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Anotace 

Diplomová práce se zabývá nakládáním, zpracováním a likvidací sorbentů 

použitých při zásazích na olejové havárie Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje. 

Ve svém úvodu se práce zabývá definicí principu adsorpce, přináší přehled dostupných 

sorpčních prostředků a popisuje nakládání s nimi v praxi. Dále se zabývá rozborem situací 

dle podmínek použití sorbentů a to buď na pevném povrchu, nebo na vodní hladině. Práce 

také přináší statistický pohled na danou problematiku a to dle jednotlivých územních 

odborů za uplynulý rok 2011. Jako stěžejní téma diplomové práce je způsob nakládání se 

sorbenty a jejich likvidace (odstraňování) dle platných právních předpisů.     
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Summary 

The diploma thesis is focused on treatment, handling, processing and disposal of used 

sorbents during an interventions in oil accidents by Fire Rescue Service of the Ustí Region. 

In own introduction the thesis deals with a principle of absortion, also gives a view about 

availability  of absortion devices and describes the treatment with them in practice. Further 

is targeted on analysis of situations according by conditiones of sorbents application either 

on the firm surface or on the water surface. The thesis contains also statistical data about 

the theme by each territorial department in last year 2011. As a main part of the diploma 

thesis is the way of treatment with sorbents and their disposal according by legal 

regulations.  
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kysele či naopak alkalicky (zásaditě) 

Sorbent – textilní nebo sypký adsorbent využívaný k provedení adsorpce NCHL v praxi 

SUS – Správa a údržba silnic 

ÚO – územní odbor 

PP – polypropylen 

Ltr – objemová jednotka, litr 

Ml – mililitr 

PE – polyetylén 

Sb, - Sbírka zákonů 
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1 Úvod diplomové práce 

 

Téma této diplomové práce je zaměřeno na problematiku sorbentů využívaných 

v praxi jednotkami požární ochrany Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále 

jen HZS). Jednotky požární ochrany jsou předurčené složky v integrovaném záchranném 

systému České republiky, které charakterem své činnosti zdolávají mimořádné události.  

 Jednou z mnoha oblastí činností HZS jsou zásahy na havárie, při nichž dochází 

k úniku nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí a to bez rozdílu, zda-li se jedná 

o dopravní nehodu osobního automobilu, cisterny převážející produkty chemické výroby 

nebo o závažnou havárii, například v chemickém výrobním závodu..  

Ve všech těchto případech jsou využívány prostředky pro zdolávání následků 

havárie a to jsou zejména sorbenty. Vzhledem k široké škále využitelnosti sorbentů se 

nejedná o zanedbatelné množství, které je obvykle spotřebováno, což má samozřejmě vliv 

na ekonomiku celé věci. 

2 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je ucelené shrnutí a zhodnocení v oblasti zpracování 

a likvidace sorbentů při zásazích. Cíl teoretické části práce je zaměřen na zpracování 

teoretických poznatků v oblasti sorbentů jako takových, dále pak nakládání s nimi a jejich 

odstraňování. Cílem praktické části, na základě podkladových dat, je zhodnocení spotřeby 

sorbentů z hlediska územních odborů, nakládání s nimi v rámci Ústeckého kraje a taktéž 

kalkulace finančního dopadu při jejich využití v rámci rozpočtu HZS již zmíněného kraje.  
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3 Typy sorbentů obecně 

Obecným požadavkem sorbentu je jeho funkční způsobilost, zároveň musí splňovat 

požadavky platných technických předpisů, bezpečnosti, předpisů v oblasti ochrany zdraví 

lidí a předpisy, které se týkají tvorby životního prostředí, vztahující se na výrobek, jeho 

výrobu a zneškodnění podle platných zákonů [13]. 

Hledisek, podle kterých lze sorbenty rozdělovat, jako například podle podstaty 

sorpce, jejich složení, jejich určení, atd. je mnoho. Jednou z metodik je následující členění 

[3]. 

Textilní sorbenty – jsou moderní sorbenty na bázi PP syntetických vláken  s vysokou 

sorpční kapacitou, která může dosáhnout až 15ti násobku vlastní hmotnosti sorbentu. Jsou 

bezprašné, lehké, bezpečné a jednoduše použitelné. Jsou určeny k likvidaci nežádoucích 

úniků nebezpečných  a agresivních kapalin v průmyslových provozech, opravnách 

strojů, automobilů, lodí či při přepravě chemikálií a různých haváriích. Jejich vlastnosti je 

řadí také k prostředkům, které lze jednoduše použít jako preventivní opatření v místech 

předpokládaného opakovaného úniku kapalin. Jejich použití je různorodé podle druhu 

zachycovaných kapalin a z toho důvodu jsou taktéž od sebe barevně odlišeny. [3].  

Textilní sorbenty pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbentu.  

Vyznačují se: 

- vynikajícími sorpčními vlastnostmi a pro odsátí srovnatelného množství kapaliny je 

jejich hmotnost asi 30krát nižší než při použití sorbentů sypkých. 

- dlouhou životností. Odolávají plísním i slunečnímu záření. Při déle trvajícím 

zásahu je lze použít několikrát. Použitý sorbent se jednoduše mechanicky vyždímá. 

Tuto vlastnost lze využít do vyčerpání kapacity daného sorbentu. 

- snadnou manipulací, malou hmotností a snadnou úpravou tvaru. 

Textilní sorbenty se vyrábí ve formě rohoží, koberců, hadů, norných stěn, polštářků, 

sorpčních pásků a sorpční drti. 
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Textilní sorbenty nejčastěji podléhají rozdělení do následujících tří skupin: 

- Údržbové, které sají běžné, méně agresivní kapaliny i vodu. Používají se všude 

tam, kde dochází k pravidelným únikům olejů, chladící emulze a jiných méně 

agresivních kapalin. Nehodí se ke sběru chemikálií a ropných produktů z vodní 

hladiny. 

- Hydrofobní, které adsorbují pouze nepolární látky jak z vodní hladiny, tak z jiných 

povrchů, kde se vyžaduje, aby sorbent sorboval skutečně jen ropný produkt a nikoli 

vodu či vodou ředitelné kapaliny. 

- Hydrofilní, které se často označují jako univerzální nebo chemické. Jejich povrch 

má zvýšenou afinitu k polárním kapalinám z čehož vyplývá i použití. Význam mají 

při likvidaci kyselin, zásad, roztoků anorganických solí. Měly by být vůči 

odstraňovaným látkám odolné a neměly by s nimi chemicky reagovat. Žádoucí jsou 

v určitých případech pouze neutralizační účinky. Na rozdíl od hydrofobních 

sorbentů je lze využít pouze k sorpci ze zpevněných ploch. 

- Univerzální, které sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií, poněvadž 

sají i vodu, nehodí se pro použití na vodní hladině [3]. 

Úklidové sorbenty jsou vyrobeny z polypropylenu se speciální hydrofilní úpravou, která 

umožňuje sorpci vodných roztoků slabých kyselin a louhů a také emulzí tuků, olejů 

a ropných látek. Tyto sorbenty jsou svým použitím univerzální, protože v případě potřeby 

mohou odsávat i samotné ropné látky. Tyto sorbenty však nelze použít pro odstraňování 

ropných látek na vodní hladině, protože přednostně sají vodu a mohly by lehce klesnout ke 

dnu. Použití těchto sorbentů přispívá k čistotě a pořádku na pracovišti, vyšší bezpečnosti 

práce a také ke splnění environmentálních požadavků legislativy [3]. 

Chemické sorbenty jsou vyrobeny z polypropylenových mikrovláken se speciální 

hydrofilní úpravou, která umožňuje rychlou a účinnou sorpci agresivních kapalin, jako jsou 

koncentrované kyseliny a hydroxidy. Jejich výhodou je odolnost polypropylenu vůči 

působení agresivních kapalin, která zajistí to, že se sorbent nerozpadne v ruce při jeho 

odstraňování. Další výhodou je vysoká sorpční kapacita, která je umožněna velkým 

vnitřním objemem mezi mikrovlákny. Textilní chemické sorbenty jsou výhodné všude tam, 
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kde je nutné zabezpečit čistotu, bezpečnost práce a přehled, například v laboratořích 

a v čistých chemických provozech. Dále jsou také užitečné při dopravě chemikálií a jako 

součást havarijních souprav určených pro zásahy v případě havárií [3]. 

Sypké sorbenty jsou tradičním řešením pro drobné a středně velké úniky nebezpečných 

kapalin, především na pevných plochách s nepravidelným povrchem, kde je potřeba, aby 

sorbent pronikl do malých prohlubenin a vyčistil tak povrch od nežádoucího znečištění. 

Jsou to materiály s velkým měrným (specifickým) povrchem, schopným zachycovat 

kontaminant. Zpravidla se jedná o přírodní mleté minerály, nejčastěji využívané jsou 

zeolity, které jsou mimo jiné zdravotně nezávadné. Po chemické stránce to jsou krystalické 

hlinitokřemičitany (Al2O3.SiO2) alkalických kovů a kovů alkalických zemin, které mají 

schopnost výměny kationtů za jiné. Sypké sorbenty jsou ceněné zejména pro své vlastnosti, 

jako jsou nehořlavost a relativně snadná práce se sorbentem. Z hlediska použití u HZS je 

u sypkých sorbentů vždy preferováno, aby sorbent byl co možná nejuniverzálnější, na 

všechny chemikálie kyselé a zásadité, na všechny druhy ropných produktů a organických 

rozpouštědel, na zapáchající nebo jinak nepříjemné kapaliny a pachy.  

Sorbenty jsou tedy látky především v tuhém skupenství, různého chemického 

složení, uvedené do takové formy, aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné 

zejména pro odstraňování tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše. Je snahou osušit 

znečištěný povrch Mezi záporné vlastnosti některých sorbentů musíme jednoznačně 

přiřadit jejich prašnost a špinění při práci s nimi.  

Přílišná prašnost sypkých sorbentů obtěžuje zasahující jednotky, zraněné osoby, 

případně i osoby nezúčastněné. Navíc, díky úletům narůstá i vlastní spotřeba sorbentů 

k zachycení uniklých kapalin. Špinavost může mnohdy znemožnit použití sypkých 

sorbentů zvláště v provozech, kde je kladen důraz na zvýšenou čistotu a hygienu. 

3.1 Podstata adsorpce 

Z hlediska podstaty procesu adsorpce je důležité zmínit, proč má určitý sorbent 

dané vlastnosti a co jej dělá sorbentem. 

Podstatou celého procesu je „adsorpce“. Z fyzikálního hlediska je adsorpce děj, kdy 

dochází k hromadění adsorbátu (kapaliny, látky odstraňované) na povrchu pevné látky, tzv. 
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adsorbentu (v praxi označováno na sorbentu) a patří do rodiny tzv. sorpce. Sorpce je 

sdružující název pro adsorpci, absorpci a chemisorpci. 

Taktéž je důležité dodat, že se nejedná pouze o reakci mezi adsorbátem kapalinou, 

tedy kapalnou fází, a adsorbentem pevnou látkou, tedy pevnou fází. Adsorpce je ve 

výrobní prostředí hojně využíváno i v případě čištění nebo dehydratace plynů, sorbenty 

známe také jako náplň ve filtrech v dýchacích maskách, což HZS také využívá. Využití 

sorbentů v životním prostředí je skutečně pestré. V případě fyzikální adsorpce je chemická 

látka vázána na povrchu jiné chemické látky pomocí Van der Waalsových přitažlivých sil. 

Pojem absorpce lze definovat jako tzv. pohlcování plynů (na rozhraní dvou fází 

kapalina/plyn) do objemu kapaliny, byť se jedná o významný děj využívaný zejména 

v chemické výrobě, v problematice využívání sorbentů jednotkami HZS toto využití nemá, 

proto se tomu ději již nebudu ve své práci nadále věnovat. 

Poslední součástí sorpce je již zmíněná chemisorpce. Jedná se o sorpci tvořenou 

chemickými vazbami mezi adsorbátem a adsorbentem a oproti fyzikální adsorpci je 

pevnější.  

K takovéto chemisorpci může dojít v případě využívání sypkých sorbentů k sorpci 

kapalin. Význam má především z fyzikálního hlediska, kdy v případě adsorpce se jedná 

o děj vratný (pomocí tzv. desorpce) a v případě chemisorpce se jedná o děj nevratný. 

V praxi jednotek HZS ale toto nemá význam a v běžné praxi se desorpce k regeneraci 

sorbentu nevyužívá [10].   

V práci bude dále věnována pozornost pouze adsorpci. 

3.2 Sorpční účinnost 

Sorpční účinnost vyjadřuje míru schopnosti sorpce sorbátu sorbentem, zpravidla je 

vyjadřována v hmotnostních procentech vztažených k původní hmotnosti sorbentu. V praxi 

to znamená kolik je 1 kg daného sorbentu schopen adsorbovat nebezpečné chemické látky. 

V případě, že má sorbent 100% sorpční účinnost, znamená to, že 1 kg sorbentu adsorbuje 

1kg nebezpečné chemické látky [1].  



Bc. Petr Lukášek: Zpracování a likvidace sorbentů použitých při zásazích na olejové havárie u 

HZS Ústeckého kraje  

 

2012  14 

Hodnoty sorpčních účinností pro motorovou naftu byly jednoduše určeny jako 

aritmetický průměr dvou měření z příbytku hmotnosti (získané rozdílem hmotnosti 

nasyceného sorbentu a navážky) po sorpci a vyjádřeny v procentech:  

 

Tabulka 1: Experimentální stanovení sorpční účinnosti sorbentů u HZS [1] 

Název sorbentu Navážka sorbentu 
Hmotnost 

nasyceného 
sorbentu 

Průměrná sorpční 
účinnost % 

Spilkleen oil 
selektiv SK4 

10 g 18,70 g 86,75 

Öl-Ex 82 10 g 17,49 g 74,45 

Absodan super 
plus DN3 

10 g 15,15 g 52,20 

Sorbin 10 g 15,24 g 51,65 

Absodan plus 
čevený 

10 g 15,12 g 51,60 

Absodan universal 
zelený 

10 g 14,84 g 49,15 

Spilkleen plus SK2 10 g 13,10 g 30,75 

Granin 10 g 11,45 g 14,85 

Při testování sorpční účinnosti motorové nafty vykazoval nejlepší výsledky sorbent 

Spilkleen oil selektiv SK4 (86,75 %) jehož hlavní složkou je celulosa. Nutno podotknout 

že, zásadní vliv na vysokou sorpční účinnost měla jeho vysoce hydrofobní úprava. 

Samotná celulosa má totiž díky přítomnosti polárním– OH skupinám ve svém řetězci 

hydrofilní charakter a sorpce nepolárních látek by bez úpravy s takto vysokou účinností 

neprobíhala. Důkazem je výrazně nižší hodnota Spilkleenu plus SK2 (30,75 %), kdy se 

jedná o sorbent taktéž na bázi celulosy ovšem bez povrchové úpravy. Pro sorbenty 

přírodního původu, mezi které se řadí Sorbin, Absodan universal zelený, Absodan super 

plus DN3 a Absodan 38 plus červený byly stanoveny hodnoty spadající do intervalu 

<49,15-52,2 %>. Nejhorší výsledek byl naměřen u Graninu (14,85 %). Provedený test 

podává maximální možné laboratorní hodnoty, které mohou být použity ke srovnání 
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kapacitní schopnosti. V reálných podmínkách je třeba vzít v úvahu fakt, že sorbent nemusí 

být vždy vystaven dostatečné tloušťce motorové nafty, tudíž nemusí dojít k rychlému 

a úplnému nasycení [1]. 
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4 Druhy využívaných sorbentů u HZS dle charakteru 

havárie 

 

V případě havárií, jež zdolávají jednotky HZS Ústeckého kraje, jsou využívány 

sorbenty dle specifického použití, a to buď na pevném povrchu, nebo na vodní hladině. 

Pro přehled nejběžněji využívaných sorbentů v praxi je uveden následující seznam. 

VAPEX 

Vapex je hydrofobizovaný perlit. Je to sypký, zrnitý, pórovitý materiál bílé barvy. 

Při styku se směsí vody a ropných produktů, tedy nepolárních kapalin, váže na svém 

povrchu v otevřených pórech přednostně nepolární látky. Tato vlastnost se s úspěchem 

využívá při čištění odpadních vod a znečištěných podlah. Vapex má následující složení: 

minimálně 67 % SiO2, maximálně 19 % Al2O3 a maximálně 2,8 % Fe2O3. [4].  

Na 1000 ltr. Vapexu se adsorbuje minimálně (podle údajů výrobců) [4].: 

•  250 ltr. ropy nebo 

•  130 ltr. nafty nebo 

•  80 ltr. benzinu.  

Z praxe lze k Vapexu říci, že je to sorbent, který v minulosti, kdy nebyly dostupné 

jiné prostředky určené k likvidaci ropných havárií, používaly všechny jednotky požární 

ochrany a nutno dodat, že s úspěchem. Při aplikaci s naftou Vapex reaguje poměrně rychle. 

U oleje je nasákavost znatelně pomalejší. Při aplikaci je nutno počítat s velkou prašností 

a při použití na vodní hladině i s částečnou sedimentací. Ostatně jako každý sorbent 

i Vapex má své výhody a nevýhody. Velkou nevýhodou při práci s tímto sorbentem na 

otevřených prostranstvích za povětrnostních podmínek je fakt, že díky své nízké sypné 

hmotnosti tento sorbent prakticky na zem kontaminovanou škodlivinou ani nedopadne. Je 

unášen větrem, což významně ztěžuje jeho aplikaci při práci s ním. Z ekonomického 

hlediska se však jedná o možná nejlevnější sorbent na trhu. 



Bc. Petr Lukášek: Zpracování a likvidace sorbentů použitých při zásazích na olejové havárie u 

HZS Ústeckého kraje  

 

2012  17 

CHEZACARB 

Chezacarb jsou speciální sorpční saze s vysoce hydrofobizovaným povrchem. Patří 

do modifikované řady sazí, které z hlediska své struktury a složení spojují své fyzikálně-

chemické vlastnosti nutné k dosažení vysoké účinnosti při zachycení ropných produktů, 

uhlíkových derivátů a dalších látek schopných se vázat na povrch sazí [4]. 

NOWAP 

Nowap je materiál určený k rychlému odstranění ropných látek a jiných 

nebezpečných kapalin, zejména paliv, maziv, brzdových a chladicích kapalin z povrchu 

půdy a vod. Tento materiál je schopen vázat velká množství kapalných organických látek a 

příznivé jsou i jeho hygienické vlastnosti [4]. 

100 g Nowapu pohltí např.: 

•  116 ml motorového oleje nebo 

•  222 ml směsi nafta, benzin 

   ROP-EX 

ROP-EX je univerzální adsorpční prostředek, sypký, jemnozrnný na bázi gumy 

o velikosti částic až 0,4 mm. Slouží k rychlému a bezpečnému zachycení ropných 

a olejových látek z provozních ploch, silničních komunikací a vodní hladiny. Má 

hydrofobní vlastnosti. Je stálý, netoxický, zdravotně nezávadný [4]. 

Schopnost dokonale a rychle pohlcovat ropné a olejové látky je umožněna jeho 

schopností okamžitě reagovat na styk s uvedenými látkami a vázat je na sebe. Při tomto 

procesu ropné a olejové látky postupně vnikají dovnitř sorbentu. 

Absorbované látky se neuvolňují ani při mechanické manipulaci s ním, a to po dobu 

několika let. Látka absorbuje veškeré oleje (přírodní i syntetické), naftu, veškeré druhy 

benzinu, parafin, jedno a vícesytné alkoholy, např. metanol, etanol, butanol, glykol, 

heterocyklické sloučeniny a další chemikálie. ROP-EX poměrně rychle absorbuje 

kapaliny, avšak z části ulpívá na povrchu [4]. 
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CANSORB 

Jedná se o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy získaný z rašeliny, který 

má svůj původ v Kanadě. Je netoxický. Po speciálních úpravách se stává vodě odolným, 

schopným vázat oleje. Absorbuje účinně a rychle uhlovodíky, PCB a jiné chemikálie. 

U olejů je schopen absorbovat až 8 - 10 násobek své hmotnosti v návaznosti na druh 

a teplotu oleje. Nasáklý se nevyluhuje a obsahuje látky, které vyvolávají biodegradaci 

stimulací mikrobiologického procesu. 

Testy s tímto sorbentem prokázaly jeho schopnost v rozmezí 6 až 18 měsíců plně 

rozložit uhlovodíky obsažené v ropných látkách na oxid uhličitý a vodu, čímž dochází 

k naprostému biologickému odbourání absorbované látky. 

Teoreticky by se tedy použitý CANSORB mohl ukládat na běžné skládky. Samotný 

výrobce však doporučuje jeho likvidaci spálením. Absorpční schopnost CANSORBU je 

 95 l ropného produktu na jeden pytel sorbentu o váze 11,4 kg. Má nízkou hmotnost a malé 

nároky na skladování. Materiál s podobnými vlastnostmi se vyskytuje pod názvem PEA T 

SORB [4].  

UNI-SAFE 

Je směs zrnitého polymeru a látky, která má velkou pohlcovací schopnost. K jeho 

dalším vlastnostem patří i to, že je schopen zabránit vzniku nebezpečných reakcí při styku 

s tak agresivními chemikáliemi, jakými jsou kyselina dusičná, fluorovodíková nebo 

peroxid vodíku. 

Tato látka je schopna jímat množství vodného roztoku uniklé látky až do 75 

násobku své původní hmotnosti. V případě olefinových bezvodných substancí účinkuje 

v prvé řadě křemíková kostra látky. To způsobuje, že se dosahuje pouze stejných efektů, 

jakých jsou schopny i jiné dostupné sorbenty. Ovšem již při malých množstvích vody 

v pohlcované kapalině polymer reaguje nadprůměrně, a projeví se tak v plné míře jeho 

obrovská pohlcovací schopnost. Zatímco UNI-SAFE zachycuje látku, která neobsahuje 

vodu, přes kapilární princip fyzikálně, jsou látky ve směsi s vodou zachycovány 

a vsakovány chemicko-fyzikálně. Vzniká tak želatinová hmota, která je lehce odstranitelná 

z místa úniku kapalin. 
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UNI-SAFE brání vypařování látek, to znamená, že pracuje jako brzda emisí, díky 

čemuž se dostane do ovzduší méně škodlivých substancí. V případě kyseliny dusičné 

a chlorovodíkové jsou emise sníženy až o dvě třetiny. Působením na kyselinu 

chlorsulfonovou a sírovou se dýmení zastavuje okamžitě a při pozdějším mechanickém 

odstraňování již nedochází k dalším emisím. 

UNI-SAFE pracuje rovněž jako indikátor. Je to velice důležitá vlastnost, která opět 

ulehčuje a zlepšuje vlastní průběh zásahu s likvidací uniklých kapalin. Proces umožňuje 

indikátorové barvivo, přimíchané do sorbentu. Při kontaktu s kyselinami se zbarví na žluto, 

stykem s alkáliemi se barva mění na tmavě zelenou až modrou. 

Se znečištěným sorbentem lze zacházet různě, například nabírat ho na lopatu, 

odsávat, odčerpat, zamést. Účinný je rovněž sběr zametacími stroji. Likvidace se 

doporučuje spalováním. Produktem spalování je voda a oxid uhličitý.  

Devadesát pět procent všech zásahů při úniku kapalin spočívá v odstranění 

olejových skvrn na vozovkách. Silné olejové vrstvy lze odčerpat, avšak na vozovce zůstává 

tenký olejový film, který pří použití běžných sorbentů nelze odstranit, protože na sebe 

vážou látku pouze fyzikálně. Tato situace je zvláště nebezpečná za deště, kdy olejové 

skvrny vyplavou na povrch a vytvoří velmi kluzký povrch. Takovýmto způsobem se 

dostávají zbytky olejů po nehodě také do podzemních vod. UNI-SAFE má schopnost 

odstranit skvrny zcela beze zbytku [4]. 

Z hlediska chemického složení se sorbent UNI-SAFE skládá z christobalitu, 

křemeliny, polyetylenglykolu a křemenu. 

CHEMSORB III R 

Přírodní minerál, vhodný pro ekologické a ekonomické nasazení v podnicích, na 

silnicích, pro hladké i pórovité povrchy. Zvyšuje hospodárnost odstraňování uniklých 

kapalin vzhledem k možnosti několikanásobného použití. Tento sorbent kapaliny po 

únicích nejen pohlcuje, ale i váže. Sorbent lze regenerovat a může tak být použit 

opakovaně. Ostatní sorbenty se běžně po použití likvidují. Jeden kilogram tohoto sorbentu 

váže 0, 742 1 oleje [4]. 
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ALL PURPOSE 

Je přírodní minerál. Zachycuje spolehlivě a rychle oleje všech viskozit, dále tuky, 

mazací prostředky a další kapaliny. Silně sající produkt je spořivý při spotřebě, pachově 

neutrální, pevný při našlápnutí, málo prašný a nemaže [4]. 

US SPECIÁL 

Jde o materiál velmi savý, nejedovatý, nehořlavý, který nezanechává zbytky. Po 

průběhu akce zůstává tvrdý a aktivní v sací schopnosti, díky čemu může být hodiny a dny 

použit jako trvalý sorbent [4]. 

CONEX WB 

Je produkt vyrobený ze speciálního plovoucího perlitu. Lze ho nasadit při likvidaci 

olejů ve vodách i na silnici. Materiál má vysokou kapacitu jímání oleje a plave i ve 

vířivých vodách [4]. 

CONEX CB 

Pojme tekutiny v množství 75krát větším, než je jeho vlastní hmotnost. Nebezpečné 

reakce s chemikáliemi, které se při interakci s jinými sorpčními prostředky zvýší, se 

u tohoto sorbentu značně zpomalí, až úplně zaniknou (např. tvorba plynů). Brzdí emise 

a působí jako parní uzávěra, čímž chrání zasahující hasiče a personál [4]. 

UNIVERZÁLNÍ SORPČNÍ DRŤ LITE-DRI 

Je ekonomicky výhodný sypký sorbent na bázi rašeliny k použití všude tam, kde je 

potřeba zlikvidovat vyteklé kapaliny co nejrychleji. Je vhodná náhrada za expandovaný 

vápenec, je neabrazivní, neprašný a zdravotně nezávadný. 5 kilogramů tohoto sorbentu má 

schopnost zachytit 16 l kapaliny. Sorbent lze snadno použít, je vhodný v členitém 

nezpevněném terénu [4]. 

HYDROFOBNÍ RAŠELINOVÁ SORPČNÍ DRŤ PEATSORB 

Tento sorpční materiál, jedná se o upravenou rašelinu, podporuje biodegradaci 

zachycených ropných produktů. Lze jej užít pro likvidaci ropných havárií na pevném 
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povrchu i vodní hladině. Na dočišťování ropných úniků z obtížně přístupných míst 

a nerovných povrchů, zejména na cestách, betonových plochách a nezpevněném povrchu. 

Vyčistí i drobné skulinky na pevném povrchu. Má nízkou hmotnost, dlouhodobou 

životnost a lze jej skladovat za běžných podmínek. Zachycenou kapalinu v sorpční drti lze 

likvidovat ve spalovnách nebo na biodegradačních polích [4].  

SORPČNÍ DRŤ REOSORB 

Tento materiál je vyroben drcením hydrofobních sorpčních koberců. Je skladný 

a velmi lehký, má neomezenou dobu skladování. Má velmi vysokou sorpční schopnost, 5 

kg sorpčního materiálu zachytí až 77,5 l kapaliny. Výhodou je také vysoká rychlost 

nasakování. Velmi výhodné je použití této sorpční drtě v kombinaci se sorpčními hady [4]. 

UNIVERZÁLNÍ SORBENT ECO-DRY 

Je nehořlavá, bezprašná granulovaná drť chemicky netečná, která rychle saje. 

Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního 

asfaltu. Zvláště vhodná je na vozovku, neboť granule zůstávají tvrdé i po nasycení 

kapalinou, proto při jejich použití je sníženo riziko uklouznutí při chůzi nebo jízdě. S drtí 

se lehce manipuluje a lze ji snadno smést z povrchu [4].  

SORB 

Je vysoce aktivní buničina ze syntetických vláken odpuzujících vodu. Je schopna 

pojmout 22krát více oleje, než je jeho vlastní hmotnost. Je použitelná ve vodě i na zemině 

a používá se v oblastech pracovního lékařství. 

Formy jeho použití jsou: 

− šátky - pro menší znečištění, 

− desky, cca 1 cm silné, ideální pro ochranu vod a pro zachycení kapek olejů, 

− role - pro dílny, povrchy vod a ochrany břehů, 

− kostky - použitelné ve stojatých a tekoucích vodách, pro krátkodobé i dlouhodobé 

použití, přičemž kostky jednou třetinou svého objemu plavou pod povrchem 

a prorážejí a pohlcují nečistoty a vrstvy oleje [4]. 
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SORPČNÍ KOBEREC 

Má stejné vlastnosti, chemickou odolnost jako sypký sorbent, rozdíl je v tom, že se 

dodává v rolích. Umožňuje: 

− mechanické stírání nečistot z povrchu strojů, předmětů a podlah, 

− trvalou sorpci malých množství ropných látek (tzv. úkapů). 

Kobercové role se dodávají v délkách až 50 m, široké 0,4 nebo 0,8 m. Jinou formou použití 

jsou sorpční rohože v různých rozměrových řadách [4]. 

SORPČNÍ KOBEREC ANTISTATICKÝ 

Je hydrofobní koberec vyrobený z mikrovláken zpevněných tepelným prolisováním 

se speciální antistatickou úpravou. 

Po chemické stránce je to 100% polypropylen. Lze jej použít jako sorpční materiál 

pro prostory s nebezpečím výbuchu par plynů a nebezpečím vzplanutí kapalin následkem 

přeskoku elektrostatického náboje. Jinak má podobné užití jako u předešlého výrobku. Na 

trh je uváděn s následujícími parametry: délka 49 m, šířka 0,76 m, hmotnost 15 kg 

a sorpční kapacita 165 l [4]. 

SORPČNÍ HAD 

Je hydrofobní sorpční textilie nastříhaná na proužky, zpevněná síťovým obalem 

tvaru válce. Na obou koncích je osazena karabinkou a kroužkem pro snadné napojování 

více hadů k sobě. 

Adsorpční had má následující použití: 

− sorpční norná stěna pro likvidaci olejových havárií, 

− prevence ropných havárií na výstupech z ČOV , 

− dočišťování vod za odlučovači typu lapol, 

− pro lokalizaci ropné havárie na vodní hladině i pevném povrchu 
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Sorpční had je dokonale hydrofobní, tedy odpuzuje vodu, ale zachytává ropnou 

látku. Má pevný obal, který umožňuje vlečení po zemi a vodě. Vyrábí se s následujícími 

parametry. Délka 1,2 - 6 m. průměr 0,08 - 0,2 m. hmotnost 0,4 - 4,2 kg [4]. 

SORPČNÍ PROUŽKY 

Sorpční proužky se vyrábějí v šířkách 10 až 15 mm z hydrofobního materiálu, pro 

zachycení ropných produktů zejména v prostoru nasazení norných stěn a travnatých břehů 

vodních toků. Pro svůj velký měrný povrch velmi rychle sorbují ropné látky [4]. 

SORPČNÍ PROUŽKOVÉ HADY 

Regenerovatelné proužkové sorpční hady spolehlivě zachytávají ropné látky, 

zejména vysoce viskózní oleje. Snadno se dají pomocí karabinek napojovat na sebe 

a vytvářet souvislou sorpční stěnu. Hady vydrží díky své pevné konstrukční síti vlečení po 

vodě a pevném povrchu. Vyrábějí se o průměru 8 až 20 cm a délkách až 6 m. 

Sorpční proužkové hady lze v průběhu použití regenerovat. Pomocí ždímačky lze 

ze zachyceného objemu hadu odstranit ropnou látku a aplikace opakovat [4]. 

NETKANÁ TEXTILIE REO FIBROIL 

Jde o netkanou textilii částečně zpevněnou vpichem v podélných 2 cm širokých 

pruzích, vzdálených 5 cm od sebe. 

Netkaná textilie má následující složení: polypropylen 55%, polyethylen 35%, vápenec 10 

%. 

Textilii lze vhodně použít jako: 

− podložku pod zdroje úkapů, 

− vložku do ochranných van při skladování ropných látek, 

− vodopropustnou membránu k ochraně půdy před ropným znečištěním, 

− ke stírání pevných povrchů znečištěných ropnými látkami. 

Netkaná textilie má následující parametry: délka 10 m, šířka 0,8 až 2.4 m, hmotnost 6 - 11 

kg a sorpční kapacita až 135 l [4]. 
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RYCHLOSAVÉ PRACOVNÍ UTĚRKY 

Tyto pracovní utěrky jsou vyrobeny z netkané textilie a vynikají mechanickou 

pevnosti proti otěru a vysokou sorpční schopností. Netřepí se po namočení a lze je použít 

několikrát po sobě. Utěrky lze použít na čištění znečištěných strojních součástí, povrchu 

oděvů i rukou. Úspěšně nahrazuji čisticí bavlnu a hadry. Dodávají se formě skládané nebo 

v roli [4]. 

ABSODAN DN2  

Sorbent v pevném PE pytli, směs různě velkých granulí 20 kg, sorpční kapacita 

balení je 25 litrů. Sorpční granule z dánské suroviny „Moler“. Jsou vysoce porézní. To 

zajišťuje velmi dobré sorpční schopnosti a rychlou sorpci. Lze je velmi dobře využít 

především k čištění a úklidu kapalin na vozovkách a komunikacích. Betonové a asfaltové 

plochy zůstávají po aplikaci čisté a suché. 

SK 4 - SYPKÝ SORBENT SPILKLEEN OIL SELECTIVE 

Zásahový sorbent na vodní hladiny, plave na vodě a saje pouze látky na ropné bázi. 

Má vysokou sorpční schopnost a je plně biologicky odbouratelný. Po provedené sorpci je 

spalitelný v libovolné spalovně. Je vhodný pro jednotky HZS a vodohospodáře. Často je 

považován jako náhrada za VAPEX při zásahu na vodní hladině. 

OE 4 - SYPKÝ SORBENT ÖL-EX 82 

Středně těžký polyuretanový sorbent, který saje pouze látky na ropné bázi. Používá 

se za jakéhokoliv počasí na silnicích a vodních plochách. Má vysokou sorpční schopnost. 

Různé velikosti zrn sorbentu pomáhají i k dočištění olejových stop. Je měkký a díky tomu 

zabraňuje nežádoucím škrábancům na náchylném povrchu, např. karoserie aut při úletu 

sorbentu a následném leštění. Je též využíván jako náhrada za VAPEX [28]. 
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GRANIN 

Tento sypký granulovaný sorbent je aplikován posypem na rozlitou kapalinu do 

okamžiku, kdy kapalina přestane prosakovat, nechá se působit a následně dochází 

k promíchání a smetení do nepropustných obalů podle nasorbované látky.  

Na všechny chemikálie kyselé i zásadité (vyjma některých zředěných silných 

kyselin, které rozpouští granulát a vzniká kaše, přičemž sorpční schopnosti zůstávají 

zachovány), na všechny druhy ropných produktů, na zapáchající nebo jinak nepříjemné 

kapaliny a pro důkladné vyčištění povrchu lze tento proces opakovat nebo kombinovat 

s tenkou vrstvou prostředku Sorbin, povrch zůstane suchý a drsný. 

Fyzikálně a chemicky upravený minerál + pojivo (oxid a chlorid hořečnatý) 

Zrnitost 3 - 10 mm 

Sypná hmotnost 0,5 kg/dm3 

Sorpční účinnost je 100 litrů nafty na 100 kilogramů sorbentu, tedy 100% [21]. 

OPL 5040 - ROHOŽE LEHKÉ  

V praxi je tento textilní sorbent nazýván rohož bílá. Tyto rohože z řady sorbentů 

Standard jsou vyrobené z polypropylenové mikrovlákenné textilie bez povrchové úpravy. 

Díky velkému vnitřnímu objemu textilie a velkému povrchu mikrovláken mají vysokou 

sorpční kapacitu. Sají pouze ropné látky a nepřijímají vodu. Jsou dobrým pomocníkem 

v provozech, kde je třeba oddělit vodu a olej, nebo v provozech, kde se používají kapaliny 

na ropné bázi. [29] 

CPL 5040 - CHEMICKÉ SORPČNÍ ROHOŽE LEHKÉ PERFOROVANÉ 

V praxi je tento textilní sorbent nazýván rohož žlutá. Tyto chemické sorpční rohože 

jsou vyrobené z polypropylenové mikrovlákenné textilie s vysokou sorpční kapacitou 

a hydrofilní úpravou. Jsou proto skvělým pomocníkem do chemických provozů a všude 

tam, kde se manipuluje s nebezpečnými a agresivními chemikáliemi. Jsou vhodné jak pro 

sorpci již uniklých agresivních a nebezpečných kapalin tak pro prevenci jejich nežádoucích 

úniků. Díky vysoké sorpční schopnosti lze výrazně zvýšit čistotu a bezpečnost na 

pracovišti a chránit tak životní prostředí. Perforace dovoluje lépe využít plochu sorbentu. 



Bc. Petr Lukášek: Zpracování a likvidace sorbentů použitých při zásazích na olejové havárie u 

HZS Ústeckého kraje  

 

2012  26 

Tyto rohože nejsou vhodné pro sorpci ropných látek, olejů a tuků z vodní hladiny, protože 

přednostně sorbují vodné roztoky a mohou klesat ke dnu. [29] 

SORBIN 

Nejrozšířenějším sorbentem, který je využíván v rámci HZS Ústeckého kraje je 

právě Sorbin. Díky jeho vlastnostem v porovnání cena/sorpční schopnost/práce s tímto 

sorbentem dosahuje tento sorbent vynikajících výsledků.  

Jedná se o práškový sorpční materiál na bázi přírodních minerálních látek, 

upravený fyzikálními a mechanickými postupy do formy vhodné pro uvedené použití. 

Samotný Sorbin nemá negativní vliv na zdraví lidí ani na životní prostředí. Naopak je 

schopen díky svému chemickému složení (jedná se o přírodní hlinitokřemičitan) a díky 

svému velkému vnitřnímu povrchu zachytit celou řadu škodlivin (látky ropného původu, 

tzn. minerální oleje, motorovou naftu, benzíny, organická rozpouštědla, minerální 

i organické kyseliny i zásady, ionty těžkých kovů, …). 

V uzavřených prostorách je schopen zachytit, případně snížit koncentraci i různých 

těkavých zapáchajících látek (např. amoniak, formaldehyd). Při styku s uvedenými 

škodlivinami dochází k silné fyzikální sorpci, případně až k chemisorpci a v důsledku toho 

jsou škodliviny poměrně silně vázány na použitý sorbent a nedochází k jejich uvolňování 

do životního prostředí. 

Při likvidaci uniklých kyselin nebo zásad nedochází se Sorbinem k chemické reakci 

(neutralizaci), která se vyznačuje mimo jiné silným vývinem reakčního (neutralizačního) 

tepla, které je řadově vyšší než teplo sorpce. Proto při použití Sorbinu nedochází 

k významnému zvýšení teploty, jako při neutralizaci silných a koncentrovaných kyselin 

(kyseliny sírové, chlorovodíkové) např. vápnem nebo vápencem.  

Nevzniká ani reakční voda a ve vodě rozpustné produkty neutralizační reakce, 

nevyvíjí s plyny (jako například CO2 při neutralizaci vápencem). 

Při použití Sorbinu k sanaci kapalných škodlivin, včetně vodných roztoků dojde 

k sorpci na pevný materiál a opakovaným použitím Sorbinu lze sanaci provést až do 

suchého povrchu. Výsledkem je pevný materiál, který lze zamést a uložit do vhodných 

obalů a zneškodnit jako nebezpečný odpad – použitý sorbent.  
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Sorbin má i další vlastnosti, které jej činí vhodným pro likvidaci havárií kapalných 

produktů na pevném povrchu (silnice, podlahy ve výrobních a skladovacích halách, letištní 

plochy apod.). Při jeho použití se téměř okamžitě mění kluzký povrch po úniku ropné látky 

na silnici na adhezivní protismykový povrch. 

Jeho sypná hmotnost činí cca 800 kg/m3, co je asi 4x více než u známého Vapexu. 

Lze tedy Sorbin použít i na otevřených plochách za větru (kdy Vapex vůbec na zem 

nedopadne). 

Jedná se o anorganickou sloučeninu (hlinitokřemičitan vápenatý), je tedy zcela 

nehořlavý. K sorpci dochází rychle, bezprostředně po zasypání místa Sorbinem. Ve 

srovnání s jinými sorbenty je velice univerzální, v použití na široký sortiment surovin 

(ropné látky, kyseliny, louhy, rozpouštědla, …). 

Je balený v praktických plastových uzavíratelných vědrech (netrhají se jako 

plastové nebo papírové pytle), ve kterých se s ním dobře manipuluje a dobře se skladuje. 

V uzavřeném vědru má v podstatě neomezenou životnost. Vědra lze navíc použít po 

provedeném zásahu k shromáždění použitého sorbentu před předáním odborné firmě 

k jeho odstranění. 

Jako každá univerzální věc i Sorbin má určité limity. Nelze jej použít na sanaci 

kyseliny fluorovodíkové, se kterou reaguje. Rovněž tak vzhledem k tomu, že má vyšší 

hustotu než voda, nelze jej použít na vodní hladině. 

Je velice vhodný pro asanaci běžných havárií na pevných površích (vyteklé oleje 

a pohonné hmoty na silnicích). [16] 

Zrnitost: < 1 mm 

Sypná hmotnost: 0,8 kg/dm3 

Sorpční kapacita: 80 – 100% v závislosti na druhu sorbované ropné látky [21]. 

4.1 Pevné povrchy 

Pevným povrchem lze chápat takový povrch, kde je v případě mimořádné události 

zasaženo určité území nebezpečnou chemickou látkou.  
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Kontaminace: pojmem kontaminace se rozumí určité nadlimitní znečištění nebo zasažení 

daného území nebezpečnou škodlivou látkou. Kontaminace horninového prostředí nastává 

zavedením chemických látek, přípravků nebo mikroorganismů na či pod zemský povrch. 

Poškozuje ekologické funkce hornin a půdy v ekosystémech a může představovat 

i zdravotní rizika. 

Mezi nejčastější kontaminanty patří zejména ropné látky, produkty chemických 

výrob jako jsou kyseliny nebo zásady. Nelze také ale ani vyloučit kontaminaci radioaktivní 

látkou nebo škodlivinou biologické povahy, tzv. B-agens. Ve všech těchto případech jsou 

více či méně využitelné právě sorbenty. [24] 

Využití sorbentů dle charakteru možných mimořádných událostí:  

Autonehody 

Autonehody, případně jiné nehody na silnici jsou nejčastější mimořádné události 

řešené jednotkami HZS Ústeckého kraje, kde dochází také k nejvýznamnější spotřebě 

sorbentů.  

Nebezpečnost dané situace: ohrožení života a zdraví posádky havarovaného dopravního 

prostředku, ohrožení života a zdraví ostatních účastníků silničního provozu je dáno 

zejména změnou kvality silničního povrchu v důsledku úniku provozních kapalin 

z agregátů havarovaného dopravního prostředku, ohrožení přilehlého okolního prostředí 

(horninové prostředí, vodní toky, fauna a flóra). 

Dle postupů JPO je při příjezdu k dopravní nehodě aplikován sorbent 

v dostatečném množství a takovým způsobem, aby došlo k sorpci všech unikajících 

provozních kapalin. Vzhledem k tomu, že se zpravidla vždy jedná o směs tekutin (brzdová 

kapalina, olej, nemrznoucí směs v chladiči, unikající nafta nebo benzín), je kladen velký 

důraz, aby měl sorbent univerzální použití. Nejlepší vlastnosti k provedení těchto zásahů 

vykazují sorbenty Sorbin, Absodan DN2 a OE4.   

Charakteristika vzniklého odpadu: směs sorbentů s adsorbovanou NCHL včetně zbytků 

plastů, kovů a textilií. [24] 
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Ropné havárie 

V případě ropných havárií se často používají sypké sorbenty. V praxi se využívá 

celá škála materiálů, např. saze, rašelina, aktivní uhlí, dřevní hmota, hydrofobizované 

hmoty (Vapex, Perlit), upravená umělá vlákna (Fibroil), zeolity apod. Dalším typem jsou 

sorbenty na bázi huminových substrátů, které lze úspěšně použít například pro zachycování 

těžkých kovů nebo organických škodlivin, přičemž kontaminant se na sorbent váže za 

normálních podmínek nevratně. Uvedené sorbenty jsou často využívány jako náplně filtrů 

i při zásahu v případě havárií na volné vodě v kombinaci s nornými stěnami. 

Nebezpečnost dané situace: přímé a rozsáhlé ohrožení životního prostředí, zasažení 

horninového prostředí a zpravidla i podzemních vod. 

Vzhledem k vlastnostem ropných látek, jako jsou zejména toxicita, jejich herbicidní 

účinky na vegetaci a ve vodním prostředí jsou nebezpečné zejména díky tomu, že tvoří 

tenký film na hladině, který zabraňuje absorpci kyslíku ve vodě. 

Odstraňováni následků havárie, spojených s únikem cizorodých látek do životního 

prostředí, je obvykle proces velmi složitý, technicky, časově a finančně náročný. 

Problematika úniku kontaminantů do vnějšího prostředí a odstranění jejich následků 

představuje multikriteriální disciplínu, přičemž hlavními faktory ovlivňujícími efektivitu 

zásahu jsou [4]: 

- rychlost a efektivita primárních (přímých) opatření pro eliminaci škod na životním 

prostředí 

- vhodnost zvoleného sanačního zásahu a zhodnocení rizik (závažnost dopadu na 

jednotlivé složky životního prostředí, bezpečnost zaměstnanců odstraňujících 

havárii, apod.) 

- technická připravenost a odbornost zasahujících složek 

- dosažitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění znečištění 

 

Dopady na životní prostředí lze podstatnou měrou omezit rychlým a odborným 

zásahem, pokud jsou navržená a realizovaná opatření správná. Váhavý postup 

a nerozhodnost spojená s nevhodným postupem při likvidaci následků havárie má za 



Bc. Petr Lukášek: Zpracování a likvidace sorbentů použitých při zásazích na olejové havárie u 

HZS Ústeckého kraje  

 

2012  30 

následek šíření kontaminace do širšího okolí, zvláště pak pokud došlo ke znečištění 

povrchových toků. Finanční náklady na likvidaci těchto následků pak neúměrně narůstají. 

V extrémním případě pak může být takto vzniklá situace obtížně řešitelnou i pro 

nejzkušenější odborníky v daném oboru [4]. 

Z hlediska prováděných zásahů v případě mimořádných událostí velkých rozměrů 

se klade velký důraz na nízkou cenu sorbentů, od kterých je požadována naopak vysoká 

sorpční schopnost. Zpravidla se aplikuje velké množství sorbentů po celých baleních a pro 

konečnou kalkulaci výše škod není položka za sorbenty zanedbatelná. Z tohoto důvodu je 

jako nejvíce vyhovující jednoznačně Sorbin. 

Chemické úniky 

V případě úniku NCHL se zpravidla, až na výjimky, které pak mají katastrofální 

následky (např. úplné vylití obsahu cisterny s kyselinou), zasahuje na menší únik. Často 

však se jedná o agresivní chemikálie (kyseliny nebo zásady), u kterých mnohdy ani 

neznáme jejich chemické složení a původ. 

Nebezpečnost dané situace: toxicita pro okolí, schopnost reakce s okolními látkami 

s častým vývinem par a plynů doprovázeno silným vývinem tepla. 

V případě zásahu na kyseliny nebo zásady se klade velký důraz na inertnost 

materiálu (schopnost nereagovat s ničím). Případná reakce mezi aplikovaným sorbentem 

a uniklou NCHL by měla fatální následky. 

Jako nejvhodnější je opět brán Sorbin, který při styku s kyselinou nebo zásadou tyto 

NCHL pevně váže a v konečném důsledku s nimi tvoří až látku podobnou betonu. Lze tedy 

říci, že jeho využitím dojde ke stabilizování látek, což je z ekologického hlediska zcela 

žádoucí. [5]. 

Biologická havárie 

Uvolnit do životního prostředí biologickou látku, tzv. B-agens, například při 

havárii nebo teroristickém útoku vyžaduje uvolnění formou nějaké nosné matrice. 

Například známé vysypání bílého prášku nebo rozlití kapaliny obsahující B-agens. Ve 

všech těchto případech se musí provést důkladná desinfekce až sterilizace, v případě 
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aplikace na pevném povrchu je jako následný krok také nezbytné adsorbovat zbytky po 

zásahu a předat k jejich odstranění.  

V těchto případech je nezbytné použít opět co možná neuniverzálnější sorbent, 

zejména díky tomu, že desinfekční činidla mají zpravidla kyselé nebo silně zásadité pH. 

[4,5,] 

4.2 Vodní hladina 

Vodní hladinou je v následujícím textu chápáno veškeré zasažení vodních ploch, 

vodotečí, povrchové i podpovrchové vody nebezpečnou chemickou biologickou látkou. 

V případě zásahů na vodní hladině je kladen důraz na to, aby sorbent byl tzv. olejově-

selektivní. V praxi to znamená, aby přednostně adsorboval olejovou látku, než vodu, na 

jejíž hladině je tato ropná látka unášena. 

Postup je následující: z textilních sorbentů a sorpčních hadů je vytvořena sorpční 

stěna, která brání šíření NCHL zejména na vodním toku. Na hladinu se aplikuje sorbent, 

který má velmi nízkou sypnou hmotnost, což zajišťuje, že na vodní hladině plave. 

Nejčastěji jsou využívané textilní střiže, rašelinové sorbenty, SK 4 - Sypký sorbent 

Spilkleen Oil Selective a jiné [4]. 
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5 Popis stávajícího systému nákupu a nakládání se 

sorbenty 

5.1 Vstup sorbentů do systému 

Nákup (získání sorbentů) sorbentů se realizuje třemi možnými způsoby. 

a) z provozních prostředků rozpočtu HZS kraje 

b) refundací díky kooperaci mezi HZS Ústeckého kraje a Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje (dále jen SUS) 

c) refundací díky dohodě mezi Českou kanceláří pojistitelů a HZS 

Systém refundace dohodou mezi HZS a SUS. Takto jsou refundovány pouze 

sorbenty použité JPO HZS Ústeckého kraje na silnicích I. a II. třídy. Podstata dohody 

vyplývá z toho, že za správu a údržbu silnic (tedy i jejich uklizení po dopravní nehodě) je 

odpovědná SUS. V praxi ale přímou údržbu silnice, na níž se stala dopravní nehoda, 

provádí HZS. Zejména z důvodu toho, aby byla zajištěna sjízdnost povrchu po úniku 

provozních kapalin a nedošlo k dalším nehodám v důsledku změněných vlastností povrchu. 

Předmětem refundace jsou sorbenty takto spotřebované a také náklady spojené s jejich 

odstraněním dle zákona o odpadech. 

Celý systém je pod správou odborné firmy, která zajišťuje dodání nového 

refundovaného sorbentu za spotřebovaný a zajišťuje odstranění použitého sorbentu. 

Systém refundace díky dohodě mezi Českou kanceláří pojistitelů a HZS spočívá v náhradě 

nákladů vynaložených na odstranění následků havárie na pozemní komunikaci, a to 

z povinného ručení pojistníka. 

V praxi tak dochází k důkladnému vyčíslování nákladů spojených s odstraněním 

havárie, jako jsou spotřebované sorbenty, práce zasahujících hasičů, amortizace techniky 

a tyto náklady jsou následně uplatňovány a poté hrazeny z pojistky viníka dopravní 

nehody. [25,26].  
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5.2 Nakládání se sorbenty 

V tomto bodě je nezbytné definovat nakládání se sorbenty vzhledem k platným 

právním normám. 

Zákon 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů říká v § 12 odst. 7, 

citováno: „Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 

k podnikání, které jsou zvláštními právními předpisy18) určeny k řešení havárií 

a zdolávání požárů, se při této činnosti nevztahují povinnosti původců odpadů 

a oprávněných osob.“ 

Vzhledem k tomu, že zákon formuluje vztah HZS k odpadům takto nejednoznačně, je 

potřeba postupovat v praxi co nejvíce ekologicky v zájmu ochrany životního prostředí [30] 

5.2.1 Aplikace 

Sorbenty jsou na místo havárie transportovány v dodaných obalech (pytel, vědro). 

V případě využívaného sorbentu Sorbin je jeho obrovskou výhodou, že je tento sorbent 

dodáván v plastovém vědru, což významně usnadňuje manipulaci se sorbentem a po jeho 

použití prakticky odpadá potřeba nádoby vhodné na manipulaci s odpadem, protože tuto 

službu zajišťuje vědro, v němž je tento sorbent dodáván. 

V této fázi činností JPO se v souladu s § 12 odst. 7 zákona č.185/2001 Sb. 

o odpadech striktně nepostupuje dle povinností původce odpadů popsaných v zákoně. 

Charakter práce toto prakticky ani neumožňuje, aby JPO pamatovaly na průvodní 

dokumentaci k odpadu, striktně dodržovaly transport odpadu dle ADR nebo dbaly na řádný 

obal pro transport odpadu. Prioritu mají činnosti jiné a pravděpodobně z tohoto důvodu 

zprošťuje zákonodárce HZS v § 12 odst. 7 od povinností původce odpadů. [24]. 

5.3 Odstranění sorbentů  

Odstranění sorbentů probíhá zcela v souladu se zákonem 185/2001Sb. o odpadech. 

Vzniklý odpad (směs jednotlivých složek po dopravní nehodě – tedy sorbent, zbytky skel 

a plastů, adsorbovaná NCHL, textilie) je tedy shromažďován na místech k tomu určených 

na jednotlivých stanicích. Odpad je katalogizován dle Katalogu odpadů (jedná se 

o nebezpečný odpad s kódem 15 02 02 (Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
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tkaniny a ochranné oděvy) a jako takový je předáván oprávněné osobě k jeho odstranění 

dle zákona č. 185/2001 o odpadech. 
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6 Statistické vyjádření spotřeby ve sledovaném období 

/rok 2011/ v jednotlivých územních odborech 

Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje každý měsíc zpracovává přehled spotřeby 

sorbentů dle jednotlivých územních odborů, z něhož je vycházeno v následující části práce.  

Organizačně, z hlediska plošného pokrytí, je Ústecký kraj rozdělen na sedm územních 

odborů: 

1) ÚO Chomutov 

2) ÚO Žatec 

3) ÚO Teplice 

4) ÚO Most 

5) ÚO Ústí nad Labem 

6) ÚO Litoměřice 

7) ÚO Děčín 

Každý územní odbor spotřebovává jiné množství a jiné druhy sorbentů. Velkou roli 

v tomto hrají faktory, jako jsou:  

- hustota silniční sítě a tudíž množství dopravních nehod 

- dálnice a silnice I. třídy v daném katastru územního odboru z důvodu vyšší 

pravděpodobnosti nehod nákladní dopravy 

- hustota průmyslu 

- lidský faktor, zkušenosti a preference dle místních zvyklostí [25, 26] 
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Obrázek 1: Katastrální území územních odborů HZS Ústeckého kraje [27]  

Velkou roli stejně tak, jako v pojišťovnictví hrají faktory zvyšující množství 

dopravních nehod, jako jsou:  

- složení populace a zkušenosti řidičů 

- ekonomická situace a technický stav dopravních prostředků 

- přírodní vlivy – rosa, mlhy, tvorba ledovky  

- sezónní ukazatele – např. nárůst turismu v letních měsících[25,26] 
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6.1 Přehled spotřeby dle jednotlivých kvartálů roku 2011 

V první tabulce je uveden přehled spotřeby jednotlivých druhů sorbentů v jednotlivých 

územních odborech HZS Ústeckého kraje, a to v 1. kvartálu roku 2011. 

Tabulka 2: 1. kvartál (měsíce leden, únor a březen) 2011[26] 

Sorbent MJ Chomutov Žatec Most Teplice Ústí n. L. Litoměřice Děčín Celkem 

Sorbin kg 35 270 19 90 260 263 0 937 

Granin kg 10 15 28 0 25 125 0 203 

Absodan kg 23 240 20 83 0 35 316 717 

OE 4 kg 0 0 0 0 0 23 0 23 

Rohož b. ks 2 10 3 0 10 19 22 66 

Rohož ž. ks 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

V druhé tabulce je uveden přehled spotřeby jednotlivých druhů sorbentů 

v jednotlivých územních odborech HZS Ústeckého kraje, a to ve 2. kvartálu roku 2011. 

Tabulka 3: 2. kvartál (měsíce duben, květen a červen) 2011[26] 

Sorbent MJ Chomutov Žatec Most Teplice Ústí n. L. Litoměřice Děčín Celkem 

Sorbin kg 178 63 12 134 252 265 0 904 

Granin kg 35 20 0 48 0 230 0 333 

Absodan kg 25 180 10 270 320 33 500 1338 

OE 4 kg 0 0 0 20 0 65 11 96 

Rohož b. ks 21 0 1 0 46 13 21 102 

Rohož ž. ks 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ve třetí tabulce je uveden přehled spotřeby jednotlivých druhů sorbentů 

v jednotlivých územních odborech HZS Ústeckého kraje, a to ve 3. kvartálu roku 2011. 

Tabulka 4: 3. kvartál (měsíce červenec, srpen a září) 2011[26] 

Sorbent MJ Chomutov Žatec Most Teplice Ústí n. L. Litoměřice Děčín Celkem 

Sorbin kg 211 150 19 55 485 358 40 1318 

Granin kg 75 15 65 200 140 58 0 553 

Absodan kg 20 302 40 439 168 0 664 1633 

OE 4 kg 0 100 0 0 2 5 14 121 

Rohož b. ks 26 0 0 0 15 5 42 88 

Rohož ž. ks 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ve čtvrté tabulce je uveden přehled spotřeby jednotlivých druhů sorbentů 

v jednotlivých územních odborech HZS Ústeckého kraje, a to ve 4. kvartálu roku 2011. 

Tabulka 5: 4. kvartál (měsíce říjen, listopad a prosinec) 2011[26] 

Sorbent MJ Chomutov Žatec Most Teplice Ústí n. L. Litoměřice Děčín Celkem 

Sorbin kg 87 200 40 168 375 118 62 1050 

Granin kg 50 5 12 40 155 135 0 397 

Absodan kg 0 227 75 138 95 30 401 966 

OE 4 kg 0 0 0 70 0 15 48 133 

Rohož b. ks 22 0 0 0 21 27 28 98 

Rohož ž. ks 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Z výše uvedených kvartálních přehledů spotřeby nejběžněji využívaných sorbentů 

vyplývá následující. 

V roce 2011 bylo spotřebováno 10 722 kilogramů sypkých sorbentů a 354 kusů textilních 

sorbentů. 

Při řešení mimořádných událostí jsou přednostně využívány sypké sorbenty. Oproti 

textilním sorbentům mají sypké sorbenty značné výhody a to zejména v univerzálnosti 

jejich použití (adsorpce NCHL z pórů vozovky), v možnosti využít jen potřebné množství 

(v případě malého úniku se toto místo zasype adekvátním množstvím sypkého sorbentu, 

který lze dávkovat přesně podle potřeby) a z ekonomicko-ekologického hlediska je 

výhodou možnost biodegradace sypkých sorbentů oproti textilním, které jsou zpravidla 

spalovány. [25, 26]   

Kvartální přehled spotřeby 

Zajímavostí v přehledu spotřeby vyjádřené dle jednotlivých kvartálů roku 2011 je 

nepravidelnost ve spotřebě. Nejvyšší spotřeby bylo dosaženo ve třetím kvartálu, což 

odpovídá měsícům červenec, srpen a září. Jedná se o sezónní ukazatel, kdy populace více 

cestuje a roste nehodovost. 

Kvartální přehled spotřeby sypkých sorbentů v HZS Ústeckého kraje v roce 2011

1Q(leden, únor, březen)

2Q (duben, květen, červen)

3Q (červenec, srpen, září)

4Q (říjen, listopad, prosinec)

Obrázek 2: Kvartální přehled spotřeby v HZS Ústeckého kraje v roce 2011[26] 
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Vzhledem k tomu, že sypké sorbenty jsou nejvíce spotřebovávány při dopravních 

nehodách, je z  uvedených dat patrné, že největší množství sorbentů bylo spotřebováno ve 

třetím kvartálu, což znamená, že byla také největší nehodovost. 

Bezpochyby zvláštností je, že v zimním období, kdy povětrnostní podmínky jsou 

nepříznivé a silnice hůře sjízdné, tak spotřeba sypkých sorbentů nedosahuje na spotřebu ve 

třetím kvartálu, kdy jsou silnice v letním období bez problémů sjízdné.  

Tabulka 6: Kvartální přehled spotřeby v HZS Ústeckého kraje v roce 2011 v kg[26] 

Kvartál 2011 1Q 2Q 3Q 4Q 

Celkem v kg 1880 2671 3625 2546 

 

Předpoklad potvrzuje i výše uvedená tabulka číslo 6, kdy je patrný postupný nárůst 

spotřeby v roce. 

Spotřeba sypkých sorbentů dle jednotlivých územních odborů v roce 2011 

Spotřebu sypkých sorbentů dle jednotlivých územních odborů vyjadřuje přehledně 

následující tabulka 

Tabulka 7: Spotřeba dle ÚO v roce 2011[26] 

2011 Chomutov Žatec Most Teplice Ústí n. L. Litoměřice Děčín 

1Q 68 525 67 173 285 446 316 

2Q 238 263 22 472 572 593 511 

3Q 306 567 124 694 795 421 718 

4Q 137 432 127 416 625 298 511 

Celkem 749 1787 340 1755 2277 1758 2056 
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Pro jasnější vyjádření hodnot výše uvedených, následuje grafické zpracování. 

Přehled celkové spotřeby sypkých sorbentů dle ÚO
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Obrázek 3: Spotřeba dle ÚO v roce 2011, vyjádření v grafu[26] 

Z grafického vyjádření je zřejmé, že nejvyšší spotřebu sypkých sorbentů vykázaly 

územní odbory Ústí nad Labem a Děčín, následovány ÚO Žatec, ÚO Teplice a ÚO 

Litoměřice. Nízká spotřeba v ÚO Most je dána dohodou a následnou refundací s městem, 

kdy město refunduje spotřebované sorbenty v katastru města Most. Z tohoto důvodu je 

spotřeba v ÚO Most výrazně nižší oproti ostatním. ÚO Chomutov má také nižší spotřebu 

oproti ostatním, je to dáno nízkou hustotou silniční sítě v daném ÚO. Oproti tomu územní 

odbory s vysokou spotřebou sorbentů lze odůvodnit tím, že ÚO Ústí nad Labem prochází 

dálnice D8, ÚO Děčín a ÚO Litoměřice jsou naopak katastrálně rozsáhlé s vysokou 

hustotou silniční sítě.  

6.2 Vyjádření vztahu spotřebovaných sypkých sorbentů a 

nákladů na jejich odstranění 

Rozborem nákladů na odstranění použitých sorbentů lze vycházet z běžných cen na 

trhu, kdy 1 tuna sorbentů k biodegradaci stojí průměrně 1 300,-Kč a 1 tuna sorbentů ke 

spálení stojí až 13 000,-Kč, což je desetinásobně vyšší cena oproti biodegradaci. 

Na základě výše uvedených dat je tedy zřejmé, že v roce 2011 bylo spotřebováno 

ve všech územních odborech 10 722 kilogramů sypkých sorbentů, které díky obsahu 

vysokého podílu spalitelných složek (ostatních odpadů z dopravních nehod – plasty, 

papíry, textilie) byly spáleny, náklad tak vychází na 139 386,- Kč. V případě biodegradace 
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by tento náklad byl desetkrát menší, tedy 13 938,- Kč. Možnost úspory v nákladech na 

odstranění použitých sorbentů lze tedy vyčíslit na 125 447,- Kč. Ostatní spalitelné odpady, 

vytříděné od sypkých sorbentů a použité textilní sorbenty by byly spáleny ve spalovně 

nebezpečných odpadů. 

Z praktického hlediska není možné požadovat po jednotkách HZS, aby se zabývaly 

tříděním odpadů. Jedinou možností je vytřídění těchto odpadů prostřednictvím odborné 

osoby k nakládání s odpady, které jsou tyto odpady dle zákona o odpadech předávány 

k jeho odstranění. 

Výše zmiňovanou úsporu je nutné ale vnímat jako teoretickou úsporu, jelikož 

v uvedené kalkulaci nejsou zahrnuty náklady na čas a prostředky nutné k přetřídění 

odpadů. 
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7 Možnosti odstranění použitých sorbentů 

Použité sorbenty jsou odstraňovány v souladu se zákonem 185/2001Sb. o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů. V konečném důsledku přicházejí v úvahu 2 možnosti pro 

nakládání s nebezpečným odpadem (dále jen NO). 

Biodegradace: čili biologický rozklad je speciálním případem degradace, při níž dochází 

k rozkladu polymerů působením biologických činitelů. Známá je biodegradace 

mikroorganismy, hlodavci a hmyzem. Při rozkladu látek s obsahem proteinů dochází 

k hnití. Organismy, které se na biologickém rozkladu podílí, se nazývají dekompozitoři 

(rozkladači) [http://cs.wikipedia.org]. [31] 

Biologická úprava nebezpečných odpadů technologií DEKONTAM-3 byla 

vyvinuta společností DEKONTA, a.s. v návaznosti na předchozí technologie 

DEKONTAM-1-RL a DEKONTAM-2-DL. Biodegradační technologie DEKONTAM-3 

byla, obdobně jako předchozí technologie, posouzena a schválena Státním zdravotním 

ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR [22]. 

Uvedená technologie je komplexní biodegradační technologií pro dekontaminaci 

zemin a dalších materiálů znečištěných nepolárními uhlovodíky ropného původu nebo 

produkty koksochemického průmyslu (dehty, aromatické uhlovodíky, PAU). Princip 

metody je založen na schopnosti určitých kmenů aerobních mikroorganismů biochemicky 

štěpit nežádoucí organické sloučeniny a využívat je jako zdroj uhlíku a energie pro svůj 

metabolismus. Tyto mikroorganismy jsou tak schopné degradovat široké spektrum 

uhlovodíků (alkany, cykloalkany, aromáty, polyaromáty) přes řadu meziproduktů až na 

finální produkty – vodu a oxid uhličitý [22]. 

Biodegradace je přirozený proces, který je v rámci sanačních aktivit intenzifikován 

a řízen tak, aby bylo dosaženo jeho maximální možné účinnosti. Intenzifikace biologické 

aktivity je založena na zvýšení koncentrace degradačních mikroorganismů 

v kontaminovaném materiálu, a tím znásobení jejich metabolické aktivity, a příp. 

obohacení o další specifické bakteriální kmeny (rozšíření enzymatického spektra) [22].  
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Obrázek 4, Názorný příklad biodegradace v praxi [22]. 

Z hlediska pracovních postupů a nízkých energetických nároků vstupních energií, 

se jedná o poměrně levnou metodu. Podmínkou je, aby mohlo dojít k úspěšné 

biodegradaci, že sorbent nese jako adsorbovanou škodlivinu organickou sloučeninu 

schopnou rozkladu pomocí mikroorganismů.  

Nutno podotknout, že proces biodegradace probíhá i za normálních podmínek 

běžně v přírodě a je to významný děj, který napomáhá v odstraňování starých 

ekologických havárií a čištění od NCHL zasaženého horninového prostředí. 

Z hlediska nákladů, neodstranění jedné tuny NO 15 02 02 se pohybuje kolem 1300 

Kč. [25,26] 

Spalování: 

Spalování je fyzikálně-chemický proces, kdy se spalovaná látka za vysokých teplot 

rozkládá na primární organické prvky, tedy uhlík, kyslík a vodík. 

Odstraňování odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden 

z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy 

odpadů také jediný možný způsob odstranění. [32] 
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Obrázek 5 Spalovna průmyslových odpadů Ostrava [33] 

 

Charakter odpadů po dopravní nehodě s sebou nese často nejen adsorbent 

s adsorbovanou NCHL, často ale zbytky skel, plastů a nebezpečných předmětů, které se 

nesmějí dostat na biodegradační plochu. Případné vytřídění těchto složek v reálné praxi 

není možné, proto jediným možným způsobem takovéhoto odpadu je jeho spalování. 

Nákladově však proces spalování je mnohem dražší. Spálení jedné tuny se 

pohybuje kolem 13 000 Kč. [25,26] 

Spalovna odpadů:  

Spalovna zahrnuje:  

- spalovací linky  

- zařízení pro příjem odpadu, skladování a předzpracování odpadu na místě  

- systém přívodu odpadu, paliva a vzduchu  

- kotle  

- zařízení k čištění odpadních plynů  

- komíny  

- místní zařízení pro skladování tuhých zbytků a vod  

- zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu a pro monitorovací zařízení [23]. 
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Obrázek 6: Schéma brněnské spalovny SAKO [23]. 

I. stupeň čištění - odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích, 

redukce oxidů dusíku pomocí redukčních roztoků. 

II. stupeň čištění - polosuchá vápenná metoda čištění spalin, odstranění těžkých kovů, 

dioxinů a jiných POPs typu PCDD/F, PCB a PAU. 

Kontinuální analýza - vyčištěné spaliny jsou před vstupem do komína kontrolovány. 

Solidifikace - odpadní produkt z II. stupně čištění obsahuje množství solí a těžkých kovů, 

které by mohly být vyluhovány kyselým deštěm, proto se upravuje solidifikací [23].  

Emise  

Emisní limity jsou legislativně určeny pro tuhé znečišťující látky, celkový 

organický uhlík, HCl, HF, SO2, NOx, CO, Cd + Tl, Hg, Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 

Mn + Ni + V, dioxiny a furany. Spalovna musí mít instalována příslušná měřící zařízení, 

na jejichž správnou funkci dohlíží autorizovaná osoba [23]. 

Obecně jsou známy tři základní metody čištění spalin:  

- metoda mokrá – spaliny procházejí lázní nebo vějířem prací kapaliny  

- metoda polosuchá – vstupující prací kapalina se teplem spalin odpaří  

- metoda suchá – čistící sorbent je dodáván v suchém nebo jen kondicionovaném 

(navlhčeném) stavu [23]. 
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Vstupy a výstupy  

Spalováním se redukuje původní hmotnost odpadu na 25 % a objem na 10 %. 

Likvidují se choroboplodné zárodky v odpadu. 

Kupříkladu množství vznikajících odpadů za rok v pražské spalovně (z 213 387 t odpadu)):  

- škvára - lze využít jako druhotný stavební materiál (49 632 t)  

- solidifikát - obsahuje škodliviny z čištění spalin, uložení na skládku (4 970t)  

- železo - po vytřídění ze škváry lze znovu využít (3 111 t) 

- teplo - výhřevnost TKO v Praze je 8 - 12 GJ.t.,  což je hodnota srovnatelná 

s výhřevností hnědého uhlí (1 200 TJ) [23]. 

Spalovny v ČR  

Pravidla upravuje Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/76/ES o spalování 

odpadů, u nás vydané v nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ČHMÚ ve spolupráci s ČIŽP 

zpracovává databázi spaloven odpadů v ČR. V ČR se nachází 3 spalovny komunálního 

odpadu (Pražské služby a.s., Termizo a.s. v Liberci, SAKO Brno a.s.). Spaloven 

průmyslového a zdravotnického odpadu je zde celkem 31 [23]. 
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8 Nakládání se sorbenty jako s odpadem v Ústeckém 

kraji 

 

Ve většině případů se použitý sorbent stává odpadem, takto vzniklý druh odpadu 

významně ovlivňuje druh adsorbované látky. Odpadem se stává právě proto, že svou 

podstatou naplní definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech, kde je v odst. 1 

uvedeno: „Odpad, je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost  se  jí  zbavit  a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 

k tomuto zákonu“. A dále v odst. 2, kde je uvedeno: „Ke zbavování se odpadu dochází 

vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo 

předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu 

na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází 

i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama“. [24] 

S ohledem na výše uvedené informace je zřejmé, že další nakládání s použitými 

sorbenty se bude řídit režimem zákona o odpadech. Systém nakládání s odpady (použitými 

sorbenty) uvedený v zákoně o odpadech je založen na poměrně jednoduchém principu, kdy 

na jedné straně odpad vzniká, osoba jenž jej produkuje je tedy původcem [§ 2 odst. 1 písm. 

x) zákona o odpadech], a na druhé straně je odpad přebírán osobou oprávněnou k jeho 

převzetí [§ 2 odst. 1 písm. y) zákona o odpadech]. Osoba je oprávněna převzít do svého 

vlastnictví dle zákona o odpadech odpad pouze za předpokladu, že k tomuto vlastní 

souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (např. ke sběru nebo výkupu, využívání, 

odstranění odpadů). Za specifických okolností může být osobou oprávněnou k převzetí 

odpadu dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech též provozovatel zařízení, která nejsou podle 

tohoto zákona určena k nakládání s odpady. Je tedy možné využívat pouze odpady, které  

splňují  požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s nimi nesmějí být  

porušeny  zvláštní  právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno. 

V současnosti jsou též oprávněnými osobami provozovatelé zařízení, která mají ke svému 
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provozu vydaný souhlas dle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., který nahrazuje souhlasy dle § 14 

odst. 1 zákona o odpadech. [24 ] 

 Použitý sorbent bude pro účely dalšího nakládání ve většině případů zařazen dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů jako nebezpečný odpad katalogové číslo 15 02 

02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. [34] 

Při nakládání s použitými sorbenty je třeba dodržovat § 9a zákona č.185/2001Sb. 

O odpadech, kde je uvedena hierarchie nakládání s odpady: 

   a) předcházení vzniku odpadů, 

   b) příprava k opětovnému použití, 

   c) recyklace odpadů, 

   d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

   e) odstranění odpadů [24]. 

  

Od této hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na 

základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu 

a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. 

Pokud tedy vznikne odpad kat. č. 15 02 02* (použitý sorbent), a původce s ním 

nedokáže naložit způsobem uvedeným dle bodů b), c), d), e) § 9a zákona č.185/2001Sb. O 

odpadech, je třeba jej předat osobě oprávněné, která s předmětným odpadem v souladu s § 

9a zákona č.185/2001Sb. O odpadech bude dále nakládat. V rámci Ústeckého kraje 

existuje v současnosti 137 oprávněných osob, kterým lze odpad kat. č.15 02 02* 

předat.[35] 

8.1 Biodegradace 

Biologická úprava vybraných typů odpadů, zejména odpadů kategorie N – 

nebezpečný, obsahující zejména organické látky, schopné biologické degradace nebo 

těmito látkami znečištěné snížením obsahu těchto látek na hodnoty, umožňující 
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skládkování na skládkách S-IO nebo S-OO, případně využitelné např. k technologickému 

zabezpečení skládek (překryv odpadu, komunikace v tělese sládek, tvarování skládkového 

tělesa apod.), na povrchu terénu nebo při rekultivaci důlních děl nebo pozemků, 

zasažených lidskou činností. [22] 

Ve smyslu zákona č.185/2001Sb. o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady se jedná 

o zařízení k odstraňování odpadů dle kódu D8 (příloha č. 4, zákona č.185/2001Sb. 

O odpadech ) - Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených 

pod označením D1 až D12. 

Podmínkou příjmu sorbentů k biodegradaci je nízký podíl spalitelných složek, což 

v praxi v případě odpadu od dopravních havárií je relativní pojem. Byť nákladově oproti 

spalování se jedná o 10krát menší náklad na odstranění odpadu, v praxi by to znamenalo 

shromážděný odpad přivezený na sběrné místo v areálu stanice HZS následně přetřídit, a to 

na biodegradovatelnou složku, spalitelnou složku, odpady k druhotnému zpracování jako 

například plasty nebo kovy a jiné. [25] 

Biodegradaci odpadu kat. č. 15 02 02* mají v rámci Ústeckého kraje povoleny 

společnosti:  

CELIO a.s., V Růžodolu 2, Litvínov  

LADEO Lukavec s.r.o., Lukavec 

SITA CZ a.s., Podhoří 328/28, Ústí nad Labem 

8.2 Fyzikálně – chemická úprava 

Fyzikálně – chemická úprava spočívá v úpravě vybraných typů odpadů, zejména 

odpadů kategorie N – nebezpečný, z jejich nevhodného nativního stavu (fyzikálního, 

chemického) na vhodnou skládkovatelnou nebo jinak využitelnou formu. Výsledný 

produkt, tj. solidifikát bude podle svých vlastností (fyzikální a chemické vlastnosti, 

vyluhovatelnost vodou) odstraňován uložením na skládce nebo bude využíván např. 
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k technologickému zabezpečení skládek (překryv odpadu, komunikace v tělese sládek, 

tvarování skládkového tělesa apod.). 

Ve smyslu zákona o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí č. 383/2001 se jedná o zařízení k odstraňování odpadů dle kódu D9 

(příloha č. 4, zákona č.185/2001Sb. o odpadech  - Fyzikálně-chemická úprava jinde v této 

příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 

odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12. [24] 

Fyzikálně – chemická úprava odpadu kat. č. 15 02 02* mají v rámci Ústeckého 

kraje povoleny společnosti: 

A-Z ODPADY s.r.o., Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 

CELIO a.s., V Růžodolu 2, Litvínov 

LADEO Lukavec s.r.o., Lukavec 

SITA CZ a.s., Podhoří 328/28, Ústí nad Labem 

CINIS spol. s r.o., Lázeňská 212, Údlice 

ČSPL, a.s., Loubí, Děčín 

EKOM CZ a.s., Malhostice, Rtyně nad Bílinou 

PATOK a.s., Želénky, Zabrušany 

MINOREC k. s., U Tonasa 2, Ústí nad Labem[35] 

8.3 Spalování 

Spalování, jakožto možnost odstranění odpadu kat. č. 15 02 02* má v rámci 

Ústeckého kraje povoleno společnost: 

SITA CZ a.s., Na Rovném 865, 40004 Trmice[35] 

8.4 Nakládání se sorbenty jako s odpadem v Ústeckém kraji 

Legislativa v oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost 

hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní 
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prostředí. Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí z oblasti životního prostředí, 

přičemž povinnost podání hlášení je uložena v příslušných právních normách, které 

ukládají povinnost evidenci vést a ohlašovat. Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná 

hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou 

povinnost hlášení kontrolovat. Evidence obsahují informace o znečišťování ovzduší, vod, 

půdy, evidence odpadů či např. likvidace elektrozařízení nebo evidence autovraků 

v příslušných zařízeních.[25, 26] 

Tato databáze vzniká na základě ohlašovací povinnosti všech ekonomických 

subjektů (§ 39 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech). Ohlašovat produkci a způsoby 

nakládání s odpady jsou povinni původci (§ 2 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech) 

v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za 

kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo 

v daném kalendářním roce  produkují  nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím 

právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího  roku  pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství  odpadů a způsobech 

nakládání s nimi. Oprávněné osoby (§ 2 odst. 1 písm. y) zákona o odpadech) jsou povinny 

v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února 

následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 

nakládání s nimi a o původcích  odpadů.  [24] 

Z definice zákona o odpadech je zřejmé, že výsledná databáze popisující toky 

odpadů v rámci České republiky nezahrnuje veškeré nakládání s odpady. Nicméně 

s ohledem na dosavadní zkušenost s výpovědní hodnotou výše uvedeným způsobem 

získávaných dat (řada od roku 2001), lze konstatovat, že jsou dostatečná pro přijímání 

konkrétních strategických opatření tak, aby byly plněny cíle plánu odpadového 

hospodářství České republiky (§ 42 zákona o odpadech). [24] 

Za rok 2011 by veškerá hlášení o produkci a nakládání s odpady měla být subjekty 

ohlašována prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – 

ISPOP (zřízen zákonem č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností).  
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V rámci vyhodnocení nakládání se sorbenty v Ústeckém kraji bylo využito 

databáze Ministerstva životního prostředí za roky 2009 a 2010. [35] 

V Ústeckém kraji byla v roce 2009 celková produkce nebezpečného odpadu kat. č. 

15 02 02* , Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami ,1996,64 t Do zdejších zařízení bylo přijato celkem 

8559,29 t tohoto odpadu (toto číslo je několika násobně vyšší,  než produkce z důvodu 

toho, že zahrnuje příjem odpadů i z jiných krajů), z čehož 2931,64 t bylo odstraněno 

spálením (pod kódem BD10), 872,48 t bylo odstraněno skládkováním (BD1), 272,62 t bylo 

biologicky dekontaminováno před využitím (BN14), u 113,8 t bylo upraveno složení před 

odstraněním a 87,76 t bylo fyzikálně-chemicky upraveno před odstraněním (BD9). Zbytek 

byl buď dále předán do zařízení v jiném kraji, nebo skladován. V nepatrné míře dochází 

u tohoto odpadu i k využití jako paliva (BR1) a předúpravě před jeho využitím (BR12). 

[25] 

V roce 2010 nepatrně poklesla celková produkce odpadu kat. č.  15 02 02*, 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami, na 1991,61 t Do zařízení bylo přijato 8699,54 t Oproti roku 2009 

pokleslo množství těchto odpadů odstraněných spalováním téměř na polovinu, tedy na 

1599,82 t, přičemž výrazně vzrostla biologická dekontaminace těchto odpadů, a to až na 

3732,63 t Výrazný nárůst lze pozorovat také u množství předupravených odpadů před 

využitím a to z 11 t v roce 2009 na 328 t odpadů v roce 2010. Tento nárůst je možné 

spojovat s novým energetickým využitím v zařízení Lafarge Cement a.s. [26] 

Jak je patrné z předchozí bilance, nejčastěji je tento odpad zpracováván biologickou 

dekontaminací a ustupujícím spalováním. Biologickou dekontaminaci aktivně provádí 

v Ústeckém kraji jediný provozovatel, a to společnost SITA CZ a.s., která je také zároveň 

jediným provozovatelem spalovny nebezpečných odpadů (Spalovna Trmice). Skládkování 

probíhá hned na několika skládkách nebezpečného odpadu: Skládka Tušimice, a.s., skládka 

Lukavec a skládka Celio . Úpravu složení před odstraněním provádí aktivně pouze 

společnost PATOK a.s. v Želénkách a fyzikálně-chemická úprava tohoto odpadu je 

prováděna aktivně pouze v provozovně společnosti EKOM CZ, a.s. v Malhosticích. 

Předúprava před využitím je aktivně prováděna společností Celio a.s., a Lafarge  cement 

a.s. 
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8.4.1 Nakládání se sorbenty v roce 2010 

Tabulka 8: Nakládání s kódem 15 02 02 v Ústeckém kraji v roce 2010[25,26] 

Osoba oprávněná  

k nakládání 
Adresa Město 

Způsob 
nakládání 

Celkem v t 

SITA CZ, a. s. Na Rovném 865 Trmice Spalování 1600 

SITA CZ, a. s. Podhoří 328/28 Ústí n.Labem Biodegradace 3733 

EKOM CZ, a. s. Malhostice Rtyně n.Bílinou 
Fyzikálně-
chemická úprava 

146 

Skládka Tušimice, a. s. 
vnější výsypka 
Libouš 

Kadaň Skládkování 219 

LADEO Lukavec, s. r. o. skládka S-NO Lukavec Skládkování 3 

EUROSUP, s. r. o.   Lukavec Skládkování 12 

CELIO, a. s. V Růžodolu 2 Litvínov 7 Skládkování 286 

Lafarge Cement, a. s. Čížkovice čp.27 Čížkovice 
Předúprava-drtírna 
odpadů 

32 

CELIO, a. s. V Růžodolu 2 Litvínov 7 Předúprava 296 

BEC odpady, s. r. o. Prosmycká 89/1 Lovosice Předúprava 0 

 

Práce vychází ze statistických údajů z roku 2010, jelikož údaje z roku 2011 nebyly 

v době zpracovávání dostupné. 

V Ústeckém kraji se dle údajů z České inspekce životního prostředí nakládalo se 

sorbenty několika způsoby. Celkem bylo odstraněno v Ústeckém kraji 6324 t sorbentů 

evidovaných pod kódem odpadu jako 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. [35] 
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9 Kalkulace finančního dopadu v důsledku využívání 

sorbentů do rozpočtu HZS Ústeckého kraje 

Způsoby nákupu, potažmo jiných forem zisku sypkých sorbentů, pro jejich 

využívání byly popsány v kapitole 4.1. Vedle dohod s SUS a ČKP, které umožňují 

refundaci spotřebovaných sorbentů, dále různých forem darů či refundací s městem, viz 

ÚO Most, dochází také k nákupu sorbentů z prostředků plánovaných v rozpočtu krajského 

ředitelství HZS Ústeckého kraje. 

Tyto prostředky jsou následně v případě potřeb přerozdělovány na jednotlivé územní 

odbory. 

Zpravidla je pro potřeby nákupu sorbentů rezervována částka 100 000,- Kč na rok. 

Vzhledem ke snižujícímu se rozpočtu provozních prostředků v posledních letech se tedy 

jedná o významnou částku. 

V roce 2011 bylo pořízeno celkem 10722 kilogramů sypkých sorbentů, což ve 

finančním vyjádření na základě průměrných cen na trhu bez zohlednění množstevních slev 

a aktuálních zvýhodňujících akcí znamená částku 303 782,- Kč s DPH. Což znamená, že 

HZS z vlastních prostředků investuje cca jednu třetinu absolutních nákladů jdoucích na 

nákup sypkých sorbentů. 
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10 Kalkulace návrhu provedení změny při nakládání se 

sorbenty 

10.1 Aktuální stav 

V roce 2011 bylo v HZS Ústeckého kraje investováno celkem 309 687,- Kč za 

textilní a sypké sorbenty použité při odstraňování následků mimořádných událostí. 

Tabulka 9 Přehled nákladů na spotřebované sorbenty v roce 2011 [26] 

Sorbent 
Spotřebované 

množství 
Cena za kg 

Náklad 
celkem 

Sorbin 4209 14,88 62630 

Granin 1486 31,68 47076 

Absodan 4654 35,94 167265 

OE 4 373 71,88 26811 

Rohož b. 354 16,68 5905 

Celkem   309687 

Ekologické odstranění 1 kilogramu použitého sorbentu spálením stojí 14,28 Kč. Při 

přenásobení použitým množstvím vychází částka 153 110,- Kč jako teoretický celkový 

náklad na upotřebené množství sorbentů za rok. Součtem částek na pořízení a odstranění 

sorbentů vychází číslo 462 797,- Kč s DPH, což je absolutní teoretický náklad týkající se 

nakládání se sorbenty v HZS Ústeckého kraje v roce 2011.[25,26] 

10.2 Stav po návrhu změny v nakládání se sorbenty 

Svými vlastnostmi sorbent Sorbin dokáže zcela nahradit ostatní dražší typy 

využívaných sorbentů, jako jsou OE4, Absodan nebo Granin. Avšak cenově lze dosáhnout 

významné úspory. Při teoretickém využívání pouze jednoho druhu sorbentu a to Sorbinu, 
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by celkový náklad na pořízení stejného množství sorbentů klesl z aktuálních 309 687,- Kč 

na 159 543,- Kč.  

V případě nákladů na odstranění sorbentů, za předpokladu důsledného vytřídění 

odpadních sorbentů, by bylo odhadem možno dosáhnout až 80-ti procentního podílu 

k biodegradaci, kde je náklad na odstranění odpadu 10x menší. Celkový náklad na 

odstranění 10 722 kilogramů spotřebovaných sorbentů v roce 2011 by následně klesl na 

41 733,- Kč. 

Celkové náklady na nákup a ekologické odstranění by byly v případě provedených změn 

201 316,- Kč.  

Teoreticky lze říci, že provedením určitých změn v nákupu, nakládání se sorbenty 

a jejich konečným odstraněním by se dalo dosáhnout úspory oproti stávajícímu stavu ve 

výši 261 481,- Kč, což by znamenalo úsporu v systému ve výši 56,5%. Bylo by pořízeno 

a odstraněno stejné množství sypkých sorbentů, s jakým bylo nakládáno v roce 2011. 

[25,26]  
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11 Závěr 

V této diplomové práci byla shrnuta a vysvětlena problematika týkající se nakládání 

se sorbenty, a to konkrétně v rámci HZS Ústeckého kraje. V rámci teoretické části byla 

podána ucelená informace o sorbentech jako takových, vlastní část dále nastínila současné 

možnosti v oblasti nákupu, použití a odstraňování spotřebovaných sorbentů. Teoretická 

část práce byla opřena o poznatky z odborné literatury, část praktická byla zpracována na 

základě poskytnutých dat HZS Ústeckého kraje a dále získaných zkušeností na základě 

mnohaleté praxe u HZS. 

Na závěr této práce lze říci, že v rámci činnosti a služeb požární ochrany jsou 

v dnešní době právě sorbenty nezbytným doplňkem při haváriích spojených s únikem 

nebezpečných kapalin. To je také více než patrné z výsledků výše uvedených, ukazující 

skutečnost, že 1/3 vlastních prostředků HZS je investována do nákupu sorbentů, a to 

především sypkých, kterých je z hlediska využitelnosti spotřebováváno nejvíce. Na základě 

dat z roku 2011, při činnosti HZS, se pak konkrétně jedná o Absodan. Při využití určitého 

typu sorbentu a množství je však důležité brát v úvahu další spektrum okolností, jako 

především otázku ohrožení života a zdraví lidi, životního prostředí, vodních toků, fauny, 

flóry, ale stejně tak otázku peněz, která je více než aktuální.  

V dnešní době, kdy ekonomika je stále v určitém slova smyslu nestabilní 

a vyrovnává se s dopady krize, jako jedno z podstatných opatření je právě úspora 

finančních prostředků jednotlivých institucí. Není tomu jinak ani v případě hasičských 

záchranných sborů, jejichž prostředky a finanční možnosti jsou taktéž celkovou finanční 

situací poznamenány. Zaměřením se pak konkrétně na problematiku sorbentů, jsou patrná 

úsporná opatření i v rámci této oblasti. Jak již bylo zmíněno, nejvyšší spotřebě podléhají 

sypké sorbenty (Absodan, Sorbin, Granin), které jsou využívány při autonehodách, 

ropných haváriích atd. Porovnáním spotřebovaného množství a ceny uvedených sorbentů 

je pak nasnadě opatření vedoucí ke značné finanční úspoře. Tímto opatřením je pak 

upřednostnění nákupu a využití Sorbinu před Absodanem, jehož cena je téměř 3krát vyšší 

i přestože vlastnosti a sorpční schopnost těchto dvou sorbentů je téměř totožná.  

Při výčtu důležitých faktorů, které ovlivňují výši finančních nákladů, jako je 

množství, typ sorbentu, rozsah uniklé kapaliny, postižená oblast, špatná manipulace atd. 
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jsou zjevná i další opatření. Jedním z nich je například dbát a klást důraz na odbornost při 

samotném nakládání a manipulaci se sorbenty. Jelikož mnohdy je to právě dostatečně 

neodborná či špatná manipulace zodpovědných osob, na základě které je vloženo více 

finančních prostředků, než je potřeba.  

Další zajímavou a důležitou oblastí v otázce úspory finančních prostředků je taktéž 

samotný způsob odstranění spotřebovaných sorbentů. Konkrétně pak v případě tzv. 

biodegradace, která vykazuje až desetkrát nižší náklady oproti nejvíce využívanému 

spalování. I přes zjevný fakt, že se jedná o značně komplikovaný způsob v rámci 

činnosti hasičského záchranného sboru, jako možné opatření může být právě častější 

přístup k tomuto způsobu likvidace použitých sorbentů.  

Významným přínosem z environmentálního hlediska a taktéž se zajímavým 

ekonomickým dopadem do systému je samotný fakt, že pouhé důsledné třídění odpadů 

vzniklých u dopravních nehod by mohlo v celém systému nakládání se sorbenty, jako 

s odpadem, přinést až desetinásobnou úsporu v nákladech na odstranění nebezpečného 

odpadu (sorbentu).  

Nutno ale podotknout, že v celém spektru všech činností zajišťovaných jednotkami 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se jedná o oblast, která není pro činnost 

sboru prioritní. Proto je nakládání s odpadem výhodnější ponechat zajištěné formou služby 

v rukách oprávněné osoby k nakládání s odpady a věnovat se tak svému prvořadému 

poslání jednotek požární ochrany. 
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