevhodný pro konstrukci železničního svršku, ale po jeho předrcení se dále používá při 

konstrukci železničního spodku.  

Samotný proces drcení je prováděn většinou mobilními zařízeními (Obrázek č. 5), 

která bývají vybavena takzvaným předtřídičem, který se stará o oddělení drobné frakce, 

o zrnitosti většinou 0 - 22 mm, která by jinak zbytečně zaplňovala drtič.  

 

Obrázek 5: Mobilní drtící zařízení  
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Materiál zbavený drobné frakce se dále posouvá pásem do samotného drtiče. Těch 

je mnoho druhů, ale pro tento konkrétní případ se nám v praxi nejlépe osvědčily drtiče 

odrazové, ve kterých rotující část vrhá materiál proti tvrdé podložce. Takto vzniklý 

materiál se pak buď přímo využívá, nebo je ještě dále podle potřeby tříděn do různých 

zrnitostních frakcí. 

Za nejrizikovější z hlediska vlivů na životní prostředí, na základě svých zkušeností 

považuji především výstup z předtřídiče, jelikož zde dochází ke značné koncentraci 

škodlivin oddělením hrubší frakce kameniva, které již nevykazuje žádné škodlivé 

vlastnosti. Takzvané podsítné frakce (Obrázek č. 6) se odděleně skladují k dalšímu 

zpracování. V případě, že nepřekračuje limitní hodnoty podle zákona o odpadech, lze tento 

materiál znovu využít. 

 

Obrázek 6: Hromada podsítné frakce  

Tyto zeminy se mohou využít v rámci stavby, na které vznikly například jako 

materiál na úpravu svahu železničního tělesa, popřípadě se využívají jako technické 

zajištění při rekultivaci skládek nebo jako podorniční vrstva při terénních úpravách.  

4.2 Metodika hodnocení a likvidace odpadů 

V případě, že je využití podsítného neekonomické nebo není o materiál zájem, je 

tento podle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znění pozdějších předpisů
33

 (v České 
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republice se jedná o zákon č. 185/2001 Sb.
10

) prohlášen za odpad kategorie 170508 štěrk 

ze železničního svršku jiný než uvedený 170507 a uložen na skládce.  

V případě, že materiál vykáže třeba jen jednu nebezpečnou vlastnost, je třeba jej 

označit jako 170507 štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky a podle toho 

s ním nakládat. Takto kontaminovaný štěrk je velmi vhodný pro biodegradaci. 

Následně, po stanovení kategorie odpadu, je nutno odpad po recyklaci zlikvidovat 

dle příslušných nařízení zákona o odpadech. V případě, že zjištěné limitní hodnoty 

vyhovují využití materiálu na úpravy na povrchu terénu (pro uhlovodíky C10-C40 to je 

300 mg/kg sušiny), je snaha o co největší využití tohoto materiálu v rámci stavby, na které 

probíhala recyklace (Obrázek č. 7).  

 

Obrázek 7: Ilustrační záběr odvozu materiálů  

Jestliže je materiál zařazen do kategorie odpadů nebezpečných, bývá režim 

nakládání s nimi daleko přísnější a je třeba dodržet nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí před případnými úniky materiálu do prostředí, pro případ havárie atp. 

Zejména je nutno odpad vybavit evidenčním listem nebezpečných odpadů, kde se uvádí 

kategorie, druh přepravy, odesílatel, vlastník, dopravce a příjemce odpadu, dále se vyplní 

Identifikační list odpadu, který slouží pro podrobný popis nebezpečných vlastností odpadu. 

Vozidla musí být v souladu s ADR (dohoda o přepravě nebezpečných látek).
10 

S velkou výhodou se dá předejít nutnosti přepravy nebezpečných odpadů zřízením 

mobilní dekontaminační plochy. S laskavým svolením firmy HYDROPOL Rudolf Polák, s.r.o. 

bych ve zkratce popsal technologii této firmy. Firma má na základě souhlasu Krajského 
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úradu životného prostredia v Bratislavě schválené mobilní dekontaminační zařízení Biopile 

s účinností na celé území Slovenské republiky. Mobilní jednotka však nesmí být 

provozovaná na jednom místě více než šest po sobě jdoucích měsíců.  

Mobilní jednotka Biopile je sestavena ze souvislé nepropustné trojvrstvy po 

okrajích obložená zeminou k vytvoření půl metru vysokého valu, z drenážních trubek 

na odvod vody a přívod vzduchu, čerpací jímky na dešťovou vodu, čerpadla, 

gravitačně-koalesčenčního odlučovače ropných látek, elektrické přípojky s  rozvodnou 

skříní, cisterny na přečištěnou vodu, skladu na drenážní trubky, fólie, umělé hnojiva 

a havarijní soupravu, z mechanismů na dovoz, nakládku a vývoz odpadů, z přístrojů na 

sledování účinnosti procesu úpravy a agrofólií na překrytí zakládky. 

Podle rozhodnutí krajského úřadu v Bratislavě musí požádat o souhlas 

s nakládáním s nebezpečnými odpady místně příslušný Obvodní úřad životního prostředí 

v místě plánovaného umístění mobilní jednotky a nejméně tři dny předem oznámit začátek 

biodegradace. 
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5 VLASTNÍ NÁVRH ZALOŽENÍ MOBILNÍ DEKONTAMINAČNÍ 

PLOCHY 

K vlastnímu návrhu založení mobilní dekontaminační plochy mě vedla zkušenost 

z praxe kdy je ve Slovenské republice s velkou výhodou používán výše popsaný systém. 

Hlavním motivem a cílem je především snížení ceny za samotnou sanaci a druhotně za 

dopravu, jelikož materiál nebude nutno vozit ze stavby na dekontaminační plochu ex situ 

a následně jej vozit nazpět na stavbu.  

Vyřizování potřebných povolení je časově velmi náročné, neboť je třeba znovu 

obhajovat účinnost samotné technologie. Mnohdy dochází také k dezinterpretacím 

a nepochopení ze strany kompetentních úřadů či laické veřejnosti. Když přijdete mezi lidi 

s nápadem zřídit dekontaminační plochu na „nebezpečné“ odpady, již jim nevysvětlíte, že 

jde o přírodní proces založený na využití energie z uhlovodíků bakteriemi, které jsou již 

přítomné v místě. Slyší pouze slovo nebezpečný odpad a už tam vidí tuny plastových lahví 

nebo obaly od ředidel.  

Nedůvěru v tyto postupy způsobil přístup amatérských společností, které nejenom 

že nedodržují pravidla a ohrožují životní prostředí, ale také uměle snižují ceny za skutečné 

biodegradace, které jsou prováděny kvalitně a podle příslušných nařízení a vystavují tímto 

kvalitní firmy hrozbě likvidace. Na základě těchto skutečností by bylo velmi vhodné zřídit 

mobilní zařízení s celorepublikovou působností a nutností pouze nahlásit na místně 

příslušný obvodní úřad životního prostředí a předejít tak nutnosti procházet procesem EIA 

na každou takto zřízenou plochu.  

Nejdůležitějším a také rozhodujícím kritériem je působnost daného zařízení 

v jednom místě. Jelikož při stavbách železnic dochází k liniovým postupům v pracích 

a v případě, že bychom se od dekontaminační plochy vzdálili na více než několik málo 

kilometrů, byl by celý efekt mobilního zařízení ztracen. Proto se jako maximální čas 

působení v jednom místě doporučuje půl roku od instalace této plochy. Je vhodné takové 

rozhodnutí doplnit o možnost prodloužení v případě setrvání v dosahu stavby.  

Při hledání vhodného místa, které bude splňovat všechny zákonné podmínky, je 

důležité najít zároveň takové místo, které splňuje technické podmínky. Jako poslední 

v řadě, ne však v důležitosti, je komunikace s místní samosprávou a obyvateli. V případě, 

že jsou všichni myšlence nakloněni, lze pak přistoupit k vlastnímu návrhu. 
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5.1 Ekonomické vyhodnocení založení mobilní dekontaminační plochy 

Při hodnocení nákladů na založení mobilní dekontaminační plochy jsem vycházel 

především z ceníků dostupných z internetu. Po ukončení recyklace železničního svršku 

a odjezdu mobilní recyklační linky zůstane na ploše určené na recyklaci nasypaná hromada 

jemnozrnného materiálu frakce 0 - 22 mm, který splňuje všechny ostatní kritéria pro 

stanovení kategorie odpadu ostatní. Jen v kategorii uhlovodíky C10-C40, bývá kritérium 

500 mg/kg sušiny překročeno.  

V tomto případě se jedná se o velmi vhodný materiál pro řízený bioventing 

a pomocí kombinace metod in-situ (prováděna v místě vzniku na recyklační ploše) a metod 

ex-situ, protože vlastní sanaci předchází odtěžení železničního štěrku a jeho recyklace.  

Jako jedno z hlavních kritérií při určování výhodnosti zřízení vlastní plochy je 

ekonomická návratnost zřízení takové plochy. Je nutno porovnat náklady na zřízení takové 

plochy, eventualitu využít již stávající dekontaminační plochu se všemi platnými 

povoleními a její vzdálenost. Dále pak posoudit možnost využít materiál jako krycí vrstvu 

na rekultivaci skládek komunálního odpadu vyskytujících se v dosahu stavby, popřípadě 

existenci skládky skupiny S-NO a jejich vzdálenosti, jelikož tyto mohou podle třídy 

vyluhovatelnosti takový odpad přijmout, pokud splní všechny podmínky uložené 

schváleným provozním řádem. V tomto případě se dá hovořit o využití materiálu, jelikož je 

využit na stavbu předmětné skládky jako materiál na technické zajištění bez nutnosti 

dalších úprav jeho chemických vlastností. 

Při realizaci odpadového hospodářství na koridorových stavbách a neustále 

rostoucích nákladech na provoz na komunikacích, cenách pohonných hmot a různých 

poplatcích, hraje vzdálenost zařízení na zhodnocení popřípadě zneškodnění odpadů při 

rozhodování o nakládání s odpady velkou roli, neboť se velmi výrazně promítá do 

celkových nákladů na odstranění odpadů, což je rozhodující faktor.  

V následující Tabulce č. 5 uvádím průměrné ceny za kilometr a hodinu provozu 

nákladního vozidla náhodně vybraných firem, i firem, se kterými jsem v minulosti 

spolupracoval. Z vlastní zkušenosti vím, že průměrné ceny se velmi neliší a teprve podle 

konkrétního zadání zakázky, jejího objemu a doby trvání se dají zjistit konkrétní nabídky. 

Pro mou práci vystačí poměrné zjednodušení kvůli výpočtům. 
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Tabulka 5: Ceny za dopravu 

Dopravce 
Cena za 1 km 

Kč 

Cena za 1 h 

Kč 

Autodoprava Lazecký 29,-+200,-za 1 h stání 500,-/h 

8 h 240 km 12 toček 72 m
3
   

Jiří Wojnar – AUTOSLUŽBY 

http://www.autodoprava-

ostrava.cz/kontakt.php 

32,- 

neuvádí 

Zemní práce, demolice, nákladní doprava 

Ostrava, Šenov, Frýdek - Místek 

http://www.zemniprace-demolice.cz/Cenik/ 

TATRA 30,-/km+prostoj 

tj. 90/započatých 15min. 

do 1 h 

přeprava na krátkou 

vzdálenost (cca do 5 

km) 580,-/h. 

Autodoprava Ivo Strakoš 

http://navolnenoze.cz/prezentace/ivo-strakos/ 
32,- 530,- 

Ceny za dopravu materiálu, jak jsem již výše uvedl, samozřejmě závisí na množství 

přepravených odpadů, na možnosti vytěžovat vozidla po cestě zpátky na stavbu, na 

nutnosti čištění komunikace, či na dlouhodobosti spolupráce. Pro jednoduchost se dá při 

průměrné ceně 30,- Kč za km cenu dopravy na vzdálenost 10 km jedna cesta (tj. 20 km 

otočka) a 6 m
3 

standardně odvezeném na vozidle značky Tatra T815 počítat s náklady 

okolo 5,- Kč na 1 m
3
 a 1 km. Tyto náklady hrají roli při zjišťování výhodnosti založení 

mobilní dekontaminační základny přímo na stavbě.  

Náklady na založení dekontaminační plochy závisí především na typu použitého 

izolačního materiálu a způsobu zakládky v průměru tedy dosahují zhruba 700,- Kč za 1 m
2
. Po 

připočtení souvisejících nákladů (ventingový systém, drenážní systém, vývěva, analyzátor 

VOC a CO2) a režijních nákladů, se celkové náklady na založení takové plochy vyšplhají na 

cca 1 950,-Kč za 1 m
2
. Já uvažuji ve svém návrhu plochu 1 000 m

2
, což stačí při 

dvoumetrovém návozu na 2 000 m
3
 kontaminovaných zemin. Toto množství většinou bohatě 

pokryje potřeby jednotlivých etap stavby. Takže celkové náklady se vyšplhají na 

cca 1 950 584,- Kč, což při průměrné ceně 800,- Kč za tunu zaplatí již umístění 2 438 t 

kontaminovaných zemin. Jelikož kapacita této plochy je 3 340 t, při koeficientu 1 m
3
 se rovná 

1,67 t. Z uvedeného vyplývá, že návrh bude velmi rentabilní při naplnění požadované kapacity.  

Celkové náklady pro investora lze uvažovat ve výši 2 672 000,- Kč. Ve srovnání 

s ukládáním na skládku (Tabulka 4: Porovnání cenových hladin při využití metod 

skládkování a biodegradace) je zřejmé, že ušetřená dopravní vzdálenost je jen vítaný 

bonus, neboť náklady na uložení 3 340 t nebezpečného odpadu by vzrostly až na 

neuvěřitelných 20 875 000,- Kč a to bez dopravy. 
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Dále uvádím v tabulce 6 ukázky položkových rozpočtů pro jednotlivé uvažované 

varianty. Kvůli možnosti porovnání uvádím rovněž výchozí podmínky pro rozhodování, 

které jsou u všech variant stejné: 

 Množství odpadu: 3 340 t.  

 Katalogové číslo:  

o 17 05 03 zemina a kamenivo obsahující nebezpečné látky,  

o 17 05 05 výkopová zemina obsahující nebezpečné látky,  

o anebo 17 05 07 štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky. 

 Vzdálenost plochy na zhodnocení/zneškodnění odpadů: 10 km. 

Všechny ceny uvedené v tabulce jsou uvažovány v českých korunách bez DPH.  

Tabulka 6: Položkové rozpočty pro jednotlivé uvažované varianty 

Varianta A: Odvoz a likvidace na skládce nebezpečných odpadů 

Číslo Název položky Jednotka Počet jednotek 

Cena za 

jednotku 

Kč 

Cena 

celkem 

Kč 

1. 

Naložení neslehlého 

výkopu z hornin třídy 

1-4 

t 3 340 30,00 100 200 

2. 

Vodorovné přemístění 

výkopu na vzdálenost 

do 10000 m 

t 3 340 55,00 183 700 

3. 

Poplatek za uložení na 

skládku nebezpečného 

odpadu 

t 3 340 6 250,00 20 875 000 

Celkem 21 158 900 

Varianta B: odvoz a biodegradace na schválené lokalitě na dekontaminaci ropných látek 

1. 

Naložení neslehlého 

výkopu z hornin třídy 

1-4 

t 3340 30,00 100 200 

2. 

Vodorovné přemístění 

výkopu na vzdálenost 

do 10000 m 

t 3340 55,00 183 700 

3. 
Poplatek za zpracování 

nebezpečného odpadu 
t 3340 800,00 2 672 000 

Celkem 2 955 900 

Varianta C: zřízení mobilní biodegradační základny přímo na stavbě, 1 000 m
2
, 2 000 m

3
 

1. 
Projektová 

dokumentace 
ks 1 50 000 50 000 

2. 
Ekoten 915, Fatra 

Napajedla 2,0 mm 
m

2
 1200 102 122 400 

3. Montáž m
2
 1200 200 240 000 

4. 
Ekoten 915, Fatra 

Napajedla 1,0 mm 
m

2
 2400 57 136 800 

5. Montáž m
2
 1200 200 240 000 
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Pokračování tabulky 6 

Číslo Název položky Jednotka Počet jednotek 

Cena za 

jednotku 

Kč 

Cena 

celkem 

Kč 

6. 
Geotextilie Den 

Braven 300 g 
m

2
 1 200 20 24 000 

7. Montáž m
2
 1 200 80 96 000 

8. 
VALUE vývěva VRD 

24 vakuová pumpa 
ks 1 34 500 34 500 

9. drenážní trubky DN 50 m 700 12,90 9 030 

10. 
PVC plné trubky DN 

50 
m 70 61 4 270 

11. 
Přenosný TOC 

analyzátor 
ks 1 169 000 169 000 

12. 
Přenosný CO2 

analyzátor 
ks 1 9 384 9 384 

13. 
mobilní kontejner 2000 

x 2000 mm 
ks 1 61 000 61 000 

14. čerpadlo ks 2 5 000 10 000 

15. 
odlučovač ropných 

látek 
ks 1 52 000 52 000 

16. 
rozvody a pomocný 

instalační materiál 
ks 1 30 000 30 000 

17. generátor elektřiny t 1 117 200 117 200 

18. 
laboratorní analýzy 

odpadu 
ks 5 25 000 125 000 

18. 
mzdové náklady, 

nájem plochy 
ks 1 420 000 420 000 

Celkem 1 950 584 

Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, je zřízení takové plochy výhodné a to se ještě 

musí odpočítat část nákladů na položky číslo 8, 11 - 15 a 17 nebo jejich poměrnou část, 

jelikož se většina drahých přístrojů dá využít opakovaně. 

Podle platné legislativy (ČSN 83 8032) je pro odpady kategorie „NO“ předepsána 

minimální tloušťka fólie 2,0 mm.
34

 Základní podmínky pro zřizování skládek a jejich 

rozdělení do skupin pak řeší ČSN 83 8030.
35

 Na základě této skutečnosti a také konzultace 

s panem Stanislavem Zátopkem ze Studia izolací společnosti Fatra, a.s. Napajedla doporučuji 

navrhnout pro tyto účely fólii na bázi vysoko hustotního polyethylenu (PEHD). Technický 

list a další technickou dokumentaci fólie EKOTEN 915  lze nalézt v příloze 1 diplomové 

práce nebo na webových stránkách www.fatrafol.cz.
36

 Izolační fólii EKOTEN 915 jsem 

vybral, jelikož jsou její vlastnosti dlouhodobě odzkoušené na mnohých již postavených 

skládkách a také proto, že je přímo určena k zemním izolacím vhodným k: 

 těsnění skládek odpadů a jímek na agresivní kapaliny, 
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 izolace manipulačních ploch, záchytných a havarijních jímek proti úniku ropných 

látek včetně benzínu, 

 těsnění spodních částí staveb proti vlhkosti, vody včetně vody tlakové a radonu. 

Navíc má firma výborně zpracovaný způsob aplikace v souladu se zásadami 

stanovenými a popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce dostupný 

rovněž ze stránek společnosti. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým klínem 

nebo extruzivním svařováním.  

Základní cena fólie EKOTEN 915 tloušťky 2,0 mm je 102,- Kč bez DPH. Montážní 

činnosti lze ocenit jako agregovanou položku cenou okolo 200,- Kč/m
2
 a to podle rozsahu 

a složitosti instalace této technické bariéry. V uvedené ceně jsou již započteny náklady na 

ambulantní zkoušky těsnosti svarů technické bariéry z termoplastů. Laboratorní zkoušky 

kvality svarů v nezávislé autorizované zkušebně jsou zpoplatněny cca 20 000,- Kč na jednu 

zkoušku. Cena se odvíjí podle počtu vzorků.  

Celková cena za instalaci mobilní biodegradační plochy může být však daleko 

vyšší, jelikož pro skupinu skládek S-NO je nutné kombinovat minimálně dvě bariéry, 

z toho jedna by měla být z minerálního materiálu minimální tloušťky 0,5 m. Tato 

podmínka je většinou splněna umístěním biodegradační plochy na již existující plochu 

zpevněnou. S výhodou se dají využívat bývalé silážní žlaby, staré asfaltové plochy pro 

parkování mechanismů. Jelikož je provoz zařízení velmi tichý, kromě navážení a odvážení 

odpadů, může být umístěn i v blízkosti zástavby. To se však většinou nedoporučuje a volí 

se plochy ve větší vzdálenosti od obytných zón. Jednak neruší provoz zařízení občany 

a občané nestěžují práci technologie. 

V další kapitole bych se rád věnoval konstrukčnímu řešení navrhované plochy. 

5.2 Konstrukční řešení navrhované plochy 

Podle vyhlášky číslo 294/2005 Sb.
37

 (Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady) lze na skládky skupiny S-ostatní odpad nebezpečné 

odpady ukládat pouze tehdy, když jsou upraveny stabilizací, která zamezí možnost jejich 

reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky a jejich vodný výluh nepřekročí 

nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II což je vlastně i mým cílem. Pomocí 
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biodegradace snížit hodnoty ukazatele uhlovodíky C10-C40 pod limit pro ukládání na 

skládky ostatního odpadu.  

S velkou výhodou se dá takto upravená zemina využít jako technologický materiál na 

zajištění skládky, popřípadě jako materiál vhodný na uzavírání a rekultivaci skládky 

k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak jsou definovány 

technickou normou ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek.
38

 

Dále musí splňovat všechny podmínky stanovené v příloze č. 4 Vyhlášky 294/2005 Sb. pro 

příslušnou skupinu skládky a odpovídat požadavkům projektové dokumentace skládky. 

Množství tohoto materiálu může být maximálně 25 % z celkového objemu uložených odpadů. 

Na následujícím obrázku č. 8 je pro možnost představy o sestavení 

dekontaminačního zařízení zobrazeno schéma mobilního dekontaminačního zařízení 

MOBIOVEN. 

 

Obrázek 8: Schéma mobilního zařízení MOBIOVEN (vytvořeno programem Windows Skicář)  

Systém MOBIOVEN je navržen tak, aby byl co nejjednodušší na obsluhu a co 

nejlevnější na instalaci. Jelikož se jedná o mobilní systém schopný převozu, navrhuji spojit 

vývěvu, separátor vody, odlučovač ropných látek a kontinuální emisní měřící systém do 

jedné unimobuňky kvůli usnadnění obsluhy a manipulace při převozech. 
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Vzhledem k tomu, že nakládám s tímto odpadem v práci, můžu pro tento konkrétní 

případ vycházet z přesně definovaných vlastností odpadu. Proto navrhuji založit jako 

spodní vrstvu zakládky trojvrství složené s folie EKOTEN 915 (technický list v příloze 1) 

tloušťky 1,0 mm, geotextilie DB 300g a z folie EKOTEN 915 tloušťky 2,0 mm pro splnění 

podmínky požadavků ČSN 83 8032. Jelikož je snaha umístit MOBIOVEN na zpevněnou 

plochu je doplněním geotextilie a folie o tloušťce 1,0 mm splněn požadavek normy 

ČSN 83 8030 na doplnění geologické bariéry.  

Po obvodu plochy pak navrhuji zřídit ochranný val ze zeminy, popřípadě jiného 

vhodného násypového materiálu jako ochrannou vrstvu proti úniku kontaminované vody. 

Té se v uvažovaném materiálu nenachází žádné významnější množství, ale podle zákona 

o odpadech je třeba předcházet možnosti úniku a kontaminaci životního prostředí. Proto se 

volí tento bezpečnostní přesah. Na následujícím obrázku 9 je znázorněn detail založení 

základní trojvrstvy. 

 

Obrázek 9: Detail založení spodní trojvrstvy MOBIOVEN (vytvořeno programem Windows Skicář)  

Takto se postupuje po celém obvodu uvažované plochy. Jakmile bude izolační trojitá 

vrstva instalována a přezkoušena může být zahájena navážka kontaminované zeminy.  

Zemina bude vrstvena nakladačem bez pojíždění fólie. Když bude výška návozu 

0,5 m výšky, bude možné začít s rozmisťováním drenážních trubek na odvod vody 

a přívod vzduchu. Vjíždět nakladačem i nad fólii je povoleno jen s velkou opatrností. 

Postupně může být plocha zavážena, jakmile bude celá zavezena na metr výšky, mohou 

začít vjíždět na plochu i nákladní auta, což usnadní manipulaci. Podle výšky násypu pak 

bude zvoleno i množství drenážních trubek a jejich rozmístění.  

Jak již výše uvádím, uvažuji plochu 1 000 m
2
, což stačí při dvoumetrovém návozu 

na 2 000 m
3
 kontaminovaných zemin. Na tuto výšku postačí jedna vrstva drenážních 
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trubek v 1 500 mm rozestupech. V rohu této plochy by měla být umístěna jímka na 

průsakovou vodu a čerpadlo pro zpětný rozstřik. Dále by zde mělo být umístěno 

bezpečnostní čerpadlo pro případ protržení krycí fólie a následné přeplnění jímky. Po 

ukončení navážky, většinou to bývá dva až tři dny po začátku, bude třeba celou zakládku 

překrýt agrofólií, aby se zamezilo vnikání srážkové vody do dekontaminačního prostoru 

a tím její možné kontaminaci.  

Ihned po utěsnění může dojít k napojení drenážních trubek pomocí plných trubek 

na vývěvu, která žene vzduch s obsahem CO2 přes měřící emisní systém do separátoru 

vody a následně přes biofiltr ve formě kompostu do atmosféry. Kompost svým složením 

zajistí odbourání zbytkového methanu z odsávaného vzduchu. Jelikož lze CO2 považovat 

za výstupní produkt přeměny ropných látek, jeho měřením bude možné zároveň 

i monitorovat celý proces biodegradace. Při poklesu produkce CO2 pod stanovenou hranici 

je třeba odebrat výsledné vzorky a na jejich základě zvážit možnost využití tohoto 

materiálu zpátky na stavbě, popřípadě jako materiál na technické zajištění na skládku. 

Vybrat vhodné místo pro umístění mobilního zařízení bývá vždy největší problém 

celého zřizování takové plochy. Je velmi důležité si obstarat geodetické podklady, údaje 

o klimatických a hydrogeologických poměrech, o chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod, o ochranných pásmech vodních zdrojů, o inženýrských sítích a jejich 

ochranných pásmech, o zvláště chráněných územích, a pokud existují, i výsledky 

hydrogeologického, inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu. S výhodou se 

dají využít již zřízené plochy původně určené k jiným účelům. Když se podaří zajistit 

plochu, která je izolovaná je možnost po přezkoušení těsnosti navrhnout snížení množství 

fólií a tím i snížit cenu. 

Před zahájením navážky provozovatel zařízení na dekontaminaci ropných látek 

musí zabezpečit při přejímce odpadu následující činnosti:
37 

 kontrolu úplnosti základního popisu odpadu při jednorázové nebo první z řady 

opakovaných dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu 

kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, 

že se jedná o tentýž odpad, 

 vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, 

 namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem 

odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu), 
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 záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na 

vedení průběžné evidence, 

 vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení, 

 převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu, že všechny informace uvedené 

v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí 

základního popisu odpadu. 

Dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se uchovávají po 

dobu pěti let. Náležitosti základního popisu odpadu, který musí dodavatel předat osobě 

oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady, jsou následující:
37 

 identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IC bylo-li přiděleno), 

 název, adresa provozovny, kde odpad vznikl, 

 název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností 

pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“, 

 popis vzniku odpadu, 

 fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.), 

 jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, 

správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu, 

 protokol o odběru vzorku odpadu, 

 protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na 

zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší 

než tři měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky 

zkoušek při přejímce odpadů požadovány, 

 předpokládané množství odpadu v dodávce, 

 předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností 

a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok, 

 stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných 

dodávek odpadu, 

 údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu, 

 mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů, 

 určení skupiny skládky, 

 prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit. 
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Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin nebo technologie 

procesu, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu. 

Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy 

kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky jestliže:
37

 

 ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy, jsou splněny 

požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec I, 

 obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty 

anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1, 

 pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění 

(rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace skládky) pokud 

splňují podmínky stanovené v předchozích bodech a pokud jsou využívány 

biologicky rozložitelné odpady, jako nositelé živin musí být prokazatelně upraveny 

ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií. 

Dekontaminované zeminy mohou být dále využity k rekultivaci vytěžených 

povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny), dále mohou být využity na 

povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených 

pozemků. V případě využívání dekontaminovaných zemin v daném místě v množství 

větším než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě.  

Překročení limitních hodnot jednotlivých ukazatelů se toleruje v případě, že jejich 

zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické 

a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané odpady při 

normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické 

nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí, 

a pokud jsou upravené limitní hodnoty stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. 

Právě provozní řád je klíčový při žádosti o udělení souhlasu k provozování mobilního 

zařízení na dekontaminaci ropnými látkami kontaminovaných zemin.  

5.3 Provozní řád navrhované plochy 

Při sestavování provozního řádu jsem vycházel z technické normy TNO 83 8039 

Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
39

 a z vyhlášky 383/2001 Sb. Ministerstva 

životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.
40

 Obsah provozního řádu 

a provozního deníku zařízení je upraven touto normou. Pro obsah provozního řádu 
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ostatních zařízení pro nakládání s odpady například mobilního zařízení) se dá přiměřeně 

použít obsahové členění provozního řádu skládky. 

Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu 

dále dělí do skupin A, B, C, D. Do skupiny A jsou zařazeny zařízení ke sběru a výkupu odpadů 

(např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního 

odpadu). Do skupiny B jsou zařazena zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání 

a odstraňování odpadů R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, D2, D8, D9, D10, D11, 

D13, D14 dle příloh č. 3 a 4 zákona. Do skupiny C jsou zařazena zařízení k využívání odpadů 

dle technologie R10 (program použití kalů na zemědělské půdě a jeho náležitosti jsou popsány 

v příslušné prováděcí vyhlášce). A nakonec jsou do skupiny D zařazena zařízení 

k odstraňování odpadů dle technologie Dl, D3, D4, D5., D6, D12 - viz TNO 83 8039 

Skládkování odpadů. Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, 

které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny použije přiměřeně. 

Jelikož je provozní řád spolu s projektem povinnou dokumentací pro udělení souhlasu 

podle § 14 odstavec 1. Ten říká, že zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas 

k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.
10

 Proto jej zde pro úplnost návrhu 

uvádím. 

Provozní řád zařízení MOBIOVEN 

1. Základní údaje o zařízení 

Název zařízení: MOBIOVEN, mobilní dekontaminační zařízení 

Identifikační údaje vlastníka zařízení: Martin Halík, Krakovská 9, 70030 Ostrava 

Identifikační údaje provozovatele zařízení: Martin Halík, Krakovská 9, 

70030 Ostrava, předseda představenstva, telefon +421 910 55 12 12 

Významná telefonní čísla: 

Hasiči: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 

Ostrava, +420 950 730 311, 112 Integrovaný záchranný systém 

Orgány ochrany veřejného zdraví: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 

kraje má sídlo v Ostravě, Na Bělidle 7 

Lékařská záchranná služba:  Územní středisko záchranné služby 

Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 44 Ostrava – Zábřeh,  

Tel: 950 730 401, Fax: 596 789 397, E-mail: uszsmsk@uszsmsk.cz, 112 

mailto:uszsmsk@uszsmsk.cz
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Policie: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství 

policie Ostrava, 30. dubna 24, 729 21 Ostrava, telefon: 974 721 111,  

fax: 974 725 900, e-mail: mrova@mvcr.cz, 112 

Česká inspekce životního prostředí: Oblastní inspektorát ČIŽP OSTRAVA, 

Valchařská 15, 702 00 Ostrava, Telefon: 595 134 111, Fax: 595 134 190,  

e-mail: public@cizp.cz, podatelna@ov.cizp.cz, Hlášení havárií: +420 731 405 301  

Orgán místní samosprávy: obecní úřad a příslušný orgán státní správy bude 

specifikován dle konkrétního umístění mobilního zařízení. 

Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č. p. a kat. Území): 

Bude specifikována dle konkrétního umístění mobilního zařízení.  

Údaj o zahájení a ukončení stavby zařízení: Bude zpracována samostatná 

projektová dokumentace pro každou novou lokalitu. Povinnost požádat o souhlas 

s umístěním mobilního dekontaminačního zařízení místně příslušný Obvodní úřad 

životního prostředí. 

Základní kapacitní údaje zařízení: 1 000 m
2
, 2 000 – 2 500 m

3
, 3 340 – 4 175 t, 

množství bude vždy zjišťováno geodetickým zaměřením. 

Časové omezení platnosti provozního řádu: Tento provozní řád se vydává 

s platností na tři roky s možností prodloužení podáním nové žádosti ve lhůtě 

nejpozději šest měsíců před vypršením platnosti. 

2. Charakter a účel zařízení 

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: 

Katalogové číslo: 17 05 03 zemina a kamenivo obsahující nebezpečné látky, 

    17 05 05 výkopová zemina obsahující nebezpečné látky,  

17 05 07 štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné 

látky. 

(Zatřídění podle Vyhlášky 383/2001 Sb. Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných 

odpadů)
41 

Účel zařízení: Jedná se o mobilní dekontaminační zařízení určené pro jednodruhové 

odpady výše uvedených kategorií a přesně definovaných a známých vlastností. 

Plocha je zřizována pro konkrétní dávku odpadu vzniklého po recyklaci kameniva 

železničního svršku při realizaci koridorových staveb na Železnici České republiky. 

Před dodávkou odpadu jeho vlastník vždy dodá kompletní analýzu z akreditované 

mailto:mrova@mvcr.cz
mailto:public@cizp.cz
mailto:podatelna@ov.cizp.cz
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laboratoře ve znění Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách 

odpadů
42

 a Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se 

stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle čl. 6 směrnice 

Rady 1999/31/ES.
43 

3. Stručný popis navrhovaného zařízení 

Zařízení se skládá ze spodní izolační třívrstvé soustavy, která brání šíření kontaminace 

do okolního prostředí. Drenážních a plných trubek na odvod vody, plynů vznikajících při 

biodegradaci a na přívod čerstvého vzduchu. Ventingový systém je uváděn do chodu vývěvou, 

která žene vzduch přes emise monitorující zařízení, odlučovač ropných látek a biofiltr 

(kompost) do atmosféry přesně podle požadavků norem ČSN 83 8036 Skládkování  

odpadů - Monitorování skládek,
44

 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání 

s průsakovými vodami ze skládek,
45

 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek,
46

 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek – změna Z1.
47

 Dále je zde umístěna 

jímka o objemu 1 m
3
, ve které se nachází čerpadlo na zpětné zkrápění a záložní čerpadlo pro 

případ havárie a přeplnění bezpečnostní jímky. Dále je zde instalován odlučovač ropných 

látek. Zařízení je dále vybaveno mechanismy na manipulaci s odpadem. Tyto jsou zajišťovány 

dodavatelským systémem podle konkrétních potřeb dekontaminační plochy. Ochrana 

horninového prostředí v místech nakládání s odpady je zajištěna izolační trojvrstvou. Jelikož se 

jedná o odpad známých vlastností, kde je kontaminant převážně vázán na půdní matrici, 

nehrozí jeho mobilizace a šíření do okolí. Zařízení určené pro přejímku odpadů: Jelikož je 

plocha vždy zřízena pro konkrétní dávku odpadu je objem a tím i množství zajištěno 

geodetickým zaměřením, které provede na základě objednávky autorizovaný geodet a toto 

doloží protokolem se všemi náležitostmi. 

4. Technologie a obsluha navrhovaného zařízení 

Povinnost obsluhy zařízení: 

Při všech technologických operacích v zařízení dodržovat tento provozní řád 

a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při přejímce odpadu vizuálně kontrolovat 

shodu odpadu. Při přejímce odpadu tento umisťovat na dekontaminační plochu postupně 

bez narušení izolační bariéry. Kontrola kvality odpadu je zajištěna jeho jasnou identifikací 

v místě recyklace kameniva železničního svršku a to laboratorním postupy stanovenými 

výše. Jednou z hlavních povinností obsluhy je vystavení příslušných dokumentů o přijetí 

odpadu do zařízení a zápis do provozního deníku. 
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5. Monitorování provozu navrhovaného zařízení 

Při výběru ukazatelů vlivů provozu zařízení na okolí a způsobu a četnost jejich 

sledování a dokumentování je třeba vycházet z konkrétních vlastností daného odpadu. Ze 

své zkušenosti uvádím, že odpad po recyklaci je nejčastěji kontaminován ropnými látkami 

a tudíž bývá překročen ukazatel uhlovodíky C10-C40. Spotřeba energie a vody je minimální. 

Zařízení neprodukuje významné množství hlukových emisí. Sledování množství a kvality 

emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy
46-47

 je prováděno pomocí přenosného 

analyzátoru CO2 a TOC. Kvůli stanovení hodnot pozadí budou provedeny vrty na 

sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod před zahájením 

prací a následně po jejich ukončení. 

6. Organizační zajištění provozu zařízení 

Provozní dobu zařízení není nutno stanovovat, jelikož je toto určeno pro jeden 

konkrétní odpad kdy dojde během dvou až tří dní k návozu materiálu. Dále probíhá pouze 

samotná dekontaminace a již nedochází k dalšímu navážení odpadů. Zařízení je nenáročné 

na obsluhu, proto jsou následující funkce sdruženy v jednoho pracovníka. Jedná se o tyto 

funkce a jejich povinnosti: 

a. Vedoucí skládky – stará se o správnou instalaci izolace a zařízení, má na starosti 

jednání s úřady, měření emisí, vedení provozního deníku. Na základě 

geodetického zaměření odsouhlasí množství odpadu určeného k dekontaminaci.  

b. Zástupce vedoucího skládky – v případě nepřítomnosti vedoucího ho zastupuje 

c. Odpadový hospodář – kontroluje kvalitu přijímaných odpadů, kontroluje výsledky 

měření emisí a zapisuje jejich hodnoty do provozního deníku. V případě havárie 

koordinuje postup všech pracovníků. 

d. Vedoucí směny – vede provozní deník, měří emise plynů, kontroluje technický 

stav zařízení a průběžně kontroluje hladinu vody v bezpečnostní jímce 

e. Strážný – smluvně zajištěný, hlídá objekt před neoprávněným pohybem osob a 

neoprávněným nakládáním s odpadem. 

f. Řidič mechanismu – smluvně zajištěný, vrství odpad na folii podle instrukcí 

vedoucího skládky nebo směny, dbá zvýšené opatrnosti, aby nepoškodil izolační 

vrstvy. 

g. Vážný – smluvně zajištěný, neprovádí se vážení, ale geodetické zaměření 

autorizovaným geodetem. 
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h. Pracovník skládky – provádí vizuální kontrolu odpadu, počítá orientační množství 

odpadu podle mechanizmů provádějících návoz odpadu, vede evidenci 

dopravních prostředků 

7. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných 

odpadů 

Zařízení neprodukuje žádné vlastní odpady. Vedení evidence je pomocí 

geodetického zaměření. Nehrozí nepřijetí odpadu do zařízení, neboť je toto vždy 

konstruováno pro jeden konkrétní dobře známý druh odpadu. Není nutno stanovit postup 

pro informování pracovníků kraje.  

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie 

Zařízení neprodukuje téměř žádné hlukové ani jiné emise. Skládkový plyn je 

monitorován pomocí přenosných analyzátorů CO2 a VOC a následně veden přes biofiltr. 

Generátor elektrické energie splňuje všechny požadavky pro jeho provoz a je certifikován 

pro použití na území České republiky. Jelikož je většina kontaminantu vázána na půdní 

matrici, nehrozí významné ohrožení složek životního prostředí. Voda obsažena v odpadu je 

využívána mikroorganismy a je jí velmi malé množství. Přesto je zajištěna bezpečností 

jímka o objemu 1 m
3
 s čerpadlem pro zpětný rozstřik. Dále bezpečnostní čerpadlo, které 

v případě havárie odčerpá vodu přes odlučovač ropných látek do recipientu.  

Celá zakládka je chráněna proti vniknutí srážkové vody překrytím fólií Ekoten 915 

tloušťky 1,0 mm. Jelikož se jedná o zeminy, je riziko požáru minimální, přesto je zařízení 

vybaveno požární technikou. Pro případ poškození izolačních vrstev je po demontáži 

zakládky provedeno kontrolní vzorkování pozadí a jeho porovnání s hodnotami 

naměřenými před zahájením prací. V případě zjištěné kontaminace bude tato zemina 

odtěžena a dekontaminována popřípadě zlikvidována podle zákona o odpadech. Proti 

vniknutí nepovolaných osob je smluvně zajištěna strážní služba. Ta se rovněž stará 

o nepoškození drenáže a zařízení dekontaminační základny. Všechny osoby pohybující se 

po zařízení musí být prokazatelně seznámeny s tímto provozním řádem. Musí jej dodržovat 

v plném rozsahu. V případě jejich nedodržení bude jejich činnost klasifikována jako 

neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona o odpadech.  

Provozovatel zařízení plně odpovídá za škody na majetku či životním prostředí 

způsobené jeho zaměstnanci. Další osoby plně zodpovídají za škody podle míry svého 
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zavinění. Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout bezodkladnou a úplnou spolupráci 

všem orgánům uvedeným v tomto provozním řádu s čímž byli prokazatelně seznámeni. 

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 

Bezpečnost provozu se řídí všeobecné závaznými právními předpisy. Největší 

rizika hrozí při navážení odpadu (například havárie nakladače) a při demontáži zakládky. 

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly BOZP a PO (zvláštní samostatný předpis) 

a jsou pravidelně školeni. 

10. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do 

zařízení 

Zařízení je vždy naprojektováno pro konkrétní odpad vzniklý při recyklaci 

kameniva železničního svršku. Pro každou samostatnou instalaci bude zpracována 

projektová dokumentace. Zejména se jedná o zeminy, štěrky a jejich směsi kontaminované 

ropnými látkami. Odpad neobsahuje těžké kovy ani jiné znečišťující látky, které by mohly 

inhibovat nárůst kontaminant degradující biomasy. 

11. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady) 

Mezi hlavní suroviny patří živiny ve formě průmyslových hnojiv. Koncentrace 

a nutnost jejich přidávání je stanovena na základě samostatné analýzy. 

12. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich 

množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu) 

Po skončení biodegradace je možnost znovu využít dekontaminované zeminy. 

Skládkový plyn není vhodný ke spalování. Jiné využitelné materiály v zařízení nevznikají. 

13. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich 

skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení 

Ze zařízení nevystupují za normálního provozu žádné odpady ani odpadní vody. 

Emise při napojení na veřejný rozvod elektrické energie také nevznikají. Při použití 

náhradního generátoru vznikají emise dle dokumentace. Skládkový plyn je veden přes 

měřící jednotku a biofiltr do atmosféry. 
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14. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku 

emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti 

přijímaných odpadů 

Hmotnostní podíl zemin se nezmění, ale je snížena jejich kontaminace ropnými 

látkami. Tyto zeminy se dají dále využít. Emise ani odpadní vody nevznikají. 

15. Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie 

(včetně hodnocení zdravotního rizika) 

Monitorování kvality biologických procesů plně odpovídá normám. Jsou sledovány 

hladiny VOC a CO2. Právě vývin CO2 slouží jako indikátor biologické aktivity neboť 

jejich působením na ropné látky dochází k jejich rozkladu na vodu a CO2. Při poklesu 

vývinu plynu je provedeno kontrolní vzorkování. Na základě výsledků z akreditované 

laboratoře je zhodnocena účinnost procesu biodegradace. 

16. Příkaz na zřízení provozního deníku zařízení sloužícího k dokumentování jeho 

provozu 

Návrh obsahuje popis způsobu vedení provozního deníku, odpovědnosti za vedení 

jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku 

zaznamenávány. Tento deník musí být veden denně v následujícím rozsahu: 

 všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména 

obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, 

množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle 

větru, o množství srážek, 

 další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování 

provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu, 

 záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod., 

 záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným 

dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.  

Provozní deník se zřizuje pro každou zakládku zvlášť. Je uchováván spolu 

s identifikačním listem odpadu a evidenčními listy nebezpečných odpadů po dobu podle 

zákona o odpadech a následujících nařízení. 

Tento provozní řád, který jsem vytvořil, se vydává pro účely schválení Krajským 

úřadem životního prostředí. Provozní řád je platný pro všechny osoby s ním seznámené 
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uvedené v samostatné příloze. Provozní řád nabývá platnosti spolu se souhlasem k provozu 

zařízení. 

V této podobě je návrh kompletní. Pokud bude provozní řád schválen a bude 

schválena i projektová dokumentace pro jednotlivé zakládky může být přistoupeno 

k průzkumu lokality, analýze odpadu a projekci dekontaminační základny. Samotný proces 

dekontaminace má otevřené dveře. 
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6 ZÁVĚR  

V předložené diplomové práci jsem se zabýval důležitou a složitou problematikou, 

a sice škodlivostí výskytu ropných látek v životním prostředí a zejména jejich 

odstraňováním. Je povinností nás všech předcházet vzniku odpadů, ať už použitím 

bezodpadových technologií, vhodnou volbou vstupních materiálů, zhodnocením životního 

cyklu výrobku, a v případě kdy byly lidskou činností zeminy kontaminovány, snažit se 

o odstranění kontaminace za využití k přírodě šetrných technologií a odstranit všechny 

negativní dopady takové činnosti.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit pozitivní vliv využití kombinace metod 

in situ a ex situ pomocí biodegradace v kombinaci s recyklací při znovuvyužití 

železničního kameniva a zemin po dekontaminaci.  

Při hodnocení návrhu jsem se snažil vycházet co nejvíce z vlastních zkušeností, 

které vycházejí z mé praxe. Již od roku 2002 se pohybuji po koridorových stavbách 

železnic a to jak v České republice tak i Slovenské republice a to za vyššího dodavatele 

stavby jako specialista odpadového hospodářství. Z nastíněných variant je zřejmé, že 

nejdražší je skládkování a jako takové je i z hlediska zákona o odpadech poslední možnou 

variantou. Při využití již zřízené dekontaminační plochy je limitující její vzdálenost od 

předmětné stavby, neboť náklady na dopravu mohou i převyšovat náklady na zpracování 

odpadu. Navíc ne vždy jsou tyto možnosti k dispozici a velmi často se stává, že skládka ani 

biodegradační plocha nejsou v dosahu stavby.  

Zřízení mobilní biodegradační základny řeší oba problémy najednou. Materiál není 

nutno odvážet ze stavby, jelikož je zakládka provedena přímo na ploše určené pro 

recyklaci železničního kameniva, tím odpadají náklady na převoz a dále odpadnou náklady 

na zpracování odpadu, jelikož je tento po biodegradaci ve velké míře znovu využit a to ať 

už na stavbě samotné nebo na stavbách jiných. Ekonomický přínos je zřejmý a to i přes to, 

že musíme přípravě plochy věnovat více času, než když odpad odevzdáme oprávněné 

osobě. V neposlední řadě také biodegradace přesune objem zpracovaných odpadů 

z kolonky uložené do recyklované, jelikož je této pomocí činnosti půdních 

mikroorganismů a jejich schopnosti degradovat kontaminanty, vrácena možnost nového 

využití.  
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Závěrem bych rád vyzdvihnul nové možnosti v oblasti biodegradace jako velmi 

levné a přesto velmi účinné. Jejich rozvojem a vývojem metod nových by se měla zaobírat 

mnohem širší vědecká základna. Zejména ekonomické ukazatele v kombinaci s přínosem 

pro životní prostředí by se měly stát motorem rozvoje nových technologií. 
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Příloha č. 1 Technický list Ekoten 915 

 

Hydroizolační fólie EKOTEN 915 

Technický list č.: TL 5-1015-09 

Vydání č.: 1 

Účinnost od: 04.03.2010 

Popis výrobku 

EKOTEN 915 je hydroizolační fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD), 

typ T podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007. 

Použití 

EKOTEN 915 je určen k zemním sevřeným izolacím: 

- těsnění skládek odpadů a jímek na agresivní kapaliny, 

- izolace manipulačních ploch, záchytných a havarijních jímek proti úniku ropných látek 

včetně benzínu, 

- těsnění spodních částí staveb proti vlhkosti, vody včetně vody tlakové a radonu. 

Aplikace 

EKOTEN 915 se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v 

Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce 

platném v době provádění izolace. EKOTEN 915 lze vzájemně spojovat svařováním 

horkým klínem nebo extruzivním svařováním. 

Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -10 °C. 

Údaje o výrobku 

FATRAFOL 804 splňuje požadavky ČSN EN 13956. 

Rozměry: Tloušťka [mm] 

(ČSN EN 1849-2) 

Šířka [mm] 

(ČSN EN 1848-2) 

Délka [m] 

(ČSN EN 1848-2) 

Množství [m2] *) 

1,00 ± 0,10 40 (-0, +2) 52 

1,50 ± 0,15 27 (-0, +1,3) 35 

2,00 ± 0,20 

1000 - 1300 

± 0,10 20 (-0, +1) 26 

*) informativní hodnota pro šířku 1300 mm 

Barva: EKOTEN 915 se vyrábí v černé barvě. 

Balení, doprava, skladování: EKOTEN 915 je zabalen v rolích, role jsou uloženy na 

dřevěných paletách a fixovány obalovou 

fólií. EKOTEN 915 musí být přepravován v krytých dopravních prostředcích a skladován 

v 

originálních uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -10 °C až +40 °C. Na 

staveništi 

je nutno chránit výrobek před znečištěním a do doby zpracování se doporučuje chránit jej 

před vlivy 

povětrnosti. 

Technické parametry: 

Vlastnost 

Zkušební norma Hodnota 

Vodotěsnost, 60 kPa ČSN EN 1928 metoda B vyhovuje 
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Odolnost proti statickému zatížení ČSN EN 12730 metoda B Vyhovuje 20 kg 

Pevnost v tahu ČSN EN 12311-2 ≥ 900 N/50 mm 

Tažnost metoda A ≥ 700 % 

Vliv umělého stárnutí teplem na vodotěsnost, 60 kPa ČSN EN 1296 ČSN EN 1928 

vyhovuje 

Vliv chemikálií na vodotěsnost, 60 kPa 

(Ca (OH)2; 10% NaCl) 

ČSN EN 1847 ČSN EN 1928 vyhovuje 

Vliv ropných produktů na vodotěsnost, 60 kPa (nafta, 

benzín, motorový olej) 

ČSN EN 1847 ČSN EN 1928 vyhovuje 

ČSN EN 12691 metoda Odolnost proti nárazu A vyhovuje 1250 mm 

ČSN EN 12691 metoda B vyhovuje 1000 mm 

Odolnost proti protrhávání ČSN EN 12310-1 ≥ 600 N 

Odolnost v ohybu ČSN EN 495-5 vyhovuje -25 °C 

Pevnost spoje ČSN EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 třída F 

Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ ČSN EN 1931 ≥ 800000 

Přímost ČSN EN 1848-2 ≤ 50 

Zjevné vady ČSN EN 1850-2 vyhovuje 

Součinitel difuze radonu v izolaci D (informativní 

hodnota) 

K 124/02/95 ČVUT Praha 3,8 . 10-12 m2.s-1 

Bezpečnostní předpis 

EKOTEN 915 není klasifikován jako nebezpečná látka ve smyslu zákona o chemických 

látkách. 

Odstraňování odpadů 

EKOTEN 915 odstraňovat v souladu s platnými právními předpisy. Čistý odpad lze 

recyklovat, odpad nevhodný k recyklaci 

skládkovat. Odpad znečistěný nebezpečnými látkami je třeba zneškodnit spálením ve 

spalovně nebezpečných odpadů. 

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 

Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny v té době platné bezpečnostní, 

hygienické a požární předpisy. 

Související dokumentace 

· Konstrukční a technologický předpis hydroizolačního systému FATRAFOL-H 

· Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0069/10/Z pro hydroizolační fólii 

EKOTEN 915 dle ČSN EN 

13967:2005/A1:2007vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín 

Výrobce 

Fatra, a.s., T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika 

tel.: +420 577 50 1111 (2263) e-mail: fatrafol@fatra.cz 

fax: +420 577 50 5555 (2253) http://www.fatra.cz 

 


