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ANOTACE 

V bakalářské práci se zabývám různými možnostmi využití vytipovaných odpadů  

z farmaceutického průmyslu. Jelikož drtivá většina těchto odpadů je likvidována na 

spalovnách či skládkách nebezpečných odpadů, snažil jsem se vybrat odpady z co 

nejširšího spektra a přiřadit jim zcela jiné způsoby využití. Mé návrhy by měly nabídnout 

alternativní možnosti nakládání s odpady v případě „výpadku“ stávajících metod. 

V úvodu práce se zabývám legislativou před a po roce 1989, dále základním 

rozdělením odpadů a popisem nejčastějšího způsobu nakládání s nimi. V druhé části práce 

popisuji stávající způsoby nakládání s vybranými odpady a navrhuji vlastní, alternativní 

řešení.  

 

Klíčová slova: Farmacie, odpad, alternativa, nakládání. 

SUMMARY 

At my bachelor thesis I am concerned with different possibilities of use of certain 

pharmaceutical industries´ waste.  Because very big most of these refuses is damaged in 

incineration plants or rubbish dump of dangerous waste, I tried to choose ones of the worst 

waste. I tried to put them different ways of use. My suggestion should offer alternative 

possibilities of loading with refuses in case of „failure“ current methods. 

At the beginning of my work I look into legislation before and after year 1989, 

basic distribution of waste and description of the most often way of loading with them. In 

the second part I describe current walls of loading with certain waste and I suggest my own 

alternative solution. 

 

Key words: Pharmacy, waste, alternative, treatment. 
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1. ÚVOD 

Produkce odpadů každoročně strmě stoupá ve všech oborech a směrech. Nakládání 

s nimi je často otázkou velkého ekonomického, environmentálního a technologického 

zatížení. Nejvýhodnější způsob jak se odpadů zbavit s ekonomickým a ekologickým 

benefitem, je jeho opětovné využití. Jelikož se z  materiálů v průběhu výroby stává ve 

většině případů odpad, je vhodné jej využít pomocí recyklace či kompostování. Pokud 

odpad nelze materiálově využít nebo se jedná o nebezpečný odpad, nastupuje energetické 

využití, a to buď přímým spalováním, nebo přeměnou na palivo. Pokud materiál nelze 

jinak využít než v předchozích případech je poslední možností jeho uložení na skládkách 

odpadů.[1] 

Odpady z farmaceutického průmyslu jsou vzhledem k jejich složení, vlastnostem a 

také legislativním požadavkům převážně spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů. 

Jen malé procento odpadů lze recyklovat a z tohoto důvodu je velmi náročné vybrat 

vhodné druhy a způsoby využití. V této bakalářské práci bych se rád zaměřil právě na toto 

malé procento odpadů, rád bych pro ně našel alternativní způsoby využití či odstranění. 

Farmaceutické společnosti v České Republice, ale také v Evropě si pro nakládání 

s odpady obvykle najímají externí oprávněné společnosti, které jim zajišťují „veškerý 

servis“. Stejně je tomu i u vybrané společnosti, jejíž odpadové portfolio jsem zkoumal. 

Vzhledem k tomu, že nakládá s více než 100 t nebezpečného odpadů za rok, má určeného 

odpadového hospodáře. 

Vzhledem k vysokému podílu nebezpečných vstupních surovin a množstvím 

finálních výrobků vzniká ve farmaceutickém průmyslu velké množství odpadů 

obsahujících nebezpečné složky. Z nich lze recyklovat zejména odpadní rozpouštědla. K 

regeneraci rozpouštědel se obecně využívá destilace, odpařování, extrakce, dekantace, 

filtrace.[14,15] 

V bakalářské práci popisuji stávající odpady vznikající v samotné výrobě léčiv 

nebo související s její výrobou a přibližuji jejich následné nakládání. Dále navrhuji u 

vybraných odpadů jejich alternativní využití případně jiný způsob odstranění. 
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2. LEGISLATIVA 

2.1. Zákony v oblasti životního prostředí před rokem ´89  
a v následujících letech 

Naše republika zažívala od konce 50. let prudkou ekonomickou expanzi, ve které 

nikdo neprojevoval žádnou snahu řešit ekologické problémy jako např. odsiřovací filtry 

komínů továren nebo čištění odpadních vod. Prvním signál zhoršeného stavu životního 

prostředí jsme mohli pozorovat v Krušných horách, kde oxidy síry ve vzduchu devastovaly 

lesní porost.  Životní prostředí jako takové nemělo vlastní ministerstvo, ale bylo součástí 

ministerstva zemědělství a jiných ministerstev.[2]   

První zákon vztahující se k ovzduší byl zákon č. 35/1967 Sb., který nepostihoval 

všechny znečišťovatele, ale pouze ty, kteří překračovali přípustnou míru znečištění ovzduší 

dle výšky komína či zapálením dolů a skládek. Pro většinu podniků bylo ekonomicky 

výhodnější zaplatit sankce než investovat do inovací. Dále byl roku 1973 přijat nový zákon 

o vodě, ale během dalšího roku bylo uděleno 2500 výjimek, které dovolovaly dále 

vypouštět nečistoty do vod.[3] 

Nakládání s odpady se řešilo výlučně cestou jejich trvalého uložení do země. Nikoli 

ovšem řízeným způsobem, jakým skládkujeme dnes. Odpady byly nesystematicky 

deponovány, obvykle v místě jejich vzniku, tedy v areálech státních podniků Ve většině 

případů se dokonce odpady zapalovaly kvůli snížení jejich objemu a zavážely zeminou. Po 

roce ´89 si stát začal uvědomovat hrozbu těchto časovaných ekologických bomb a začal 

uvolňovat nemalé finanční prostředky k jejich odstranění.  

Ve vybrané společnosti se od roku 1996, tedy od začátku odstraňování starých 

ekologických zátěží prosanovalo již cca 120 000 000 Kč. Na obrázcích níže vidíme sanace 

na pozemku společnosti, které probíhaly v letech 2008 – 2009. Sanačních jam bylo celkem 

5 i s místy, kde muselo dojít k celkové sanaci nejen podloží, ale i k odtěžení povrchové 

horniny. Kontaminovaná hornina se nacházela v hloubce 3-5 metrů. Vytěženou půdu 

odvážela externí firma na specializovanou skládku. 

Na obrázku 1 dochází k odstranění ohniska znečištění v podloží, kde se v minulosti 

umísťovaly kapalné a částečně pevné odpady. Sanační práce probíhaly postupným 

hloubením a vystužováním krajů piloty, které zamezily narušení základů sousední budovy. 
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Práce pod budovou probíhaly podstatně složitější metodou. Pod základy budovy se 

vyvrtaly drenážní otvory, do kterých byla vháněná pára a látky vázané na půdu 

provzdušňovala. Poté byly tyto výpary obsahující nebezpečné látky odsáty. 

 

 

Obrázek 1: Průběh sanace staré ekologické zátěže (z archivu firmy TCI) 

 

Obrázek 2 ukazuje sanaci na místě, kde byla v minulosti hlavní jáma na odpady. 

Nacházela se na místě dnešního „nového“ závodu. Nejrozsáhlejší ukládání odpadů 

probíhalo v 60. a 70. letech minulého století, kde byla likvidována hlavně organická 

rozpouštědla (tento postup byl schválen státem). Ukládání odpadů probíhalo třemi 

způsoby: 

 zakopáváním odpadů 

 zapalováním rozpouštědel v jámě a následným zasypáním 

 spalování v kokilách a vzniklý popel byl vsypán do jam a zasypán. 
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Obrázek 2: Dokončování sanačních prací v areálu společnosti (z archivu firmy TCI) 

 

Roku 1971 byla založena Rada pro životní prostředí, jejímž hlavním úkolem bylo 

dohlížet na ochranu životního prostředí. Normy nastavené Radou byly pro mnohé podniky 

neuskutečnitelné, proto bylo udělováno každoročně velké množství výjimek. Tento postup 

byl velmi neúčinný. Navíc Rada nekontrolovala nebezpečný odpad. Nakládání s ním 

nebylo nijak řízené a nepodléhalo evidenci. Dále nebyl řešen problém třídění odpadů jak 

v domácnostech, tak v podnicích.[2].  

Není proto divu, že Československo patřilo před rokem 1989 mezi 

nejzdevastovanější státy Evropy. Stav životního prostředí se po prudkém zlepšení v období 

let 1990 až 1999 (v letech 1990-1993 v důsledku poklesu výroby a v letech 1993-1999 

v důsledku vysokých investic do životního prostředí) v podstatě stabilizoval. Největší 

objem finančních prostředků na ochranu životního prostředí byl vynaložen v letech 1995-

1997, a to především v oblasti ochrany ovzduší (odsíření) a v menší míře rovněž v oblasti 

ochrany vod. Celkově investovala Česká republika od roku 1990 do ochrany životního 

prostředí více než 400 mld. Kč.[2] 

Během let 1991- 1992 byl vypracován a přijat celý soubor právních předpisů  

v oblasti odpadového hospodářství. Tyto právní normy byly směřovány k ochraně 
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životního prostředí. Měly v prvé řadě omezit negativní vliv produkovaných odpadů na 

dalším poškozování životního prostředí (všech jeho složek) především nesprávným 

nakládáním s odpady. V řešení problematiky odpadů v rámci legislativy, ve smyslu 

koncepčního přístupu a ochrany životního prostředí, je kladen důraz především na 

předcházení vzniku odpadů, omezování produkce odpadů, využití odpadů jako druhotných 

surovin, způsoby zpracování odstraňování odpadů.[2]  

První Zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., byl spíš „ochranářského“ charakterakteru. 

Nebyly však zde v užity dostatečně ekonomické nástroje, řešící minimalizaci produkce 

odpadů, sběr a úpravu odpadů pro jejich další využití a nástroje obce pro řešení 

problematiky komunálních odpadů.  Současně s tímto zákonem byly vydány i další právní 

normy, např. Zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, dále 

„opatření“ tehdejšího Federálního výboru pro životní prostředí, kterým byla vyhlášena 

kategorizace a katalog odpadů, č. 69/1991 Sb., dále nařízení vlády o evidenci odpadů. V 

průběhu roku 1992 byly pak ještě vydány dvě právní normy, a to Zákon č. 62/1992 Sb., o 

poplatcích za uložení odpadu a Nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.  

Většina výše uvedených právních norem byla upravena, doplněna a novelizována 

v následujících třech letech. Přesto legislativa odpadového hospodářství, při jeho prudkém 

a dynamickém vývoji, již neodpovídala skutečným potřebám praxe a byla definitivně 

novelizována Zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1998. 

Všechny předchozí právní normy byly tímto zákonem zrušeny a nahrazeny následně 

vydanými vyhláškami Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví.  

2.2. Základní právní předpisy pro nakládání s odpady 

Třetím, a zatím posledním zákonem o odpadech je zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech byl vyhlášen dne 15. května 2001, s účinností 

od 1. 1. 2002. Tento zákon znamenal zásadní změnu v legislativě odpadového 

hospodářství. Zákon stanovuje v souladu s právem Evropských společenství povinnosti 

právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku 
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odpadů a při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udržitelného rozvoje. Zákon je rozdělen do 18 částí a 89 paragrafů a obsahuje 7 příloh.[5]  

V roce 2009 zahájilo Ministerstvo životního prostředí přípravné práce na nové 

legislativě odpadového hospodářství. Ministerstvo bude vycházet především z 

pětistupňové hierarchie nakládání s odpady. 

 

Opětovné využití

Materiálové využití

Recyklace Kompostování

Energetické využití

Přímé spalování/zplynování Výroba paliv

Uložení na skládce odpadů

Předcházení vzniku

 

Diagram 1: Hierarchie nakládání s odpady 

 

Zásadní je vnímat odpad i jako obnovitelný zdroj. Jejich energetické využití má – 

spolu s materiálovým využitím – rovněž své místo v hierarchii nakládání s odpady, 

deklarované ve směrnici EU o odpadech i v českém zákoně o odpadech, přičemž oba 

jmenované způsoby využití odpadů jsou předřazeny jejich odstranění.[6]  
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2.3. Orgány státní správy 

Stát, jako hlavní orgán státní správy má za cíl stanovit a ukládat zákonné normy 

k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. Z důvodu zefektivnění těchto norem, se do 

praxe zavádí samospráva. Nakládání s odpady v oblasti zdravotnických zařízení upravuje 

zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn.[5] 

 Ministerstvo životního prostředí 

Je úředním státním orgánem v oblasti odpadového hospodářství, ve kterém 

vykonává státní dozor s výjimkou ochrany veřejného zdraví při nakládání s odpady. V jeho 

kompetenci je také prověřování právnických a fyzických osob, které mají povolení pro 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Zpracovává také plán odpadového 

hospodářství ČR v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Je zodpovědný za předložení 

závazné části plánu a změn v OH ČR ke schválení vládě §72.[5] 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 „Výkon vrchního státního dozoru a výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného 

zdraví při nakládání s odpady je pro ministerstvo zdravotnictví nově definováno novelou 

zákona o odpadech. Ministerstvo zdravotnictví dále pověřuje právnické osoby nebo fyzické 

osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. U pověření prodlužuje jejich platnost 

a má právo k jejich odnětí.“[5] 

 Ministerstvo zemědělství  

Vykonává kontrolu dodržování povinností při používání kalů z čístíren odpadních 

vod v zemědělství.[5] 

 Česká inspekce životního prostředí 

Inspekce byla zavedena jako orgán státní správy, který spadá pod MŽP, jež řídí 

náměstek ministra životního prostředí. Působnost inspekce je limitována zákonem a dále 

specifickými zákony pro jednotlivé složky životního prostředí. Mezi hlavní úkony ČIŽP 

patři především kontrolní činnost.[5] 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, 

uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě 
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obalů humánních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých 

přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k 

nápravě a pokuty. Při kontrole postupuje podle zvláštních právních předpisů.[5] 

 Krajské úřady 

Zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonu souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích a zákonem o okresních přešla část pravomocí 

v oblasti ŽP z MŽP ČR a působnosti okresních úřadů na nově zřízené kraje.[5] 

Povinností každého krajského úřadu je také zřizovat „Seznam oprávněných osob 

k nakládání s odpady“, která obsahuje seznam osob, jež mají souhlas od odboru ochrany 

prostředí k odstraňování, využívání, sběru či výkupu odpadů §14.[5] 
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3. ODPADY PRODUKOVANÉ VYBRANOU FARMACEUTICKOU 
SPOLEČNOSTÍ 

3.1. Odpadové hospodářství společnosti 

V této práci jsem se spolupracoval s oddělením ochrany životního prostředí, díky 

kterému jsem měl možnost nahlédnout do problematiky nakládání s odpady ve velké 

farmaceutické společnosti. 

Při nakládání s odpadem je zapotřebí přesného rozdělení odpovědnosti a povinnosti 

mezi zaměstnance společnosti. Mezi hlavní představitele v oblasti ochrany životního 

prostředí ve vybraném podniku patří:[5,16,17] 

 

Generální ředitel 

Manažer 

životního prostředí

Ekolog

Ředitel divize lidských zdrojů

a bezpečnosti

Vodohospodář
 

Diagram 2: Zařazení OH v organizačním schématu původce (POH) 

 

Tyto osoby mají za úkol řídit kontrolní činnost v oblasti odpadů, vést evidenci 

odpadů, zpracovávat hlášení o produkci a nakládání s odpady a také komunikovat se 

zástupci státních orgánů při výkonu jejich činnosti, jsou zodpovědní za plnění povinností 

uložených legislativou a předpisy.  

Zaměstnanci společnosti se však neřídí pouze zákony a nařízeními vlády České 

republiky, musí také dodržovat interní směrnice, které především vycházejí z korporátní 

politiky jejich zahraničního vlastníka. Tyto směrnice jsou závazné pro všechny 

zaměstnance, každé oddělení má ovšem svá specifika. S obecnými zásadami a pravidly 

v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou lidé 



Pavel Tulach: Alternativní způsoby nakládání s odpady 

ve farmaceutickém průmyslu 

 

2012  10 

 

seznámeni při nástupu do zaměstnání v rámci tzv. adaptačního procesu. Se specifiky 

každého provozu je po nástupu seznamuje jejich nadřízený. 

3.2. Svoz odpadů 

Ve společnosti funguje propracovaný systém třídění a odvozu pevného i kapalného 

odpadu. Každé pracoviště třídí své pevné odpady do určených kontejnerů (kolib, 

ohradových palet či jiných nádob). Kontejnery jsou rozmístěny dle potřeb jednotlivých 

středisek s ohledem na produkované množství a druhy. 

Kontejnery jsou barevně rozlišeny podle druhu odpadu. Jsou označeny konkrétním 

interním názvem odpadu a pracovištěm kde vznikly. Na obrázku 3 jsou koliby před 

pracovištěm. 

Odvoz těchto kontejnerů zajišťuje vnitropodniková doprava pomocí 

vysokozdvižných vozíků. Dále jsou shromažďovány na vyhrazené ploše odpadového 

hospodářství, kde jej zaměstnanci externí firmy dále dle potřeby dotřiďují a umísťují do 

velkoobjemových kontejnerů a odvážejí na zpracování (odstranění či využití). 

 

 

Obrázek 3: Shromažďovací nádoby - koliby před pracovištěm (z archivu firmy TCI) 
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Obrázek 4: Shromažďovací nádoby připravené k rozvozu na určená místa (z archivu firmy TCI) 

 

 

 

3.3. Identifikace odpadů 

Ve vybrané farmaceutické společnosti vznikají nebezpečné a ostatní odpady. Mezi 

nebezpečné odpady patří veškerá nepoužitelná léčiva. Podíl ostatních odpadů ku 

nebezpečným je cca 80% – viz graf č. 1. V grafu č. 2 je zobrazen podíl recyklovaného 

odpadu (82%) k odstraněnému (18%). Důvodem vysokého podílu využití odpadů je 

především kompostování kalů z čistírny odpadních vod. 
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Graf 1: Podíl N odpadu k O odpadu v roce 2011 v procentech 

 

 

Graf 2: Podíl recyklovaného odpadu k odstraněnému v roce 2011 v procentech 

 

 

3.3.1. Nebezpečný odpady 

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu 

nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých dalších zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří [32]: 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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Tabulka 1: Seznam nebezpečných vlastností odpadů 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické  nebo toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem  nebo kyselinami 

H13 Senzibilita 

H14 Ekotoxicita 

 

Jako příklad nebezpečných odpadů lze uvést odpady polychlorovaných bifenylů 

(PCB), perzistentních organických polutantů (POPs), odpady obsahující rtuť či odpady z 

výrob převážně používající nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu. 

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto 

jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Při manipulaci s nimi si musíme uvědomit, že 

přejímají téměř stoprocentně nebezpečné vlastnosti původního materiálu. K negativnímu 

působení nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v 

blízkosti místa jejich odstranění.[5,10] 

Zařazování odpadů do kategorie nebezpečných odpadů se děje na základě §6 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad je považován za nebezpečný, pokud je:  

 uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb., 

Katalog odpadů) 

 smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 

nebezpečných odpadů 

 smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedenou v Seznamu složek, 

které činí odpad nebezpečným (příloha č. 5 Zákona o odpadech) 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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 má-li jednu nebo více nebezpečných vlastností (příloha č. 2 Zákona 

o odpadech) 

Ve vybrané farmaceutické společnosti tyto odpady tvoří především nepoužitelná 

léčiva, zbytky rozpouštědel a znečištěné obaly od surovin, produktů či meziproduktů. 

 

Tabulka 2: Názvy a množství vyprodukovaného N odpadu v tunách 

Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 

Kateg. 

odp. 

Produkce [t/rok] 

2009 2010 2011 

07 05 03 
Org. halogen. rozp., 

prom. kap., mat. l. 
N 615,07 533,020 771,280 

07 05 04 

Jiná organická 

rozpouštědla, prom. 

kapal., mat.louhy 

N 415,875 370,174 386,110 

07 05 08 
Jiné destilační a 

reakční zbytky 
N 0 0,634 0,560 

07 05 10 

Jiné filtr. koláče a 

upotřeb. adsorpční 

činidla 

N 68,09 79,698 165,707 

08 03 17 

Odpadní tiskařský 

toner obsahující 

nebezpečné látky 

N 0,7 0,851 0,600 

13 01 13 
Jiné hydraulické 

oleje 
N 0,4 0,286 0 

13 03 07 

Minerální 

nechlorované 

izolační a 

teplonosné oleje 

N 0,886 0,676 0 

13 05 01 

Pevný podíl 

z lapáku písku a 

odluč. oleje 

N 7,58 1,780 0,340 

13 05 08 

Směsi odpadů 

z lapáku písku a 

z odlučovačů oleje 

N 0 2,360 3,218 

14 06 01 HCFC, HFC N 2,829 0,977 1,160 

15 01 10 

Obaly obsahující 

zbytky neb. látek 

nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

N 106,3 83,240 163,670 

16 02 13 
Vyřazená zařízení 

obsah. neb. složky 
N 1,07 1,023 0,252 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 

Kateg. 

odp. 

Produkce [t/rok] 

2009 2010 2011 

16 05 06 

Laborat. chemikálie 

a jejich směsi, které 

jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N 0 0,328 0,260 

16 05 07 

Vyřazené 

anorganické 

chemikálie, které 

jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N 6,127 3,334 11,558 

16 05 08 

Vyřazené organické 

chemikálie, které 

jsou a nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N 1,633 2,400 4,635 

16 06 01 
Olověné 

akumulátory 
N 0,271 0,352 0,419 

16 07 08 
Odpady obsahující 

ropné látky 
N 61,339 7,330 3,667 

16 08 02 

Upotřeb. 

katalyzátory obsah. 

neb. přechod. kovy 

nebo jejich slouč. 

N 1,3 0,120 1,530 

16 08 07 
Upotřeb. katalyzát. 

znečiš. neb. látkami 
N 0,37 0,63 0,900 

18 01 03 

Odpady, na jejichž 

sběr a odstraňování 

jsou kladeny 

zvláštní požadavky 

s ohledem na 

prevenci infekce 

N 0 0,825 4,737 

18 01 06 

Chemikálie, které 

jsou nebo obsahují 

neb. látky 

N 2,486 2,657 2,979 

18 01 08 
Nepoužitelná 

cytostatika 
N 1,494 3,957 5,751 

18 01 09 

Jiná nepoužitelná 

léčiva neuved. pod 

18 01 08 

N 161,668 298,300 324,270 

20 01 21
1
 

Zářivky a jiný 

odpad obsahující 

rtuť 

N 0,008 0,001 0,011 

                                                 
1
 od roku 2007 se tento odpad předává převážně v režimu zpětného odběru výrobků 



Pavel Tulach: Alternativní způsoby nakládání s odpady 

ve farmaceutickém průmyslu 

 

2012  16 

 

3.3.2. Ostatní odpady 

Ostatní odpady jsou odpady, které nevykazují žádné nebezpečné složky uvedené 

v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.  

Je-li to možné, pak z těchto odpadů vytřiďujeme využitelné části a podíly jako 

například papír, dřevo, kovový odpad či zelenou kompostovatelnou hmotu.[11] 

Ve vybrané farmaceutické společnosti tvoří tento odpad 83% z celkové produkce 

odpadů, z toho největší hmotnostní podíl zaujímají kaly z ČOV. 

 

Tabulka 3: Názvy a množství vyprodukovaného O odpadu v tunách 

Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 

Kateg. 

odp. 

Produkce [t/rok] 

2009 2010 2011 

02 03 04 

Suroviny nevhodné 

ke spotřebě a 

zpracování 

O 2184,3 1838,500 3026,600 

15 01 01 
Papírové a 

lepenkové obaly O 110,91 145,290 166,550 

15 01 02 Plastové obaly O 29,11 47,577 61,365 

15 01 03 Dřevěné obaly O 25,45 114,040 61,982 

15 01 06 Směsné obaly O 37,53 111,960 169,360 

15 01 07 Skleněné obaly O 0 0,402 4,595 

16 02 16 
Jiné složky odstran. 

z vyřaz. zařízení 
O 5,112 3,491 1,258 

16 05 09 

Vyřazené 

chemikálie 

neuvedené pod čísly 

16 05 06, 16 05 07 

nebo 16 05 08 

O 5,123 4,12 7,105 

17 01 07 

Směsi nebo odděl. 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keram. výr. 

O 7,3 37,260 0 

17 02 01 Dřevo O 31,06   

17 04 02 Hliník O 0,178 0,452 0,180 

17 04 05 Železo a ocel O 53,645 56,680 93,350 

17 04 11 
Kabely neuvedené 

pod 17 04 10 
O 2,227 0,998 0,037 

17 09 04 

Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

O 3,78 12,720 23,280 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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Kat. číslo 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 

Kateg. 

odp. 

Produkce [t/rok] 

2009 2010 2011 

18 01 01 Ostré předměty O 0,0005 0,0015 0,0060 

19 08 09 

Směs tuků a olejů 

z odlučovačů tuků 

obsah. pouze jedlé 

tuky a jedlé oleje 

O 2,7 0 0 

19 08 12 

Kaly z biolog. čišt. 

prům. odp. vod 

neuv. pod 19 08 11 

O 6998,85 4485,060 5142,220 

20 01 01 Papír a/či lepenka O 17,37 45,360 80,590 

20 03 01 Směsný kom. odpad O 54,85 55,840 83,547 

20 03 07 Objemný odpad O 5,6 16,160 16,100 

3.4. Čistírna odpadních vod 

Čistírna odpadních vod (dále též ČOV) je určena k biologickému čištění 

průmyslových a splaškových odpadních vod z areálu společnosti.  

ČOV je mechanicko-biologická čistírna, kde je biologické čištění zajišťováno 

technologií oddělené regenerace oživeného kalu v samostatných regeneračních nádržích. 

Tyto nádrže činí cca 50% celkového obsahu aktivačních nádrží s cílem chránit větší část 

oživeného kalu před náhodnými toxickými nárazy, ke zvýšení stability a spolehlivosti 

provozu ČOV.  

Čistící proces je řízen automaticky regulací množství přiváděného vzduchu do 

aktivace. Přebytečný kal je zahušťován na odstředivkách a po smíchání s vyextrahovanými 

rostlinnými zbytky odvážen do kompostárny nebo je předáván externí firmě pro využití 

v bioplynové stanici. 

Na obrázku 5 vidíme aktivační nádrže, kterých je celkem osm. Z toho čtyři jsou 

tvořeny kontaktory, sloužícími pro vlastní čištění – odstranění organických látek (jedná se 

o likvidaci organických rozpouštědel). A čtyři jsou regenerátory, sloužící k regeneraci kalu.  

 



Pavel Tulach: Alternativní způsoby nakládání s odpady 

ve farmaceutickém průmyslu 

 

2012  18 

 

 

Obrázek 5: Aktivační nádrže (z archivu firmy TCI) 

Obrázek 6 představuje dosazovací nádrže, kam přitéká z kontaktoru směs vyčištěné 

vody a aktivačního kalu. Vyčištěná voda odtéká do řeky a kal se pomalu usazuje na dně 

nádrže, kde je postupně shrabáván shrabovači na jedno místo a navracen zpět do 

aktivačních nádrží, což je nezbytné pro zachování kultury bakterií. 

 
Obrázek 6: Dosazovací nádrže se shrabovačem (z archivu firmy TCI) 
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ČOV byla navržena a postavena s výhledem do roku 2000 pro hydraulickou 

kapacitu 3 924 m
3
/den a látkové zatížené podle BSK5 4534 O2/den.[7] 

ČOV produkuje následující odpady 

 16 07 08 N - odpady obsahující ropné látky – shrabky z česlí – shrabky jsou 

po odvodnění uloženy do plastových či kovových soudků a poté jsou 

odváženy na plochu OH a předány externí firmě k likvidaci jako odpad 

kategorie N. 

 19 08 12 O - kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod – kal 

zachycený a vrácený z dosazovacích nádrží je přečerpáván stanicí vratného 

kalu do rozdělovacího žlabu před regenerátory. Odtud je část vratného kalu 

přečerpána čerpací stanicí přebytečného kalu do odvodňovací stanice 

kalového hospodářství (dále též KH). Po odvodnění a smíchání se 

zahušťovacími substráty na požadovanou kvalitu je směs dopravována ke 

kompostování do kompostárny nebo samostatný odstředěný kal je odvážen 

k využití do bioplynové stanice.[7] 
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Obrázek 7: Technologické schéma ČOV 
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3.4.1. Kalové hospodářství 

KH slouží ke zpracování přebytečného kalu z ČOV. Základem KH je odvodňovací 

stanice kalu. Kal je převeden z čerpací stanice přebytečného kalu do kalové jímky  

o obsahu 7 m
3
, odkud je pak přečerpáván kalovými čerpadly do dekantačních odstředivek 

(dále též DO) – Alfa Laval a Wesfalia. Do nástřiku každé z odstředivek je zaústěn i přívod 

flokulantu z flokulační stanice Altech – Polymat 2000. Flokulant je do odstředivek 

dopravován pomocí dávkovacích čerpadel. Odvodněný kal je z DO dopravován šnekovými 

dopravníky přes mísič, kde dojde ke smísení odstředěného kalu s odp. vyextrahovanými 

rostlinnými zbytky na potřebnou sušinu, z něhož je pak pomocí šnekových dopravníků 

dopraven na traktorovou vlečku. Tato směs, tj. biologicky rozložitelný odpad se odváží ke 

kompostování mimo areál podniku. Druhá možnost likvidace je, že odvodněný kal bez 

přídavku rostlinných zbytků je po dopravení na traktorovou vlečkou předáván externí 

firmě k využití v bioplynové stanici.[8] 

Tabulka 4 zahrnuje množství biologicky rozložitelných odpadů v tunách, druhy 

odpadů a způsob nakládání s nimi za poslední 3 roky. 

 

Tabulka 4: Evidence množství kalu a jeho způsoby nakládání (kompostování, BPS) v tunách 

Rok 

Kompostárna Kompostárna BPS 

Celkem 

02 03 04 19 08 12 19 08 12 

2009 2 184,3 5 732,8 1 266,05 9 183,15 

2010 1 838,5 3 479,7 1 004,41 6 322,61 

2011 3 026,6 3 495,1 1 647,1 8 168,8 

Celkem [t] 7 049,4 12 707,6 3 917,56 23 674,56 
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Graf 3: Evidence nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z ČOV (kompostování, BPS s kódy odpadů) 

v procentech 

 

3.5.  Jednotlivé způsoby nakládání s odpady 

Kódy způsobu nakládání s odpadem: R – Využívání odpadů, D – Odstraňování 

odpadů, N – Ostatní způsoby nakládání (N3 – předání jiné oprávněné osobě). Veškeré 

odpady vybrané farmaceutické společnosti jsou předávány oprávněné osobě, dále se 

odstraňují (D) nebo recyklují (R). Vybraná farmaceutická společnost neprovozuje žádné 

vlastní zařízení k odstraňování či využívání odpadů. 

 

Tabulka 5: Způsoby nakládání s odpady 

Kat. číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 

odp. 

Způsob 

nakládání 

02 03 04 
Suroviny nevhodné ke spotřebě a 

zpracování 
O R3 

07 05 03 
Org. halogen. rozp., prom. kap., 

mat. l. 
N D10 

07 05 04 
Jiná organická rozpouštědla, 

prom. kapal., mat. louhy 
N D10 

07 05 10 
Jiné filtr. koláče a upotřeb. 

adsorpční činidla 
N D10 
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Kat. číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 

odp. 

Způsob 

nakládání 

15 01 06 Směsné obaly O R1 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky neb. 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N R1 

15 02 02 

Absor. činidla, filtr. mat. (včetně 

olej. fil. jinak blíže neurčených), 

čistící tkan. a ochran. oděvy 

znečištěné nebezp. látkami 

N R1 

16 05 06 

Laborat. chemikálie a jejich 

směsi, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N D10 

16 05 07 

Vyřazené anorganické 

chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 

N D10 

16 05 08 

Vyřazené organické chemikálie, 

které jsou a nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N D10 

19 08 12 
Kaly z biolog. čišt. prům. odp. 

vod neuv. pod 19 08 11 
O R1 

 

R1 – využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie 

R3 – získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

(včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) 

D1 – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

D10 – spalování na pevnině 

 

Společnost jako taková odpady sama nelikviduje. Veškerý odpad se předává 

specializovanými firmám. 

V tabulce 6 jsou spolupracující oprávněné osoby (odběratelé odpadu) a jejich podíl 

na zabezpečení provozu OH jimi přijímaných odpadů v roce 2011. 
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Tabulka 6: Odběratelé odpadu (POH) 

 
Odběratel odpadu 

Procentuální 

podíl 

1. RABIO s.r.o. 72,1 % 

2. van Gansewinkel a.s. 27,6% 

3. Safina, a.s. 0,3% 

 

3.5.1. Spalování 

Cílem spalování je snížit množství organických kontaminantů v odpadech, a tím i 

omezit celkové množství odpadů. Vzniklé teplo tímto procesem je pozitivní a dnes 

 i nezbytný vedlejší jev, avšak není to hlavní důvod pro volbu této metody pro likvidaci 

odpadu. Platí to zejména u nakládání s N odpady.  

V dnešní době při výběru způsobu nakládání s nebezpečnými odpady převládá 

stanovisko jeho likvidace nad jeho recyklací. 

Technologiím omezování vzniku odpadů, či jejich regenerace nebo využívání je 

třeba dát přednost před jejich spalováním, pokud tomu nebrání ekonomické důvody. 

V dnešní době se však spalování považuje za neoddělitelnou součást OH, které by mělo 

předcházet jejich ukládání na skládky. 

Spalovat odpady je vhodnější proces v hustě obydlených oblastech, jelikož zde není 

dostatek volné půdy pro skládkování odpadů. Ovšem je však omezen mnohými faktory ať 

už ekonomickými, environmentálními či technickými. Především to jsou poměrně vysoké 

investiční a provozní náklady, kvalifikovaný personál a spolehlivé měřící a kontrolní 

zařízení pro eliminaci polutantů ze spalin.[12,15,18] 

Principy spalování 

Spalování je oxidačně exotermická reakce, která pracuje s nadbytkem vzduchu 

(oxidační proces) nebo s nedostatkem vzduchu (redukční proces, pyrolýza).[18] 

Samotné spalování odpadů probíhá složitými procesy. Odpady se zahřívají dvěma 

způsoby:  

 stykem s horkými spalinami  
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 přehřátým vzduchem a sáláním ze stěn pece.  

K vysušování materiálu dochází již při teplotách 50 – 150 °C. Při vyšších teplotách 

vznikají složitými rozkladnými procesy těkavé látky. Tyto látky po vznícení hoří 

plamenem. Zbylý materiál se posléze odplyňuje a hoří mnohem pomaleji. 

Abychom mohli tuhé odpady spalovat samostatně, bez přidaného paliva, musí 

jejich výhřevnost dosahovat minimálně 5000 kJ/kg.[15,18] 

3.5.2. Peletizace 

Peletizace je progresivní způsob zhutnění, při kterém dochází ke zpracování 

rozdrcené a vysušené dřevní hmoty. Děje se tak za pomoci lisu a při použití velmi 

vysokého tlaku. Výsledným produktem této technologie jsou pelety různých rozměrů.[29] 

Peletizace neboli sbalování jemnozrnných materiálů je proces, kdy dochází  

k převedení těchto sypkých jemnozrnných materiálů do kusového tvaru. Sbalky mají 

kulovitý tvar o průměru 3 – 30 mm. Při jejich výrobě je využíván princip kapalinných 

můstků, kdy současně s rotačním pohybem se navlhčené částice shlukují ve sbalcích  

s postupným vývojem vazebných sil. Sbalky mohou být konečným produktem nebo jsou 

dále upravovány sušením či vypalováním.[19,21] 

Procesy peletizace byly a jsou využívány především v chemickém průmyslu.  

V zásadě se rozlišují dva principy zhutňování[20]:  

 Nástavbová granulace – způsoby, při kterých spojení částic není obsaženo 

působením vnějších tlaků, ale vlivem pomocných prostředků vlhkostí nebo 

sušením.  

 Aglomerace lisováním – způsoby, při kterých je spojení částic podporováno 

působením vnější síly. Materiál se lisovacím strojem zhutní tak silně, že se 

vytváří aglomerovaný materiál s dostatečnou pevností.  

3.5.3. Briketizace 

Briketování je proces, při němž jsou jemnozrnné materiály lisovány pod vysokým 

tlakem do tvaru hranolu či válce, případně dutého válce. Briketovací lis stlačuje výchozí 

materiál v lisovací formě, v důsledku toho se jemnozrnné částice přibližují a působením 

vazebných sil spojují do hrubého agregátu – briket. Tvar a rozměr brikety je určený tvarem 
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a rozměrem lisovací formy. Princip briketování byl zprvu uplatněn pouze při zpracování 

uhelného prachu tzv. mouru vznikajícího na třídících linkách vytěženého uhlí.[21,22,23]  

Metody používané při briketování lze rozdělit do dvou základních skupin:[24] 

Briketace bez pojiva: 

 suchou směsí při nízké teplotě vysokým tlakem  

 suchou směsí při bertinizační karbonizační teplotě nízkým tlakem 

(bertinizační teplota 200 – 375 °C, při které je odstraněna voda a nehořlavé 

plyny, prach se stává plastičtější) 

 mokrou směsí nízkým tlakem  

Briketace nízkým tlakem s pojivem: 

 anorganickou (cement, jílovitá hlína, vápno a podobně)  

 organickou nehygroskopickou (dehet, asfalt)  

 organickou hygroskopickou (mouka, melasa, škrob atd.)  

3.5.4. Kompostování 

Způsob jak využít biologicky rozložitelné odpady k výrobě organického hnojiva se 

nazývá kompostování. Přeměnu organické hmoty odpadů na nehumusové složky při 

kompostování zabezpečují převážně aerobní organismy. V úvodní fázi dochází k rozkladu 

polysacharidů, proteinů a lipidů doprovázených uvolňováním tepla a zahřáním zrajícího 

kompostu na 50 – 60°C. Zároveň dochází při hydrolýzních procesech, kvůli vzniku 

organických kyselin, ke zvyšování kyselosti substrátu. Trvání této fáze trvá obvykle 2 – 3 

týdny. U kompostu obsahujícího převážně dřevní štěpku může trvat až 2 měsíce.[12,27] 

V následující fázi přeměny klesá teplota na 40 – 50 °C, mění se složení 

mikroorganismů a vznikají humusové látky, v zrajícím humusu již nelze poznat původní 

odpady. Kompost získává hnědou barvu, molekulová hmotnost se zvyšuje a kyselost klesá. 

Kompost dosahuje zralosti a přestává být fytotoxický. 

Pokud kompost pravidelně provzdušňujeme, nejčastěji překopáváním, proces 

kompostace uspíšíme. Se zvyšující intenzitou provzdušňování kompostu nastupuje hnití. 

Největší potřeba provzdušňování zrajícího kompostu je v hydrolýzní fázi zrání.[15,18] 
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3.5.5. Bioplynová stanice 

Bioplynová stanice je technologické zařízení, které zpracovává biomasu 

v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při kterém 

mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu). Řízená anaerobní 

digesce je z ekologického hlediska perspektivní způsob využití biomasy, resp. organického 

odpadu a energetických plodin. Pro anaerobní digesci se používají další shodné termíny – 

anaerobní fermentace, metanová fermentace, metanové kvašení apod. 

Produktem anaerobní digesce je především bioplyn, dále tzv. digestát (tuhý zbytek 

po vyhnití) a fugát (tekutý zbytek po vyhnití). Bioplyn má výhřevnost v intervalu 18 – 26 

MJ/m
3
, jeho výhřevnost je závislá na obsahu metanu (55 – 70 %). Digestát může sloužit 

jako kvalitní hnojivo, fugát má charakter odpadní vody a je většinou odváděn do čistírny 

odpadní vody.[17] 

Bioplyn vyrobený v bioplynové stanici se spaluje v kotlích. Vzniklým teplem lze 

vytápět budovy, popř. ohřívat vodu. V provozu jsou i zařízení, kde dochází ke 

kombinované výrobě tepla a elektřiny v tzv. kogenerační jednotce.[12] 

V bioplynové stanici se biomasa zahřívá na provozní teplotu ve vzduchotěsném 

reaktoru – fermentoru, kde zůstává pevně stanovenou dobu. Optimální teplota pro 

anaerobní digesci je vázána na různé kmeny bakterií. Bioplyn vznikající ve fermentoru je 

odváděn do zásobníku a upravován pro další využití – spalování, při kterém je výslednou 

energií buď vzniklé teplo, nebo v případě kogeneračního zařízení teplo i elektřina.[17] 

Průmyslové bioplynové stanice zpracovávají ve fermentoru výlučně nebo alespoň 

zčásti rizikové vstupy. Mezi rizikové vstupy patří zejména jateční odpady, kaly z různých 

provozů (např. čističek odpadních vod) a podobně. Kladeny jsou tedy větší nároky na 

technologii a na splnění všech provozních podmínek. Zejména dodržování hygienických 

pravidel minimalizuje riziko vyplývající ze vstupů.[15,18] 

3.5.6. Skládkování 

Skládkování je způsob odstraňování odpadů, při kterém jsou odpady zaváženy 

plánovitě na skládku, hutněny, pravidelně překrývány inertním materiálem. V ČR se 

skládkováním dosud odstraňuje převážná část odpadů, i když se postupně rozšiřují nové 

technologie pro odstraňování odpadů. Přesto, že se skládkování považuje za nejméně 

http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/podivejte-se-kde-najdete-v-cesku-bioplynove-elektrarny.aspx
http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/biomasa/biomasa-co-je-dobre-vedet-nez-ji-zacneme-spalovat.aspx
http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/biomasa/biomasa-co-je-dobre-vedet-nez-ji-zacneme-spalovat.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/kogenerace-pro-rodinne-domy-vyrabejte-teplo-a-elektrinu-najednou.aspx
http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/biomasa/cena-biomasy-pelety-a-brikety-jsou-v-lete-levnejsi.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/jaderna-energie/male-jaderne-reaktory-energeticka-spasa-budoucnosti.aspx
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žádoucí formu odstraňování odpadů, počítá se s tím, že i v blízké budoucnosti u nás 

zůstane nejrozšířenějším způsobem jejich odstraňování, pokud se výrazně nezvýší náklady 

na skládkování.  

Podle ČSN – 83 8030 – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek je 

skládka technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 

uložením na zemi nebo do země. Skládka je tedy stavební objekt technologicky vybavený 

tak, aby odpady v něm přijaté a trvale uložené nemohly negativně ovlivňovat podzemní ani 

povrchovou vodu a horninové prostředí a aby byly minimalizovány vlivy na ovzduší jak po 

dobu jeho životnosti, tak i po jeho uzavření.[12] 

K tomu je nutno splnit několik základních podmínek: 

 umístění skládky na pozemky s přesně definovanými hydrogeologickými, 

hydrologickými a geotechnickými podmínkami 

 těsnění skládky je dimenzováno s ohledem na druh přijímaných odpadů 

 odplynění skládky je navrženo podle druhu přijímaných odpadů. 

Skládky se podle technického zabezpečení dělí do tří skupin (vyhláška  

č. 294/2005Sb. vyhláška č. 383/2001 Sb.)[25,26]: 

Skupina S – inertní odpad (S-OI) 

Skupina S – ostatní odpad (S-OO) 

Skupina S – nebezpečný odpad (S-NO) 
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4. VYBRANÉ ODPADY A JEJICH ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY 
NAKLÁDÁNÍ 

4.1. Vybrané odpady a jejich stávající nakládání 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

Zbytky vyextrahovaných rostlin, tzv. "droga". Po extrakci rozpouštědly vznikají 

zbytky rostlin, ze kterých je rozpouštědly vyextrahována účinná látka, např. silymarin - 

ostropestřec mariánský, námel, jehličí tisu kanadského, v menším měřítku pak různé léčivé 

rostliny na tzv. "malé extrakci" – např. cibulky narcisů, aj. Dnes se tento odpad buď 

přimíchává do kalů (19 08 12) pro zahuštění nebo odváží přímo do kompostárny (02 03 

04).  

07 05 03 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

Jsou to rozpouštědla s obsahem chlóru. Hlavní rozpouštědlo, užívané při výrobě je 

dichlormethan (methylenchlorid). 

Vzhledem k obsahu chlóru se tato rozpouštědla spalují ve spalovně nebezpečných 

odpadů. Avšak nikoli bez problémů. Chlór nelze dobře termicky rozložit a musí se velmi 

opatrně dávkovat. Kvůli těmto nárokům je cena likvidace vysoká. 

07 05 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

 Jakákoliv rozpouštědla bez obsahu chlóru. Tvoří velký podíl v celkové bilanci 

odpadů (jsou tvořena veškerými nechlorovanými rozpouštědly, která jsou ve společnosti 

používána - toluen, aceton, methanol, ethanol, hexan, ethylacetát, aj.). Tato rozpouštědla 

jsou spalována ve spalovně nebezpečných odpadů. Cena likvidace je oproti halogenovým 

rozpouštědlům nižší, ale i přesto je to finančně náročná metoda. 

07 05 10 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

Do této kategorie spadají papírové a látkové filtrační přepážky znečištěné 

surovinami a dalšími kontaminanty. Filtrační přepážky na rozpouštědla a extrakty, 

celulózové přepážky, buničina znečištěná chemikáliemi, surovinami, produkty a znečištěné 

čistící tkaniny (ubrousky, sorbenty, hadry, filtry obsahující nebezpečné látky aj.). 
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Dále zde patří, díky upuštění od třídění odpadů s kategorií 15 02 02, znečištěné 

osobní ochranné pracovní prostředky (rukavice, použité respirátory, ochranné štíty a brýle, 

pracovní oděvy, obuv, návleky aj.). 

Tyto odpady jsou spalovány ve spalovně nebezpečných odpadů. 

15 01 06 Směsné obaly 

Jedná se zde o obalové materiály obsahující více složek 

 Obalové materiály 

 Polystyrénové výplně 

 Pěnové výplně 

 Voskovaný papír 

 Samolepící štítky 

 Vrstvené folie 

 Kapátka 

Tento odpad se likviduje třemi způsoby – část se skládkuje, část se recykluje a 

zbytek se spaluje ve spalovně odpadů. Společnost tyto odpady nijak nedotřiďuje z důvodu 

náročnosti z časového a finančního hlediska. Z tohoto důvodu se stávající likvidace jeví 

jako nejlepší kompromis. 

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

Patří zde znečištěné obaly kovové, papírové, plastové nebo skleněné. Tyto odpady 

se až na skleněné obaly spalují ve spalovnách NO. Znečištěné skleněné obaly se skládkují 

na skládkách NO. 
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Obrázek 8: N odpady - znečištěné sklo (z archivu firmy TCI) 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 

19 08 11 

Kaly jsou dnes odváženy externí firmou do kompostárny. 

4.2. Vybrané odpady a jejich alternativní nakládání 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

Jelikož se jedná o rostlinné zbytky, vidím jejich alternativní zpracování v peletizaci 

a briketizaci. Tento princip je sám o sobě ovšem náročný na energie, navíc extrahované 

zbytky obsahují velké množství vody (až 70%) a některá rozpouštědla (toluen). Tyto 

komplikace lze vyřešit předsušením. Materiál musí být dodáván ve velkém množství, aby 

byl celý proces finančně rentabilní. 

Pelety z těchto produktů mají vysokou výhřevnost podobnou dřevu (15 000 – 

18 000 kJ/kg). Silymarinové pelety jsou, co se týče skladování a výhřevnosti naprosto 

ideálním topivem. Pelety z námele jsou kvůli obsahu dusíku špatně skladovatelné, jelikož 

tvoří vhodné prostředí pro růst plísní. V případě, že by nebyly delší dobu uskladněny, jsou 

také z hlediska výhřevnosti ideálním topivem. 
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07 05 03 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

Rozpouštědla s obsahem chlóru (hlavní použité rozpouštědlo je dichlormethan). 

Záleží na obsahu DCHM v rozpouštědle. Vysoká koncentrace (okolo 30%) nelze likvidovat 

jinak než spalováním a vypírkami.[31] 

Koncentrace okolo 2% by se mohla řešit pomocí UV záření, při kterém dochází ke 

zničení chloru z molekulové struktury. Vzniklý keton se ihned mění na alkohol.  

07 05 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

Organická rozpouštědla jsou díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem 

významným nástrojem celé řady používaných procesů, jako jsou např. úprava fyzikálních 

vlastností materiálů a surovin apod. Nepříznivým jevem těchto procesů je však nutná 

následná likvidace organických rozpouštědel.[31] 

Možná metoda využití spočívá v destilaci rozpouštědel. Získané destiláty lze použít 

k původnímu účelu.[13] 

Destilační proces 

Znečištěná směs rozpouštědla se nalije do nerezového kotle a uzavře se víko. Směs 

je rovnoměrně zahřívána. Ohřev probíhá nepřímo, pomocí teplonosného oleje, který je 

zahříván tepelnými odpory až k bodu varu. Výpary z rozpouštědla se oddělují od 

znečišťujících látek, sběrným potrubím vycházejí z destilační nádrže do chladiče a 

kondenzují do kapalného skupenství. Destilát (čisté rozpouštědlo) je zachycován do 

kanystru a je ihned připraven k dalšímu použití. Destilace a chlazení jsou řízeny 

regulačním termostatem a elektrickými spínacími hodinami.[13] 

Zbytky z destilace se usazují na dně kotle a po ukončení destilace mohou být bez 

problémů odstraněny z nádrže. Po skončení destilace se z nádrže vyjmou destilační zbytky, 

které je nutno odborně likvidovat jako nebezpečný odpad. Destilační cyklus probíhá 

automaticky. Obsluha je omezena na plnění a odstraňování zbytků. 

V závislosti na stupni znečištění je zpětně získáno až 97 % podílu rozpouštědla. 

Výhodná cena a nízké provozní náklady zajišťují rychlou návratnost.[9,12] 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/169
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07 05 10 Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

Filtrační koláče doporučuji vymývat. Vzniklý pevný podíl vysušit a spálit v 

cementační peci a popílek použít jako stavební materiál. 

Filtrační přepážky vyčistit a znovu používat u metod s nižším nárokem na čistotu. 

Tato metoda je ale velice riziková z hlediska nedokonalého vyseparování nebezpečné látky. 

Proto bych ji využíval pouze u filtračních přepážek filtrující O odpady, popřípadě látky 

snadno vymývatelné.[28] 

Dále by se z buněčných filtrů daly pomocí fermentoru kultivovat požadované 

mikroorganismy k produkci biomasy. Vyprodukovanou biomasu bych doporučil odvézt na 

bioplynovou stanici. 

OOPP – vzhledem k čistému prostředí ve výrobě se dnes používají jednorázové 

ochranné prostředky, které jsou drahé. Jako východisko navrhuji používat látkové OOPP 

z vhodného materiálu, které by se mohly opětovně používat. 

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

Z vybraných odpadů by bylo nejvýhodnější zpracovávat skleněné obaly, vzhledem 

k tomu, že jejich stávající využití je ukládání na skládkách nebezpečných odpadů. 

Prvním alternativním způsobem je možnost skleněné láhve vymývat roztoky louhu. 

Složení roztoku by záviselo na materiálu, který obal obsahoval. Toto řešení není ovšem 

nejefektivnější. Důvodem je vznik dalšího odpadu, který obsahuje jak louhové roztoky, tak 

vymytý materiál.[28] 

Jako nejrozumnější způsob likvidace, jak zacházet se znečištěnými obaly, je použít 

metodu mikrobiální biodegradace. Bakteriální kultury je možné volit opět podle látek 

v obalech, ale za nejvšestrannější lze považovat bakterie rodu Pseudomonas.[29] 

Tyto bakterie jsou velmi odolné vůči vnějším vlivům a rezistentní vůči toxickým 

látkám a antibiotikům. Jsou schopny metabolizovat velmi široké spektrum přírodních  

i syntetických organických sloučenin, a proto představují důležitý potenciál v degradaci  

a recyklaci organických materiálu.[30] 
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19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 

19 08 11 

Pro kaly, které se dnes převážně kompostují, může být vyšší využívání  

v bioplynové stanici. BPS pracují na rozdíl od ČOV a kompostáren s anaerobní digescí. 

Vzniklý bioplyn může být využit na výtápění či ohřev vody. Případně na výrobu elektrické 

energie a tepla pomocí kogenerační jednotky. Kal musí být před odvozem zahuštěn  

na 10 % pomocí odstředivek.  

15 01 06 Směsné obaly 

Směsné obaly tvoří mnoho různých materiálů (plasty, voskovaný papír, dřevo, aj.). 

Nejjednodušší alternativou ke stávajícím způsobům nakládání je tyto odpady striktně 

separovat.[28] Kooperací s úřadem práce je možné využít dlouhodobě nezaměstnaných 

osob – brigádnická výpomoc. Veškerý odpad 15 01 06, který se již třídí přímo na 

pracovištích do speciálních kontejnerů (kolib) bych nechal svážet do nevyužitých hal, kde 

by byl dotřiďován. 

Postupy třídění lze uplatnit podle původního zaměření výrobku či podle 

převažujícího materiálu. Posléze by bylo možné odpad skládající se z více druhů materiálů 

demontovat na jednotlivé druhy. Plastové obaly dle druhů a barvy plastů je možné 

recyklovat. Papírové a kovové materiály odvážet do sběren druhotných surovin. Tímto 

způsobem se může část nákladů podniku vracet. 
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5. SHRNUTÍ A DISKUZE 

Odpady uvedenými v tabulkách 2 a 3, které jsou označeny žlutou barvou, se blíže 

zabývám v kapitole 4. Červenou barvou jsou označeny odpady, jejichž produkce 

každoročně stoupá. Důvody stálého navyšování teď stručně přiblížím: 

07 05 03 - Nárůst používání dichlormethanu, jako specifického rozpouštědla pro 

farmaceutický průmysl. 

07 05 10 -  Došlo k upuštění od třídění odpadů kódu 15 02 02 a 07 05 10. Výsledný 

odpad se likviduje jako kód 07 05 10. Podstatnou část těchto odpadů tvoří 

jednorázové OOPP. 

15 01 02, 15 01 10 -  Pro „nový“ závod byla nakoupena řada nových strojů, vybavení a 

materiálů. Pro tak rozsáhlou výrobu je potřeba nákup velkého množství 

surovin. Obaly, v nichž byly zabaleny, způsobily tento nárůst. 

18 01 09 - Po dokončení a zprovoznění I. etapy „nového“ závodu byli přijati noví 

zaměstnanci, kteří se museli kvalifikovat. Kvůli zkušebnímu provozu 

vznikly tyto odpady. Předpokládá se, že produkce tohoto odpadu bude mít 

v následujících letech pokles.  

20 01 01, 20 03 01 -  V roce 2009 měla společnost 800 zaměstnanců, v roce 2011 

zaměstnávala 1500. Po dokončení dostavby „dvojčete nového“ závodu 

přibude dalších 300 zaměstnanců. Produkce těchto odpadů bude mít 

v nejbližších letech vzrůstající tendenci. 

 

Odpady s klesající tendencí vzniku – vzhledem k dynamicky se rozvíjející 

farmaceutické společnosti (počet zaměstnanců, množství vstupních surovin, výrobní 

kapacita, aj.) nevznikají odpady v menší míře než v minulých letech. Z velkého objemu 

odpadů lze ovšem lépe a efektivněji vytřídit složky určené pro další využití a lze také snáze 

zajistit jejich alternativní způsoby využití. 
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6. ZÁVĚR 

Podklady pro zpracování této bakalářské práce jsem získal na základě 

několikaměsíčního působení ve firmě jako brigádník na úseku oddělení ochrany životního 

prostředí. Získal jsem cenné informace z firemní dokumentace – Plán odpadového 

hospodářství původce odpadů, Hlášení o produkci odpadů za jednotlivé roky, Provozní 

řády, aj. a z konzultací s odborníky v dané oblasti. 

Do budoucna se předpokládá, že produkce odpadů ve vybraném farmaceutickém 

podniku poroste, a to hlavně díky rozšiřování výroby. V posledních letech se společnost 

zaměřila především na rozvoj výroby pevných lékových forem (tablety, měkké či tvrdé 

želatinové kapsle), navýšila výrobu těchto produktů na 7 000 000 000 ks/ročně. Dostavbou 

další části „nového“ závodu v areálu firmy se předpokládá, že produkce léčiv stoupne o 

dalších cca 50%. S tímto vzrůstajícím trendem je samozřejmě spjata také vzrůstající 

produkce odpadů. 

Cílem mé práce bylo vybrat odpady, které zásadním způsobem reprezentují odpady 

vybrané farmaceutické společnosti a navrhnout jim vhodnou alternativu využití. Podařilo 

se identifikovat klíčové druhy odpadů (z pohledu nákladů a množství) a v kapitole 4.2 

navrhnout vhodné alternativy ke stávajícím způsobům nakládání. 

Dnešní způsoby zpracování odpadů představují ověřené a ustálené metody, které 

jsou kompromisem mezi ekonomickými, technologickými a environmentálními hledisky. 

Mnou navržené alternativy představují nový pohled a nové možnosti zpracování odpadů. 

Pokud by firma měla zájem tyto metody použít, navrhuji další, podrobnější analýzu 

z hlediska ekonomické efektivnosti a benefitu pro životní prostředí. 
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