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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracováním odpadních upotřebených 

mazacích olejů jak v České republice tak v zemích Evropské Unie. V práci jsou shrnuty 

legislativní požadavky ze strany Evropské komise a jejich implementace do české 

legislativy. Na závěr bakalářské práce je shrnuto několik základních technologií na 

zpracování odpadního oleje. Jako vybranou technologií na zpracování upotřebeného 

mazacího oleje je v této bakalářské práce popsána hydrogenační rafinace (HyLube) 

v německé společnosti PURALUBE Holding GmbH.  

Klíčová slova:  

Upotřebené mazací oleje, odpadní oleje, zákon o odpadech, směrnice o odpadech, sběr 

odpadních olejů,  

Annotation 

This bachelor thesis deals with problem collection and recovering of waste spent 

lubricating oil in the Czech Republic and in the European Union states. The bachelor 

thesis summarizes the legislative requirements of the European Commission and its 

implementation into the Czech legislation. At the conclusion of this work is summarized 

in several basic technologies for the processing for recovering or using of waste oils. 

Selected technology for processing of spent waste lubricating oil in this thesis describes 

the hydrotreater technology (Hylube) in germane company PURALUBE Holding GmbH. 
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Spent lubricating oil, waste oil, waste law, the Directive on waste, waste oils collection, 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 

Spolu s průmyslovým „boomem“ v padesátých letech minulého století a neustále 

rozvíjejícím se motorismem zejména v Evropě a v USA začínala být problematika se 

způsobem nakládání stále narůstajícího množství odpadního upotřebeného minerálního 

oleje více než potřebná. Historie zpracování odpadních olejů v ČR potažmo v celém světě 

se datuje již od počátku sedmdesátých let 20. století. V té době vyšla po dohodě s  výrobci 

průmyslových a motorových minerálních olejů v ČR první vyhláška, která stanovila 

pravidla o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů. 

Minerálním (mazacím) olejem se rozumí produkt vyrobený rafinérskými 

technologiemi z ropy, dle svých vlastností a obsahem přidaných aditiv se dělí na základní 

dvě skupiny, a to průmyslové oleje a motorové oleje. Za posledních třicet let se rapidně 

zvýšila celosvětová spotřeba ropy a poptávka po ropě roste spolu s průmyslovým a 

ekonomickým rozvojem zemí třetího světa na úkor stále se snižujících zásob ropy. Tento 

trend spotřeby ropy nastartoval i ceny rop na světových burzách a tím i všechny ceny 

produktů, které jsou z ropy vyráběny. Na tento trend nemají vliv ani nově nalezená ložiska 

ropy, která jsou již nyní technologicky dosažitelná, avšak jsou ekonomicky dražší než ropa 

ze stávajících zásob. 

Díky tomuto vývoji cen začaly v minulém století vznikat studie a technologie na 

zpracování, recyklaci a regeneraci upotřebených minerálních olejů. Původně se upotřebený 

olej víceméně používal spíše jako palivo nebo lehkou úpravou jako mazivo do 

nenáročných strojních zařízení, kde kvalita oleje nehrála tak velkou cenu. Jako jedna 

z prvních technologií recyklace byla v ČR použita rafinace upotřebeného mazacího oleje 

kyselou vypírkou, touto úpravou se vyráběl olej s menšími výkonnostními vlastnostmi 

vhodný buď jako průmyslový olej nebo jako olej do dvoutaktních motorů. Tato 

technologie se ale postupně ukázala jako ekologicky nevhodná, jelikož při této recyklaci 

vznikalo velké množství ekologicky závadných zbytků. Novější technologie pro regeneraci 

upotřebeného mazacího oleje jsou vesměs založeny na hydrogenační vysokotlaké rafinaci 

či na membránových procesech. Spolu s vývojem technologií pro regeneraci (obnovu 

mazacích vlastností oleje) se vyvíjely i spalovací technologie, které se zabývaly a zabývají 
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vysoce energeticky účinným (dokonalým) spalováním topného nebo již použitého 

mazacího oleje s minimální tvorbou emisí skleníkových plynů. 

V souladu s vývojem technologií na zpracování upotřebeného mazacího oleje, se i 

rozvíjela příslušná legislativa, která začala právně upřesňovat pravidla o způsobech 

nakládání s upotřebeným mazacím olejem. Tyto pravidla o způsobech nakládání 

s upotřebeným mazacím olejem se počátkem 90. let minulého století v České republice 

postupně zapracovaly do nově rozvíjející se vědní disciplíny „odpadové hospodářství“.  

Hlavním cílem bakalářské práce je popsat současné způsoby s nakládáním 

upotřebených mazacích olejů v České republice a porovnat je se způsoby s nakládáním 

v Evropské unii, které se praktikují v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. 

V bakalářské práce jsou uvedeny nejdůležitější zákony, směrnice a prováděcí vyhlášky, 

které se vztahují právě ke způsobům nakládání s upotřebeným olejem. Což znamená 

definovat základní pojmy z legislativy a charakterizovat odpadní upotřebené oleje dle 

české normy ČSN 656690. Dále jsou prezentovány vybrané technologie recyklace či 

regenerace odpadních olejů. 
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2 ROPA  A VÝROBKY Z ROPY 
 

Ropa patří mezi základní energetické surovinové zdroje již několik desetiletí a 

nejspíše tento trend bude ještě několik desítek let pokračovat.Ropa je obecně definována 

dle skript a učebnic organické chemie jako tmavá olejovitá kapalinu, která je směsí látek 

s majoritním obsahem nejrůznějších uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem zhruba do C50 a 

s menším obsahem dusíkatých, kyslíkatých a sirných sloučenin. Podle typu naleziště, se 

mění i složení ropy a je rozdělena do několika základních druhů, například lehká ropa s 

vyšším obsahem alkanů a cykloalkanů (např. ropa Brent) a těžká ropa (např. ruská ropa, 

která má vyšší obsah aromatických uhlovodíků a sirných sloučenin. V petrochemickém 

průmyslu se z ropy a zemního plynu vyrábí zhruba 2000 nejrůznějších chemických látek. 

Většina těchto látek je výchozí surovinou pro další výrobky, ropa a výrobky z ní jsou 

hlavním zdrojem motorových paliv a maziv. [1] 

Mezi základní procesy zpracování ropy patří destilace, v následující tabulce jsou 

stručně uvedeny základní frakce získané atmosférickou destilací a jejich rozmezí bodů 

varu. 

Tabulka č.1: Základní frakce získané destilací ropy a jejich rozmezí bodů varu. 

Destilační frakce  Rozmezí bodů varu (°C) 

uhlovodíkové plyny do 40 

benzínové frakce od 40 do 180 

petrolejové frakce od 180 do 260 

plynový olej (motorová nafta) od 200 do 360 

mazací oleje (slouží jako maziva) bod varu nad 300 

mazut (zpracování na asfalt a další maziva) destilační zbytek 

 

Z uvedeného přehledu využití ropy je zřejmé, proč si její význam uvědomují 

zejména motoristé v době válečných konfliktů (zvýšená cena ropy se rychle promítne do 

cen pohonných hmot) na Blízkém a Středním východě, kde se těží asi 1/3 celosvětové 

produkce. 
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Těžba, zpracování a následné zpracování výrobků z ropy mají nemalý dopad na 

životní prostředí.  

• požáry ropných polí 

• havárie tankerů na moři 

• ekologické zátěže v místech zpracování (v ČR např. KORAMO a.s., 

CHEMOPETROL LITVÍNOV a.s.) 

• výfukové plyny 

• ekologické zátěže v místech regenerace upotřebených maziv (například v České 

republice bývalý závod „OSTRAMO, státní podnik“)  

 

2.1 Souhrn platných zákonu, směrnic a norem vztahující se k odpadním 
olejům 

 

Součástí této kapitoly je vymezení a charakteristika základních pojmů, které se 

budou vyskytovat v průběhu celé práce a které úzce souvisí s vlastnostmi jak nových, tak  

upotřebených odpadních olejů. Toto vymezení základních pojmů pak umožní rychleji se 

orientovat ve výkladech platných zákonů, směrnic a jejich prováděcích vyhlášek platné 

v EU a v ČR.  

2.1.1 Charakterizace a vymezení základních pojmů užívaných v legislativě 

Nebezpečný odpad 

Nebezpečným odpadem - 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 185/2001 Sb. v platném 

znění. (tabulka č.3) 

 Výhřevnost 

Výhřevnost je množství tepla, které vznikne dokonalým spálením jednotkového množství 

paliva (1 kg nebo 1 m3), jestliže se spaliny ochladí na původní teplotu a voda po spálení 

zůstane v kapalném stavu. Udává se v kJ nebo MJ na kg nebo na m3 paliva. [5] 
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Bod vzplanutí 

Teplota, při níž jsou páry nad zkoumaným vzorkem natolik koncentrované, že při iniciaci 

zkušenbím plamínkem dočasně vzplanou. Stanovuje se podle normovaných postupů, které 

se liší provedením i použitým zařízením (bod vzplanutí v otevřeném nebo uzavřeném 

kelímku), opakovaným zkoušením při postupně zvyšující se teplotě. Bod vzplanutí je 

základním parametrem popisujícím náchylnost ropných produktů ke vznícení; je zároveň 

kritériem pro třídění látek podle třídy hořlavosti. [5] 

Destilace 

Destilace je proces oddělování složek z homogenní kapalné směsi na základě jejich 

rozdílně těkavosti, a tím i rozdílné teploty varu. [6] 

Recyklace 

Jedná se o jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály 

nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických 

materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být 

použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. [12] 

Regenerace odpadních olejů 

Je definována jako, jakákoliv recyklace, jejímž prostřednictvím je možné rafinací 

odpadních olejů vyrábět základové oleje, zejména odstraněním znečišťujících látek, 

oxidačních produktů a přísad obsažených v těchto olejích. [12] 

Spalování 

Jde o způsob využití odpadních olejů, především kvůli jejich energetickému potenciálu. 

Jejich spalování ve speciálních kotlích se získává energie např. na vytápění objektů atd. [7] 

Selektivní sběr 

Jde o systematický postup, při kterém dochází na specializovaných místech ke kumulaci 

odpadů, které se třídí podle svých vlastností, podle zdroje atd. [7] 

Odpadní olej 

Odpadními oleji - jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, které 

se staly nevhodnými pro použití, pro které byly původně zamýšleny, zejména upotřebené 
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oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací 

oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje [4] 

2.1.2 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb.  

Nejdůležitějším zákonem, který definuje postupy při nakládání s odpadním olejem 

je zákon o odpadech185/2001 Sb. v platném znění doplněn platnými vyhláškami. Ve čtvrté 

části zákona 185/2001 Sb. v platném znění se uvádí povinnosti při nakládání s vybranými 

výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, konkrétně se odpadními oleji zabývá 

paragraf 28 a 29 díl 2 hlavy II zákona. V paragrafu 28 je definován legislativně odpadní 

olej, činnosti spojené při nakládání s odpadními oleji, jako je přepracování, regenerace a 

spalovaní odpadních olejů. V paragrafu 29 zákona jsou pak uvedeny povinnosti spojené 

při nakládání s odpadními oleji. Zákon říká v tomto paragrafu, že původci odpadních olejů 

a oprávněné osoby, které nakládají s odpadními oleji, jsou povinni zajistit přednostně 

regeneraci odpadních olejů. Pokud regenerace není možná, musí výše zmíněné osoby 

zajistit likvidaci odpadních olejů spalováním v souladu s požadavky § 22 a 23 zákona 

185/2001 Sb. v platném znění, kde jsou uvedeny zvláštní ustanovení pro spalování odpadů. 

Dále jsou původci odpadních olejů a oprávněné osoby, které nakládají s odpadními oleji 

povinni zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto 

zákona a dalších právních předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z 

technických důvodů. Další povinností je zajištění, aby během nakládání s odpadními oleji 

nebyly tyto oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s 

jinými nebezpečnými odpady. 

2.1.3 Zařazování upotřebeného mazacího oleje dle Katalogu odpadů  

Zákon říká jakým způsobem zařazovat upotřebené mazací oleje mezi odpadní látky 

dle katalogu odpadů, vymezuje seznam nebezpečných odpadů a to prováděcí vyhláškou 

381/2001 Sb. v platném znění. Každému odpadu je přidělen kód, který rozlišuje vznik 

odpadu z příslušné zpracovatelské činnosti nebo původního použití daného výrobku, ze 

kterého následně odpad vznikl.  

Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje, 

je uveden v příloze 13 vyhlášky 383/2001Sb. v platném znění na tabulce č.2. [8] 
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Tabulka č.2: Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje podle 
vyhlášky 383/2001 Sb.v platném znění 

Kód Název odpadu 
12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) 
12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) 
12 01 10* Syntetické řezné oleje 
12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej 
13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje 
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 01 11* Syntetické hydraulické oleje 
13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje 
13 01 13* Jiné hydraulické oleje 
13 02 04* Chlorované hydraulické minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 05* Nechlorované hydraulické minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
13 03 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
13 03 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje 
13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje 
13 03 10* Jiné syntetické izolační a teplonosné oleje 
13 04 01* Oleje ze dna lodi vnitrozemské plavby 
13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí 
13 05 06* Oleje z odlučovačů oleje 
13 08     * Odpadní oleje blíže nespecifikované 
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

Vysvětlivky: * znamená nebezpečný odpad 

2.1.4 Zpětný sběr odpadních olejů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Podle zákona o odpadech spadají odpadní oleje do režimu zpětného odběru. V části 

páté, § 38 je stanoveno: [8] 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na: 

• „oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů přípravky 

jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-

li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků. (odstavec 1)“ 
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Dále zákon stanovuje, že: 

• „Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému 

odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, výrobky 

uvedené v odstavci 1 vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky 

zahraničního výrobce, („dále jen povinná osoba“), a to bez ohledu na výrobní 

značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle odstavce 10 vyrobí“ 

• „Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby 

oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 spotřebiteli, 

(dále jen "poslední prodejce") zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu 

provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků“  

• „Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost 

zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru 

těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité 

výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po 

celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke 

zpětnému odběru na nákup zboží“ 

• „Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své 

povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí“ 

• „Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez 

nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele, v případě uvedeném v odstavci 6 i 

od obce. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako 

místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná 

osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým 

možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení. Zpětný odběr použitého 

výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace 

ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí. 31u) Provozovatel místa 

zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání spotřebiteli vystavit 

potvrzení o zpětném odběru výrobku s náležitostmi stanovenými prováděcím 

právním předpisem“ 
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• „Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k 

jeho využití nebo odstranění“ 

• „Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých 

výrobků v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, a to do 

konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly 

odebrány“  

• „Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného 

odběru za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem a tuto zprávu každoročně zasílat ministerstvu do 31. března. (Odstavec 

10)"  

Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru je uveden v příloze č. 14 

prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění. (viz tabulka č.3)  

Tabulka č.3: Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru. 

Kód oleje Název oleje 
27 10 19 81 Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbíny 
27 10 19 83 Kapaliny pro hydraulické účely 
27 10 19 85 Bílé oleje, kapalný parafín 
27 10 19 87 Převodové oleje a oleje pro reduktory 
27 10 19 91 Mazací oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků 

z forem, antikorozní oleje 
27 10 00 96 Elektroizolační oleje 
27 10 00 97 Ostatní mazací oleje 

Mazací prostředky, ale s výjimkou přípravků obsahujících jako základní 
složky 70% nebo více hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze 
živičných nerostů 

 

Od roku 2002 je tedy zavedena povinnost zpětného odběru odpadního oleje, hlášení 

a vedení evidence při nakládání s odpadními oleji. Seznam povinných osob, které splnily v 

povinnost zpětného odběru minerálních olejů podle §29 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, je možné najít na internetových stránkách MŽP. Ohlašovací povinnost je možné 

provést přes portál ISPOP, což je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP) a umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z 

oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným 

institucím veřejné správy.  
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ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí. Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. 

ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí.[17] 

2.1.5 Vlastnosti odpadních olejů vymezených normou ČSN 65 6690 Odpadní oleje  
Tato norma platná od roku 2003 stanoví podmínky pro nakládání s minerálními 

polosyntetickými i syntetickými odpadními oleji. Respektuje přijaté legislativní změny a 

děli odpadní oleje do jednotlivých kategorií z hlediska jejich užití k regeneraci, 

přepracování či spálení. Určuje způsob kvalitativních zkoušek, přejímku odpadních olejů, 

vzorkování a balení, bezpečnost a ochranu zdraví a požární zabezpečení a další 

podrobnosti, související s nakládáními s nimi. [9] 

V normě ČSN 656690 jsou definovány základní pojmy týkající se nakládání 

s odpadními oleji. 

• Odpadní oleje jsou zejména upotřebené automobilové, motorové, převodové a 

průmyslové oleje 

• Odpadní oleje jsou určeny přednostně k přepracování na základové oleje pro 

výrobu topných a fluxačních olejů (technologické oleje na ředění např. asfaltu). 

Oleje, které svým složením nevyhovují pro přepracování, musí být odstraněny. 

• Odpadní oleje známého druhu a původu jsou hořlavými kapalinami III. třídy 

nebezpečnosti. Odpadní oleje neznámého původu jsou klasifikovány jako kapaliny 

I. třídy nebezpečnosti. 

• Odpadní oleje známého původu jsou ty, které jsou shromažďovány přímo z motorů, 

převodovek, strojního a technologického zařízení a nejsou dodatečně znečištěny 

látkami. Všechny ostatní oleje jsou považovány za odpadní oleje neznámého 

původu. [9] 

 

Technické požadavky na odpadní oleje podle ČSN 656690 

 Odpadní oleje nesmějí být znečišťovány látkami uvedenými v příloze A této 

normy. Odpadní oleje určené pro výrobu čerstvých mazacích olejů regenerací musí 

odpovídat těmto ukazatelům jakosti: 
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Tabulka č.4: Ukazatele jakosti pro odpadní oleje určené k regeneraci [9] 

 

Odpadní oleje určené pro přepracování na topné oleje a pro výrobu fluxačních olejů 

musí odpovídat těmto ukazatelům jakosti: 

 

Tabulka č.5: Ukazatele jakosti pro odpadní oleje určené pro přepracování na topné oleje a pro výrobu 

fluxačních olejů [9] 

 

Dále odběratel odpadních olejů pro přepracování na topné oleje může po dohodě stanovit  

dodatečné technické požadavky. 

 Odpadní oleje nevyhovujícím technickým požadavkům uvedeny v tabulkách 4 a 5, 

jsou určeny výhradně ke spálení v zařízeních, která mají oprávnění pro spalování 

nebezpečných odpadů nebo v zařízeních oprávněných ke spalovaní odpadních olejů nebo 

paliv z odpadních olejů připravených. [9] 

2.1.6 Platná legislativa vztahující se k nakládání s odpadními oleji v EU 

Směrnice 91/689/EHS rozšířila směrnici 75/442/EHS tím, že stanovila přísnější 

požadavky pro nakládání s nebezpečnými odpady a jejich monitorování. Zaměřila se na 

definici nebezpečných odpadů; zákaz mísení různých druhů nebezpečných odpadů nebo 

nebezpečného odpadu s odpadem, který není definován jako nebezpečný; požadavek 

zvláštního povolení pro zařízení a podniky, které nakládají s nebezpečnými odpady; 

pravidelné kontroly a vedení záznamů výrobci nebezpečného odpadu; vhodné balení 

a označování nebezpečných odpadů během jejich shromažďování, přepravy a přechodné 

skladování; plány nakládání s nebezpečnými odpady. [12] 

Směrnice 75/439/EHS byla navržena za účelem vytvoření harmonizovaného 

systému pro sběr odpadních olejů, mazacích olejů a olejů pro spalovací motory, nakládání 
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s nimi, jejich skladování a zpracování a ochrany životního prostředí před škodlivými 

dopady těchto činností. Zabývá se především bezpečným a řízeným nakládáním 

s odpadními oleji; jejich přednostním zpracováním prostřednictvím regenerace; veřejnými 

informačními kampaněmi; povoleními pro podniky, které nakládají s odpadními oleji; 

mezními hodnotami emisí při spalování; odškodněním podniků, které provádějí sběr nebo 

nakládání s odpadními oleji. [13] 

Všechny tyto směrnice byly novelizovány výše zmíněnou směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech, kde jsou definovány základní pojmy a 

postupy v oblasti nakládání s odpadním oleji (tj. sběr, přeprava, využití a odstraňování 

odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa odstranění a včetně 

činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem). Tato směrnice byla 

implementována do českého zákona o odpadech 185/2001 Sb. novelou zákona č. 154/2010 

Sb. a v současnosti je zákon o odpadech plně kompatibilní se směrnicemi EU. Výše 

popsané postupy při nakládání s odpadními oleji dle zákona 185/2001 Sb. v platném znění 

jsou tedy plně převzaty z platné směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 a 

není již potřeba je zde znova rozepisovat.  

 

2.2 Produkce a spotřeba olejů v ČR 
 

 V České republice dosahuje roční spotřeba mazacích olejů 150 000 tun (motorové, 

teplonosné, průmyslové a další oleje). Dle informaci ČAPPO z roku 2009 (Asociace 

petrolejářského průmyslu a obchodu) se toto množství výhledově nezmění. Statistické 

roční výsledky za posledních deset let za rok potvrzují předpoklad, že spotřeba mazacích 

olejů v ČR je a v příštích letech bude ustálená a bude se pohybovat kolem 130 až 150 

kilotun. K statistickému výkyvu směrem nahoru může dojít z důvodu změny vykazování 

nejlehčích mazacích a ostatních olejů, které zatím podle metodiky založené na přednostním 

zatřiďování podle destilační křivky spadají do jiných podpoložek celního sazebníku, než 

jsou mazací oleje.  

Mazací oleje plní v praxi řadu funkcí, jejich hlavním přínosem je omezení tření a 

tedy i opotřebení namáhaných materiálů. Různé druhy mazacích olejů se používají také k 

chlazení (zajišťují odvod tepla ze strojů a zařízení), zamezují tvorbě usazenin, umožňují 

odfiltrování nečistot, omezují korozi apod. V dnešní době se užívají nejen maziva kapalná, 



Jiří Svoboda: Způsoby nakládání s odpadními oleji 

2012  13 

ale i plynná a tuhá. Nejrozšířenějšími mazivy zůstávají maziva kapalná a to zejména oleje 

minerálního nebo syntetického původu. 

Až do poloviny šedesátých let 20. století se při výrobě olejů používaly téměř 

výhradně minerální základové oleje. Nové požadavky ze strany výrobců různých strojů a 

zařízení na kvalitu maziv vedly k tomu, že se začaly stále více uplatňovat hydrokrakované 

a syntetické základové oleje. Tím se podařilo úroveň olejů v některých parametrech 

výrazně zlepšit: zvýšila se jejich termooxidační stabilita a tedy i odolnost proti stárnutí, 

vzrostl tzv. viskozitní index vyrobených olejů a snížily se ztráty vznikající odpařením, což 

například napomohlo tomu, aby moderní motory splnily emisní limity. Uvedené tři typy 

základových olejů – oleje minerální, hydrokrakované a syntetické – se liší technologií 

výroby, společná je pro ně však výchozí surovina, kterou je ropa. 

Základové oleje jsou sice významnou, ne však jedinou složkou mazacích olejů. Pro 

kvalitu finálního mazacího oleje jsou nesmírně důležité takzvané zušlechťující přísady, 

syntetické látky, které pomáhají dosahovat u olejů požadovaných vlastností a nežádoucí 

vlastnosti naopak potlačují nebo zcela eliminují (jsou jimi např. antioxidanty, detergenty, 

disperzanty, protiotěrové přísady, inhibitory koroze a rezivění). 

V dnešní době na trhu ČR působí několik výrobců a dovozců olejů. Zástupci 

českých výrobců olejů jsou PARAMO a.s. Pardubice a NOCC a.s., mezi největší dovozce 

olejů a maziv se řadí společnosti ARAL Lubricants CR s.r.o., CASTROL Lubricants CR 

s.r.o., ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., FUCHS OIL Corporation (CZ) 

s.r.o., OMV Česká republika, s.r.o a Shell Czech Republic a.s.. Všichni výrobci se snaží o 

pokrytí co nejširší nabídky čerstvých olejů počínaje motorovými (pro všechny typy 

motorů: benzínové, naftové, plynové, s katalyzátorem i bez katalyzátoru), přes převodové, 

hydraulické, kompresorové, ložiskové, transformátorové, až po turbínové a emulgační 

oleje.  

Z výše uvedených čerstvých olejů mají nejširší zastoupení oleje motorové. 

Výměnné intervaly pro tento olej stanoví vždy výrobce motoru v technické dokumentaci 

vozu, nikoliv výrobce oleje (tím se budeme podrobněji zabývat v závěru studie). Dá se říci, 

že vzhledem ke zvyšující se kvalitě olejů prodlužuje se i jejich životnost. U nových 

osobních vozů doporučuje výrobce typ oleje a výměna bývá buď po ujetí 30 tisících km, 

nebo po uplynutí jednoho roku. Pokud někdo vlastní vůz starší značky, kde nebyl 



Jiří Svoboda: Způsoby nakládání s odpadními oleji 

2012  14 

výrobcem striktně předepsán druh oleje, je nutné pečlivě vybrat správný motorový olej. V 

případě užití kvalitnějšího oleje, než motor potřebuje, nedojde k využití jeho parametrů a 

motorista platí zbytečně vysokou cenu za kvalitní olej. V případě nákupu oleje s 

nedostatečnými parametry motor při nízkých teplotách špatně startuje, dochází k vyššímu 

opotřebení mechanických součástí a v motoru se usazují nečistoty. [1]  

 

2.3 Odpadní oleje 
 

 Během používání olejů v zařízeních dochází ke zhoršování jejich vlastností, které 

jsou garantovány výrobcem v okamžiku nákupu. Zejména u mazacích olejů dochází 

působením vysokých teplot, tlaků a katalytickým působením povrchů k částečnému 

rozkladu a oxidaci uhlovodíků a dalších příměsí. 

Rovněž zušlechťující přísady (aditiva) podléhají během provozu značným změnám 

(částečně se rozkládají), probíhá jejich oxidace parciální i úplná, dochází k různým 

vzájemným reakcím mezi přísadami a produkty oxidace uhlovodíků, sirných sloučenin a 

dalších látek. Vznikají tak velmi složité sloučeniny s nedefinovaným účinkem na 

uhlovodíkový základ. Vedle toho se v oleji hromadí prach, kovový otěr, voda ze spalování 

paliv nebo ze vzdušné vlhkosti. [25] 

Po určité době, dané počtem provozních hodin nebo počtem ujetých kilometrů, je 

třeba provést kontrolní analýzu kvality oleje a dle výsledků analýzy provozovat olej dále 

nebo ho vyměnit. Olej nevyhovuje dalšímu provozu v případě, že se nahromaděné 

produkty stárnutí v oleji výrazně projeví a způsobí změnu jeho charakteristických 

vlastností uváděných výrobcem. Olej ztrácí své předepsané hodnoty a jeho další použití v 

motoru či zařízení může způsobit jejich poškození nebo zničení. Provozovatel proto 

vymění olejovou náplň v zařízení. Po vypuštění oleje hovoříme o odpadním oleji, který je 

dle zákona o odpadech označen jako nebezpečný odpad. [1,24] 

 Na následujících obrázcích 2 a 3 je prezentováno množství olejů dodaných na trh 

v ČR a zároveň kolik bylo vyprodukováno odpadních olejů, jak v tunách tak v procentech 

za období 2000 až 2010.  
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Obrázek 1: Množství olejů dodaných na trh a množství vyprodukovaného odpadního oleje, [3] 

 

 

Obrázek 2: Poměr dodaného maziva k množství k množství odpadního, [3]] 

 

Z obrázků 1 a 2 je patrné, že průměrná produkce odpadních olejů je 30 tis. tun za 

rok, což odpovídá 15 až 20 % produkci odpadních olejů. Porovnáním získaných dat bylo 

zjištěno, že množství čerstvých olejů dodaných na trh ČR poklesl za posledních 20. let 

zhruba v průměru o 20 tis. tun za rok. Jelikož motorové oleje tvoří zhruba 34 % 

z celkového množství olejů dodaných na trh, dá se tento pokles objemu olejů dodaných na 
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trh vysvětlit technologickým pokrokem v oblasti vývoje motorových systému 

v automobilech a moderním trendem ve snižování zdvihového objemu motoru u aut za 

účelem snižování spotřeby paliva, ale i množství oleje v motorovém systému. Zároveň 

došlo i v oblasti motorových olejů k významným pokrokům ve vylepšení jejich 

mazivostních a oxidačních vlastností a tím prodloužení životnosti motorového oleje. Dnes 

jsou na trh dodávány například tzv. „long-life“ motorové oleje, jejichž životnost cca. 25 – 

30000 ujetých km. V případě průmyslových olejů souvisí pokles spotřeby maziv 

s postupným uzavíráním některých společností nebo omezováním či optimalizací výroby. 

[24] 
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3 PRAXE PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI OLEJI 
 
3.1 Praxe při nakládání s odpadními oleji v ČR 

 

Po rozpadu státního podniku BENZINA se i sběr odpadních olejů stal předmětem 

zájmů podnikatelů. I když směrnice Evropské unie ukládají na první místo regeneraci 

odpadních olejů, v naší republice tato technologie nebyla obnovena. [14] 

V současné době je regenerace / recyklace odpadních olejů prakticky omezena jen 

na mechanické postupy (sedimentace), touto metodou lze odpadní olej poměrně úspěšně 

recyklovat na topný olej, který dále slouží jako palivo. Tento způsob recyklace prováděla 

například společnost B+S Reclaim, a.s. Děčín v České Lípě, která již dle obchodního 

rejstříku ARES zanikla v roce 2010  

 Moderní technologie na principu hydrogenační rafinace odpadních olejů měla být 

postavena v Kolíně v závodě KORAMO. K tomu však nedošlo, jelikož hydrogenační 

rafinace je proces nákladný na spotřebu vodíku, které v té době byl nedostatek. Na počátku 

21.století společnost KORAMO přešla pod společnost PARAMO a.s., která je členem 

skupiny UNIPETROL. Holding UNIPETROL byl v letech 2004 – 2006 privatizován a 

koupen korporátní společností PKN ORLEN, která již nepodporovala investice do nových 

projektů v oblasti regenerace odpadních olejů. [23] 

 Na následujících tabulkách č.6 jsou uvedeny produkce odpadních olejů a jejich 

následný způsob nakládání. 

Tabulka č.6: Produkce a způsoby nakládání s vybranými odpadními oleji v tunách 

Způsoby nakládání s odpadními oleji 

ROK 
Produkce 
odpadníc
h olejů  

Rafinace nebo 
jiný způsob 
 opětného použití 
olejů 

Fyzikálně-
chemická 
úprava  

Využití odpadu 
jako paliva nebo k 
výrobě energie 

Vývoz odpadu do  
členského státu 
EU 

2002 36345 6199 2475 6281 174 
2003 44987 8713 2193 9975 48,3 
2004 29735 3893 2247 6121 96 
2005 26333 6666 3966 6577 51 
2006 32135 7331 2410 2989 199 
2008 29172 8302 2424 547 1642 
2009 27756 4866 1837 968 2218 
2010 24071 8350 2139 2650 2430 

Zdroj: ISOH 
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Z tabulek lze konstatovat, že u využití odpadu jako paliva k výrobě energie došlo 

v posledních letech k významnému poklesu, zatímco růst vývozu odpadních olejů postupně 

narůstá. 

 
Tabulka č.7: Způsoby nakládání pro  vybrané odpadní oleje v tunách; Zdroj: ISOH 
 

ROK Převzetí odpadů 
Předání jiné oprávněné osobě (kromě 

přepravce, dopravce) 

2002 52530 61289 
2003 55017 62177 
2004 51368 57388 
2005 60416 56530 
2006 50629 55393 
2007 50451 49943 
2008 48689 51119 
2009 39620 40995 
2010 38280 39706 

 
 

 Příkladem nakládání s odpadními oleji je v ČR společnost BAUFELD – ekologické 

služby,s.r.o., která jako podnikatelský subjekt nabízí svoje služby fyzickým i právnickým 

osobám, kterým při provozování jejich podnikatelské činnosti vnikají odpady. Zákazníci 

firmy BAUFELD jsou podle zákona o odpadech původci odpadů nebo oprávněné osoby 

k nakládání s odpady. K hlavním sbíraným odpadům patří odpadní oleje, z nichž 

nejčastější jsou odpadní motorové převodové a mazací oleje. [14] 

Tyto sebrané odpadní oleje jsou po provedení žádoucích úprav (filtrace, usazování 

a oddělování sedimentů, míšení a homogenizace) dále prodávány rovněž osobám 

oprávněným k nakládání s odpady, které je využívají k energetickým účelům nebo 

regeneraci. [14]  

 Společnost BAUFELD – ekologické služby,s.r.o. provozuje několik skladů sběrů 

odpadních olejů, z nichž sklad v Roudnici nad Labem slouží jako překladiště odpadních 

olejů, které jsou následně expedovány do SRN. [14] 
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Obrázek č. 3: Blokové schéma recyklace oleje [14]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ČR je převážná část použitého oleje a to především z čerstvých motorových a 

převodových olejů, bez kontroly kvality a úpravy spalována na malých a středních 

tepelných zdrojích, které slouží k výrobě tepla v servisech, garážích a v komunálních 

objektech. Je odhadnuto, že se takto může v ČR v současné době spálit až 40 tis. tun olejů 

v roce. Spalování je však také otázkou emisí a ty se stále zpřísňují a většina kotlů (malé 

spalovací zdroje) těmto limitům vyhovují. [7,22] 
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3.2 Způsoby odstraňování a využití odpadních olejů v ČR 
 

Česká republika, stejně jako ostatní země EU se snaží odstraňovat a recyklovat 

odpadní oleje zejména proto, aby vyhověla nárokům na kvalitu životního prostředí a 

součastné legislativě. Nejčastější využití odpadních olejů: 

  

• Uplatňuje se jako mazivo v hutním průmyslu 

• Zneškodnění v malých a středních spalovacích zařízeních na odpadní oleje (značně 

omezeno díky vydání zákona 86/2002 Sb.) 

• Zneškodňování spalováním ve velkých provozech 

• Část odpadních olejů je vyvezeno na regeneraci do sousedního Německa [14] 

• Recyklace (fyzikálně chemické úpravy) na topný olej [21] 

 

3.3 Praxe při nakládání s odpadními oleji v EU 
 

Všechny členské státy podaly ve své zprávě Evropské Komisi EU informace o 

platných právních předpisech, týkajících se zpracování odpadních olejů. Mnohé země 

uvedly, že z důvodu ochrany životního prostředí přijaly přísnější opatření. Česká republika, 

Irsko, Nizozemsko, Portugalsko a Slovinsko uvedly, že na jejich území se nenacházejí 

zařízení pro regeneraci. 

Podle dostupných údajů poskytnutých v souvislosti s nakládáním s odpadními oleji 

byly v roce 2003 shromážděny v EU-15 téměř 2 miliony tun odpadních olejů, což 

představuje poměr shromažďování 81 %. Z tohoto množství byla 44 % regenerována 

(nejvyšší poměr regenerace byl zaznamenán v Lucembursku, Maďarsku, Itálii a 

Nizozemsku), 46 % bylo spáleno. V období let 1995-2003 se celkové množství olejů 

uvedených na trh/prodaných snížilo o 11 % (z 5,0 milionů tun na 4,4 milionu tun), zatímco 

množství vytvořených a shromážděných odpadních olejů zůstalo téměř stabilní; poměr 

mezi množstvím regenerovaných a spálených odpadních olejů nevykazuje žádné 

významné změny. [15] 
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Graf 1: Celkové množství olejů uvedených na trh v Evropské unii [15], přepracováno dle zdroje EU 

 

Některé členské státy ve své zprávě uvedly, že neexistují omezení zabraňující tomu, 

aby odpadní oleje byly přednostně regenerovány v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice 

75/439/EHS. Jiné členské státy uvedly taková omezení, která vyplývají hlavně z 

ekonomických důvodů, jako je nízký objem vytvořených odpadních olejů, možnost 

levného spalování v jiných členských státech a nasycení základního trhu s oleji.  

Většina zemí, které odeslaly zprávu, provedla veřejné informační a propagační 

kampaně požadované podle čl. 5 odst. 1 dle směrnice 75/439/EHS. 

Přibližně polovina států, které odeslaly zprávu, potvrdila, že odpadní oleje jsou 

zpracovávány kterýmkoli ze způsobů zpracování (regenerace a spalování), jak je stanoveno 

v čl. 5 odst. 3. 

Členské státy ve zprávě potvrdily, že mají zaveden systém schvalování pro 

podniky, které provádějí zpracování odpadních olejů, a rovněž pro podniky, které 

provádějí sběr odpadních olejů (čl. 5 odst. 4). Za účelem ověření souladu s podmínkami 

uvedenými v povoleních se provádějí kontroly.  

Mezní hodnoty emisí při spalování uvedené ve zprávách jsou v rozsahu uvedeném 

ve směrnici nebo nižší. Některé země také stanovily mezní hodnoty pro zařízení, ve 

kterých se provádí spalování s tepelným příkonem menším než 3 MW. 
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Některé členské státy poskytly odškodnění buďto za sběr odpadních olejů, a/nebo 

nakládání s nimi, nebo za obojí. [15] 

Všechny členské státy implementovaly směrnici 75/439/EHS o odpadních olejích 

do svého vnitrostátního právního řádu. Odpovědi členských států ukazují, že byly 

zavedeny vhodné povolovací a kontrolní mechanismy, které mají za cíl předcházet 

nepříznivým účinkům nakládání s odpadními oleji na životní prostředí a lidské zdraví. 

Praxe při zpracování však ukázala, že směrnice nepřinesla očekávané výsledky, pokud jde 

o podporu regenerace odpadních olejů: bez ohledu na právně zakotvenou povinnost 

podporovat regeneraci bylo nejpopulárnější volbou v EU spalování. V důsledku toho 

Komise zahájila několik řízení o nesplnění povinnosti. Komise tuto tendenci dále 

analyzovala a došla k závěru, že z hlediska životního prostředí a z hospodářského hlediska 

již regenerace není prospěšnější než spalování. Řízení o nesplnění povinnosti související s 

touto otázkou byla v důsledku toho zastavena a v revidované rámcové směrnici o odpadech 

nemá absolutní prioritu regenerace, ale zemím, které chtějí regeneraci podporovat, se 

povoluje stanovit, že odpadní oleje mají být i nadále upravovány tímto způsobem. [16] 

V SRN, kde je ročně dodáváno na trh téměř sedmkrát více olejů než v ČR, je asi sto 

firem s licencí na sběr a nakládání s odpadními oleji, ve Francii asi 50, u nás jich je asi 

120. V Nizozemsku bylo do roku 1992 oprávněných firem přes 400, po výběrovém řízení 

bylo vydáno šest licencí (je 6 oblastí). [18] 

V zemích EU se na topné oleje, vyrobené přepracováním odpadních olejů, jež nemá 

znaky regenerace, pohlíží nadále jako na nebezpečné odpady. Tyto oleje se smí spalovat 

jen v zařízeních, které mají povolení kompetentního orgánu a splňují limity znečištění 

spalin. Neobstojí obcházení této zásady pomocí mlhavých slov (recovered, treated, 

processed from waste oil), které často znamenají jen odstranění vody a mechanických 

nečistot nebo nejvýš oddestilování těkavých podílů a mísení na určité základní vlastnosti. 

Topné oleje z odpadních olejů, které nebyly podrobeny regeneraci, nemohou tedy být 

běžným obchodním zbožím. [18] 

Podmínky v ČR (a v dalších zemích včetně většiny zemí EU) jsou limitované tím, 

zda daná země má nebo nemá regenerační jednotku, tj. rafinerii odpadních olejů. V ČR po 

zániku rafinerie Ostramo v důsledku povodně v roce 1997 regenerační jednotka zatím 

neexistuje. V Evropě jsou rafinerie odpadních olejů v Itálii (z toho dvě pracují ještě s 

rafinací kyselinou sírovou), Francii, Španělsku, Řecku, SRN a Dánsku, nejnověji také v 
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Polsku (Jedlicze v Podkarpatské oblasti, kapacita 80 tis. tun/r). Ostatní země jsou odkázány 

buď na přepracování v zahraničí nebo na využití odpadních olejů s omezeními. [18] 

Porovnání stavu sběru a ekologicky zodpovědného využívání odpadních olejů v ČR 

a v členských státech EU nevyznívá pro nás právě příznivé. Je jisté, že státy západní 

Evropy mají v řešení těchto problémů víceletý náskok, který se projevuje jak v technickém 

a organizačním zabezpečení, tak v ekologické zodpovědnosti obyvatel a v razantnější 

kontrole, bez nichž každá sebedokonalejší právní úprava ztrácí na své účinnosti. Je známo, 

že orgány Unie pokládaly za nezbytné různou formou zakročit, když byl pokrok v 

některých zemích liknavý. [18] 

V následující tabulce č.8 jsou uvedeny spotřeby a sběry odpadních olejů pro rok 

2002, bohužel jiná veřejně dostupná data nebyla nalezena. 

 

Tabulka č.8: Spotřeba a sběr odpadních olejů v EU (2002), [18] 

Spotřeba olejů Sběr odpadních olejů Podíl sběru Země 
tuny tuny % hm. 

Rakousko 102400 33500 33 

Belgie 173608 60000 35 

Dánsko 71416 35200 49 

Finsko 89194 38532 43 

Francie 888771 242500 27 

Německo 1076149 460000 43 

Řecko 88000 22000 25 

Irsko 38900 17062 44 

Itálie 681100 200395 29 

Lucembursko 10150 4056 40 

Nizozemsko 154685 60000 39 

Portugalsko 113200 39620 35 

Španělsko 496141 105000 21 

Švédsko 146847 63438 43 

V.Británie 803667 352500 44 

EU 4934228 1734110 35 
 

Hospodaření s odpadními oleji v EU je uvedeno na následujícím obrázku 4, který 

byl získán ze studie firmy TAYLOR NELSON S O F R E S Consulting a publikovaná na 

stránkách Evropské komise. Z obrázku lze vyčíst, že největší podíl regenerace odpadních 

olejů je v zemích Německo, Itálie a Lucembursko. Zároveň lze konstatovat, že ve všech 

zemích EU probíhá ilegální spalování odpadních olejů, že nejmenší podíl ilegálního 
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spalování byl zaznamenán v Německu, Irsku a UK (pod 15% z celkového hospodaření 

s odpadními oleji) naopak největší podíl ilegálního spalování odpadního oleje byl 

zaznamenán v Řecku, Španělsku a Lucembursku. Ve většině zemí převládá spíše 

kontrolovatelné spalování s využitím energie. [19] 

 Na obrázku č.4 je uvedeno shrnutí hospodaření s odpadními oleji v některých 

státech Evropské Unie, novější data nebyla nalezena z veřejně dostupných zdrojů. 

 

Obrázek č.4: Hospodaření s odpadními oleji v EU v roce 1999[19] 
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Obrázek č.5: Vývoj ve zpracování odpadního oleje v SRN regenerací a energetickou cestou [20] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Německu se podle zprávy Ministerstva životního prostředí z roku 2006 průměrně 

shromáždí 463 000 tun odpadního oleje. Tento shromáždění odpadní olej je podle zprávy 

kompletně zpracován a to ze 70 % regenerací a 30 % energeticky. [20]  

Na předchozím obrázku č.5 jsou ukázány statistické data ve vývoji zpracování 

odpadního oleje regenerací a energetickou cestou. Ze statistik vyplývá, že se postupně 

snižuje využití odpadního oleje jako energetická surovina a klade se spíše důraz na 

regeneraci či recyklaci upotřebeného oleje. 

 V některých zemí EU je zavedena tzv. ekologická daň, čili úleva od spotřební daně 

na odpadní olej, který se dále regeneruje či recykluje zpět na mazací olej. Takovou to daň 

například zavedlo Irsko. 
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4 TECHNOLOGIE NA PŘEPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH 
OLEJŮ 

 
4.1 Recyklace na topný olej 
 
První technologií je recyklace, která je založena na fyzikálně-chemických procesech usazování, 

filtrace. Touto úpravou se získá poměrně kvalitní topný olej s nízkým obsahem síry. [14] 

 

4.2 Přečištění upotřebených olejů pomocí filtračních technologií 
 

Tyto technologie jsou založeny na vysoce účinných filtračních procesech, jako jsou 

membránové filtrace, odstředivé filtrace a elektrostatické filtrace. Tato technologie se 

především využívá na přečištění průmyslových olejů, což jsou hydraulické oleje, 

převodové oleje, turbínové či transformátorové oleje. Tímto způsobem lze prodloužit 

životnost oleje až o jednu třetinu své použitelnosti. [2] 

 

4.3 Energetické využití 
 
Energetické využití odpadních olejů se dá rozdělit do třech kategorií a to využití pouze pro 

výrobu tepla, pro spalování v motorech či plynových turbínách za tvorby elektrické energie 

a jako palivo při spalování v cementářských pecích (teplota až 2100°C). Jednotlivé 

příklady jsou ukázány na následujících obrázcích. 

 

Obrázek č.6: Příklady spalování odpadních olejů [3] 
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Obrázek č.7: Schéma zplynění a následné spalování v motorech nebo ve spalovacích turbínách (UMO – 

upotřebený mazací olej) [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8: Schéma zplynění a následné spalování v motorech nebo ve spalovacích turbínách [3] 
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4.4 Zpracování odpadních olejů v rafinérii 
 
 Dalším možným způsobem jak zpracovávat olej je přimíchávání do mazutu, který 

je pak následně zpracován procesem vakuové destilace. [3] 

 

Obrázek č.9: Schéma zpracování odpadních olejů v rafinérii [3] 

 

 
4.5 Proces Blowdec pro úplnou recyklaci olejů 
 

Jedná se o mechanicko-termický poměrně složitý proces, jehož patent má 

Slovenská republika. Základním principem procesu zhodnocení je zpracování 

upotřebených olejů v teplém lůžku vytvořeném z tuhých částic, např. v teplém písku, 

v speciálním reaktoru BLOWDEC. Při procesu dochází zároveň k zneškodnění aditiv a 

k částečnému krakování uhlovodíků, ze kterých se vytěžují ekonomicky hodnotné 

produkty (frakce vhodné pro výrobu nafty). Jednoduché schéma procesu je uvedeno na 

následujícím obrázku č. 10. [7] 
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Obrázek č.10: Schéma procesu Blowdec pro úplnou recyklaci olejů [7] 

 

4.6 Regenerace odpadních olejů pomocí hydrogenační rafinace 
 
 Tato technologie je například používaná v Německu ve společnosti PURALUBE 

Holding GmbH a je i popisem vybrané technologie této bakalářské práce. 

HyLube proces je založený na katalytickém zpracování použitých minerálních 

olejů. Výchozí surovinou pro Hylube proces je směs použitých mazacích olejů s obsahem 

různých  mechanických nečistot (kousky kovu, písek,..) především však různá aditiva jako 

zinek, síra, fosfor nebo vápník. Nejprve se surovina filtruje za účelem odstranění 

mechanických částí, potom se míchá s horkým vodíkem ve speciálně navrženém statickém 

mixeru. Zahřátá směs se jednorázově odpaří v separátoru, ve kterém dochází ke zplynování 

oleje. Ze spodní části separátoru odchází nezplyněná kapalná fáze do zbytkového stripu, 

čistá plynná fáze společně s parami ze stripu vstupuje do reakční sekce. Reakční sekce se 

skládá z katalytického reaktoru zachycujícího rozpustné soli kovu a z hydrogenačně 

rafinačního reaktoru, kde probíhá odsíření, rozklad kyselých látek, dechlorace, saturace 

aromátů, denitrifikace a mírný hydrokraking. Katalytický hydrogenační proces zlepšuje 

chemické vlastnosti, barvu a aroma olejů. V horkém separátoru se oddělí plyn od oleje, 

který se dále propírá, zatímco získaný produkt uhlovodíků se destilací ve vakuové koloně 

rozdělí na neutrální olejové složky s různou viskozitou. Ty se dále používají na mísení 

hotových mazacích olejů. 
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Obrázek č.11: Schéma procesu Hylube ve společnosti PURALUBE Holding GmbH 

 
Z procesu se kromě základních olejových produktů v různých viskozitních třídách 

získávají i produkty vedlejší: 

• Topný olej - nekondenzovatelné uhlovodíky, které jsou buď rozpuštěné ve 

zpracovávaném oleji nebo vzniklé konverzí, dále vodíkový plyn rozpuštěný 

v kapalných produktech. 

• Topný olej - látky vroucí mimo rozsah bodu varu kapalných uhlovodíků. 

• Těžký olej - těžký neutrální olej 

• Stabilizované těžké zbytky – netěkavé látky přítomné ve zpracovávaném  oleji 

nebo v produktech  vystupujících z procesu, vhodné pro přimíchaní do asfaltu. 

• Zředěné vodné roztoky – obsahující síru, dusík  nebo  chlor vázané 

v anorganických solích, které se  odstraňují v jednotce zpracování odpadních vod. 

 

4.7 Využití odpadního oleje při důlní činnosti 
 
 Jako další možností zpracování odpadního oleje prameny uvádí, že se využívá při 

důlní činnosti a to mícháním s dusičnanem amonným za vzniku trhaviny, která se používá 

k odstřelování hornin v dolech. [7] 
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5 ZÁVĚR  
 

Závěrem lze konstatovat, že vyspělé státy v Evropské unii jsou v systému sběru a 

následného zpracování odpadních či upotřebených mazacích olejů o něco dál než Česká 

republika. Ze statistik vyplývá, že průměrný sběr odpadních olejů, které jsou dál využity je 

v EU až dvojnásobný. Možným důvodem proto je, že po roce 1989 a spolu s rozpadem 

státního podniku Benzina se centrální systém sběru odpadních olejů stal neprůhledným a 

spousta společností nevykazovala a nedodržovala své legislativní povinnosti. Není to 

ovšem jen chyba společností, které s odpadním olejem podnikaly nýbrž i nedostatečným 

podchycením v platných zákonech. V podstatě až od roku 2002, kdy vešel v platnost nový 

zákon o odpadech, kde se definovaly základní povinnosti výrobců a osob podnikajících 

v této oblasti, které se pak dále na základě praxe, jak v EU tak v ČR postupně přizpůsobily 

potřebám dokonalejšího a průhlednějšího sběru a následného zpracování odpadních olejů. 

Je potřeba dál pracovat na efektivním sběru a hlavně zpětného odběru upotřebených 

mazacích olejů. 

Co se týče způsobů zpracování, tak v ČR neexistují regenerační jednotky, které by 

zpracovávaly odpadní olej zpět na základové oleje, ze kterých se míchají mazací oleje. 

V průběhu let však došlo možná i díky přísnější emisní legislativě k zdokonalení 

spalovacích středně velkých i malých zařízení, které je možno použít k výrobě tepla. V ČR 

tedy stále převládá energetické využití odpadních olejů ať už jako palivo v cementárnách 

nebo jako výroba tepla ve spalovnách tomu určených. 

V České republice byl v roce 2008 zavedena spotřební daně na všechny odpadní 

oleje, které jsou využívány jiným způsobem než k metarulgickým procesům. Tímto aktem 

se vláda České republiky víceméně postavila zády k možnostem podpory regenerace 

upotřebených mazacích olejů a tím i snížení čerpání přírodních zdrojů. 
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Graf 1: Celkové množství olejů uvedených na trh v Evropské unii [15], volně upraveno 
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Příloha 1 

 
Zdroj: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. 
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Příloha 2 

 

Zdroj: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. 
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Příloha 3  

Některé další platné směrnice a zákony vztahující se k nakládání s odpadními oleji 

• Dne 22. listopadu 2008 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice 

Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic – tzv. rámcová směrnici o odpadech (dále jen „směrnice č. 98/2008“, 

„rámcová směrnice o odpadech“ nebo „směrnice“). Do 12. prosince 2010 měli členské 

státy převzít požadavky této směrnice do vnitrostátních právních řádů. Nová směrnice 

nahrazuje několik platných právních předpisů ES v oblasti nakládání s odpady, 

konkrétně směrnici 75/439/EHS o zneškodňování odpadních olejů, směrnici 

91/689/EHS o nebezpečných odpadech a směrnici 2006/12/ES o odpadech (tato 

směrnice je tzv. kodifikovaným zněním směrnice 75/442/EHS o odpadech a jejích 

pozdějších novel). [10] 

• Směrnice 75/442/EHS stanovila základní právní rámec pro nakládání s odpady na 

úrovni Společenství. Zaměřena byla zejména na: definici odpadů; strukturu pravidel 

nakládání s odpady; pravidlo blízkosti a soběstačnosti při odstraňování odpadů; 

plánování nakládání s odpady; povolení pro organizace a podniky odstraňovat a 

provádět recyklaci; kontroly příslušnými orgány; požadavky na vedení záznamů; 

zásadu „znečišťovatel platí“ a požadavky na podávání zpráv. [11] 

• Zákon č.253/2003 Sb. v platném znění o spotřebních daních – nařizuje zdanění 

odpadních olejů použitých pro výrobu tepla 

 


