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Anotace 

Odpady ze zdravotnických zařízení představují pro lidské zdraví a životní prostředí velké 

nebezpečí. Především kvůli jejich nebezpečným vlastnostem a komplikovanosti složení. 

Nakládání se zdravotnickými odpady musí splňovat základní cíl a to je bezpečnost celého 

procesu likvidace. Nejčastějším odstraňováním odpadů ze zdravotnických zaříjení je v České 

republice spalování odpadů ve spalovnách nebezpečných odpadů. Spalovna nebezpečných 

odpadů Hoval Schiestel typ GG 14 v Nemocnici Znojmo je konstruována pro tento typ odpad. 

Odpadem spalovny Nemocnice Znojmo je popel a struska obsahující nebezpečné látky a 

upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin. Tyto vzorky jsem podrobila bakteriálnímu loužení a 

následně analýzám v laboratořích Centra nanotechnologií Vysoké školy báňské – technické 

univerzity Ostrava. 

Klí čová slova 

Odpady ze zdravotnictví, nebezpečný odpad, zdravotnické zařízení, spalovna, vzorky, 

bakteriální loužení 

Summary 

Waste from Health institutions represents a big danger for people and the environment. 

Mainly because of its infectivity, and complicated composition. Manipulation of medical 

waste has to fully fulfil one basic aim, which  is the safty of all liquidation processes. The 

most common way of disposing of medical waste in the Czech Republic is to incinerate it.  

The Incinerator of hazardous waste, model Hoval Schiestel typ GG 14, in  Znojmo hospital is 

designed for this type of waste. The waste from the incinerator, ashes and  slag, contains 

dangerous substances and the used active carbon for cleaning flue gas. These samples were 

subjected to bacterial leaching and were analysed in laboratories in the Centre of 

nanotechnologies  at the VSB – TUO  university. 

Keywords  

Waste from Health services, hazardous waste, health institutions, incinerator, samples, 

bacterial leaching 
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Seznam použitých zkratek 

AAS  Atomová absorpční spektrometrie ( Atomic Absorption Spectroscopy) 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord 

Dangereuses Route) 

AMA Atomový absorpční spektrometr 

COS   Centrální operační sál 

CVLS  Společné vyšetřovací a léčebné složky 

ČSN  Česká technická norma 

ICP – AES Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (Inductively 

Coupled Plasma-Atomic Emission Spektrometry) 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MŽP      Ministerstvo životního prostředí 

N  nebezpečné odpady 

O  ostatní odpady 

PE  polyethylen 

PET  polyethyléntereftalát 

WHO  světová zdravotní organizace ( World Health Organisation) 
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 Úvod 

Odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení zahrnuje komponenty 

různého chemického, fyzikálního a biologického materiálu. Tyto složky zdravotnického 

odpadu vyžadují speciální nakládání a zneškodňování vzhledem k možným specifickým 

rizikům pro životní prostředí, ale hlavně pro lidské zdraví. 

V České republice je ročně evidováno přibližně kolem 22 000 tun odpadů [ 12 ], které 

vznikají ve zdravotnických zařízení a z toho je asi 10% evidováno jako nebezpečný odpad dle 

Katalogu odpadů. Proto musí nakládání s odpady splňovat základní cíl. Bezpečnost procesu, 

od místa vzniku odpadů až po konečné odstranění tohoto odpadu.  

Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnických zařízení může vyvolat vznik 

onemocnění nebo poranění. Toto riziko vyplývá z nebezpečných vlastností odpadů. Odpady 

ze zdravotnictví obsahují genotoxické látky, infekční agens, nepoužitelná léčiva, toxické 

chemické látky, ostré předměty a radioaktivní látky. Odpad může ohrozit zdravotnický 

personál, pomocný personál, pacienty a dále také personál, který se zabývá shromažďováním, 

přepravou a odstraňováním odpadů. Odpad ze zdravotnictví může ohrozit jak veřejné zdraví 

tak i životní prostředí. Riziko nelze posuzovat obecně, ale vždy je nutné vycházet ze 

specifických podmínek daného zdravotnického zařízení. Největší riziko představuje nakládání 

s infekčními odpady, toxickými odpady a ostrými předměty. Základním předpokladem 

minimalizace rizik v cyklu nakládání s odpady je řízený způsob nakládání. Nakládání by mělo 

probíhat v jednotlivých krocích, a to od třídění odpadů v místě vzniku až po bezpečné 

odstranění. Mezi hlavní cíle bezpečného nakládání s odpady patří třídění nebezpečných 

odpadů od odpadů ostatních. Riziko, které odpady ze zdravotnictví představují, se 

minimalizuje s přijetím kompletního a bezpečného systému třídění, sběru, transportu, 

shromažďování a následného odstraňování. Tyto opatření současně snižují ekonomické 

náklady na úpravu a odstranění odpadů ze zdravotnictví.  

Nejčastějším způsobem odstraňování odpadů ze zdravotnictví je spalování odpadů ve 

spalovnách nebezpečných odpadů. Odpady, které nejsou dekontaminovány nebo jinak 

zbaveny nebezpečných vlastností jsou spalovány v zařízeních, které jsou projektovány a 

provozovány pro spalování nebezpečných odpadů. Teplota pro spalování odpadů ze 

zdravotnictví musí být vyšší než 1000˚C. Ve spalovnách nesmí být odpady skladovány, ale 

musí být odstraněny bezprostředně po dovozu do zařízení. Spalovna nebezpečných odpadů 

Hoval Schiestel typ GG 14 v Nemocnici Znojmo je konstruována tak, aby v ní mohly být 
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spalovány odpady ze zdravotnictví. Odpadem spalovny je popel a struska obsahující 

nebezpečné látky a upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin.  

Odpad spalovny jsem podrobila bakteriálnímu loužení a následně provedla analýzy. 

Analýzy jsem provedla jak na vzorku popela a strusky obsahující nebezpečné látky a vzorku 

upotřebeného aktivního uhlí z čištění spalin přímo ze spalovny, tak na vzorcích podrobených 

bakteriálnímu loužení. Analýzu vzorků jsem prováděla dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání  odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Následně jsem porovnala výsledné 

hodnoty vzorků bez loužení a vzorků po loužení. Cílem diplomové práce je zjištění zda 

bakteriální loužení je vhodné pro následnou úpravu odpadů ze spalovny nebezpečných 

odpadů Hoval Schiestel typ GG 14 v Nemocnici Znojmo tak, aby byla snížena rizika těchto 

odpadů.  

 

1. Legislativa 

Dle prohlášení Rady Evropského společenství musí členské státy regulovat nakládání 

se zdravotnickým odpadem. Odpad ze zdravotnictví je podle Evropské unie pokládán za 

prioritní tok odpadu, z důvodu jeho rozmanitosti a komplikovanosti složení, ale hlavně 

z důvodu potencionálního nebezpečí, které představuje jak pro lidské zdraví, tak pro životní 

prostředí. Komise Evropské unie v roce 1994 doporučila všem členským státům vypracovat 

směrnice pro nakládání s odpady ze zdravotnictví. Tyto směrnice by měly stanovovat základní 

pojmy pro nakládání se zdravotnickým odpadem a pravidla ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí od místa vzniku odpadů přes jeho sběr, přepravu a následné 

zneškodňování.  

Česká republika přijala řadu dokumentů, jejichž součástí je řešení rizik, které při 

nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení mohou vznikat. Mezi základní dokumenty 

dotýkající se odpadů ze zdravotnictví patří: 

• Národní program zdraví ČR, který byl projednán vládou dne 15. března. 1995,  

• Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP ČR), přijatý vládou ČR č. 810 

z roku 1998, 

• Koncepce odpadového hospodářství ČR, listopad 2001, 
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• Dlouhodobí plán zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky 

Zdraví 21, schválený usnesením vlády č. 1046 ze dne 30. října 2002, 

• Návrh Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady ČR, 2002 

• Nařízení vlády č. 197/ 2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 

• Realizační program č. 2 Odpady ze zdravotnictví I. A II. Etapa, 2004. 

 

Tyto dokumenty zdůrazňují problematický charakter zdravotnických odpadů, a proto 

je velmi nutné těmto odpadům věnovat velkou pozornost. Dokumenty předkládají analýzu a 

hodnocení produkce a nakládání se zdravotnickým odpadem, ale vlastní řešení nenabízí. 

Ministerstvo zdravotnictví zatím nepřijalo žádný materiál, který by stanovil cíle pro nejbližší 

dobu. Ministerstvo životního prostředí se problematikou odpadů ze zdravotnictví v těchto 

dokumentech zabývá, ale pokud zde nebude plná spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, 

nedojde k úplnému naplnění stanovených cílů.  

Nakládání s odpady, které vznikají ve zdravotnických zařízeních, se řídí zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů. 

Zdravotnická zařízení jsou povina dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho 

vyhláškami. Vyhláškou MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP 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), znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech s nakládání s odpady, v platném znění a vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání  odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. [ 4 ] 

Nakládat s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může zdravotnické zařízení pouze 

se souhlasem krajského úřadu v případě produkce více než 100 tun nebezpečného odpadu za 

rok nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případě produkce méně než 100 tun 

nebezpečného odpadu za rok ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů. [ 4 ] 

V případě, že zdravotnické zařízení nakládalo v posledních 2 letech s nebezpečnými 

odpady v množství větším než 100 tun nebezpečných odpadů za rok, je povinen zajišťovat 
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odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby - odpadového 

hospodáře, a to ve smyslu § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů. [ 4 ] 

 

Původce odpadů je povinen postupovat při nakládání s odpady podle zvláštních předpisů: 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

• Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a 

šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických 

zařízení a ústavů sociální péče. 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 

124/2008Sb., zák. č. 296/2008 Sb., zák. č. 141/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 

291/2009 Sb.Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů. [ 4 ] 

 

Seznam předpisů a právních norem pro provozování spalovny nebezpečných odpadů: 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších přepisů. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
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odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů), znění pozdějších předpisů 

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

• Vyhláškou MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 341/2002 Sb., o podmínkách provozu vozidel na komunikacích. 

• Vyhláška č. 354/2002 Sb., kterou se stanový emisní limity a další podmínky 

spalování. 

• ČSN 07 07 03 – plynové kotle 

• ČSN 07 07 10 – provoz, obsluha a údržba parních kotlů 

• ČSN 34 10 10 – všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím 

• ČSN 38 64 05 – plynová zařízení – provozní pravidla 

• ČSN 38 64 20 – základní bezpečnostní předpisy pro plynárenský obor 

 

Odpad ze zdravotnictví představuje velké riziko jak pro lidské zdraví, tak pro životní 

prostředí. Toto riziko je spojeno s jeho nebezpečnými vlastnostmi. Odpad ze zdravotnictví je 

tedy odpadem nebezpečným. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/ 2001 Sb. O 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. [ 25 ] 

Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení 

nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a 

biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstraňování vzhledem ke 

specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při 

léčebné péči nebo při odborných činnostech a je nazýván odpadem ze zdravotnictví. [ 12 ] 
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2. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 

2. 1. Historie Nemocnice Znojmo 

Historie znojemské nemocnice sahá až do 14. století. V roce 1363 byl vybudován 

lazaret ve Znojmě. Kolem roku 1380 byl zřízen špitál pod dolní městskou branou blízko 

místa, kde v dnešní době stojí stará nemocnice na ulici Vídeňské. V průběhu husitských válek 

byl tento špitál pobořen. Během 15. století byl vybudován dům pro porodní asistentky a okolo 

roku 1542 vznikla také první lékárna, která se nacházela v objektu radnice. V roce 1645 byl 

starý špitální dům vypálen švédským vojskem. Následovala výstavba nového Městského 

špitálu, která byla dokončena roku 1676. V roce 1797 vzniká vlastní nemocnice, která měla 

zpočátku jedenáct světnic pro nemocné pacienty. V roce 1834 už nemocnice čítala 34 lůžek.  

Mezi lety 1906 – 1907 byla vystavěna dnešní budova nemocnice na Vídeňské ulici. 

Součástí této nemocnice byla také prádelna a márnice. Nemocnice měla kapacitu 150 lůžek a 

lůžkové zařízení se rozrostlo do pavilónového typu. Zdravotnictví ve Znojmě zůstává na 

stejné úrovni i po vzniku Československé republiky v roce 1918. 

Po skončení druhé světové války, tedy po roce 1945 měla nemocnice pět odborných 

oddělení a asi 270 lůžek. Během deseti let po válce vzrostl počet lůžek na 494, ale stále toto 

množství nedostačovalo k zajištění dostatečné péče. Proto v roce 1966 začala výstavba nové 

nemocnice podle projektu ing. Arch. Spurného. Nová nemocnice byla umístěna v klidné 

lokalitě na okraji lesoparku na periferii města. K otevření nové nemocnice došlo 10. listopadu 

1973 a plného provozu dosáhla nemocnice o dva roky později. Počet lůžek se zvýšil na 910 a 

dále zde byla také otevřena léčebna pro dlouhodobě nemocné se 140 lůžky. Zvýšil se také 

počet lůžkových oddělení z jedenácti na šestnáct. Nově přibyly oddělení rehabilitace, 

radioterapie, ortopedie, psychiatrie a anesteziologicko – resuscitační oddělení. Do vzniklých 

nových budov se přestěhovala oddělení radiodiagnostiky, transfuze, rehabilitace, klinické 

biochemie a patologie. Byl zde vytvořen také centrální příjem a roku 1975 bylo otevřeno 

oddělení nukleární medicíny. Stará nemocnice však zůstává stále funkční až do současnosti. 

V následujících letech bylo zprovozněno oddělení mikrobiologie a roku 1979 byla na interním 

oddělení zřízena jednotka intenzivní péče, na ženském a novorozeneckém oddělení  byla 

zavedena metoda ‚rooming in‘. Od devadesátých let minulého století nemocnice poskytuje 

zdravotní péči v 25 lékařských odbornostech pro spádovou oblast se 150 000 obyvateli. 

V současné době nová nemocnice prochází náročnou rekonstrukcí, jejímž cílem je 
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vybudování moderní regionální nemocnice a současně zde soustředit všechny odbornosti.  Pro 

lepší představu je v příloze č. 1 plánek Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace. 

 

2. 3. Provozní podmínky nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady se v podmínkách Nemocnice Znojmo řídí interní směrnicí ISO 

9001: 2009 - Provozní podmínky nakládání s odpady. Podle organizační struktury zodpovídá 

za zajištění odborného nakládání s odpady odpadový hospodář. Odpadový hospodář 

Nemocnice Znojmo poskytuje metodickou a odbornou pomoc vedoucím útvarů, 

zaměstnancům odpovědným za odpadové hospodářství na jednotlivých útvarech. Dále 

kontroluje dodržování provozních předpisů, rozhoduje o postupech práce a činnosti 

pracovníků při vzniku mimořádných situací. Zodpovídá za evidenci o odpadech, podává 

předepsaná písemná hlášení o toku odpadů v nemocnici a spalovně na příslušná místa. Pokud 

dochází k nějakým nesrovnalostem s dodanými odpady rozhoduje o dalším postupu. 

Odpadový hospodář je podřízen vedoucímu technicko – provoznímu odboru. Vedoucí útvaru 

nebo jim pověřená osoba odpovídá za správné vytřídění odpadů, označení pevných trvalých 

shromažďovacích nádob na odpady, umístění identifikačních listů nebezpečných odpadů a 

zabezpečení odpadů před nežádoucí manipulací, jejich znehodnocením a následným únikem 

odpadů ohrožující životní prostředí. Vedoucí útvaru dohlíží, aby nedošlo k odcizení odpadu. 

Zaměstnanci na všech útvarech nemocnice odpovídají za řádné třídění odpadů a ukládání 

odpadů do určených obalů a shromažďování těchto odpadů v určených a označených 

prostorách. Ukládání a shromažďování odpadů ze zdravotnických oddělení je součástí 

Hygienicko – provozních předpisů těchto útvarů.  

V prostorách nové nemocnice odpovídá za přepravu odpadů vedoucí nádvorní 

skupiny. Zodpovídá za přepravu odpadů z čistících místností, zdravotnických oddělení, 

shromažďovacích míst nezdravotnických útvarů a z veřejných prostor. Vedoucí nádvorní 

skupiny dále zodpovídá za ukládání odpadů na shromaždišti odpadů v suterénu nové 

nemocnice a za jejich přepravu do spalovny odpadů. Přeprava odpadů je prováděna každý den 

mimo soboty podle harmonogramu. Shromažďovací místa nezdravotnických útvarů jsou 

rozmístěna podle konkrétních podmínek a druhů odpadů, které jsou produkovány na 

jednotlivých útvarech.  

V objektu staré nemocnice odpovídá za zajištění nakládání s odpady úklidová firma. 

Pracovníci úklidové firmy odpovídají za přepravu odpadů z čistících místností zdravotnických 
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oddělení a shromažďovacích míst nezdravotnických útvarů a jejich ukládání na shromaždišti 

odpadů. Shromaždištěm odpadů je samostatná budova, která je viditelně označena nápisem    

„shromaždiště odpadů“. Odpady ze shromaždiště odpadů ve staré nemocnici jsou převáženy 

denně v pracovní dny zaměstnanci spalovny k jejich zneškodnění do spalovny odpadů v nové 

nemocnici.  

Ve spalovně odpadů zodpovídá za chod provozovny a nakládání s odpady vedoucí 

spalovny. Pracovníci spalovny nebezpečného odpadu odpovídají za zneškodnění určených 

odpadů podle místního provozního řádu.  

Posledním objektem nemocnice Znojmo je ubytovna, kde vedoucí ubytovny odpovídá 

za shromažďování komunálního odpadu v kontejneru ubytovny. Komunální odpad 

z kontejneru je odvážen odbornou odpadovou firmou dvakrát v týdnu.   

 

2. 3. Odpady ze zdravotnictví 

2. 3. 1. Rozdělení odpadů podle místa vzniku 

Odpady, které vznikají při zajišťování zdravotní péče, dělíme na specifický odpad 

představující specificky definované riziko, a odpad nespecifický. Specifický odpad vzniká 

vlivem zdravotnické a ošetřovatelské činnosti na lůžkových, vyšetřovacích a léčebných 

odděleních. Nespecifický odpad vzniká v pomocných provozech a správní budově. [ 4 ] 

Specifický nemocniční odpad  

Jedná se o tělní tekutiny, biologicky kontaminovaný odpad, biologický odpad, infuzní 

soupravy, jednorázové pomůcky aj. 

• Ostré předměty: jehly a stříkačky, ampulky, čepelky, použitý osteosyntetický 

materiál.  

Odpad vzniká na odděleních lůžkových objektů, COS, SVLS a ambulancích. 

• Vyřazené léky: léky s prošlou expirací, poškozené a znehodnocené. 

      Odpad vzniká na lůžkových objektech a ambulancích. 

• Odpad vznikající při manipulaci s cytostatiky:  

      Vzniká na onkologickém oddělení a v místnosti určené k ředění cytostatik v SVLS. 

• Nebezpečné chemikálie:  

Tento odpad vzniká hlavně na oddělení patologie. 
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• Roztok vývojek a ustalovačů:  

Odpad vzniká na radiodiagnostickém oddělení. [ 4 ] 

Nespecifický nemocniční odpad 

• Směsný komunální odpad 

Odpad vzniká na všech úsecích nemocnice. 

• Odpadní sklo 

Odpad vzniká na všech úsecích nemocnice 

• Sběrný papír a lepenka 

Odpad vzniká na všech úsecích nemocnice. 

• Plasty (PET láhve) 

Odpad vzniká na všech úsecích nemocnice. [ 4 ] 

 

2. 3. 2. Třídění a sběr odpadů v místě jejich vzniku 

Oddělené shromažďování odpadů probíhá v místě vzniku odpadů, to znamená na 

každém pracovišti tedy pokoji, ordinaci, operačním sále, čekárně, kanceláři. Pro tříděné 

odpady se používají oddělené shromažďovací prostředky, které odpovídají druhu a povaze 

odpadů např. plastové nádoby, pevné plastové pytle, pevné obaly na jehly a ostatní ostré 

předměty. Všechny používané shromažďovací prostředky musí být pevně uzavíratelné, 

nepropustné a řádně označené. Oddělené shromažďování odpadů se provádí jednak v souladu 

s Katalogem odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií, ale také s ohledem na následné 

nakládání s tímto odpadem. Oddělené shromažďování odpadů se provádí podle pokynů 

provozního řádu zdravotnického zařízení. Vytříděné odpady se ukládají do shromažďovacích 

nádob, které jsou řádně označeny a které jsou určeny pro konkrétní druhy odpadů. Míšení 

zdravotnických odpadu je přísně zakázáno. Je zakázáno mísit nebezpečné odpady navzájem 

nebo nebezpečné odpady s ostatními odpady ve smyslu § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů. V důsledku míšení 

odpadů by mohlo dojít k ohrožení zdraví lidí a také by bylo v rozporu s vyhláškou MZ č. 

195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální 

péče. Shromažďovací prostředky s odpady se odstraňují z jednotlivých zdravotnických 

oddělení a ordinací denně.  
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Zásady pro třídění odpadů v místě jejich vzniku 

Podle typu odpadů a jejich vlastností musí být samostatně oddělovány a ukládány 

následující odpady: 

• ostré biologicky nekontaminované předměty katalogového čísla 18 01 01 ‚‚O‘‘ 

• ostré biologicky kontaminované předměty katalogového čísla 18 01 01 *‚‚N‘‘ 

• zdravotnický (biologický odpad) katalogového čísla 18 01 03 ‚‚N‘‘ 

• patologicko – anatomický odpad, který je určen ke spálení katalogového čísla 18 01 

02 ‚‚N‘‘ 

• samostatné oddělování odpadů, které vykazují jiné nebezpečné vlastnosti než 

infekčnost   

• nepoužitá léčiva vrácená od pacientské veřejnosti katalogového čísla 20 01 32 

• sklo a skleněné obaly katalogového čísla 20 01 02  

• cytostatika včetně svých obalů katalogového čísla 18 01 08  

• komunální odpad katalogového čísla 20 03 01  

• nepoužité organické a anorganické chemikálie katalogového čísla 16 05 07 a 16 05 08 

 

V příloze č. 2 je uveden seznam odpadů produkovaných Nemocnicí Znojmo, 

příspěvkovou organizací.         

 

Požadavky na shromažďovací prostředky 

• uzavíratelné plastové nádoby, které jsou opatřeny víkem 

• plastové pytle s minimální tloušťkou stěny 0, 1 mm  

• plastové pytle o maximálním objemu 0, 1 m³ 

• odpady obsahující vysoce infekční materiál je nutné vkládat do plastových pytlů 

s minimální tloušťkou stěny 0, 2 mm nebo použít dva pytle vložené do sebe, které 

dosahují této tloušťky 
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• pokud probíhá dekontaminace odpadů, musí být obaly z takových materiálů, které jsou 

vhodné pro použití v dekontaminačním zařízení 

• nádoby na ostré předměty jako jsou jehly, skalpely a jiné ostré odpady musí být pevné, 

nepropíchnutelné a dále musí umožnit průběžné otevírání a uzavírání nádoby a po 

úplném naplnění pevné uzavření 

• dále mohou být používány další certifikované nádoby, které jsou určené 

k shromažďování těchto druhů odpadů 

 

Označení shromažďovacích prostředků 

Každý shromažďovací prostředek musí být řádně označen, s ohledem na zdraví 

zaměstnanců a osob, které s odpady dále manipulují. Každý naplněný obal na odpady musí 

být označen štítkem nebo musí být popsán. Označení shromažďovacích nádob provádějí 

pracovníci externí úklidové firmy a v případě odpadů z venkovních prostor pracovníci 

nádvorní skupiny. Popis může být proveden nesmývatelným fixem nebo může být uveden na 

štítku, který se na daný shromažďovací prostředek nalepí. 

 

Příklad popisu nebo štítku: 

Katalogové číslo odpadu:         
Kategorie odpadu:                    
Místo vzniku:                           
např. 830, TRN 
 
Datum vzniku:                          
Zodpovědná osoba:                 

 

Každá nádoba na odpady - odpadkový koš musí být řádně označena štítkem nebo 

popisem. Štítek se na odpadovou nádobu přilepí, pokud to není možné, použije se adekvátní 

náhradní způsob. Za řádné vyplnění štítku odpovídá odpadový hospodář nemocnice Znojmo, 

za označení shromažďovacích prostředků na zdravotnických a nezdravotnických útvarech 

odpovídá vedoucí útvaru nebo jím určená osoba a ve společných prostorech vedoucí nádvorní 

skupiny. 
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Příklad popisu nebo štítku: 

 
 
Katalogové číslo odpadu:          
 
Kategorie odpadu:                     
 
Oddělení, útvar                          
                                                   

  
 

Pro bezpečné nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je vhodné používat také 

barevné značení shromažďovacích prostředků podle druhu odpadů nebo způsobu jejich 

odstranění. Dále je možné označit shromažďovací prostředek štítkem spolu s označením 

odpadu symbolem nebezpečnosti zdravotnického odpadu.  

 

Pytle: 

• červený pytel – zdravotnický (biologický) odpad – nebezpečný odpad 

• modrý pytel – komunální odpad - ostatní odpad 

• zelený pytel – sklo – nebezpečný odpad 

• černý pytel – vyřazené oděvy a textilní materiály a silně znečištěné prádlo 

 

2. 3. 3. Shromažďování odpadů ze zdravotnictví 

Shromažďovací prostředky jako jsou speciální nádoby nebo kontejnery musí svým 

provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením shromažďovací 

místnosti, ve které jsou umístěny, zabezpečit, že odpady v nich umístěné jsou chráněny před 

znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Všeobecné požadavky na 

shromažďovací prostředky, skladování, soustřeďování odpadů jsou popsány ve vyhlášce MŽP 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, v platném znění k zákonu č. 185/2001 

Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů. 

Shromažďovací prostředky mohou být vyprázdněny pouze do přepravních obalů, které 
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odpovídají přepravě nebezpečných látek nebo jsou samy přepravním obalem a vyhovují 

právní úpravě pro přepravu nebezpečných věcí dle vyhlášky MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské 

dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Základní technické požadavky na shromažďovací prostředky 

Shromažďovací prostředky musí splňovat některá tyto technická kritéria:    

• Zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy. 

• Zajištění proti přebývání hmyzu, hlodavcům, jiným škůdcům. 

• Musí být odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny. 

• Pokud shromažďovací prostředky slouží také jako přepravní obaly, musí splňovat 

požadavky zvláštních právních předpisů, které upravují přepravu nebezpečných věcí. 

• Zajištění proti nežádoucímu znehodnocení, zneužití, odcizení, smíchání s jinými druhy 

odpadů nebo únikem, který by mohl ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí. 

• Zajištění bezpečnosti při obsluze, čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění. [ 4 ] 

 

Shromažďovací místnost nebo shromažďovací prostředek musí být umístěn tak, aby 

splňoval veškeré nároky na bezpečnost při práci s odpady. Musí splňovat požární bezpečnost, 

ale současně i dostupnost pro možnou manipulaci s odpady pomocí obsluhy mechanizačními 

a dopravními prostředky. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a shromažďovací 

prostředky pro nebezpečné odpady musí být označeny identifikačními listy shromažďovaného 

odpadu.  

Veškerý odpad je z místa vzniku odstraňován denně a odpad, který vzniká u lůžka 

pacienta bezprostředně po jeho vzniku. Nebezpečný odpad je ukládán do oddělených krytých 

spalitelných nádob nebo do uzavíratelných obalů. Maximální doba mezi shromážděním 

odpadu a jeho konečným odstraněním je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 

hodin. Pokud tento interval nelze dodržet, musí být odpad ze zdravotnických zařízení 

skladován při nízkých teplotách ve skladech k tomuto účelu zřízeném. Teplota určená pro 

skladování anatomického a infekčního odpadu nesmí překročit rozmezí 3 – 8˚C. Vysoce 

infekční odpad musí být zneškodněn ihned po svém vzniku ve spalovně odpadů. Humánní 

materiály a biologický odpad – odejmuté části orgánů, amputované části končetin, žlázy 

s vnitřní sekrecí některé sekrety a exkrety jako žaludeční a střevní šťávy a další se ukládají 

jako nebezpečný odpad do plastových pytlů.   
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2. 3. 4. Sběr odpadů ze zdravotnictví 

Na jednotlivých pracovištích provádějí první třídění odpadů jednotliví pracovníci. 

Dohlíží na správné třídění odpadů podle kategorie odpadů. Poté pracovníci smluvní úklidové 

firmy na pracovišti nové nemocnice provádějí shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  

Pracovníci úklidové firmy sbírají a odnášejí jednotlivé druhy odpadů z odpadových nádob 

umístěných v místnostech jednotlivých útvarů a pokojů pacientů do sběrných barevně 

odlišených silnostěnných igelitových pytlů. Dále zajišťují jejich transport do čistících 

místností jednotlivých zdravotnických útvarů a shromažďovacích míst nezdravotnických 

útvarů.  Na pracovišti staré nemocnice pracovníci úklidové firmy odnášejí shromažďovací 

prostředky přímo na shromaždiště odpadů. V čistících místnostech, na shromaždišti odpadů a 

na shromaždišti odpadů útvarů nové i staré nemocnice provádí pracovníci úklidové firmy 

svázání a označení sběrných igelitových pytlů s odpadem a dalších sběrných prostředků na 

odpady. Po svázání a uzavření PE pytlů s odpadem nesmí zaměstnanci úklidové firmy ani 

zaměstnanci nemocnice v žádném případě zasahovat. Následně pracovníci nádvorní skupiny 

převezou odpady z čistících místností zdravotnických útvarů a shromažďovacích míst 

nezdravotnických útvarů na shromaždiště odpadů v suterénu nové nemocnice. Odtud je odpad 

přepravován do spalovny odpadů. Tuto činnost provádějí pracovníci nádvorní skupiny podle 

harmonogramu stanoveného vedoucím nádvorní skupiny. Tito pracovníci provádějí rovněž 

vyklizení pevných odpadových nádob umístěných ve venkovních prostorách v areálu 

nemocnice. Všechny čistící místnosti a shromaždiště odpadů a také přepravní vozíky musí být 

uzamykatelné. 

 

2. 3. 5. Přeprava odpadů ze zdravotnictví 
 
Přeprava odpadů ze zdravotnictví v areálu nemocnice       

Přepravní prostředky určené k přepravě odpadů ze zdravotnictví by měly splňovat 

několik základních požadavků.  

Základní požadavky: 

• vnitřní prostor přepravního prostředku musí být snadno omyvatelný  

• nesmí vytvářet vhodné podmínky pro přebývání hlodavců, hmyzu a jiných škůdců 

• v přepravním prostředku nesmí zůstávat zbytky odpadů 
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• přepravní prostředek musí být konstruován tak, aby byla možná snadná nakládka a 

vykládka bez nebezpečí poškození shromažďovacího prostředku odpadů  

 

Během a po ukončení přepravy odpadů musí být všechny uzávěry shromažďovacích 

prostředků nepoškozené a funkční. Odpady ze zdravotnictví nesmějí být přepravovány 

společně s jinými materiály nebo věcmi. Při přepravě odpadů musí být dodržovány veškeré 

bezpečnostní a hygienické předpisy.  

Přepravu shromážděného odpadu ze zdravotnických i nezdravotnických provozů 

v nové nemocnici zajišťuje nádvorní skupina. Přeprava odpadů je prováděna denně mimo 

soboty. V pracovní dny to je od 12:30 hodin do 21:00 hodin a v neděle od 8:30 do 12:00 

hodin. Tento odpad se ukládá na shromaždišti odpadů v suterénu lůžkové části nové 

nemocnice.  Odtud je odpad následně přepravován do spalovny nemocnice ke konečnému 

zneškodnění, pokud se jedná o spalitelný odpad. Nespalitelný odpad a odpad, který je určený 

k předání odborné firmě je pracovníky nádvorní skupiny roztříděn podle jednotlivých 

kategorií a shromažďován v suterénu nové nemocnice.  

Odpad z nezdravotnických provozů nové nemocnice, který je klasifikován jako odpad 

komunální, je ukládán pracovníky úklidové firmy do modrých pytlů. Poté je shromažďován 

na shromaždišti odpadů nové nemocnice v suterénu lůžkové části. Pracovníci nádvorní 

skupiny tento odpad následně přepravují na skládku odpadu společně s dalšími odpady 

určenými k uložení na skládce. Vedoucí útvarů odpovídají za správné zatřídění odpadů. 

 

Přeprava odpadů ze zdravotnictví od shromáždění u původce k odstranění ve spalovně 

nebezpečného odpadu 

Převoz odpadů z jiných zdravotnických zařízení do spalovny nebezpečných odpadů se 

řídí vyhláškou MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. Nebezpečné látky jsou dle tohoto 

předpisu rozděleny do výlučných tříd, u kterých jsou uvedeny zvláštní ustanovení. V příloze 

č. 3 je uvedena klasifikace odpadu pro přepravu podle ADR. [12] 

Původce odpadu, tedy odesílatel je povinen podle vyhlášky MZV č. 64/1987 Sb., o 

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění 

pozdějších předpisů, odpady zatřídit, zabalit, označit nebezpečné odpady a dodržet veškerá 
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ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí. Odesílatel nesmí předat k přepravě 

nebezpečné odpady, jejichž přeprava není povolena a dále musí předat dopravci pokyny pro 

řidiče v písemné formě. Původce odpadů je povinen správně vyplnit údaje v nákladním listě a 

evidenčním listu nebezpečného odpadu. Dále by měl přezkoumat před nakládkou odpadů 

průvodní doklady a provést vizuální kontrolu vozidla, zda splňuje veškerá předepsaná 

ustanovení. Musí zabezpečit předepsaná školení všech osob, které se podílejí na přepravě 

odpadů ze zdravotnictví a označit všechny shromažďovací prostředky.  

Dopravce je povinen používat pouze ta vozidla, která jsou k přepravě nebezpečných 

odpadů ze zdravotnictví způsobilá. Musí zabezpečit, aby dopravce měl veškerou výbavu 

stanovenou právním předpisem včetně výstražných oranžových značek nebo bezpečnostních 

značek. Dále musí zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze řidiči proškolení podle vyhlášky 

MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR), ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje proškolení pro všechny ostatní osoby, 

které se podílejí na přepravě odpadů ze zdravotnictví. Dopravce zajišťuje, aby řidič během 

přepravy odpadů měl veškeré průvodní dokumenty a povinnou výbavu vozidla. Řidič nesmí 

převzít k přepravě odpady, u kterých je poškozen obal nebo pokud je shromažďovací 

prostředek netěsný. Řidič musí mít ve svém vozidle všechny písemné pokyny, ve kterých jsou 

uvedena všechna opatření pro nehody a mimořádné události. Dopravce dohlíží, zda řidič 

dodržuje veškeré předpisy, které se týkají nakládky, vykládky a manipulace s odpady ze 

zdravotnictví. 

Přeprava shromažďovaného odpadu ze shromaždiště odpadů ve staré nemocnici je 

zajišťována pracovníky spalovny denně mimo dny pracovního volna podle harmonogramu 

svozu odpadů, který vypracovává vedoucí spalovny nebezpečného odpadu. Pracovníci 

úklidové firmy odpad ukládají na shromaždiště odpadů. Spalitelný odpad je přepravován do 

spalovny nebezpečného odpadu ke konečnému odstranění. Nespalitelný odpad je předán 

pracovníkům nádvorní skupiny k předání odborné firmě k jeho konečnému odstranění. 

Komunální odpad vznikající v nezdravotnických provozech staré nemocnice, ukládá 

úklidová firma do modrých pytlů. Tento odpad je shromažďován v odpadovém kontejneru, 

který je určen pro směsný komunální odpad a je umístěn v areálu staré nemocnice. 

Vyprazdňování kontejnerů a následný odvoz odpadů zajišťuje odborná odpadová firma. 

Pracovníci dodržují pokyny stanovené pro konečné odstranění odpadů podle § 10 odst. 

5 vyhlášky MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 
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sociální péče. Dodržují tedy stanovené lhůty, které jsou v letním období 48 hodin od vzniku 

odpadů a v zimním období 72 hodin. Pokud je interval odvozu  ke konečnému odstranění 

delší musí být odpad ze zdravotnictví skladován při nízkých teplotách ve skladu, který je 

k tomu určený. Teplota pro skladování anatomického a infekčního odpadu musí být v rozmezí 

3 – 8˚C.  

Odpady, které jsou převzaty k přepravě, musí být řádně zabalené, označené 

původcem, katalogovým číslem odpadu, třídou odpadu, odpovědnou osobou a datem předání. 

Pokud odpady nejsou takto označené, nejsou přepraveny ke konečnému zneškodnění. 

Nemocnice Znojmo jako původce odpadu zodpovídá prostřednictvím svého odpadového 

hospodáře za správné zařazení odpadů do příslušných kategorií odpadu.  

Odpad vznikající ve spalovně nebezpečného odpadu při spalování odpadů je odvážen 

odbornou firmou na základě samostatné smlouvy.  

 

2. 3. 6. Evidence odpadů ze zdravotnictví 

Vedení evidence odpadů ze zdravotnictví se řídí podle § 39 zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou 

MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Povinnost vedení evidence 

odpadů zahrnuje průběžnou evidenci odpadů, evidenční listy pro přepravu nebezpečných 

odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů. Zároveň také zahrnuje roční hlášení o 

produkci a nakládání s odpady. Pokud je provozováno zařízení k nakládání s odpady je nutná 

evidence i zde. Pro snadnější evidenci odpadů se odpady zařazují podle druhů a kategorií, 

které jsou stanoveny vyhláškou MŽP 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), znění pozdějších předpisů. Evidenci odpadů jsou povinni vést původci odpadů, 

oprávněné osoby, které provozují zařízení k využívání a odstraňování odpadů, osoby, které 

provozují přepravu a dopravu nebezpečných odpadů a osoby, které provádějí sběr a výkup 

odpadů. Hlavním předpokladem pro správné dodržování veškerých platných právních 

předpisů je nutná vazba a zpětná informace mezi původcem odpadu a zařízením, kde dochází 

k odstranění odpadu. Při přepravě nebezpečných odpadů ze zdravotnictví jsou původce 

odpadu a příjemce odpadu povinni vyplňovat evidenční list podle platných právních předpisů. 
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Během přepravy nebezpečných odpadů v areálu nemocnice, pomocí vlastní dopravy se 

evidence přepravy těchto odpadů nevede. V příloze č. 4 je uveden evidenční list.  

 

3. Spalování odpadů ze zdravotnictví 

Nejčastějším odstraňováním odpadů ze zdravotnických zařízení v České republice je 

spalování odpadů ve spalovnách nebezpečných odpadů. Odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

stanovenými vyhláškou MŽP 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), znění 

pozdějších předpisů, musejí být spalovány v zařízeních, která jsou projektována a 

provozována pro spalování těchto odpadů. Podle doporučení WHO – Světové zdravotnické 

organizace musí být teplota spalování odpadů ze zdravotnictví vyšší než 1000 ˚C. Spalování 

odpadů se řídí zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

V zařízení spalovny se odpad ihned po dovozu spaluje, nesmí zde být skladován. 

V provozním řádu spalovny jsou uvedeny všechny pokyny pro nakládání a manipulaci 

s odpady ze zdravotnictví, je zde také uveden seznam odpadů, které se ve spalovně mohou 

spalovat. Seznam odpadů, které je možno spalovat ve spalovně je uveden v příloze č. 5: 

Seznam spalovaných odpadů. Některé odpady ze zdravotnictví je nutné vždy spalovat. Jedná 

se především o odpady patologicko – anatomické, infekční, odpady z dialyzačních oddělení, 

krevní vzorky, ostré předměty, nepouživatelná cytostatika, nepoužitelná léčiva, odpady 

chemické a ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit životní prostředí a 

lidské zdraví, sádrové obvazy, prádlo a oděvy na jedno použití, obvazy a pleny.   

 

3. 1. Spalovna odpadů HOVAL GG 14  

Spalovna HOVAL GG 14 je spalovnou odpadů, ve které je spalován nebezpečný 

odpad včetně odpadu komunálního a to do výkonu 1 tuny za hodinu. Spalovna se nachází 

v areálu Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Jánského 11. Spalovnu nebezpečných odpadů tvoří 

samotné spalovací zařízení spalovny, linka čištění spalin, kontinuální měření emisí a pomocná 

zařízení.  
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Pomocná zařízení: 

• zastřešená přijímací, skladovací hala 

• přístřešek podél východní strany spalovny 

• uzavřená hala pro skladování pomocného materiálu, kterou lze v případě nutnosti 

použít jako shromažďovací plochu 

• sklad chemikálií  

 

Celý objekt spalovny je oplocen a na příjezdové cestě je označen informační tabulí 

podle § 4 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, v platném 

znění. Součástí spalovny jsou také kontejnery na ukládání odpadu a manipulátor k desinfekci 

těchto kontejnerů.  

 

 

Obr. 1: Spalovna HOVAL GG 14, autor Nemocnice Znojmo 
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3. 2. Technické parametry pyrolýzního zařízení HOVAL GG 14 

Jedná se o dvoustupňovou pyrolýzní spalovací metodu HOVAL MultiZon 

automaticky řízenou a regulovanou se zpětným získáváním tepla a filtrací suchými filtry 

kouřových plynů. Hlavní částí je pyrolýzní komora typu HOVAL MultiZon GG 14 o objemu 

6, 3 m³. Teplota v pyrolýzní komoře se pohybuje v rozmezí od 400 – 750˚C. Pokud je 

dosaženo teploty 730˚C v pyrolýzní komoře, dochází k jejímu chlazení pomocí vstřikované 

vody. Před touto komorou je umístěno přikládací zařízení typ BS 31 o objemu 0. 9 m³ 

s velikostí obdélníkového přikládacího otvoru 610 x 760 mm. Druhý stupeň je tvořen 

termoreaktorem TR 14 o objemu 7, 507 m³. Doba zdržení v termoreaktoru je 2 sekundy při 

teplotě 1200˚C. Další součástí zařízení jsou hořáky. Zapalovací hořák typ EG 02 A 120 o 

výkonu 120 kW a dva podpůrné hořáky, první podpůrný hořák typu EG 3 A 700 R – 2P o 

výkonu 700 kW a druhý podpůrný hořák typu EG 4 A 1350 R – P o výkonu 1350 kW. 

Následuje výměník tepla, jedná se o parní spalinový výměník HOVAL typ WZG 14 

plamenco žárotrubný THD – IVO 350 s přehřívákem páry. Výkon výměníku je 840 kW a 

parní výkon je maximálně 1400 kg za hodinu. Vodní obsah výměníku je 4700 l a provozní 

tlak je 1, 2 MPa. Výhřevná plocha výměníku je 54, 2 m² a jeho provozní hmotnost činí 8600 

kg. Kouřové plyny na výstupu z výměníku mají teplotu okolo 230˚C maximálně 300˚C. Další 

částí zařízení je suchá pračka kouřových plynů. Jedná se o dvoustupňový suchý filtr. 

Předčištění je prvním stupněm suchého filtru, na který poté navazuje konečné čištění tedy 

druhý stupeň suchého filtru. Spaliny před vstupem do filtrů musí být ochlazeny pomocí 

chladící věže. Jedná se o výměník tepla typu SKS o tepelném výkonu 150 kW. Spaliny 

procházejí tímto výměníkem a ochlazují se na požadovanou teplotu. Voda, která je ve 

výměníku tepla se díky spalinám zahřívá a následně je vedena do dvou podružných 

vychlazovacích deskových výměníků typu voda – voda. 

V prvním deskovém výměníku tepla typu ST03 80 1/1 NCZ 10 je chladícím médiem 

teplá voda ze systému ústředního vytápění nemocnice. Ve druhém deskovém výměníku tepla 

typu ST03 8 40 1/1 NCZ 10 je jako chladící médium používána studená pitná voda 

z vodovodu. Odpadní teplo ze spalovny je v topném období využíváno pro systém ústředního 

vytápění a mimo topné období se využívá pro přípravu předehřáté užitkové vody pro místní 

prádelnu. 

 Vstupní teplota spalin do prvního stupně filtrů je 175˚C a do druhého stupně filtrů je 

135 – 140˚C. Příslušenstvím suché pračky spalin jsou dvě nádrže s aditivy. Jedna je pro 

vápenný hydrát a druhá pro aktivní uhlí. Teplota spalin na výstupu z čistících filtrů tedy na 
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kouřovodu za odtahovým ventilátorem je 80 ˚C. Havarijní teplota spalin na výstupu z čistících 

filtr ů je 85˚C.  

Odpopelňování pyrolýzní komory se provádí integrovaným prohrnovačem a 

vyhrnovačem s následným ručním čištěním pomocí průmyslového vysavače. Maximální 

množství odpadu spáleného za den může být 3200 kg. Tedy roční kapacita spalovny je 780 

tun spáleného odpadu. Jako alternativa pro dávkování aditiv tedy aktivního uhlí a vápenného 

hydrátu je možné použít Sorbalit. Jedná se o směs vápenného hydrátu a nístějového koksu.  

 
 

3. 2. 1. Schéma spalovny 
 

Schéma spalovny 

 

Vysvětlivky: 

1. přikládací zařízení → 2. pyrolýzní komora → 3. termoreaktor → 4. výměník spalin → 5. 

výměník tepla → 6. první stupeň suchého filtru → 7. druhý stupeň suchého filtru → 8. 

radiový spalinový ventilátor → 9. komín. 
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3. 3. Povinnosti obsluhy spalovny  

Obsluha spalovny musí znát a dodržovat provozní řád spalovny, všechny právní 

předpisy a normy, které souvisejí s provozem obsluhovaného zařízení a dále požární a 

bezpečnostní předpisy. Zaměstnanci spalovny zodpovídají za bezpečný a spolehlivý provoz 

zařízení. Pracovníci spalovny vedou provozní deníky pyrolýzního kotle, parního výměníku, 

energie, popele, oprav, poruch, havárií, údržby, deník rozborů kotelní vody a deník odpadů. 

Všechny údaje zaznamenávají dle právních předpisů. Obsluha zaznamenává do provozní 

evidence všechny závady a poruchy, které nastaly během provozu spalovny nebo souvisejí 

s provozem spalovny. Pracovníci spalovny přejímají a dále manipulují s odpady podle 

provozního řádu. Obsluha provádí drobnou preventivní údržbu a čištění zařízení spalovny a 

také jejich vnitřních a venkovních prostorů. Pomocí pěnotvorných roztoků nebo přístrojem 

pro indikaci plynu obsluha kontroluje plynové zařízení. Pokud je zjištěn únik plynu, 

pracovníci spalovny okamžitě uzavřou hlavní uzávěr plynu  a provádí intenzivní větrání 

spalovny. Následně zajistí odstranění závady. Po ukončení spalovacího cyklu nenásleduje 

ihned další spalovací cyklus. Po ukončení spalovacího cyklu se provádí odpopelnění 

pyrolýzní komory, vyhodnocení množství spáleného odpadu, spotřeba elektrické energie, 

plynu, vody a vyrobené páry. Všechny naměřené hodnoty zaznamenají do provozního deníku. 

Obsluha spalovny organizuje s obsluhou kotelny pravidelný odběr páry tak, aby nedocházelo 

ke zbytečným energetickým ztrátám. Provádí čištění trubek spalinového kotle od prachu, 

který obsahuje těžké kovy a shromažďuje ho v určených nádobách. Aditiva určená k likvidaci 

na skládce obsluha ukládá do speciálních kontejnerů.  

 

3. 4. Proces spalování odpadů ze zdravotnictví 

Dodané odpady k likvidaci do spalovny jsou přiváženy v igelitových pytlích nebo 

spalitelných obalech určených k ukládání odpadů. Všechny obaly jsou označeny původcem, 

katalogovým číslem odpadu a bezpečnostní značkou. Odpad je přebírán pracovníky spalovny 

k likvidaci v příjmové zastřešené hale, která se nachází před vstupem do spalovny u váhy. 

Odpad je následovně zvážen a zaevidován. Poté se ukládá do očíslovaných kontejnerů, ve 

kterých je až do konečného odstranění spálením. Naplněné kontejnery jsou umístěny 

v zastřešené příjmové hale a pod přístřeškem podél budovy spalovny. Následuje převoz 

kontejnerů do spalovny k vyklápěcímu zařízení. Díky tomuto zařízení je obsah kontejneru 

vyprázdněn do dávkovacího zařízení a následně přiložen do spalovací pece. 
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Obr. 2: Přikládací zařízení, autor Nemocnice znojmo 

 

Dávkovací zařízení se skládá z hydraulického pístu a uzávěru plnící komory, který je 

také poháněn pomocí hydrauliky. Po vysypání celého obsahu kontejneru do dávkovacího 

zařízení se komora uzavře a automaticky dopraví veškerý svůj obsah do pyrolýzní komory. 

Plnící a přikládací zařízení se skládá z kompaktního agregátu s hydraulickou, elektrickou a 

ovládací částí. Celý tento systém pracuje v podtlakovém režimu, který zabraňuje případnému 

prášení a úniku škodlivin do obslužného prostoru spalovny.  

 

 

Obr. 3: Pyrolýzní komora, autor Nemocnice Znojmo 
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Po naplnění pyrolýzní komory odpadem je její obsah zapálen podpůrným palivem. Pro 

zapálení odpadu se používá zapalovací hořák na zemní plyn. Odpad v pyrolýzní komoře 

karbonizuje za omezeného přístupu kyslíku a vzniká tak pyrolýzní plyn. Pyrolýzní plyn má 

vysokou výhřevnost. Plyn odchází z pyrolýzní komory do termoreaktoru. Ve speciálně 

tvarovaném šamotovém termoreaktoru s tangenciálně vestavěným podpůrným hořákem na 

zemní plyn se získaný pyrolýzní plyn regulovaně a přesně smísí se spalovacím vzduchem a 

následně je spálen při teplotě 900 – 1200˚C. 

 

 

Obr. 4: Termoreaktor, autor Nemocnic Znojmo 

 

Teplo spalin se využívá v parním výměníku THD – IVO 350 pro výrobu středotlaké 

páry. Výměník tepla neboli spalinový kotel je horizontálního provedení. Veškeré jeho 

příslušenství odpovídá normě ČSN 0706020. Z  výměníku tepla spaliny odcházejí o 

maximální teplotě 200 – 250˚C. Spaliny jsou odvedeny do chladící věže – výměníku spalin, 

který je umístěn před suchými filtry čištění spalin.  
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Obr. 5: Parním výměníku THD – IVO 350, autor Nemocnice Znojmo 

 

Spaliny jsou před vstupem do suchého filtru chlazeny ve výměníku tepla na 

požadovanou teplotu 175˚C. Výměník tepla je kombinován s deskovými výměníky tepla, aby 

bylo využito veškeré odpadní teplo ze spalování odpadů. 

 

 

Obr. 6 : Výměník tepla, autor Nemocnice Znojmo 
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První stupeň suchého filtru, který je v provedení s filtračními hadicemi, je umístěn za 

vstřikovacím chladičem spalin. První suchý filtr má za úkol předčistit spaliny. Ještě než 

spaliny vstoupí do prvního stupně suchého filtru je k nim přidávána pomocí dávkovací 

jednotky směs prachu a činidla z druhého stupně suchého filtru. Směs aditiv se tímto dostává 

do opakované reakce s kyselými složkami. Vápenný hydrát je aditivum, které zlepšuje čištění 

a odlučovací schopnost filtračních hadic. Vápenný hydrát reaguje na filtračních plochách 

s kyselými složkami spalin jako jsou SO2, HCl, HF, NOx. Aktivní uhlí adsorbuje těžké kovy i 

v plynné fázi, dioxiny a furany. Celá filtrační skříň je zhotovena z ocelového plechu a 

filtračními prvky jsou filtrační hadice s teflonovou membránou. Za účelem automatické 

regenerace filtru jsou filtrační hadice čištěny v intervalech po řadách pomocí impulsů 

tlakového vzduchu. Směs prachu a aditiva se usazuje ve spodní sběrné části tělesa filtru. 

Odtud je vynášena do prachového zásobníku a následně se ukládá na příslušnou skládku. Na 

filtračních hadicích se  odlučuje celé  spektrum zrn  částicového  aerosolu  až  do  velikosti  0, 

1 µm. Hrubé částice jsou odlučovány ihned po vstupu do filtračního prostoru prostřednictvím 

změny směru proudění.  

 

Chemické reakce aditiv a škodlivin:  

• Ca( OH)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 H2O 

• Ca( OH)2 + SO2 + H2O → CaSO3 + ½ H2O + 3/2 H2O 

• Ca( OH)2 + SO2 + H2O + ½ O2 → CaSO4 + H2O 

• Ca( OH)2 + 2HF → CaF2 + 2 H2O   
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Obr. 7: Suchý filtr č. 1, autor Nemocnice Znojmo 

 

Druhý stupeň suchého filtru je umístěn za prvním stupněm a je tvořen filtračními 

hadicemi. Jeho úkolem je konečné vyčištění předčištěných spalin od škodlivin, tak aby byly 

splněny emisní limity ve spalinách. Tento druhý suchý filtr je rovněž tvořen filtračními 

hadicemi s teflonovou membránou. Než vstoupí  spaliny do druhého stupně suchého filtru je 

k nim dávkována směs vápenného hydrátu a aktivního uhlí. Vápenný hydrát reaguje na 

filtračních plochách s kyselými složkami spalin a zároveň zlepšuje odlučovací schopnost 

filtračních hadic. Touto chemickou reakcí je zajištěno vlastní čištění spalin. Dioxiny, furany a 

těžké kovy adsorbuje aktivní uhlí. Filtrační skříň je zhotovena stejně jako skříň prvního 

suchého filtru. Čištění druhého stupně suchého filtru probíhá stejně jako u prvního stupně 

suchého filtru. Směs prachu a aditiv, která vzniká ve druhém stupni suchého filtru, není ještě 

zcela zreagovaná a proto může být využita pro další reakci se škodlivinami ve spalinách. Tato 

směs je odebírána ze spodní sběrné části tělesa filtru a pomocí dávkovací jednotky je 

přidávána do proudu spalin před vstupem do prvního stupně suchého filtru. Takto je zajištěna 

delší doba kontaktu aditiva se spalinami, prodlouží se reakční čas a využití aditiva se 
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optimalizuje. Odlučuje se celé spektrum zrn částicového aerosolu až do 0, 1 µm na ploše 

filtračních hadic.  

 

 

Obr. 8: Suchý filtr č. 2, autor Nemocnice Znojmo 

 

Provoz filtrů je zcela automatický a jeho řízení je propojeno s provozem spalovací 

jednotky a kontinuálním měřením vypouštěných emisí.  

Za suchými filtry je umístěn radiální spalinový ventilátor. Ventilátor zajišťuje odtah 

spalin ze spalovací části přes výměník tepla, zařízením na čištění spalin a komínem do 

ovzduší. Otáčky spalinového ventilátoru jsou regulovány v závislosti na podtlaku ve spalovací 

komoře pomocí frekvenčního měniče. Přes odtahový ventilátor spalin je napojen komín. 

Komín vysoký 45 m je z nerez materiálu v délce 15 m na něj navazuje komín z polypropylenu 

o průměr 400 mm. Stojí na kovové konstrukci a na kovovém plášti komína kotelny. Pro 

nouzový provoz spalovny je namontován také nouzový komín. Komín je z nerez materiálu o 

výšce 16 m a průměru 150 mm. 
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Obr. 9: Radiální spalinový ventilátor, Nemocnice znojmo 

 

Měřící místo jednorázového autorizovaného měření emisí se nachází na svislé části 

komína před odtahovým ventilátorem. Toto místo je přístupné z podlahy ve výšce 2 m. 

Odběrné místo kontinuálního měření se nachází na vodorovném potrubí před odtahovým 

ventilátorem ve výšce 3,5 m na první plošině. Kontinuálně se měří tyto veličiny O2, TOC, 

HCl, CO, NO, SO2, H2O, TZL. Aktuální hodnoty těchto veličin sledují a kontrolují pracovníci 

spalovny po celou dobu spalovacího cyklu. Pokud dojde k výpadku kontinuálního měření, 

musí být cyklus spalování ukončen.  
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Obr. 10: Kontinuální měření, autor Nemocnice Znojmo 

 

Po ukončení spalovacího cyklu je nutné pyrolýzní komoru odpopelnit. Nejdříve se 

odstraní studený popel a následně je pyrolýzní komora vyčištěna pomocí odpopelňovacího 

zařízení a průmyslového vysavače. Pokud je zařízení v provozu, je zakázáno otevírat dveře 

pyrolýzní komory. Do pyrolýzní komory se nesmí vstupovat, pokud je popel žhavý.  

 

3. 4. 1. Dávkovací nádrže aditiv 

Aditiva jsou dávkována z tzv. big – begů. Tyto dávkovací vaky jsou zavěšeny 

v ocelových rámech. Dávkovací vaky slouží pro udržení zásob aditiv a jejich snadné 

dávkování do proudu spalin. Aditiva se dávkují do proudu spalin pomocí dávkovacích 

jednotek - turniketů. Dávkovací nádrže jsou dvě. Jedna je určena pro vápenný hydrát a druhá 

pro aktivní uhlí nebo sorbalit. Dávkování vápenného hydrátu se řídí podle kontinuálního 

měření, konkrétně podle hodnoty HCl. Aktivní uhlí se přidává pro odlučování dioxinů, furanů 

a těžkých kovů. Množství aktivního uhlí, které se přidává do proudu spalin je nastaveno dle 
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údajů dodavatele. Toto nastavení je však možno měnit a to zejména dle výsledků 

jednorázového měření emisí. 

 

 

Obr. 11: Dávkovací nádrže aditiv, autor Nemocnice Znojmo 

 

3. 4. 2. Podpůrné palivo 

Ve spalovně se používá jako podpůrné palivo zemní plyn. Základní složku plynu tvoří 

z 98% metan. Zemní plyn není jedovatý a je lehčí než vzduch. Zemní plyn nemá chuť, 

zápach, barvu a jeho přítomnost nelze vnímat lidskými smysly. Z tohoto důvodu se do 

zemního plynu přidává merkaptan. Merkaptan je látka s pronikavým zápachem a její přidání 

do zemního plynu se nazývá odorizace plynu.   

 

3. 5. Údržba a revize 

Pravidelnou údržbu a revizi mohou provádět pracovníci obsluhy, údržbáři a revizní 

technici. Údržba čistí jednou měsíčně mechanicky kotle a to vždy po odstavení do studené 

zálohy na straně spalin. Pracovníci obsluhy doplňují ucpávky armatur, dotahují šrouby těsnění 

a provádějí práce určené místním provozním řádem, vedoucím spalovny a energetikem. Při 

čištění kotle se odstraňují všechny nánosy a usazeniny. Jakmile kotel vychladne, otevřou se 
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jeho zadní dveře a vyčistí se plamenec a vratná komora.  Následuje čištění žárových trubek 

pomocí kruhových kartáčů s tyčí s prodlužovacími díly. Čištění výhřevných ploch kotle ze 

strany vody se provádí mechanicky nebo chemicky. Čištění kotle se provádí ihned po 

vypuštění vodního obsahu. Mechanické čištění se provádí proplachováním proudem vody 

čistícími otvory až dojde k úplnému odstranění pevných nánosů. Chemické čištění provádí 

odborný podnik. Pokud se do tělesa kotle dostane mastnota musí se provést jeho alkalické 

vyvaření. Uvnitř parního kotle se může používat k osvětlení i pro motorické ruční spotřebiče 

pouze elektrické zařízení s napětím stanovené normou ČSN 34 10 10. Uvnitř tlakového kotle 

mohou pracovat pracovníci, kteří jsou řádně poučeni a zapracováni. Nezapracovaný 

pracovník může pracovat pouze pod dohledem zapracovaného pracovníka. Pracovníci 

spalovny odpovídají za přípravu parního kotle k provozní revizi, vnitřní revizi, tlakové 

zkoušce a zkoušce těsnosti. Parní kotel může být provozován pouze tehdy, má – li topič 

topičský průkaz IV. třídy spolu s doplňkovou zkouškou na plynné topení a doplňkovou 

zkoušku z obsluhy vodního hospodářství a odpadního tepla. Pro obsluhu spalovny je vždy 

určena směna, která se skládá z vedoucího topiče a topiče. Pro obsluhu veškerého zařízení 

spalovny i s jejím příslušenstvím je nutné dodržovat provozní přepisy danými výrobcem 

zařízení a následně normami ČSN 07 07 10, ČSN 07 07 11, ČSN 07 07 41 a také Místním 

provozním řádem. 

Revizní technici provádějí kontrolu kotlů, plynu a elektrických zařízení, teploměrů, 

manometrů a manostatů. Dále provádí provozní revize spalovny a přezkoušení topičů. Revizní 

technici provádějí tyto kontroly dle stanoveného harmonogramu.  

Obsluha zařízení provádí kontrolu suchých praček a zařízení HOVAL. U suchých 

praček průběžně kontroluje dávkovací turnikety, chod vysavače odprašku, vyhřívání suchých 

filtr ů a tlak vody pro chladící věže. Jednou týdně se provádí kontrola a údržba vnitřních stěn 

suchých filtrů a stavu potrubí, které je mezi filtry. Rukávce suchých filtrů se kontrolují jednou 

do měsíce. U zařízení HOVAL se denně čistí podávací zařízení a odpopelňuje se primární 

komora. Obsluha spalovny kontroluje těsnění hlavních dveří, chlazení komory, těsnost roštů 

v komoře, terciární klapku vzduchu, funkci hořáků, vstřikování vody do podávacího zařízení a 

funkci komínové klapky. Dále obsluha provádí týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční kontroly, 

které jsou stanoveny Místním provozní řádem.  

Firma Schiestl spol. s. r. o. provádí seřízení hořáků spalovny a spalovacího procesu 2x 

ročně.  
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3. 6. Mimořádné provozní podmínky 

Havárií spalovacího zařízení HOVAL se rozumí nouzový provoz zařízení, který 

nepřesahuje dobu 20 minut. V této době jsou spaliny vypouštěny nouzovým komínem a nelze 

provozovat suchou pračku spalin nebo došlo k poruše některého z hořáků a není dodržena 

teplota v termoreaktoru. Pyrolýzní spalovací zařízení HOVAL zabezpečuje plně automatický 

provoz s automatickým přechodem na mimořádné provozní podmínky v případě jakékoliv 

poruchy.  

Mimořádný provoz může nastat v těchto případech:  

• nedostatečný odběr vyrobeného tepla – páry 

• výpadek elektrického proudu 

• zvýšení tlakové ztráty ve filtrech 

• zanesení filtračních hadic  

• v případě porušení odtahového ventilátoru spalin, hořáků, rukávců filtrů, dávkování 

chemikálií, pneumatických ventilů, vynašeče odprašku, tlakové stanice vody, 

napájecích čerpadel kotle, elektrického ovládání filtru, čistící stanice vzduchu, 

primárních a sekundárních ventilátorů  

• porušení přenosu dat 

 

V těchto případech je spalovací proces automaticky zastaven a spaliny jsou 

vypouštěny do atmosféry nouzovým komínem mimo výměník a pračku. Délka doby 

mimořádného spalovacího provozu nepřesahuje čtyři hodiny. Obsluha spalovny zjistí 

kontrolou řídícího panelu příčinu chyby. Pokud je porucha odstranitelná, neprodleně ji 

odstraní nebo zajistí její odstranění. Eliminování těchto havarijních stavů je technicky 

zajištěno a musí být provozně velmi zodpovědně sledováno. Jestliže nastane výpadek 

elektrického proudu je zajištěno napojení na náhradní zdroj elektrické energie. Po dobu úniku 

spalin nouzovým komínem je automaticky přisáván vzduch přirozeným tahem přes směšovací 

šamotový díl, který je umístěn před komínovou klapkou. Ochlazení kouřových plynů, které 

odcházejí nouzovým komínem, je zajištěno snížením teploty spalin na 350 – 450 ˚C. 
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Maximální teplota vypouštěných spalin může být 550 ˚C. Množství přisávaného vzduch ke 

spalinám by mělo být v poměru 2: 1. Teplota spalin se reguluje a její hodnoty jsou 

signalizovány na ovládacím panelu. Pokud nastane výpadek odtahového ventilátoru spalin, 

automaticky dojde k otevření komínové klapky. U všech poruch může dojít k překročení 

emisních limitů vypouštěných do ovzduší. V případě překročení emisních limitů musí být 

vypracován protokol o překročení emisních limitů vypouštěných do ovzduší.  

 

4. Odběr vzorků  

Správné provedení odběru vzorků je velmi důležité, přejeme – li si získat spolehlivé 

informace o kvalitě, vlastnostech a složení vzorkovaného materiálu. Způsob odběru vzorků ve 

velké míře ovlivňuje kvalitu prováděných analýz. Správný odběr vzorků je nutný pro 

poskytnutí reprezentativních vzorků laboratoři, která zodpovídá za provedení veškerých 

analýz. Při odběrech vzorků je velmi důležité správně zaznamenat přesné místo odběru 

vzorku a viditelně jednotlivé vzorky označit. 

 

4. 1. Odběr vzorku upotřebeného aktivního uhlí z čištění spalin 

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin je odpad, který vzniká při procesu čištění 

spalin. Dle katalogu odpadů má tento odpad katalogové číslo 19 01 10, kategorie N, 

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin. Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin je homogenní 

materiál šedobílé barvy, který voní po vápnu. Vzorek jsem odebrala pomocí vzorkovací 

lopatky do vzorkovacího plastového kbelíku ze shromažďovacího kontejneru, který se 

nachází v prostoru spalovny. Odběr vzorku jsem provedla dne 9. října 2009 ve 13 hodin ze 

shromažďovacího kontejneru na upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin, který je umístěn 

v prostoru spalovny. 

4. 2. Odběr vzorku popela a strusky obsahujícího nebezpečné látky 

Jedná se o odpad, který vzniká při spalování odpadů ve spalovně nebezpečných 

odpadů. Jeho katalogové číslo je 19 01 11, kategorie N, Popel a struska obsahující nebezpečné 

látky podle katalogu odpadů. Popel a struska obsahující nebezpečné látky je směs pevných 

kousků a prachu, která vzniká po spálení odpadu. Tento odpad má šedobílou barvu a zapáchá 

po spálenině. Vzorek popela a strusky jsem odebrala do vzorkovacího kbelíku vzorkovací 
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lopatkou ze shromažďovacího kontejneru na popel a strusku obsahující nebezpečné látky, 

který je umístěn v prostoru spalovny. Vzorek jsem odebrala dne 9. října ve 13 hodin ze 

shromažďovacího kontejneru na popel a struska obsahující nebezpečné látky, který je umístěn 

v prostoru spalovny. 

 

4. 3. Příprava vzorků pro analýzu 

Pro analýzu jsem si připravila čtyři 100 g vzorky. První dva z odběru upotřebeného 

aktivního uhlí z čištění spalin a druhé dva z odběru popele a strusky obsahující nebezpečné 

látky. První dva vzorky z každého odběru jsem upravila bakteriálním loužením, druhé dva 

jsem nechala v původním stavu. Analýzu jsem prováděla na všech čtyřech vzorcích podle 

přílohy č. 2 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání  odpadů na skládky a 

jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Své čtyři vzorky jsem si pro lepší orientaci označila pomocí číslic. 

Označení vzorků: 

• Vzorek č. 1   Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin bez loužení 

• Vzorek č.2   Popel a struska obsahující nebezpečné látky bez loužení 

• Vzorek č. 3  Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin po loužení 

• Vzorek č. 4   Popel a struska obsahující nebezpečné látky po loužení 

 

5. Bakteriální loužení 

Základem bakteriálního loužení je bioaktivita bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Tyto bakterie jsou schopny přeměnit kovové sloučeniny za přítomnosti síry na lépe rozpustné 

sírany. Vzorek, který je podroben loužení musí mít zrnitost 100 % pod 0, 5 mm. Jako 

aktivační médium se používá médium Silverman 9K. Optimální teplota loužení se pohybuje 

v rozmezí 26 – 30 ˚C a požadovaná hodnota pH je 1, 8 – 2, 0. Bakteriální loužení je možné 

v budoucnu využít pro detoxikaci a odstranění kovů z průmyslových odpadů.   

Bakteriální loužení jsem prováděla v Erlenmayerových baňkách za neustálého 

promíchávání a při laboratorní teplotě. Vzorek upotřebeného aktivního uhlí z čištění spalin a 
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vzorek popela a strusky obsahující nebezpečné látky přichází do styku s médiem a bakteriemi 

v laboratorních baňkách. Celý proces probíhal po dobu jednoho měsíce za neustálého 

probublávání, čímž se dosáhlo lepšího nasycení celé suspenze vzduchem.  

Bakterie, které jsem použila pro bakteriální loužení se nazývají Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Tyto bakterie se vyskytují v kyselých důlních vodách. Rod Thiobacillus paří do 

čeledi Thiobacteriaceae spolu s dalšími rody a tato čeleď patří do rodu Pseudomonales. 

Bakterie jsou drobné tyčinky a jsou gramnegativní. Acidithiobacillus ferrooxidans je striktně 

aerobní, chemolitotrofní mikroorganismus, který získává energii oxidací anorganických 

sloučenin. Hlavním energetickým substrátem pro tyto bakterie je Fe2+. CO2 z atmosféry 

využívá Acidithiobacillus ferrooxidans pro zdroj uhlíku. Zdrojem dusíku je pro tyto bakterie 

pouze amonná sůl. Ke svému růstu potřebují také určitou koncentraci fosforu. 

Jako aktivační médium jsem použila médium Silverman 9K. Připravila jsem si 5l 

tohoto média v tomto složení. 

Médium Silverman 9K: 

• 10 g Síranu amonného 

• 0, 5 g Chloridu draselného 

• 2, 5 g Hydrogenfosforečnanu draselného 

• 0, 0 5g Dusičnanu vápenatého 

• 2, 5 g Heptahydrát síranu hořečnatého 

• 3 500 ml destilované vody  
 
 

Výše uvedené přísady jsem důkladně smíchala a promíchala v jedné baňce. 

  

• 10 ml 0, 5 mol. l.−1 kyseliny sírové 

• 200 g Heptahydrát síranu železnatého 

• 1 500 ml destilované vody 

 

Výše uvedené tři přísady jsem smíchala v druhé baňce. Promíchávala jsem je pomocí 

skleněné tyčinky, dokud se úplně nerozpustily.  
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Tyto dvě suspenze jsem nakonec smíchala dohromady do jedné velké baňky a tím 

jsem získala potřebné médium Silverman 9K. 

Poté jsem 100 g vzorek upotřebeného aktivního uhlí z čištění spalin vložila do baňky o 

objemu 2 l a následně jsem k němu přilila 1 l média Silverman 9K a 0, 2 l bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Do druhé baňky, také o objemu 2 l, jsem dala 100 g 

naváženého vzorku popela a strusky obsahující nebezpečné látky. K němu jsem rovněž přilila 

0, 2 l bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a 2 l média Silverman 9K. Následně jsem 

upravila pH pomocí kyseliny sírové na požadovanou hodnotu 1, 8 – 2, 0. Obě laboratorní 

baňky jsem postavila na klidné místo v laboratoři a vložila do nich provzdušňovací zařízení a 

hrdla baněk jsem přikryla proděravěným alobalem. Každý den jsem prováděla kontrolu pH 

obou suspenzí, aby se pohybovalo v doporučených hodnotách 1, 8 – 2, 0 a zároveň kontrolu 

hladiny suspenze. Při poklesu hladiny jsem přidala destilovanou vodu spolu s médiem a 

bakteriemi, abych zachovala požadované podmínky a současně tak i obohatila suspenzi. 

Loužení probíhalo po dobu 4 týdnů. Po této době jsem odstranila z baněk 

provzdušňovací zařízení a nechala vzorky usadit. Po ustání a usazení vzorku jsem obsah 

baněk přefiltrovala přes filtrační papír. Na filtračním papíru jsem zachytila tuhé částice 

vzorku, které jsem promývala nejdříve kyselinou chlorovodíkovou a poté destilovanou vodou, 

abych dosáhla neutrálního pH vzorku. Tuhý vzorek zachycený na filtračním papíře jsem po 

promývání vložila do sušičky. Takto usušený vzorek popela a strusky obsahující nebezpečné 

látky a vzorek upotřebeného aktivního uhlí z čištění spalin po loužení jsem měla připravené 

na další analýzy.  

 

6. Rozbor vzorků 

Vzorek popela a strusky obsahující nebezpečné látky a vzorek upotřebeného aktivního 

uhlí z čištění spalin byl podroben analýzám podle přílohy č. 2 (Vyluhovatelnost a třídy 

vyluhovatelnosti) k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání  odpadů na 

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

podrobnostech nakládání s odpady. V příloze č. 6 je znázorněna vyluhovatelnost a třídy 

vyluhovatelnosti. Vzorky popela a strusky obsahující nebezpečné látky a upotřebené aktivní 

uhlí z čištění spalin, které jsem bakteriálně loužila a následně sušila byly také podrobeny 

stejné analýze jako předchozí dva vzorky. U každého vzorku se stanovilo pH a rozpuštěné 

látky. Pro stanovení jednotlivých prvků byly použity metody plamenové AAS, 
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elektrotermické AAS a metodu ICP – AES. Rtuť byla stanovena pomocí analyzátoru AMA 

254 a fenoly ve vodách byly stanoveny spektrometricky. Prvky stanovené podle jednotlivých 

metod jsou znázorněny v tabulce č. 1: Metody stanovení jednotlivých prvků. Analýza vzorků 

se prováděla v laboratořích Ústavu nanotechnologií Vysoké školy báňské – technické 

univerzity Ostrava podle technických norem pro analytická stanovení dle přílohy č. 12 

k vyhlášce č. 294/2005 Sb. V příloze č. 7 jsou uvedeny technické normy pro analytická  

stanovení. 

 

Tabulka č. 1: Metody stanovení jednotlivých prvků 

Prvky Metoda 
Cd, Ni, Pb, Zn Plamenová AAS 
As, Mo, Se, Sb Elektrotermická AAS 
Hg AMA 254 
Ba, Cr, Cu, Zn ICP - AES 
Fenoly Spektrometricky 

 

 

6. 1. Analýza vzorku č. 1  

Vzorek č. 1 tedy upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin, na kterém jsem neprováděla 

bakteriální loužení, byl podroben podrobné analýze. U tohoto vzorku se nejdříve stanovila 

vlhkost. Hodnota vlhkosti vzorku č. 1 je zapsána v tabulce č. 2: Vlhkost vzorku č. 1. 

 

Tabulka č. 2 : Vlhkost vzorku č.1 

číslo vzorku   1 

parametr     jednotka výsledek nejistota 

Vlhkost (105°C) hmot. % 2,35 0,12 

 

Po stanovení vlhkosti byly stanoveny jednotlivé prvky (Cd, Ni, Pb, Zn, As, Mo, Se, 

Sb, Hg, Ba, Cr, Cu, Zn), fluoridy, chloridy, sírany, fenoly, rozpuštěné látky a také pH vzorku. 

Tyto hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č. 3: Analýza výluhu vzorku č. 1. 
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Tabulka č. 3: Analýza výluhu vzorku č. 1 

číslo vzorku  1 třída vyluhovatelnosti 
parametr     jednotka výsledek nejistota III 

pH - 11,7 0,3   
RL mg/l 87500 2620 10 000 
Fenolový index mg/l < 0,05     
Fluoridy mg/l < 300   50 
Chloridy mg/l 39400 8670 2500 
sírany mg/l 852 154 5000 
As mg/l < 0,01   2,5 
Ba mg/l 4,06 0,17 30 
Cd mg/l < 0,005   0,5 
Cr celkový mg/l < 0,06   7 
Cu mg/l 0,17 0,01 10 
Hg mg/l 0,025 0,002 0,2 
Ni mg/l < 0,03   4 
Pb mg/l 31 2 5 
Sb mg/l 0,032 0,007 0,5 
Se mg/l 0,025 0,004 0,7 
Zn mg/l 15,5 0,8 20 
Mo mg/l 0,12 0,03 3 

 

 

Výsledné hodnoty jsem porovnávala s příslušnou legislativou (sloupeček: třída 

vyluhovatelnosti). Hodnoty, které jsou označeny červeně překračují nejvýše přípustné 

hodnoty stanovené vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., jsou to rozpuštěné látky, chloridy a 

olovo.  

 

6. 2. Analýza vzorku č. 2 

Jedná se o vzorek popela a strusky obsahující nebezpečné látky. Tento vzorek nebyl 

podroben před touto analýzou bakteriálnímu loužení. Vzorek č. 2 byl analyzován podle 

vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. Nejdříve byla stanovena vlhkost vzorku, která je znázorněna 

v tabulce č. 4: Vlhkost vzorku č. 2. 

 

Tabulka č. 4: Vlhkost vzorku č. 2 

číslo vzorku   2 

parametr     jednotka výsledek nejistota 

Vlhkost (105°C) hmot. % 0,45 0,03 
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Následně byla stanovena hodnota pH a poté rozpuštěné látky, fenolový index, 

fluoridy, chloridy, sírany a jednotlivé prvky. Tyto hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č. 5: 

Analýza výluhu vzorku č. 2. 

 

Tabulka č. 5: Analýza výluhu vzorku č. 2 

číslo vzorku  2 třída vyluhovatelnosti 
parametr     jednotka výsledek nejistota III 

pH - 11,7 0,3   
RL mg/l 8750 263 10 000 
Fenolový index mg/l < 0,05     
Fluoridy mg/l < 100   50 
Chloridy mg/l 4520 995 2500 
sírany mg/l 205 37 5000 
As mg/l < 0,01   2,5 
Ba mg/l 21,2 0,9 30 
Cd mg/l < 0,005   0,5 
Cr celkový mg/l 0,33 0,02 7 
Cu mg/l < 0,06   10 
Hg mg/l < 0,001   0,2 
Ni mg/l < 0,03   4 
Pb mg/l 0,09 0,01 5 
Sb mg/l 0,013 0,003 0,5 
Se mg/l 0,012 0,002 0,7 
Zn mg/l 1,04 0,06 20 
Mo mg/l 0,16 0,04 3 

 

 

Hodnoty zapsané v tabulce č. 5: Analýza výluhu vzorku č. 2 jsem porovnávala 

s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. (sloupeček: třída vyluhovatelnosti). U tohoto vzorku, který 

nebyl podroben bakteriálnímu loužení byla překročena nejvýše přípustná hodnota stanovená 

vyhláškou pouze jednou hodnotou. Jedná se o chloridy, které jsou v tabulce č. 5: Analýza 

výluhu vzorku č. 2 označeny červenou barvou.  

 

6. 3. Analýza vzorku č. 3 

Vzorek č. 3 je vzorek upotřebeného aktivního uhlí z čištění spalin, který se loužil po 

dobu čtyř týdnů. Po ukončení loužení a následném usušení byl vzorek podroben analýze. U 

tohoto vzorku nebyla stanovena vlhkost. Stanovovalo se pouze pH, rozpuštěné látky, fenolový 

index, fluoridy, chloridy, sírany a jednotlivé prvky (Cd, Ni, Pb, Zn, As, Mo, Se, Sb, Hg, Ba, 
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Cr, Cu, Zn). Hodnoty stanovené analýzou jsou zaznamenány v tabulce č. 6: Analýza výluhu 

vzorku č. 3. 

 

Tabulka č. 6: Analýza výluhu vzorku č. 3 

číslo vzorku  3 třída vyluhovatelnosti 
parametr     jednotka výsledek nejistota III 

pH - 3,75 0,08   
RL mg/l 2210 67 10 000 
Fenolový index mg/l < 0,05     
Fluoridy mg/l < 1   50 
Chloridy mg/l 26 6 2500 
sírany mg/l 1470 265 5000 
As mg/l < 0,01   2,5 
Ba mg/l 0,06 0,01 30 
Cd mg/l 0,011 0,001 0,5 
Cr celkový mg/l < 0,03   7 
Cu mg/l 0,1 0,01 10 
Hg mg/l < 0,001   0,2 
Ni mg/l < 0,02   4 
Pb mg/l 0,84 0,04 5 
Sb mg/l < 0,01   0,5 
Se mg/l < 0,01   0,7 
Zn mg/l 5,52 0,28 20 
Mo mg/l < 0,01   3 

 

 

Všechny hodnoty, které byly u tohoto vzorku stanoveny, splňují požadavky stanovené 

vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. (sloupeček: třída vyluhovatelnosti). 

 

6. 4. Analýza vzorku č. 4 

Důkladné analýze byl podroben také vzorek č. 4 tedy popel a struska obsahující 

nebezpečné látky. Tento vzorek se nejdříve bakteriálně loužil po dobu čtyř týdnů a následně 

byl vysušen. Na takto připraveném vzorku byly prováděny analýzy. Jedná se o stanovení pH, 

rozpuštěných látek, jednotlivých prvků, chloridů, fluoridů, síranů a fenolového indexu. 

Hodnoty, které byly stanoveny jednotlivými analýzami jsou znázorněny v tabulce č. 7: 

Analýza výluhu vzorku č. 4.  
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Tabulka č. 7: Analýza výluhu vzorku č. 4      

číslo vzorku  4 třída vyluhovatelnosti 
parametr     jednotka výsledek nejistota III 

pH - 4,26 0,09   
RL mg/l 2350 71 10 000 
Fenolový index mg/l < 0,05     
Fluoridy mg/l < 1   50 
Chloridy mg/l 16,1 3,6 2500 
sírany mg/l 1460 264 5000 
As mg/l < 0,01   2,5 
Ba mg/l < 0,05   30 
Cd mg/l < 0,005   0,5 
Cr celkový mg/l < 0,03   7 
Cu mg/l 0,1 0,01 10 
Hg mg/l < 0,001   0,2 
Ni mg/l 0,03 0,01 4 
Pb mg/l 0,08 0,01 5 
Sb mg/l < 0,01   0,5 
Se mg/l < 0,01   0,7 
Zn mg/l 4,41 0,23 20 
Mo mg/l < 0,01   3 
 

   

Jednotlivé hodnoty zaznamenané v tabulce č. 7: Analýza výluhu vzorku č. 4 jsem porovnala 

s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. (sloupeček: třída vyluhovatelnosti). Stanovené výsledky 

nepřekračují povolené limity dané touto vyhláškou.  
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7. Závěr     

Po podrobení jednotlivých vzorků analýze a získání požadovaných hodnot jsem 

vzorky porovnala mezi sebou. Nejprve jsem porovnala vzorek č. 1 se vzorkem č. 3 tedy 

upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin bez loužení a upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 

po loužení. Jednotlivé výsledné hodnoty jsem znázornila v tabulce č. 8: Porovnání vzorku č. 1 

se vzorkem č. 3.  

 

Tabulka č. 8: Porovnání vzorku č. 1 se vzorkem č. 3 

číslo vzorku  1 3 
třída 

vyluhovatelnosti 
parametr     jednotka výsledek nejistota výsledek nejistota III 

pH - 11,7 0,3 3,75 0,08   
RL mg/l 87500 2620 2210 67 10 000 
Fenolový index mg/l < 0,05   < 0,05     
Fluoridy mg/l < 300   < 1   50 
Chloridy mg/l 39400 8670 26 6 2500 
sírany mg/l 852 154 1470 265 5000 
As mg/l < 0,01   < 0,01   2,5 
Ba mg/l 4,06 0,17 0,06 0,01 30 
Cd mg/l < 0,005   0,011 0,001 0,5 
Cr celkový mg/l < 0,06   < 0,03   7 
Cu mg/l 0,17 0,01 0,1 0,01 10 
Hg mg/l 0,025 0,002 < 0,001   0,2 
Ni mg/l < 0,03   < 0,02   4 
Pb mg/l 31 2 0,84 0,04 5 
Sb mg/l 0,032 0,007 < 0,01   0,5 
Se mg/l 0,025 0,004 < 0,01   0,7 
Zn mg/l 15,5 0,8 5,52 0,28 20 
Mo mg/l 0,12 0,03 < 0,01   3 

  

 

U vzorku č. 1 byly překročeny limity stanovené vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. 

Překročeny byly tři parametry a to rozpuštěné látky, chloridy a olovo (tyto parametry jsou 

vyznačeny červenou barvou v tabulce č. 8). Jedná se o parametry, které mají negativní vliv na 

životní prostředí i lidské zdraví. Hodnoty ostatních měřených parametrů splňují požadované 

limity. U vzorku č. 3, který byl podroben bakteriálnímu loužení, výsledné hodnoty splňují 

limity stanovené vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. Při porovnání jednotlivých parametrů jsou 

hodnoty vzorku č. 3 mnohonásobně nižší až na parametr sírany (tento parametr je vyznačen 
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modrou barvou v tabulce č. 8). Vzrůst této hodnoty je způsoben enzymatickým systémem 

baktarií Acidithiobacillus ferrooxidans, které oxidují sulfidové ionty na sírany. 

Následně jsem porovnávala vzorek č. 2 se vzorkem č. 4. Jedná se o vzorky popela a 

strusky obsahující nebezpečné látky bez loužení a po loužení. Naměřené výsledné hodnoty 

jsem znázornila v tabulce č. 9: Porovnání vzorku č. 2 se vzorkem č. 4. 

 

Tabulka č. 9: Porovnání vzorku č. 2 se vzorkem č. 4 

číslo vzorku  2 4 
třída 

vyluhotelnosti 
parametr     jednotka výsledek nejistota výsledek nejistota III 

pH - 11,7 0,3 4,26 0,09   
RL mg/l 8750 263 2350 71 10 000 
Fenolový index mg/l < 0,05   < 0,05     
Fluoridy mg/l < 100   < 1   50 
Chloridy mg/l 4520 995 16,1 3,6 2500 
sírany mg/l 205 37 1460 264 5000 
As mg/l < 0,01   < 0,01   2,5 
Ba mg/l 21,2 0,9 < 0,05   30 
Cd mg/l < 0,005   < 0,005   0,5 
Cr celkový mg/l 0,33 0,02 < 0,03   7 
Cu mg/l < 0,06   0,1 0,01 10 
Hg mg/l < 0,001   < 0,001   0,2 
Ni mg/l < 0,03   0,03 0,01 4 
Pb mg/l 0,09 0,01 0,08 0,01 5 
Sb mg/l 0,013 0,003 < 0,01   0,5 
Se mg/l 0,012 0,002 < 0,01   0,7 
Zn mg/l 1,04 0,06 4,41 0,23 20 
Mo mg/l 0,16 0,04 < 0,01   3 

 

  

Výsledné hodnoty vzorku č. 2 popel a struska obsahující nebezpečné látky, který nebyl 

podroben bakteriálnímu loužení, pouze v jednom parametru nesplňuje limity stanovené 

vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., a to parametr chloridy (tento parametr je vyznačen červenou 

barvou v tabulce č. 9). Tento parametr je překročen o 2 020 mg/ l. Výsledné naměřené 

hodnoty vzorku č. 4, který byl podroben bakteriálnímu loužení, splňuje všechny limity 

stanovené vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. Při porovnávání jednotlivých parametrů jsou 

výsledné hodnoty vzorku č. 4 mnohonásobně nižší než u vzorku č. 2. Jediný parametr, který 

vzrostl jsou sírany ( tento parametr je vyznačen modrou barvou v tabulce č. 9). Tento 

parametr vzrostl z důvodu enzymatického systému bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, 

které oxidují sulfidové ionty na sírany.  
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 Vlivem bakteriálního loužení vzorku č. 3 a vzorku č. 4 jsou výsledné naměřené 

hodnoty mnohonásobně nižší než u vzorků č. 1 a č. 2. Výsledné parametry vzorků, které byly 

podrobeny bakteriálnímu loužení splňují limity stanovené  vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. 

Všechny naměřené parametry mnohonásobně poklesly až na jediný. Jedná se o parametr 

sírany. Tento parametr se zvýšil díky enzymatickému systému bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans, ale i přes toto navýšení je splněn limit stanovený vyhláškou MŽP č. 294/2005 

Sb. Při porovnávání výsledných hodnot jsem zjistila, že bakteriální loužení je vhodné pro 

následnou úpravu odpadů ze spalovny nebezpečných odpadů Hoval Schiestel typ GG 14 

v Nemocnici Znojmo, příspěvkové organizaci. Vlivem bakteriálního loužení výrazně poklesla 

koncentrace škodlivin ve vzorcích a byla tak snížena i rizika těchto odpadů. Do budoucna 

doporučuji odpad ze spalovny nebezpečných odpadů Hoval Schiestel typ GG 14 v Nemocnici 

Znojmo, příspěvkové organizaci bakteriálně loužit. Tím bude zajištěna minimalizace rizik 

dopadu těchto odpadů jak na životní prostředí tak i na lidské zdraví. Na druhou stranu je 

bakteriální loužení ekonomicky, pracovně i prostorově velice náročné. Z důvodu náročnosti 

bakteriálního loužení je pravděpodobně tato úprava odpadů ze spalovny nebezpečných 

odpadů nerealizovatelná.  
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Příloha č. 1: Plánek Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace [ 3 ] 
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Příloha č. 2: Seznam odpadů produkovaných Nemocnicí Znojmo, příspěvkovou organizací    
[ 3 ] 

   

Název odpadu dle katalogu odpadu 
Katalo-
gové číslo 
odpadu 

Kate-
gorie 
odpa-
du 

Nebez-
pečná 
vlast-nost 
odpadu 

Skupen-
ství 

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy obsahující nebezpečné látky 

03 01 04 N H3-B tuhá látka 

Piliny, hobliny. Odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 

03 01 05 O  
tuhá látka 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 01 11 N H3-A 
tuhá látka 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 
11 

08 01 12 O  
tuhá látka 

Odpadní odstraňovače barev a laků 08 01 21 N H3-A tuhá látka 
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 08 03 17 N H 6 tuhá látka 
Odpadní lepidla a těsnící mat. obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 09 N H3-B tuhá látka 

Vodné roztoky vývojek aktivátorů 09 01 01 N H5 kapalina 
Roztoky ustalovačů 09 01 04 N H5 kapalina 
Fotografický film a papír  obsahující stříbro nebo 
sloučeniny stříbra 

09 01 07 O  tuhá látka 

Nechlorované minerální motorové a převodové a 
mazací oleje 

13 02 05 N H 6 kapalina 

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 13 02 06 N H 6 kapalina 
Kaly z lapáků nečistot 13 05 03 N H 5 vlhká látka 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O  tuhá látka 
Plastové obaly 15 01 02 O  tuhá látka 
Dřevěné obaly 15 01 03 O  tuhá látka 
Kompozitní obaly 15 01 05 O  tuhá látka 
Směsné obaly 15 01 06 O  tuhá látka 
Textilní obaly 15 01 09 O  tuhá látka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné ( včetně sprejů) 

15 01 10 N H 4 tuhá látka 

Absorpční činidla, filtrační materiály, včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N H 4 tuhá látka 

Pneumatiky 16 01 03 O  tuhá látka 
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 16 02 11  N           H 13 tuhá látka  
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 16 02 13 N H6 tuhá látka 
Vyřazená zařízení bez nebezpečných  vlastností 16 02 14 O  tuhá látka 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

16 05 07 N H 6 tuhá látka 

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

16 05 08 N H 6 tuhá látka 

Keramické výrobky 17 01 03 O  tuhá látka 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O  tuhá látka 

Plasty 17 02 03 O  tuhá látka 
Železo a ocel 17 04 05 O  tuhá látka 
Ostré předměty mimo čísla 18 01 03 18 01 01 N H 9 tuhá látka 
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(Odpadům použitých ostrých předmětů se 
přiřazuje kategorie N odpad podle § 6 odst. 1 
písm. b) a § 6 odst. 2 zákona o odpadech 
především s ohledem na šíření infekce) 
Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv (kromě čísla 18 01 03) (pouze zbytky, které 
nejsou orgány a částmi těl a odpady, které nepodléhají  
režimu dle § 26 odstavce 13 zákona číslo 20/1966 Sb., 
o péči a zdraví lidu, dále prázdné krevní konzervy 
nebo vaky) 

18 01 02 O  tuhá látka 

Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou  kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
(veškeré odpady a materiály kontaminované krví, 
hnisem, tělními tekutinami, infekční agens, výměšky - 
např. jednorázové pleny, podložky, tampony a 
podobně) 

18 01 03 N H 9 tuhá látka 

Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno 
použití, jednorázové pleny apod. neznečištěné krví, 
hnisem, tělními tekutinami, infekčními agens) 

18 01 04 O  tuhá látka 

Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 18 01 06 N H 6 tuhá látka 
Nepoužitelná cytostatika 18 01 08 N H 6 tuhá látka 
Nepoužitelná léčiva - NZ 18 01 09 O  tuhá látka 
Pevné odpady z čištění odpadních plynů 19 01 07 N H13,H 14 tuhá  látka 
Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 19 01 10 N H8 tuhá látka 
Popel a struska obsahující nebezpečné látky 19 01 11 N H5 tuhá látka    
Shrabky z česlí 19 08 01 O  vlhká látka                  
Odpady z lapáku písku 19 08 02 O  vlhká látka 
Papír a lepenka 20 01 01 O  tuhá látka 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a vyvařoven 20 01 08 O  tuhá látka 
Vyřazené oděvy 20 01 10 O  tuhá látka 
Vyřazené textilní materiály 20 01 11 O  tuhá látka 
Sklo a skleněné obaly ( mimo podskupinu 15 01) 20 01 02 N H9 tuhá látka 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (například 
tonometry,  teploměry a podobně) 

20 01 21 N H6 tuhá látka 

Jedlý olej a tuk                20 01 25 O  kapalina 
Nepoužitelná léčiva od pac. veřejnosti 20 01 32 O  tuhá látka 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 
16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 netříděné  
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie, 
monočlánky 

20 01 33 N H6 tuhá látka     

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 
01 23 

20 01 35 N H6 tuhá látka 

 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení 
neuvedená pod čísly 200 121, 200 123 a 200 135 

20 01 36 O  tuhá látka 

Směsný komunální odpad                      20 03 01 O  tuhá látka   
Uliční smetky 20 03 03 O  tuhá látka 
Objemný odpad 20 03 07 O  tuhá látka 
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Příloha č. 3: Klasifikace odpadu pro přepravu podle ADR  
 
Dle klasifikace předpisu ADR se nebezpečný odpad katalogového čísla 18 01 03 

„Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem 

na prevenci infekce“ (např. krví nebo jinými tělními tekutinami kontaminovaný obvazový 

materiál, tampony, hygienické vložky, pleny – vše na bázi buničiny nebo textilu, 

medicínské a léčebné pomůcky na jedno použití – kanily, hadice, katetry) řadí jako 

UN 3291. 

Úplná klasifikace dle ADR zní – třída 6.2, UN 3291, klasifikační kód I3, oficiální 

pojmenování pro přepravu: ODPAD KLINICKY NESPECIFIKOVANÝ, J. N. nebo ODPAD 

(BIO) MEDICÍNSKÝ, J. N. nebo ODPAD MEDICÍNSKÝ REGULOVANÝ, J. N.  

Podrobnosti přepravy jsou uvedeny v Evropská dohodě o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route) ADR. 
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Příloha č. 4: Evidenční list [ 4 ] 
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Příloha č. 5: Seznam spalovaných odpadů. 

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky - 02 01 08 N H5 tuhá látka. 

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – 02 02 04 O tuhá látka. 

Kaly z číštění odpadních vod v místě jejich vzniku – 02 02 04 O tuhá látka. 

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky – 03 

01 05 N tuhá látka   

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 05 O 

tuhá látka 

Jiné dehty – 05 06 03 N H4 tuhá látka 

Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla – 07 01 10 N H5 tuhá látka 

Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla – 07 05 10 N H5 tuhá látka 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky – 08 01 

11 N H3 – A tuhá látka 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 – 08 02 01  O tuhá látka 

Odpadní práškové barvy 08 02 01 O tuhá látka 

Odpadní odstraňovače barev a laků – 08 01 21 N H3 – A tuhá látka 

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky – 08 03 17 N H6 tuhá látka 

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 08 04 09 N H3 – B tuhá látka 

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 12 0 14 N H8 kašovitá látka 

Upotřebené vosky a tuky – 12 01 12 N H5 tuhá látka 

Kovový kal (brusný kal a kal z lapování) obsahující olej 12 01 18 N H5 tuhá látka 

Kaly z lapáků nečistot – 13 0503 N H5 vlhká látka 

Papírové a lepenkové obaly – 15 01 01 O tuhá látka 

Plastové obaly – 15 01 02 O tuhá látka 

Dřevěné obaly – 15 01 03 O tuhá látka 

Kompozitní obaly – 15 01 05 O tuhá látka 
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Směsné obaly – 15 01 06 O tuhá látka 

Textilní obaly – 15 01 09 O tuhá látka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné – 15 01 10 

N tuhá látka 

Absorpční činidla, filtrační materiály, včetně olejových filtrůjinak blíže neurčených, čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami – 15 02 02 N H4 tuhá látka 

Pneumatiky 16 01 03 O tuhá látka 

Plasty – 16 01 19 O tuhá látka 

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – 16 05 07 N 

H6 tuhá látka 

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – 16 05 08 N H6 

tuhá látka  

Dřevo – 17 02 01 O tuhá látka  

Plasty – 17 02 03 N tuhá látka 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné – 17 

02 04 N tuhá látka 

Ostré předměty mimo č. 18 01 01 – 18 01 01 O/N H9 tuhá látka 

Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv ( kromě č. 18 01 03 ) – 18 01 02 

O tuhá látka 

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

infekce – 18 01 03 N H9 tuhá látka 

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

prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) – 18 

01 04 O tuhá látka 

Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – 18 01 06 N H6 tuhá látka 

Nepoužitelná cytostatika – 18 01 08 N H6 tuhá látka 

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 18 01 08 – 18 01 09 O tuhá látka 

Ostré předměty (kromě č. 18 02 02) – 18 02 01 O tuhá látka 
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Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladenyzvláštní požadacky s ohledem na prevenci 

infekce – 18 02 02 N H9 tuhá látka 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladenyzvláštní požadacky s ohledem na prevenci 

infekce – 18 02 03 O tuhá látka 

Nepoužitelná cytostatika – 18 02 07 N H6 tuhá látka 

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 18 01 07 – 18 02 08 O tuhá látka 

Shrabky z čelistí – 19 08 01 O vlhká látka 

Odpady z lapáku písku – 19 08 02 O vlhká látka 

Papír a lepenka – 20 01 01 O tuhá látka 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a vývařoven – 20 01 08 O tuhá látka 

Oděvy – 20 01 10 O tuhá látka 

Textilní materiál – 20 01 11 O tuhá látka 

Jedlý olej a tuk – 20 01 25 O tuhá látka 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky – 20 01 27 N H5 

tuhá látka 

Nepoužitelná cytostatika – 20 01 31 N H6 tuhá látka 

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 20 01 31 – 20 01 32 O tuhá látka 

Plasty – 20 01 39 O tuhá látka 

Směsný komunální odpad – 20 03 01 O tuhá látka 
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Příloha č. 6: Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti. [ 21 ] 

1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu  
Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 
(83 8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených stabilizací je uvedena v příloze č.7. 
Pro filtraci výluhu určeného k ekotoxikologickým testům se použijí  papírové  filtry  se  
střední  velikostí póru 5µm. 
 
2. Analytické metody 
Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům lze použít i jiných 
srovnatelných metod pro daný účel  validovaných. 

 
3. Třídy vyluhovatelnosti 
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů – koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v 
mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.1.  
 

Tabulka č. 2.1. 
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti 

ukazatel 
Třídy vyluhovatelnosti 

I  IIa  IIb  III  
mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC(rozpuštěný organický uhlík) 50 80 80 100 
Fenolový index 0,1    

Chloridy 80 1500 1500 2 500 
Fluoridy 1 30 15 50 
sírany 100 3000 2 000 5 000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 
Ba 2 30 10 30 
Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 
Cu 0,2 10 5 10 
Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 
Ni 0,04 4 1 4 
Pb 0,05 5 1 5 
Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 
Se 0,01 0,7 0,05 0,7 
Zn 0,4 20 5 20 
Mo 0,05 3 1 3 

RL (rozpuštěné látky)1) 400 8 000 6 000 10 000 
pH  ≥ 6 ≥ 6  

 
Poznámka k tabulce č. 2.1.: 
1)  Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty 
koncentrací síranů a chloridů.   
 
4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů 
Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva 
životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, 
ročník XII, částka 12, prosinec 2002. 



Klára Drobíková: Spalování odpadů ze zdravotnických zařízení 

2010       67 

Příloha č. 7: Technické normy pro analytická stanovení  
 
Stanovení Norma 
stanovení sušiny prEN 14346 Výpočet sušiny na základě stanovení zbytku po odpařování 

nebo obsahu vody 
 ČSN ISO 11465 (836635) Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a 

hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda 
příprava výluhu ČSN EN 12457/1-4 Vyluhování – test splnění kritérií pro vyluhování zrnitých 

odpadních materiálů a kalů: 
Rozklad ČSN EN 13657 (838015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení 

prvků rozpustných v lučavce královské 
Rozklad ČSN EN 13656 (838014) Rozklad za pomoci mikrovlnného záření se směsí kyseliny 

fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) pro následné stanovení 
prvků (úplný rozklad tuhého odpadu před prvkovou analýzou) 

Analýza výluhu ČSN EN 12506 (838013) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení pH, As, 
Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkové S, SO4

2-, V a Zn 
analýza výluhu ČSN EN 13370 (838012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení 

amoniakálního dusíku, adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX), 
konduktivity, Hg, jednosytných fenolů, celkového organického uhlíku (TOC), snadno 
uvolnitelných CN- a F- 

pH ČSN ISO 10 523 (75 7365) Jakost vod. Stanovení pH 
As ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ČSN EN ISO 11 969 (75 7403) Jakost vod. Stanovení arsenu. Metoda atomové 

absorpční spektrometrie (hydridová technika) 
 ČSN EN 26595 (757404) Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu. Spektrofotometrická 

metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným 
Ba ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční 

spektrometrie 
Cd ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 

a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie 
 ČSN EN ISO 5961 (757418) Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční 

spektrometrií (ISO 5961:1994) 
ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements 

Cr celk. ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 

 ČSN EN 1233 (757425) Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční 
spektrometrie 

Cu ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 

 ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 
a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie 

 TNV 75 7426 Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS 
Hg ČSN EN 1483 (75 7539) Jakost vod. Stanovení rtuti 
 TNV 75 7440 Jakost vod Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým 

absorpčním spektrometrem 
Mo ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ISO 15586 Jakost vod – stanovení stopových prvků atomovou absorpčí spektrometrií 

s grafitovou kyvetou 
Ni ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 
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Stanovení Norma 
a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie 

 TNV 75 7461 Jakost vod Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS 
Pb ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 

a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie 
 TNV 75 7467 Jakost vod. Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS 
Sb ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ISO 15586 Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií 

s grafitovou kyvetou  
 ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements 
Se ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 
 ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční 

spektrometrie (hydridová technika) 
ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements 

V ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 

 ISO 17294-2, Water quality - Application of inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements 

Zn ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 
a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie 

 ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Jakost vod. Stanovení 33 prvků atomovou emisní 
spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) 

 TNV 75 7497 Jakost vod - Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS 
BTEX (benzen, toluen, 
ethylbenzen a xyleny) 

ISO 15009:2002 Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of 
volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- 
Purge-and-trap method with thermal desorption  

 (Draft standard) DIN ISO 15009 Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische 
Bestimmung des Anteils an flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Naphthalin 
und Halogenkohlenwasserstoffen - Thermisches Desorptionsverfahren mit Reinigungs- 
und Auffangschritt (ISO/DIS 15009:2001) 

chloridy ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení 
s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra) 

 ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných fluoridů, 
chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové 
chromatografie iontů. Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody 

 ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných aniontů metodou 
kapalinové chromatografie iontů. Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, 
ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách 

 ČSN EN ISO 15 682 (75 7421) Jakost vod. Stanovení chloridů průtokovou analýzou 
(FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí 

DOC (rozpuštěný organický 
uhlík) 

ČSN EN 1484 (75 7515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) 
a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)  

EOX (Cl) (Draft standard) DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- 
und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S); Bestimmung von 
ausblasbaren und extrahierbaren, organisch gebundenen Halogenen (S 17) 

fenolový index ČSN ISO 6439 (75 7528) Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. 
Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci 

 ČSN EN ISO 14402 (757567) Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou 
(FIA a CFA) 

fluoridy ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných fluoridů, 
chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové 
chromatografie iontů. Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody 

 ČSN ISO 10 359-2 (757 430) Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení 
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Stanovení Norma 
anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci 

kyselinová neutralizační 
kapacita Norma není vydána 

uhlovodíky C10-C40 ČSN EN 14039 Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 
plynovou chromatografií  

PAU (polycyklické 
aromatické uhlovodíky) 

DIN 38414-23 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 23: Bestimmung 
von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) durch Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und Fluoreszenzdetektion (S 23)  

 (Draft standard) DIN ISO 18287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches 
Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) (ISO/DIS 18287:2003) 

 ISO 13877 Soil quality - Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons - 
Method using high-performance liquid chromatography 

 DIN ISO 13877 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von polycyclischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen - Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-(HPLC-)Verfahren 
(ISO 13877:1998) 

 TNV 75 8055 Charakterizace kalů – Stanovení vybraných polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí 

PCB (polychlorované 
bifenyly) 

DIN 38414-S20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: Bestimmung 
von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20) 

 DIN ISO 10382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Organochlorpestiziden und 
polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit 
Elektroneneinfang-Detektor (ISO 10382:2002) 

rozpuštěné látky ČSN 75 7346 (757346) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
sírany ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných fluoridů, 

chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové 
chromatografie iontů. Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody 

 ČSN EN ISO 10 304-2 (75 7391) Jakost vod. Stanovení rozpuštěných aniontů metodou 
kapalinové chromatografie iontů. Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, 
ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách 

TOC (celkový organický 
uhlík) 

ČSN EN 13137 Stanovení TOC v odpadu, kalu a sedimentech 

ztráta žíháním ČSN EN 12879 Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním  
Ekotoxicita Metodický pokyn odboru odpadù ke stanovení ekotoxicity odpadù (Věstník MŽP 

6/2003) 
Ekotoxikologické testy ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity pro 

sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, 

Cyprinidae)] – část 2: Obnovovací metoda 

 

ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia 

magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity 

 

ČSN EN 28692 Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas 

Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692; 

1989) 

 

Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapsis alba). Metodický pokyn 

Ministerstva životního prostředí ke stanovení ekotoxicity odpadů 
Mikrobiologické testy ČSN ISO 10381 – 6: Kvalita půdy – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr, 

manipulaci a uchování půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních 
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Stanovení Norma 
procesů v laboratoři. 
ČSN ISO 7218: Mikrobiologie potravin a krmiv- Všeobecné pokyny pro 
mikrobiologické zkoušení 
ČSN ISO 7218 Změna 1: Mikrobiologie potravin a krmiv- Všeobecné pokyny pro 
mikrobiologické zkoušení 
 
ČSN EN ISO 6887: Mikrobiologie potravin a krmiv- Úprava analytických vzorků, 
příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění, Část 1:Všeobecné pokyny pro 
přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění 
ČSN EN ISO 6887: Mikrobiologie potravin a krmiv- Úprava analytických vzorků, 
příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění, Část 4 : Specifické pokyny pro 
vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky 
Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica (AHEM)č. 7/2001. 

Poznámky: 

*) norma pouze v anglickém jazyce 

**)n ěmecká národní norma 

 
 


