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ANOTACE 

V předložené práci je zpracována závislost rozdělovacího koeficientu síry na množství 

CaO ve vyráběném aglomerátu v podniku ArcelorMittal Ostrava, a. s. Popsán je 

aglomerační proces, výskyt síry v aglomeračním procesu a přehled legislativy týkající se 

životního prostředí. Následují statistické údaje o složení aglomerační vsázky za rok  

2007 - 2011 a jejich vyhodnocení, že existuje jistá závislost CaO na rozdělovacím 

koeficientu síry a na základě tohoto pak i závislost mezi obsahem oxidů síry ve spalinách  

a účinností elektroodlučovačů. V závěru práce je pak popsána závislost rozdělovacího 

koeficientu síry na oxidu vápenatém ve vyráběném aglomerátu. 

 

Klíčová slova: aglomerát, aglomerační vsázka, CaO, rozdělovací koeficient síry 

 

SUMMARY 

In the present work is handled by the dependency of the partition coefficient of sulphur 

on the amount of CaO in the company produced aglomerátu in  

ArceloruMittal Ostrava, a. s. and Described the process of sintering is the sulphur in the 

aglomeračním process and an overview of the legislation relating to the environment. The 

following statistical data on the composition of sinter burden for 2007-2011 and their 

evaluation, that a certain dependence of CaO on the apportionment coefficient of sulphur 

and on the basis of the relationship between the content of sulphur oxides in the exhaust 

gases and the effect elektroodlučovačů. In conclusion, the work is then described the 

dependency of the partition coefficient of sulphur per quantity of calcium sorbates in the 

site of the company. 
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SLOVNÍK POJMŮ 

Desorpce: uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo 

absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci [25]. 

Difuzor v elektroodlučovači: působí pro rozptýlení a zrovnoměrnění proudu plynu 

(spalin). Tento difuzor je v podobě kónického potrubí zakončeného žaluzií [26]. 

Peletizace: hutnická úprava navlhčené železné rudy ke zvětšení její kusovosti, sbalování. 

Užívá se jemně mletá ruda nebo její koncentrát [27]. 

Redler: je určené pro vodorovnou dopravu sypkých materiálů v zemědělství, krmivářském 

průmyslu a jiných provozech [28]. 

Xylen: meziprodukt výroby barviv a výbušnin [29]. 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Výroba železa ve vysoké peci je z hlediska technologie a ekonomických ukazatelů 

velmi náročný proces. Vysokopecní vsázku tvoří kovonosné suroviny, struskotvorné 

přísady (bazické přísady) a palivo. S rostoucím rozvojem průmyslu a tím i rostoucí 

poptávkou po železe bylo nutno zefektivnit proces výroby železa (Fe), protože se začal 

projevovat nedostatek kvalitních přírodních rud (železných rud), využívajících se jako 

vsázka pro vysoké pece. Výroba se stává neúměrně drahá a rostoucí cena spojená 

s nedostupností kvalitních rudných surovin vede k mohutnému rozvoji úpravnických 

procesů. Pro zabezpečení požadavků hutnického průmyslu se rudy před použitím upravují 

a zpracovávají tak, aby došlo ke zlepšení fyzikálních, mechanických vlastností 

a redukovatelnosti obsahu železa, případně k odstranění škodlivých a nežádoucích příměsí. 

Zpočátku se upravovala pouze granulometrická složení surovin, skutečný přelom 

v rozvoji úpravnictví však znamenala technologie tepelných úprav materiálů, při kterých se 

podstatně mění jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Vývoj přípravy vysokopecní vsázky 

se postupně zaměřil na rozvoj dvou základních směrů, spékání železných rud (aglomerace) 

a peletizace. 

Oba procesy umožňují využití i méně kvalitních rud a to při dodržení jakostních 

parametrů na vsázku. Nejrozšířenějším z uvedených procesů je aglomerace, při které se 

využívá tepelné úpravy jemnozrnných železonosných surovin, které by se nedaly bez úprav 

využít pro vysokopecní proces. Největší podíl těchto surovin tvoří aglomerační ruda 

o zrnitosti pod 10 mm, rudný koncentrát a druhotné suroviny. Pro docílení optimálních 

vlastností aglomerátu potřebných pro vysokopecní pochod se k železonosným podílům 

aglomerační vsázky přidávají zásadité (bazické) přísady v podobě vápence, dolomitického 

vápence, případně dolomitu, vápna resp. vápenného hydrátu. Příznivý účinek vápna, příp. 

hydrátu je ve zlepšení sbalitelnosti aglomerační směsi a tím i prodyšnosti. Bazické přísady 

upravují chemické složení aglomerační vsázky na požadovanou bazicitu. Uhličitanové 

přísady se pro potřeby aglomerace používají o zrnitost pod 0-4 mm. Jako palivo se 

nejčastěji používá koksový prach [6]. 
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Tepelné zpracování těchto složek se nazývá spékání, jehož produktem je aglomerát. 

Snaha o dosažení co nejlepších ekonomických parametrů a celkově výrobnosti aglomerace 

vede k intenzifikaci celého procesu spékání. 

Mezi škodlivé prvky, které jsou v aglomerační vsázce, patří především síra, arsen, 

zinek a fosfor [1]. 

Síra do aglomeračního procesu vstupuje v surovinách i v palivu a to v podobě 

sulfidické (sirníkové) a síranové. Síra sulfidická v aglomeračním procesu z velké části 

shoří na SO2, síra síranová se nemění. Obsah oxidů síry ve spalinách podporuje účinnost 

elektroodlučovačů. Proto je na jedné straně dobré, když se co nejvíce síry spálí a přejde 

do SO2, protože pak se zvyšuje účinnost elektroodlučovačů (které zachytí více tuhé 

znečišťující látky) a méně síry zůstane v aglomerátu (a přechází do železa), je však třeba 

mít na zřeteli i ekologický aspekt a dodržení limitu pro emise SO2.  

Část síry ovšem zůstává v aglomerátu a postupuje do vysokopecního procesu, kde se 

dostává do surového železa jako škodlivý prvek. 

Poměr mezi sírou, která přejde do spalin a celkovou sírou ve vsázce se nazývá 

rozdělovací koeficient síry. Jedním z jakostních parametrů vyráběného aglomerátu je 

bazicita (bezrozměrná jednotka) vyjádřená poměrem (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3). 

Požadavek na bazicitu aglomerátu dávají zaměstnanci vysokých pecí. Dále se zadává 

požadavek na obsah MgO v aglomerátu, obsah SiO2 a Al2O3 je dán vnosem z rud. 

Požadované bazicity aglomerátu se dosahuje právě regulací obsahu CaO v aglomerátu. 

Ten se do aglomerační vsázky dodává formou uhličitanových přísad (dolomit, vápenec, 

dolomitický vápenec), jejich vzájemným poměrem se pak reguluje obsah MgO. Vápno 

zároveň slouží jako intenzifikační přísada.  

Takže obsah CaO v aglomerátu je dán požadavkem na bazicitu a obsahem kyselých 

složek v kovonosné vsázce. CaO má vliv na rozdělovací koeficient síry. A existuje jistá 

závislost mezi obsahem oxidů síry ve spalinách a účinností elektroodlučovačů. To 

znamená, že obsah CaO v aglomerátu může ovlivňovat účinnost elektroodlučovačů. 

Cílem diplomové práce je najít závislost mezi obsahem CaO a rozdělovacím 

koeficientem síry. Práce je zpracována pro ArcelorMittal Ostrava, a. s.  
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2 AGLOMERAČNÍ VSÁZKA 

Pro aglomeraci se jako vsázkové suroviny používají přírodní drobné až jemné rudy, 

rudné koncentráty, různé recyklovatelné hutní produkty především ocelárenská struska, 

kaly s obsahem železa, válcovenské okuje apod. K docílení požadovaného složení strusky 

ve vysoké peci se kromě těchto složek přidávají struskotvorné přísady například vápenec, 

dolomitický vápenec, vápno apod. Jako palivo se používá koks o zrnitosti 0 - 3 mm 

(koksový prach), antracity a výjimečně různé druhy černého uhlí s nízkým podílem 

popelovin a prchavých hořlavin. V podmínkách aglomeračního provozu ArcelorMittal 

Ostrava a. s., se používá koksový prach a jako alternativní palivo antracit. 

2.1 Kovonosná vsázka 

Přírodní rudy, rudné koncentráty a také recyklované hutní odpadní produkty slouží 

jako základní vsázkové suroviny pro proces spékání. 

Důležitou vlastností rud a koncentrátů určených ke spékání je jejich spékavost, která se 

může u různých druhů surovin značně lišit. V podstatě však lze spékat každou rudu, pokud 

není překročena horní mez její kusovosti, která je tím nižší, čím hůře je ruda spékavá. 

Někdy i relativně malé podíly špatně spékavých surovin v aglomerační vsázce jsou 

příčinou zhoršení jakosti výrobku a snížení technicko-ekonomických parametrů výroby 

[1]. Železné rudy lze definovat jako horniny vhodného chemického, mineralogického 

složení, z nichž lze získat železo žádaného složení [2]. Z chemického hlediska rozlišujeme 

čtyři skupiny železných rud: bezvodé oxidy (hematit, magnetit), hydratované oxidy železa 

(limonit), uhličitany (ocelek), křemičitany (chamosit). Převážná většina železa se vyrábí 

z rud oxidického charakteru. 

Z přírodních rud se vytřiďují podíly o zrnitosti pod 5 mm až 12 mm v závislosti na 

spékavosti rudy. Příliš velká zrna se při spékání neprohřejí a vzájemně se spojují jen 

tenkými povrchovými vrstvami. Kromě toho odebírají svému okolí teplo, čímž vznikají 

ve vrstvě aglomerátu málo pevná místa. Úprava koncentrátu záleží na jeho zrnitosti. Čím je 

koncentrát jemnější, tím je vhodnější k peletizaci a méně vhodný ke spékání [1]. 
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2.1.1 Druhotné suroviny 

Jako druhotné suroviny se označují materiály, zpracovávané v hutním procesu, které 

byly již primárně využity pro předem stanovený účel. Jedná se tedy v podstatě o formu 

technologického odpadu, jehož vlastnosti umožňují další využití. 

Mezi druhotné suroviny se řadí především vysokopecní výhoz, konvertorový výhoz, 

válcovenské okuje, různé kaly s obsahem železa a ocelárenskou strusku. Vysokopecní 

výhoz je prach z hrubých čističů vysokopecního plynu, jehož předností je značný obsah 

koksového prachu, který snižuje spotřebu paliva při spékání. Jeho jemnozrnnost, špatná 

smáčivost a přítomnost zinku a olova je pro výrobu aglomerátu nežádoucí [1]. 

Okuje, jsou druhotnou surovinou bohatou na železo. Válcovenské okuje, které vznikají 

na povrchu oceli válcované za tepla, však bývají znečištěny mazadly používanými 

při tomto způsobu tváření oceli. Ohřevem těchto mazadel během spékání vsázky dochází 

k jejich přeměně na vysoce molekulární uhlovodíky s vysokou teplotou varu a vyvolávají 

tak nebezpečí požárů v elektrostatických odlučovačích prachu. Proto se zbytky mazadel 

odstraňují vypalováním okují v etážových nebo fluidizačních pecích [1].  

Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se znečištěné okuje čistí nízkoteplotní 

desorpcí na tzv. „výpalovně“. Obsah látek rozpustných v xylenu je v limitu 0,3 % u okují 

nečištěných a 0,1 % u okují, které prošly nízkoteplotní desorpcí. 

Z ocelářských strusek se vyžívají jen zásadité strusky s 10 % - 20 % železa (Fe)  

a 40 - 45 % oxidu vápenatého (CaO). Pokud, se zaměříme na výrobu surových želez, 

bohatších na fosfor musíme mít na paměti, že trvalý koloběh fosforu, omezuje využití 

strusek ve vysokopecní vsázce.  

2.1.2 Bazické přísady 

Pro aglomerační a vysokopecní vsázku se používají bazické přísady ve formě vápence, 

dolomitu, dolomitického vápence (který chemickým složením leží na přechodu 

mezi vápencem a dolomitem) a vápna. Tyto přísady mají zásaditý charakter na rozdíl od 

většiny železných a manganových rud, které obsahují hlušinu kyselého charakteru. 

Bazické přísady ve vysokopecním procesu zabezpečují ve vzájemné optimální 

kombinaci tvorbu vysokopecní strusky požadovaného chemického složení a optimálních 
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technologických vlastností vsázky. Množství bazických přísad dávkovaných 

do aglomerační vsázky se řídí chemickým složením rudné části vsázky a požadovanou 

bazicitou vyráběného aglomerátu. Poměr jednotlivých druhů bazických přísad pak vychází 

z požadavku na obsah MgO ve vyráběném aglomerátu. 

2.1.3 Palivo 

Důležitou složkou aglomerační vsázky je palivo. Vlastnosti tuhého paliva ovlivňují 

jakost aglomerátu i výrobnost zařízení. Měrná spotřeba paliva na tunu aglomerátu je 

jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů spékacího procesu, protože náklady 

na palivo představují významnou položku celkových nákladů na výrobu aglomerátu. 

Nejčastěji se pro účely aglomerace používá koks o zrnitosti v rozmezí 0 - 10 mm,  

tzv. koksový prach, který je nejvhodnější. Dále je možné využití náhradních paliv jako 

např. mletý antracit. Aglomerační palivo se před vstupem do spékacího procesu upravuje 

mletím na zrno pod 3 mm. Nízký obsah paliva má za následek nedostatečnou pevnost 

aglomerátu a příliš vysoký obsah vede k vytvoření nadměrného množství taveniny  

a zhoršení redukovatelnosti aglomerátu a problémům při chlazení vyrobeného aglomerátu. 

 Mezi kvalitativní požadavky na palivo pro aglomeraci patří minimální množství síry, 

vody, popela a maximální obsah uhlíku. 

2.1.4 Vratný aglomerát 

Při výrobě již hotového aglomerátu může dojít k neúplnému spečení vsázky, 

mechanickému namáhání a opotřebení. Všechny tyto aspekty mají za příčinu, že část 

aglomerátu má zrnitost menší, než 5 mm a je tak nevhodná pro zpracování ve vysoké peci. 

Aglomerát se proto třídí a vrací se jako součást vsázkových surovin zpět do procesu ke 

zpracování a proto se nazývá „vratný“ aglomerát. 

Dokonalým tříděním aglomerátu se dosahuje zvýšené výrobnosti spékacích zařízení, 

neboť drobný aglomerát vracený do aglomerační vsázky zlepšuje v omezeném množství 

podmínky pro spékání. Optimální míra podílu vratného aglomerátu k vsázce, která 

vstupuje do procesu poprvé, musí být stanovena experimentálně. Obvykle bývá v rozmezí 

25 - 35 % vsázky. Zvyšování těchto podílů, při nezměněné výšce vrstvy, vede ke snižování 

výrobnosti zařízení. Se zvyšováním podílu vratného aglomerátu v aglomerační vsázce 
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klesá spotřeba paliva, neboť na slinutí již jednou spečených zrn vsázky se spotřebuje méně 

tepla, než na spečení surových zrn. Další příčinou snižování spotřeby paliva je zlepšení 

podmínek pro přestup tepla vlivem zvýšené prodyšnosti vrstvy. 

Vliv podílu zpětného aglomerátu na pevnost aglomerátu má obdobný průběh jako 

u výrobnosti zařízení, zpočátku se pevnost zvyšuje a potom prudce klesá [1]. 

2.2 Charakteristika spékacího procesu 

Aglomerační proces se dá charakterizovat jako nepřetržitý proces, kterým je možno 

z jemnozrnných materiálů vyrobit kusový aglomerát vhodný pro výrobu surového železa 

ve vysoké peci. V principu je výroba aglomerátu proces zahřívání předem připravené 

a vhodně zvolené aglomerační vsázky – zrn – a vytvoření spečené pórovité hmoty, 

tzv. aglomerátu. Jeho vznik je důsledkem měknutí a natavování povrchu větších částic, 

případně roztavení drobných částic. Vzniklá tavenina vytváří mezi zrny kapalinové 

můstky, tuhne a tím spojuje jednotlivá zrna v celek. Jde o souhrn fyzikálních, fyzikálně-

chemických a tepelných dějů, díky nimž se mění struktura a složení vstupních surovin [3].  

Reakce a samotné uskutečňování těchto procesů neprobíhají v časovém intervalu 

současně, ale v časovém sledu a v určitém pořadí, které je podmínkou uskutečnění 

aglomerace. Proces aglomerace probíhá v heterogenní soustavě plynná-kapalná-tuhá fáze, 

přičemž plynná fáze zabezpečuje průběh rozhodujících dějů (hoření paliva, přenos tepla, 

oxidačně-redukční procesy). Hlavní dynamické charakteristiky spékacího procesu závisí 

na fyzikálně-chemických vlastnostech a na provozních specifikacích – výška spékací 

vrstvy závisí teda na vlastnostech vsázky a na charakteristice technologických parametrů 

při realizaci samotného spékání [4]. 

2.2.1 Základní členění spékacího procesu 

Spékací proces můžeme rozdělit na čtyři základní fáze: 

1) příprava vsázky, která zahrnuje dávkování jednotlivých komponent spékání 

směsi, její vzájemné smísení, zajištění dostatečné vlhkosti směsi, sbalení 

do sbalků a následní uložení na spékací pás; 

2) ohřev povrchové vrstvy aglomerační směsi externím zdrojem tepla; 
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3) samotné spékání, při kterém dochází k hoření paliva při prosévání spékací 

vrstvy vzduchem; 

4) ochlazování konečného spečence (aglomerátu) a jeho další úpravy pro použití 

ve vysoké peci. 

Tvorba aglomerátu se uskutečňuje jako důsledek chemických a fyzikálních procesů, 

které probíhají pod vlivem stále rostoucí teploty. Tato teplota se ve spékané vrstvě zvyšuje 

během několika minut na 1 200 – 1 400 °C. 

Hlavním účelem aglomerace je: 

1) zlepšení vlastnosti rud (železných rud); 

2) snížit obsah síry a dalších škodlivých prvků. 

Cílem aglomerace je zkusovění železonosné vsázky, např. prachových rud, 

koncentrátů (obohacených rud) a hutních recyklovatelných materiálů (ocelárenská struska, 

okuje, vysokopecní výhoz apod.) do stavu, kdy jsou vhodné jako kovonosná vsázka 

pro výrobu železa ve vysoké peci. Za vhodnou surovinu pro vysokopecní redukci lze 

považovat aglomerát o zrnitosti větší než 5 mm [4]. 

2.3 Tok materiálu na Aglomeraci Sever 

Provoz aglomerace v ArcelorMittal Ostrava, a. s., je tvořen ze dvou samostatných 

rudných hospodářství a to Aglomerace Sever a Aglomerace Jih. Aglomerace Sever byla 

uvedena do provozu v roce 1954 a Aglomerace Jih byla uvedena do provozu v roce 1970. 

Organizačně se dělí ArcelorMittal Ostrava, a. s. na úsek studených cest (tzn. střediska 

vykládky, úpraven rud, operativních a polních skladů rud, rudný most) a úsek teplých cest 

(střediska podávacích stolů a spékáren).  

Aglomerační směs v Aglomeraci Sever se na pás dávkuje v pořadí: 

1) palivo; 

2) kovonosná ruda; 

3) bazické přísady; 

4) okuje; 

5) homogenizační směs. 
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2.3.1 Aglomerace Sever 

Aglomeraci Sever tvoří z hlavní části podávací stoly, které jsou tvořeny 18 zásobníky 

pro rudy, homogenizovanou směs, okuje, bazické přísady a palivo. Do toku materiálu se 

dále přidává vratný aglomerát a kaly z aglomeračního procesu. Směs (obrázek 1) je dále 

upravována v míchacím bubnu I. a II. stupně. Jako intenzifikační přísada do vsázky se 

používá pálené vápno (hašené vápno) CaCO3 , které je dávkováno do míchacího bubnu  

I. stupně.  

Druhou hlavní částí je samotná spékárna (obrázek 2), která je tvořena třemi spékacími 

pásy (95 m
2
). Hotový aglomerát je po dokončení spékacího procesu drcen na ježkových 

drtičích, vychlazuje se na chladicích pásech a po vytřídění je dopravován do zásobníků 

rudného mostu [4]. 

Obrázek 1 - Aglomerační směs 

 

Pramen [vlastní zpracování]. 
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Obrázek 2 - Spékárna sever 

 

Pramen [vlastní zpracování]. 

 

Aglomerační spaliny jsou čištěny pomocí čtyřsekčních elektroodlučovačů a následně 

čištěny na tkaninových filtrech typu Lühr. Technologické uzly dopravy aglomerátu jsou 

odprášeny rovněž pomocí elektroodlučovačů.  

2.3.2 Zařízení a spékání aglomerátu 

Aglomerační směs sestavená na podávacích stolech přechází přes I. a II. stupeň 

míchání na spékácí pás, který je tvořen spékacími vozíky. 

Podávací stoly se sestávají z 18 zásobníků. Pod zásobníky je instalováno vynášecí 

zařízení ve formě dávkovací váhy Schenck nebo pásového podavače. Tato zařízení slouží 

k plynulému dávkování jednotlivých kovonosných surovin, zásaditých přísad a paliva 

v takovém poměru, který zabezpečuje složení aglomerátu požadovaných fyzikálních, 

chemických vlastností, na dopravníkové pásy, kterými je vsázka dopravena do míchacího 

bubnu I. stupně. Vážní a dávkovací systém Schenck je ovládán nadstavbovým systémem 

ELDAT. 

I. stupeň míchání je společný pro všechny tři spékácí pásy. Jeho hlavním úkolem je 

míchání a předběžné navlhčení směsi a její sbalování.  

Aglomerát požadované kvality lze vyrábět jen z pečlivě promíchané vsázky, aby 

nedocházelo v některých místech spékané vrstvy k nežádoucímu nahromadění 
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stejnorodých surovin a v jiných místech naopak k jejich nedostatku. Zvlášť nepříznivě se 

projevuje nerovnoměrné rozdělení zásaditých přísad a paliva [3]. 

Po promíchání a přivlhčení, je vsázka pomocí dopravníkových pásů rozvážená do 

tzv. velkých zásobníků každý o objemu 120 m 3 . Pod těmito zásobníky je instalováno 

vynášecí zařízení v podobě integrační váhy Schenck. Pomocí dávkovací váhy Schenck je 

podávaná směs do míchacího bubnu II. stupně. 

Hlavním cílem druhého stupně míchaní je dovlhčení směsi na optimální hodnotu 

a předpeletizace. 

Předpeletizace je jev, kdy směs aglomerační rudy, jemnozrnného koncentrátu, přísad 

a paliva se před samotným spékáním navlhčí a v míchacím bubnu se sbaluje. Cílem 

předpeletizace vsázky je zmenšit podíl jemnozrnných částic a zvýšit prodyšnost směsi. 

Při spékání surovin o zrnitosti pod 0,1 mm výrazně klesá výrobnost aglomeračních 

zařízení. Pro optimalizaci míchání a předpeletizace je nutné znát vlastnosti jednotlivých 

složek aglomerační vsázky a zákonitosti jejich vzájemného působení [3]. 

2.3.3 Výroba aglomerátu 

Z míchacího bubnu II. stupně je aglomerační vsázka pomocí kyvného skluzu, který 

zajišťuje správné tuhnutí směsi, dopravena do tzv. malých zásobníků, každý o objemu 

14 m 3 . Pod těmito zásobníky je směs vynášena podávacím bubnem na spékácí pás 

přes šikmou skluzovou desku. Její funkce spočívá v tom, že vrstva syrové směsi je 

ukládaná v optimálním množství a požadované výšce.  

Spékací pás je v podstatě přímý dopravník skládající se ze spékacích vozíků  

(obrázek 3), které se posunují nad soustavou odsávacích komor.   



Bc. Monika Müllerová: Závislost rozdělovacího koeficientu síry na obsahu CaO 

2012  11 

 

Obrázek 3 - Spékací vozíky 

 

Pramen [vlastní zpracování]. 

 

Aglomerační vsázka na spékacím pásu se posunuje pod zapalovací hlavu. Ta slouží 

k primárnímu zapálení povrchové vrstvy a tím k zahájení spékacího procesu. Plyn 

využívaný při aglomeraci ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. se označuje jako 

„směsný“ a je tvořen ze dvou složek, z koksárenského a vysokopecního plynu vlastní 

produkce. Po jejich smíchání v optimálním poměru ve směsné stanici, proudí 

do atmosférických hořáků zapalovací hlavy. Je prudce jedovatý díky obsahu CO. 

Po zapálení se vsázka pohybuje na spékacích vozících směrem k drtiči aglomerátu. 

Po celou dobu je vsázka prosávána. Prosávání vzduchu přes spékanou vrstvu na spékacím 

páse zajišťuje pro každý spékací pás samostatný exhaustor. Odsávaná vzdušina postupuje 

ode dna spékacího vozíku do odtahových komor, které ústí do kolektorového potrubí. 

Odtud prochází potrubím přes elektroodlučovače a vyčištěná je vtahována do exhaustoru 

a vytlačována do komína. 

Na konci spékacího pásu je ztuhlá aglomerační tavenina vyklopena do drtiče 

aglomerátu. Drtič aglomerátu slouží k rozlámání bloků aglomerátu ze spékacího vozíku 

z těchto důvodů: 

1) uvolnění slabých a nespečených míst, aby drobný materiál mohl být vytříděn; 

2) umožnění dalšího transportu pásovou dopravou; 

3) urychlení procesu chlazení zmenšením středního průměru spečence.  
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Obrázek 4 - Chladící pás 

 

Pramen [vlastní zpracování]. 

 

Podrcený aglomerát z drtičů aglomerátu padá na chladící pás (obrázek 4). 

Na chladícím pásu je vyrobený aglomerát chlazen vzduchem na teplotu, při které je 

schopen dopravy na gumových pásech. Na tvorbu aglomerátu má velký vliv reakce 

probíhající mezi tuhými částicemi, které jsou v bezprostředním kontaktu. Tyto reakce 

začínají probíhat při teplotách 500 °C. Nejčastěji dochází k reakcím mezi CaO a SiO2. 

Produkty těchto reakcí jsou hlavně vápenaté ferity a křemičitany. 

Poté skluzem, z těchto chladících pásů se aglomerát dostává na třídiče umístěné 

na odsunových pásech. A na těchto pásech putuje aglomerát dále do rudného mostu. 

Odtud je dodáván do vysokých pecí pomocí dopravníků. 

Základní požadavky na vlastnosti aglomerátu jsou totožné s požadavky na vlastnosti 

surových železných rud. Je to například minimální množství prachu. Aglomerát se proto 

třídí a aglomerát o zrnitosti menší než 5 mm se vrací zpět do výroby (vratný aglomerát) 

jako aglomerační směs opět do spékacího procesu. Čím jsou tedy železné rudy bohatší, tím 

je vyšší bazicita (kvalita) aglomerátu. Tuto bazicitu (kvalitu) aglomerátu výrazně ovlivňují 

i zásaditost spékané směsi, množství a zrnitost paliva, zrnitost ostatních složek směsi, 

prodyšnost spékané vrstvy, množství a vlastnosti zpětného aglomerátu, výška spékané 

vrstvy, režim zapalování vsázky a rychlost ochlazování hotového aglomerátu [5]. 
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3 VÝSKYT SÍRY V AGLOMERAČNÍ VSÁZCE 

Aglomerační vsázka obsahuje síru ve formě sulfidické a síranové. Podíl těchto forem 

síry je v aglomerační vsázce různý. Několika technologickými metodami se zjistilo, že 

obsah síry ve vsázce ovlivňuje rychlost spékání aglomerační směsi. Do 1,25 % obsahu síry 

v aglomerační vsázce je spékání aglomerační směsi menší, nad 1,25 % je spékací proces 

výraznější. 

Liší se i podmínky odstranění sulfidické a síranové síry. Síranová síra může za 

určitých podmínek disociovat. Disociace sulfidů a oxidace síry na SO2 probíhá při nízkých 

teplotách a její účinnost je ovlivněna zrnitostí rudných částic. Určitý vliv na disociaci 

sulfidů a oxidaci uvolněné síry na SO2 má i zásaditost aglomerační směsi. Čím nižší je 

totiž zásaditost aglomerační směsi, tím účinněji probíhá odstranění sulfidické síry. 

Stupeň odsíření tedy ve velké míře závisí na zásaditosti a zrnitosti skladby spékaných 

materiálů. Čím vyšší je zásaditost a vyšší zrnitost spékaných materiálů, tím je stupeň 

odsíření nižší a vyšší je obsah síry v aglomerátu (tabulka 1). 

Tabulka 1 - Vliv zásaditosti a zrnitosti skladby spékaných materiálů na obsah síry 

v aglomerátu a stupeň odsíření 

Zásaditost 

aglomerátu 
Obsah síry [%] 

Stupeň odsíření 

[%] 
ve vsázce v aglomerátu 

 
koncentrát zrnitosti 0 až 8 mm 

 0,4 0,450 0,040 91,2 

1,0 0,400 0,042 89,4 

1,2 0,382 0,043 88,8 

1,4 0,362 0,050 86,2 

koncentrát zrnitosti 0 až 12 mm 

1,0 0,400 0,067 83,2 

1,2 0,382 0,070 81,7 

1,4 0,362 0,086 76,3 

Pramen [3] 

 

Stupeň odsíření sulfidické síry, při optimální zrnitosti rudy, závisí také na spotřebě 

paliva, které má určitý vliv na charakter spékané vrstvy aglomerační směsi (vsázky) 

a na teplotě hoření paliva. Při procesu spékání dochází k oxidačně - redukčním procesům. 
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Palivo má oxidační charakter. Přidáním paliva do vsázky se při spékání snižuje podíl oxidů 

železa. Působením tepla (zapálením) aglomerační směsi dochází k redukčním dějům. 

Pokud dodáme menší množství paliva (část aglomerační vsázky) dochází při spékání 

vsázky (aglomerační směsi) k menšímu oxidačnímu procesu a následně se uvolní velké 

množství kyslíku (plynná fáze). Stupeň odstranění sulfidické síry a tím pádem i celkové 

síry se zmenšuje. Navážení paliva, aby byl poměr dostačující, je pro každou rudu jiné. A to 

z toho důvodu, že v rudách není stejný poměr sulfidické a síranové síry 

Další příčinou nízkého stupně odsíření v aglomerační směsi je celkový nízký obsah 

síry ve spékané směsi. Vliv obsahu síry ve spékané směsi na stupeň odsíření potvrzují 

údaje uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Vliv množství síry v aglomerační směsi na stupeň odsíření 

Síra v aglomerační 

směsi (%) 

Stupeň odsíření síry (%) 

Síra celková Síra sulfidická Síra síranová 

1,54 41,5 64,3 28,5 

1,96 59,3 88,1 37,5 

2,10 66,7 88,2 52,4 

Pramen [3]. 

 

Z tabulky vyplývá, že při procentuálním obsahu síry 1,54 % v aglomerační směsi je 

stupeň odsíření opravdu nízký. Odstranění celkové síry je 41,5 %. 

Síra se do aglomeračního procesu dostane jak v jednotlivých surovinách, zejména tedy 

v palivu, tak v rudách a recyklovaných materiálech, méně pak v přísadách. Podíl 

procentuálního vnosu síry se tedy odvíjí od sortimentu a předváhy jednotlivých surovin. 

Procentuální podíl síry z jednotlivých surovin lze nalézt v kontrolních bilancích 

za příslušný rok, který má ArcelorMittal Ostrava, a. s. k dispozici. 

Síra se během aglomeračního procesu rozdělí mezi vyrobený aglomerát a spaliny. 

Podíl síry v procentech, který přejde do spalin z celkového vnosu je dán koeficientem 

ztrát síry (lze najít taktéž v kontrolních bilancích v podniku). Tento koeficient se vypočítá 

jako procento celkového vnosu síry v surovinách, procento podílu síry ve vyrobeném 

aglomerátu a procento hmotnosti vyrobeného aglomerátu. Rozdílem je ztráta síry  
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(síra, která přešla do spalin). Koeficient ztráty síry uváděný v procentech, se vypočítá 

jako podíl (celkový vnos síry – síra v aglomerátu) a celkového vnosu síry, násobeným 100. 

                        
       ý       í    í            á   

      ý       í  
      [4]. 

Tento koeficient je vlastně rozdělovac m koeficientem s ry.  

Rozdělovacím koeficientem ztráty síry se rozumí podíl síry odcházející ve spalinách 

v procentech na vstupu, která jde do aglomerace (spékání). Pro obecné shrnutí tedy platí, 

že aglomerační vsázka obsahuje síru ve formě sulfidické a síranové. Obsah síry ve vsázce 

je v podílu sulfidické a síranové síry různý. Podmínky odstranění sulfidické a síranové se 

liší. Disociace sulfidu a oxidace síry na SO2 probíhá při nízkých teplotách. A je tedy tím 

účinnější, čím je menší zrnitost rudných částic. 

Určitý vliv na proces disociace sulfidu a oxidace uvolněné síry na SO2, má zásaditost 

aglomerační směsi. Stupeň odsíření ve velké míře tedy závisí na zásaditosti a zrnitosti 

skladby spékaných materiálů. Čím vyšší je zásaditost a větší zrnitost, tím je nižší stupeň 

odsíření a vyšší obsah síry v aglomerátu. 

Výpočet obsahu síry, procentuální obsah se vypočítá diferenciálním, rozdělovacím 

koeficientem ztráty síry. Neboli jaké množství ze síry, která přišla do vsázky přešlo do 

spalin a kolik zůstalo v aglomerátu. Vše se počítá v době provozu, kdy denně se průměrně 

udělá zhruba 6 vzorků aglomerátu pro laboratoře. Údaje o vsázce jsou pak vykázány 

účetně a technologicky a dělají se rozbory těžebních surovin. Pokud se procentuální 

obsah síry v aglomerátu pohybuje okolo 0,01 %, až 0,02 % je to v pořádku [3]. 

3.1 Elektroodlučovače 

Aglomerační proces má negativní vliv na životní prostředí a projevoval se už v dávné 

minulosti. Látky, které nejvíce znečišťují ovzduší je SO2 a SO3 (sloučeniny síry). Další 

jedovatou složkou, které vzniká při aglomeraci, je CO. Tohoto jedovatého plynu ve 

spalinách z aglomerace není tak mnoho. CO je produktem hoření uhlíku (C). Obsah SO2 je 

0,6 až 18 g/cm
-
³. Obsah CO dosahuje při běžné spotřebě paliva až 15 g/cm

-
³. Při výrobě  

1 tuny aglomerátu vzniká přibližně 34 kg CO. Kromě vyjmenovaných plynných složek, 

obsahují plynné zplodiny spékání také značné množství prachu jednak propadlého 

mezerami mezi roštnicemi a jednak strženého proudem plynných zplodin. K odvádění 
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těchto zplodin do atmosféry slouží odsávací komory spojené s exhaustorem. Odsávacích 

komor je na každé aglomeraci jiný. V průměru se počet pohybuje kolem 15. Jsou vyrobeny 

z ocelových plechů. Na tyto komory jsou dále napojeny takzvané nátrubky, které jsou 

opatřeny záklopkami, aby se mohl dobře regulovat tlak. A celá sestava je ukončena 

sběrným potrubím, které vede do odlučovače prachu a exhaustoru. Plynné aglomerační 

zplodiny zbavené prachu a případně i dalších nežádoucích látek vstupujících do exhaustoru 

a jsou pak vytlačovány do komína (viz obrázek 5). 

Obrázek 5 - Odsávací komora 

 

Pramen [6] 

Legenda k obrázku: 

1 – paleta (spékací vozí) 

2 – odsávací komora 

3 - vyzdívka 

4,5 – nátrubky 

6 – regulační záklopka 

7 – ovládací mechanismus záklopky 

Ve snaze snížit množství těchto jedovatých spalin byla vyvinuta účinná zařízení, která 

zachytávají SOx Absorbentem SOx je CaCO3 (pálené, hašené) vápno umístěné 
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ve víceposchoďovém absorpčním zařízení, v takzvaných elektroodlučovačích. Účinnost 

odlučovačů SOx dosahuje 90 % [4]. 

3.1.1 Technologický popis elektroodlučovače 

Spaliny ze spékacího procesu musí být před vstupem do exhaustoru vyčištěny 

od prachových zrn jednak z důvodu ekologických, jednak z důvodu abrazivní činnosti 

prachu na lopatky exhaustoru. Hrubozrnné podíly materiálu strhávaného spalinami se 

odlučují přímo v kolektorovém potrubí, kde vlastní váhou padají přes svody 

do hrabicových pásů. Prachové podíly dále pokračují potrubím do elektroodlučovače. 

Pro každý spékací pás v aglomeraci sever je instalován samostatný čtyřsekcový  

a třísekcový elektroodlučovač o základních technických parametrech: 

 typ filtru      1 x 4 x 32 x 16 x 4 x 350, 

 množství odsávaných spalin   460.000 Nm
3
/hod, 

 vstupní koncentrace prachu ve spalinách 3 - 5 g/Nm
3
, 

 výstupní koncentrace prachu   do 100 mg/Nm
3
, 

 pracovní přetlak     60 mbar, 

 vzdálenost mezi elektrodami   350 mm, 

 rychlost proudění plynu    1,12 m/s, 

 tlaková ztráta     0,02 kPa. 

Spaliny jsou přiváděny potrubím do vstupního difuzoru a přes rozdělovací stěny jsou 

vedeny do elektrofiltru. Prachové částice se nabíjejí v elektrickém poli a usazují 

na sběrných a sršících elektrodách. Usazený prach padá následkem oklepů elektrod 

do výsypek a je dopravován vynášecím zařízením pro dopravu prachu. Elektrofiltry jsou 

čtyřsekcové (na aglomeraci jih třísetové) a prach odloučený na prvních třech sekcích padá 

přes svody do pásu a z něj jsou pásovou dopravou vráceny zpět do procesu. Prach 

odloučený na čtvrté sekci (na aglomeraci jih na třetí sekci) je odsunován pomocí redlerů do 

speciálního kontejneru, v němž se po naplnění přepravuje na ekologické úložiště  

(obrázek 6).  Tato služba je zajišťována externí firmou. 
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Obrázek 6 - Schéma odvodu plynných aglomeračních zplodin a odlučování prachu 

 

Pramen [6] 

 

Legenda k obrázku: 

1 – odsávací potrubí 

2 – nátrubky odsávacích komor 

3 – zachycovače hrubého prachu 

4 - stoupačka 

5 – odlučovač jemného prachu 

6 – exhaustor 

7 – komín 

Řízení odlučovačů je prováděno automatikou, zapínání a vypínání napětí provádí 

operátor na dispečinku přes počítač SAIA. 

Výsypky a oklepový prostor izolátorů jsou vytápěny. Před uvedením odlučovače 

do provozu musí být zapnuto vytápění výsypek (s 12 hodinovým předstihem) a vytápění 

izolátorů (s 4 hodinovým předstihem) pro zabránění kondenzace vlhkosti ze spalin na 

zařízení a následné koroze. Vytápění je rovněž ovládáno z dispečinku. Na obrazovce SAIA 

jsou rovněž zobrazeny technologické stavy násypek a chod vynášecího zařízení včetně 

alarmů, které upozorňují na technologické závady a poruchový stav zařízení. 
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Hodnoty škodlivin ve vyčištěných spalinách jsou monitorovány kontinuálním měřením 

ECOMONITORING. Zapnutí elektroodlučovačů provádí operátor podle ustanovení 

o bezpečnosti práce [2]. 

3.2 Textilní (tkaninové) filtry 

Stávající odlučovací technologií jsou spaliny v ArcelorMittal Ostrava, a.s. prosávány 

vrstvou směsi pod aglomerační pás do sběrného kolektoru a odtud přecházejí do 

současného odlučovacího zařízení – elektrostatických filtrů. Zde prachové částice získají 

elektrický náboj a při dalším průchodu jsou zachycovány na kovových deskách 

(elektrodách), které mají opačný náboj. Účinnost těchto filtrů umožňovala plnit limity  

(50 mg/m
3
), ale nestačí na aktuální limity (20 mg/m

3
). Na níže uvedeném obrázku můžeme 

vidět, jak se postupně vyvíjely emise prachu ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. od 

roku 1978. 

Obrázek 7 - Vývoj emisí prachu společnosti ArcelorMittal Ostrava v letech 1978 - 

2009 

 

Pramen [http://www.prozelenouostravu.cz/, 27. listopadu 2011, 17:15]. 

 

Výkonnější technologií čištění spalin jsou tkaninové filtry. Spaliny přecházejí 

z elektroodlučovačů po průchodu turboexhastourem do další komory se stovkami 

drátěných trubic, které jsou z vnější strany obaleny speciální textilií. Spaliny jsou 

prosávány z komory do trubic a prachové částice jsou zachyceny na povrchu této tkaniny. 
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Jakmile je tkanina pokryta vrstvou prachu, proudem tlakového vzduchu dochází k jeho 

oklepnutí z povrchu tkaniny. Prach spadne do dolní části komory a odtud se odvádí do 

zásobníku a pak k likvidaci. Vyčištěné spaliny, které projdou vrstvou tkaniny, jsou s 

minimálním obsahem prachových částic odsávány do komína. Výrobce těchto tkaninových 

filtrů garantuje bezproblémové dosažení obsahu prachu pod 20 mg/m
3
, bude plně zajištěno 

plnění současné normy. Součástí odlučovacího zařízení je rovněž reaktor, v němž je 

dávkováním hydrátu vápna snižován obsah SO2 ve vypouštěných spalinách (zdroj kyselých 

dešťů). Hnědouhelným koksem jsou odstraňovány i toxické dioxiny. 

Obrázek 8 - Aglomerace Sever 

 

Pramen [http://www.prozelenouostravu.cz/Green_dust2_cz.aspx, 20. listopadu 2011, 17:20]. 

 

Výstavba zařízení započala hloubením 14 jam hlubokých 22 metrů. V nich jsou 

vybudovány hlavní železobetonové piloty o průměru 120 cm, na kterých spočívá ocelová 

konstrukce objektu odlučovacího zařízení. Celé zařízení je postaveno na ploše cca 60 x 60 

metrů, jeho výška je 22 metrů, výška komínů 80 metrů. Na ocelovou konstrukci jsou 

umístěny komory filtrů. Těchto komor je celkem 12, celková plocha tkaniny filtrů, která 

bude zachytávat prach ze spalin, je 44 000 m
2
 (zhruba 7 fotbalových hřišť). Spaliny jsou 

přiváděny a odváděny ocelovým potrubím o průměru 3,9 m. Součástí potrubí jsou tlumiče 

hluku, který vzniká prouděním spalin před odsávače. Jedná se o zařízení o rozměrech  

4,5 x 4,5 metrů o délce 6,5 metru se soustavou vnitřních lamel, které hluk utlumí. 

Smlouva s dodavatelem projektu za miliardu českých korun, německou společností 

Lühr Filter, byla podepsána v roce 2008. V roce 2009 probíhaly práce na přípravě projektu 

a samotná výstavba zařízení na odprášení provozu spékání železné rudy (tzv. aglomerace) 
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začala v únoru 2010. Do projekčních, stavebních a montážních prací se jako subdodavatelé 

zapojily i domácí firmy. Mezi ty nejvýznamnější patřily například společnosti  

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., VS-Invest a.s., Hutní projekt Ostrava a.s., ELDAT a.s., 

ElLCOM, a.s., MROZEK, Elektromont Brno, a.s., Omega-Teplotechna Praha a.s., ECM 

ECO MONITORING spol. s r.o. a ze zahraničních firma, SOUND TECHNOLOGIES. 

Tkaninové odlučovače byly uvedeny do provozu 21. října 2011. Na začátku října 

získal projekt na odprášení Aglomerace Sever dokonce cenu za ekologický přínos Český 

PATRON. Cenu uděluje Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstva životního 

prostředí. Odborná porota tak projekt ocenila jako nejvýznamnější podnikový příspěvek k 

ochraně životního prostředí v České republice. ArcelorMittal Ostrava, a.s. je největší hutní 

firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. 

Roční kapacita výroby společnosti je 3,6 miliónu tun oceli, exportuje zhruba  

50 % produkce do více než 50 zemí celého světa. ArcelorMittal Ostrava, a. s. zaměstnává 

téměř 5 tisíc lidí, dohromady s dceřinými společnostmi jich je 9 tisíc. Průměrná mzda 

zaměstnanců v roce 2010 činila 30 816 korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal 

Holding. 

3.3 Exhaustor 

Exhaustor zajišťuje v odsávacích komorách potřebný tlak, který je nutný k prosévání 

vzduchu a plynných aglomeračních zplodin vrstvou vsázky, odsávacímu potrubí 

a odlučovači prachu. Při přepočtu na standardní tlak vychází potřebný výkon exhaustoru 

pro spékací pás o odsávané ploše 75 m
2
 kolem 6500 m

3
/min

-1
 Podtlak dosahovaný 

nejnovějšími exhaustory v zahraničí je 14,7 až 19,6 kPa. Spotřeba vzduchu na spékání 

závisí na měrné spotřebě paliva, na složení vsázky a na dalších technologických činitelích, 

avšak zkušenosti ukazují, že za obvyklých podmínek je nutno na každý 1 m
2
 odsávané 

plochy spékacího pásu prosít spékanou vrstvou 100 až 120 m
3
 vzduchu za minutu 

při podtlaku 9 až 13 kPa [6]. 

Při volbě výkonu exhaustoru by měly být známy parametry pochodů spékání. 

Výkonnost je do značné míry ovlivněna teplotou odsávaných zplodin. Do exhaustoru se 

také vhání takzvaný falešný vzduch, ale na teplotu nemá značný vliv. Je to způsobeno  

tím, že teplota zplodin se stoupajícím podílem falešného vzduchu klesá a zlepšují se 
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podmínky pro práci exhaustoru. Při tom však pochopitelně vzrůstají náklady na elektrickou 

energii. 
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4 ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Jedním z hlavních nástrojů společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. je zavedení 

integrovaného přístupu k omezování znečištění a snižování negativních dopadů její 

výrobní činnosti na životní prostředí. 

V současné době je snižování zátěže životního prostředí zabezpečováno: 

 snížením výroby a počtu provozovaných zdrojů, 

 realizací environmentálních akcí (v oblastech ochrany ovzduší, ochrany vod 

a nakládání s odpady), 

 zavedením integrovaného systému řízení (IMS). 

Součástí integrovaného systému řízení je i systém environmentálního managementu – EMS 

(dle ČSN EN ISO 14001) spočívající především v: 

 definování a pravidelné aktualizaci tzv. environmentální politiky jako součástí 

politiky integrovaného systému řízení, 

 certifikaci, hodnocení a obnovování EMS ve všech výrobních závodech, 

 stanovování, vyhodnocování a aktualizaci cílů EMS. 

Obrázek 9 - Fotografie stromů 

 

Pramen [http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_ecology1_s7_cz.html, 25. listopadu 2011, 08:30]. 

 

V červenci 2007 představila skupina ArcelorMittal svou environmentální politiku. 

Tato politika vysvětluje přístup k životnímu prostředí, a to definováním deseti zásad, které 
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specifikují celosvětové praktiky celé skupiny. Politika byla schválena představenstvem 

skupiny ArcelorMittal. Skupina ArcelorMittal se zabývá činnostmi související se všemi 

aspekty moderního ocelářství a těžby železné rudy a uhlí. Vyrábí širokou škálu plochých, 

dlouhých a nerezových výrobků, které uspokojují stávající potřeby všech hlavních 

zákaznických trhů. 

Ocel je z hlediska ochrany životního prostředí nejlepší volbou. Je ekologická a svou 

snadnou recyklací předčí jiné materiály. Z důvodu stabilních výsledků ve všech provozech 

skupiny, byla právě na základě tohoto, v červenci 2007 zavedena celoskupinová 

environmentální politika.  

Jejími hlavními cíli, které přispějí k výborným výsledkům v oblasti ekologie, jsou: 

1. zavedení systémů environmentálního managementu včetně certifikace  

ISO 14001 ve všech výrobních zařízeních, 

2. plnění veškerých příslušných zákonů, předpisů a závazků skupiny 

souvisejících s ekologií, 

3. neustálé zlepšování v oblasti ekologie, využití systematického monitoringu 

a důraz na prevenci znečišťování, 

4. vývoj, zdokonalení a používaní ekologických výrobních postupů s využitím 

surovin dostupných v místě, 

5. vývoj a výroba ekologických výrobků se zaměřením na jejich použití 

a následnou recyklaci, 

6. efektivní využití přírodních zdrojů, energie a půdy, 

7. řízení a snižování emisí CO2 vznikajících při výrobě oceli, všude tam, kde je to 

technicky a ekonomicky možné, 

8. zodpovědnost zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí, 

9. znalost a respektování environmentální politiky skupiny ArcelorMittal 

ze strany dodavatelů, 

10. otevřená komunikace se všemi, kterých se dotýkají činnosti skupiny 

ArcelorMittal. 
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4.1 Přehled nejdůležitějších právních požadavků platných pro ArcelorMittal 

Ostrava a. s., v oblasti ochrany ovzduší. 

Negativní vliv lidských činností na životní prostředí se projevoval už v dávné 

minulosti, nebyla mu však věnována dostatečná pozornost. Složitost problematiky ochrany 

ovzduší a povrchových i spodních vod v našem státě, spočívá v silně rozvinutém hutním 

průmyslu, který je jedním z největších zdrojů emisí a znečišťování vod. Vážnou příčinou 

obtíží při řešení otázek ochrany životního prostředí jsou vysoké investiční náklady 

na potřebná zařízení [6]. 

4.1.1 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

Hlava I; Obecná ustanovení. 

Tento zákon se zejména opírá o § 3, který se týká povinností právnických a fyzických 

osob a odstavce č. 4, v kterém je definováno, že spalovat látky, které jsou zdrojem 

znečištění ovzduší, zejména tedy paliva nebo látky uvedené v souboru 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření, je zakázáno. Tento 

zákaz, se však nevztahuje na zdolávání požárů a na práce v kterých se odstraňují následky 

nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací. 

Hlava II; Ochrana ovzduší. 

V této části zákona se podnik opírá zejména o § 4, § 8, § 11/a, § 11/b, § 11/g, § 11/k, 

§ 11/m a § 11, odstavce č. 2. 

V § 4 tohoto zákona jsou vymezeny kategorie a zařazování zdrojů znečišťování 

ovzduší. Zdroje, které znečišťují ovzduší se, rozdělují do dvou skupin a to na mobilní 

a na stacionární. Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další 

pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťující ovzduší. 

Pokud ovšem tyto motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná 

součást technologického vybavení.  

Do mobilních zdrojů lze zařadit například dopravní prostředky, kterými jsou silniční 

nebo drážní vozidla a taktéž i stroje, letadla či plavidla. Dále to mohou být nesilniční 

mobilní stroje, kterými jsou kupříkladu kompresory, přemístitelné stavební stroje 
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a zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, zemědělské 

a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiné obdobné 

výrobky. Za přenosné mobilní zdroje, znečišťující ovzduší lze považovat přenosné nářadí 

vybavené spalovacím motorem, například motorové sekačky a pily, sbíječky a jiné 

obdobné výrobky. 

Jako stacionární zdroje znečišťování ovzduší, jsou podle tohoto zákona zařízení 

spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťují nebo mohou 

znečišťovat ovzduší, dále to může být šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření nebo 

hoření znečišťujících látek. V tomto případě se jedná i o plochy, na kterých jsou prováděny 

práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobit znečištění ovzduší. Například 

skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost. 

Stacionární zdroje můžeme rozdělit taktéž do dvou skupin a to na stacionární zdroje 

podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší a podle technického a technologického 

uspořádání. První skupinu těchto zdrojů lze dále rozčlenit na zvláště velké, velké, střední 

a malé. Druhou skupinu pak tvoří zařízení spalovacích technologických procesů, 

ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, spalovny odpadů a ostatní 

stacionární zdroje. 

Spalovací zdroje se pak zvláště zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu 

do těchto kategorií: 

a) zvláště velké spalovací zdroje (tepelný příkon 50 MW a výše), 

b) velké spalovací zdroje (tepelný výkon vyšší, než 5 MW až do 50 MW), 

c) střední spalovací zdroje (tepelný výkon od 0,2 MW do 5 MW včetně), 

d) malé spalovací zdroje (tepelný výkon nižší, než 0,2 MW). 

Za předpokladu, že jsou spalovací zdroje umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo 

v provozním celku nebo jsou jejich spaliny vypouštěny společným komínem bez ohledu 

na počet komínových průduchů nebo jejich uspořádání a druhu používaného paliva, se 

pro zařazení do určité kategorie, tepelné příkony nebo výkony těchto zdrojů, sčítají. 

Zvláště jedná-li se o kategorie zvláště velkých, velkých a středních spalovacích zdrojů. 

U malých spalovacích zdrojů se jejich tepelné výkony sčítají v případě, že spaliny jsou 

vypouštěny společným komínem, nebo je toto řešení technicky proveditelné. 
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Spalovny odpadů patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních 

zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na: 

a) spalovny nebezpečného odpadu (množství odstraněného odpadu je větší, než 

10 tun za den), 

b) spalovny komunálního odpadu (množství odstraněného odpadu je větší, než 

3 tuny za den), 

c) spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu (množství 

odstraněného odpadu je větší, než 50 tun za den). 

K ostatní zdrojům pak patří spalovací zařízení procesních ohřevů, u kterých jsou 

znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami 

emitovanými technologickým procesem. Provozovatel je povinen zařadit příslušný 

stacionární zdroj do určité kategorie v souladu s tímto zákonem. Pokud, má provozovatel 

jakékoliv pochybnosti, rozhoduje v tomto případě Česká inspekce životního prostředí.  

Smogové situaci je věnován, v tomto zákoně § 8. Smogová situace je stav mimořádně 

znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní 

imisní limit stanovený prováděcím právním předpisem. Tímto se rozumí i taková úroveň 

znečištění ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici riziko poškození 

lidského zdraví nebo poškození ekosystému. Vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje 

v rámci ústředního regulačního řádu ministerstvo nebo ministerstvem zřízena právnická 

osoba. Současně se vyhlásí i regulační opatření k omezování emisí ze stacionárních zdrojů, 

které se na znečišťování ovzduší rozhodujícím způsobem podílejí. Pro oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší se stanovuje smogový, varovný a regulační systém a způsob jeho 

provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů. Tyto řády upravuje ústřední regulační 

řád, krajský a místní regulační řád. 

V případě jednotlivých krajů a obcí jsou kraje a obce povinny, v oblastech se 

zhoršenou kvalitou ovzduší, vydat regulační řád pro dané území. V tomto řádu se také 

stanovuje vyhlášení nebo odvolání signálu a upozornění na výskyt smogové situace. Pokud 

dojde k vysokému překročení emisních limitů, může dojít i k zastavení provozu 

jednotlivých stacionárních zdrojů na daném problematickém území kraje či obce.  

Pro případ vzniku smogové situace může orgán ochrany ovzduší: 

a) nařídit provozovatelům stacionárních zdrojů omezení nebo zastavení provozu, 
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b) nařídit provozovatelům mobilních zdrojů znečišťování omezení těchto zdrojů 

nebo zákaz tyto zdroje používat. 

Regulační opatření lze vyhlásit na nezbytně nutnou dobu s uvedením důvodu a území, 

na kterém se regulační opatření vztahuje. V opatření orgán na ochranu ovzduší uvede, 

na které osoby se regulační opatření vztahuje a jaká omezení jsou povinny strpět. Osoba, 

které se toto opatření dotýká, je povinna toto opatření dodržovat po celou dobu. Informace 

o smogové situaci podá ministerstvo a krajský úřad v televizním a rozhlasovém vysílání. 

Obecní úřad vyhlašuje signál pro smogovou situaci prostřednictvím místních informačních 

prostředků. 

V § 11, písmene (a – m) a odstavce č. 2 jsou uvedeny povinnosti provozovatelů 

zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů. Provozovatelé jsou povinni 

uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami ochrany 

ovzduší. Dále musí dodržovat emisní limity, limitní obsah látek ve výrobcích, emisní 

stropy, přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem.  

Bezodkladně odstraňovat v provozu nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší 

a činit opatření k předcházení havárií. V případě, že se takový stav vyskytne, musí 

provozovatel podat zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin. Pokud se 

vyskytne v provozu porucha stroje nebo zařízení, v důsledku technické závady a nemohou 

být tak dodrženy emisní limity, musí zdroj bezodkladně odstavit.  

Při vážném ohrožení zdraví, z důvodu nadměrné koncentrace znečišťujících látek, 

musí provozovatel taktéž bezodkladně zastavit nebo omezit provoz, část provozu nebo 

činnost, která je příčinou daného ohrožení. Neprodleně poté informuje inspekci, správní 

úřady a veřejnost. Veřejnosti pak musí zpřístupnit informaci o znečišťování ovzduší 

ze stacionárního zdroje a opatřeních omezení tohoto znečištění. 

Provozovatelé jsou také dále povinni vypracovat ve lhůtě stanovené příslušným 

orgánem ochrany ovzduší soubor technickoprovozních parametrů 

a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů včetně 

opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu 

s podmínkami ochrany ovzduší. 
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Hlava VI; Opatření k nápravě a sankce. 

V této části se podnik ArcelorMittal, a. s. opírá zejména o § 38, který se týká opatření 

k nápravě a zákazu provozu stacionárního zdroje. 

Provozovateli, který neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními 

předpisy, které upravují povinnosti při ochraně ovzduší, uloží orgán ochrany ovzduší 

opatření k zjednání nápravy. Ukládá ho rovněž výrobci, dovozci a prodejci výrobků.  

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen zdroj zastavit v případě, že: 

a) provozuje stacionární zdroj, na který nebylo vydáno stanovisko nebo povolení, 

b) neplní při vážném a bezprostředním ohrožení nebo poškození kvality ovzduší 

povinnosti, 

c) nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán snížení emisí 

znečišťujících nebo pachových látek, nedodržuje přípustnou míru obtěžování 

zápachem a nezjednal opatření k nápravě, 

d) opětovně poruší povinnosti, za jejichž porušení mu byla uložena pokuta. 

Hlava VIII; Společná, přechodná a zrušovací ustanovení. 

§ 54 se týká přechodného ustanovení. V odstavci č. 7 je pak dále uvedeno, 

že provozovatelé zvláště velkých spalovacích zdrojů, na které bylo vydáno stavební 

povolení do 1. července 1987, plní emisní limity a další podmínky platné u zdroje 

před dnem účinnosti tohoto zákona. Do 30. června 2004 musí předložit plán snižování 

emisí stacionárního zdroje s cílem splnit emisní stropy. Písemný závazek a plán útlumu 

musí dokladovat, že zdroj bude provozován po 1. lednu 2008 do 31. prosince 2015, 

nejvýše však po celkovou dobu 20 000 hodin. Emisní strop je pro zdroj stanoven 

na základě skutečných ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů 

dusíku za 5 let provozování zdroje do roku 2000 včetně [8]. 

4.1.2 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 

podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 

ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.  

Novelizace tohoto nařízení, je Nařízená vlády č. 294/2011 ze dne 8. září 2011, kterým 

se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
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provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády 

č. 475/2009 Sb. V této novele nařízení vlády, se podnik ArcelorMittal, a.s. řídí zejména  

§ 3, který se týká kategorizace zdrojů. 

Jednotlivé kategorie zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Jsou zde 

stanoveny kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů. Pokud zdroj není 

uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., považuje se za velký zdroj. Zdroj, 

u něhož je tepelný výkon ohřevu vyšší než 5 MW a zdroj, jehož roční emise jedné nebo 

více níže uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovém výkonu zdroje 

a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému 

ve zvláštním právním předpisu, některé z následujících množství: 

a) 200 tun tuhých znečišťujících látek, 

b) 300 tun oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý, 

c) tuny chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor, 

d) 10 tun těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík, 

e) 200 tun oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý, 

f) 1 tuna sulfanu, 

g) 2 tuny fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor, 

h) 50 tun oxidu uhelnatého, 

i) 10 tun amoniaku. 

Nebo se může jednat o zdroj, jehož roční emise (jiné, než oxidu siřičitého) překračují 

hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu. Je to desetinásobek roční 

emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného 

emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanové na úrovni 1000 hodin. 

Pokud zdroj není opět uveden v příloze č. 1 k, tomuto nařízení, považuje se za střední 

zdroj. Zdroj, u něhož je tepelný výkon ohřevu od 0,2 MW do 5 MW včetně. Opět se jedná 

o níže uvedené zdroje, které překračují hmotnostní koncentraci. 

a) 20 až 200 tun včetně tuhých znečišťujících látek, 

b) 30 až 300 tun včetně oxidu siřičitého, 

c) 0,4 až 4 tun včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin 

vyjádřených jako chlor, 
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d) 1 až 10 tun včetně těkavých organických látek vyjádřený jako celkový 

organický uhlík, 

e) 20 až 200 tun včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený jako oxid 

dusičitý, 

f) 0,1 až 1 tuna včetně sulfanu, 

g) 0,2 až 2 tuny včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřený 

jako fluor, 

h) až 50 tun včetně oxidu uhelnatého, 

i) až 10 tun včetně amoniaku. 

I zde se může, jednat o zdroj, jehož roční emise (jiné, než oxidu siřičitého) překračují 

hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu. Desetinásobek roční 

emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného 

emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanové na úrovni 1000 hodin. 

Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo  

3, považuje se za malý zdroj. 

V této novelizaci se § 3 doplňuje o odstavec č. 5, ve kterém se definuje účel 

kategorizace a zařazení jednotlivých zdrojů do příslušné kategorizace. Sčítají se pouze 

technologicky shodná zařízení jednoho provozovatele a jedná-li se o zdroj, který je na 

stejné provozovně nebo jsou jejich emise vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na 

komínový průduch [9]. 

4.1.3 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 205/2009 Sb., o zjišťování 

emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší 

V § 8 této vyhlášky se pojednává o kontinuálním měření, které se provádí u zvláště 

velkých a velkých zdrojů. U těchto zdrojů se dodržení emisních limitů dosahuje úpravou 

technologického zařízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního 

plynu, u nichž je překračován hmotnostní tok vybraných znečišťujících látek uvedených 

níže. Kontinuálním měřením se zjišťuje dodržování emisního limitu použité znečišťující 

látky, jejíž roční hmotnostní tok a hmotnostní koncentrace, překračuje při výkonu emisní 

limitní hodnoty. 
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a) 200 tun tuhých znečišťujících látek, 

b) 1000 tun oxidu siřičitého, 

c) tuny chloru a jeho plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako 

chlor 

d) 10 tun těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík, 

e) 200 tun oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý, 

f) 1 tuna sulfanu, 

g) 2 tuny plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluor, nebo 

h) 50 tun oxidu uhelnatého. 

Metody měření a technické požadavky pro kontinuální měření upravují technické 

normy. Technické požadavky, které se vztahují k určité použité metodě, musí splňovat 

i přístroje pro měření stavových, srovnávacích a vztažných veličin. V případě, že technické 

normy neobsahují metodu měření nebo jednotlivé technické požadavky pro kontinuální 

měření, může orgán ochrany ovzduší stanovit jiné metody. 

Pro kontinuální měření se používá přístroj, který je schopen stanovit hmotnostní 

koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 % emisního limitu 

nebo od 10 % do 250 % koncentrace garantovaného výrobcem technologického zařízení 

na snižování emisí. 

Správnost údajů kontinuálního měření ověřuje jednorázovým měřením autorizovaná 

osoba nejméně jednou za rok a dále při každém zásahu emisního měřícího systému nebo 

technologického procesu. Taktéž i při výrazné změně výrobního procesu či změně 

zpracování surovin a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. Přípustná 

tolerance pro ověření správnosti údajů tohoto měření je 10 % z hodnoty emisního limitu 

měřené znečišťující látky. Nejméně jednou za tři roky je provedena kalibrace emisního 

měřícího systému [10]. 
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4.1.4 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 362/2006 Sb., o způsobu 

stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování 

zápachem a způsobu jejího zjišťování 

Tato vyhláška se zaměřuje na § 1 až § 4. Jako přípustná míra obtěžování zápachem 

se bere takový stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je možné se běžně 

dostupnými prostředky zbavit, odstranit ho nebo ho omezit. 

Pokud se tato přípustná míra překročí, posuzuje se na základě písemné stížnosti osob 

bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází. Tato 

přípustná míra je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než  

20 osob a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno 

porušení povinností podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem 

způsobilo. 

Způsob stanovení koncentrace pachových látek se provádí u stacionárních zdrojů 

uvedených v příloze k této vyhlášce. Postup stanovuje tato vyhláška a česká technická 

norma ČSN EN 13725. Stanovení koncentrace se nevztahuje na malé stacionární zdroje 

a provádí se: 

a) ke dni stanovenému v povolení, 

b) po každé změně, na kterou bylo příslušným orgánem ochrany ovzduší vydáno 

povolení, 

c) po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení 

stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně koncentrace pachových 

látek. 

Koncentraci pachových látek posuzuje komise, uvedená v technické normě. Odběr 

vzorků pro stanovení koncentrace pachových látek se provádí v místě před vyústěním 

odpadního plynu do ovzduší nebo na jiném místě v souladu se zásadami Ministerstva 

životního prostředí. Doba odběru vzorků se provádí v období minimálně 1 hodiny s tím,  

že doba každého jednotlivého odběru se bude pohybovat v rozmezí 5 až 15 minut. Provádí 

se nejméně 3 odběry na každém měřícím místě. 
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Stanovení koncentrace pachových látek se provádí nejpozději: 

a) do 1. srpna 2007 u stacionárních zdrojů uvedených v části A přílohy k této 

vyhlášce, 

b) do 1. srpna 2008 u stacionárních zdrojů uvedených v části B přílohy k této 

vyhlášce, 

c) do 1. srpna 2009 u stacionárních zdrojů uvedených v části C přílohy k této 

vyhlášce. 

Tato vyhláška je účinná od 1. srpna 2006 [11]. 

4.1.5 Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších 

podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

specifické emisní limity a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší (dále jen „spalovací zdroje“). 

Tabulka 3 - Emisní limity pro oxid uhelnatý (CO) pro zvláště velké spalovací zdroje 

Druh paliva a topeniště 

Emisní limity vztažené na 

normální stavové podmínky 

a suchý plyn [mg.m
-3

] 

Referenční obsah kyslíku 

[%] 

Tuhé palivo 250/400
1 

6 

Kapalné palivo 175 3 

Plynné palivo a zkapalněný 

plyn 
100 3/15

2
 

Pramen[http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=185/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo

_zakona_smlouvy, 26. Listopadu 2011, 12:48]. 

 

Poznámky: 

1. Emisní limit 400 mg.m
-3

 se vztahuje na jednotlivé spalovací zdroje o tepelném příkonu nižším než 

 50 MW, 

2. referenční obsah kyslíku 15 % platí pro plynové turbíny. 
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4.2 Přehled nejdůležitějších právních požadavků platných pro ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v oblasti vodního hospodářství 

Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti 

povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. 

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES 

z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho 

paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení 

vlády, vyhlášky). Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství 

každoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která 

popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod i související 

legislativní, ekonomické, výzkumné a integrační aktivity [12]. 

4.2.1 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

Hlava I; Úvodní ustanovení. 

Tato část zákona je převážně zaměřena na právo k vodám a právní povahu vod. 

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou tak součástí ani 

příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. Za takovéto vody se 

nepovažují vody, které byly z těchto vod odebrány. Pokud dojde k jakýmkoliv 

pochybnostem, zda se jedná nebo nejedná o povrchovou či podzemní vodu, rozhoduje 

v takovém případě vodoprávní úřad. 

Hlava II; Nakládání s vodami (základní povinnosti). 

Každý kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich 

ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle daných podmínek tohoto 

zákona. Musí také dbát na to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického 

potenciálu a k porušení veřejných zájmů. Pokud tato voda slouží k výrobním účelům, je 

pak osoba povinna ve výrobě učinit úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních 

zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné technologie [13]. 
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Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci 

povinni podle charakteru a účelu užívání dané stavby, je zabezpečit zásobování vodou  

a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod. Stavební úřad 

tak nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí  

o dodatečném povolení stavby a taktéž ani kolaudační rozhodnutí. 

V § 8 tohoto zákona jsou vymezená určitá povolení jak nakládat s povrchovými nebo 

podzemními vodami. K tomuto povolení je třeba: 

a) jde-li o povrchové vody, 

1. k jejich odběru, 

2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 

3. k využívání pro chov ryb nebo vodní drůbeže či vodních živočichů 

za účelem podnikání, 

4. k jinému nakládání s nimi. 

b) jde-li o podzemní vody, 

5. k jejich odběru, 

6. k jejich akumulaci, 

7. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 

8. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 

9. k jinému nakládání s nimi. 

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, 

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění 

do těchto vod za účelem získání energie, 

e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění. 

Povolení se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Osoba tak 

může s vodami nakládat v daném rozsahu a pro daný účel po dobu uvedenou v platném 

povolení. Toto povolení je třeba: 

a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu, 

b) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod, 

c) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského 

záchranného sboru České republiky nebo ozbrojených sil České republiky [7]. 
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Stavební povolení k vodním dílům a k provedení vodních děl nebo jejich změnám 

při užívání či odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Práce, které by při stavbě 

vodního díla mohly negativně ovlivnit životní prostředí, se musí nahlásit vodoprávnímu 

úřadu. Tento úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti a podmínky, za kterých je 

vydává a účel ke kterému má vodní dílo sloužit. Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele 

o stavební povolení, aby mu předložil návrh manipulačního řádu a výpočet povodňové 

vlny a to hlavně u akumulačních vodních děl. Při povolování vodních děl musí být 

zohledněna ochrana vodních ekosystémů. Vodní díla proto nesmí vytvářet bariéry pohybu 

ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. 

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž 

není třeba povolení, ale které můžou ovlivnit vodní poměry a to: 

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, kde jsou umístěna koryta vodních toků, 

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování 

látek v zemských dutinách, skládky a nádrže, 

c) ke stavbám, k těžbě nerostů, 

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od ochranné hráze vodního toku, 

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

Každý kdo chce tedy postavit, změnit nebo odstranit stavbu či zařízení a může tak jeho 

činnost ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchové či 

podzemní vody má právo, aby po doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu. 

V tomto vyjádření se úřad rozhodne, zda je záměr žadatele možný či nikoliv. 

Odpadní vody jsou v tomto ohledu vody použité v obytných průmyslových 

zemědělských, zdravotních a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích. 

Pokud však mají po použití změněnou jakost, složení nebo teplotu jsou to také vody, které 

mohou ohrozit jakost povrchových či podzemních vod. Jedná se i průsakové vody 

z odkališť nebo ze skládek odpadu [13]. 

Osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je 

povinna zajistit jejich zneškodnění v souladu s podmínkami, které stanovuje povolení 

k jejich vypouštění. Vodoprávní úřad přihlíží k dostupným technologiím v oblasti 

zneškodňování odpadních vod. Osoba, která odpadní vody vypouští, musí měřit objem 
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těchto vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky z měření předat 

vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí. 

Vypouštění odpadních vod lze povolit pouze výjimečně u jednotlivých rodinných 

domů a staveb pro individuální rekreaci. Taktéž vodoprávní úřad může přihlédnout 

k žádosti, pokud se jedná například o uvedení čistírny odpadních vod do provozu, při 

zkušebním provozu, při opravách nebo při haváriích. 

Tento zákon taktéž vymezuje i pojem „závadné látky“. To jsou takové, které nejsou 

odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Každý kdo s takovými to látkami zachází, je povinen učinit určitá 

opatření, aby tyto látky tak nevnikly do vod a neohrozily jejich prostředí.  

Osoby na základě opatření musí: 

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán), 

b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat 

po dobu 5 let, 

c) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, 

zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 

těchto látek do půdy, 

d) používat jen takové zařízení, které jsou vhodné z hlediska ochrany jakosti vod, 

e) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, zkoušet činnost 

potrubí nebo nádrží určených pro skladování nebezpečných látek, 

f) vybudovat a provozovat pro zajištění úniku závadných látek, 

g) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku 

látek při hašení požáru. 

Seznam nebezpečných látek je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tento seznam 

obsahuje i zvlášť nebezpečné látky. Každá osoba je povinna si vést seznam těchto 

nebezpečných látek a předložit je na požádání jak vodoprávnímu úřadu, tak i Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky. 

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. Ohrožení zejména ropnými látkami, radioaktivními 

zářiči, nebezpečnými látkami a radioaktivními odpady. A taktéž dojde-li k ohrožení 

chráněných oblastí a ochranných pásem vodních zdrojů [13]. 
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Ten kdo způsobil havárii je povinen učinit opatření k odstranění příčin a následků 

havárie. Při tomto se řídí havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu a České 

inspekce životního prostředí. Každý havarijní stav se musí hlásit Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky 

a správci povodí. Tyto orgány pak havárii neprodleně hlásí na Českou inspekci životního 

prostředí. Původce havárie je povinen s těmito orgány spolupracovat. Dojde-li k havárii 

větších rozměrů, kde může být ohrožen i lidský život platí při zabraňování škodlivým 

následkům havárie přiměřené ustanovení o ochraně před povodněmi. Způsob a rozsah 

hlášení havárií a odstranění jejich škodlivých následků stanovuje Ministerstvo životního 

prostředí. 

Osobě, která porušila povinnost k ochraně povrchových a podzemních vod a povinnost 

provést opatření k nápravě závadného stavu, uloží Česká inspekce životního prostředí, aby 

neprodleně odstranil následky vzniklé havárií. Náklady na odstranění nese ten, jemuž bylo 

opatření k nápravě uloženo. Za původce závadného stavu se považuje v tomto případě ten, 

kdo závadný stav způsobil. Náhrada za majetkovou újmu nebo omezení vzniklou 

vlastníkům při provádění opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách hradí ten, 

jemuž bylo opatření k nápravě uloženo. Právo na náhradu musí být uplatněno u příslušného 

vodoprávního úřadu do 6 měsíců od jeho vzniku, jinak zaniká [13]. 

Hlava VIII; Vodní díla. 

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod. K ochraně a užívání vod, k nakládání 

s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným tímto zákonem a to zejména: 

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, 

b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toku, 

c) stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů 

d) stavby na ochranu před povodněmi, 

e) stavy k zavlažování, 

f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků, 

g) stavby k využití vodní energie, 

h) stavby odkališť, 
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i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, 

j) studny, 

k) jiné stavby. 

Za vodní díla se nepovažují jednoduchá zařízení jako například žumpy, kanalizační 

přípojky nebo průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci 

geologických prací. 

Podle tohoto zákona je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce.  

Je zakázáno: 

a) vysazovat dřeviny na ochranných hrázích a jezdit po nich vozidly, 

b) poškozovat vodočty, vodoměry, cejchy, vodní značky a jiná zařízení. 

Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany stanovit 

ochranné pásmo podél vodního díla nebo omezit na nich provádění některých staveb 

a činností. 

Povinnosti vlastníků vodních děl, které vyplývají z toho zákona, jsou zejména: 

a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, 

b) udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování 

bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů, 

c) provádět na vlastní náklady u vodního díla technicko-bezpečnostní dohled, 

d) provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží, 

e) dbát pokynů správce vodního toku, 

f) osadit na vodním díle cejch, vodní značku nebo vodočet, 

g) osadit na vodním díle plavební znaky, 

h) udržovat v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí u vodního díla sloužícího 

ke vzdouvání, 

i) odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi. 

Vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni povolit vstup na své 

pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údržbu těchto vodních děl. Pokud 

vstupem na pozemek vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu. 

Technicko-bezpečnostní dohledem nad vodními díly se rozumí zjišťování technického 

stavu vodního díla k zadržování vody a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných 
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příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním, prohlídkami vodního díla 

a měřením. Součástí je i vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

Z hlediska dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení 

lidských životů a možných škod na majetku. O změně kategorie vodního díla rozhoduje 

vodoprávní úřad. Provádět kontrolu a měření může pouze osoba, která má odborné, 

personální a materiální vybavení a splňuje předpoklady pro kvalifikovaný výkon 

technicko-bezpečnostního dohledu. Dohled zajišťuje na své náklady vlastník nebo 

stavebník vodního díla. U prvních dvou kategorií musí technicko-bezpečnostní dohled 

zajistit vlastník, oprávněnou osobou a sám se dohledu účastnit. U posledních dvou 

kategorií si dohled může provádět vlastník sám [13]. 

Hlava IX; Ochrana před povodněmi. 

Jedná se o opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech 

a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí. Ochrana je zabezpečována podle 

povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. Každý tak musí 

umožnit vstup nebo vjezd na pozemky či stavby těm, kteří provádějí záchranné akce 

a práce. Pokud vlastníkovi pozemku vznikla škoda spojená s touto činností, má nárok 

na její náhradu. 

Stupně povodňové aktivity se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového 

nebezpečí vázána na směrodatné limity, kterými jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky 

v hlasných profilech na vodních tocích. Rozsah opatření se řídí vývojem povodňové 

situace.  

Rozsah opatření se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity: 

a) stav bdělosti (přirozená povodeň), 

b) stav pohotovosti (nebezpečí přirozené povodně přerůstá), 

c) stav ohrožení (nebezpečí vzniku škod většího rozsahu). 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašuje a odvolává ve svém územním 

obvodu povodňový orgán. Podkladem je dosažení směrodatného limitu hladin nebo 

průtoků stanovených v povodňových plánech. 

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných 

a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, 
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organizaci a přípravu zabezpečovacích prací a způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů. Povodňový plán obsahuje tři části a to věcnou, organizační 

a grafickou. Z hlediska místního působení se dělí na povodňové plány obcí, okresů, 

ucelených povodí a povodňový plán České republiky, který zpracovává Ministerstvo 

životního prostředí. 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech 

a v záplavových územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo 

její škodlivé následky. Prohlídky provádějí a organizují povodňové orgány 

podle povodňových plánů a to nejméně jednou ročně [13]. 

Hlava X; Poplatky. 

Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen platit, 

jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečištění zároveň 

hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. Ukazatele znečištění, jednotlivé poplatky 

a sazby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Poplatek z objemu je znečišťovatel 

povinen zaplatit, jestliže objem vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok je 

30 000 m
3
.
 
Tento poplatek z objemu se vypočte vynásobením objemu vypouštěných 

odpadních vod za kalendářní rok sazbou 0,1 Kč za 1 m
3
. Sazba pro zpoplatnění u ukazatele 

znečištění, která je charakterizována spotřebou kyslíku se použije podle odpovídajícího 

druhu odpadních vod. 

Znečišťovateli, kterému vznikla poplatková povinnost je povinen u každého zdroje 

a výpusti sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. Dále musí 

měřit jejich objem a vše evidovat. Záznamy je povinen uchovávat po dobu 5 let. Rozbory 

a kontrolu znečištění odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby 

oprávněné k podnikání. Pro účely kontroly mohou provádět rozbory jen oprávněné 

laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí. Znečišťovatel musí vždy povolit 

vstup těmto oprávněným osobám. Úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů 

a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy zajistí Státní fond 

životního prostředí České republiky na základě návrhu vodoprávního úřadu podle místa 

zdroje znečišťování. 

Znečišťovatel je dále povinen zpracovat poplatkové hlášení, v kterém stanoví výši 

záloh na poplatky pro následující kalendářní rok. V tomto hlášení uvede údaje o množství 
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a koncentraci znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod. Toto vypracované 

hlášení předloží do 15. října běžného roku vodoprávnímu úřadu, který to přepošle 

na Českou inspekci životního prostředí. 

Vodoprávní úřad na základě poplatkového hlášení od znečišťovatele stanoví výši 

zálohy tzv. výměrem a doručí zpět znečišťovateli, finančnímu úřadu, Státnímu fondu 

životního prostředí České republiky a České inspekci životního prostředí do 15. prosince 

běžného roku. Měsíční zálohy je znečišťovatel povinen zaplatit nejpozději do dvacátého 

pátého dne posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, za které byla záloha vyměřena. 

Znečišťovatel je dále taktéž povinen do 15. února předložit vodoprávnímu úřadu 

poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok. V tomto přiznání uvede koncentraci 

vypouštěných odpadních vod a objem vypouštěných odpadních vod pro jednotlivé zdroje 

znečištění a údaje o poskytnutých zálohách a výši zaplacených záloh. 

Vybírání a vymáhání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

vykonávají místně příslušné finanční úřady podle sídla jednotlivých znečišťovatelů. 

Znečišťovatel hradí poplatky příslušnému finančnímu úřadu a ty jsou pak příjmem 

Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Oprávněná osoba, která odebírá povrchovou vodu z vodního toku, je povinna 

uhrazovat platbu k úhradě správy vodních toků a správy povodí. A to podle účelu užití 

odebrané povrchové vody v jednotkové výši v Kč/m
3
 podle skutečně odebraného množství 

povrchové vody. Výše platby se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané vody 

za uplynulý kalendářní měsíc. Platba za odběr se neplatí, pokud odebrané množství vody je 

menší než 6 000 m
3
 za kalendářní rok nebo 500 m

3
 za měsíc. Platbu je oprávněný povinen 

zaplatit do dvacátého pátého dne po skončení kalendářního měsíce příslušnému správci 

vodního toku, ve kterém k odběru došlo [13]. 

Hlava XII; Sankce. 

Česká inspekce životního prostředí nebo okresní úřad může uložit pokutu 

podnikající fyzické nebo právnické osobě: 

a) odebere-li povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení 

vodoprávního úřadu, 

b) vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, nebo 

do kanalizace, 
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c) znečistí povrchovou nebo podzemní vodu, nebo ohrozí jejich jakost nebo 

zdravotní nezávadnost, 

d) poruší povinnosti týkající se vodních děl, 

e) poruší jiné povinnosti stanovené tímto zákonem. 

Nedovolené odebrání povrchové vody se stanoví násobkem sazby 10 Kč za 1 m
3
 

a u odebrání podzemní vody se tato sankce stanovuje násobkem sazby 50 Kč za 1 m
3
. 

Nedosahuje-li výše pokuty vypočtená podle těchto parametrů, stanovuje se pokuta ve výši 

5 000 Kč. Pokuta může činit nejvýše 10 000 000 Kč. 

Pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanovuje ve výši 

od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč. Pokud fyzická nebo právnická osoba nedovoleně nakládá 

se závadnými látkami, hrozí jí pokuta ve výši od 5 000 Kč do 5 000 000 Kč. Pokud jsou 

porušeny povinnosti týkající se užívání povrchových vod k plavbě, potom může Státní 

plavební správa uložit pokuta až do výše 100 000 Kč provozovateli plavidla. Za porušení 

jiných povinností hrozí osobě pokuta od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč. Za opakované 

porušení povinností může pokuta činit nejvýše 20 000 000 Kč.  

Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se okresní 

úřad nebo Česká inspekce životního prostředí dozvěděly o daných skutečnostech. Pokuta 

však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k nim došlo. Pokuta je splatná do 15 dnů, kdy 

nabyla právní moci. Z pokut připadá 50 % do rozpočtu obce a dalších 50 % je příjmem 

Státního fondu životního prostředí České republiky [13]. 

4.3 Přehled nejdůležitějších právních požadavků platných pro ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v oblasti nakládání s odpady 

Úspora materiálů a energií je jedna ze základních podmínek využívání materiálové 

základy národního hospodářství. Úzce souvisí se stavem životního prostředí. Až dosud 

nebyly tyto souvislosti plně respektovány a jednotlivé oblasti týkající se surovinových 

a ekonomických zdrojů na jedné straně a životního prostředí na druhé straně byly 

analyzovány odděleně [6]. 

Teprve v poslední době se věnuje těmto otázkám zvýšená pozornost zejména snahami 

o využívání různých odpadů, které dnes nazýváme druhotnými surovinami. Průmyslové 

využívání neboli recyklace odpadů není konečným řešením. Perspektivním řešením úspory 
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surovin a energií při současném respektování požadavků na ochranu životního prostředí je 

bezodpadová průmyslová výroba, založená na komplexním využívání prvotních surovin 

a energií. Na úplné recirkulaci průmyslové vody, na dokonalém čištění nevyužitých 

odpadních plynů a vod, na zavádění technologií s malým množstvím odpadů 

a na recirkulaci těchto odpadů [7]. 

4.3.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů 

Část druhá; Hlava II; Zařazování odpadů. 

Původce odpadů a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpady, zařadit 

odpad podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí vydá. V případě,  

že nelze určitý odpad zařadit do katalogu, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného 

okresního soudu. 

Zařazovat se musí i nebezpečný odpad pokud je uveden v Seznamu nebezpečných 

odpadů nebo smíšen či znečištěn některou ze složek uvedených v seznamu složek, který 

činí odpad nebezpečným. Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou 

uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původci a oprávněné osoby, které s odpadem 

nakládání, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný. 

Jedná-li se o směsný komunální odpad, nezařazuje se do kategorie nebezpečných 

odpadů. Katalog odpadů vydá ministerstvo prováděcím právním předpisem a seznam 

nebezpečným odpadů na základě vyhlášky. 

Část třetí; Hlava I; Všeobecné povinnosti. 

Každý má při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 

Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Toto však neplatí 

za předpokladu, že se v daném čase a místě nevyskytují technické nebo ekonomické 

aspekty pro její splnění. Při posuzování toho, jaký způsob odstranění je nejvhodnější, se 

vždy přihlíží k takovému způsobu, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější 

k životnímu prostředí. Pokud odpad chceme uložit na skládku, musí se jednat pouze 

o odpad, u kterého není jiný možný způsob odstranění a naložení s odpadem. 
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Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

v tomto zákoně. Pokud není stanovena zákonem jinak, lze nakládat s opady pouze 

v zařízeních, která jsou k tomu určena. A nesmí být při tom ohroženo lidské zdraví 

a životní prostředí. Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí 

na skládku a míšení nebezpečných odpadů je zakázáno. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládala v posledních 2 letech s nebezpečnými 

odpady v množství větším, než 100 tun nebezpečného odpadu za rok jsou povinni 

zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

(odpadového hospodáře). Taktéž toto platí i pro provozovatele skládek s komunálním 

odpadem a nebezpečným odpadem. Odpadový hospodář odpovídá původci nebo 

oprávněné osobě, která jej svým odpadovým hospodářstvím určila. Zastupuje původce 

nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství. Zejména jedná-li se o kontrolní činnost. 

Tuto funkci lze vykonávat pro nejvíce pět původců a oprávněných osob nebo pět 

samostatných provozoven. Může to být fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské 

vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství nebo střední vzdělání 

ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe. Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového 

hospodáře je původce či oprávněná osoba povinna ustanovit nového hospodáře a oznámit 

to správnímu úřadu, který vydal souhlas s nakládání s odpady do 30 dnů ode dne ukončení 

činnosti [14]. 

Hlava II; Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. 

Původce odpadů je povinen: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 

b) zajisti přednostní využití odpadů, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem, převést 

do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
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h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení 

a na vyžádání předložit dokumentaci, 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství, 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí, 

k) ustanovit odpadového hospodáře, 

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 

Část šestá; Evidence a ohlašování odpadů a zařízení. 

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést 

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede 

za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Pokud tyto osoby 

nakládají s více, než 50 kg nebezpečného odpadu za kalendářní rok, jsou povinni zasílat 

každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 

odpadů a způsobech nakládání s nimi. A to okresnímu úřadu příslušnému podle místní 

provozovny. 

Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku 

údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku okresnímu úřadu 

podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu. Osoby 

oprávněné ke sběru nebo výkupy odpadů zasílají údaje o jejich sběrných místech taktéž 

okresnímu úřadu dle sběrného místa a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu 

skládky odpadů. 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení 

s obsahem PCB větším, než 5 litrů nebo skladují zařízení nebo látky s obsahem PCB 

v celkové koncentraci větší, než 0,005 %, jsou povinni vést samostatnou evidenci o tomto 

zařízení a látkách. 

Část sedmá; Plány odpadového hospodářství. 

Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, kteří produkují více, než 

10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. Zpracovává se 

na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně. Původce odpadů je 

povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat kraji, 

příslušnému podle sídla nebo bydliště původce odpadů a to nejpozději do 3 měsíců od jeho 

zpracování [14]. 
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4.3.2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady 

Část druhá; Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru 

nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci 

osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. 

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména 

speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky 

kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů.  

Shromažďovací prostředky musí splňovat tyto základní technické požadavky: 

a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (barva, tvar, popis), 

b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, 

c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, 

d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí 

splňovat zvláštní právní předpisy tohoto zákona, 

e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným 

technickým normám, 

f) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo 

únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí, 

g) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci 

po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. 

Při volbě shromažďovacího místa musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho 

obsluze, jako požární bezpečnost a jeho dostupnost a možnosti obsluhy mechanizačními 

a dopravními prostředky. Pokud se jedná o shromažďování nebezpečného odpadu, musí 

být na něm umístěn identifikační list a katalogové číslo. 

Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní 

a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů.  

Sklady a jejich části musí splňovat tyto požadavky: 

a) musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení 

jednotlivých druhů odpadů, 
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b) svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení 

zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí, 

c) sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní 

požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných 

vlastností, 

d) musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších 

a vnitřních prostorech, 

e) místa, na kterých jsou skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou 

musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin 

skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů. 

Sklad musí být provozován podle provozního řádu. 

Část šestá; Způsob vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů. 

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, musí vést průběžnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, jak za odpady vlastní tak za odpady 

převzaté. A to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu.  

Tato evidence obsahuje: 

a) množství vzniklého odpadu (katalogové číslo a kategorie odpadu), 

b) způsob naložení s odpadem, 

c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační 

údaje oprávněných osob, kterým byl předán, 

d) množství přijatého odpadu (katalogové číslo a kategorie odpadu) 

a identifikační údaje, 

e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. 

Část sedmá; Plány odpadového hospodářství. 

Plán odpadového hospodářství obsahuje: 

a) pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu ke stavbě a ke stavebním pracím 

potřebným k rekultivaci skládky, 

b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový 

harmonogram rekultivačních prací [15]. 
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4.4 Přehled nejdůležitějších právních požadavků platných pro ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v oblasti skleníkových plynů 

Množství vypuštěného oxidu uhličitého vzrostlo v roce 2010 oproti roku 2009 o šest 

procent. Tvrdí to americké ministerstvo energetiky, podle kterého jde o největší naměřený 

„skok“ v historii.  

Data za rok 2010 jsou vyšší, než předpokládaly nejhorší scénáře klimatického panelu 

v roce 2007. Čím více se mluví o potřebě snížit emise, tím více rostou. V roce 2010, 

vypustilo lidstvo do atmosféry o 564 milionů tun oxidu uhličitého více než v roce 2009. To 

znamená celkový růst o šest procent. Hlavní příspěvek připadá na tři země – Čínu, USA 

a Indii. Přitom USA a Čína mají na svědomí polovina onoho šesti procentního skoku.  

Celosvětově je největším zdrojem emisí uhlí, jeho podíl v roce 2010 narostl  

o 8 %. Obrovské množství uhlí spotřebovali v Indii a Číně. Což jsou ekonomiky, které 

neustále rostou. V roce 2007 odhadoval Mezivládní panel o změnách klimatu IPCC 

zvýšení teplot do konce století mezi 1,1 až 6,4 °C oproti konci dvacátého století. Podle dat 

z amerického ministerstva energetiky by mohla být situace ještě horší.  

Na druhou stranu rozvojové země, které se účastní kjótské dohody o snižování emisí 

skleníkových plynů, celkově emise snížily. Podle dat by se jim mělo podařit dosáhnout 

slíbeného cíle – snížení emisí o osm procent oproti objemu v roce 1990. USA k dohodě 

nikdy nepřistoupily.  

V roce 1990 se bohaté země podílely více než 60 % na světových emisích, dnes je to 

zřejmě méně než polovina. Hlavní zátěž se tedy přesunula na rozvojové země 

a bez dohody mezi chudými a bohatými státy se řešení bude hledat jen těžko [7]. 

 

4.4.1 Zákon č. 695/2009 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 

Hlava II; Povolení k emisím skleníkových plynů. 

Provozovatel zařízení, které je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu a který vypouští 

skleníkové plny do ovzduší, jej může provozovat na základě povolení vydaného 

Ministerstvem životního prostředí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
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Žádost o povolení musí obsahovat: 

a) popis zařízení a s ním spojených částí, včetně technologií, které jsou nebo mají 

být používány, 

b) popis surovin a pomocných materiálů, s nimiž je nakládáno způsobem, který 

může mít vliv na emise skleníkových plynů, 

c) seznam a popis zdrojů emisí skleníkových plynů ze zařízení, 

d) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro zjišťování a vykazování 

emisí vypouštěných do životního prostředí,  

e) stručné shrnutí údajů. 

Žádost se vydává v elektronické nebo písemné podobě. 

Ministerstvo po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu vydá povolení v případě, 

že provozovatel prokáže, že zařízení je dostatečně vybaveno ohledně zjišťování 

a vykazování emisí skleníkových plynů. Povolení lze vydat pro více zařízení, jestliže jsou 

umístěny na stejném místě a jsou provozována stejným provozovatelem. Každá změna 

zařízení se musí neprodleně hlásit ministerstvu a dále je provozovatel povinen do 15 dnů 

oznámit ministerstvu každou změnu údajů uvedených v povolení. 

Provozovatel zařízení zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů 

ze zařízení v rozsahu a postupu stanovených prováděcími předpisy a podle podmínek 

uvedených v povolení. Zjištěné údaje předkládá provozovatel na ministerstvo do 28. února 

následujícího roku. 

Hlava III; Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

Každý provozovatel zařízení je povinen do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem 

stanoveným právními předpisy Evropských společenství, množství povolenek odpovídající 

množství emisí v předchozím kalendářním roce. Okamžikem vyřazení přestávají být 

povolenky obchodovatelné [16]. 
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4.5 Přehled nejdůležitějších právních požadavků platných pro ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v oblasti ochrany přírody 

Životní prostředí v České Republice tvoří soustava četných přírodních prvků 

(ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie) fungující jako komplexní 

a propojený systém. 

Téměř všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředím 

a vzhledem k vysoké úrovni využití krajiny, průmyslové i jiné výroby, je nezbytné zajistit 

dodržování určitých norem, které umožní využívání životního prostředí v takové míře, aby 

nedocházelo k jeho poškozování a udržitelnému rozvoji pro další generace. Česká 

republika jako země se zkušenostmi se socialistickým zřízením disponuje jistými znalostmi 

s možnostmi využívání vlastního životního prostředí a riziky jeho poškození. Ve své 

historii se obyvatelstvo České republiky potýkalo s nebezpečím znečištění ovzduší, 

hospodaří a využívá vodu, využívá zdroje povrchových i podpovrchových surovin, 

hospodaří s půdou. Nezanedbatelnou úlohu má i ochrana přírody, a životního prostředí 

jako takového. V neposlední řadě pak má na životní prostředí vliv i energetika spojená 

s předchozími způsoby využívání krajiny [1]. 

4.5.1 Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Část druhá; Obecná ochrana přírody a krajiny. 

Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud 

se na ně nevztahuje ochrana přísnější. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování 

a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými 

jejich vážnými chorobami, může orgány ochrany přírody uložit vlastníkům, provedení 

nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin. 

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno 

jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického 

významu dřevin. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem 

obnovy porostů nebo z důvodu zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno 

písemně nejméně do 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Povolení není třeba také 

ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo je-li stav 

dřevin v takovém rozsahu, že může být ohrožen život či zdraví člověka. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovzdu%C5%A1%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_demokracie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%AFdy_v_%C4%8Cesku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_v_%C4%8Cesku&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energetika_v_%C4%8Cesku&action=edit&redlink=1
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Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit 

žadateli přiměřenou náhradní výsadbu. Jako kompenzaci ekologické ujmy vzniklé 

pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou 

dobu nejvýše však na dobu pěti let. 

Část šestá; Orgány a státní správa v ochraně přírody. 

Jako orgány státní správy v ochraně přírody zde fungují zejména obce a kraje. Obce 

se účastní na ochraně přírody a krajiny ve svých územních obvodech. Povolují s výjimkou 

území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení 

nebo zákazu kácení dřevin, dále ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků 

vhodných k náhradní výsadbě. Obce také vedou přehled o veřejně přístupných účelových 

komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.  

Pověřené obecní úřady: 

a) registrují významné krajinné prvky, 

b) vydávají závazná stanoviska, 

c) hodnotí a vymezují místní systém ekologické stability, 

d) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, 

e) vydávají souhlas ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a pěšin, 

f) ukládají pokuty za přestupky. 

Statutární města vykonávají státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném 

obcím, pověřeným obecním úřadům a okresním úřadům. 

Okresní úřady zpracovávají koncepci ochrany přírody a krajiny v okrese a vykonávají 

státní správu v ochraně přírody ve svém územním obvodu, není-li stanoven jiný příslušný 

orgán. Úřady také vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody. 

Společnost ArcelorMittal vysadila na Ostravsku celkem 1889 stromů. Z toho 1111 

vzrostlých stromů v hodnotě 6 milionů korun, vysázela hutní firma v okolních obcích 

od podzimu 2008 do jara 2009. Jako partneři festivalu Colours of Ostrava 2008, podnik 

tehdy slíbil, že za každých 100 sesbíraných plastových kelímků vysadí na Ostravsku jeden 

strom Tak podnik podpořil sběr kelímků, které by jinak zůstávaly rozházené a v rámci 

závěrečného úklidu areálu by se jen těžko dostaly mezi tříděný odpad. Kelímků bylo 

sebráno 1 111 tisíc, což by znamenalo vysázet 1 110 stromů. Podnik přidal jeden strom 
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navíc, aby se tak jejich závazek lépe pamatoval. Prvním vysazeným stromem byl  

22. září 2008 více než pětimetrový platan v Komenského sadech v Moravské Ostravě.  

A v květnu 2009 v Ostravě-Hrabové vysadili poslední strom s pořadovým číslem 1 111 

[21]. 

Obrázek 10 - Sázení stromů 

 

Pramen [http://www.prozelenouostravu.cz/Green_new16_cz.aspx, 27. listopadu 2011, 17:27] 

4.5.2 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu 

zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) 

na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích, orgán státní správy 

myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu lovu. Provedením lovu orgán státní správy 

myslivosti pověří uživatele honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě 

uživatele nejbližší honitby, kterému také patří ulovená zvěř; v katastrálních územích, 

v nichž není žádný honební pozemek a pověří osoby, které mají platné lovecké lístky. 

Ulovená zvěř patří těmto osobám.  

Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví podmínky pro provedení lovu, 

zejména určí denní dobu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení vstupu 

na hřbitovy nebo do chatových a zahrádkářských osad. Pokud se jedná o nehonební 
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pozemky prohlášené orgánem státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních 

nebo vojenských, provádí lov na těchto pozemcích organizace v oboru působnosti 

Ministerstva obrany. 

Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby jsou oprávněny 

vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem na nehonební 

pozemky, a to po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních 

pozemků [18]. 

4.6 Přehled nejdůležitějších právních požadavků platných pro ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

V životním prostředí se vyskytují fyzikální faktory působící pozitivně či negativně 

na zdraví obyvatel. Jsou to hluk a vibrace, ionizující i neionizující záření a další fyzikální 

faktory určující pohodu pracovního místa nebo místa odpočinku (souhrnně nazývaných 

mikroklimatické podmínky – teplota, vlhkost, proudění vzduchu). Dominantním 

fyzikálním faktorem životního prostředí je hluk a s hlukem související vibrace. Neméně 

významná je však i široká skupina definovaná jako neionizující záření a elektromagnetická 

pole. Zatímco u hluku a ionizujícího záření byl již epidemiologický vztah mezi působením 

faktoru a jeho účinky na zdraví v oblasti expozice člověka prokázán, neionizující záření 

různých vlnových délek na potvrzení kauzálních souvislostí s poškozením některých 

orgánů člověka vedoucích ke zhoršení jeho zdravotního stavu, teprve čeká. Neionizujícímu 

záření je věnována stále vyšší pozornost vzhledem k vysokému nárůstu těchto zdrojů 

v životním prostředí a tím i zvyšující se pravděpodobnosti jeho působení na člověka [1]. 

 

4.6.1 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

Část třetí; Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním 

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

Hodnoty hluku s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy 

ve venkovním prostoru vznikajících při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin 
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s hmotností nad 25 g a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického 

tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk 

u dopravy na pozemních komunikacích a drahách a pro hluk z leteckého provozu 

se hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 

(LAeq,8h). Základní hladina akustického tlaku se rovná 50 dB [19]. 

4.6.2 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví 

mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na 

obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti 

veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 

Hlukovými ukazateli jsou hlukové ukazatele pro den – večer – noc (Ldvn). Výpočet 

jednotlivých hlukových ukazatelů je stanoven v příloze č. 1, k této vyhlášce. 

Hlukový ukazatel pro: 

a) den – večer – noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování 

hlukem, 

b) den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne, 

c) večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera, 

d) noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku. 

Pro hlukové ukazatele pro den – večer – noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto 

mezní hodnoty: 

a) pro silniční dopravu se rovná 70 dB a 60 dB, 

b) pro železniční dopravu se rovná 70 dB a 65 dB, 

c) pro leteckou dopravu se rovná 60 dB a 50 dB, 

d) pro integrovaná zařízení se rovná 50 dB a 40 dB [20]. 
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5 VLIV OBSAHU OXIDU VÁPENATÉHO NA ROZDĚLOVACÍ 

KOEFICIENT SÍRY VČ. EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Oxid vápenatý neboli pálené vápno je široce rozšířená a běžně používaná chemická 

sloučenina. Tato sloučenina se přidává do aglomerační vsázky jako bazická  

a intenzifikační přísada. Je obvykle vyráběna tepelným rozkladem hornin jako vápenec, 

který obsahuje CaCO3 (pálené, hašené vápno). Rozklad je prováděn zahříváním jemně 

mleté horniny na teplotu vyšší, než 825 °C. Tento proces je nazýván KALCINACE nebo 

též PÁLENÍ VÁPNA. Uvolňuje se při něm oxid uhličitý (CO2) a uhličitan se přeměňuje 

na oxid vápenatý (CaO). Jako palivo se používá nejčastěji hnědé uhlí, koks, černé uhlí  

a zemní plyn. 

Vznik páleného, hašeného vápna: CaCO3 → CaO + CO2 

Pálené vápno je používáno v moderních postupech výroby oceli a jiných neželezných 

kovů. Hlavním důvodem této bazické přísady je napomáhání vypalování nečistot do 

strusky a taktéž jako účinná složka při čištění a odsiřování splodin. 

Požadované bazicity aglomerátu se dosahuje právě regulací obsahu CaO v aglomerátu. 

Ten se do aglomerační vsázky dodává kromě vápna formou uhličitanových přísad 

(dolomit, vápenec, dolomitový vápenec). Jejich vzájemným poměrem se pak reguluje 

obsah oxidu manganatého. Obsah CaO v aglomerátu je dán požadavkem na bazicitu. 

Oproti tomu MgO je dán kvalitativním požadavkem na obsah v aglomerátu a  SiO2 a Al2O3 

jsou dány obsahem v rudné vsázce. V tabulkách č. 4 až č. 10 můžeme vidět chemické 

složení aglomerátu respektive hlavních přísad (složek), které vstupují do aglomeračního 

procesu spékání a z kterého je pak vyrobený již zmiňovaný aglomerát, který dále putuje 

jako další prvek do vysokých pecí, při výrobě železa. 

Oxid vápenatý má tedy vliv na rozdělovací koeficient síry. Existuje proto jistá 

závislost mezi obsahem oxidů síry ve spalinách a účinností elektroodlučovačů a obsah CaO 

v aglomerátu může ovlivňovat účinnost elektroodlučovačů.  
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Tabulka 4 - Chemické složení aglomerátu za rok 2007 

Chemické složení aglomerátu sever za rok 2007 v [%] 

Měsíce Rs CaO S Fe SiO2 Al2O3 MgO K2O Na2O P2 

I.07 89,85 7,38 0,01 58,56 6,55 0,98 2,42 0,040 0,081 1,30 

II.07 82,20 8,98 0,02 56,73 7,00 0,97 2,79 0,028 0,070 1,48 

III.07 81,90 8,95 0,02 56,64 7,02 0,96 2,95 0,065 0,100 1,49 

IV.07 82,70 8,96 0,02 56,88 6,70 1,03 2,79 0,040 0,080 1,52 

V.07 85,55 8,88 0,02 57,00 6,53 1,08 2,85 0,029 0,061 1,54 

VI.07 85,80 8,87 0,02 56,92 6,83 1,00 2,93 0,022 0,058 1,51 

VII.07 83,70 9,13 0,02 56,05 7,75 1,04 2,93 0,043 0,077 1,37 

VIII.07 82,30 9,33 0,02 55,24 7,96 1,09 2,97 0,028 0,071 1,36 

IX.07 85,35 9,11 0,02 55,44 7,50 1,09 3,04 0,034 0,062 1,41 

X.07 84,30 8,86 0,02 55,92 7,47 0,97 2,93 0,040 0,062 1,40 

XI.07 86,90 8,65 0,02 56,29 6,87 1,06 3,04 0,022 0,051 1,47 

XII.07 88,10 8,40 0,02 56,44 6,39 1,20 3,11 0,022 0,032 1,52 

Pramen [interní informace a vlastní zpracování]. 

 

Tabulka 5 - Chemické složení aglomerátu za rok 2008 

Chemické složení aglomerátu sever za rok 2008 v [%] 

Měsíce Rs CaO S Fe SiO2 Al2O3 MgO K2O Na2O P2 

I.08 88,41 7,74 0,01 57,49 6,47 1,12 2,63 0,010 0,056 1,37 

II.08 87,37 7,67 0,01 57,80 6,36 1,02 2,46 0,024 0,081 1,37 

III.08 79,97 8,73 0,02 55,95 6,36 0,95 2,83 0,038 0,072 1,58 

IV.08 81,45 8,81 0,01 55,43 6,81 0,84 2,84 0,030 0,061 1,52 

V.08 71,09 9,11 0,02 55,69 7,07 0,86 2,92 0,014 0,060 1,52 

VI.08 65,65 9,44 0,02 54,62 7,23 1,01 2,89 0,051 0,073 1,50 

VII.08 71,91 9,49 0,02 54,67 8,36 0,92 3,24 0,042 0,073 1,37 

VIII.08 65,16 10,04 0,02 54,64 8,26 0,96 3,27 0,044 0,082 1,44 

IX.08 60,47 9,77 0,02 54,62 7,84 1,03 3,09 0,040 0,054 1,45 

X.08 62,70 10,91 0,02 52,73 9,06 1,05 3,66 0,029 0,074 1,44 

XI.08 79,78 8,62 0,02 55,79 7,96 0,94 2,84 0,054 0,086 1,29 

XII.08 80,05 9,09 0,01 55,25 8,47 1,01 2,63 0,048 0,082 1,24 

Pramen [interní informace a vlastní zpracování]. 

 

Na2O a K2O mají zejména vliv na prašnost aglomeračního procesu. Sodík a draslík se 

vyskytují v různých formách. Nejčastěji jsou to právě chloridy (NaCl a KCl). 

V laboratořích se pak přepočítávají na ekvivalentní hodnoty oxidů. Tyto sloučeniny se 

velmi těžko zachytávají na čtyř-sekčních elektroodlučovačích, protože mají vysoký měrný 

odpor a jsou špatně nabitelné. Oproti tomu oxidy železa se zachytávají 

na elektrodlučovačích velmi dobře.  



Bc. Monika Müllerová: Závislost rozdělovacího koeficientu síry na obsahu CaO 

2012  59 

 

 

Tabulka 6 - Chemické složení aglomerátu za rok 2009 

Chemické složení aglomerátu sever za rok 2009 v [%] 

Měsíce Rs CaO S Fe SiO2 Al2O3 MgO K2O Na2O P2 

I.09 77,94 8,69 0,01 55,67 8,11 1,11 2,82 0,062 0,097 1,25 

II.09 83,26 7,40 0,01 57,33 7,43 1,00 2,79 0,052 0,076 1,21 

III.09 79,96 9,17 0,01 54,64 8,46 1,27 2,90 0,073 0,089 1,24 

IV.09 63,58 10,05 0,02 54,91 7,49 0,97 3,21 0,057 0,079 1,57 

V.09 73,87 9,00 0,02 55,16 8,04 0,95 3,10 0,042 0,062 1,35 

VI.09 65,40 10,83 0,03 53,15 8,25 1,17 3,45 0,081 0,290 1,52 

VII.09 75,07 9,32 0,02 55,34 8,02 1,01 3,25 0,069 0,090 1,39 

VIII.09 72,52 9,62 0,02 55,64 7,46 0,85 3,06 0,050 0,120 1,53 

IX.09 68,14 10,18 0,03 55,10 7,02 0,80 3,41 0,050 0,084 1,74 

X.09 76,44 9,83 0,02 55,61 6,11 0,96 3,40 0,060 0,110 1,87 

XI.09 76,53 10,21 0,03 54,94 6,40 1,09 3,37 0,060 0,089 1,81 

XII.09 76,01 9,92 0,02 55,37 7,13 0,93 3,20 0,050 0,082 1,63 

Pramen [interní informace a vlastní zpracování]. 

 

 

Tabulka 7 - Chemické složení aglomerátu za rok 2010 

Chemické složení aglomerátu sever za rok 2010 v [%] 

Měsíce Rs CaO S Fe SiO2 Al2O3 MgO K2O Na2O P2 

I.10 74,46 9,90 0,02 54,16 8,51 1,11 3,18 0,040 0,074 1,36 

II.10 72,00 10,01 0,02 54,31 8,29 0,98 3,26 0,040 0,093 1,43 

III.10 78,65 9,13 0,02 55,56 8,13 0,88 2,81 0,040 0,067 1,33 

IV.10 76,32 8,96 0,02 55,31 7,83 0,88 2,94 0,030 0,066 1,37 

V.10 77,01 9,12 0,02 55,40 7,80 0,76 3,04 0,030 0,071 1,42 

VI.10 86,26 8,97 0,01 56,23 6,61 0,80 3,13 0,040 0,057 1,63 

VII.10 77,16 11,41 0,02 53,08 8,79 0,95 3,56 0,060 0,065 1,54 

VIII.10 82,90 9,35 0,02 54,57 8,45 0,98 3,04 0,040 0,057 1,31 

IX.10 77,16 9,56 0,02 54,90 7,74 0,86 3,46 0,050 0,063 1,51 

X.10 86,29 8,29 0,01 55,45 8,75 0,88 3,01 0,050 0,066 1,17 

XI.10 84,25 10,45 0,02 53,73 8,27 0,92 3,39 0,050 0,078 1,51 

XII.10 73,73 10,39 0,02 54,39 7,39 0,85 3,39 0,060 0,062 1,67 

Pramen [interní informace a vlastní zpracování]. 
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Tabulka 8 - Chemické složení aglomerátu za rok 2011 

Chemické složení aglomerátu sever za rok 2011 v [%] 

Měsíce Rs CaO S Fe SiO2 Al2O3 MgO K2O Na2O P2 

I.11 75,05 10,11 0,02 54,24 7,50 0,81 3,26 0,050 0,069 1,61 

II.11 76,12 9,90 0,02 54,80 7,16 0,75 3,03 0,060 0,075 1,63 

III.11 74,24 10,58 0,03 53,49 7,97 0,93 3,22 0,060 0,066 1,55 

IV.11 77,68 9,87 0,02 53,54 8,78 0,94 3,20 0,050 0,094 1,34 

V.11 81,10 9,89 0,02 53,81 8,33 0,87 3,29 0,060 0,067 1,43 

VI.11 78,35 9,35 0,02 54,68 8,45 0,87 3,02 0,050 0,078 1,33 

VII.11 85,01 8,76 0,02 55,57 8,00 0,88 2,63 0,060 0,067 1,28 

VIII.11 87,54 8,39 0,02 55,71 8,18 0,89 2,60 0,040 0,061 1,21 

IX.11 86,19 8,35 0,02 55,70 8,42 0,89 2,68 0,050 0,079 1,18 

X.11 86,16 7,98 0,02 56,17 8,09 0,83 2,52 0,040 0,076 1,18 

XI.11 83,48 8,46 0,02 56,40 7,29 0,69 2,73 0,040 0,066 1,40 

XII.11 84,53 8,34 0,02 55,68 8,42 0,79 2,60 0,030 0,068 1,19 

Pramen [interní informace a vlastní zpracování]. 

 

V tabulkách č. 4 až 8 je uvedeno složení aglomerátu. Rozšířená bazicita aglomerátu 

je dána vztahem P2 = (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3). Existuje i jednodušší vyjádření 

bazicity a to P1 = CaO / SiO2 tzv. jednoduchá bazicita. Toto se spíše používá v hutních 

podnicích  a společnostech, kde pracují s nízkým obsahem MgO (západní Evropa). 

V ArcelorMittal Ostrava, a. s. není však obsah MgO zanedbatelný, a proto podnik počítá 

s rozšířenou bazicitou. 

Další veličinou je rozdělovací koeficient síry v tabulkách č. 4 až 8 označený jako 

„Rs“. Jedná se o poměr síry, která odejde ven z aglomeračního procesu (tedy naprostou 

většinou do spalin) k celkovému vnosu síry do aglomerační vsázky. Hmotnost síry, která 

odejde, se spočítá jako rozdíl hmotnosti celkového vnosu síry do vsázky a hmotnosti síry, 

která zůstane ve výrobním aglomerátu. Vliv aglomerační vsázky na množství emisí  

SO2 v ArcelorMittal Ostrava, a.s. bylo náplní a obsah mé bakalářské práce. 

Zdrojová data pro tyto hodnoty tvoří tedy především analýza a hmotnosti všech 

surovin použitých do aglomerační vsázky a hmotnost a analýza vyrobeného aglomerátu. 

Jmenované údaje mi podnik ArcelorMittal Ostrava , a. s. poskytl k dispozici. 

Pro výpočet a grafické znázornění korelační analýzy bylo zapotřebí těchto dvou 

složek, rozdělovacího koeficientu síry (RS) a procentuální množství oxidu vápenatého 
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(CaO) ve vyráběném aglomerátu. Pro daný výpočet vycházíme se statistických funkcí 

v Excelu. Ze souboru dat – pole y (závisle proměnné) a x (nezávisle proměnné) hledáme 

rovnici přímky, na které teoreticky leží nejvíce bodů. Rovnice regresní přímky (lineární 

regrese) je nejjednodušší regresní vztah, který v tomto případě postačuje na popis 

závislosti. Lineární regrese prokazuje vysoký stupeň závislosti, a proto postačuje hledat 

rovnici přímky. Regresivní přímka je ve směrnicovém tvaru, qxky  . Parametry 

regresní přímky se počítají za použití přímých funkcí aplikace Excel a to pomocí funkcí 

slope, intercept a correl. V grafu se pak přidá spojnice trendu – lineární. 

Korelační koeficient (corr) neboli míra pravděpodobnosti s jakou body na přímce leží, 

se spočítá pomocí funkce correl. Korelační koeficient se pohybuje v rozmezí od -1 do +1. 

Čím dále je od nuly, tím je pravděpodobnost, že body leží na přímce vyšší. Zde nám vyšel 

korelační koeficient -0,70, což znamená, že pravděpodobnost je velká. Písmenem „k“ je 

zde vyjádřena směrnice regresivní přímky, ke které se využila funkce SLOPE v Excelu 

a písmenem „q“ je označeno posunutí regresní přímky, která se vypočítala za pomocí 

funkce INTERCEPT. 

k =   -5,84 

q =  132,66 

corr =  -0,70 

 

Koficient korelace se vypočítá pomocí Pearsonova korelačního koeficientu.  

r

x x y y

x x y y

i i

i

n

i i

i

n

i

n


 

 









( )( )

( ) ( )

1

2 2

11  

 















n

1i

2
n

1i

n

1i

n

1i

n

1i

n

1i

xkxqyx

xkqny

qxky

 



Bc. Monika Müllerová: Závislost rozdělovacího koeficientu síry na obsahu CaO 

2012  62 

 

Čím je korelační koeficient (corr) dále od nuly v tomto případě -0,70, je závislost 

oxidu vápenatého na rozdělovacím koeficientu síry větší. 

Pomocí regresní analýzy, je na níže uvedeném grafu znázorněna závislost oxidu 

vápenatého a rozdělovacího koeficientu síry. Oxid vápenatý jako bazická přísada dobře 

zachycuje síru. Čím vyšší bude podíl CaO v aglomerátu, tím více síry zůstane v aglomerátu 

a méně jí odejde do spalin.  

 

Graf 1 - Závislost rozdělovacího koeficientu síry na obsahu CaO v aglomerátu 

 

Pramen [vlastní zpracování]. 

Poznámky: 

1. R
2 = 

rozdílné hodnoty 

2. y = -5,8356x + 132,66 = rovnice regresní přímky 

V grafu jsou v jednotlivých bodech znázorněny, na ose „x“ obsah CaO v aglomerátu 

a na ose „y“ rozdělovací koeficient síry. 

Přehled rozdělovacích koeficientů síry a oxidů vápenatých za rok 2007 – 2011 je 

znázorněn v příloze č. 7. 

Síra ve spalinách na druhou stranu podporuje účinnost elektroodlučovačů. Díky 

oxidům síry  fungují elektroodlučovače daleko lépe. Proč? Je zatím otázka. Metoda, která 

se tímto v dané době zabývá je metoda „kondiciování spalin“ neboli řízené přidávání oxidů 
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síry za účinnosti elektroodlučovačů. O použití této metody v podmínkách provozů 

ArcelorMittal Ostrava, a. s. bylo dříve uvažováno, ale metoda praktikována nebyla. 

Použití kvalitnějších (dražších) rud s vysokým podílem oxidů železa a minimálním 

podílem SiO2 vyžaduje pro výrobu aglomerátu o požadované bazicitě nižší předváhu 

bazických přísad a vyrobený aglomerát je bohatší na obsah Fe, zatímco podíly SiO2 a CaO 

jsou nižší než při výrobě aglomerátu z chudší rudy a požadavku na stejnou hodnotu 

bazicity. Nižší obsah CaO v aglomerátu vyrobeném z bohaté rudy pak způsobuje vyšší 

podíl síry odcházející do spalin a v důsledku toho i lepší účinnost elektroodlučovačů. 

5.1 Náklady na kovonosnou vsázku 

Chceme-li porovnat ekonomickou výhodnost aglomerační vsázky složené 

z jednotlivých příměsí, musíme znát jejich výslednou cenu, kterou za ně musí zaplatit hutní 

společnost. Pro vzájemné porovnání výhodnosti jednotlivých druhů surovin nemůžeme  

ale srovnávat pouze jejich cenu, ale také to, jak se při použití chovají, jak ovlivňují chod 

aglomeračního procesu, jaké mají metalurgické vlastnosti a kolik mají nežádoucích 

příměsí, respektive procentuální obsah síry.  

Vzhledem k tomu, že rozdělovací koeficient síry není technickohospodářským 

ukazatelem, nelze přímo vypočítat jeho přímý vliv na ekonomiku výroby. 

5.1.1 Přepravní náklady surovin 

Na výslednou cenu surovin zpracovaných ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

má podstatný vliv i vzdálenost, za které se tyto suroviny dopravují, způsob přepravy a také 

počet překladišť, kde se suroviny překládají z jednoho dopravního prostředku na jiný. 

V blízkém okolí této hutní společnosti se totiž nenachází žádné ložisko železné rudy, 

a proto se veškeré potřebné suroviny dovážejí z velké vzdálenosti, převážně z Ruska 

a Ukrajiny [22]. 

V přepravních nákladech se české hutnické společnosti nemohou srovnávat s hutěmi, 

které se nacházejí v bezprostřední blízkosti námořních, popřípadě říčních přístavů, jako 

jsou japonské či západoevropské hutě. Například francouzská hutní společnost ve městě 

Dunkerque může přijímat velké námořní lodi o přepravované kapacitě až 200 000 tun rudy. 

Tyto hutní společnosti tak mohou nakupovat vysoce kvalitní brazilské železné rudy 
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za velmi výhodnou cenu. O něco méně výhodná je přeprava říční lodní dopravou, protože 

zde je již překládka surovin z velké námořní lodi na několik malých říčních lodí. 

Z hlediska přepravních nákladů jsou na tom nejhůře vnitrozemské hutě, což se týká i hutí 

na severu Moravy. Tyto společnosti jsou totiž odkázány pouze na kolejovou dopravu, která 

je z hlediska nákladů nejdražší [22]. V současnosti se cena za 1 vozový kilometr pohybuje 

v rozmezí od 5 do 15 Kč. Potřebné množství různě bohaté rudy k výrobě 1 tuny železa, je 

znázorněna na obrázku č. 11. 

 

Graf 2 -Vliv obsahu Fe v rudě na potřebné množství rudy k produkci 1 t železa 

 

Pramen [22 + vlastní zpracování]. 

 

Z daného obrázku vyplývá, že vyrobí-li se z 1 tuny železa v rudě pouze  

970 kg surového železa, mělo by se k výrobě 1 tuny železa spotřebovat více, než 2 tuny 

rudy s obsahem 50 % železa. 

Vliv na bohatost přepravované rudy má i vlhkost obsažená v rudě. U koncentrátů 

dosahuje i 10 % (někdy i více), takže z každých 100 t přepravované rudy můžeme 

přepravovat i 10 t vody. 
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Vysoce kvalitní železné rudy ze zámoří (Brazílie, JAR) nejsou pro hutní společnost 

ArcelorMittal, a. s. z ekonomických důvodů dostupné pro vysoké přepravní náklady. 

V roce 1994 zveřejnili polští pracovníci studii [22], kde rozebírají přepravní náklady 

brazilské rudy do hutě v Katovicích. Dopad závěrů uveřejněných ve studii se týká 

i ArceloruMittal, a. s. 

Jeden z možných způsobů transportu brazilské rudy je následující: 

1) přeprava z Brazílie do Rotterdamu námořní lodí o nosnosti 300 000 t 

2) překládka rudy na menší loď o kapacitě 30 000 t 

3) transport z Rotterdamu do přístavu Swinoústí menší lodí 

4) železniční transport rudy do ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

 

Nárůst nákladů na tento způsob transportu je schématicky znázorněn v grafu č. 3. 

 

Graf 3 - Pravděpodobný nárůst ceny 1 t aglorudy při přepravě z Brazílie do 

ArceloruMittal, a. s. 

 

Pramen [22]. 

 

Uvedené ceny aglorudy nesouhlasí se současnými cenami brazilských aglorud, pouze 

nám znázorňují vliv přepravních poplatků na výslednou cenu přepravované suroviny. 

V dnešní době by průběh křivky, popisující vývoj nákladů na přepravu měl stejný  
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tvar, ale celá křivka by byla posunuta výše, nahoru. Obdobně jsou na tom s přepravními 

cenami i kvalitní rudy pocházející například z Jihoafrické republiky. 

Dlouhý (i několik tisíc kilometrů) transport rudy přes Atlantický oceán velkými loděmi 

je několikanásobně levnější než mnoho etapový transport rudy přímo v Evropě. České hutě 

z tohoto důvodu patří do skupiny hutních společností s velkými náklady na železnou rudu. 

Proto ceny transportů dovážených rud musí být důkladně analyzovány. Cílem je nákup 

bohatých rud, aby se co nejvíce snížil vliv přepravních nákladů na výslednou cenu 

vyprodukovaného železa z této rudy. Menší obsah železa je přípustný pouze v surovinách 

pocházejících z hutních odpadů a ze zdrojů nacházejících se v blízkosti hutí. Ale i v těchto 

případech musí být provedena důkladná ekonomická analýza nákladů na přepravu. 

5.2 Cena aglomerátu 

Jako základní železonosné suroviny pro výrobu aglomerátu se používají ruské 

aglorudy a koncentráty od různých dodavatelů, okuje a jemně mletá ocelárenská struska. 

Jako bazické přísady se používá už několikrát zmiňovaný dolomit, dolomitický vápenec 

nebo pálené vápno. Palivem při výrobě aglomerátu při aglomeračním procesu je koksový 

prach. 

Požadavky na kvalitativní ukazatele, jako jsou minimální obsah železa u aglorudy 

a koncentrátů, maximální a minimální zrnitost surovin, jejich maximální obsah škodlivých 

látek (síra) a další požadované vlastnosti jsou upřesňovány v uzavřených smlouvách 

s jednotlivými dodavateli [23]. Ceny surovin pro výrobu aglomerátu jsou uvedeny 

v tabulce č. 9. Tyto ceny jsou průměrné nákupní ceny, platné pro rok 2001 a jsou včetně 

nákladů na dopravu.  
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Tabulka 9 - Modelové ceny vstupních surovin pro aglomeraci 

Suroviny pro aglomeraci Cena [Kč/t] Celkové množství [t] 

Aglorudy 1 348,46 1 576 271 

Koncentráty 1 142,04 1 317 304 

Směs prachových rud 1 063,03 7 143 

Výhoz 114,72 19 774 

Okuje 946,95 93 719 

Ocelárenská struska 125,88 173 874 

Vápenec 307,92 62 361 

Dolomit 318,63 581 773 

Vápno 2 138,92 33 310 

Koks prachový 2 281,87 110 753 

Vsázkové suroviny celkem 1 097,10 4 102 423 

Roční výroba aglomerátu 1 300,67 3 460 362 

Pramen [vlastní zpracování]. 

 

V roce 2011 činily náklady na spotřebované suroviny, potřebné k výrobě 1 tuny 

aglomerátu 1 300,67 Kč. Celkové náklady na jednu tunu aglomerátu však byly  

1 507,09 Kč [24]. 

Aby se mohly srovnat konečné ceny aglomerátu, musely se do nákladů na výrobu 

zahrnout i mzdy zaměstnanců, náklady na údržbu výrobních agregátů, náklady na jejich 

prostoje, spotřebovaná elektrická energie, ekologické poplatky za znečišťování ovzduší 

a ostatní náklady.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo posoudit závislost rozdělovacího koeficientu síry na množství oxidu 

vápenatém ve vyráběném aglomerátu. 

Síra do aglomeračního procesu vstupuje v surovinách i v palivu a to v podobě 

sulfidické (sirníkové) a síranové. Síra sulfidická v aglomeračním procesu z velké části 

shoří na SO2. Síra síranová se nemění – může za určitých podmínek disociovat. 

Účinnost elektroodlučovačů je podporována obsahem oxidů síry ve spalinách. Proto je 

na jedné straně dobré, když se co nejvíce síry spálí a přejde do SO2, protože pak se zvyšuje 

účinnost elektroodlučovačů a méně síry přechází do aglomerátu a následně do železa. Je 

však třeba mít na zřeteli i ekologický aspekt a dodržení limitu pro emise SO2. Část síry 

ovšem zůstává v aglomerátu a postupuje do vysokopecního procesu, kde se dostává do 

surového železa jako škodlivý prvek. 

Poměr mezi sírou, která přejde do spalin a celkovou sírou ve vsázce je rozdělovací 

koeficient síry. Jedním z jakostních parametrů vyráběného aglomerátu je bazicita 

(bezrozměrná jednotka) vyjádřená poměrem (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3). Požadavek 

na bazicitu aglomerátu dávají řídící zaměstnanci vysokých pecí a musí vést k takovému 

složení aglomerátu tak, aby bylo dosaženo dobré tekutosti strusky s minimálním 

množstvím kusového vápence do pece. 

Pro dosažení optimální tekutosti strusky se zadává požadavek na obsah MgO 

v aglomerátu, obsah SiO2 a Al2O3 je dán vnosem z rud, které mají s výjimkou 

Kovdorských rud kyselý charakter, tedy poměr (CaO+MgO) / (SiO2+Al2O3) <1. 

Požadované bazicity aglomerátu se dosahuje právě regulací obsahu CaO v aglomerátu. Ten 

se do aglomerační vsázky dodává formou uhličitanových přísad (dolomit, vápenec, 

dolomitický vápenec). Jejich vzájemným poměrem se pak reguluje i obsah MgO. Takže 

obsah CaO v aglomerátu je dán požadavkem na bazicitu a na obsah MgO. Dále pak závisí  

i na SiO2 a Al2O3 v rudné vsázce. 

Existuje tedy jistá závislost CaO na rozdělovacím koeficientu síry a na základě 

tohoto pak i závislost mezi obsahem oxidů síry ve spalinách a účinností elektroodlučovačů. 

Znamená to tedy, že obsah CaO v aglomerátu může nepřímo ovlivňovat účinnost 
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elektroodlučovačů. Rozdělovací koeficient síry není technickohospodářským ukazatelem 

a nelze tak vypočítat jeho přímý vliv na ekonomiku výroby. 

Experimentální část prokázala vliv obsahu CaO ve vyráběném aglomerátu 

na rozdělovací koeficient síry. 

Tato skutečnost se dá vysvětlit reakcí oxidů síry s oxidem vápníku, který vzniká 

disociací uhličitanů v průběhu spékání. 

Z poznatku závislosti rozdělovacího koeficientu síry na obsahu CaO ve vyráběném 

aglomerátu a skutečností, že oxidy síry ve spalinách zvyšují účinnost elektroodlučovačů, 

se dá vyvodit: 

Používání kvalitních rud s nízkým obsahem SiO2 vyžaduje menší podíl uhličitanových 

přísad (při požadavku na konstantní bazicitu). To znamená nižší podíl CaO ve vyráběném 

aglomerátu a zvýšení rozdělovacího koeficientu síry. Důsledkem je přechod menšího 

množství síry do vyráběného aglomerátu (a následně do vysokopecního procesu). Druhým 

důsledkem je zlepšení účinnosti elektroodlučovačů. 

U aglomerací vybavených pouze elektroodlučovači tedy nákup bohaté rudy může 

znamenat jak výrobu kvalitního bohatého aglomerátu, tak i zvýšení účinnosti 

elektroodlučovačů a snížení emisí TZL. Je však nutno dodržovat i limit pro emise oxidů 

síry. 

U aglomerací vybavené dvoustupňovým čištěním spalin, kde je elektroodlučovač 

zařazen jako první stupeň, znamená zvýšení jeho účinnosti, menší zatížení na druhém 

stupni odprášení (tkaninové „rukávové“ filtry) a tedy i zvýšení jejich životnosti či úspory 

při jejich údržbě. Pokud je druhý stupeň odprášení vybaven i odsiřovacím zařízením, není 

nutné pro dodržení limitu emisí oxidů síry úzkostlivě dbát na obsah síry ve vstupních 

surovinách. 

V případě používání méně kvalitních rud s vysokých obsahem SiO2 vyžaduje dodržení 

požadované bazicity aglomerátu vyšší spotřebu uhličitanových přísad a důsledkem je 

zvýšený obsah CaO ve vyráběném aglomerátu. Ten se projevuje vyšším obsahem síry 

v aglomerátu a nižší účinností elektroodlučovačů. To vysvětluje i empirickou zkušenost,  

že při vsázce z chudých rud v době, kdy aglomerace byla vybavena pouze 

elektroodlučovačem, docházelo ke zvýšení emisí TZL. 
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