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ANOTACE 

 V elektrárenských a teplárenských provozech vyrábějících elektrickou energii a teplo 

spalováním uhlím, jsou vždy vytvářeny vedlejší energetické produkty (VEP) – struska, ložový 

popel, úletový popílek, fluidní popílek, energosádrovec, produkty z procesu odsíření spalin 

apod., které se používají nejen ve stavebnictví.  

 Pokud chceme tyto produkty využívat ve stavebnictví a k dalším účelům, je nutná 

jejich klasifikace jako druhotná surovina. Poté následuje certifikace výrobku. Současná platná 

legislativa tento proces klasifikace a certifikace neusnadňuje. Je potřeba zajistit optimalizaci 

celého certifikačního procesu a tím podpořit využívání vedlejších energetických produktů. 

Klíčová slova: 

Vedlejší energetický produkt, certifikace, výrobek, popel, struska,  

 

ANNOTATION 

 

The power and heating plants that produce electricity and heat by combustion of coal always 

produce also the energy by-products (EBP) – the slag, bottom ash, fly ash, fluidized bed ash, 

gypsum and the products from flue gas desulfurization process, etc., which are used not only 

in construction. 

 

If we want to use these products in construction and for other purposes, it is necessary to 

classify it as secondary raw material. This is followed by the certification of the product. 

Current legislation doesn’t facilitate this process of classification and certification very much. 

It is necessary to ensure the optimization of the entire certification process in order to promote 

the use of energy by-products. 

 

 

Keawords: 

Secondary energy product, certification, product, ash, slag 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AHEM Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica 

AO Autorizovaná osoba 

ASVEP Asociace pro využití energetických produktů 

CBR California bearing ratio - Kalifornský poměr únosnosti 

CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - 

Klasifikace, označování a balení látek a směsí 

ČR Česká republika 

EN Harmonizovaná norma 

EP   Evropský parlament 

ES   Evropské společenství 

ESD   Evropský soudní dvůr 

EU   Evropská unie 

HV   Hydrogeologický vrt 

NV   Nařízení vlády 

OH   Odpadové hospodářství 

PBT   Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky 

POH ČR  Plán odpadového hospodářství České republiky 

REACH Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals – Registrace, 

hodnocení, povolování chemických látek 

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 

electronic equipment – Omezení používání některých nebezpečných 

látek v elektrických a elektronických zařízeních 

STO Stavební technické osvědčení 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SZÚ Státní zdravotní ústav 

TZÚS Praha Technický a zkušební ústav stavební Praha 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VEP   Vedlejší energetické produkty 

vPvB   Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky 

ŽP   Životní prostředí 
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1 ÚVOD 

Využívání různých odpadních materiálů produkovaných lidskou činností je v současné době 

jednou z priorit pro celosvětovou ekonomiku i hospodářství, ale zejména pro ochranu 

životního prostředí. 

Zdroje, ze kterých je možné primární energii získávat, dělíme do dvou základních kategorií:  

- fosilní paliva (kaustobiolity)   

- obnovitelné zdroje energie 

Energetické suroviny jsou nerosty, z nichž je možno získávat energii. Dělí se na skupinu 

fosilních paliv a radioaktivních surovin. Fosilní paliva jsou hořlavé uhlovodíky, které vznikly 

nahromaděním odumřelé organické substance (nekromasy). Dělí se na: 

 řadu uhelnou: rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit 

 řadu živičnou: ropa, roponosné písky, roponosné břidlice, zemní plyn, hydráty 

metanu, ozokerit, minerální vosky, asfalt.  

Přírodní radioaktivní suroviny jsou uran, thorium a radium. [4]  

Z fosilních paliv je celosvětově získáváno přibližně 70% elektřiny.  Vysoký podíl je dán 

stářím technologie, její relativní jednoduchostí a poměrně dobrou dostupností surovin. Fosilní 

paliva jsou přeměňována na elektřinu a teplo v tepelných a plynových elektrárnách, 

teplárnách a jiných zdrojích. Nevýhodou fosilních paliv je jejich omezené, vyčerpatelné 

množství. [1]  

Spalování tuhých paliv je heterogenní proces, který probíhá mezi reakčním povrchem paliva 

(např. uhlí) a plynnou fází. Zbytek po spalování uhlí (popel) obsahuje minerální složky ze 

spalovaného paliva. Do ovzduší pak unikají plynné zbytky z hořlaviny. Charakteristické 

přeměny surového uhlí jsou znázorněny v tabulce č. 1. 

  

http://www.mojeenergie.cz/cz/elektroenergetika-zdroje#Fosilní
http://www.mojeenergie.cz/cz/elektroenergetika-zdroje#OZE
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Tabulka č. 1: Charakteristika přeměn uhlí po spálení [10] 

Surové uhlí před spalováním 

Celková voda Popeloviny Hořlavina 

 

povrchová 

 

hygroskopická 
Křemičitany Ca a Al 

Tuhá 

Prchavá 

Uhličitany Mg a Fe 

SiO2, pyrit, atd. 

uhlík, vodík, síra, 

dusík, kyslík 

↓     ↓   ↓ 

Zbytky po spálení surového uhlí 

Plynné z vody Tuhé z popelovin Plynné z hořlaviny 

Vodní pára Struska + popílek Složky kouřových plynů 

SiO2, Al2O3, CaO, FeO, 

Fe2O3, K2O, atd. 

CO2, CO, SO2, Nox, H2, vzdušný 

O2 a N2, vodní pára 

 

Vedlejší energetické produkty jsou odpady, které vznikají právě a pouze při technologii 

výroby elektrické energie nebo tepla v tepelných elektrárnách nebo jiných výrobních 

provozech spalováním pevných paliv (např. uhlí, biomasa). Za odpady lze však považovat 

pouze takové vedlejší energetické produkty, které nelze využít, a jsou odstraněny uložením 

na skládku. 

Těchto využitelných odpadů je celá řada (blíže se jejich výčtem a specifikací zabývám ve 

druhé části této diplomové práce), a lze je využít jako druhotnou surovinu. Certifikovaným 

výrobkem se tyto produkty stávají po splnění technických, obchodních, dokumentačních a 

organizačních podmínek, které jsou v souladu s právními předpisy.  

Objem využívání zdrojů závisí na ekonomické a ekologické výhodnosti. Hodnoty se v tomto 

ohledu liší podle přístupu různých států a společenství, takže v některých oblastech vítězí 

ekonomické hledisko, v jiných je větší důraz na ochranu ŽP. Evropská unie, a s ní i ČR, se 

rozhodla jít cestou snižování ekologické zátěže. Vlády většiny zemí světa i Evropského 

společenství vytvářejí různé podmínky k využití odpadů, které vznikají z činností 

jaderných i klasických energetických provozů, které producenty a i odběratele přímo či 

nepřímo motivují, dalo by se říct i nutí, odpady využívat.  

Množství využívání těchto zdrojů závisí na ekologické a ekonomické výhodnosti. Jednotlivé 

státy k využití VEP mají různé přístupy a z toho důvodu se i různí hodnoty jejich využití. 
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V některých zemích je prioritou, ve využívání VEP, ekologické hledisko, v jiných zemích se 

hledí spíš na ekonomickou stránku problému. Evropská unie, a s ní i Česká republika, se 

rozhodla v rámci řešení nakládání s VEP jít cestou snižování ekologické zátěže, kterou velké 

množství odpadů vznikajících ze spalování tuhých paliv při výrobě elektrické energie a tepla 

představuje. 

Západoevropské sdružení producentů  energetických produktů ECOBA ve své statistice 

uvádí, že v roce 2009 se v Evropě vyprodukovalo více než 100 milionů VEP a přibližně 52 

milionů tun VEP v zemích evropské 15 [5]. Každý z VEP má specifické fyzikální a chemické 

vlastnosti, díky kterým jsou využitelné v zavedených dlouhodobě existujících trzích. Mezi 

tyto aplikace patří mimo jiné jejich využití v cementu, jako surovina pro vypalovací pece a 

jako přímá náhražka cementu, v betonu, při výrobě lehčeného kameniva a lehčených 

stavebních bloků, jako kameniva ve stavebnictví a pozemním stavitelství, v důlním průmyslu 

a v dalších odvětvích stavebnictví nebo jako plniva, jako minerální plniva a v případě 

energosádrovce FGD jako suroviny pro výrobu sádrokartonu a jako retardér při výrobě 

cementu. Hlavním cílem a strategií v členských zemích EU, a tedy i ČR, v oblasti 

energetických odpadů je zvýšení míry jejich využití. Prioritou je jimi nahradit primární 

přírodní nerostné suroviny používané nejen ve stavebním průmyslu, zajistit využití VEP 

s důrazem na snižování dopadu na životní prostředí a s ohledem na ekonomické hledisko. 

Přehled o využití jednotlivých VEP v Evropě (EU 15) uvádím v příloze č. 1. [5] 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na proces certifikace vedlejších energetických produktů 

jako výrobek s možností jeho následného využití v souladu s českými i evropskými 

technickými normami a právními předpisy.  

Srovnáním limitních hodnot technických norem, norem pro výrobky a právních předpisů je 

možné zanalyzovat možnost uplatnění těchto výrobků na trhu s výrobky, možnost snížení 

velkého objemu odpadu vznikajícího z procesů výroby elektrické a tepelné energie a jejich 

možný vliv na zdraví člověka a životní prostředí. Výsledky analýzy uvedené v této 

diplomové práci konstatuji, za jakých podmínek je vhodné certifikovat VEP jako výrobek 

s možností konkrétního uplatnění na trhu např. ve stavitelství a ne s ním nakládat jako 

s odpadem. 
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2 POPIS A ROZDĚLENÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH 

PRODUKTŮ 

Vedlejší energetické produkty (VEP) lze definovat jako tuhé materiály, které: 

- vznikají při spalování pevných paliv v elektrárenských a teplárenských provozech a 

materiály vznikající při odsiřování spalin v těchto provozech 

- mají platný certifikát podle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky v platném znění, a tím se stávají surovinami pro další zpracování nebo se použijí 

jako finální výrobky.  

Certifikace podle § 10 zákona č. 22/1997 Sb., je činnost autorizované osoby prováděná 

v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo k tomu akreditované osoby prováděná na 

žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek 

nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v 

souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými. Autorizované osoby jsou 

oprávněny zrušit nebo změnit jimi vydaný certifikát nebo jiný jimi vydaný dokument, pokud 

se prokáže, že se změnily skutečnosti, za kterých byly vydány, zejména pokud se zjistí, že 

výrobky nesplňují požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují, popřípadě 

prodloužit v rozsahu stanoveném příslušným technickým předpisem platnost certifikátu, 

pokud se nezměnily skutečnosti, za kterých byl vydán (§ 11). Stanovený výrobek může být 

uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden do provozu pouze za 

předpokladu, že splňuje technické stanovené požadavky a po posouzení shody. Stanovený 

výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za 

podmínek stanovených nařízením vlády opatřen stanoveným označením, dalšími označeními, 

a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o 

shodě nebo jiný dokument (§ 13). [25] 

Energetické produkty zaregistrované podle nařízení REACH (tabulka č. 2) jsou chemické 

látky, které jsou vstupními surovinami pro výrobu stavebních směsí.  
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Tabulka č. 2: Identifikace energetických produktů zaregistrovaných dle nařízení REACH [2] 

Název EINECS Lead registrant  Registrační číslo  Jednotný název 

pro účely 

registrace 

Ashes (residues), 

coal 

931-322-8 Evonik Steag GmbH 01-2119491179-27 Popel, Popílek, 

Struska, Škvára, 

FBC Ash 931-257-5 UTEX-CENTRUM 

Sp.z o.o. 

01-2119484641-35 Fluidní popel, 

Ložový popel, 

Úletový popílek 

SDA Produkt  931-259-6 UTEX Sp. z o.o. 01-2119484864-23 Stabilizát 

Calcium Sulphate 231-900-3 Saint Gobain Placo 

Ibérica SA 

01-2119444918-26 Energosádrovec 

Ashes (residues), 

plant 

297-049/5 ČEZ, a.s. 01-2119531232-54 Popílky ze 

spalování biomasy 

2.1 Rozdělení VEP 

Vedlejší energetické produkty se podle fyzikálně – chemických vlastností a použité 

technologie dělí na: 

 popel 

 popílek 

 strusku 

 škváru 

 fluidní popílek 

 ložový popel 

 úletový popílek 

 energosádrovec 

 stabilizát 

2.1.1 Popel 

Popel jsou tuhé zbytky vznikající při vysokoteplotním spalováním pevných paliv. Jedná se o 

směs strusky (škváry) a popílku. Chemicky inertní materiál, složení převážně SiO2 a Al2O3. 

2.1.2 Popílek 

Jemná složka popela unášená spalinami z ohniště a zachycovaná v elektrostatických nebo 

tkaninových odlučovačích. 
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Použití: 

Popílek se používá hlavně ve stavebnictví (popílek může působit jako aktivní i neaktivní 

složka - přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí) při výrobě stavebních hmot, v největší míře 

při výrobě cementu, dále pak pórobetonu, ale také při výrobě umělého kameniva (za studena, 

nebo při vysokých teplotách spékáním). 

2.1.3 Struska 

Struska je produkt ze spalování uhlí. Jedná se o hrubou složku popela, která je odloučená 

v ohništi granulačních kotlů. Chemicky se jedná převážně o SiO2 a Al2O3. Obsahuje 15 až 45 

% hm vody. 

Použití: 

Struska zastává především funkci plniva. Lze ji využít v oblasti výroby stavebních hmot, 

hlavně při výrobě cementu, avšak také je možné použití v dopravní a inženýrské výstavbě 

(stejně tak je možno použít popílek) jako součást stabilizovaných podkladů vozovek a jako 

složka při budování podkladních vrstev - výstavbu náspů, zásypů a obsypů. Dále je možno ji 

využít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků a pro 

výrobu cihlářských pálených výrobků. 

2.1.4 Škvára 

Hrubá složka popela odloučená z topenišť roštových kotlů. 

2.1.5 Fluidní popílek 

Tuhé zbytky vznikající při fluidním spalování pevných paliv s příměsí vápence při teplotách 

do 850°C. Fluidní popel je směsí ložového popela a úletového popílku.  

2.1.6 Ložový popel 

Hrubá složka fluidního popela odloučená od fluidního lože. 

2.1.7 Úletový popílek 

Jemná složka fluidního popela unášená spalinami z ohnišť fluidních kotlů a zachycovaná 

v elektrostatických nebo tkaninových odlučovačích.  
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2.1.8 Energosádrovec 

Produkt odsíření metodou mokré vypírky. Jedná se o dihydrát síranu vápenatého (CaSO4 . 

2H2O) o čistotě obvykle 90 – 95%. Příměsí jsou částice popílku.   

Použití: 

Používá se k výrobě stavebních materiálů, jako jsou např. sádrokartonové desky, pórobeton. 

Je certifikován pro výrobu cementu, kde se přidává jako osvědčený regulátor tuhnutí cementu. 

2.1.9 Stabilizát 

 
Jedná se o homogenizovanou směs popílku a pojiva, která vzniká jako produkt polosuché 

metody odsíření. Do směsi se může přidávat energosádrovec i struska, popřípadě vápno. 

Pokud se jedná o směs fluidního popela, vápno se nepřidává, vzhledem k tomu, že směs již 

obsahuje jiné pojivo, a to volný oxid vápenatý (CaO) a síran vápenatý (CaSO4). Granulát má 

shodné složení jako stabilizát.  

Použití: 

Používá se např. při asanacích a rekultivacích krajiny po ukončeném lomovém dobývání jako 

zásypový materiál. Dále se používá také jako podkladový materiál při stavbě komunikací a 

zpevněných ploch. 

3 POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY AGLOMERÁTU 

Hlavní výrobní činností teplárenského provozu je kombinovaná výroba a distribuce elektrické 

energie a tepla. Technologie výroby tepla a elektřiny je v principu založena na řetězu přeměn 

chemické energie obsažené v palivu na energii tepelnou, mechanickou a elektrickou. Teplo, 

získané spalováním paliva ve fluidním loži vysokotlakých parních kotlů, je ve varných 

systémech předáváno napájecí vodě, která postupně mění své skupenství a v podobě admisní 

páry je z kotlů vedena parovody přes rozdělovače, parní uzly k jednotlivým spotřebičům, 

zejména na lopatky rotorů parních turbín. Rotory turbín jsou pevně spojeny s rotorem 

generátoru, v jehož statoru pak vzniká elektromagnetickou indukcí elektrická energie. K 

ohřevu oběhové vody horkovodních napáječů je využito teplo obsažené v emisní páře 

protitlakých turbosoustrojí a teplo obsažené v páře dodávané redukčními stanicemi pro 

špičkové ohříváky. 

Vyrobená elektrická energie je dodávána do elektrizační soustavy z rozvodny nadzemním 

vedením. Teplo pro výrobu teplé užitkové vody a vytápění objektů je ze zdroje dodáváno 
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potrubními rozvody horkovodů do soustav centralizovaného zásobování teplem, tj. 

výměníkových stanic a jejich sekundárních rozvodů měst a průmyslové zóny. 

AGLOMERÁT je technologické označení produktu technologického systému pro zpracování 

tuhých produktů spalování energetického paliva (AGLOMERACE), též aditivovaný granulát 

ve smyslu příslušných certifikátů výrobků. 

Technologický úsek aglomerace je podpůrným systémem odvodu a úpravy tuhých zbytků 

spalování směsného paliva s přídavkem vápence v kotlích. Technologický systém zpracovává 

směs popílků zachycených ze spalin různými systémy odlučování a ložového popela 

odvedeného z fluidní spalovací komory kotle (dále jen „popel“ nebo „popílek“ již bez 

významu rozlišovacího podle místa původu v technologii kotle). [13] 

3.1 Rozdělení aglomerace 

S ohledem na systém řízení provozu lze technologický úsek aglomerace rozdělit na části: 

 Přívod popílku od kotlů do aglomeračních sil a skladování popílku, 

 Výroba aglomerátu - dávkování popílku ze sil, zvlhčování, míchání aglomerátu, 

 Odvod a nakládka aglomerátu na vagónové soupravy a nákladní automobily. 

Popílek je v suchém stavu dopravován pneumatickou cestou (potrubím) do zásobních sil 

popílku (tzv. „aglomerační sila“). Pod zásobními sily je situováno míchací centrum 

představující 3 linky mísičů pro výrobu aglomerátu zvlhčováním popílku. Odtud je aglomerát 

okamžitě odváděn pásovými dopravníky do prostoru nakládky. 

3.1.1 Aglomerační sila 

 
Aglomerační silo je válcová nádoba uchycená ve speciální ocelové konstrukci. Spodní dno 

sila se mírně svažuje do středu, jsou na něm instalovány provzdušňovací žlaby a v jeho středu 

je vypouštěcí otvor, nad kterým je ochranný plechový kužel. Spodní část sil je tepelně 

izolována. Na horním dnu sila je, mimo skříně vtoku popela, vyvedeno potrubí odvzdušnění 

vnitřního ochranného kužele a mísiče aglomerátu. Každé silo je vybaveno filtračním 

zařízením (tkaninový filtr) pro oprášení dopravního vzduchu a odtahem filtrovaného vzduchu 

do ovzduší.  

Řízení provozu na aglomeračních silech představuje ovládání dopravy popílku do 

jednotlivých sil, ovládání zařízení odprášení na jednotlivých silech a provzdušňování sil. Pro 

dobrý odvod popela a jeho splývání ze sila do mísiče slouží aerace (provzdušňování) dna sila. 
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Skládá se ze zdroje aeračního vzduchu, rozdělovače vzduchu, rozvodu vzduchu, a aeračních 

skříní. Zdrojem aeračního vzduchu je pro každé silo dmychadlo. 

Doplňování sil popílkem je prováděno pneumaticky potrubím od jednotlivých zařízení, tj. 

zásobníků popílku pod látkovými filtry kotlů, z elektrostatických odlučovačů kotlů a 

látkových filtrů a ze šnekových dopravníků ložového materiálu kotlů. Veškerá potrubí jsou 

vyvedena na horní dna aglomeračních sil popílku. Nad sily jsou v potrubí instalovány 

výhybky (překlápěcí zařízení) pro směrování plnění vybraného sila. Protože jsou aglomerační 

sila plněna z látkových filtrů, gravitačních a elektrostatických odlučovačů a z fluidního lože 

popílkem o různé hmotnosti a zrnitosti, je pro dokonalé vyprazdňování aglomeračních sil 

nezbytné popílky dokonale promísit a provádět proto plnění vždy do jednoho sila všemi 

popílky najednou. 

Mísič je válcová nádoba, ve které jsou na hřídeli umístěny lopatky pro míchání a vyhrnování 

aglomerátu. V mísiči dochází kontinuálním mícháním popela s vodou k počáteční reakci, v 

jejímž důsledku vzniká aglomerát. Popílek pro mísič je z aglomeračního sila odebírán 

vypouštěcím otvorem ve středu dna sila. Popílek prochází regulačním ventilem přes fluidní 

žlab na váhu a po změření průtoku je odváděn do mísiče. Průtok popela se pohybuje 

v rozmezí 40–150 t/hod. [13] 

Hlavním zdrojem vody pro zvlhčování aglomerátu v mísičích je užitková voda přiváděná do 

aglomerace z různých technologií teplárny. Technologii přívodu vody tvoří akumulační jímka 

zasolených vod, složená z několika vzájemně propojených komor. Na výstupu z akumulační 

jímky je instalována čerpací stanice s čerpadly. Na sání čerpací stanice, které je výstupem 

z akumulační jímky, je měřena vodivost vody. Čerpací stanice dodává vody z akumulační 

jímky zasolených vod do provozu aglomerace popela výtlačným potrubím, které je zaústěno 

nad přehradními armaturami do výtlaku čerpadel pro záložní přívod vody. Každý mísič je 

napájen samostatně. Po spuštění mísiče je dávkování vody k docílení požadované vlhkosti 

prováděno automaticky v závislosti na hodnotě průtoku popílku. Obsluha může provádět 

regulaci v rozmezí 5% od stanovené vlhkosti podle vlastního zhodnocení kvality 

produkovaného aglomerátu. Zvlhčování se provádí automaticky na vlhkost 36,7% s ohledem 

na současné kvalitativní znaky popílku v silech. 

Odvod aglomerátu se zajišťuje stabilními pásovými dopravníky od mísičů až do objektu 

nakládky aglomerátu. Nakládací stanice aglomerátu zabezpečuje nakládku aglomerátu na 

nákladní automobily s možností nakládky na kolejovou dopravu bez nutnosti přerušení 

procesu aglomerace odstavením některého instalovaného zařízení. [13] 
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3.1.2 Kontrola jakosti produktu 

Vstupní suché popeloviny i vlhčený (mokrý) aglomerát (aditivovaný granulát) jsou 

vzorkovány předepsaným způsobem 1x týdně. Vzorek o celkové hmotnosti 5 kg je odebírán z 

odběrných míst pod zásobními aglomeračními sily (hrdla s ručním uzávěrem). [13] Vzorek je 

uložen do k tomu určené a příslušně označené plastové nádoby s víkem a včetně průvodky 

s charakteristikou vzorku je předán akreditované zkušební laboratoři (Osvědčení o akreditaci 

č. 159/2012; Příloha č. 2) výrobce aglomerátu. [33] 
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4 LEGISLATIVA A NORMY 

Odpadové hospodářství zahrnuje široký okruh činností, které lze rozdělit do dvou základních 

skupin. První okruh činností je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, neboť nejlepší odpad 

je ten, který vůbec nevznikne. V tomto ohledu jde o prevenci množství vznikajících odpadů 

(kvantitativní aspekt) a prevenci vzniku nebezpečných odpadů (kvalitativní aspekt). Druhý 

okruh činností spočívá v samotné produkci odpadů a dalším nakládání s těmito odpady, jako 

např. jejich skladování, třídění, spalování, recyklace nebo skládkování. Právní předpisy na 

evropské i vnitrostátní úrovni se zaměřují na obě dvě skupiny činností, byť s různou 

intenzitou. 

EU v dané oblasti využívá standardních legislativních nástrojů, jež jí poskytuje primární 

právo (články 288 a 289 Smlouvy o fungování EU), především nařízení, směrnic a 

rozhodnutí, případně doporučení a stanovisek. Podle současného platného primárního práva 

je oblast životního prostředí meritorně upravena ve Smlouvě o fungování EU (Životní 

prostředí). Dle článku 4 Smlouvy o fungování EU náleží životní prostředí mezi oblasti, v 

nichž se uplatňuje sdílená pravomoc Unie a členských států. [6] 

EU v oblasti politiky životního prostředí vydává koncepční dokumenty - akční programy 

životního prostředí, v nichž jsou stanovovány prioritní cíle, kterých má být dosaženo, a další 

strategické dokumenty nelegislativní povahy. Akční plány se pravidelně vydávají od r. 1973 a 

definují základní cíle v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky odpadů. 

Dalším významným prvkem ovlivňujícím podobu odpadové legislativy je skutečnost, že 

odpady představují zboží a právní úprava se tak nutně dotýká jedné ze základních svobod v 

rámci společného trhu – volného pohybu zboží. Proces přijímání evropských technických 

norem pro výrobky patří mezi ty komplikovanější a rozsáhlejší procedury, v mnohém 

nesrovnatelné se zavedenými postupy jednotlivých zemí EU. 

4.1 Principy evropského odpadového práva a hierarchie odpadového 

hospodářství 

Principy komunitárního odpadového práva plní jakožto právní principy dvě základní funkce: 

za prvé z nich vychází zákonodárce v legislativním procesu při tvorbě nových pravidel a za 

druhé jsou uplatňovány při aplikaci právních norem na konkrétní situaci. V obou případech 

jejich použití směřuje ke stejnému cíli – zajištění jednotného přístupu při řešení všech otázek, 

které jsou s právní úpravou odpadového hospodářství spojeny. 
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Níže uvedené principy představují principy komunitárního práva ŽP jako takového.  Poslední 

dva uvedené lze charakterizovat výlučně jako principy komunitárního odpadového práva. 

 princip „znečišťovatel platí“ („polluter-pays-principle“)  

 princip odpovědnosti výrobce (producer responsibility principle)  

 princip nápravy u zdroje (rectification at source principle)  

 princip blízkosti (proximity principle)  

 princip soběstačnosti (self-sufficiency principle).  

Vedle právě zmíněných principů je dalším klíčovým prvkem pro aplikaci evropského 

komunitárního práva tzv. „hierarchie odpadového hospodářství“, jejíž základní body jsou 

uvedeny v článku 4 rámcové směrnice o odpadech. Hierarchie odpadového hospodářství 

stanoví přednostní způsoby nakládání s odpady a základní vztahy mezi nimi. Hierarchie 

odpadového hospodářství: 

1. prevence vzniku odpadů  

2. opětovné použití odpadů  

3. využití odpadů  

 recyklace (výroba nových výrobků)  

 jiným způsobem (např. energetické využití)  

4. odstranění odpadů (např. ukládání na skládky).  

4.2 Právní nástroje 

Komunitární odpadové právo představuje velmi rozsáhlý soubor právních předpisů. Z 

hlediska okruhu otázek, které tyto předpisy upravují, je lze rozdělit do tří základních skupin: 

 obecný základ pro nakládání s odpady, 

 úprava podmínek pro provoz jednotlivých typů zařízení k nakládání s odpady,  

 úprava nakládání s jednotlivými specifickými druhy odpadů.  

Významný doplněk předpisů komunitárního práva (směrnic a nařízení) představuje 

rozhodovací činnost (judikatura) Evropského soudního dvora (ESD), jehož rozhodnutí 

významně přispívají k interpretaci jednotlivých ustanovení evropského (odpadového) práva. 
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4.3 Struktura evropského odpadového práva 

Tabulka č. 3: Struktura evropského odpadového práva 

Primární úroveň – horizontální legislativa 

Rámcová směrnice o odpadech 
2008/98/ES 

Nařízení o přepravě odpadů 
1013/2006/ES 

Sekundární úroveň – zařízení k nakládání s odpady 

Směrnice o spalování odpadu 
2000/76/ES 

Směrnice o skládkách 

odpadů 
1999/31/EHS 

Směrnice o integrované prevenci a 

omezování znečištění 

2008/1/ES 

Terciální úroveň – nakládání s vybranými druhy odpadů 

Směrnice o 

nebezpečných 

látkách 
(RoHS) 

2011/65/EU 

Kaly z 

čistíren 

odpadních 

vod 
86/278/ 

EHS 

Baterie 
2006/66/

ES 

Obaly 
94/62/ 

EHS 

PCB/PC

T 
96/59/ 

EHS 

Vozidla s 

ukončenou 

životností 

2000/53/ES 

Elektrická 

zařízení 
2002/96/ES 

2002/95/ES 

Těžební 

odpad 
2006/21/

ES 

 

Rámcová směrnice o odpadech z roku 2006, která jen nyní již nahrazena Rámcovou směrnicí 

o odpadech 2008/98/ES, stanovila základní požadavky, definice (jako například definici 

„odpadu“) a zásady týkající se nakládání s odpady v EU, uložila členským státům, aby 

zavedly přiměřenou síť zařízení na odstraňování odpadu, a zavedla třístupňovou hierarchii 

způsobů nakládání s odpady, která upřednostňuje prevenci vzniku odpadů před jejich 

využíváním, přičemž odstraňování odpadů je poslední instancí (viz bod 4.1). Směrnice uložila 

členským státům EU povinnost zajistit využívání nebo odstraňování odpadů bez ohrožení 

lidského zdraví a životního prostředí a zakázala svévolné opuštění, nepovolené ukládání a 

nekontrolované odstraňování odpadů. Vyžaduje od členských států, aby vypracovaly 

vnitrostátní plány pro nakládání s odpady, a zavedla povinnost získat povolení pro manipulaci 

s odpady. [8] 

Ve Zprávě komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů EU o odpadech ze dne 17. 01. 2013 

je uvedeno, že byl zjištěn významný nedostatek při uplatňování právních předpisů EU o 

odpadech, pokud jde o zvolené způsoby zpracování odpadu. Statistické údaje ukázaly, že 

mnohé členské státy nadále ve značné míře závisejí na skládkování odpadu, což nebylo v 

souladu s koncepcí hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak zdůrazňuje čl. 3 odst. 1 

rámcové směrnice o odpadech z roku 2006, a bude ještě více v rozporu s požadavky 

revidované rámcové směrnice o odpadech, která zavádí pětistupňovou hierarchii způsobů 

nakládání s odpady. ČR spolu s ostatními členskými státy potvrdily, že směrnici začlenily do 
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svých vnitrostátních právních předpisů a dodržují její základní požadavky, včetně 

vypracování jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady a provedení kroků k 

soběstačnosti při odstraňování odpadů. [9]  

4.3.1 Základní předpisy ES z hlediska nebezpečných látek 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek (Nařízení REACH) platí od 1. 7. 2007 s působností na 

chemické látky uváděné na trh EU a stanovuje jejich jednotnou klasifikaci. [20] Hlavním 

výstupem registrační dokumentace je Zpráva o chemické bezpečnosti výrobku, která se 

vyhotovuje pro všechny látky podléhající registraci v množství 10 tun nebo větším za rok na 

žadatele o registraci a je nedílnou součástí žádosti o posouzení shody a certifikace výrobku. 

Tato zpráva obsahuje informace o opatřeních k řízení rizik, informace o vlastnostech látky, 

posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí, posouzení expozice a 

charakterizaci rizika. Splnění požadavků REACH je nezbytnou podmínkou pro uvedení 

výrobku na trh.  

Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního ovzduší, povrchových vod, podzemních vod 

nebo půdy posuzuje Evropská norma TNI EN/TR 15855 Stavební výrobky. 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008/ES (změna č. 790/2009/ES) řeší klasifikaci, 

označování a balení látek nebo směsí. Hovoříme o tzv. Nařízení CLP. [7] 

Pro VEP nebyly dosud prokázány žádné nebezpečné vlastnosti, tudíž není potřeba jejich 

klasifikace nebo omezení určených použití.   

4.4 Odpadové právo v ČR 

 

Podmínky Rámcové směrnice o odpadech nalézají oporu v současné platné legislativě ČR. 

Především se jedná o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který mimo jiné říká, že využití 

odpadů má přednost před jeho odstraňováním, a to hlavně materiálové využití. [27] 

Z prováděcích předpisů tohoto zákona, které vydalo MŽP a mají souvislost s VEP, jmenuji: 

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

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

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

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu.  

4.4.1 Právní úprava a technické požadavky na výrobky 

 
Odpady z energetiky lze využívat jako ODPAD, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, nebo jako VÝROBEK, po posouzení shody výrobku podle §12 zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon upravuje způsob stanovování 

technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo 

bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí. [25] 

Pokud se bude jednat o VEP - stavební výrobek, který podléhá českým technickým normám, 

postupuje se podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky (vydání Stavebního technického osvědčení autorizovanou osobou). [18] 

Vzhledem k tomu, že existují harmonizované technické normy, tak lze při posuzování shody 

VEP - stavebního výrobku postupovat i podle NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební výrobky označované CE (vydání Evropského technického 

schválení autorizovanou osobou). [Stavební technické osvědčení (STO) lze použít pro 

posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy 

nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností 

podstatných z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení 

vydáno. Požadavky na stavební výrobek obsažené v STO: 

 Splnění limitů - obsah kovů ve výluzích 

 Splnění limitu hmotnostních aktivity 
226

Ra 

 Splnění limitů – ekotoxikologické testy 

 Zpráva o chemické bezpečnosti dle REACH 

Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody. Prohlášení  o  

shodě je dokumentem (ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997  Sb., o technických  

požadavcích  na  výrobky), který vypracovává  výrobce  nebo  dovozce v českém jazyce a 

obsahuje potvrzení  výrobce nebo  dovozce [25] o  tom, že  vlastnosti výrobku splňují  

základní  požadavky  podle  NV č. 163/2002, popřípadě požadavky  jiných  technických  

předpisů,   že  výrobek  je  za podmínek obvyklého,  popřípadě výrobcem nebo  dovozcem 

určeného použití  bezpečný  a  že  přijal  opatření, kterými zabezpečuje shodu všech  výrobků 

uváděných na trh  s technickou dokumentací a se základními požadavky.[18] 
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4.4.2 POH ČR a odpady z energetiky 

 
Vláda ČR v souladu s právem Evropského společenství (Rámcová směrnice o odpadech) 

vyhlásila s účinností od 1. 7 2003 Plán odpadového hospodářství ČR a jeho platnost stanovila 

na 10 let. POH ČR (NV č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR) stanovuje 

strategické cíle pro oblast odpadového hospodářství České republiky: 

 snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu 

 maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů 

 minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a ŽP při nakládání s odpady.[19] 

Cíle vyplývající z požadavků POH ČR na předcházení vzniku odpadů, omezování jejich 

množství a nebezpečných vlastností jsou zapracovány do všech krajských plánů odpadového 

hospodářství. 

Pro odpady z energetiky není v POH ČR definován žádný konkrétní cíl. Pro řešení 

problematiky odpadů z energetiky lze využít pouze výše uvedené strategické cíle pro oblast 

OH. Příloha usnesení vlády ČR ze dne 5. 1. 2005 č. 18, [35] o opatřeních k provedení NV č. 

197/2003 Sb., zahrnuje opatření a návrhy, vyplývající z realizačních opatření POH ČR, a tyto 

jsou zpracovány za účelem implementace cílů POH ČR pro specifické skupiny odpadů. 

4.4.3 Realizační program pro odpady z energetiky 

 
Realizační program ČR pro nakládání s odpady z energetiky upravuje praktické naplňování 

požadavků POH ČR. Realizační program pro odpady z energetiky se dominantně zaměřuje na 

odpady ze spalování uhlí pro výrobu energií a z doprovodných procesů, včetně VEP, neboť 

problematika běžného spektra odpadů v tomto odvětví nevybočuje z obvyklých poměrů ve 

většině průmyslových odvětví a nevyžaduje speciální řešení. Z porovnání využívání VEP v 

ČR a v EU vyplývají některé rozdíly a možnosti kvantitativního růstu využívání VEP 

především ve stavebnictví. V minulosti se téměř veškerá produkce popílku a strusky v ČR 

ukládala na odkalištích. Jen velmi malá část produkce popela se ukládala suchým způsobem 

nebo byla využívána. Produkty odsíření ani produkty spalování ve fluidních kotlích se v ČR 

nevyskytovaly. Nejvýznamnějším způsobem prevence a minimalizace odpadů z energetiky je 

certifikace jednotlivých vznikajících konečných produktů a tedy jejich nezařazení pod 

působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

Opatření pro podporu plnění cílů POH ČR III. etapy byla stanovena v příloze k Usnesení 

vlády ČR ze dne 24. 1. 2007 pod č. 62. [34]  
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Opatření k provedení NV č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, a o 

spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění zahrnuje Realizační program pro 

odpady z energetiky: 

 Opatření číslo 15.1.  

Navrhnout úpravu právních předpisů s cílem usnadnit uplatnění náhrad primárních přírodních 

zdrojů materiály, které by se jinak staly odpadem. Úpravou právních předpisů usnadnit tržní 

uplatnění náhrad primárních přírodních zdrojů využitím materiálů, které by se jinak staly 

odpadem.  

 Opatření číslo 15.2.  

Zohlednit problematiku vedlejších energetických produktů (VEP) v rámci ekologické daňové 

reformy. Pro podporu většího uplatnění VEP je třeba vytvořit ekonomický stimul ve prospěch 

technologií šetrných k životnímu prostředí.  

 Opatření číslo 15.3.  

Posílit systém kontroly kvalitativních požadavků, zejména s ohledem na obsah persistentních 

organických znečišťujících látek a těžkých kovů na VEP a zvýšit kvalitu kontrolní činnosti. Z 

terminologických, právních a organizačních problémů (resp. nejasností) vyplývají časté 

různosti výkladů a postupů kontrolních orgánů v oblasti životní prostředí a obchodu. 

Jednoznačná pravidla a koordinované postupy kontrolní činnosti umožní efektivní provádění 

kontroly kvalitativních požadavků na VEP. [21] 

V tabulce v příloze č. 3 je uvedený přehled odpadů zahrnutých v realizačním programu pro 

odpady z energetiky. Jak vyplývá ze zpracované Situační zprávy k Realizačnímu programu 

ČR pro odpady z energetiky [14], kromě odpadů se Realizační program zabýval rovněž tokem 

výrobků – VEP, certifikovaných pro jejich další využití. 

V Šesté hodnotící zprávě o plnění NV č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, 

za rok 2010 je uvedeno v bodě 3.1, že v období let 2002 – 2010 došlo k poklesu celkové 

produkce odpadů z 38,0 mil. tun na 31,8 mil. Tun, tj. o 16 % (viz graf v příloze č. 4). 

Produkce odpadů kategorie nebezpečný poklesla ve stejném období o 0,6 mil. tun (tj. o 26 %). 

Produkce množstevně nejvýznamnějších ostatních odpadů se snížila o 5,5 mil. tun, tj. o 16 % 

(viz tabulka v příloze č. 5). [22]   

Celková produkce odpadů v ČR se v letech 2002 – 2004 pohybovala okolo 37,5 mil. tun. V 

letech 2005 až 2006 klesla na 28,1 mil. tun. Toto snížení bylo v roce 2005 způsobeno 

snížením produkce zejména škváry ze spalování uhlí (2,1 mil. t), zeminy (1,5 mil. t), 

zvířecího trusu (1,2 mil. t) a nezpracované strusky (1,2 mil. t). V roce 2006 byl největší 

pokles vykázán u odpadů ze zemědělství (0,9 mil. t), odpadů z úpravy a rozvodu vody (0,7 



Martin Rottenberg: Certifikovaný VEP a jeho využití 

2013  25 

 

mil. t) a komunálních odpadů (0,5 mil. t). V roce 2007 byl zaznamenán meziroční nárůst 

produkce odpadů o 3,2 mil. tun (tj. o 11,5 %) na 31,3 mil. tun. Nárůst byl způsoben zvýšením 

produkce nejen ostatních odpadů, která byla způsobena zejména nárůstem produkce 

stavebních a demoličních odpadů. Nejnižší celková produkce odpadů ve sledovaném období 

2002-2010 byla zaznamenána v roce 2006, a to 28,1 mil. tun. Naopak nejvyšší celková 

produkce ve sledovaném období byla v roce 2004 (38,7 mil. t). [22] 

V evropském porovnání z roku 2006 patří podle dat Českého statistického úřadu, která jsou 

pravidelně každoročně předávána Eurostatu, ČR v celkové roční produkci odpadů přepočtené 

na jednoho obyvatele na 5. místo zemí s nejnižší produkcí v EU-27.  

4.4.4 Použití VEP v pozemních komunikacích 

 
Nutnost dodržování certifikovaných vlastností výrobků a postupů při jejich využití a vůbec 

problematiku certifikovaných stavebních výrobků, které se stávají součástí staveb, řeší Zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a dopadu lidské činnosti na životní prostředí (EIA) [26] 

A ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. 

Maximální hodnoty znečišťování povrchových vod, které jsou uvedeny v zákoně č. 254/2001 

Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a v jeho některých prováděcích předpisech, např. 

v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a 

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

kanalizací a o citlivých oblastech ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) nesmí být 

překračovány v průběhu výstavby při použití výrobků z VEP nebo druhotných materiálů a 

nesmí být ohrožena kvalita podzemních vod. [17] Tyto podmínky jsou stanoveny i v TP č. 

93/2003 MD ČR v Návrhu a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílku a 

popelů. Technické podmínky jsou oborové předpisy, které vydává ministerstvo dopravy pro 

oblast pozemních komunikací. K dalším TP vztahujícím se k použití VEP v pozemních 

komunikacích patří např. TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací, TP 

210 užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací, TP 176 

Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací.  

Dalšími předpisy, které se týkají použití VEP při výstavbě pozemních komunikací, jsou 

technické normy. Např.: 

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 72 2071 Popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky a metody 

zkoušení 
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 ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

Ze souboru českých norem vyplývá, že nahrazení přírodní suroviny (např. kameniva) se musí 

provádět pouze takovým druhem VEP, který v žádném případě nezhorší technologické 

parametry a parametry ovlivňující ŽP, charakterizované požadovanými výslednými 

vlastnostmi dané stavební hmoty či výrobku, přičemž nesmí také docházet ke zhoršení 

ekonomického hlediska výrobní technologie.  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Možnosti využití aglomerátu  

Fluidní popílek jako směs ložového popela a úletového popílku je po zpracování na aglomerát 

(resp. aditivovaný granulát) velmi žádaným využitelným materiálem. Tyto možnosti využití 

jsou limitovány jednotlivými požadavky vyplývajícími z NV č. 163/2002 Sb., v platném znění 

[18] a rovněž ve znění souvisejících právních předpisů, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Autorizovaná osoba – zpravidla Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., po ověření 

vlastností vydal tyto Certifikáty pro fluidní popeloviny: 

 Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy (v příloze č. 

6) [31] 

 Aditivovaný granulát pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací (v 

příloze č. 7) [32] 

 Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací (v 

příloze č. 8) [29] 

 Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy pro ostatní stavby (mimo stavby 

pozemních komunikací) – (v příloze č. 9) [30] 

 Popílek z látkových filtrů do pórobetonu (v příloze č. 10) [28] 

Pro další analytické zpracování nebude uvažován certifikát pro Popílek z látkových filtrů pro 

násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací, certifikát Popílek z látkových filtrů pro 

násypy a zásypy pro ostatní stavby (mimo stavby pozemních komunikací) a certifikát Popílek 

z látkových filtrů pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací z důvodu jiného 

charakteru vlastností – jedná se zejména o suchou bázi, která není výsledným výrobkem, ale 

přídavný využitelný materiál, který zpravidla slouží jako náhrada cementu v suchém 

provedení, anebo je určen k dalšímu zpracování. Rovněž posuzované parametry těchto 

výrobků jsou odlišné od klasického aditivovaného  granulátu a to zejména omezením 

výluhových parametrů a se zaměřením na sledované vlastnosti: zrnitost (hm%), zhutnitelnost 

(kg.m
-3

), vlhkost (%), poměr únosnosti CBR (%), pevnost v prostém tlaku (MPa), propustnost 

– filtrační koeficient (m.s
-1

), smyková pevnost c(kPa), φ (´), ekotoxikologické testy, 

hmotnostní aktivita Ra226 (Bq.kg
-1

). Požadavky TN 09-12-01 se na tento výrobek nevztahují a 

to vzhledem ke způsobu výroby. 
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Aglomerát – tedy mokrá forma aditivovaného granulátu z fluidního spalování -  je ve 

stavebnictví i hornictví velmi žádaným materiálem pro své vazné vlastnosti. Zbytkový 

nezreagovaný vápenec, v množství do 10 % volného CaO, přibližně za 8 hodin tuhne a 

v časové řadě dosahuje vlastnosti podskalní až skalní horniny. Podle normy ČSN 73 6133 se 

jedná o materiál třídy těžitelnosti minimálně II. Z těchto vlastností je zřejmé, že se jedná o 

velmi tvrdý materiál, jehož případné následné odtěžení je velmi komplikované a bylo by 

zapotřebí použít speciální rozpojovací mechanismy. [3] Tento aditivovaný granulát by měl 

být přednostně využíván právě pro své fyzikální vlastnosti při stavbách silnic, železnic, 

stavbách ochranných valů před povodněmi a zejména se osvědčil při zakládání do 

povrchových dolů, kdy při smíchání se zeminou vnitřní nebo vnější výsypky zabraňuje 

sesouvání svahů, používá se jako zpevňující materiál pod železniční vlečky povrchových 

dolů. Pro své fyzikální vlastnosti je jeho použití pro revitalizaci krajiny po povrchové těžbě 

hnědého uhlí nebo i jiných nerostů (kamenolomy, pískovny atd.) velmi vhodná. Vyplnění 

velkoplošných lokalit tímto materiálem bezesporu šetří požadavky na stavební materiály 

z neobnovitelných zdrojů (štěrky, kamenivo). Znevýhodňující vlastností je právě 

nedeponovatelnost materiálu, nutnost zpracování do 8 hodin od výroby, což limituje jak 

vzdálenost použití od výrobce, tak roční období, kdy stavební práce zpravidla probíhají. 

5.2 Výběr certifikátu pro porovnání  

V experimentální části této práce jsem se zaměřil na porovnání požadovaných parametrů 

certifikátu, určeného pro využití aditivovaného granulátu, kde je požadováno dodržení TN 

09.12-01 nebo TN 09.12-02, což jsou technické návody autorizovaných osob při posuzování 

shody stavebních výrobků podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., v platném 

znění. [12] Jedná se tedy o certifikát Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro 

stavby mimo pozemních komunikací se specifikací výrobkové podskupiny Popílek a směsi 

s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených 

antropogenní činností (TN 09.12-01) a certifikát Popílky a směsi popílkem pro zásypy a 

násypy pro stavby mimo pozemních komunikací se specifikací výrobkové podskupiny 

Popílek a směsi s popílkem pro území neuvedená v TN 09.12-01 (TN 09.12-02), od kterého 

výrobce upustil právě z důvodu nemožnosti plnit požadavky technické normy a to proto, že od 

1. 1. 2013 vstoupila tato zpřísněná norma v platnost. [12] Kromě porovnávaných hodnot 
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vyluhovatelnosti se stala naprosto limitující podmínka vymezení způsobu použití výrobku ve 

stavbě: 

 pro číslo technického návodu 01:  

Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území 

postižených antropogenní činností dle schválené projektové dokumentace – tj. vždy pouze na 

stavbách v konkrétní lokalitě za přesně definovaných podmínek, které se stanovují na základě 

Hydrogeologického posudku zpracovaného osobou s odbornou způsobilostí v oboru 

hydrogeologie a sanační geologie. Název lokality musí být vždy uveden na titulní straně 

vydané certifikační dokumentace (v názvu certifikátu). [12] 

 

 pro číslo technického návodu 02:  

Popílek a směsi s popílkem pro lokality, kde nedochází k sanaci a tvarování terénu pro 

budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností dle schválené projektové 

dokumentace – tj. vždy pouze na stavbách v konkrétní lokalitě za přesně definovaných 

podmínek, které se stanovují na základě Hydrogeologického posudku zpracovaného osobou 

s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie. Název lokality musí být 

vždy uveden na titulní straně vydané certifikační dokumentace (v názvu certifikátu). [12] 

 

Pro výrobce tím skončila možnost uplatnění výrobku pro širší využití v časově dostupné 

vzdálenosti od výroby.  

 

Při analýze hodnot požadovaných výluhových koncentrací ve vzorcích výrobku dojde 

k porovnání nejen ve vztahu ke zpřísněným normám, ale i k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 338/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a to proto, že tyto hodnoty 

jsou v technických normách využívány. 

5.3 Sledované parametry 

Vzhledem k poměrně obsáhlým požadavkům na výrobky od požadavků na technickou 

dokumentaci, vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení, se tato část 

diplomové práce bude zaobírat pouze odlišnostmi v posuzování vyluhovatelnosti dle tabulky 

8a) TN 09.12-02 uvedené v příloze č. 12. [12] 
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Sledované vlastnosti dle příslušných ČSN CEN nebo ČSN EN, které udávají zkušební postup, 

zpravidla problémovými ukazateli nejsou, se týkají: zrnitosti, zhutnitelnosti, vlhkosti, poměru 

únosnosti CBR, pevnosti v prostém tlaku, odolnosti proti vodě a mrazu, propustnosti – 

filtračního koeficientu, smykové pevnosti a Environmentálními požadavky jsou 

hydrogeologický posudek a vodný výluh.  

 

Pro porovnání skutečných hodnot vyluhovatelnosti je nutné uvést sledované parametry u 

jednotlivých norem, předpisů a akreditovaných rozborů předmětu zkoušky – pro nás vzorek 

stavební směsi. 

 

Tabulka č. 4: TN 09-12-02 Popílky a směsi popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních 

komunikací se specifikací výrobkové podskupiny Popílek a směsi s popílkem pro území neuvedená v TN 09-12-01 

(TN 09-12-02) [12] 

Sledovaný parametr Jednotka Limitní hodnota 

hodnota pH  6-9 

vodivost  mS.m
-1

 125 

Al  μg.l
-1

 200 

As  μg.l
-1

 10 

B  μg.l
-1

 300 

Ba  μg.l
-1

 50 

Cd  μg.l
-1

 0,5 

Co  μg.l
-1

 3 

Cr  μg.l
-1 50 

Cu  μg.l
-1 14 

Hg  μg.l
-1 0,2 

Mo  μg.l
-1 5 

Ni  μg.l
-1 20 

Pb  μg.l
-1 5 

Sb  μg.l
-1 5 

Se  μg.l
-1 10 

Sn  μg.l
-1 25 

V  μg.l
-1 18 

Zn  μg.l
-1 150 

DOC  mg.l
-1

 10 

 
Tabulka č. 5: TN 09-14-02 Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy 

při hornické činnosti [12] 

Parametr Jednotka Limitní hodnota 

Ag mg.l
-1

 0,1 

As mg.l
-1

 0,1 

Ba mg.l
-1

 1,0 

Be mg.l
-1

 0,005 

Cd mg.l
-1

 0,005 

Co mg.l
-1

 0,1 

Cr mg.l
-1

 0,1 

Cu mg.l
-1

 1,0 
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Hg mg.l
-1

 0,005 

Ni mg.l
-1

 0,1 

Pb mg.l
-1

 0,1 

Se mg.l
-1

 0,05 

V mg.l
-1

 0,2 

Zn mg.l
-1

 3,0 

 
Tabulka č. 6: TN 09-11-02 Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při 

stavbě pozemních komunikací [12] 

Parametr Jednotka Limitní hodnota 

Ag mg.l
-1

 0,1 

As mg.l
-1

 0,1 

Ba mg.l
-1

 1,0 

Be mg.l
-1

 0,005 

Cd mg.l
-1

 0,005 

Co mg.l
-1

 0,1 

Cr mg.l
-1

 0,1 

Cu mg.l
-1

 1,0 

Hg mg.l
-1

 0,005 

Ni mg.l
-1

 0,1 

Pb mg.l
-1

 0,1 

Se mg.l
-1

 0,05 

V mg.l
-1

 0,2 

Zn mg.l
-1

 3,0 

 
Tabulka č. 7: Vodný výluh dle Vyhlášky č. 294/2005Sb. – I. třída vyluhovatelnosti [24] 

Parametr Jednotka Limitní hodnota 

DOC rozpuštěný organický uhlík mg.l
-1

 50 

Fenolový index  0,1 

Chloridy mg.l
-1

 80 

Fluoridy mg.l
-1

 1 

Sírany mg.l
-1

 100 

Ag mg.l
-1

 - 

As mg.l
-1 0,05 

Ba mg.l
-1 2,0 

Be mg.l
-1 - 

Cd mg.l
-1 0,004 

Co mg.l
-1 - 

Cr mg.l
-1 0,05 

Cu mg.l
-1 0,2 

Hg mg.l
-1 0,001 

Mo mg.l
-1

 0,05 

Ni mg.l
-1 0,04 

Pb mg.l
-1 0,05 

Sb mg.l
-1

 0,006 

RL – rozptylové látky mg.l
-1

 400 

Se mg.l
-1 0,01 

V mg.l
-1 - 

Zn mg.l
-1 0,4 
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Tabulka č. 8: Limity pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., podzemní vody, povrchové vody [23] 

Parametr jednotka Limity pitné vody Podzemní vody 

kritérium A 

Povrchové vody 

max 

Ag mg.l
-1

 0,05 - 0,010 

As mg.l
-1

 0,01 0,005 0,02 

Ba mg.l
-1

 - 0,05 0,5 

Be mg.l
-1

 - 0,0002 0,001 

Cd mg.l
-1

 0,005 0,05 0,001 

Co mg.l
-1

 - 0,02 0,010 

Cr mg.l
-1

 0,05 0,003 0,05 

Cu mg.l
-1

 1,0 0,02 0,03 

Hg mg.l
-1

 0,001 0,0001 0,0001 

Ni mg.l
-1

 0,02 0,02 0,05 

Pb mg.l
-1

 0,01 0,02 0,015 

Se mg.l
-1

 0,01 - 0,005 

V mg.l
-1

 - 0,05 0,05 

Zn mg.l
-1

 - 0,15 0,2 
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Tabulka č. 9: Srovnávací tabulka limitních hodnot u sledovaných parametrů 

Limitní hodnoty

Sledovaný parametr Jednotka
výrobek 

TN 09.12

výrobek 

TN 09.11

výrobek            

TN 09.14

Vyhl. 294/2004 

Sb.- ODPADY          

I. třída 

vyluhovatelnosti

PITNÁ VODA 

dle vyhl. 

252/2004 Sb.

PODZEMNÍ 

VODA dle 

kritéria A

POVRCHOVÉ 

VODY dle NV 

61/2003 Sb. imisní 

standardy

hodnota pH 6 - 9 6,5-9,5 6 - 8

vodivost mS.m
-1

125 125,000

Ag mg.l
-1

0,100 0,100 0,050 0,010

Al mg.l
-1

0,200 0,200 0,010 1,500

As mg.l
-1

0,010 0,100 0,100 0,050 0,010 0,005 0,020

B mg.l
-1

0,300 1,000 0,100 0,400

Ba mg.l
-1

0,050 1,000 1,000 2,000 0,050 0,500

Be mg.l
-1

0,005 0,005 0,002 0,000 0,001

Ca mg.l
-1

30,000 250,000

Cd mg.l
-1

0,001 0,005 0,005 0,004 0,005 0,050 0,001

Co mg.l
-1

0,003 0,100 0,100 0,020 0,010

Cr mg.l
-1

0,050 0,100 0,100 0,050 0,050 0,003 0,050

Cu mg.l
-1

0,014 1,000 1,000 0,200 1,000 0,020 0,030

Fe mg.l
-1

0,200 2,000

Hg mg.l
-1

0,000 0,005 0,005 0,001 0,001 0,000 0,000

Mn mg.l
-1

0,050 0,500

Mo mg.l
-1

0,005 0,050 0,005 0,050

Ni mg.l
-1

0,020 0,100 0,100 0,040 0,020 0,020 0,050

Pb mg.l
-1

0,005 0,100 0,100 0,050 0,010 0,020 0,015

Sb mg.l
-1

0,005 0,006 0,005 0,500

Se mg.l
-1

0,010 0,050 0,050 0,010 0,010 0,005

Sn mg.l
-1

0,025 0,025

V mg.l
-1

0,018 0,200 0,200 0,050 0,050

Zn mg.l
-1

0,150 3,000 3,000 0,400 0,150 0,200

DOC (rozpuštěný 

organický uhlík) mg.l
-1

0,010 50,000

Fenolový index 0,100

Chloridy mg.l
-1

80,000 25,000 250,000

Fluoridy mg.l
-1

1,000 0,250 1,000

RL - rozpuštěné látky mg.l
-1

400,000

Sírany mg.l
-1

100,000 250,000 300,000
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Tabulka č. 10: Parametry z certifikovaného výrobku – Aditivovaný granulát pro násypy a zásypy při stavbě 

pozemních komunikací [29] 

Parametr Jednotka Limitní hodnota Zjištěná hodnota 

Ag mg.l
-1

 0,1 < 0,001 

As mg.l
-1

 0,1 0,0057 

Ba mg.l
-1

 1,0 0,0853 

Be mg.l
-1

 0,005 < 0,0002 

Cd mg.l
-1

 0,005 < 0,0004 

Co mg.l
-1

 0,1 < 0,002 

Cr mg.l
-1

 0,1 0,0451 

Cu mg.l
-1

 1,0 < 0,002 

Hg mg.l
-1

 0,005 0,000018 

Ni mg.l
-1

 0,1 < 0,002 

Pb mg.l
-1

 0,1 < 0,005 

Se mg.l
-1

 0,05 < 0,01 

Sn mg.l
-1

 1,0 < 0,01 

V mg.l
-1

 0,2 0,186 

Zn mg.l
-1

 3,0 < 0,002 

 
Tabulka č. 11: Porovnání výchozích hodnot certifikace a TN 09.12 [12] 

Sledovaný parametr 

 

Jednotka Limitní hodnota TN 09.12 Hodnoty certifikátu 

aditivovaného granulátu    

hodnota pH  6-9  

vodivost mS.m
-1

 125  

Al mg.l
-1

 0,200  

Ag  - < 0,001 

As mg.l
-1

 0,010 0,0057 

B mg.l
-1

 0,300 - 

Ba mg.l
-1

 0,050 0,0853 

Be  - < 0,0002 

Cd mg.l
-1

 0,0005 < 0,0004 

Co mg.l
-1

 0,003 < 0,002 

Cr mg.l
-1

 0,050 0,0451 

Cu mg.l
-1

 0,014 < 0,002 

Hg mg.l
-1

 0,02 0,000018 

Mo mg.l
-1

 0,005 - 

Ni mg.l
-1

 0,0020 < 0,002 

Pb mg.l
-1

 0,005 < 0,005 

Sb mg.l
-1

 0,005 - 

Se mg.l
-1

 0,0010 < 0,01 

Sn mg.l
-1

 0,0025 < 0,01 

V mg.l
-1

 0,018 0,186 

Zn mg.l
-1

 0,00150 < 0,002 

DOC mg.l
-1

 1,0 - 
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Pro úplnost ještě hodnoty ostatních sledovaných parametrů dle TN 09-14-01,02 

 
Tabulka č. 12: Výsledky zkoušek certifikátu [12] 

 Sledovaná vlastnost 
Zkušební postup Zjištěná průměrná 

hodnota 

Požadovaná 

hodnota 

Jednotka 

 

 

Poměr únosnosti CBR  

 

ČSN EN 13286-

47 

 

41,4 

 

15 

 

% 

 

Objemová stálost 

bobtnání 

 

TP MDS ČR 93 

 

0,01 

 

< 3 
 

 

Vodný výluh 

 

ČSN EN 12457-2 
  

 

Tabulka č. 6 

 

Hmotnostní aktivita 

Ra
226 

 

Doporučení SÚJB 

 

27 

 

≤ 1000 

 

Bq.kg
-1 

 

Index hmotnostní 

aktivity 

 

Doporučení SÚJB 

 

0,43 

 

≤ 2,0 

 

 

5.4 Vyhodnocení 

Vychází z kapitoly 5.3, ve které jsou zpracovány v přehledech jakostní sledované parametry 

vodných výluhů za účelem vyhodnocení vhodnosti výrobku s ohledem na ochranu životního 

prostředí. Zpřísněné výluhové limity s ohledem na přítomnost prvků v hnědém uhlí nelze 

žádným způsobem splnit. Jak je z celkové tabulky patrno, soubor požadavků na splnění 

jednotlivých parametrů je naprosto nesouměřitelný.  

 

Analýzou dostupných hodnot certifikovaného materiálu v komplexním porovnání 

uvažovaných předpisů a technických norem je posuzování komplikované: 

 

Ze srovnávací tabulky č. 9 je patrno několik skutečností: 

 TN 09.12 pro užití výrobků Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu 

pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností ve srovnání s TN 

09.11 a TN 09.14 jsou požadované parametry výrazně zpřísněné 

 Pokud uvažujeme společnou ochranu životního prostředí, potom u barya jsou nejvyšší 

povolené hodnoty u vyluhovatelnost odpadů I. třídy 

 Výrobek dle TN 09.12 má pro výluh selenu stejnou hodnotu, jako je požadovaná 

hodnota pro pitnou vodu 

 Hodnota antimonu dle TN 09.12 je přísnější, než standardní imisní limit pro 

povrchové vody 

 Hodnota kadmia dle TN 09.12 je přísnější, než hodnota pro pitnou vodu 
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 Hodnota arsenu dle TN 09.12 je stejná jako hodnota pitné vody. 

Při srovnání hodnot platného certifikovaného materiálu: 

 Hodnota barya certifikovaného výrobku 0,0853 mg.l
-1

 nedosáhne na požadavky TN 

09.12, nicméně je nižší, než limitní hodnoty pro povrchové vody a I. třídu 

vyluhovatelnosti odpadů 

 Hodnota vanadu certifikovaného materiálu 0,186 mg.l
-1

 nesplní podmínky pro 

požadavky TN 09.12, zvláštností je, že tento prvek nemá svou limitní hodnotu pro 

žádnou třídu vyluhovatelnosti odpadů a není uveden ani v ukazatelích pro pitnou 

vodu. 

 Skutečná hodnota z certifikovaného materiálu prvku arsenu 0,01 mg.l
-1

 je nižší, než 

limitní hodnoty pro pitnou a povrchovou vodu. 

Poznámka: Vanad je devatenáctý nejrozšířenější prvek v zemské kůře. [35] Charakteristický 

výskyt pro tento prvek je v ropě nebo uhlí. Paradoxně některé výzkumy ukazují, že 

sloučeniny vanadu příznivě ovlivňují některé nemoci (např. diabetes) a jsou předmětem 

dalšího bádání. Toxicita ve smyslu nadbytku vanadu působí negativně a to především při 

každodenní expozici (metalurgický průmysl). 

Samostatný komentář si zaslouží upozornění na hodnotu síranů, uvedenou ve Vyhlášce č. 

294/2004 Sb., což je hodnota pro I. třídu vyluhovatelnosti v hodnotě 100 mg.l
-1

. [24] 

Porovnal jsem tuto hodnotu s výsledky dostupných analýz samostatných fluidních popelovin. 

Hodnota pro pitné vody je 250 mg.l
-1

  odpovídá mezním hodnotám dle vyhlášky č. 252/2004 

Sb. (hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu). [23] Hodnota síranů v certifikovaném 

výrobku se pohybuje kolem hodnoty 1100 mg.l
-1

. V jiných předpisech a normách se však 

limitní hodnoty síranů neobjevují. 

5.4.1 Odběr a evidence vzorků 

 
Výrobce má ve svých místních provozních předpisech stanoven jak postup k odběru vzorků 

provozními zaměstnanci, tak četnost odběru na jednotlivých místech technologie výroby 

aglomerátu. 

Vzorkování probíhá na několika úrovních. Jednak je to odběr vzorků dle vzorkovacího plánu 

– tedy v pravidelných intervalech, dále je to odběr vzorků dle mimořádných požadavků 

provozu (k dodržení parametrů certifikátu) a dále se jedná o odběr vzorků kontrolních autorit, 

jak k ověření dodržování výrobního postupu, tak k ověření parametrů, uvedených v certifikátu 
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výrobků. Evidence vzorků zahrnuje sběr, evidenci, přístup, uspořádání, uložení, údržbu a 

likvidaci záznamů o jakosti a technických záznamů. Záznamy o jakosti zahrnují zprávy 

z interních auditů, přezkoumání vedením společnosti a záznamy týkající se opatření k nápravě 

a preventivních opatření. 

Všechny záznamy splňují požadované podmínky a jsou uloženy a uchovány takovým 

způsobem a v takovém technickém vybavení, které zajišťuje jejich snadnou dostupnost a v 

prostředí, které je chrání před znehodnocením. U všech záznamů je stanovena doba jejich 

archivace. Veškeré záznamy jsou zabezpečeny a vedeny, jako důvěrné. Výsledky chemických 

analýz jsou zaznamenávány elektronicky a výsledky jsou archivovány. 

Výrobce si kromě povinných kontrolních vzorků vzorkuje vstupní materiál (tedy směs 

popelovin) i výstupní výrobek tzv. provozními vzorky. Odběr vstupního materiálu, tedy směsi 

popelovin patří mezi rizikovou činnost a zaměstnanci jsou vybaveni osobními ochrannými 

prostředky, neboť teplota popelovin před vstupem do zásobního sila je velmi vysoká. 

Vzorkování výrobku na výstupu z technologie je mnohem snazší, neboť výrobek již 

nedosahuje tak vysokých teplot, jako popeloviny na vstupu do sila. Aglomerát má charakter 

tzv. granulovaného čaje. Jde o sypký materiál, který je po pase dopravován rovnou do 

dopravních prostředků. 

Bylo mi umožněno být osobně u sběru připravených nádob s vychladlými popelovinami a 

odebraného výrobku. Každá nádoba s objemem cca 5 l je jednak označena popiskou a jednak 

doplněna tzv. průvodkou vzorku. Kromě základních dat – datum, čas, odběrového místa, 

včetně identifikace toku materiálu, je v základním popise uvedeno, zda se jedná o popeloviny 

(vstupní materiál do technologie) nebo aglomerát (výrobek) a také jméno zaměstnance, 

provádějícího odběr. 

5.4.2 Analýzy vzorků 

 
Odebrané vzorky jsou dopraveny do akreditované laboratoře, kde se jich ujímají již 

laborantky akreditované chemické laboratoře, provozované výrobcem (Osvědčení o akreditaci 

č. 572/2012 pro AZL č. 1489 uvedené v příloze č. 2). Základní průvodka je vstupní evidence 

vzorku, který je zaznamenán a následně předán k prvnímu úkonu – kvartaci vzorku.  

 

Laboratoř disponuje velmi moderní analytickou technikou (rtg, spektrometr, infrasušičky) a je 

pro účely stanovení sledovaných jakostních parametrů na vysoké úrovni. Analýzy vzorků se 

realizují dle schválené Příručky jakosti, která specifikuje systém řízení jakosti analytických 
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laboratoří výrobce, který je ve shodě s normou ČSN EN 17025/2005. Specifikuje postupy 

zajištění jakosti odběrů, úprav a zkoušení materiálů, které laboratoře zpracovávají. Příručka 

jakosti je určena pro zaměstnance laboratoří, pro prezentaci systému managementu jakosti 

laboratoře zákazníkům a pro potřeby auditů externích i interních subjektů.  

Akreditovaná laboratoř v rámci svého rozsahu činností používá k danému účelu vhodné 

metody a postupy. Mezi ně patří postupy vzorkování, manipulace se vzorkovanými 

položkami, jejich přeprava, skladování a příprava položek ke zkoušení a v případě, že je to 

vhodné, odhad nejistoty měření a také statistické metody pro analýzu údajů získaných při 

zkouškách. 

Laboratoř má odpovídající instrukce k prováděným činnostem definovány vnitřní řízenou 

dokumentací. Všechny instrukce, normy, příručky a referenční údaje, které jsou důležité pro 

práci laboratoře, jsou vedeny v aktualizované podobě a jsou dostupné osobám, které 

v laboratoři pracují.  

Mezi základními sledovanými parametry z aglomeračního sila (vstupní materiál) je nedopal 

popílku, stanovení volného CaO a sypná hmotnost. Základní protokol s názvem Pracovní 

záznam o chemickém rozboru základních znaků jakosti popelovin aglomeračního sila 

obsahuje:  

- datum odběru vzorku, převzetí vzorku, provedení zkoušky 

- číslo protokolu, počet stran, jméno zadávajícího, číslo sila popelovin a časový údaj, 

odběrové místo 

- hodnota nedopalu 

- hodnota sypné hmotnosti (včetně hmotnost odměrky s popelem, hmotnost prázdné 

odměrky, jejich rozdíl, objem odměrky) 

- obsah volného CaO (včetně titru HCl, navážky vzorku, volný CaO) 

- identifikační údaje (datum zpracování, jméno funkce laborantky, jméno 

schvalujícího). 

Základní protokol s názvem Pracovní záznam o chemickém rozboru základních znaků jakosti 

granulátu obsahuje: 

- datum odběru vzorku, převzetí vzorku, provedení zkoušky 

- číslo protokolu, počet stran, jméno zadávajícího, číslo sila a časový údaj, odběrové 

místo  

- stanovení vlhkosti (hmotnost prázdné váženky, hmotnost granulátu a váženky, 

hmotnost vysušené váženky a granulátu, vlhkost) 
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- vlhká sypná hmotnost (hmotnost odměrky s granulátem, hmotnost prázdné odměrky, 

jejich rozdíl, objem odměrky, sypná hmotnost) 

- obsah volného CaO (včetně titru HCl, navážky vzorku, volný CaO) 

- identifikační údaje (datum zpracování, jméno funkce laborantky, jméno 

schvalujícího). 

Velmi zajímavý byl i rozsah chemického rozboru, určeného pro sledování limitů dle REACH, 

jak bylo již zmíněno, tj. směs suchých popelovin, určených do výrobku: Al2O3, CaCO3, CaO, 

Fe2O3, K2O, MgO, Na2O, P2O5, SiO2, SO3 a TiO2.  Nepatří mezi ně žádné z ukazatelů 

technických norem výrobků, odpadů apod., podle kterých se postupuje při odběru vzorků.  

5.5 Zpřísněné podmínky TN 09.12-01 

 

Optimalizace postupu při posuzování shody výrobků, které jsou využívány pro sanaci a 

tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území zavádí nové požadavky pro technické 

podmínky. 

Pro stavební výrobky skupiny 09.12, uvedených v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., ve 

znění NV č. 312/2005 Sb. stanovují požadavky na technickou dokumentaci předkládanou 

výrobcem, stanovují technické vlastnosti výrobku a jejich úrovně tak, aby byly zabezpečeny 

základní požadavky na výrobky stanovené v příloze č. 1 tohoto NV, zejména hygiena, 

ochrana zdraví a životního prostředí. [18] 

Energetické produkty podle těchto nových podmínek mohou být využité pouze na stavbách 

v konkrétní lokalitě a to po předložení hydrogeologického posudku. Tento posudek musí být 

zpracován osobou odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie. Další 

novinkou je, že název lokality musí být uveden na titulní straně – v názvu certifikátu. 

Vstupní suroviny, ze kterých se vyrábějí stavební výrobky, lze použít jen ty, které jsou 

testované a zaregistrované jako chemické látky podle nařízení REACH. Takové vstupní 

suroviny jsou následně zpracovány ve výrobek a využity ve stavbách. Dle dostupných 

informací vstupní suroviny vedlejších energetických produktů mají svou registraci a nelze 

očekávat významnější neshodu. Dle nařízení REACH (ES č. 1907/2006) je nutno rovněž 

zpracování a předložení Bezpečnostního listu v případě, že obsahují nebezpečné vlastnosti. 

[20] Výrobci vedlejších energetických produktů – výrobků zpravidla tuto povinnost nemají, 

protože nesplňují kritéria pro klasifikaci a nejsou považovány za látky PBT/vPvB.  
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5.5.1 Technické požadavky na výrobky 

 
Jak již bylo uvedeno v souvislosti s TN 09.12  pro výrobky určené pro sanaci a tvarování 

terénu pro budoucí rekultivaci se sleduje: 

 Zrnitost – provádí se jen u netuhnoutích stavebních směsí bez pojiva. U aditivovaného 

granulátu se vzorek pro stanovení zrnitosti u vstupních suchých surovin nestanovuje 

 Objemová hmotnost – zkouška Proctor Standard. Tato zkouška se provádí dle ČSN 

EN 13286-2 

 Vlhkost je prováděna dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 

 Únosnost, přesný název Kalifornský poměr únosnosti (CBR), se provádí podle ČSN 

EN 13 286-47. U tuhnoucích směsí, jako je aditivovaný granulát, se zkouška provádí 

až po 7 dnech 

 Pevnost v prostém tlaku – dle norem ČSN EN 12390-3, ČSN CEN ISO/TS 17892-7 

nebo ČSN EN 13286-41 obvykle po 28 dnech u tuhnoucích směsí 

 Odolnost proti mrazu a vodě – dle ČSN EN 14227-3 rovněž po 28 dnech zrání 

tuhnoucí směsi 

 Propustnost je prováděna podle ČSN CEN ISO/TS 17892-11 po 28 dnech zrání 

tuhnoucí směsi. 

 Smyková pevnost je zkouška dle ČSN CEN ISO/TS 17892-10, která se provádí u 

netuhnoucích stavebních směsí 

 Mezi environmentální požadavky patří vodný výluh, hodnocení ekotoxicity a 

stanovení obsahu přírodních radionuklidů [2] 

5.5.2 Požadavky na hydrogeologický a geologický průzkum 

 

Při výběru území pro využívání vhodného území je nutné vyloučit lokality s omezeným 

využitím a zohlednit množství energetických produktů, které bude využito. Mezi nevhodné 

lokality lze zařadit  

 území ochranných pásem přírodních léčivých a minerálních zdrojů vod 

 ochranná pásma vodních zdrojů 

 území přírodních léčebných lázní 

 aktivní zóna záplavových území 

 území národních parků, chráněných krajinných oblastí 

 území významných krajinných prvků, národních přírodních rezervací 
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 území přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. 

 

Území s ochranným pásmem zvláště chráněného území, evropsky významné lokality, ptačích 

oblastí a oblastech přirozené akumulace vod vybraných lokalit lze využívat pouze se 

souhlasem dotčeného orgánu ochrany životního prostředí.  

Mezi využitelné lokality, kde lze využívat VEP pro tvarování terénu, se souhlasem dotčených 

úřadů patří území chráněných ložisek, lázeňských míst, vojenských újezdů a zemědělský 

půdní fond. 

Využití VEP lze předpokládat s lokálním omezením na území aktivních svahových pohybů, 

nedostatečným únosným podložím, nepřístupná dopravě, rekreační oblasti, regionálním ÚSES 

atd. 

Pro hodnocení vhodnosti území lze využít rovněž map zranitelnosti horninového území 

z hlediska ohrožení zdrojů podzemní vody, které jsou definovány ve 3 kategoriích. 

Dalším předpokladem pro průzkum zájmového území jsou požadavky na hydrogeologický a 

geologický průzkum v rozsahu: 

 stávající znalost území, lokality 

 geomorfologické a klimatické poměry 

 hydrogeologické poměry 

 hydrologické poměry 

 geochemické a hydrochemické údaje 

 šíření povrchovými vodami. 

 

Z výše uvedeného vyplývá zřejmá časová, finanční a obsahová náročnost před započetím 

záměru využití VEP dané lokality.   

Předpokladem je jak závěrečná zpráva o průzkumných pracích: 

 geofyzikální práce,  

 hydrologická měření,  

 petrografie, geodetické zaměření vrtů, 

 chemické analýzy,  

 hydroizohpsy, vodohospodářské mapy,  

 fotodokumentace,  

 technické zprávy o vrtných pracích, čerpacích zkouškách a odběrech vod atd.)  

tak i rozsah základního výstupu zaměřeného na hydrogeologický a geologický průzkum: 
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 přírodní poměry (geomorfologické, geologické, hydrogeologické),  

 komplexní popis stávající kontaminace (přírodní nebo antropogenní pozadí), 

 koncentrační hodnoty přítoku a odtoku podzemních vod. 

Ve stejném rozsahu se předpokládá i popis dynamiky šíření možného znečištění v rozsahu: 

 šíření látek v horninovém, vodním prostředí,  

 potenciálně ohrožené subjekty a objekty atd. 

Jak již bylo uvedeno, hydrogeologický posudek zpracovává osoba s odbornou způsobilostí 

v oboru hydrogeologie a sanační geologie, která následně zpracovává rovněž návrh na způsob 

monitoringu lokality a postupy v hodnocení.[2] 

5.5.3 Ekonomika versus ochrana životního prostředí 

 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že možnost ukládání VEPů na rozlohu ČR je značně omezená. 

Zůstává tedy otázkou, zda ekonomické náklady pro malé výrobce VEPů již nepřekročí mez 

únosnosti a právě menší objemy VEPů budou nacházet své uplatnění využití velmi 

problematicky. Odběratel, pokud by musel předkládat hydrogeologický posudek, který 

využitelný materiál prodraží natolik, se vrátí k nákupu neobnovitelných zdrojů.  

Není smyslem této práce polemizovat, zda zpřísnění požadavků technické normy 09.12 

přispěje ke zlepšení životního prostředí nebo se jedná o cílené zpřísnění jakostních ukazatelů, 

blížící se k parametrům pitné nebo povrchové vody.  

VEPy se zpravidla používají v oblastech po různé antropologické činnosti, kde hodnoty 

pozadí mají horší kvalitativní ukazatele. Zvláštností není ani to, že některé těžené materiály 

v některých lokalitách by posouzení shody výrobků neprošly vůbec (např. vápenec).  

Posouzení shody nenařizuje sledování místa využití a výrobci toto zpravidla neovlivní. 

Výrobek se tedy posuzuje v rozporu s principem obchodování na trhu se staveními výrobky. 

Pokud by tedy měl být výrobek VEP posuzován ve vztahu ke geologickým a 

hydrogeologickým podmínkám, měly by se požadavky uplatnit v rámci stavebního povolení.  

Požadavek na určení konkrétní lokality při certifikaci VEPů v některých případech zamezí 

jeho účelovému využití. 

6 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Jak je již z předchozích kapitol zřejmé, je vypracován celý soubor norem, které definují 

základní požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti VEP pro jejich využití. Při hodnocení 
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vhodnosti použití popílků ve stavebnictví (výroba stavebních materiálů, využití v dopravním a 

pozemním stavitelství) je nutné stanovit také množství škodlivin, které mohou obsahovat. 

Chemické složení VEP nemusí být vždy rozhodujícím a postačujícím hlediskem pro jejich 

využívání pro stavební účely. Ukázalo se, že ve většině případů je rozhodujícím hlediskem 

tzv. technologická vhodnost a ekologická vhodnost pro jejich použití. 

6.1 Technologická vhodnost 

Zkoušky technologické vhodnosti jsou navrženy jednak ve vztahu k posuzování chování 

daného materiálu při simulaci příslušné technologie výroby a dále ve vztahu k účelu použití 

dané stavební hmoty nebo výrobku a k prostředí, ve kterém bude finální produkt dlouhodobě 

umístěn (např. vlhkostní a teplotní parametry, tlak a kombinace těchto faktorů). Součástí 

těchto zkoušek jsou i urychlené zkoušky trvanlivosti, které prokazují délku životnosti stavební 

hmoty nebo výrobku. Při navrhování zkoušek technologické vhodnosti daného produktu musí 

být zohledněny základní technické i legislativní požadavky zohledněné zákonem č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v 

platném znění), a navazujícími předpisy. Důležitou součástí zkoušek technologické vhodnosti 

daného produktu jsou zkoušky užitné trvanlivosti, a to jak krátkodobé urychlené metody 

trvanlivosti, tak dlouhodobé, které probíhají v reálném prostředí a reálných časových 

intervalech. Ke zkoušení urychlené trvanlivosti se využívají různé metody, které zahrnují 

kombinované působení jednotlivých faktorů venkovního prostředí tak, aby se jejich účinky 

mohly projevit stejně jako v reálném prostředí. Jsou v určených časových intervalech 

sledovány zejména vlivy:  

 mrazu a tepla;  

 vlhkosti;  

 chemicky agresivního prostředí;  

 biologicky agresivního prostředí;  

 a jiné podle dalších požadavků. [15]  
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6.2 Ekologická vhodnost 

Důležitým hlediskem při volbě typu odpadního materiálu pro výrobu stavebních hmot a 

výrobků je, že tyto materiály nebudou ohrožovat ani zhoršovat jednotlivé složky životního 

prostředí, tzn. podzemní i povrchové vody, horninové prostředí, faunu, flóru, půdu i ovzduší, 

a veřejné zdraví. K ověření těchto faktorů slouží zkoušky ekologické vhodnosti, tj. testy a 

zkoušky, jejichž účelem je vyloučit možné negativní vlivy na životní prostředí. Výsledky 

ekologické vhodnosti se posuzují i z časového hlediska pomocí testů vyluhovatelnosti a 

ekotoxicity. 

Ekologická vhodnost popílku je zjišťována pomocí těchto typů zkoušek: 

 Stanovení vyluhovatelnosti škodlivých látek  

 Stanovení ekotoxicity  

 Stanovení obsahu přírodních radionuklidů 

 Stanovení škodlivých složek v sušině (pouze u stavebních hmot používaných jako 

krajinotvorné prvky) [16] 

6.2.1 Vodný výluh 

 
Příprava výluhu se provádí podle konzistence materiálu. 

 Vodný výluh vzorku stavebního výrobku bez přítomnosti pojiv, který netuhne, se 

připravuje podle ČSN EN 12457–4.  

 Zkušební vzorky stavebních výrobků stabilizovaných pojivy (stabilizáty) jsou 

dodávány ve tvaru hranolů, kvádrů nebo válců. Tyto vzorky se nedrtí a vodný výluh se 

připravuje podle Metodického doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a 

nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a 

půdy (AHEM, 2001), kap. 4.1.5. 

Oddělení kapaliny a pevné fáze se provádí podle ČSN EN 12457–4, přičemž pro filtraci se 

použijí membránové filtry 0,45 μm. [3] 

6.2.2 Hodnocení ekotoxicky 

 
Ekotoxikologické vlastnosti energetických produktů jako chemických látek jsou prvotně 

ověřeny v procesu registrace podle nařízení REACH mimo jiné i zkouškami inhibice růstu řas 

dle OECD TG No. 201 a akutní toxicity pro dafnie dle OECD TG No. 202, a dalšími testy. 

[20] 
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Pro ověření ekotoxicity výrobku, který byl vyroben z chemických látek - surovin, u  

kterých ekotoxikologické testy požadované dle nařízení REACH (viz příloha č. 11) 

neprokázaly ekotoxicitu, se provádí pouze ověřovací test doporučený Výzkumným ústavem 

organických syntéz a.s., a to: 

 Stanovení inhibičního účinku na světelnou emisi Vibrio fischeri (zkouška 

s luminiscenčními bakteriemi) dle ČSN EN ISO 11348-2. 

 

Ekotoxicita vzorků se stanoví jako inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi 

Vibrio fischeri. Zkušebním kritériem je snížení luminiscence, měřené po expozici 15 a 30 

minut. Vodný výluh se připraví dle ČSN EN 12457- 4. Vyhodnocení 

zkoušky se provede dle normy ČSN EN ISO 11348 - 2. Inhibice nebo stimulace luminiscence 

se vyjadřuje v procentech na jedno desetinné místo. Pro výsledek zkoušky je rozhodující 

nejvyšší dosažená inhibice luminiscence při dané expozici. Za 

netoxický se považuje vzorek s inhibicí luminiscence nižší než 20%. Kontrolní zkoušky jsou 

prováděny autorizovanou osobou (AO) nebo laboratoří, která je zařazena do systému jakosti 

AO na základě své akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025. [3] 

6.2.3 Stanovení obsahu přírodních radionuklidů 

 
Stanovení obsahu přírodních radionuklidů se provádí podle doporučení SÚJB (2009), a to u 

vzorku stavebního výrobku odebraného na stavbě, případně u vstupních surovin odebraných z 

expedičních sil. [3] 

Měří se hmotnostní aktivita 
226

Ra, 
40

K a 
228

Th. Z naměřených hodnot se stanoví index 

hmotnostní aktivity, jehož maximální hodnoty (Mezní hmotnostní aktivita 
226

Ra max. 1000 

Bq.kg
-1 

, obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity < 2) pro jednotlivé 

kategorie stavebních materiálů jsou dány Vyhláškou č. 499/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

V níže uvedené tabulce č. 13 jsou uvedeny sledované vlastnosti výrobků a to, jakým 

způsobem a podle které normy jsou posuzovány. V bodu 9 tabulky jsou uvedeny také 

environmentální požadavky na tyto výrobky.  
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Tabulka č. 13: Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení [3] 

Č. 
Název sledované 

vlastnosti: 
Zkušební postup*): Předmět zkoušky: 

Počet 

vzorků Poznámka: 

C D 

1 Zrnitost ČSN CEN ISO/TS 

17892-4 

Vzorek stavební směsi 1 1 dle vymezeného 

použití 

2 Zhutnitelnost (Proctor) ČSN EN 13286-2 Vzorek stavební směsi 1 1  

3 Vlhkost ČSN CEN ISO/TS 

17892-1  

vzorek stavební směsi 1 1  

4 Poměr únosnosti CBR ČSN EN 13286-47 Vzorek stavební směsi 1 1 dle vymezeného 

použití  

5 Pevnost v prostém tlaku   ČSN EN 13286-41 

ČSN CEN ISO/TS 

17892-7  

ČSN EN 12390-3  

Vzorek stavební směsi 1 1 dle vymezeného 

použití 

6 Odolnost proti vodě a 

mrazu 

ČSN EN 14227-3, 

NB  

Vzorek stavební směsi 1 1 dle vymezeného 

použití 

7 Propustnost – filtrační 

koeficient 

ČSN CEN ISO/TS 

17892-11 

Vzorek stavební směsi 1 1 dle vymezeného 

použití 

8 Smyková pevnost ČSN CEN ISO/TS 

17892-10 

Vzorek stavební směsi 1 1 dle vymezeného 

použití 

9 Environmentální požadavky 

9a Hydrogeologický posudek Posouzení lokality Vzorek stavební směsi 1 1  

9b Vodný výluh ČSN EN 12457-4 Vzorek stavební směsi 1 1 viz tabulka  

10 Hmotnostní aktivita 
226

Ra 

index hmotnostní aktivity 

Doporučení  

SÚJB 2009 

Vzorek stavební směsi 1 1 1 zkouška / 2 

roky 

C - certifikace výrobku; D - dohled nad certifikovaným výrobkem 

 

Tyto vlastnosti se sledují během certifikace výrobku, ale zároveň jsou sledovány i při 

následném dohledu nad výrobky po obdržení certifikace.  

6.3 Plán monitoringu sledovaných vlastností certifikovaného VEPu 

 
Výrobce použil svůj výrobek k zahlazení následků povrchové těžby, pozemku, který 

v předchozích letech byl spíše využíván jako černá skládka naváženého materiálu. Pro 

srovnání terénu bylo rozhodnuto o využití certifikovaného materiálu, který by byl základem 

pro následnou rekultivaci lokality. Stavba dostala podmínky pro realizaci, byl doložen platný 

certifikát výrobku - Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy. 

Součástí realizačního projektu byl geologický, hydrogeologický průzkum, byly zjišťovány 

hodnoty pozadí tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí.  

Přes všechny tyto běžné podmínky stavebního úřadu rozhodl orgán státní správy ochrany 

životního prostředí o zpracování dalších monitorovacích podmínek stavby a to v rozsahu 
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podmínek ukládání odpadů a jednak srovnatelných podmínek pro sledování vlivu působení 

jako u plavišť popílků. 

K zásypu byl využit vedlejší energetický produkt (VEP) - aglomerát (aditivovaný granulát), 

který je certifikovaným výrobkem určeným k využití pro násypy a zásypy pro ostatní stavby a 

do výsypek povrchových dolů. Jedná se o výrobky UE-KY-GD Aditivovaný granulát do 

výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy a UE-KY-GS Aditivovaný granulát pro 

násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací. Certifikáty těchto výrobků jsou 

v přílohách č. 6 a 7.  

6.3.1 Monitoring podzemní vody 

 
Monitorovací systém kvality podzemní vody na této lokalitě realizován hydrogeologickými 

vrty HV-1, HV-2, HV-3 a HV-5. Vrty byly provozovatelem zřízeny a to i přes to, že celá 

oblast je bezodtoková. 

Přehled funkce hydrogeologických objektů: [11] 

- sledování kvality podzemní vody na přítoku do prostoru terénních úprav: vrt HV-1 

- sledování kvality podzemní vody na odtoku z prostoru terénních úprav: vrty HV-2 a HV-5 

- sledování kvality podzemní vody mezi prostorem terénních úprav a lagunami: vrt HV-3.  

Kritické ukazatele a jejich limitní hodnoty byly navrženy v závěrečné zprávě 

hydrogeologického průzkumu lokality. Rozsah kritických ukazatelů: 

 těžké kovy: arsen, chrom, rtuť, nikl, olovo, vanad (stanovení atomovou absorpční 

spektrometrií dle ČSN EN ISO 15586) 

 anorganické látky: sírany, fluoridy (stanovení kapalinovou chromatografií iontů dle 

ČSN EN ISO 10304) 

 rozpuštěné látky (gravimetrické stanovení dle ČSN 75 7346). 

Kritické ukazatele jsou stanovovány ve vzorcích podzemní vody z každého monitorovacího 

vrtu v rámci každého monitorovacího cyklu. Byly nařízeny režimové odběry – 2 roční cykly 

po dobu 5 let od ukončení navážení aglomerátu. V kalendářním roce budou na lokalitě 

provedeny 2 cykly monitoringu kvality podzemní vody – jarní (v období březen až duben) a 

podzimní (v období září až říjen). Jarním monitorovacím cyklem bude sledován vliv tání 

sněhové pokrývky na hydrochemické poměry lokality. Podzimní cyklus bude proveden 

v závěru hydrologického roku. [11] 
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6.3.2 Monitoring povrchové vody 

 
Po obvodu zájmového území byl vybudován během stavby systém odvodňovacích příkopů. 

Vzorky povrchové vody jsou odebírány v místech kumulace srážkových vod. Kritické 

ukazatele a jejich limitní hodnoty byly navrženy v závěrečné zprávě hydrogeologického 

průzkumu lokality a jsou shodné s ukazateli u podzemních vod.  

Byly nařízeny režimové odběry – 2 roční cykly po dobu 5 let od ukončení navážení 

aglomerátu. V kalendářním roce budou na lokalitě provedeny 2 cykly monitoringu kvality 

povrchové vody shodně s odběry podzemních vod, tj. jarní (v období březen až duben) a 

podzimní cyklus (v období září až říjen). Kritické ukazatele budou stanoveny v obou vzorcích 

povrchové vody v rámci každého monitorovacího cyklu. [11]  

6.3.3 Vzorkování aglomerátu (VEP) 

 
Aglomerát je vzorkován metodou pravděpodobnostního systematického vzorkování. 

Za účelem sledování ukazatelů dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. je odebírán směsný vzorek. 

Směsný vzorek se skládá z dílčích vzorků, které jsou nabírány v pravidelné síti z povrchu 

terénu po odstranění svrchní 10 cm mocné vrstvy. Lokalita je rozdělena do sítě polí cca 50 x 

50 m. Z každého pole bude odebrán 1 dílčí vzorek. Celkem je tedy odebíráno 30 dílčích 

vzorků, které jsou smíchány. Smícháním dílčích vzorků vznikne terénní směsný vzorek, ze 

kterého je tak připraven laboratorní vzorek pro kontrolu sledovaných ukazatelů. Kritické 

ukazatele a jejich limitní hodnoty byly navrženy v závěrečné zprávě hydrogeologického 

průzkumu lokality a jsou shodné s ukazateli u podzemních a povrchových vod. [11] Směsný 

vzorek z každého vzorkovacího cyklu je podroben rozborům dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., -  

Tabulka 2.1 (třída vyluhovatelnosti I), včetně stanovení koncentrace vanadu ve výluhu, 

Tabulka č. 10.1 a 10.2 (ekotoxicita). [24] 

Plánovány jsou režimové odběry – 2 roční cykly po dobu navážení aglomerátu. V rámci 

každého cyklu bude připraven 1 směsný vzorek. Odběry budou vázány na období vzorkování 

vod (jarní a podzimní cyklus). Ukazatele kvality jsou stanovovány v každém směsném 

vzorku. [11] K tomuto následnému 5i letému vzorkování aglomerátu nutno podotknout, že po 

jeho zatuhnutí dosahuje tvrdosti skály.  
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6.3.4 Monitoring prachu v okolí úpravy terénu 

 
V blízkém i širším okolí sledovaného zájmového prostoru se nachází řada významných zdrojů 

prachu. Z hlediska posouzení emisí prachu na životní prostředí nelze přímým měřením 

v nejbližším životním prostředí tento dopad vyhodnotit.  

Z výsledků analýz obsažených v certifikátech obou typů granulátů je patrné, že jejich zjištěná 

vlhkost je průměrně 41 % (v praxi se pohybuje v rozsahu 40 % - 60%). Nelze tedy 

v okamžiku výklopu granulátů na plochu zájmového území očekávat výrazný, hodnotitelný 

zdroj prachu stanovením emisních koncentrací. [11] 

Při ukládání granulátu je nutné dodržovat několik základních technologických postupů. 

Ze stávajícího terénu musí být před uložením granulátu odváděna veškerá povrchová voda 

mimo zájmový prostor tak, aby nedocházelo k sypávání granulátu do zvodnělého prostředí. 

Granulát je ukládán po vrstvách mocných 50 cm, které budou hutněny statickými pojezdy 

hladkého válce bez zapnuté vibrace. [11]Transport granulátu na lokalitu zajišťuje 

autodoprava, která se po lokalitě pohybuje pouze po zpevněných cestách z důvodu nežádoucí 

zvýšené prašnosti.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je prováděna  pravidelná  vizuální kontrola stavu 

zájmového prostoru. V případě nepříznivých klimatických podmínek - déle trvajících 

vysokých teplot v letním období – je prováděn monitoring i vícekrát v průběhu dne. Při 

technologickém zakládání granulátu jsou sledovány  technologické podmínky navážky a 

výsypu aglomerátu. V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno zkrápění zakládaného 

materiálu vodou tak, aby nedošlo ke splavování hrany pozemku. Dále je prováděna kontrola 

technologické kázně při výrobě certifikovaného výrobku – granulátu u výrobce. 

Součástí technického dozoru stavby je povinnost stavebního dozoru prostřednictvím 

dostupných internetových stránek (obvykle www.chmi.cz), každodenně sledovat vývoj počasí 

dané lokality. Při dlouhodobém nebo střednědobém časovém výhledu horkého, suchého nebo 

významně větrného počasí již preventivně zajišťovat navyšování vlhkosti ukládaného 

materiálu při výrobě a dále v předstihu zajišťovat techniku pro zkrápění té části stavby, kde 

došlo k porušení zhutněného materiálu. Tato opatření ke snížení prašnosti zaznamenává do 

stavebního deníku po celou dobu stavby. 

 

http://www.chmi.cz/


Martin Rottenberg: Certifikovaný VEP a jeho využití 

2013  50 

 

 

6.3.5 Kontrola míry zhutnění aglomerátu 

 
Únosnost a míra zhutnění uloženého aglomerátu je průběžně prověřována statickými 

zatěžovacími zkouškami. Zkoušky jsou prováděny průběžně dle potřeby s minimální četností 

4 zkoušky za rok. Prokazována bude požadovaná únosnost Edef2 ≥ 45 MPa a míra zhutnění 

Edef2/Edef1 ≤ 2,5. [11] 

VEP musí dlouhodobě splňovat parametry stanovené certifikátem. Musí také splňovat i 

ekonomické parametry, tzn. vždy je nutné zvolit výrobní technologii s minimální možnou 

energetickou náročností a maximálním využitím všech surovin.  

Vedlejší energetické produkty nahrazují přírodní suroviny a tím snižují jejich těžbu, snižují 

energetickou náročnost a tím přispívají ke zmírňování ekologického zatížení krajiny a slouží 

k ochraně ŽP. Nadstandardní požadavek plnění požadavku Monitorovacího plánu považuje 

výrobce za víceméně nadbytečný z toho důvodu, že srovnání limitních parametrů s limity 

výluhových koncentrací nebo imisními standardy povrchových vod je naprosto nereálné a 

nepřinese tedy žádné srovnatelné a použitelné výsledky.  
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7 ZÁVĚR 

VEP jako využitelný materiál je bezesporu vhodné použít v případě, že dojde k úspoře 

neobnovitelných zdrojů surovin.  

Ve své práci jsem srovnal požadované parametry stávajících certifikovaných materiálů 

fluidních popelovin se zpřísněnými jakostními parametry technické normy. 

Lze konstatovat, že i když v Realizačním programu pro odpady z energetiky v Opatření číslo 

15. 2. je uvedeno: „Zohlednit problematiku vedlejších energetických produktů (VEP) v rámci 

ekologické daňové reformy. Pro podporu většího uplatnění VEP je třeba vytvořit ekonomický 

stimul ve prospěch technologií šetrných k životnímu prostředí“[21], tak v dohledné době se o 

zvýhodnění v rámci ekologické daňové reformy neuvažuje a na toto Opatření  Realizačního 

programu není v praxi reflektováno. Naopak, zpřísněná technická norma s sebou přináší 

mnohonásobně vyšší náklady na splnění požadavků pro dané použití výrobku. 

Rovněž splnění požadavků REACH je nezbytnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh a to 

proto, že uvolňování nebezpečných látek do ovzduší, povrchových vod, podzemních vod nebo 

půdy, posuzuje Evropská norma TNI EN/TR 15855 Stavební výrobky. Zaregistrování 

vstupních materiálů pro výrobky VEP s sebou přineslo rovněž vysoké ekonomické náklady. 

Následný požadavek monitoringu lokality, která vyhovovala ukládání certifikovaného 

materiálu i z pohledu geologického a hydrogeologického považuji za rozpor s opatřením č. 

15.1 Realizačního programu pro odpady z energetiky, tedy „Navrhnout úpravu právních 

předpisů s cílem usnadnit uplatnění náhrad primárních přírodních zdrojů materiály, které by 

se jinak staly odpadem. Úpravou právních předpisů usnadnit tržní uplatnění náhrad 

primárních přírodních zdrojů využitím materiálů, které by se jinak staly odpadem“. [21] 

Závěrem tedy lze konstatovat, že přestože výrobce certifikovaných VEPů důsledně dodržuje 

všechny předepsané právní předpisy, vnímá zpřísnění požadavků na daný produkt spíše jako 

překážku pro využívání žádaného výrobku na trhu.  

Není předpokladem využívání VEPů na dětská hřiště, v akumulačních lokalitách pitné vody 

nebo na vzácných ornicích. Nicméně se domnívám, že nedojde ke zlepšení životního prostředí 

tak, že budeme zpřísňovat požadavky na využitelné VEPy tam, kde hodnoty pozadí přesahují 

požadovanou jakost negativně antropologicky ovlivněné lokality v ČR. Řešením není rovněž 

tyto VEPy pro nevyužitelnost ukládat na skládky, zvýšil by se tak objem skládek, což je 

v rozporu s požadavky EU.  
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