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Anotace 

V předložené práci jsou uvedeny základní informace o kotelně Teplárny T700 

zahrnující její vznik a popis jednotlivých technologických procesů. Porovnáním povinností 

původce odpadů, které jsou dány legislativou, a činnostmi v kotelně Teplárny včetně 

kontrolní činnosti se zabývá hlavní část práce. V závěru je uvedeno hodnocení zavedeného 

systému nakládání s odpady z hlediska dodržování legislativních požadavků a jejich 

implementace do podnikatelské činnosti. 

 

Klíčová slova: suroviny, odpady, nakládání s odpady, životní prostředí, znečištění. 

Summary 

In the work submitted there is basic information on the boiler room of  heating 

plant including its establishment, development and description of individual technological 

processes.  The main part of the work deals with a comparison of duties of the former of 

the wastes given by legislation and with activities of the , boiler room of  heating  plant 

including the control activities. At the end of the work there is an assessment of the 

implemented system of wastes handling in term of adherence to legislative requirements 

and their implementation to the business activity. 

 

Keywords: materials wastes, wastes  handling, environment, contamination. 
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1 Úvod  

Kotelna teplárny T700 je částí společnosti Unipetrol RPA. Nachází se v areálu 

Chempark v Záluží u Litvínova v severních Čechách. Patří do skupiny Unipetrol, který se 

stal v roce 2 005 významnou částí polské skupiny PKN ORLEN, jedné z největších 

korporací v oblasti ropného průmyslu ve střední a východní Evropě. PKN ORLEN se 

zabývá zpracováním ropy na bezolovnatý benzín, motorovou naftu, letecké palivo, topný 

olej, plasty a petrochemické výrobky. 

 Kotelna Teplárny slouží k zásobování tepelnou a elektrickou energií pro 

jednotlivé chemické provozy Unipetrolu RPA a zajišťuje tak dodávku tepelných a 

energetických energií. 

Odpadem je vše, co při výrobě, spotřebě a jiné lidské činnosti nebylo z původního 

zdroje využito. Odpad enormně zatěžuje životní prostředí, ale při správném zacházení pro 

něj nemusí představovat bezprostřední a trvalé nebezpečí. Nebezpečné odpady vznikající 

zejména při výrobních a spalovacích procesech. Svými některými vlastnostmi přímo 

ohrožují životní prostředí, a proto vyžadují zvláštní kontrolu a zacházení. Setkáváme se s 

nimi však i v běžném životě, a proto bychom měli vědět, jak s nimi správně nakládat. 

Produkce odpadů neustále roste se zvyšováním výroby a spotřeby. Proto se staly 

odpady vážným problémem celého lidstva. Otázka jejich materiálového využití a 

odstranění se stala prvořadým úkolem a to, jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i 

z hlediska ekonomického.  

Zatímco se část cenných surovin mění na odpady, řeší se neustále otázka, co se 

vznikajícími odpady, jak a kde je efektivně využít, či zlikvidovat. Ideálním cílem je proto 

bezodpadový cyklus výroby a spotřeby. 

Dnes je již společnost prostřednictvím různých médií více informována o celkové 

problematice kolem vzniku a nakládání s odpady. Proto se snaží nakládat s nimi více 

odpovědně a třídit je tak, aby byly dále využitelné. Existuje však řada lidí, kteří mají 

k odpadům lhostejný přístup a třídění sabotuje. Můžeme se tak často setkávat s tím, že v 

obcích i městech připomínají ulice, okolí sběrných nádob na odpad a další veřejné plochy 

spíše provizorní skládky odpadů, než místa určená na veřejný život. Tito lidé se separací 
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odpadů vůbec nezaobírají nebo třídí velmi nekvalitně, popřípadě znečišťují okolí a to nejen 

u sběrných nádob v obcích a městech ale i v přírodě. 

Příčinou je nedostatek osvěty, znalostí, zodpovědnosti a uvědomění si důsledků 

takového přístupu. Jednou z možností, jak se lidé mohou zodpovědně naučit správně 

nakládat s odpady, je i osvěta a školení prostřednictvím svého zaměstnavatele. Jeho 

úkolem je z hlediska odpadového zákona a dalších předpisů proškolit a kontrolovat nejen 

své zaměstnance, ale i své kontraktory, což může vést ke zlepšení jejich přístupu k 

nakládání s odpady nejen v zaměstnání, ale následně i v domácnostech. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s profilem společnosti Teplárna T700 

Unipetrol RPA,s.r.o. a se vznikajícími odpady v kotelně Teplárny T700. Zda je v kotelně 

teplárny zaveden systém zpracování surovin a nakládání s odpady.  

Dále pak seznámení s charakteristikou jednotlivých produkovaných odpadů 

v kotelně Teplárny T700 Unipetrol RPA, s. r. o. s plánem odpadového hospodářství. Jeho 

účel a zpracování identifikačních údajů dodavatele odpadu. Obsah základního popisu 

odpadu podle vyhlášky 294/2005 Sb. [2,14] 

2 Profil společnosti Teplárny T700 Unipetrol RPA, s.r.o. 

2.1 Historie Unipetrol RPA 

Počátkem roku 1939 bylo označeno zeměměřiči a geology místo v Záluží u Mostu 

za příznivé pro výstavbu chemické továrny. Příkaz k zahájení projekčních a posléze i 

stavebních prací vydalo Říšské ministerstvo hospodářství dne 28. března stavební firmě 

Mineralöl – Baugesellschaft AG.   

V květnu 1939 započaly stavební práce na základě projektů zpracovaných v 

Německu v průběhu 30. let minulého století firmou Mineralöl – Baugesellschaft AG, která 

mezi svými pracovníky zaměstnávala více jak 80 předních odborníků ve specializovaných 

odděleních. Její experti udržovali obchodní styky se všemi významnými firmami, které 

vyráběly zařízení pro chemický průmysl. Řada jich byla později přizvána k výstavbě 

hydrogenační továrny v Záluží (lidově „hydrák“), jako například Ahag, Brown-Boveri, 

Siemens, Niklas nebo Lurgi. Generálním projektantem byl určen nejlepší znalec v oboru 
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chemického zpracování uhlí v nacistickém Německu profesor Dr. Carl Krauch, když 

stavební společnost postupovala podle schématu, který vypracovala výzkumná skupina 

v Ludwigschafen-Oppau. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Výstavba Záluží  

 

Během prvních šesti let výstavby a provozování podniku (od roku 1939 do roku 

1945) se na poměrně malém kousku země vystřídalo více než 40 tisíc zajatců ze všech 

částí válčící Evropy, ale i tisíce totálně nasazených občanů tehdejšího protektorátu Čechy a 

Morava. Úkolem německé továrny STW (Sudetenländische Treibstoffwerke AG 

Oberleutensdorf) bylo zásobovat německou frontu pohonnými hmotami vyrobenými z 

hnědého uhlí z bohatých zásob severočeské hnědouhelné pánve. První vlak s cisternami se 

syntetickým benzínem Němci vyexpedovali 15. prosince 1942. Následkem bombardování 

v letech 1944 a 1945 anglickými a americkými spojenci byl závod ze 70 % zničen. 

Po osvobození se začalo s obnovou chemičky. Od druhé poloviny 50. let byl 

zahájen a v roce 1972 dokončen přechod na výrobu produktů z ropy. V sedmdesátých 

letech se začalo s výstavbou nových technologií, do provozu byla například uvedena 

výrobna močoviny, síry, oxoalkoholů, chezacarbu, CO2, etylenu, polypropylenu a 

polyetylenu. V roce 1982 byla dokončena výstavba Nové rafinérie Litvínov a v roce 1988 

byla dokompletována jednotkou hydrokraku. 

V devadesátých letech druhého tisíciletí se začíná psát nová historie podniku. 

Odčleněním rafinerských provozů v roce 1996 a nechemických činností se Chemopetrol 

začal orientovat jen na hlavní předmět podnikání – petrochemii. Rozsáhlé investice do 
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ochrany životního prostředí a do výrobních petrochemických a agrochemických jednotek 

posílily a nadále posilují pozici podniku na evropských trzích. 

Fúze společností je logickým pokračováním implementace nového modelu řízení, 

na nějž skupina Unipetrol postupně přechází. Jeho hlavním cílem je zjednodušení toků 

meziproduktů a lepší využití existujících synergií. Dalším pozitivem je zefektivnění 

interního nákupu a prodeje vlastních produktů uvnitř Skupiny. V neposlední řadě tato 

změna umožnila lepší kontrolu nad celým řetězcem výroby a obchodu, od nákupu ropy až 

po péči o zákazníka. Fúzí vznikl jeden kompaktní celek, ve kterém došlo ke zjednodušení 

struktury organizačních, personálních, administrativních a logistických aktivit.  

Majitelem Unipetrol, a.s. je v současné době polská firma PKN ORLEN. 

Unipetrol RPA  zaměstnává okolo 1850 zaměstnanců. [14] 

 

Obrázek 2 - Letecký snímek areálu Chempark Záluží  

2.2 Založení a vznik společnosti 

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. vznikla k 1. lednu 2007 sloučením UNIPETROL 

RPA, s.r.o. s CHEMOPETROLEM, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Nástupnickou 

společností se stal Unipetrol RPA jako společnost s ručením omezeným, jejímž jediným 
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společníkem je UNIPETROL, a.s. Zbylé dvě společnosti zanikly bez likvidace, jak bylo 

dne 1. srpna 2007 zapsáno do obchodního rejstříku.   

Fúze společností je logickým pokračováním implementace nového modelu řízení, 

na nějž skupina Unipetrol postupně přechází. Jeho hlavním cílem je zjednodušení toků 

meziproduktů a lepší využití existujících synergií. Dalším pozitivem je zefektivnění 

interního nákupu a prodeje vlastních produktů uvnitř Skupiny. V neposlední řadě tato 

změna umožnila lepší kontrolu nad celým řetězcem výroby a obchodu, od nákupu ropy až 

po péči o zákazníka. Fúzí vznikl jeden kompaktní celek, ve kterém došlo ke zjednodušení 

struktury organizačních, personálních, administrativních a logistických aktivit. [2,14,15] 

Unipetrol RPA je předním Českým producentem v oblasti rafinérských, 

petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, 

petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné 

oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské 

produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní 

polyetylén, polypropylén). 

Společnost je rozdělena na jednu výrobní jednotku a obchodní jednotky a to podle 

typů produktů. [2,14,15] 

Teplárna T700 řídí a zabezpečuje v rámci výrobně obchodní holdingové strategie 

a platné legislativy výrobu, nákup a prodej energií a poskytování s tím souvisejících 

služeb, technickou strategii závodu, komplexní servis v oblasti zásobování areálu 

společnosti vodami, sběru a čištění odpadních vod, třídění a likvidace kapalných odpadů 

pro areál společnosti a externí zákazníky za optimálního využití výrobních kapacit s cílem 

splnění plánu výroby závodu v požadované kvalitě, množství, nákladech a termínech a 

zajištění maximalizace tržeb společnosti. [12,13]. 

2.3 Popis teplárny T700 

Teplárna prošla zásadní rekonstrukcí a modernizací v letech 1994 až 1998, v této 

době bylo též nově postaveno odsíření. 

V současné době se uvažuje o výstavbě nové teplárny a provoz T700 by měl být 

ukončen v roce 2018. 
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Teplárna se skládá z šesti nejdůležitějších navzájem propojených a na sebe 

navazujících technologických provozů. 

• Úpravna vody 

• Mísící stanice plynu 

• Zauhlování  

• Strojovna 

• Kotelna 

• Odsíření 

2.3.1 Úpravna vody 

Úpravna vody se skládá ze dvou provozů, a to chemické úpravny vody a tepelné 

úpravny vody. 

Na T700 vyrábí doplňkovou – demineralizovanou vodu pro vysokotlaké kotle 

demi stanice, jež je součástí nové CHÚV. 

Kromě ztrát na napájecí vodě způsobených přímou dodávkou páry je nutno krýt i 

vlastní ztráty v napájecím okruhu způsobené odluhováním a odkalováním, netěsnostmi, 

vypouštěním při opravách a najížděním. 

Dále pak studená změkčená voda pro napájení měničů páry. 

Měnič páry slouží k výrobě přehřáté páry 0,35 MPa, která se používá v závodě 

převážně pro technologické účely a částečně pro vytápění. 

Část vyrobené páry 0,35 MPa slouží pro vlastní spotřebu a to k předehřívání 

čerstvé vody a zásobníků demineralizované vody na chemické úpravny vody (CHÚV), k 

ohřevu měkké vody k napájení měničů Dále se používá k vytápění budovy CHÚV, st. 

1147. 

V tepelné úpravně vody je vyráběna teplá odplyněná měkká voda pro napájení 

měničů páry a shromažďuje se zde vratný kondenzát pro doplnění napájení zásobních 

nádrží vody vysokotlakých kotlů pro T700. [9,12,13] 
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2.3.2 Mísící stanice plynu 

Mísící stanice se používá pro výrobu a distribuci topného plynu. Topný plyn je 

bezbarvý, hořlavý, ve směsi se vzduchem výbušný. Vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého 

a sirovodíku je silně jedovatý. 

Topný plyn je směsí hořlavých plynů, které vznikající jako odpad nebo vedlejší 

produkt při různých petrochemických procesech. Podíl jednotlivých složek se v průběhu 

výroby mění, proto kolísá i složení topného plynu. 

Vlastní mísící stanice je tvořena měřícími aparáty pro sledování množství, tlaku a 

teploty složek topného plynu vybavenými barevnými zapisovači, a částí potrubí tzv. 

míchačkou. 

 Plyn je směsí hořlavých látek, vzniká jako odpad nebo vedlejší produkt ve 

výrobnách Unipetrol RPA a to: 

Expanzní plyn ze syntézy čpavku.  

Z výrobny expanzního plynu. 

Zemní plyn z redukční stanice plynů.  

Dusík z celozávodní sítě (0,3 MPa). 

 V teplárně T700 je využíván při najíždění kotlů a ke stabilizaci jejich provozu. 

Veškeré složky, k výrobě topného plynu, jsou přivedeny do mísící stanice, a dojde 

k jejich smísení. V případě malého množství plynů z výrobních provozů, například při 

odstávkách, je můžeme nahradit zemním plynem dodávaným ze sítě společnosti RWE      

[9,12,13] 

2.3.3 Zauhlování 

Hlavním palivem pro vysokotlaké parní kotle je hnědé uhlí o výhřevnosti 10,5 ÷ 

12,3 MJ.kg-1.Do kotelny je palivo dopravováno z úseku zauhlování dvěma řadami 

dopravníků. Druhá řada je stoprocentní záloha. Pro zajištění a dopravu energetického uhlí 

v UNIPETROL RPA, s.r.o. spotřebitelům má důležitý význam úsek zauhlování. Uhlí je 

dopravováno v železničních vagónech ve vytěženém stavu. Na úseku zauhlování je 

vyklopeno a dále zpracováváno, neboť obsahuje určité množství hlušiny, dřeva a železa, 
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které se z uhlí odstraňují mechanickou cestou na úseku drtíren. Dodávané uhlí surové se 

nejprve mechanicky vyprázdní z vagónů a pomocí dopravního zařízení se dopraví do 

drtírny. 

V drtírně se nejprve oddělí zrno pod 60 mm a zbytek jde dále na přebírací 

pasy, kde se zbaví hlušiny a různých nežádoucích předmětů (dřeva, železa atd.) Z 

přebíracích pasů je uhlí dopravováno do nožových drtičů, kde se rozdrtí na 

maximální velikost do 60 mm, dále je dopravováno do zásobníku. Ze zásobníku je 

uhlí odebíráno mechanickým zařízením a dopravováno do třídírny a dále pasovou 

dopravou ke spotřebiteli. 

Na zajištění paliva pro odběratele se používá dvou cest a to ze stavby č. 

1238 na T 700. Do závodu je dopravováno uhlí po železnici ve velkoprostorových 

vozech typu ”TALBOT” a ”VAP” o obsahu asi 60 t s odklápěcími boky. Veškeré 

dodávky uhlí jsou váženy, nebo převažovány na závodní váze na koleji č. 18. 

[9,12,13] 

Hnědé severočeské uhlí je směs sestávající z hořlaviny, popelovin a vody. 

Voda a popeloviny obsažené v uhlí jsou nežádoucí a snižují jeho hodnotu. Hořlavina 

se skládá z převážné části uhlíku, menšího množství vodíku, z kyslíku, dusíku a síry, 

které u mladších druhů uhlí přibývá. [8,12,13] 

2.3.4 Strojovna 

Základem výroby ve strojovně jsou parní turbogenerátory TG 10, TG 11, TG 12, 

TG 13 a TG 14, které slouží k výrobě elektrické energie a technologických par pro 

zajištění provozu závodů společnosti a i pro vlastní potřebu teplárny T700.  

Jako pracovní medium se pro TG používá pára o jmenovitém tlaku 9 MPa, která 

prochází VT částí turbíny, za níž se část množství odebírá jako I. regulovaný odběr o 

jmenovitém tlaku 2,4 MPa a část jako neregulovaný odběr 2,4 MPa pro ohřev napájecí 

vody ve VTO II. Zbytek páry projde ST částí turbíny, ze které je za ST regulačním 

stupněm odebírán neregulovaný odběr 1,4 MPa pro ohřev nap. vody ve VTO I. Za ST částí 

je odebírán II. regulovaný odběr o jmenovitém tlaku 0,5 MPa a neregulovaný odběr 0,5 

MPa který je přes redukční ventil redukován na tlak 0,33 MPa. Tento neregulovaný odběr 

se používá pro ohřev kondenzátu v NTO II. Zbytek páry prochází NT částí turbíny, z které 
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je odebírán neregulovaný odběr 80 kPa, k ohřevu kondenzátu v NTO I. Z NT části turbíny 

je vakuem nasávána pára do povrchového kondenzátoru, odkud je ve formě kondenzátu 

dopravována kondenzátním čerpadlem přes regeneraci kondenzátu do VT napájecích 

nádrží, patřící úpravně vody. 

Činný výkon generátoru TG 10 je 28 MW, u generátorů TG 11,12,13 je činný 

výkon 25 MW při jmenovitém proudu 6300V. [9,12,13] 

2.3.5 Odsíření 

Jednotka odsíření spalin je koncipována pro čištění spalin osmi rekonstruovaných 

kotlů teplárny T 700. Spaliny ze všech osmi kotlů jsou svedeny do směšovací komory. Ze 

směšovací komory jsou spaliny odváděny do 1. a 2. linky odsíření T 700, nebo v případě 

poruchy by-pasem přímo do komína. 

Každá linka odsiřování sestává z hlavních aparátů-absorberu, tkaninového filtru, 

axiálního ventilátoru a kouřovodů s příslušnými klapkami. Jako záskok pro obě linky je 

instalován třetí ventilátor s příslušnými kouřovody a klapkami. 

Účelem této jednotky je omezení negativních vlivů teplárny 700 na životní 

prostředí. Snížení obsahu škodlivin ve spalinách kotlů se provádí pomocí vápenného mléka 

a suspenze reproduktu nastřikovaných do spalin v absorberu a následným zachycením 

vzniklých pevných reakčních produktů v tkaninovém filtru. Pro případ provozu s vysokou 

vstupní koncentrací SO2 a nízkou teplotou spalin na vstupu je každá linka vybavena tzv. 

intenzifikací (suchá injektáž reproduktu do absorberu ). Zařízení pracuje dle procesu 

NOELL/NIRO-ATOMIZER. Kapacita každé z obou linek odsiřování je definována 

(hodnoty platí pro jednu linku): 

 Tabulka č. 1 – Hodnoty spalin a koncentrací na lince odsíření [8] 

 Normální podmínky Maximální podmínky  

 Množství spalin na vstupu 600.000 Nm3.h-1 vlh. 660.000 Nm3.h-1 vlh. 
 Koncentrace SO2 na vstupu 3.930 mg.Nm-3 vlh 5.240 mg.Nm-3 vlh 
 Teplota spalin na vstupu 150°C - 180°C 
 Koncentrace SO2 na výstupu 360 mg.m-3 such. *) 360 mg.Nm-3 such. *) 
 Koncentrace HCl na výstupu 0,53 mg.Nm-3 such. *) 5,3 mg.Nm-3 such. *) 
 Koncentrace HF na výstupu 0,202 mg.Nm-3 such. *) 5,3 mg.Nm-3 such. *) 
 Koncentrace prachu na výstupu20,5 mg.Nm-3 such. *) 26,5 mg.Nm-3 such. *) 
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*)… hodnoty přepočteny pro obsah kyslíku 6%. 

Vzniklé reakční produkty se částečně odstraňují ve spodní části absorberu (asi 

10%) ale hlavně v tkaninových filtrech, na vnější straně jednotlivých rukávů. Regenerace 

filtru (v podstatě sklepnutí filtrační vrstvy z povrchu rukávu) se provádí krátkými pulsy 

tlakového vzduchu, přes Venturiho trysku a proti proudu spalin. Délka intervalů mezi 

pulsy je řízena v závislosti na tlakové diferenci celého filtru a dle nastavené regenerační 

křivky. 

Čisté spaliny se odtahují do komína ventilátorem, který vyrovnává tlakovou ztrátu 

provozovaného odsíření. 

Reakční produkt odsíření, který se zpětně nevyužívá v procesu odsíření, se 

skladuje v silech konečného produktu. Zde se pomocí míchací jednotky smísí s popílkem a 

vodou za vzniku tzv. aditivovaného granulátu. Aditivovaný granulát je používán ve 

výsypkových prostorech MUS. [9,12,13] 

2.3.6 Kotelna 

V kotelně T700 je provozováno 8 stejných vysokotlakých parních kotlů K13 až 

K 20. Zapalovaných topným plynem. Kotle jsou vyprojektovány pro spalování hnědého 

uhlí ze severočeských dolů. Kotle byly uvedeny do provozu v průběhu let 1995 až 1998. 

Zařízení slouží k výrobě přehřáté páry o tlaku 9,41 MPa a teplotě 540°C určené 

pro pohon turbosoustrojí vyrábějícího elektrickou energii a k pokrytí potřeb 

technologických par v závodě. 

Vysokotlaká přehřátá pára je bezbarvý plyn vyrobený ve vysokotlakém 

práškovém granulačním kotli odpařením z napájecí vody. Tlak páry 9, 4 MPa. Teplota 

přehřátí 540°C. Vyrobená pára slouží k výrobě elektřiny v turbogenerátorech a k pokrytí 

potřeby technologických par ostatních provozů společnosti 

Potřebné suroviny a polotovary jsou: 

Hnědé uhlí - z provozu zauhlování o výhřevnosti 10, 5 ÷ 12,3 MJ.kg-1 

Topný plyn - o výhřevnosti 12 - 18 MJ.m-3 

Napájecí voda - směs upravených vod (turbínový kondenzát, 

demineralizační voda, kondenzáty). 
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Vratná plavící voda - voda z popelové skládky, zbavená pevných látek. 

Vysokotlaká pára se vyrábí varem a odpařením kotelní vody a přehřátím nasycené 

vodní páry na teplotu přehřátí 540°C, při provozním tlaku 9,4 MPa (na výstupu z kotle) 

teplem vzniklým při spalování hnědého uhlí. [9,12,13] 

Tabulka č. 2 – Kvalitativní znaky uhlí pro teplárnu T700  [8] 

 

Kvalitativní znaky uhlí 

  Průmyslová směs Ps3 - 153 
Průmyslová směs Ps3 - 
163 

Výrobce Litvínovská uhelná, a.s. Vršanská uhelná, a.s. 

Dodavatel Czech Coal, a.s. Czech Coal, a.s. 

Charakteristika 
Druh z Úpravny uhlí 
Komořany Druh ze závodu Hrabák 

Výhřevnost Qi
r 11,1 MJ/kg 11,0 MJ/kg 

Obsah popela Ad 42,0 % 40,0 % 

Obsah síry Sd 1,6 % 1,6 % 

Obsah vody Wt
r 27,0 % 28,0 % 

Spalné teplo Qdaf 29,1 MJ/kg 28,4 MJ/kg 
Prchavá hořlavina 
Vdaf 54,0 % 54,0 % 

Obsah vodíku Hdaf 6,0 % 6,0 % 

 

2.4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOTELNĚ TEPLÁRNY 

2.4.1 Ze vzniku a historie kotelny teplárny T700 

Postupný rozvoj výroby v Chemopetrolu Litvínov si vynutil výstavbu druhé 

teplárny T700, která se uvedla do provozu v roce 1963 i s novým zauhlovacím mostem 

z externí úpravny uhlí Herkules. Obě teplárny, starší T200 i nová T700 prodělaly pak řadu 

rekonstrukcí a investičních akcí zaměřených na rozšiřování výroby a ekologická opatření 

(odlučovače popílku). 

         Svého druhu největší byla rekonstrukce teplárny T700 s výměnou kotlů, 

části turbín, odlučovačů popílku, novou úpravnou vody, rozvodnou a realizací odsíření 

s odprášením spalin. Spotřeba páry se v závodě pokryla postupným zprovozňováním kotlů 
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na odpadní teplo využívajících chlazení reakčních produktů některých technologií 

produkcí páry. 

          V rámci výstavby petrochemie v prostoru bývalé obce Záluží došlo i 

k úpravě napojení závodu na vysokonapěťové vedení vnější energetické sítě včetně 

rozvoden a trafostanic. 

V současné době je v provozu již jen teplárna T700. Na staré teplárně T200 již 

došlo k odstavení všech kotlů a postupně i odstavování turbogenerátorů. Stávající provoz 

turbogenerátorů je napojen na dodávku páry z teplárny T700 a postupně se má jejich 

provozování ukončit. [14] 

2.4.2 Popis výroby 

Zařízení slouží k výrobě přehřáté páry o tlaku 9,41 MPa a teplotě 540°C určené 

pro pohon turbosoustrojí vyrábějícího elektrickou energii a k pokrytí potřeb 

technologických par v závodě.  

Granulační parní kotel výrobce ABB - PBS Brno s parametry 135 t.h-1; 9,41 MPa 

a 540°C je jednobubnový s přirozenou cirkulací. Stěny spalovací komory jsou 

membránového provedení. Přehřívák páry je čtyřstupňový, teplota přehřáté páry je 

regulována vstřikem napájecí vody před třetí a čtvrtý stupeň přehříváku.  

Čištění stěn spalovací komory zajišťují 4 výsuvné rotační ostřikovače. Přehříváky 

je možno za provozu ofukovat šesti dlouhovýsuvnými parními ofukovači, ohřívák 

Ljungström se čistí dvěma kombinovanými kyvnými ofukovači. Těmito ofukovači lze u 

odstaveného kotle provést promytí ohříváku teplou alkalickou vodou. Spalinový trakt kotle 

je vytvořen membránovými stěnami tepelně izolovanými. Keramický materiál je použit jen 

v částech hrubé armatury (např. průlezy, hořáků apod.). Kotel je granulační, se čtyřmi 

práškovými hořáky v rozích spalovací komory a čtyřmi zapalovacími a stabilizačními 

plynovými hořáky, umístěnými v bočních stěnách spalovací komory. 

Jmenovitý výkon kotle zajišťují tři tlukadlové mlýny, jeden je záložní. Tuhé 

zbytky po spalování (škvára) padají z výsypky spalovací komory do řetězového vynašeče, 

který je vynáší do dvourotorového drtiče, a odtud padají do splavovacího kanálu. Nízké 

tvorby NOx je dosaženo snížením teploty plamene vhodným rozdělením sekundárního a 
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terciálního vzduchu pro spalování. Spalovací vzduch zajišťují dva vzduchové ventilátory. 

Vzduch je předehříván ve dvou parních ohřívácích a jednom regenerativním ohříváku typu 

Ljungström. 

Odtah spalin je zajištěn jedním spalinovým ventilátorem. K odloučení popílku z 

kouřových plynů slouží dvousekční  elektrický odlučovač. [9,12,13] 

2.5 Spalování solidifikovaných kalů na kotli K 18 

V roce 1999 bylo po pilotním pokusu uvedeno do provozu zařízení pro úpravu a 

využití odpadu z čištění průmyslových vod z areálu společnosti Unipetrol RPA. Do této 

doby byly vznikající čistírenské kaly ukládány ve formě hydrosměsi spolu s popelovinami 

a škvárami ze závodních tepláren T200 a T700 do odkaliště popele – Novou popelovou 

skládku. Zařízení bylo vybudováno na základě smlouvy, uzavřené v prosinci 1994 mezi 

Spolkovým ministerstvem životního prostředí SRN a ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR. V této smlouvě bylo ujednáno provedení pilotního pokusu spoluspalování zemědělsky 

nevyužitelných komunálních kalů a čistírenských kalů na teplárně T700 v Unipetrol RPA. 

Cílem pilotního pokusu bylo ověření ekologicky a ekonomicky optimalizované cesty 

zneškodňování čistírenských kalů.  

Zatímco v úseku odvodňování kalů se nevyskytly problémy, které by vážně 

ohrozily celý proces, nebyl se zařízením pilotního pokusu nalezen vhodný stupeň sušení, 

při kterém by bylo možno pilotní zařízení plynule provozovat. Při sušení kalů nad 80 - 90 

% sušiny docházelo k vysoké prašnosti vysušeného kalu. Jelikož nešlo vyloučit toxicitu 

polétavého prachu, byla tato prašnost považována za nepřijatelnou. Proto bylo zavedeno 

sušení na 50 - 55 % sušiny kdy docházelo k daleko menší prašnosti. Nově jsou touto 

technologií upravovány odvodněné kaly s obsahem vody do 75 %. Úprava se provádí 

v provoze na zpracování kalů výrobny vodního hospodářství. Odvodněné kaly jsou poté 

míchány se sazemi Chezacarb v základním poměru 5:1 za vzniku nelepivého a neprášivého 

„biopaliva“. K míchání dochází na nové popelové skládce, odkud se namíchaná směs 

dopravuje ke spalování do kotelny. Zde dochází k vlastnímu spalování v kotli K 18. 

Doprava biopaliva je zajišťována autocisternami nebo nákladními auty 

s kontejnery. Po otevření hydraulického víka se biopalivo ze sklopeného kontejneru 

vysypává do příjmového sila objemu cca 80 m3 Stav v sile je sledován měřením. 
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Doprava (rozdělení) biopaliva do mlýnů kotle K 18 je za provozu kotle K 18 

nejméně se třemi mlýny biopalivo z  rozdělovacího zásobníku pomocí vynášecího zařízení 

(posuvné dno) plněno do tří ze čtyř vodorovných šnekových podavačů, kterými je 

biopalivo dopraveno ke třem ze čtyř šikmých šnekových podavačů. Z těch pak biopalivo 

padá přes hydraulicky ovládané armatury spádovým potrubím přímo na vrstvu uhlí v 

 řetězových podavačích uhlí ke třem ze čtyř mlýnů. [9,12,13,20] 

3 Charakteristika produkovaných odpadů 

Dle zákona o odpadech je Teplárna T700 právnickou osobou, při jejíž činnosti 

vznikají odpady. Tento zákon stanovuje, že odpadem je každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Současně ukládá, že každý má 

povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto 

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. [18] 

Teplárna T700 neprovozuje zařízení sloužící k využívání nebo odstraňování 

odpadů a proto předává všechny odpady vzniklé při její podnikatelské činnosti osobám 

oprávněným k nakládání s odpady. Jejich oprávněnost k nakládání s příslušnými druhy 

odpadů se kontroluje v procesu uzavírání smlouvy a doklad potvrzující oprávněnost k 

takové činnosti je přílohou smlouvy. Současně vnitřní řídící norma společnosti stanovuje, 

že odpad nemůže být předán osobě, která nemá oprávnění s ním nakládat. [10] 

3.1 Legislativa 

Odpadové hospodářství po celém světě a tedy i v České republice se velmi rychle 

rozvíjí, jako samostatné odvětví. Jedná se o globální problém zpracování a zneškodňování 

odpadu. Jelikož je česká republika členem Evropské unie, týká se ho především právní 

úprava a legislativa v oblasti odpadového hospodářství. 

V České republice je odpadové hospodářství uvedeno pod zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů platí od 1. ledna 2002. 

K provedení zákona platí 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., v platném znění, o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. 
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Vyhláška č. 382/2001 Sb., v platném znění, o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě. 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

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

Vyhláška č. 237/2002 Sb., v platném znění, o podrobnostech způsobu provedení 

zpětného odběru některých výrobků. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

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

nakládání s odpady. 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady). 

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

republiky. [10,18] 

3.2 Vznik, využití a zařazování odpadů 

Předcházet vzniku odpadů, musí každý, tedy i Teplárna T700 má při své činnosti 

nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 

případně odstraněny. 

 Povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, je-li to v 

daném případě možné, je daná zákonem o odpadech, který zároveň upřednostňuje jejich 

materiálové využití před jiným využitím, a to samozřejmě v mezích daných tímto 

zákonem. 

V případě, že odpad nelze využít, pak při posuzování vhodnosti způsobů jeho 

odstranění má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je 
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šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty 

odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro 

životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, a pokud uložení odpadu na skládku 

neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům.  

Původce odpadu je povinen každý vzniklý odpad zařadit podle Katalogu odpadů, 

vydaného prováděcí vyhláškou zákona o odpadech. Pouze v případech, kdy nelze odpad 

jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí tento odpad ministerstvo. 

Odpady se zařazují podle šestimístných katalogových čísel druhů odpadů, v nichž 

prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí 

dvojčíslí druh odpadu, a to postupem, který je uveden v Katalogu odpadů. 

Pro účely nakládání s odpadem je také povinností každého původce odpadu 

zařadit ho do kategorie nebezpečný v případě, že má odpad jednu nebo více nebezpečných 

vlastností. V Katalogu odpadů jsou nebezpečné odpady označeny hvězdičkou. Do 

kategorie ostatní se odpad zařazuje pouze v případě, že nemá žádnou z nebezpečných 

vlastností. 

Dle zákona o odpadech se směsný komunální odpad nezařazuje do kategorie 

nebezpečný a původci tohoto odpadu nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i 

když může obsahovat některou z nebezpečných látek.  

V případě, že původce se domnívá, že odpad, s kterým nakládá, nemá žádnou z 

nebezpečných vlastností, může požádat pověřenou osobu o hodnocení nebezpečných 

vlastností tohoto odpadu. Po vyhodnocení, že zkoumaný odpad nemá žádnou z 

nebezpečných vlastností, obdrží žadatel osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 

odpadu. V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s odůvodněním žadateli, že 

odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Kopii tohoto osvědčení anebo sdělení 

zašle původce neprodleně České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu 

příslušnému podle místa nakládání s odpadem. [18] 
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3.3 Přehled vznikajících odpadů v kotelně Teplárny T700 

3.3.1 Charakteristika odpadů 

 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy. 

Jedná se o odpad vzniklý z běžné činnosti na kotelně Teplárny T700 v Unipetrolu 

RPA. Skupenství pevné, různobarevné. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok: cca 1t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1 - 3 x 

Chemické vlastnosti jsou dány přítomností zbytků konkrétních látek. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Možnost akutní a chronické toxicity, ekotoxicita, 

hořlavost. Následná nebezpečnost, vše je závislé na obsahu škodlivin, kterými je materiál 

znečištěn. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Toxikologické vlastnosti závisí na přítomnosti konkrétních 

látek. 

Ekologické údaje:   Jedná se o látky (v závislosti na konkrétních látkách) jejichž 

nekontrolovaná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž 

vodám a vodním organizmům. [5,7,11] 

 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné. 

Tento odpad vzniká při výměně olejů z čerpadel a turbín. Jedná se o pevný 

materiál, kovové a plastové obaly znečištěné ropnými látkami. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok: cca 1t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 2 x 
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Chemické vlastnosti jsou dány přítomností zbytků konkrétních látek. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Možnost akutní a chronické toxicity, ekotoxicita, 

hořlavost. Následná nebezpečnost, vše je závislé na obsahu škodlivin, kterými je materiál 

znečištěn. 

Technická opatření:   Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách 

(skladech) zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Toxikologické vlastnosti závisí na přítomnosti konkrétních 

látek. 

Ekologické údaje:   Jedná se o látky (v závislosti na konkrétních látkách) jejichž 

nekontrolovaná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž 

vodám a vodním organizmům. [5,7,11] 

 

Ropné kaly z údržby zařízení. 

Odpad vzniká při běžné provozní činnosti obsluze a údržbě zařízení pro čištění 

zaolejovaných odpadních vod s obsahem mechanických nečistot. Jedná se o pevný 

pískovitý kal, černo-hnědá hmota v rypném stavu se slabým aromatickým zápachem. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok:cca 100t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1 x týdně 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Odpad s různým obsahem sušiny a 

obsahem ropných látek. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Následná nebezpečnost, ekotoxicita. 

Technická opatření:  Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách 

(skladech) zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Toxikologické vlastnosti závisí na přítomnosti konkrétních 

látek.  

Ekologické údaje: Patří do skupiny, jejíž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,7,11] 
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Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod 

číslem 10 01 04) - Usazeniny vzniklé během provozování technologického zařízení 

kotelny T700 v Unipetrolu RPA, s.r.o. Skupenství pevné, bez zápachu, barvy šedočerné. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok:  50 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 3 x 

Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti (  IIb). 

Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: neomezeně mísitelný. 

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

 

Pevné odpady z primárního čištění - Odpad vznikl při investiční akci v areálu 

Unipetrolu RPA, s.r.o. Skupenství pevné, bez zápachu, barvy šedé a žlutohnědé.  

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok:  20 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1 – 2 x 

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný. 

Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti (  IIa ). 
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Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: neomezeně mísitelný. 

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona. 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

 

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod kódy 01 04 07 

a 01 04 11 - Mechanické vytřídění hlušiny z dodávek uhlí do Unipetrolu RPA, s.r.o. 

Skupenství pevné, bez zápachu, barvy šedočerné. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok:  800 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: cca 3x týdně. 

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný. 

Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti ( IIb). 

Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: neomezeně mísitelný. 

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

 

Izolační materiály (bez azbestu) – Vytříděný izolační materiál demontovaný při 
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 demontáži technologického zařízení T700 v Unipetrolu RPA, s.r.o. Skupenství 

pevné, bez zápachu, barvy bílé, šedé a žluté. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok: cca 10 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1- 2 měsíčně. 

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný. 

Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti (  IIa ). 

Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: neomezeně mísitelný. 

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

 

Směsný komunální odpad - Komunální odpad vzniklý z běžné činnosti na T700 

v Unipetrolu RPA s.r.o. Skupenství pevné, různobarevné. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok: cca 10 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1- 2 měsíčně. 

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný. 

Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti (I, IIa, IIb, III). 

Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: Řídí se provozním řádem. 
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Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

 

Směsné stavební a demoliční odpady - odpad vznikl při investiční akci v areálu 

Unipetrolu RPA, s.r.o.  Skupenství pevné, bez zápachu, barvy bílé, šedé a žluté. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok:  20 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1 – 2 x 

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný. 

Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti (  IIa ). 

Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: neomezeně mísitelný. 

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

 

Dřevo - odpad vznikl při náhradě dřevěných nosníků (trámů). Skupenství pevné, 

bez zápachu, barvy žlutošedé. 

Předpokládaná hmotnost odpadu shodných vlastností dodaného za rok:  5 t 

Předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností za rok: 1 – 2 x 

Údaje o odpadu určeného k odstranění na skládce, který je nevyužitelný. 
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Odpad podle složení a třídy vyluhovatelnosti je zařazen do skupiny skládek:   S-

OO 

Odpad splňuje podle koncentrace škodlivin třídu vyluhovatelnosti (  IIa). 

Inertní odpad neobsahuje vyšší koncentrace organických škodlivin, než je 

uvedeno v tabulce 4.1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.    

Mísitelnost s jinými druhy odpadů: neomezeně mísitelný. 

Odpad nelze využít a ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 

odst. 3 zákona 

Opatření, které je potřeba na skládce po přijetí tohoto druhu odpadu učinit: 

Nevyžadují se žádná opatření. [5,7,11] 

3.3.2 Charakteristika nebezpečného odpadu 

 

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje. 

Odpad vzniká při běžné provozní činnosti obsluze a údržbě zařízení pro čištění 

zaolejovaných odpadních vod s obsahem mechanických nečistot. Jedná se o pevný odpad 

se slabým aromatickým zápachem. Likvidace dle možností skladovacích prostor na 

výrobně. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Různě viskózní kapalina s možným 

obsahem dalších příměsí. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Následná nebezpečnost, ekotoxicita. 

Technická opatření:   Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách 

(skladech) zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje:   Oleje a další ropné látky mohou způsobovat podráždění 

pokožky a sliznic, u citlivějších osob alergické reakce.   

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 
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Izolační materiál s obsahem azbestu. 

Vytříděný izolační materiál demontovaný při opravách technologického zařízení 

T700 v Unipetrolu RPA, s.r.o. Skupenství pevné, bez zápachu, barvy bílé, šedé a žluté. 

Likvidace dle potřeby. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Materiál s možným obsahem 

respirabilních vláken azbestu. 

 Nebezpečné vlastnosti odpadu:  Možnost pozdního účinku.   

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Azbest je v případě přítomnosti respirabilně významných 

vláken látkou nebezpečnou s karcinogenními účinky.   

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

Netříděné baterie a akumulátory. 

Jedná se o odpad vzniklý z běžné činnosti na kotelně Teplárny T700 v Unipetrolu 

RPA. Jedná se o pevný odpad. Likvidace dle potřeby. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:  Materiál (výrobek) obsahující látky bez 

charakteristických,  fyzikálně - chemických  vlastností. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Následná nebezpečnost, ekotoxicita. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje:   Vzhledem k přítomnosti nebezpečných látek (olova apod.) 

se jedná o potenciálně toxický materiál. Rizikovějším je však přítomnost elektrolytu.  

Ekologické údaje:   Jedná se o látky (v závislosti na konkrétních látkách) jejichž 

nekontrolovaná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž 

vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 
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Jiné motorové, převodové a mazací oleje. 

Odpad vzniká při běžné provozní činnosti obsluze a údržbě zařízení při výměně 

motorových a převodových zařízení s obsahem mechanických nečistot. Jedná se o pevný 

odpad se slabým aromatickým zápachem. Likvidace dle možností skladovacích prostor na 

výrobně. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Různě viskózní kapalina s možným 

obsahem dalších příměsí. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Následná nebezpečnost, ekotoxicita. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Oleje a další ropné látky mohou způsobovat podráždění 

pokožky a sliznic, u citlivějších osob alergické reakce.   

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

 Nechlorované emulze. 

Odpad vzniká při běžné provozní činnosti obsluze a údržbě zařízení pro čištění 

zaolejovaných vod pro vodní hospodářství s obsahem mechanických nečistot. Jedná se o 

pevný odpad se slabým aromatickým zápachem. Likvidace dle možností skladovacích 

prostor na výrobně. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Různě viskózní kapalina s možným 

obsahem ropných látek a dalších příměsí. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Následná nebezpečnost, ekotoxicita. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Toxicita těchto látek je závislá na obsahu příměsí, u 

citlivějších osob nelze vyloučit možnost alergických reakcí.   
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Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich 

sloučeniny. 

Jedná se o odpad vzniklý z běžné činnosti na kotelně Teplárny T700 v Unipetrolu 

RPA. Jedná se o pevný odpad. Likvidace dle potřeby. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Zbytky po destilačních procesech zbytky 

katalyzátorů – kovů Cr. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu: Ekotoxicita, škodlivost zdraví, schopnost 

uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování.   

Technická opatření: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zabezpečit dostatečné větrání 

pracoviště. Skladovat v nádobách zabezpečených proti účinkům atmosférických vlivů. 

Zabránit úniku do vod. 

Toxikologické údaje: Možnost podráždění kůže nebo očí. Projevy při inhalaci – 

silné dráždění v nose a krku, kašel. Projevy po požití – pálení v ústech a krku, bolení 

žaludku a pálení v břiše, průjem.  Může vyvolat alergické reakce.     

Ekologické údaje: Patří do skupiny, jejíž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky. 

Odpad mechanické vytřídění hlušiny z demoličních a stavebních prací na výrobně 

Unipetrolu RPA, s.r.o. Skupenství pevné, bez zápachu, barvy šedočerné. Likvidace dle 

potřeby. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Pevná látka s různým obsahem sušiny a 

příměsí. 

Nebezpečné vlastnosti odpadu:  Následná nebezpečnost. 
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Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje:  Za předpokladu manipulace v souladu s předpisy nehrozí 

riziko ohrožení zdraví. 

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

  Jiné izolační a teplonosné oleje. 

Odpad vzniká při běžné provozní činnosti obsluze a údržbě zařízení pro čištění 

zaolejovaných vod pro vodní hospodářství s obsahem mechanických nečistot. Jedná se o 

pevný odpad se slabým aromatickým zápachem. Likvidace dle možností skladovacích 

prostor na výrobně. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Různě viskózní kapalina s možným 

obsahem dalších příměsí. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Oleje a další ropné látky mohou způsobovat podráždění 

pokožky a sliznic, u citlivějších osob alergické reakce.   

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

Olověné akumulátory. 

Odpad vzniká z činnosti vozového parku výrobny a z potřeb elektroúdržby. 

Likvidace dle možností skladovacích prostor na výrobně. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Materiál (výrobek) obsahující uvedenou 

látku bez charakteristických  fyzikálně - chemických  vlastností. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 
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Toxikologické údaje: Vzhledem k přítomnosti olova se jedná o potenciálně 

toxický materiál. Rizikovějším je však přítomnost elektrolytu.  

Ekologické údaje: Jedná se o látky (v závislosti na konkrétních látkách) jejichž 

nekontrolovaná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž 

vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje. 

Odpad vzniká při běžné provozní činnosti obsluze a údržbě zařízení při výměně 

motorových a převodových zařízení s obsahem mechanických nečistot. Jedná se o pevný 

odpad se slabým aromatickým zápachem. Likvidace dle možností skladovacích prostor na 

výrobně. 

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Různě viskózní kapalina s možným 

obsahem dalších příměsí. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Toxikologické údaje: Oleje a další ropné látky mohou způsobovat podráždění 

pokožky a sliznic, u citlivějších osob alergické reakce.   

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečný je rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11] 

 

Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

Odpad vzniká z běžné činnosti výrobny a z potřeb elektroúdržby. Likvidace dle 

možností skladovacích prostor na výrobně. 

   Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:  Materiál obsahující uvedenou látku 

bez charakteristických fyzikálně-chemických vlastností. 

Technická opatření: Materiál ukládat v uzavřených obalech a nádobách (skladech) 

zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 
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Toxikologické údaje: Kovová rtuť je hlavním zdrojem chronických otrav, 

sloučeniny jsou jedovaté akutně, přičemž výrazně závisí na jejich rozpustnosti. Poškozuje 

ledviny a játra.    

Ekologické údaje: Jedná se o látky, jejichž nekontrolovaná přítomnost v životním 

prostředí je nežádoucí. Nebezpečné jsou rovněž vodám a vodním organizmům. [5,6,7,11,] 

3.3.3 Likvidace odpadů 

Odpady, které nelze zneškodnit nebo přepracovat ve vlastním zařízení, společnost 

předává vybraným provozovatelům odpovídajících technologií ke zneškodnění nebo 

využití odpadů na základě podepsaných smluv. Většina externě zneškodňovaných pevných 

odpadů míří na skládku firmy CELIO, a.s. Sběr železných i neželezných kovů, papíru, 

textilu, akumulátorů zajišťuje od konce roku 2000 firma PARTR, s.r.o. Svoz a odprodej 

odpadních olejů a emulzí zajišťuje firma EKOKRATO. Od konce roku 2000 svoz pevných 

odpadů včetně odpadu komunálního charakteru zajišťuje firma PBO, s.r.o. resp. Mostecké 

odpady, s.r.o. V oblasti komunálního odpadu společnost přistoupila již v minulosti k 

zajištění podmínek pro třídění jeho využitelných složek (plasty a papír). V areálu 

společnosti bylo rozmístěno a je provozováno přibližně 100 nádob na tento separovaný 

odpad. 

4 Plán odpadového hospodářství 

Účelem plánu odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o 

odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy 

udržitelného rozvoje, a za účelem plnění mezinárodních a vlastních závazků ČR. 

Stanovení podmínek pro vytvoření funkčního systému hospodaření s odpady a 

zajištění dynamického, vnitřně provázaného rozvoje celého systému odpadového 

hospodářství, určení směrů a cílů pro budoucí nakládání s odpady a stanovení zásad, 

opatření, postupů a nástrojů k jejich dosažení, při zachování environmentální, sociální a 

ekonomické rovnováhy a zachování standardů ochrany lidského zdraví. 
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Vytvoření podkladu pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství 

původců odpadů ($ 43 odstavec 12 zákona o odpadech). [6,18] 

4.1 Legislativa k Plánu odpadového hospodářství 

Legislativa k plánu odpadového hospodářství vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů v úplném znění. 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství České 

republiky. Změna: 473/2009 Sb., vláda nařizuje podle $ 42 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb. 

Vyhlášeno v souladu s právem Evropských společenství a jeho platnost se stanoví 

na dobu deseti let ode dne nabytí účinnosti nařízení. To nabylo účinnosti dnem 1. července 

2003. 

Nařízení vlády se skládá z opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování 

jejich množství a i jejich nebezpečných vlastností. Minimalizovat negativní vliv na zdraví 

lidí a na životní prostředí. Nabádá k využití odpadů jako náhrady primárních přírodních 

zdrojů. Podporovat změny výrobních postupů k nízkoodpadovým až bezodpadovým 

výrobám a při vzniku odpadů k jejich většímu dalšímu využití. 

Zajistit a podporovat správné zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady a 

snižovat jejich celkovou produkci. 

V dalším zájmu je pak plnění cílů k odstraňování odpadů z PCB a zařízení 

s obsahem PCB. Zařízení s obsahem PCB inventarizovat a pokud možno odstraňovat. 

Ukončit postupně spalování odpadních olejů a tím zabránit znečišťování ovzduší. 

Odpadní oleje dále upravovat a zpracovávat a zabraňovat jejich mísení. 

Akumulátory a baterie je potřeba zajistit při sběru k následnému třídění pro 

zvyšování možnosti dalšího zpětného odběru a jejich využití. 

Kaly z čistíren odpadních vod – řeší podporu úpravy kalů, jejich hygienické 

použití upravených kalů v zemědělské půdě, spalování kalů a další vhodné zpracování. 
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Odpady z azbestu – je nutno zabránit rozptylu z azbestových vláken do složek 

životního prostředí. Dodržovat požadavky pro nakládání s odpady, které obsahují azbest 

při jejich skládkování. 

Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady a 

vytvářet integrované systémy nakládání s odpady na daném území. Podporovat výstavbu 

nových zařízení pro účelnost provozování odpadového hospodářství a neohrožovat 

provozem ani dopravou odpadů lidské zdraví a životní prostředí. 

Dovoz a vývoz odpadů povolovat jen v rámci platné legislativy. 

Podíl recyklovatelných odpadů je třeba zvýšit hlavně u komunálního odpadu. 

Využít zde třídění jednotlivých druhů odpadu. Podporovat výrobu recyklovatelných 

výrobků a zajistit zdravotní nezávadnost těchto výrobků. Využít možnosti opakovaného 

použití a recyklace. 

Podíl odpadů ukládaných na skládkách, kde je potřeba snížit hmotnostní podíl 

ukládaných odpadů. Uzavřít a rekultivovat skládky, které nejsou schopny plnit zákonné 

požadavky na provoz i technický stav skládek. Zajistit pravidelné kontroly a omezit 

celkové množství ukládaných odpadů. Měnit skládky na centra komplexního nakládání 

s odpady 

Snižovat maximální množství organické složky ve hmotě, která se ukládá na 

skládky. Maximálně snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

Každý původce odpadů, tedy i kotelna Teplárny T700 Unipetrol RPA, s.r.o. má 

povinnost pokud je to možné v rámci zákona, zajistit přednostně využití odpadů jejich 

možným odprodejem k jejich dalšímu materiálnímu využití. Hledá se způsob, jak 

upřednostnit způsob likvidace, který je šetrnější k životnímu prostředí a tudíž i k vyšší 

ochraně lidského zdraví. Tedy nejen, že je potřeba odpady omezovat a předcházet jejich 

vzniku ale je v zájmu společnosti i jejich další možné využití a případné zpracování. 

V kotelně teplárny dochází proto k odprodeji olejů a olejových emulzí společnosti 

EKORATO k dalšímu zpracování. Jedná se o olej z odlučovačů oleje, minerální 

nechlorované izolační a teplonosné oleje, nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje a nechlorované emulze. 
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Dále se provádí sběr a výkup využitelných odpadů pro předání firmě PARTR, 

s.r.o. Zde se jedná hlavně o železo, ocel, měď, mosaz, hliník, vyřazené elektro zařízení a 

kabely. Jedná se o různá množství a o jejich odvoz ze shromažďovacích a skladových 

prostor si domluví příslušný pracovník odpadového hospodářství přímo s akreditovanou 

firmou. [6,8,11,18] 

 

Tabulka č. 3 – Normy pro Plán odpadového hospodářství [6] 

Druh normy Číslo Název normy 

 Řád  -  Příručka IMS 

 Řád  -  Organizační řád 

 -  -  Havarijní plán UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 Směrnice  040  Popis pracovní funkce. Analýza pracovní funkce 

 Směrnice  372  Výkopové a zemní práce na území společnosti 

 Směrnice  402  Bezpečnostní pravidla v Chemparku Záluží 

 Směrnice  405  Základní předpis pro zaměstnance v obl. hav a kriz. připravenosti 

 Směrnice  430  Krizové řízení a havarijní prevence 

 Směrnice  432  Nežádoucí mimořádné události 

 Směrnice  433  Přeprava nebezpečných věcí 

 Směrnice  434  Havarijní plány výroben 

 Směrnice  444  Pravidla pro ochranu vod a horninového prostředí 

 Směrnice  444/1  Ohlašování a evidence hav. úniků do vod a horninového prostředí 

 Směrnice  445  Pravidla pro nakládání s odpady a obaly 

 Směrnice  474  Chemické látky 

 Směrnice  505  Zadávání investičních zakázek 

 Směrnice   522  Pronajímání majetku, poskytování služeb, smluvní vztahy 

 Směrnice  810  Přezkoumání IMS  

 Směrnice  812  Audity IMS 

 Směrnice  843  Změny technologického postupu a výrobního zařízení 

 Směrnice  844  Údržba technologického zařízení 

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. má zaveden a certifikován 

Systém managementu jakosti (QMS) dle ISO 9001:2008 
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Systém environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001:2004 

 

 

 

Systém managementu bezpečnosti(HSMS) dle ISO 18001:2007 

 

 

Pravidelně ohhajuje: Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii 

 

 

 

 

4.2 Odpadové hospodářství Teplárny T700 Unipetrol RPA,s.r.o. 

Společnost má v obchodním rejstříku zapsáno více než 50 předmětů podnikání. 

Hlavním předmětem činnosti UNIPETROL RPA je výroba, zpracování a prodej 

chemických látek a výroba, zpracování, rozvod a dodávky energií, zejména tepla a 

elektřiny. 

Účelem POH, je v souladu s POH - ČR a POH kraje stanovit: výhled pro 

systém OH původce (název původce) na období nejméně 5 let, cíle a opatření / programy 

pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a 

optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části 

POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a 

ekonomickém scénáři, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH 

původce. [6,11] 
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Důvodem pro zpracování POH je naplnění povinnosti, stanovené v § 44 zákona 

o odpadech: roční produkce odpadů překročila limit 10 t nebezpečných odpadů nebo 1000 

t ostatních odpadů, produkce odpadů v letech 2006 –2010. [6,11] 

Pravidelná kontrola plnění POH je prováděna v Unipetrolu čtvrtletně a následně 

za celý uplynulý rok. Výsledkem je plánování a úprava POH na následující rok. Velký vliv 

má i to zda následující rok bude zarážkový. V zarážkovém roce se provádí velké plánované 

odstávky provozů a opravy velkých rozsahů. 

Do tří měsíců se upravený plán posílá na krajský úřad k potvrzení změn. Tyto 

změny ovlivňují i závaznou část POH Ústeckého kraje. Za doručení zpracovaných změn je 

zodpovědný pracovník technologické sekce a zplnomocněný odpadový hospodář kotelny 

Teplárny T700 Unipetrol RPA,s.r.o. [6,11] 

V celém prostoru Teplárny T700 Unipetrol RPA, s.r.o. je mnoho 

shromažďovacích míst na separování jednotlivých druhů odpadů, které jsou dále přísně 

kontrolovány a evidovány pro kontrolu celkového množství produkce odpadů. 

Produkci odpadu dělíme na nebezpečný odpad a ostatní odpad. Podle zákona se 

směsný komunální odpad nezařazuje jako nebezpečný a proto není povinnost zacházet 

s ním jako s nebezpečným a to i přesto, že se v něm může nacházet některá 

z nebezpečných látek. 

Zvlášť se nakládá s odpady, které vznikají v laboratořích a s odpady 

z administrativní činnosti. Svoz těchto odpadů se provádí individuálně dle potřeby. [6,11] 

 Pro účely zpracování POH, byla využita data z evidence odpadů stanovené v 

zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(ve znění pozdějších předpisů), vykazovaná původcem za období 2006 – 2010. Při 

zpracování POH, bylo přihlédnuto k doporučení Metodického návodu odboru odpadů MŽP 

ČR. [6,11,18] 

Působnost a doba platnosti -POH je zpracován na období 5 let, tj. od 1. 1. 2011 do 

1. 1. 2016.  

Působnost POH je v provozovně UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov, Litvínov - 

Záluží 1, okres Most, PSČ 436 76, kde vykonává svoji podnikatelskou činnost. 

UNIPETROL RPA, s.r.o. - IČ 27597075 - se sídlem:  Záluží  1  -   436 70   Litvínov. 
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Produkce odpadů do roku 2010  
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  Graf 1 – Produkce odpadů do roku 2010 

 

Základní popis odpadu - původní dokumentace odpadu vypracovaná původcem 

odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném vyhláškou, na základě všech 

dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a správnost odpovídá původce nebo 

oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednotlivou nebo 

opakovanou dodávkou do zařízení. 

Dodávka odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou od jednoho 

dodavatele. Informace o množství odpadu v dodávce jsou důležitá pro příjemce odpadu, 

který si na jejich základě může řídit vlastní aktivity související s přijímáním a dalším 

nakládáním s odpadem. Upřesňující údaje: celkové množství odpadu v dodávce, druh a 

přibližná specifikace, druh obalu dodávky, dopravní prostředek. 
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Opakované dodávky odpadu - pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky 

jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající v neměnném technologickém 

procesu jednomu původci.  

Kritické ukazatele - limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických 

činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je 

nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných 

dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení 

vyhláškou požadovány.  

 Zkouška vzorku odpadu - stanovení požadovaných fyzikálních, chemických, 

ekotoxických popř. (mikro) biologických ukazatelů ve vzorku odpadu. Zkoušky pro účely 

zpracování odpadů lze provádět pouze v laboratořích, které mají třetí stranou ověřenou 

odbornou způsobilost dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Způsobilost laboratoře se vztahuje 

pouze na metody jmenovitě uvedené v osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.  

Odběr vzorku - stanovený postup, který zahrnuje činnosti související s vyjmutím 

nebo skládáním vzorku dle požadavků příslušné specifikace, ale též manipulaci se 

vzorkem, tj. jeho uložení do vzorkovnice, případnou konzervaci, dopravu a předání do 

laboratoře, včetně pořízení příslušné dokumentace prováděné činnosti. 

Osoba kvalifikovaná pro odběr vzorku na účely základního popisu: fyzická osoba, 

která není vlastníkem. Doporučená kvalifikace – dle norem a školení. [5,6,8] 

  

4.3 Zařazení OH v organizačním schématu  

Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o., konkrétně úsek, který je pověřen 

zastupováním společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. v oblasti životního prostředí, tedy 

zastupuje i v oblasti odpadového hospodářství a to vše na základě plné moci.  

Provozní řády, organizační směrnice, popisy pracovních funkcí, apod. 

Společnost nemá vydaný provozní řád zařízení ani skladu pro nakládání s odpady. 

Plná moc odpadového hospodáře – V Teplárně T700 je pověřená osoba s plnou 

mocí odpadového hospodáře, který zpracovává popis postupů pro průběžnou kontrolu a 
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změny POH. Za udržování dokumentu, jeho aktualizaci a obsahovou správnost zodpovídá 

Odboru životního prostředí.  Každý zaměstnanec má právo vznášet návrhy a náměty změn. 

[6,11,17,] 

Z fyzikálních vlastností kapalných odpadu jsou zásadní vlastnosti: viskozita, 

velikost částic (kaly, suspenze), podíl pevné a kapalné fáze (kaly, suspenze), barva (zákal), 

zápach. 

Chemické, ekotoxikologické, popř. biologické vlastnosti odpadu: zde se uvádějí 

chemické, ekotoxikologické, popř. biologické, které dokládají oprávněnost k  danému 

způsobu odstraňování odpadů. [6,11] 

Identifikační údaje odpovědné osoby - za úplnost, správnost a pravdivost 

uvedených informací v Základním popisu odpadu. 

Údaji se rozumí jméno, příjmení, kontakt, adresa, telefon, e-mail, fax a popis. 

Oprávněná osoba rovněž zodpovídá za jeho úplnost a pravdivost. [6,11] 

Přehled platných rozhodnutí správních orgánů týkající se OH a termíny 

jejich platnosti - Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství vyšším než sto 

tun za rok. Vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne 6. 12. 2010 Platnost do 31. 12. 2017. 

Přehled cílů a opatření k jejich dosažení, která bude původce realizovat 

k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. 

Přehled cílů a opatření (programů) k jejich realizaci. 

Údaje, týkající se očekávaného vývoje v produkci a nakládání s odpady původce. 

 

V celém systému odpadového hospodářství nebyly nalezeny neshody s žádnou 

částí POH - Ústeckého kraje, a to jak v dosavadním systému, tak v předpokládaném 

vývoji. 

Provozovaná zařízení k nakládání s odpady - V současnosti neprovozuje 

UNIPETROL RPA, s.r.o. žádné zařízení ve smyslu §14 zákona o odpadech. [6,11,18] 
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5.        Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení, jak se nakládá s odpady kotelny a 

zda funguje zavedení systému nakládání s odpady v Teplárně T700 Unipetrol RPA, s.r.o. 

Dodržování všech legislativních požadavků, jejich zavedení, pravidelnou kontrolu a 

zaznamenání každé změny související s odpady. 

Prudký rozvoj nových technologií šetrnějších k životnímu prostředí, jejichž 

znakem je i snižování a omezování vzniku odpadů a zvyšování efektivity nakládání s 

odpady. Tento trend se projevil i v České republice a zvláště pak v provozovnách 

Unipetrolu RPA, s.r.o., významnými změnami legislativy v ochraně životního prostředí, 

mezi nimi i v oblasti nakládání s odpady. 

Zjistili jsme, že s odpady v Unipetrolu RPA se nakládá dle platných norem a 

zákonů. Vše je pečlivě sledováno a zdokumentováno oprávněnými osobami a dále 

předáváno odpovědným organizacím a úřadům. 

Jde o neustálou snahu předcházet vzniku odpadů, minimalizovat je a zajišťovat 

přednostně jejich využití před jejich odstraněním na skládky. 

Veškeré odpady se shromažďují a poté ukládají utříděné a označené podle 

jednotlivých druhů a kategorií, a to v místech a prostředcích k tomu určených dle platných 

směrnic, nařízení a zákonů. 

Systém a plánování odpadového hospodářství zahrnující programy, cíle a 

opatření, které jsou stanoveny v Plánu odpadového hospodářství společnosti, jehož plnění 

je každoročně kontrolováno a vyhodnocováno oprávněnými pracovníky. 

Je apelováno na jednotlivé pracovníky společnosti na dodržování pravidel 

odpadového hospodářství, kteří tak mohou pomoci k lepší likvidaci odpadů. 

Přeprava odpadů se zajišťuje v malé míře vlastními dopravními prostředky. 

Většinou se tato činnost zabezpečuje prostřednictvím externích firem, které mají patřičné 

oprávnění s příslušnými odpady nakládat. 

Odpadové hospodářství se ve společnosti řídí v souladu s platnou státní a 

vnitropodnikovou legislativou s výhledem na zajištění souladu s právními normami v EU. 

Chemopetrol neprovozuje žádnou skládku odpadů. 
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Společnost nemá vlastní skládku a předává odpady ze shromažďovacích a 

skladových míst vybraným provozovatelům ke zneškodnění nebo využití odpadů na 

základě předjednaných smluv. Většina externě zneškodňovaných pevných odpadů a 

směsného komunálního odpadu vytříděného na jednotlivých provozech, kde jsou k tomu 

vyčleněny sběrné kontejnery a nádoby míří na skládku firmy CELIO, a.s. Sběr a výkup 

využitelných odpadů zajišťuje firma PARTR, s.r.o. O odprodej použitých olejů se stará 

firma EKOKRATO a svoz pevných odpadů včetně odpadu komunálního charakteru 

provádí firma PBO, s.r.o. resp. Mostecké odpady, s.r.o. V oblasti komunálního odpadu 

společnost podporuje separování jednotlivého odpadu a umožňuje tak další využití 

využitelných složek, jako je papír a plasty. [20] 
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